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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
  

   
 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال

 لربوتوكول مونتريال
  األربعوناالجتماع
 ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٤ - ٢ ،بانكوك

ن أعمال  ع االمتثال لربوتوكول مونتريالنفيذ مبوجب إجراء عدمتقرير جلنة الت
  اجتماعها األربعني

  افتتاح االجتماع  -أوالً 

ن للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال يف وعقد االجتماع األربع  - ١
 .٢٠٠٨يه يول/ متوز٤ إىل ٢ يف بانكوك يف الفترة من مؤمترات للمركز األمم املتحدة

 البيانات االفتتاحية  -ألف 

صباح  ١٠/١٠، رئيس جلنة التنفيذ، يف الساعة )تونس(افتتح االجتماع السيد حسن هناشي   - ٢
يوليه، فرحب بأعضاء اللجنة وممثلي مرفق البيئة العاملية، والصندوق املتعدد / متوز٢يوم األربعاء، 

 بالسيدة صوفيا ورحب أيضاً. ملنفذة للصندوقاألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، والوكاالت ا
 ملنصب موظف االمتثال والرصد يف أمانة األوزون، وكانت حتضر مايلونا، اليت اختريت مؤخراً

  . لتويل مهامها يف األمانةاالجتماع بصفة مراقب استعداداً
 اجلدد، ورحب السيد ماركو غونزاليس، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بأعضاء اللجنة  - ٣

ولفت انتباه اللجنة إىل الشكل املنقح لوثيقة املعلومات األساسية الرئيسية لالجتماع، وهي تقرير األمانة 
عن حاالت االحنراف عن اجلداول الزمنية لتخفيض االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات 

وأوضح أن الوثيقة مت تبسيطها . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/3مبوجب الربوتوكول، الوارد يف الوثيقة 
، وذلك دف التركيز بقدر أكرب على املعلومات األكثر صلة باملوضوع، ولكنه أشار وتقصريها كثرياً
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 الوثيقة ستترتب عليه زيادة االعتماد على املسامهات والتوضيحات املقدمة من تضيق نطاق تغطيةإىل أن 
  .نفذة لدى نظر اللجنة يف قضايا عدم االمتثالممثلي الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت امل

 االخنفاض املطرد ويف هذا السياق، أعرب عن تفاؤله بشأن مسألة االمتثال يف جمملها، مالحظاً  - ٤
 إىل أن القائمة الطويلة بالبلدان املدرجة يف جدول األعمال احلايل يف عدد األطراف غري املمتثلة، ومشرياً

قة كان ال بد من استعراضها وحتديثها ومتت تسوية العديد منها بصورة لالجتماع تعكس حاالت ساب
ويف الوقت نفسه، مل يتبق سوى . مرضية، وليس حاالت مستمرة أو جديدة من حاالت عدم االمتثال

، وستكون هذه ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ للموعد احملدد للتخلص التدرجيي الكامل، وهو  شهرا١٨ً
 من جانب كل متضافرةوبناء على ذلك، سيلزم بذل جهود . ية لنجاح الربوتوكولاألشهر حامسة األمه

  .من اللجنة والصندوق املتعدد األطراف ووكاالته املنفذة ملساعدة األطراف على العودة إىل االمتثال
 إىل إجراء تغيري يف أساليب عمل األمانة نفسها، باألخذ بنهج إقليمي ولفت االنتباه أيضاً  - ٥

وقد خصصت ملوظفني بعينهم يف األمانة مناطق حمددة .  يهدف إىل ضمان تعزيز اإلطار التنسيقيأكثر،
  :يضطلعون فيها بالتنسيق مع األفرقة اإلقليمية لربنامج املساعدة على االمتثال، على النحو املبني أدناه

  زاالسيد جيلبريت بانكوبي -  ليزية يف أفريقيا وغرب آسياالبلدان الناطقة باإلجن
  السيد جريالد موتيسيا -  البلدان الناطقة بالفرنسية يف أفريقيا

  موظف امتثال جديد -  أوروبا
  السيدة ميغومي سيكي -  آسيا واحمليط اهلادئ

 السيد بول هورويتز -   والكارييبتاناألمريكي

هها الصعوبات اليت تواجب املتعلق  من جدول األعمال املؤقت،٩، فيما يتعلق بالبند وأخرياً  - ٦
 اليت تقوم بتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت ٥بعض األطراف العاملة مبوجب املادة 

   االنتباه إىل ورشة عمل ستعقد يوم األحد وجه تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية،
 . لسلسلة من االجتماعات اإلقليمية بشأن تلك املسألة متثل تتوجيا٢٠٠٨ًيوليه / متوز٦

 احلضور  -باء 

األردن وبوليفيا وتونس واملكسيك : التالية األعضاء يف اللجنة البلدان حضر االجتماع ممثلو  - ٧
  .ومل يتمكن ممثال جورجيا واالحتاد الروسي من احلضور. وموريشيوس ونيوزيلندا واهلند وهولندا

 وجهت الدعوة أيضاً وقد. وحضر ممثل بنغالديش االجتماع بناء على دعوة سابقة من اللجنة  - ٨
  . بسبب ظروف غري متوقعةهإىل اململكة العربية السعودية إلرسال ممثل هلا ولكن تعذر حضور

كما حضر االجتماع ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال،   - ٩
رفق البيئة العاملية، وممثلون ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، وممثل مل

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم : للوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطراف، وهي
وترد . ك الدويل، والبن)اليونيدو(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيب(املتحدة للبيئة 
  .ثاين هلذا التقريرملشاركني يف املرفق الباالقائمة الكاملة 
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وحضرت االجتماع بصفة مراقب، بناء على دعوة من الرئيس، السيدة صوفيا مايلونا، موظفة   - ١٠
  .االمتثال والرصد املقبلة يف أمانة األوزون

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ثانياً   

لوارد يف الوثيقة أقرت اللجنة جدول األعمال التايل، بناء على جدول األعمال املؤقت ا  - ١١
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/1بصورته املعدلة ،:  

  .افتتاح االجتماع  - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢
  . من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   - ٣
ن ونتريال ع املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول ماملعلومات املقدمة من أمانة الصندوق  - ٤

وعن األنشطة اليت اضطلعت ا  للصندوق املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، (الوكاالت املنفذة 

  .لتيسري امتثال األطراف) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل
 السابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا متابعة املقررات  - ٥

  :املتصلة بعدم االمتثال
  ؛٣٩/٤١  والتوصية١٩/٢٥املقرر  :االلتزامات بإبالغ البيانات  )أ(
  :خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال  )ب(

  ؛)١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   ‘١’
  ؛)١٨/٢٠املقرر (أرمينيا   ‘٢’
  ؛)٣٩/٣التوصية (ن أذربيجا  ‘٣’
  ؛)١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘٤’
  ؛)١٤/٣٣املقرر (بليز   ‘٥’
  ؛)١٥/٢٩املقرر (بوليفيا   ‘٦’
  ؛)١٥/٣٠املقرر (البوسنة واهلرسك   ‘٧’
  ؛)٣٩/٧ والتوصية ١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   ‘٨’
  ؛)٣٩/٨ والتوصية ١٧/٢٩املقرر (شيلي   ‘٩’
  ؛)١٨/٢١قرر امل( مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘١٠’
  ؛)١٨/٢٢املقرر (دومينيكا   ‘١١’
  ؛)١٤/٣٤املقرر (إثيوبيا   ‘١٢’
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 ٣٨/١٧ تان والتوصي١٧/٣٢املقرر (واليات ميكرونيزيا املوحدة   ‘١٣’
  ؛)٣٩/١٤و

  ؛)١٧/٣٣املقرر (فيجي   ‘١٤’
 ٣٨/١٩ والتوصيتان ١٨/٢٦ و١٥/٣٤ اناملقرر(غواتيماال   ‘١٥’

  ؛)٣٩/١٧و
  ؛)١٦/٢٤رر املق( بيساو -غينيا   ‘١٦’
  ؛)١٧/٣٤املقرر (هندوراس   ‘١٧’
  ؛)١٩/٢٧املقرر (مجهورية إيران اإلسالمية   ‘١٨’
  ؛)١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘١٩’
  ؛)١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   ‘٢٠’
  ؛)١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘٢١’
 والتوصية ١٧/٣٧ و١٥/٣٦ان املقرر(اجلماهريية العربية الليبية   ‘٢٢’

  ؛)٣٩/٢٢
  ؛)١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘٢٣’
  ؛)١٥/٣٨املقرر (ناميبيا   ‘٢٤’
  ؛)١٦/٢٧املقرر (نيبال   ‘٢٥‘
  ؛)١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘٢٦‘
  ؛)١٥/٤٠املقرر (بابوا غينيا اجلديدة   ‘٢٧’
  ؛)١٩/٢٢املقرر (باراغواي   ‘٢٨’
  ؛)١٦/٣٠املقرر (سان فنسنت وجزر غرينادين   ‘٢٩’
  ؛)١٥/٤٣املقرر (أوغندا   ‘٣٠’

  :طط العمل للعودة إىل االمتثالمشاريع خ  )ج(
  ؛)٣٩/٩التوصية (إكوادور   ‘١’
  ؛)٣٩/١٢التوصية (إريتريا   ‘٢‘
 ؛)١٩/٢٣املقرر (اململكة العربية السعودية   ‘٣’

  : أخرى بشأن االمتثال ومقرراتتوصيات  )د(
  ؛)٣٩/٤التوصية (بنغالديش   ‘١’
  ؛)٣٩/٣٢التوصية (الصومال   ‘٢’
  ؛)٣٩/٣٦التوصية (ة اإلمارات العربية املتحد  ‘٣’
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خطة عمل لوضع وتشغيل نظم ترخيص للمواد املستنفدة   ‘٤’
  ؛)٢، الفقرة ١٩/٢٦املقرر (لألوزون 

  :طلبات تغيري بيانات خط األساس  )ه(
  ).٣٩/٣٥التوصية (أوكرانيا     

  .البيانات تقرير النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن  - ٦
  .طراف احلاضرة االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذمعلومات عن امتثال األ  - ٧
  .خطة عمل إلنشاء وتشغيل نظم ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون  - ٨
٩ -  املادة  من ٤الفقرة ( للترخيص ظماًالنظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت ن

  .)من بروتوكول مونتريال  باء٤
 اليت تصنع أجهزة ٥بعض األطراف العاملة مبوجب املادة الصعوبات اليت تواجهها   - ١٠

، ١٨/١٦املقرر (ركبات الكربون الكلورية فلورية استنشاق جبرعات مقننة تعمل مب
  ).٥الفقرة 

  .مسائل أخرى  - ١١
  اعتماد تقرير االجتماع؛  - ١٢
  .اختتام االجتماع  - ١٣

، يف "مسائل أخرى "١١ر، حتت البند وافقت اللجنة، يف أعقاب اقتراح من الرئيس، على النظ  - ١٢
قضية أثارها أحد األطراف بشأن الطلبات والتوجيهات املتعلقة بإبالغ األطراف للمعلومات، على حنو 

  .تهالزامي إما هو وارد يف مقررات اجتماعات األطراف، ومدى
  ل من بروتوكول مونتريا٧تقرير األمانة عن البيانات املقدمة مبوجب املادة   -ثالثاً 

 للمعلومات الواردة يف تقرير األمانة عن املعلومات املقدمة من قدم ممثل أمانة األوزون ملخصاً  - ١٣
وأوجز اشتراطات اإلبالغ . )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/2( من الربوتوكول ٧األطراف وفقا للمادة 

 معلومات عن البيانات عن البيانات اليت يتعني على األطراف الوفاء ا، وأوضح أن التقرير حيتوي على
 انعقد يف ٢٠٠٧، حيث أن اجتماع األطراف لعام  أيضا٢٠٠٧ً، وعن عام ٢٠٠٦املبلغة عن عام 

أطراف عدة تمكن وبالتايل قبل أن ت من املعتاد، قبل املوعد النهائي لإلبالغ عن البيانات، أقربموعد 
  .٢٠٠٦من اإلبالغ عن بياناا عن عام 

 ساساألسنة ل اعادته أن يفيد بأن مجيع األطراف أبلغت عن بياناوقال إن من دواعي س  - ١٤
توفالو وفانواتو -ومل يبلغ طرفان فقط .  بالنسبة جلميع املواد اخلاضعة للرقابةساساألط خل اوبيانا  - 

، ومل تبلغ اإلمارات العربية املتحدة عن بيانات بشأن ٢٠٠٦عن بيانات االستهالك واإلنتاج عن عام 
ولذلك فإن األطراف الثالثة بأمجعها يف حالة عدم امتثال لشروط اإلبالغ عن . لوريد الكربونرابع ك
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، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠نهائي لإلبالغ عنها هو ، واملوعد ال٢٠٠٧وبالنسبة لبيانات عام . البيانات
  . باإلبالغ عنها طرفا٧٦ًفقد قام 

واحلاالت اخلاصة  واحلصص اإلعفاءاتح أوضرقابة، فيما يتعلق باالحنراف عن جداول الو  - ١٥
ويشمل ذلك إعفاءات االستخدامات الضرورية بشأن . املسموح ا مبوجب بروتوكول مونتريال

 بشأن بروميد امليثيل، واإلعفاءات احلرجةمركبات الكربون الكلورية فلورية، وإعفاءات االستخدامات 
ن اإلنتاج للوفاء باحلاجات  ا ماملسموحاحلصص الشاملة بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية، و

وقد أرجئ النظر يف االحنرافات املنسوبة إىل التخزين . ٥احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
، وبالنسبة لألطراف العاملة ٢٠٠٩ حىت اجتماع األطراف يف عام ١٨/١٧مبوجب أحكام املقرر 

االحنرافات املنسوبة إىل االستخدامات املختربية من رابع كلوريد ، أرجئ النظر يف ٥مبوجب املادة 
وبالنسبة لألطراف العاملة مبوجب خطط عمل مدرجة يف مقررات . ٢٠١٠الكربون حىت عام 

 من الصلة يف حتديد التقيد بااللتزامات، بدالً ذات  األطراف، استخدمت عالمات القياسالجتماعات
  . بروتوكول مونتريالة يفتدابري الرقابة الوارداستخدام 

 أي طرف من األطراف غري مل يكنومع وضع مجيع هذه االحنرافات املسموح ا يف االعتبار،   - ١٦
، ٢٠٠٦ يف حالة عدم امتثال الشتراطاا بشأن اإلنتاج واالستهالك بالنسبة لعام ٥العاملة مبوجب املادة 
وباملثل، مل يكن أي طرف من . بلغ ا حىت احلني إىل البيانات امل استنادا٢٠٠٧ًأو بالنسبة إىل عام 

، أو ٢٠٠٦ يف حالة عدم امتثال الشتراطاا بشأن اإلنتاج بالنسبة لعام ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
  . إىل البيانات املبلغ ا حىت احلني استنادا٢٠٠٧ًبالنسبة إىل عام 

يف حيتمل أن تكون  ٥ملة مبوجب املادة  أربع أطراف عا هناك، كانت٢٠٠٦وبالنسبة لعام   - ١٧
مركبات (، وجزر سليمان )بروميد امليثيل(اململكة العربية السعودية : حالة عدم امتثال بشأن اإلنتاج

). رابع كلوريد الكربون(واإلمارات العربية املتحدة ) اهلالونات(، والصومال )الكربون الكلورية فلورية
ة العربية السعودية تطلب تنقيح بيانات خط أساسها بشأن بروميد بيد أنه واألمر كذلك، فإن اململك

  . لالحنراف، وال تزال األمانة تلتمس توضيحاً إال مؤخراً جزر سليمان بيانااتبلغ ملامليثيل، و
 احنرافاا بشأن ٥، مل تفسر أربع أطراف عاملة مبوجب املادة ٢٠٠٧وبالنسبة لعام   - ١٨

بروميد (، وإكوادور )رابع كلوريد الكربون(، وكوبا )ريد الكربونرابع كلو(شيلي : االستهالك
  . لتلك االحنرافاتوتلتمس األمانة توضيحاً). بروميد امليثيل(والسلفادور ) امليثيل
 صادرات مجيع املواد اخلاضعة للرقابة األطراف على اإلبالغ عن ١٧/١٦ وأخرياً، حث املقرر  - ١٩

ىل األمانة أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن األطراف اليت مل  إ٣٩/٤١، وطلبت التوصية ووجهتها
يعين أن " حيث" ذكر يف وقت الحق اعتقاده بأن استخدام كلمة  واحداًبيد أن طرفاً. تبلغ عن ذلك

  .وستعود اللجنة إىل تناول هذه القضية يف وقت الحق من االجتماع. اإلبالغ ليس إلزامياً
 طرفاً ٣٠، قدم ٢٠٠٦ طرفاً أبلغت عن صادراا بالنسبة لعام ٣٢ بأن وإمجاالً، أبلغت األمانة  - ٢٠

 طرفاً، مل يتم حتديد وجهة ١١وبالنسبة إىل . منها معلومات عن وجهة بعض تلك الصادرات أو كلها
وكان من بني بعض األسباب اليت قدمتها األطراف املصدرة لعدم اإلبالغ عن وجهة . بعض الصادرات
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ملبيعات نسبت إىل شركات شحن وليس لبلدان حمددة، وكان السبب يف حالة الصادرات أن تلك ا
  .طرف واحد يرجع إىل شواغل بشأن سرية املعلومات

 على وأوضح، رداً. الشكر إىل ممثل األمانة على تقريره الواضح والشامل وجه أعضاء اللجنة  - ٢١
 بأنه ينبغي تسجيل  األطراف دائماًسؤال بشأن تقارير املبيعات إىل شركات الشحن، أن األمانة تنصح

  .تلك البيانات باعتبارها صادرات إىل بلد منشأ الشركة الشاحنة أو بلد تسجيلها
بشأن األنشطة ومعلومات مقدمة من أمانة الصندوق بشأن مقررات وثيقة الصلة للجنة التنفيذية   - رابعاً

منائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج األمم املتحدة اإل(اليت قامت ا الوكاالت املنفذة 
  لتيسري امتثال األطراف) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل

 قدم املسؤول الرئيسي وموظف إدارة الربامج األقدم ألمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريراً  - ٢٢
 مقررات االجتماعني الثالث واخلمسني والرابع وقال املسؤول الرئيسي، إذ يتناول أوالً. حتت هذا البند

 طلب إىل أمانة الصندوق أن تنقح حالة ٥٣/٤واخلمسني للجنة التنفيذية املتصلة باالمتثال، إن املقرر 
 إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها إدراج تقييم ملخاطر عدم االمتثال، وأن تقدم تقريراًبوثيقة االمتثال 

وقد قدم أول تقييم للمخاطر . ذلك التقييمفائدة ومستوى اجلهود املقترنة بإعداد السابع واخلمسني عن 
 إىل أمانة الصندوق أن تواصل ٥٤/٤يف االجتماع الرابع واخلمسني، وطلبت اللجنة التنفيذية يف املقرر 

 بشأن تقييم املخاطر ٥بذل جهودها للحصول على تغذية مرتدة من األطراف العاملة مبوجب املادة 
  .واملؤشرات الواردة فيه وقدرا على إجناز االمتثال

، أن تستعرض مستويات بناء ٥٣/٣٩طلبت اللجنة التنفيذية إىل األمانة، مبوجب املقرر   - ٢٣
القدرات وأن تستكشف مدى، وطابع وأهلية، أي اشتراطات إضافية بشأن التخلص التدرجيي من 

ن متسقة مع املبادئ التوجيهية بشأن أنشطة الدعم مركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية تكو
 ذا الشأن إىل االجتماع السابع املؤسسي تقوم اللجنة التنفيذية باالتفاق عليها، وأن تقدم تقريراً

  .واخلمسني للجنة التنفيذية
 أقرت اللجنة التنفيذية تقدمي تدعيم مؤسسي لفانواتو بشأن عدم امتثاهلا ملدة سنة واحدة بدالً  - ٢٤

وكان املقرر اخلاص بتونغا .  إريتريا وتونغا بشروط معينةكل منل ملدة عام من سنتني، وأقرت جتديداً
  .ميثل سابقة من نوعه

طلبت اللجنة التنفيذية إدراج معلومات عن مجيع املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك   - ٢٥
) ٥٤/٤املقرر (قارير بيانات الربامج القطرية مركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية، وبدائلها، يف ت

وقررت بأنه ينبغي إدراج حتليل بشأن مركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية يف النسخ املستقبلية من 
النموذج املنصب على االمتثال، وهو ما يبني أن اللجنة التنفيذية تعترب اآلن أن أنشطة مركبات الكربون 

  .٢٠١٣ية مطلوبة لالمتثال يف ضوء التجميد يف عام اهليدرو الكلورية فلور
 طرفاً من األطراف ٧٢ إىل قضية بيانات الربامج القطرية، إن نتقالً موقال املسؤول الرئيسي،  - ٢٦

 ٢٠٠٧، أبلغت عن بيانات براجمها القطرية لعام  طرفا١٤١ً والبالغ عددها ٥العاملة مبوجب املادة 
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وقررت اللجنة التنفيذية، بغية حتسني تقدمي البيانات يف الوقت املناسب، . باستخدام االستمارة اجلديدة
 أن تقدم بيانات براجمها القطرية يف موعد غايته ٥أن تطلب إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .االجتماع الثالث للجنة التنفيذية يف كل سنة
 طرفاً قدمت ١٣٢ جمموعه قال مسؤول إدارة الربامج األقدم، مواصالً العرض، إن ما  - ٢٧

 ٧٩و معمول ا من تلك األطراف لديها نظم تراخيص باملائة ٩٢معلومات عن التدابري التنظيمية؛ وإن 
وال يزال متوسط أسعار البدائل يف البلدان العاملة مبوجب . باملائة منها لديها نظم للحصص موضع تنفيذ

ويف حني أن العديد من األطراف . ١١ - فلورية  أعلى من أسعار مركبات الكربون الكلورية٥املادة 
 تبني امتثاالً ٢٠٠٧، فإن بيانات براجمها القطرية لعام ٢٠٠٧ بشأن عام ٧مل تقدم بعد بيانات املادة 

، )بروميد امليثيل(؛ وأرمينيا )مركبات الكربون الكلورية فلورية(ألبانيا : ومن بني تلك األطراف. حمتمالً
، )بروميد امليثيل(، وهندوراس )ميد امليثيلوبر(، وفيجي )كربون الكلورية فلوريةمركبات ال(ودومينيكا 

، )مركبات الكربون الكلورية فلورية(، وكينيا )رابع كلوريد الكربون(ومجهورية إيران اإلسالمية 
  ).مركبات الكربون الكلورية فلورية(، وبابوا غينيا اجلديدة )اهلالون(وقريغيزستان 

 بعد ذلك إىل حالة االمتثال والتوقعات اخلاصة ا، إن اللجنة التنفيذية، استناداً قالًنت موقال،  - ٢٨
إىل تقييمها ألحدث البيانات، أقرت تقدمي مساعدة إىل مجيع األطراف اليت قد حتتاج إليها للوفاء 

سمح قدم هلا مساعدة بشأن اهلالون عندما تتبأهدافها بشأن االمتثال، فيما عدا الصومال اليت س
الظروف، والسلفادور اليت قد ال تكون هناك حاجة إىل املساعدة حيث أن استخدام رابع كلوريد 

 بشأن عام ٧ومل تقدم جزر سليمان بيانات املادة . الكربون يتعلق باالستخدامات املختربية والتحليلية
بيانات برامج قطرية  يبني عدم امتثال حمتمل؛ ومل يتم تقدمي ٢٠٠٦ ولكن برناجمها القطري لعام ٢٠٠٦

 مل تقدم  قطرا٣٨ًويف .  من توفالو واإلمارات العربية املتحدة وفانواتو٢٠٠٧ أو عام ٢٠٠٦بشأن عام 
   التخفيض املقرر بنسبة ٢٠٠٦، جتاوزت مستويات االستهالك يف عام ٢٠٠٧بيانات بشأن عام 

  .يع التخلص التدرجيي باملائة يف خط األساس؛ بيد أا تلقت كلها متويالً من أجل مشار٨٥
    بأا تبلغ٥قيمت أمانة الصندوق قدرة اهلالون املنشأة يف البلدان العاملة مبوجب املادة   - ٢٩
بداالت استنفاد األوزون طناً  ٣٨ ٥٢٣  بنقص مقداره بداالت استنفاد األوزونطناً ١٨٨ ٦٩٧

ل، كان لدى مجيع األطراف اليت جتاوز وفيما يتعلق بربوميد امليثي. باملقارنة مع تقديرات السنة السابقة
إكوادور وهندوراس ( باملائة يف خط األساس ٢٠آخر استهالك هلا خطوط أساسها أو التخفيض بنسبة 

يسر إجناز تأن  ينتظرإما اتفاقات مع اللجنة التنفيذية أو مشاريع معتمدة ) واململكة العربية السعودية
وريد الكربون، كان لدى مجيع األطراف اليت تواجه خطر وفيما يتعلق برابع كل. ٢٠٠٥ختفيضات عام 

والسلفادور وإثيوبيا وكوبا بوليفيا وشيلي  (٢٠٠٥ باملائة يف عام ٨٥عدم الوفاء بالتخفيض بنسبة 
ومل يكن مثة بلدان تواجه خطر عدم الوفاء بأهداف . مشاريع ملساعدا، باستثناء السلفادور) واملكسيك

  . باملائة٣٠اس بنسبة التجميد وختفيض خط األس
 إن أمانة الصندوق قد أعدت منذ  قالالتقييم املقبل لعوامل خماطر االمتثال،وفيما يتعلق ب  - ٣٠

 لعوامل خماطر االمتثال يستند إىل مؤشرات االجتماع الثالث واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق تقييماً
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 استجابت حىت احلني  طرفا٧٠ًوقد أبان . نعامة للمخاطر ومؤشرات خماطر املادة املستنفدة لألوزو
  . أو واثقة بأا ستنجز االمتثال أو ستحافظ عليهاًبأا واثقة جد

 ملستقبل قضايا االمتثال والصعوبات اليت تواجهها مستفيضةجرت يف أعقاب التقدمي مناقشة   - ٣١
ية فلورية قبل  الكلوراألطراف يف غضون سعيها إىل التخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون

 اليت ميكن أن تساعد ا أمانة األوزون وأمانة الصندوق وأفضل السبل، ٢٠١٠يناير /أول كانون الثاين
 بعض األطراف االنتباه إىل األخطار اليت قد تنجم عن حالة تستمر ووجه. يف تسوية تلك الصعوبات

ري املشروع وإغراء االستمرار يف اإلنتاج غري فيها أطراف عديدة يف عدم االمتثال، مبا يف ذلك االجتار غ
  .املشروع، وال سيما يف األحوال اليت تظل فيها أسعار البدائل مرتفعة

 على القضايا املثارة، إن جناح بروتوكول مونتريال قال األمني التنفيذي ألمانة األوزون، رداً  - ٣٢
 مع قيام الكثري من املعاهدات واالتفاقات  على نطاق العامل، وإن من املهم،حىت احلني اكتسب اعترافاً

برصد التقدم احملقق صوب اإلمتام، احملافظة على قوة الدفع أثناء املراحل الالحقة من التخلص التدرجيي 
من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومواصلة العمل بقوة الدفع هذه أثناء التخلص التدرجيي 

إن مسؤولية إجناز أهداف الربوتوكول ال تقع .  الكلورية فلوريةاملتسارع من مركبات الكربون اهليدرو
على عاتق املؤسسات فقط وإمنا على عاتق األطراف ذاا؛ ويف هذا الصدد، أظهرت األطراف العاملة 

، عندما أعطيت دعما ماليا وتقنيا وافيا، أا شريكة ممتازة يف معاجلة القضايا البيئية ٥مبوجب املادة 
إن من مسؤولية األطراف ذاا يف اية األمر أن تكفل اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب العاملية، و

 إىل التقدم الذي جيري حتقيقه يف الوقت الراهن يف تعزيز التنسيق مشرياًوشدد، . لالمتثال لتدابري الرقابة
ع إجراءات أكثر والصالت ما بني املنظمات واالتفاقات داخل منظومة األمم املتحدة، على أمهية وض

 وذات طابع رمسي أكرب للتنسيق بني خمتلف هيئات بروتوكول مونتريال من أجل تقدمي خدمات دواماً
  .أكثر كفاءة لألطراف، وخباصة يف إطار إقليمي

قال ممثل أمانة األوزون إنه ال توجد آلية مبوجب بروتوكول مونتريال لالمتثال اجلماعي؛   - ٣٣
وقال إن تقييم عوامل خماطر .  بالنسبة لكل طرف على أساس حالة حبالةادياًفاالمتثال يوزن ويقيم أح

 لتقييم االمتثال الذي تضطلع به أمانة الصندوق بناء على طلب اللجنة التنفيذية ميكن أن يشكل أساساً
االمتثال على الصعيد الوطين وأن يساعد األطراف اليت حيتمل أن تكون يف حالة عدم امتثال يف تنفيذ 

  .داوهلا بشأن التخلص التدرجييج
 على أحد األعضاء، إنه فيما يعترب االمتثال قضية ختص فرادى األطراف، فإن من  وقال، رداً  - ٣٤

املهم احملافظة على برامج الدعم الواسعة النطاق، مبا يف ذلك ما يتم من خالل الشبكات اإلقليمية، 
وقال إنه قد تتمثل مرحلة .  بواسطة وسائلها اخلاصةملساعدة األطراف غري القادرة على حتقيق االمتثال

أوىل يف القيام، بواسطة استخدام البيانات ومؤشرات املخاطر املتاحة، بوضع قائمة بتلك األطراف اليت 
 تتألف من أعضاء من جلنة التنفيذ وأمانة عملمن األرجح أن تكون يف حالة عدم امتثال، وإنشاء فرقة 

 املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة ميكن هلا أن تزور البلدان اليت ليست يف األوزون وأمانة الصندوق
  .حالة امتثال وأن تزودها باملساعدات املطلوبة، مبا يف ذلك وضع خطط إدارة التخلص التدرجيي النهائي
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 أقرت خطط إدارة ٥قال ممثل أمانة الصندوق إن غالبية األطراف العاملة مبوجب املادة   - ٣٥
وفيما يتعلق باالمتثال يف املستقبل، فإن الصندوق جتاوز، من خالل الوالية . ص التدرجيي النهائيالتخل

املمنوحة له من اللجنة التنفيذية، الطريقة التقليدية للعمل على تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية بواسطة 
ال أن يساعد الوكاالت املنفذة وكان من شأن تقييم عوامل خماطر االمتث. حمددةمتويل مشاريع وأنشطة 

واألطراف يف تبيان الصعوبات احملتملة يف االمتثال والتدابري اليت يتعني اختاذها استجابة لذلك، ووفر 
وسيتم يف االجتماع السابع . أيضا معلومات مفيدة لربنامج املساعدة على االمتثال التابع لليونيب

  مهمةمانة الصندوقأل ستوكل إن كانت اللجنة التنفيذية واخلمسني للجنة التنفيذية استعراض مسألة ما
  . هذا التقييم أم المواصلة
احلرص على كفالة االضطالع ، قال ممثل اليونيب إنه يتعني فيما يتعلق بتقييم خماطر االمتثال،و  - ٣٦

 صائبة الصلة، من أجل إرسال إشارات ذات  إطار واليات املسؤولني واهليئاتبالعمل بشأن االمتثال يف
وقال، فيما يتعلق بالزيارات القطرية، . إىل األطراف وحتديد أنواع املساعدة املطلوبة على النحو املالئم

على أن من شأن  إن مثل هذه البعثات تنظم يف إطار برنامج املساعدة على االمتثال، ولكنه وافق
إجراءات  ثال وحتتاج إىل اختاذالزيارات الرفيعة املستوى أن تساعد األطراف املعرضة خلطر عدم االمت

واقترح أن يتم تناول القضية كبند يف جدول األعمال يف اجتماعات الشبكات اإلقليمية يف . عاجلة
  .األشهر املقبلة

طلب الرئيس إىل األعضاء من اهلند واألردن وموريشيوس إعداد مذكرة توجز القضايا اليت   - ٣٧
 لتوصية من أجل احتمال تقدميها إىل الفريق العامل ساساًأثريت أثناء املناقشات، واليت قد تشكل أ

  .املفتوح العضوية
، مت تعميم ومناقشة ٢٠٠٨يوليه / متوز٤لالجتماع بعد ظهر اجلمعة ويف اجللسة اخلتامية   - ٣٨

  . واألربعنياحلاديمشروع نص ومت االتفاق على مواصلة اللجنة الستعراضه يف اجتماعها 
  ات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة بعدم االمتثالمتابعة املقرر  - خامساً

معلومات عن االمتثال من األطراف  (٧ باالقتران مع البند ٥قررت اللجنة أن تنظر يف البند   - ٣٩
ووافقت على اعتماد التوصيات املتصلة باألطراف حبسب ) التنفيذ احلاضرة بناء على دعوة من جلنة

وبناء عليه، ميكن االطالع على حمضر املناقشات يف إطار البندين أدناه يف الفصل . األجبديتيب التر
  .اًسابع

  البيانات تقرير النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن  - سادساً
  قضايا االمتثال  -ألف 

 من بروتوكول ٧ادة حددت األمانة، فيما كانت تعد تقريرها عن البيانات املبلغة مبوجب امل  - ٤٠
  .مبا فيها شيلي وكوبا األطراف  عدد منمونتريال، االحنرافات التالية يف البيانات املبلغ عنها بواسطة

 من املادة اخلاضعة ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٧أبلغت شيلي عن استهالك   - ٤١
 عن التزام الطرف وميثل ذلك احنرافاً. رفق باءيف اموعة الثانية من امل) رابع كلوريد الكربون(للرقابة 
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 باملائة من ١٥مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه من رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد عن 
 وأوضح الطرف يف تقريره . طن بدالة استنفاد األوزون٠,١خط أساس استهالكه بالنسبة للمادة، أي 
أنه يواصل استقصاءه هلذه القضية اليت رمبا كانت تعزى و أنه على علم بذلك االحنراف الظاهر،

  .لالستخدامات املختربية والتحليلية، مع أن ذلك مل يتأكد بعد
 من املادة اخلاضعة ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ١,٦أبلغت كوبا عن استهالك   - ٤٢

 عن التزام الطرف وميثل ذلك احنرافاً.  باءيف اموعة الثانية من املرفق) رابع كلوريد الكربون(للرقابة 
 باملائة من ١٥مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه من رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد عن 

 يف ،وقد طُلب من كوبا.  طن بدالة استنفاد األوزون٠,٤خط أساس استهالكه بالنسبة للمادة، أي 
  . وال يزال ينتظر منها الرد على ذلك هلذا االحنراف تفسرياً أن تقدم،٢٠٠٨مايو / أيار٥مراسلة مؤرخة 

 ويف أعقاب إعداد تقرير البيانات، أبلغت أطراف أخرى عن بيانات تظهر احنرافها عن  - ٤٣
وتعرض األمانة تلك احلاالت اجلديدة،  .٢٠٠٧ أو لعام ٢٠٠٦التزاماا مبوجب الربوتوكول إما لعام 

، وجزر سليمان بالنسبة ٢٠٠٧ر بالنسبة الستهالك بروميد امليثيل لعام اليت مشلت إكوادور والسلفادو
  .٢٠٠٦الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 

  التوصية  -باء 
  :على التايل اللجنة اتفقتقد  لذا ف  - ٤٤

الظاهر من البيانات املقدمة ستهالك ال حباالت االحنراف الواضح يف احتيط علماًأن   )أ(  
، واليت ال تزال قيد االستعراض من قبل وإكوادور، والسلفادور وجزر سليمانشيلي وكوبا  من من كل

  األمانة واألطراف املعنية؛
 موعد االجتماع التايل حىت حلول يف االستهالك القائم ما مل يتم حسم االحنراف أنه  )ب(

) الفرع جيم(د يف املرفق األول  الواراملقرر مشروع  اختاذللجنة التنفيذ، فقد ميكن للجنة أن تنظر يف
  .أعاله) أ(بشأن كل طرف من األطراف املذكورة يف الفقرة للتقرير احلايل 

  ٤٠/١التوصية 

  معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذ  -سابعاً 
لغ عن بياناا بشأن املواد اليت مل تبع مقررات الجتماع األطراف واألطراف اليت كانت موض  - ألف

  ٢٠٠٦املستنفدة لألوزون عن عام 
  قضايا االمتثال  - ١

، حث األطراف اليت مل تبلغ بعد عن بياناا بشأن املواد املستنفدة ١٩/٢٥مت مبوجب املقرر   - ٤٥
ول  من بروتوك٧ املادة ألحكام على أن تبلغ األمانة بالبيانات املطلوبة وفقاً ٢٠٠٦لألوزون عن عام 

 على أن تواصل اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج حاملا تصبح ومت تشجيع األطرافمونتريال، 
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يونيه من كل عام، حسبما هو / حزيران٣٠األرقام متاحة، وإن كان من األفضل أن يكون ذلك قبل 
ا عن املواد املستنفدة  بيانا حىت اآلنومل تقدم األطراف التالية إىل األمانة. ١٥/١٥متفق عليه يف املقرر 
 من املستحيل التثبت من تنفيذها اللتزاماا املتصلة بتدابري أصبح، ومن مث ٢٠٠٦لألوزون عن عام 

  .توفالو، واإلمارات العربية املتحدة، وفانواتو :الرقابة الواردة يف بروتوكول مونتريال يف تلك السنة
  التوصية  - ٢

  :يلعلى التا اللجنة اتفقتقد لذا ف  - ٤٦
 بياناا عن املواد املستنفدة  بعض أو كلبأن األطراف التالية مل تقدمحتيط علماً مع القلق 

 من بروتوكول مونتريال وأنه مل يتيسر التثبت من تنفيذها ٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٦لألوزون عن عام 
ملستويات احملددة يف اللتزاماا باحلد من استهالكها أو إنتاجها من مواد مستنفدة لألوزون معينة إىل ا

  ؛توفالو، واإلمارات العربية املتحدة، وفانواتو: الربوتوكول
    قبل٢٠٠٦ بياناا عن عام  بعض أو كل أن عجزها عن تقدميتالحظ أيضاً

 يف الربوتوكول باإلبالغ ة الوارداا اللتزامم امتثالدها يف حالة ع قد وضع٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠
  ؛عن البيانات

 لو، واإلمارات العربية املتحدة، وفانواتو على أن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا توفاحتث
 بأسرع ما ميكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل أول ٢٠٠٦ عن املواد املستنفدة لألوزون عن عام املتأخرة
ف تقييم امتثال األطرامن واألربعني احلادي ، حىت تتمكن اللجنة يف اجتماعها ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف الربوتوكول علىرقابةاللتدابري 

  ٤٠/٢التوصية 

ع مقررات سابقة الجتماعات األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن واألطراف اليت كانت موض  - باء
  قضايا متصلة بعدم االمتثال

  ألبانيا  - ١
  .١٥/٢٦فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر ها يف جدول األعمال للنظر يف حالت ألبانيا أدرجت  - ٤٧

  االلتزام بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، خبفض استهالكها من مركبات ١٥/٢٦التزمت ألبانيا، على حسب ما هو مسجل يف املقرر   - ٤٨

 بدالة أطنان ٦,٢ إىل ٢٠٠٦ األوزون يف عام  طن بدالة استنفاد١٥,٢الكربون الكلورية فلورية من 
  .٢٠٠٧استنفاد األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(  
، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧مل تقدم ألبانيا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون عن عام   - ٤٩

  .زون بالنسبة لتلك السنةالتثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك من املواد املستنفدة لألو
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  التوصية  )ج(
 ٢٠٠٧كر ألبانيا بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا عن عام تذّوبذلك اتفقت اللجنة على أن   - ٥٠

سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 
على رقابة التقييم امتثال الطرف لتدابري بحلادي واألربعني ، حىت تقوم اللجنة يف اجتماعها ا٢٠٠٨

  استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية الواردة يف الربوتوكول؛

  ٤٠/٣التوصية 

  أرمينيا  - ٢
  .١٨/٢٠فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر يف جدول األعمال للنظر يف حالتها  أرمينيا أدرجت  - ٥١

 بشأن تنفيذ االلتزام بعدم جتاوز االستهالك  املعلوماتحتديث: تعراضقضايا االمتثال موضع االس  )أ(
  ٢٠٠٧عام من  الصفري من بروميد امليثيل اعتباراً

استهالك بروميد  باحملافظة على إبقاء، ١٨/٢٠ملقرر ا حسبما هو مسجل يفالتزمت أرمينيا،   - ٥٢
  .٢٠٠٧وزون اعتباراً من عام تجاوز صفر من األطنان بدالة استنفاد األي  مستوى الامليثيل عند

  حالة قضية االمتثال  )ب(
وأبلغت عن أن  ،٢٠٠٧ عام ا عن املواد املستنفدة لألوزون عنأرمينيا بياناقدمت   - ٥٣

 البيانات أن الطرف وتثبت تلك .زونواستهالكها من بروميد املثيل قدره صفر طن بدالة استنفاد األ
  .١٨/٢٠ يف املقرر ممتثل اللتزاماته الواردة

  التوصية  )ج(
على أن حتيط علما مع التقدير بأن أرمينيا أبلغت البيانات عن  وبذلك اتفقت اللجنة  - ٥٤

 اليت تظهر أا ٢٠٠٧عن عام ) بروميد املثيل( استهالكها للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
استهالكها لربوميد امليثيل عند إبقاء ة على  القاضي باحملافظ١٨/٢٠ممتثلة اللتزامها الوارد يف املقرر 

 بدالة استنفاد األوزون وأا أجنزت أكثر مما التزمت به مبوجب تدابري نمستوى ال يتجاوز الصفر ط
  .الرقابة على بروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول لتلك السنة

٤٠/٤التوصية   
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  ذربيجانأ  - ٣
  .٣٩/٣فيما يتعلق بتنفيذها للتوصية ر يف حالتها يف جدول األعمال للنظ أذربيجانأدرجت   - ٥٥

 اموعة بري الرقابة على استهالك مواد الظاهر عن تدااالحنراف: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  )األخرى مركبات الكربون الكلورية فلورية (األوىل من املرفق باء 

إلسراع لرنامج األمم املتحدة للبيئة ، مت حث أذربيجان على العمل مع ب٣٩/٣ للتوصية وفقاً  - ٥٦
 البيئة العاملية وعلى أن تقدم إىل أمانة قاملؤسسي اإلضايف الذي وافق عليه مرف يف تنفيذ مشروع التعزيز

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ عن تلك اجلهود يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز األوزون تقريراً
  .لتنظر فيه اللجنة يف اجتماعها األربعني

  مسألة حالة االمتثال  )ب(
، أشارت أذربيجان إىل أن شعبة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧يف رسالة موجهة إىل األمانة، مؤرخة   - ٥٧

 مشروع ه مت تلقيتنسيق مرفق البيئة العاملية يف اليونيب أبلغتها بأن أموال املشروع قد متت برجمتها وأن
ألموال لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد وقد خصص جزء من ا. اتفاق الستعراضه والتعليق عليه

يف اليونيب إلتاحة الفرصة ملمثلي وحدة األوزون يف أذربيجان للمشاركة يف أنشطه خمتارة من أنشطة 
ونتيجة هلذا الترتيب، شارك موظف األوزون املوفد . شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى

 والذي ركز ٢٠٠٨مارس /كة الذي عقد يف تريانا، ألبانيا، يف آذارمن أذربيجان يف اجتماع تلك الشب
اجلرعات املقننة، والسياسات والبدائل ذات بعلى االستراتيجيات االنتقالية اخلاصة بأجهزة االستنشاق 

الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واستعراض نظم تراخيص االسترياد والتصدير، ضمن 
أوضحت أذربيجان كذلك أن التوقيع على مشروع التعزيز املؤسسي الذي متت و. مسائل أخرى

ويتوقع الطرف .  ال ينبغي أن يتوقف على تقرير اإلجناز املايل للمشروع املماثل القدمياملوافقة عليه حديثاً
االتفاق أن تكون احلكومة، بعد ترمجة االتفاق إىل اللغة األذربيجانية، يف وضع ميكّنها من التوقيع على 

  .مث إخطار أمانة األوزون
وقد أوضحت الرسالة الالحقة الواردة من شعبه تنسيق مرفق البيئة العاملية يف اليونيب أن   - ٥٨

 املبلغ النقدي الذي مل تتمكن أذربيجان من تفسري إنفاقه يف الشعبة ستحول كل التمويل اجلديد، ناقصاً
فقد نصت شروط املشروع السابق على أنه إذا مل .  القدميالتقارير املالية املقدمة يف إطار املشروع

 وقد قدمت أذربيجان تقريراً.  تلك األمواليتمكن الطرف من تفسري اإلنفاق من األموال املتلقاة تعاد
مستقال عن مراجعة احلسابات يبني استالم األموال املعنية، ولكن وحدة األوزون الوطنية مل تتمكن من 

 . نفقات إليضاح ما مت عمله باألموال اليت تلقتهاتقدمي تقارير عن ال

  املناقشة يف االجتماع احلايل  )ج(
واستدرك .  خلطة العمل اخلاصة اشدد ممثل األمانة على أن أذربيجان ممتثلة بالكامل حالياً  - ٥٩

 قدرا  األوزون الوطنية ال يبدو أا تعمل بطريقة سليمة، كما ظهر يف عدمة وحدحقيقة أن إن بالقول
على التفسري الكامل للنفقات املتكبدة يف إطار املشروع القدمي، األمر الذي يؤخر صرف التمويل 
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 أي  مل يقدمهوأكد ممثل اليونيب أن. تثري القلق إزاء إمكانية عدم االمتثال يف املستقبلمسألة اجلديد، 
التعزيز املؤسسي األول يف عام  إىل وحدة األوزون الوطنية ألذربيجان منذ أن اكتمل مشروع دعم مايل
وتعمل شعبه تنسيق مرفق البيئة العاملية يف اليونيب على وضع الصيغة النهائية التفاق متويل مع . ٢٠٠٥

وقد قدمت وحده األوزون الوطنية تعليقات على مشروع االتفاق، ويؤمل أن يتسىن التوصل . أذربيجان
غيل الكامل لوحدة األوزون الوطنية أمر أساسي ملستقبل والحظ أعضاء اللجنة أن التش. إيل اتفاق ائي

امتثال أذربيجان لربوتوكول مونتريال، وأعربوا عن أملهم يف أن يتسىن وضع اتفاق التمويل يف صيغته 
 .النهائية قبل اجتماعهم املقبل

 التوصية  )د(

  :لذلك وافقت اللجنة على ما يلي  - ٦٠
ثة اليت قدمتها أذربيجان عن تنفيذ مشروع التعزيز  مع التقدير املعلومات احملد تالحظأن

  املؤسسي اإلضايف الذي اعتمده مرفق البيئة العاملية لكي ينفذه برنامج األمم املتحدة للبيئة،
 إىل أذربيجان أن تقوم، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، أن تطلب

 .ى االتفاق املرتقب، لكي يتسىن البدء يف التنفيذ الكامل للمشروعباستكمال إجراءات التوقيع عل

 ٤٠/٥التوصية 

  بنغالديش  - ٤
 .٣٨/٤لتوصية ل هاها فيما يتعلق بتنفيذ حالت للنظر يف يف جدول األعمالأُدرجت بنغالديش  - ٦١

 االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل  )أ(

، باحملافظة على استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة ١٧/٢٧ بنغالديش، وفقاً للمقرر التزمت  - ٦٢
 طن بدالة استنفاد األوزون ٠,٥٥٠مبا ال يزيد عن ) كلوروفورم امليثيل(يف اموعة الثالثة من املرفق باء 

  .٢٠٠٧يف عام 
   عدم االمتثال مستقبالً بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية  احتمالاإلخطار عن  )ب(

٦٣ -  ا بذلتالرغم م  علىاأخطرت بنغالديش اللجنة يف اجتماعها السابع والثالثني بأن أ 
قصارى جهودها الصادقة، تتوقع بأا لن تقدر على االمتثال متاماً لتدابري الرقابة على االستهالك الواردة 

 اموعة األوىل من يف) مركبات الكربون الكلورية فلورية(يف الربوتوكول بشأن املواد اخلاضعة للرقابة 
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ من الربوتوكول بالنسبة لألعوام ٥ألف و ٢املرفق ألف على النحو احملدد يف املادتني 

 ةوقد طلبت اللجنة يف ذلك االجتماع من بنغالديش أن تقدم نسخة من براجمها السنوي. ٢٠٠٩و
املستنفدة لألوزون وأن تقدر  بشأن خطة التخلص التدرجيي من املواد ٢٠٠٨ و٢٠٠٧للتنفيذ يف عامي 

الكمية اإلمجالية اليت تتوقع أن تتجاوز ا احلد األقصى السنوي املسموح هلا باستهالكه من املواد 
أن يقدم إىل كما طلب أيضاً إىل الطرف . ٢٠٠٩  إىل٢٠٠٧املستنفدة لألوزون يف كل سنة من 
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 العاملة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة األمانة استراتيجيته االنتقالية بشأن التخلص التدرجيي من
  .مبركبات الكربون الكلورية فلورية لكي تنظر فيها اللجنة

 أن تقدم إىل أمانة ٣٩/٤وباإلضافة إىل ذلك، طلبت جلنة التنفيذ من بنغالديش يف توصيتها   - ٦٤
 القيام ا يف ضوء األوزون تقريراً عن تنفيذها خلطة التخلص التدرجيي الوطنية وأي تنقيحات ميكن

 اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا الكمية السنوية املسموح التقديرية  الكميةيفالتقدم احملقق يف التنفيذ، 
، ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٧له باستهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف كل سنة من السنوات 

  .لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني
ه يف حتقق التقدم الذي إطالعها على املستجدات يفجلنة التنفيذ بنغالديش كذلك على وحثت   - ٦٥

تنفيذ استراتيجيتها االنتقالية الوطنية ومشروع التحويل، مبا يف ذلك أي تنقيحات ميكن إدخاهلا على 
ن مركبات الكمية التقديرية اليت يتوقع الطرف أن يتجاوز ا الكمية السنوية املسموح له باستهالكها م

 لكي تنظر فيها اللجنة يف ٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٧الكربون الكلورية فلورية يف كل سنة من السنوات 
كما طلب إىل الطرف أن يقدم معلومات بشأن النقاط التالية اليت أثارها أعضاء . اجتماعها األربعني

  :اللجنة أثناء استعراضهم حلالة الطرف
 على استرياد مركبات ٢٠١٠ اعتباراً من عام التأكيد بأن بنغالديش ستفرض حظراً  )أ(  

  ؛ هلا بدائلتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت توجدلالكربون الكلورية فلورية 
 استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ازديادب توقع اسبألمزيد من التفسري   )ب(  

  ؛٢٠٠٩ - ٢٠٠٧على مدى الفترة 
 استهالك مركبات الكربون الكلورية حدوث اخنفاض يفقع توأسباب عدم تفسري   )ج(  

  ؛ بالرغم من املشاريع اجلارية بالفعل وتوافر البدائل٢٠٠٩ – ٢٠٠٧فلورية على مدى الفترة 
املعروض من للرقابة على جدول زمين إلدخال العمل بالتدابري التنظيمية املتوقعة   )د(  

 مبركبات العاملةزة االستنشاق باجلرعات املقننة مركبات الكربون الكلورية فلورية ومبيعات أجه
  الكربون الكلورية فلورية، والترويج للبدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛

تفسري لقرار الطرف بتخزين مركبات الكربون الكلورية فلورية على مدى الفترة   )ه(  
 بدالً من التماس إمدادات من ٢٠١٢ - ٢٠١٠ لتلبية الطلب على مدى الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧

مركبات الكربون الكلورية فلورية من خالل عملية إعفاء االستخدامات الضرورية الواردة يف 
حلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من خالل عملية االربوتوكول، مع مالحظة أن 

نب عدم امتثاله لتدابري كن الطرف من جتمتأن كان من املمكن  االستخدامات الضرورية اتإعفاء
 - ٢٠٠٧الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية الواردة يف الربوتوكول على مدى الفترة 

  .منه على األقلخيفف ، أو ٢٠٠٩
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  حالة قضايا االمتثال  )ج(
  االلتزام بتخفيض االستهالك من كلوروفورم امليثيل  ‘١’

، ومن مث فإنه ٢٠٠٧ عام عند املستنفدة لألوزون مل تبلغ بنغالديش بعد عن بيانات املوا  - ٦٦
  .١٧/٢٧ميكن التثبت من تنفيذها اللتزامها الوارد يف املقرر  ال

   عدم االمتثال مستقبالً بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية احتمالاإلخطار عن  ‘٢’
، يرد يف ٢٠٠٨ فرباير/ شباط٢٨، تقريراً مؤرخاً ٣٩/٤قدمت بنغالديش، استجابة للتوصية   - ٦٧

، بشأن تنفيذ خطتها الوطنية للتخلص UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3املرفق األول من الوثيقة 
  .التدرجيي

  مساعدات االمتثال  ‘٣’
 بإبالغ أمانة األوزون بأنه يعتزم مساعدة الطرف يف استكمال ،٢٠٠٦ يف عام ،قام اليونيب  - ٦٨

 العاملةلتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إعداد استراتيجيته االنتقالية الوطنية ل
أقرت اللجنة التنفيذية يف و. ٢٠٠٧نوفمرب /مبركبات الكربون الكلورية فلورية قبل تشرين الثاين

 وكذلك متويالً من أجل إعداد االستراتيجية، ٢٠٠٦نوفمرب /اجتماعها اخلمسني املعقود يف تشرين الثاين
تخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع تصنيع أجهزة عداد مشروع للإل

االستنشاق باجلرعات املقننة يف الطرف شريطة أن توقع بنغالديش على وثيقة املشروع مع برنامج األمم 
يذ  يف تنفوأن تبدأاملتحدة اإلمنائي بشأن اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون 

. أنشطة يف قطاعات أخرى من شأا أن تسفر عن ختفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية
 أنه ينوي تقدمي مشروع ،٢٠٠٩ – ٢٠٠٧  يف خطة عمله للفترة،وذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اق باجلرعات للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع تصنيع أجهزة االستنش
  . للموافقة عليه٢٠٠٧يوليه /املقننة يف بنغالديش إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها يف متوز

  معلومات أساسية عن استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بنغالديش  ‘٤’
قيوداً على تفرض اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي املتفق عليها بني بنغالديش واللجنة التنفيذية   - ٦٩

 تطلب من الطرف أن يقلل من  أكثر صرامة من تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول،االستهالك
 طن بدالة استنفاد األوزون ٨٧,١استهالكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 

 طناً بدالة استنفاد ٥٣ر٠ وإىل ٢٠٠٨طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٧١,٠ وإىل ٢٠٠٧يف عام 
  .٢٠٠٩األوزون يف عام 

  املناقشة يف االجتماع احلايل  )د(
وأوضح املمثل أن تصنيع أجهزة . حضر هذا االجتماع ممثل لبنغالديش بدعوة من اللجنة  - ٧٠

االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية مل يبدأ يف بلده إال يف عام 
، ولذا فإن االستهالك هلذا االستخدام مل ينعكس يف أرقام خط األساس الستهالك مركبات ١٩٩٧
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 تقوم بتصنيع شركات حالياً وهناك ثالث .١٩٩٧ - ١٩٩٥الكربون الكلورية فلورية املوضوعة للفترة 
، فإذا كان للطرف أن يلتزم دف ختفيض من استهالكه من مركبات الكربون الكلورية األجهزة

 يتمكن من تزويد تلك الشركات مبركبات لن، فإنه ٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام ٨٥رية بنسبة فلو
جهزة أوبالتايل فقد قرر الطرف أن يستمر يف التصريح بإنتاج . الكربون الكلورية فلورية اليت حتتاجها

لذلك يف حالة وسيكون نتيجة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية 
  . حسب توقعاته الذي سيتم قريبا٢٠٠٧ًعدم امتثال عندما يقدم بيانات عام 

ومن ذلك الوقت ظلت . ٢٠٠٤نغالديش أثارت هذه املسألة أول مرة يف عام بوقال إن   - ٧١
 ‘اعتبار خاص’ إىل جلنة التنفيذ إعطاء ١٨/١٦وقد طلب املقرر  .تثريها يف كل اجتماع لألطراف

وأعرب عن أمله يف أن يتسىن تنفيذ االستراتيجية االنتقالية لقطاع . طراف من مثل بنغالديشحلاالت األ
 يف تنفيذ خطة التخلص أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بنفس درجة النجاح الذي يتحقق حالياً

  .الوطنية لقطاع التربيد
 إىل الوقت الالزم إلجازة اًنغالديش أنه نظر أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح ممثل ب علىورداً  - ٧٢

البدائل ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية، فإنه ال يتوقع أن 
ورمبا يكون . ٢٠٠٩ وال يف عام ٢٠٠٨ينخفض استهالك هذه املركبات يف هذا القطاع ال يف عام 

ك ميكن تغطيته يف كل احلاالت بإعفاءات  أكثر اخنفاضا، غري أن ذل٢٠١٠االستهالك يف عام 
  مجيع استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف هذا القطاعويوجه.االستخدامات الضرورية

لالستهالك احمللي، إذ ال يتم تصدير أي أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون 
 املشمولة يف االستراتيجية االنتقالية ستمكن بنغالديش من وقال إنه يعتقد أن الكميات. الكلورية فلورية

وفيما يتعلق خبطة التخلص يف  . يف صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةأن تبقى مكتفية ذاتياً
 لشروط ، وفقا٢٠١٠ًقطاع صيانة التربيد، أضاف أنه يتوقع أن حيقق التخلص التام حبلول عام 

  .الربوتوكول
اقشات اليت تلت ذلك، أعرب أعضاء اللجنة عن رأيهم بأن حالة بنغالديش قد تكون ويف املن  - ٧٣

 تصنع أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة ٥ حلاالت أطراف أخرى عاملة مبوجب املادة مطابقة متاماً
العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية، ولذا ال بد من توخى احلذر يف اختاذ املقرر، ولعله من 

 ستعقديف حلقة العمل اخلاصة اليت  مكن إرجاؤه على األقل إىل حني تناقش املسألة مناقشة مستفيضةامل
. يوم األحد املقبل، ويف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، األسبوع املقبل

 قررت ا اجتماعات  منها الطريقة اليتتالالجتماع  النظر يف املسألةمت فيها إرجاء وهناك سوابق 
رابع كلوريد الكربون يف يثيل يف التمور عالية الرطوبة و النظر يف استخدام بروميد املاألطراف

  .االستخدامات املختربية والتحليلية
 لطرف عامل بيد أن ممثل أمانة األوزون قال إنه يف حقيقة األمر ال يوجد مثال آخر حالياً  - ٧٤

استنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية  يصنع أجهزة ٥مبوجب املادة 
 فهذا البلد حالة خاصة ويتطلب رصداً.  أنه يعاين نفس املشاكل اليت تعاين منها بنغالديشوأعلن رمسياً
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ة  وأكد ممثال أمانة الصندوق املتعدد األطراف وبرنامج األمم املتحد. ومتابعة يف أي اجتماع للجنةدقيقاً
اإلمنائي أن التمويل لالستراتيجية االنتقالية قد وافقت عليه اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 

وهلذا الطرف إجراء معقد  . لعدم متكن بنغالديش من التوقيع على االتفاق حىت اآلنولكنه جممد حالياً
  .ملثل هذه الوثائق يتطلب موافقة العديد من الوزارات احلكومية

وسيساعد مشروع التحويل، عندما يبدأ، يف متويل تطوير بدائل خالية من مركبات الكربون   - ٧٥
، ألن أغلبية هذه الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وتلك قد تكون عملية بطيئة

 وبالتايل سيتعني أن  بدائل تتمتع برباءات٥ يف البلدان غري العاملة مبوجب املادة البدائل املستخدمة حالياً
وألن االستعماالت الطبية عادة ما تكون هلا  ،٥تطور من البداية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 الرئيسيان املستخدمان يف أجهزة االستنشاق يف بنغالديش والعقاران.  طويلة للموافقة عليهاإجراءات
 يف املائة من السوق، ومع ذلك من ٨٠مها سالبوتامول وبيكلوميثاسون، واالثنان معا حيتالن زهاء 

 أو ٢٠١٠املتوقع أن يتم التحويل منهما إىل بدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
  .٢٠١١عام 

  التوصية  )ه(
  :وقد اتفقت اللجنة على أن  - ٧٦

  ،٣٩/٤فيذ  باملعلومات املقدمة من بنغالديش وفقاً لتوصية جلنة التنحتيط علماً مع التقدير  
 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم العمل  مواصلةحتث بنغالديش على  )أ(

املتحدة للبيئة للتعجيل بتنفيذ مشروع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف 
ة، التوقيع على ، مبا يف ذلك، كخطوة أوىل، وكمسألة عاجلقننةاملرعات باجلتصنيع أجهزة االستنشاق 

  اتفاقات وثائق املشروع مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
تبقي قيد االستعراض تنفيذ االستراتيجية االنتقالية للطرف من أجل التخلص   )ب(

لب إىل تط، وقننةاملرعات باجلالتدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق 
 ، يف كل اجتماع للجنة، اعتباراًبنغالديش من أجل ذلك أن تبلغ جلنة التنفيذ من خالل أمانة األوزون

تنفيذها لالستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق  من االجتماع احلادي واألربعني، باملستجدات يف
  قننة؛املرعات اجلب

ن  االجتماع الثامن والعشروأن ينظر املسألة بعد ذهتنظر مبزيد من التفصيل يف ه  )ج(
 فيما يتعلق ٥للفريق العامل املفتوح العضوية يف الصعوبات اليت واجهت األطراف العاملة مبوجب املادة 

   االستراتيجيات االنتقالية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛ذبتنفي
 ٣ تبعاً للفقرة ٢٠٠٧ تذكّر بنغالديش بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا عن سنة  )د(
، حىت تقوم ٢٠٠٨سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧من املادة 

اللجنة يف اجتماعها احلادي واألربعني بتقييم امتثال الطرف اللتزامه بشأن استهالك كلوروفورم امليثيل 
  .١٧/٢٧الوارد يف املقرر 

 ٤٠/٦التوصية 
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  بليز  - ٥
  .١٤/٣٣ها للمقرر ذجدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيأدرجت بليز يف   - ٧٧

  مركبات الكربون الكلورية فلورية  االلتزام بتخفيض استهالك: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
ة ، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقاب١٤/٣٣التزمت بليز، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٧٨

أطنان  ٣,٦٦يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد عن ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(
  .٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 من ها استهالك بأن، أفادت٢٠٠٧ عام عنقدمت بليز بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون   - ٧٩

 املعلومات أن تلكوتبني .  طن بدالة استنفاد األوزون٢,٢ن الكلورية فلورية يبلغ مركبات الكربو
 التزاماته بالتخلص أكثر من املنصوص عليه يفوأجنز  ١٤/٣٣يف املقرر   به التزاماأجنز أكثر ممالطرف 

  .التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول
  التوصية  )ج(

 نئة بليز على البيانات اليت أبلغت عنها بشأن استهالك املواد علىد اتفقت اللجنة لك فقذول  - ٨٠
، ٢٠٠٧يف اموعة األوىل من املرفق ألف يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 

ربون  بتخفيض استهالك مركبات الك١٤/٣٣ يف املقرر أجنزت أكثر مما التزمت بهواليت توضح أا 
وأكثر من املنصوص عليه يف  بدالة استنفاد األوزون أطنان ٣,٧الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 

 مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بروتوكول مونتريال عن تلك  علىرقابةال مبوجب تدابري التزاماا
  .السنة

  ٤٠/٧التوصية 

  بوليفيا  - ٦
  .١٥/٢٩ها للمقرر ذل للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفي يف جدول األعمابوليفياأدرجت   - ٨١

  مركبات الكربون الكلورية فلورية االلتزام بتخفيض استهالك: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة ١٥/٢٩التزمت بوليفيا، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٨٢

يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد عن ) فلوريةمركبات الكربون الكلورية (للرقابة 
  .٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن١١,٣٥

  حالة قضية االمتثال  )ب(
  .٢٠٠٧ عام عن بوليفيا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون قدمت  - ٨٣
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  التوصية  )ج(
لى البيانات اليت أبلغت عنها بشأن استهالك لك فقد اتفقت اللجنة على نئة بوليفيا عذول  - ٨٤

يف اموعة األوىل من املرفق ألف يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املواد اخلاضعة للرقابة 
 بتخفيض استهالك مركبات ١٥/٢٩، واليت توضح أا أجنزت أكثر مما التزمت به يف املقرر ٢٠٠٧

 بدالة استنفاد األوزون وأكثر من املنصوص اً طن١١,٣٥يزيد عن الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال 
عليه يف التزاماا مبوجب تدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بروتوكول مونتريال 

  .عن تلك السنة
  ٤٠/٨التوصية 

  البوسنة واهلرسك  - ٧
ها للمقررين ذتها فيما يتعلق بتنفيأدرجت البوسنة واهلرسك يف جدول األعمال للنظر يف حال  - ٨٥
  .١٧/٢٨ و١٥/٣٠

  مركبات الكربون الكلورية فلورية االلتزام بتخفيض استهالك: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 ها من، بتخفيض استهالك١٥/٣٠التزمت البوسنة واهلرسك، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٨٦

يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال ) الكلورية فلوريةمركبات الكربون (املواد اخلاضعة للرقابة 
، وبتخفيض استهالكها من املواد اخلاضعة ٢٠٠٧ أطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٣يزيد عن 

يف اموعة األوىل من املرفق هاء إىل ما ال يزيد عن صفر طن بدالة استنفاد ) بروميد امليثيل(للرقابة 
، بتخفيض ١٧/٢٨، حسبما هو مسجل يف املقرر تزمت البوسنة واهلرسك أيضاًوال. األوزون

يف اموعة الثالثة من املرفق باء إىل ما ال ) كلوروفورم امليثيل(استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧يزيد عن صفر طن بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث ٢٠٠٧ عام عنسنة واهلرسك بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون مل تقدم البو  - ٨٧
 بتخفيض استهالك املواد ،١٧/٢٨ و١٥/٣٠ الواردة يف املقررين ميكن التثبت من تنفيذها اللتزاماا ال

  .املستنفدة لألوزون
  التوصية  )ج(

قدم إىل أمانة األوزون بياناا تذكّر البوسنة واهلرسك بأن تلك فقد اتفقت اللجنة على أن ذوب  - ٨٨
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧بشأن عام 

 بتقييم امتثال الطرف ، يف اجتماعها احلادي واألربعني،، حىت تقوم اللجنة٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
  .١٧/٢٨ و١٥/٣٠ ين الواردة يف املقرراللتزاماته

  ٤٠/٩وصية الت
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  بوتسوانا  - ٨
  .٣٩/٧ها للمقرر ذأدرجت بوتسوانا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفي  - ٨٩

  خيص واحلصصاإنشاء نظام للتر: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بإنشاء نظام لتراخيص الواردات ١٥/٣١التزمت بوتسوانا، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٩٠
وقد طلبت جلنة التنفيذ إىل الطرف، . ادرات من بروميد امليثيل، مبا يف ذلك حتديد حصص هلاوالص

 ٢٩غايته يف وقت مناسب، ، بأن يقدم إىل أمانة األوزون، ٣٩/٧حسبما هو مسجل يف املقرر 
 صادرات بروميد  علىرقابةال نظامه للتراخيص فيما يتعلق بأداء، معلومات توضح ٢٠٠٨فرباير /شباط

، حىت يتسىن النظر فيها يف  حتتوي على بروميد امليثيل اليتالئطاخل استرياد وتصدير  علىرقابةاليثيل وامل
  .٣٨/٧ طلباً مماثالً يف املقرر  هلاوقد سبق أن وجهت جلنة التنفيذ. االجتماع احلايل

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 ولةذ الرغم من احملاوالت الكثرية املب، على٣٩/٧مل تستجب بوتسوانا بعد لتوصية جلنة التنفيذ   - ٩١

 اليت قد ٢٠٠٧يبلغ الطرف حىت اآلن بياناته عن عام كما مل . للحصول منها على املعلومات املطلوبة
ي أحرزه يف التخلص من استهالك بروميد امليثيل حىت يف غياب نظام ذتكشف مدى التقدم ال
  .للتراخيص واحلصص

  املناقشة يف االجتماع احلايل  )ج(
أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء عدم متكن بوتسوانا مرارا من توفري املعلومات املطلوبة   - ٩٢

قبل االجتماع القادم  لكذوطلبوا إىل أمانة األوزون حث الطرف، بأقوى العبارات، على الوفاء ب
ىن مناقشة  ممثل له على مستوى رفيع مناسب حلضور االجتماع حىت تتسإيفاد على حثه أيضاًللجنة، و

  .ه املسألة مناقشة كاملةذه
  التوصية  )د(

  : اللجنة على أن اتفقتا فقدذول  - ٩٣
بأن بوتسوانا مل تقدم، وفقاً لتوصيات جلنة التنفيذ يف اجتماعني متتاليني، حتيط علماً مع القلق   

  معلومات لتوضيح تشغيل نظامها للتراخيص،
، ٣٩/٧ و٣٨/٧وزون، وفقاً للتوصيتني تطلب إىل بوتسوانا أن تقدم إىل أمانة األ  )أ(  

 صادرات بروميد امليثيل يف موعد  علىرقابةالمعلومات توضح تشغيل نظامها للتراخيص فيما يتعلق ب
، ويف وقت مناسب لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها احلادي ٢٠٠٨سبتمرب /غايته أول أيلول

  واألربعني؛
 ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧األوزون بياناا عن عام  بأن تقدم إىل أمانة بوتسوانار تذكّ  )ب(
، حىت ٢٠٠٨سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧من املادة 

 ١٥/٣١ الوارد يف املقرر اللتزامهتقييم امتثال الطرف بتقوم اللجنة يف اجتماعها احلادي واألربعني 
  ؛ امليثيلبشأن استهالك بروميد
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 على مستوى رفيع  الضرورة، ممثالً عنهاا اقتضتذإتدعو بوتسوانا إىل أن توفد،   )ج(
  . إىل االجتماع احلادي واألربعني للجنة ملناقشة هذا األمرمناسب

  ٤٠/١٠التوصية 

  شيلي  - ٩
  .٣٩/٨ها للمقرر ذ يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيشيليأدرجت   - ٩٤

االلتزام بتخفيض االستهالك من كلوروفورم امليثيل وإدخال : موضع االستعراضقضية االمتثال   )أ(
  العمل بنظام للحصص

، بإبقاء استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ١٧/٢٩التزمت شيلي، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٩٥
دالة استنفاد  بانطنأ ٤,٥١٢ ال يتجاوز مبا) كلوروفورم امليثيل(يف اموعة الثالثة من املرفق باء 

  .٢٠٠٧األوزون يف عام 
 ٢٩، بأن تقدم إىل األمانة قبل ٣٩/٨طلب إىل شيلي، حسبما هو مسجل يف التوصية و  - ٩٦
 حتديثاً عن جهودها إلدخال العمل بنظام حلصص الواردات وعن التقدم الذي ٢٠٠٨فرباير /شباط

 ١٧/٢٩التزمت شيلي، مبوجب املقرر و. حققته يف تنفيذ بدائل لكلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات
بأن تدخل العمل بنظام معزز لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون وحصص الواردات منها اعتباراً من 

، ١٧/٢٩اللحظة اليت يقر فيها الربملان مشروع قانون سن النظام الذي أعده الطرف وقت اعتماد املقرر 
  .ول للحكومة احلق يف تطبيقهخت ةبري تنظيمياطة اتباع تدوبأن تكفل االمتثال يف الفترة الفاصلة بواس

  حالة قضايا االمتثال  )ب(
  ٢٠٠٧ يف عام  كلوروفورم امليثيل لطبقة األوزونةاملستنفداملادة ختفيض استهالك   ‘١’

 من ها، فأفادت باستهالك٢٠٠٧قدمت شيلي بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   - ٩٧
 بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يقل عن التزامها بتخفيض انطنأ ٣,٥يثيل يبلغ كلوروفورم امل

  . بالنسبة لتلك السنة١٧/٢٩االستهالك الوارد يف املقرر 
  حتديث بشأن اجلهود املبذولة لتنفيذ بدائل لكلوروفورم امليثيل  ‘٢’

 أن UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3تذكّر البيانات الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة   - ٩٨
 أقامت معه احلكومة اتصاالت ثابتة من ملستورد وحيد كان ٢٠٠٧استهالك كلوروفورم امليثيل يف عام 

. أجل تقليل الواردات من كلوروفورم امليثيل، وتزويد عمالئه مبعلومات دعم بشأن البدائل احملتملة
تقنية للتخلص التدرجيي من املذيبات وكجزء من مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساعدة ال

املستنفدة لألوزون يف شيلي، توقفت أربع شركات من الشركات الست املسامهة يف املشروع عن 
  .استرياد تلك املذيبات إىل شيلي
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  حتديث بشأن اجلهود املبذولة إلدخال العمل بنظام حلصص الواردات  ‘٣’
، على النحو املذكور يف املرفق الثاين من الوثيقة ٣٩/٨كما قدمت شيلي وثائق وفقاً للتوصية   - ٩٩

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3 . وحتتوي هذه الوثائق على معلومات عن املرسوم الذي اعتمدته
وينشئ املرسوم حصصاً لواردات . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١احلكومة والذي دخل حيز التنفيذ يف 

وينطبق هذا النظام للتراخيص على . ردات، ومعايري توزيعهااملواد املستنفدة لألوزون، وأقصى حجم للوا
يف بروتوكول مونتريال، فيما عدا مركبات حمددة  هلا أهداف ختفيض اليتمجيع املواد املستنفدة لألوزون 

كلورية فلورية اليت يتحكم يف استريادها وتصديرها سجل، واليت ختضع، بعد حتديد يدروالكربون اهل
 ،وستعمل شيلي، مع تنفيذ نظام أقصى حد لالسترياد. قصى ألحجام االستريادخط أساس هلا، حلد أ

على كفالة االمتثال لربوتوكول مونتريال وستعود إىل حالة االمتثال فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من 
  .٢٠٠٨ يف عام كلوروفورم امليثيل

  التوصية  )ج(
  :ا فقد اتفقت اللجنة على أنذول  -١٠٠

 املادة اخلاضعة ها من استهالكخفضت  أالى البيانات اليت أبلغت عن عشيلينئ   )أ(  
 وهو بدالة استنفاد األوزون أطنان ٣,٥ إىليف اموعة الثالثة من املرفق باء ) كلوروفورم امليثيل(للرقابة 

ن بدالة استنفاد األوزوأطنان  ٤,٥بتخفيض استهالكها إىل  ١٧/٢٩ الوارد يف املقرر أقل من التزامها
  ؛يف تلك السنة

حتيط علماً مع التقدير كذلك بأن شيلي قدمت حتديثاً بشأن التقدم الذي حققته يف   )ب(  
إدخال العمل بنظام حلصص الواردات وتنفيذ بدائل لكلوروفورم امليثيل يف قطاع املذيبات وفقاً 

  ؛٣٩/٨، وتبعاً لتوصية جلنة التنفيذ ١٧/٢٩اللتزامها الوارد يف املقرر 
  ٤٠/١١ة التوصي

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ١٠
ها ذقراطية يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيأدرجت مجهورية الكونغو الدمي  -١٠١

  .١٨/٢١للمقرر 
  االلتزام بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيل: قضايا االمتثال موضع النظر  )أ(

، بتخفيض ١٨/٢١ة الكونغو الدميقراطية، حسبما هو مسجل يف املقرر التزمت حكوم  -١٠٢
يف اموعة الثانية من املرفق باء إىل ما ال يزيد ) رابع كلوريد الكربون(استهالك املادة اخلاضعة للرقابة 

، وبتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٢,٢عن 
بدالة استنفاد أطنان  ٣,٣يف اموعة الثالثة من املرفق باء إىل ما ال يزيد عن ) م امليثيلكلوروفور(

  .٢٠٠٧ يف عام األوزون
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  حالة قضايا االمتثال  )ب(
، ٢٠٠٧ عام عنقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون   -١٠٣
 من األطنان بدالة استنفاد األوزون ٢,٢ بلغ الكربون  من رابع كلوريدها استهالك بأنفأفادت

 وهو ما يتسق مع التزام بدالة استنفاد األوزون، أطنان ٣,٣ بلغ من كلوروفورم امليثيل هاواستهالك
   .١٨/٢١الطرف الوارد يف املقرر 

  ةالتوصي  )ج(
 أبلغتغو الدميقراطية  مجهورية الكونأنب مع التقدير أن حتيط علماً  علىاللجنةفقد اتفقت  اذل  -١٠٤
عن  ١٨/٢١ يف املقرر ة الواردملتزم بتعهداته تبني أن الطرف  وأن تلك البيانات٢٠٠٧ عام عن ابيانا

  .تلك السنة
  ٤٠/١٢التوصية 

  دومينيكا  - ١١
  .١٨/٢٢أدرجت دومينيكا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٠٥

  االلتزام بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: ل موضع االستعراضقضية االمتثا  )أ(
، أن ختفض استهالك املواد اخلاضعة ١٨/٢٢طلب من دومينيكا، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٠٦

 طن بدالة ٠,٤٥يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة 
  .٢٠٠٧ وإىل صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون بدءاً من عام ٢٠٠٦ األوزون يف عام استنفاد

  حالة قضية االمتثال  )ب(
على و. ٢٠٠٧وعام  ٢٠٠٦ عام عنقدمت دومينيكا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون   -١٠٧

بلغ عنها إىل خانة عشرية  مستويات االستهالك املتبسيطضوء قرار األطراف يف اجتماعها الثامن عشر 
 طن بدالة استنفاد ٠,٥ إىل امينيكو تقريب العالمة القياسية الستهالك دىاللجنة علفقد اتفقت  واحدة،
وبالنسبة لعام .  لتلك العالمة القياسية مطابقا٢٠٠٦ً لذلك فقد كان استهالكها لعام وتبعاً: األوزون
وبناء على ذلك، اتفقت اللجنة على أن تعترب . اًأبلغت دومينيكا عن أن استهالكها كان صفر، ٢٠٠٧

  .١٨/٢٢ زمة بتعهداا الواردة يف املقررتدومنيكا مل
  مساعدات االمتثال  )ج(

يقدم اليونيب مساعدة تقوية مؤسسية إىل دومينيكا حتت رعاية الصندوق املتعدد األطراف،   -١٠٨
دارة التخلص التدرجيي النهائي من مركبات وينفذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خطة إل

الكربون الكلورية فلورية مت إقرارها يف االجتماع الثامن واألربعني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 
كما يستكمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنفيذ خطة إدارة . ٢٠٠٦أبريل /األطراف يف نيسان
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 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧وتستهدف خطتا عمل كلتا املنظمتني للفترة . للمربدات مت إقرارها من أجل دومينيكا
  .١٨/٢٢دومينيكا من أجل تقدمي املساعدة هلا يف تنفيذ التزاماا الواردة يف املقرر 

  التوصية  )د(
 طن ٠,٥دومينيكا أبلغت عن استهالك  ولذا اتفقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن  -١٠٩

يف اموعة األوىل ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(واد اخلاضعة للرقابة بدالة استنفاد األوزون من امل
 تسق معي و ماوه، ٢٠٠٧وصفر طن بدالة استنفاد األوزون يف عام  ،٢٠٠٦من املرفق ألف يف عام 

  . بتخفيض االستهالك١٨/٢٢التزاماا الواردة يف املقرر 
  ٤٠/١٣التوصية 

  إكوادور  - ١١
  .١٨/٢٣يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أدرجت إكوادور   -١١٠

  طلب خطة عمل بشأن بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، أن تقدم خطة عمل مشفوعة ١٨/٢٣طلب من إكوادور، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١١١

 االستهالك الواردة يف  علىرقابةالتثال لتدابري بعالمات قياس حمددة الزمن بشأن عودة الطرف إىل االم
  .يف املرفق هاء) بروميد امليثيل(الربوتوكول بشأن املادة اخلاضعة للرقابة 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 يف املرفق الثالث للوثيقة على النحو الواردقدمت إكوادور خطة العمل املطلوبة   -١١٢

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3 .االستهالك الواردة  علىرقابةالطرف عدم امتثاله لتدابري ونسب ال 
منذ ذلك و.  خلطأ يف مدخل بيانات أحد املستوردين٢٠٠٥يف الربوتوكول بشأن بروميد امليثيل يف عام 

 واليت تفيد ٢٠٠٧ و٢٠٠٦قدم الطرف بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عامي احلني، 
 بدالة استنفاد اً طن١٢٢,٤ ويبلغ ٢٠٠٦الة استنفاد األوزون يف عام  طناً بد٥١,٠باستهالك يبلغ 

لتخفيض ل أن الطرف كان يف حالة امتثال ٢٠٠٦تفيد بيانات عام وفيما . ٢٠٠٧األوزون يف عام 
 باملائة يف استهالك بروميد امليثيل حسبما هو مطلوب مبوجب تدابري الرقابة السارية على ٢٠بنسبة 

 طناً بدالة ٥١,٠ باملائة من ٨٤,٨ بنسبة ٢٠٠٧ استهالك بروميد امليثيل يف عام د زادفق ،بروميد امليثيل
، مما يضع ٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن١٢٢,٤ إىل ٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام 
  .الطرف يف حالة عدم امتثال

  عالمات قياس حمددة الزمن لعودة إكوادور إىل االمتثال  )ج(
 بروميد امليثيل اليت الواردات التالية منخطة العمل املنقحة املقدمة من إكوادور كميات تقدم   -١١٣

 بروميد امليثيل الواردة يف  علىرقابةالتدابري ل أن تعيد الطرف إىل حالة االمتثال  من أجلوضعت حتديداً
  .٢٠١٠ بدالً من عام ٢٠٠٨ عام حبلولالربوتوكول 
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 السنة واردات بروميد امليثيل
 باألطنان بدالة استنفاد األوزون باألطنان املترية

١٢٢,٤ ٢٠٤ ٢٠٠٧ 
 ٥٢ر٨ ٨٨ ٢٠٠٨

   األمانة انتباه إكوادور إليها يف سياق خطة عملهاوجهتالقضايا اليت   )د(
 انتباه الطرف إىل بتوجيهقامت األمانة، يف ضوء استعراضها خلطة العمل املقدمة من إكوادور،   -١١٤

 وقدمت إكوادور تفسارات لكي ينظر فيها مع إمكانية اختاذ إجراءات حياهلا،بعض القضايا واالس
  .لك، مشلت معلومات عن عدد حلقات التدارس اليت قامت بتنظيمهاذردودا على 

ي ال تقبل فيه تسريع عملية التخلص من بروميد امليثيل ذ، يف الوقت ال أالكذوأوضحت ك  -١١٥
ي اقترحته البالغ ذاملادة، ترى أن مستوى واردات بروميد امليثيل اله ذما دامت البدائل غري متوفرة هل

  . كفيل بإعادا إىل حظرية االمتثال٢٠٠٨ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن٥٢,٨
 بأا أنشأت حدوداً قصوى حلصص االستهالك السنوي ،، ضمن مجلة أمور إكوادورأوردت  -١١٦

 ويف احلقيقة فإا عدلت حصص استهالكها: م احلصص القائممن بروميد امليثيل بواسطة تعديل نظا
كما أبان الطرف أنه رغما عن أن الذي يتوىل تشغيل نظام . حبيث تتماشى مع العالمات القياسية

احلصص بشكل آيل ويتوىل التحكم فيه هي شركة اجلمارك اإلكوادورية، فإن الذي يوافق على طلبات 
ربوتوكول التابعة لبروتوكول مونتريال أو يرفضها هو حلقة االتصال استرياد املواد اخلاضعة لرقابة 

  .مونتريال يف إكوادور
  التوصية  )ه(

  :ما يليا اتفقت اللجنة على ذول  -١١٧
، خطة عمل ٣٩/٩ بأن إكوادور قدمت، وفقاً لتوصية جلنة التنفيذ حتيط علماً مع التقدير أن  

بري الرقابة الواردة يف بروتوكول مونتريال بشأن املادة منقحة من أجل العودة إىل حالة االمتثال لتدا
  ،٢٠٠٨يف املرفق هاء قبل عام ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة 

 إىل االجتماع العشرين لألطراف مشروع مقرر يتضمن خطة العمل الواردة يف املرفق أن حتيل  
  .للتقرير احلايل لكي ينظر فيه) الفرع ألف(األول 

  ٤٠/١٤التوصية 

  إريتريا  - ١٢
 ١٩/١٢لتوصية تريا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها ليأدرجت إر  -١١٨
  .١٨/٢٤ملقرر وا
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خطة عمل ملعاجلة االحنراف يف استهالك مركبات الكربون : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  الكلورية فلورية وإنشاء نظام للتراخيص

، بأن تتعاون مع ٣٩/١٢ريا، حسبما هو مسجل يف توصية جلنة التنفيذ طلب إىل إريت  -١١٩
فرباير / شباط٢٩ تقدم إىل األمانة بأسرع ما ميكن، ويف موعد غايته يف أن الصلة اتذالوكاالت املنفذة 

، خطة عمل مشفوعة بعالمات قياس حمددة الزمن بشأن عودة الطرف إىل حالة االمتثال لتدبري ٢٠٠٨
  .١٨/٢٤استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الربوتوكول وفقاً للمقرر   علىرقابةال

  إنشاء وتنفيذ نظام للتراخيص  )ب(
إريتريا مطالبة، بوصفها طرف يف تعديل مونتريال على بروتوكول مونتريال، بإنشاء وتنفيذ   -١٢٠

 واملستعادة اخلاضعة للرقابة يف نظام لتراخيص الواردات والصادرات من املواد اجلديدة واملعاد تدويرها
من ) ب (٤ االلتزام منصوص عليه يف املادة لكذو. املرفقات ألف وباء وجيم وهاء للربوتوكول

الربوتوكول والذي يطلب إىل إريتريا أيضاً أن تبلغ أمانة األوزون، خالل ثالثة أشهر من تاريخ إدخال 
  .العمل بنظامها للتراخيص، بإنشاء وتشغيل النظام

  حالة قضايا االمتثال  )ج(
 ٢٠٠٨مارس / آذار٨ بأن قدمت يف ١٨/٢٤ واملقرر ٣٩/١٢استجابت إريتريا للتوصية   -١٢١

وتتضمن البيانات استهالكاً من مركبات الكربون . ٢٠٠٦ عام عنبياناا عن املواد املستنفدة لألوزون 
أجنز  وهو ما يبني أن الطرف ٢٠٠٦ بدالة استنفاد األوزون يف عام أطنان ٤,٢الكلورية فلورية يبلغ 

 مبوجب الربوتوكول بأن يتخلص تدرجيياً من مركبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة  بهمالتزأكثر مما 
  كبرياًاخنفاضاًكما متثل البيانات .  بدالة استنفاد األوزوناً طن٤١,١ باملائة من خط األساس البالغ ٥٠

 اليت أبلغت إريتريا بشأنه عن ٢٠٠٥ فلورية بالنسبة إىل عام يف استهالك مركبات الكربون الكلورية
  . بدالة استنفاد األوزوناً طن٣٠,٢استهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية يبلغ 

من ) ب (٤مل تنشئ إريتريا بعد نظاماً للتراخيص حسبما هو مطلوب مبوجب املادة   -١٢٢
 بأنه مت تقدمي املشروع النهائي لنظام ٢٠٠٨أبريل /سان ني٧وأبلغت إريتريا يف . بروتوكول مونتريال

كما أفاد الطرف . توطئة إلجازته مع اإلشعارات القانونية األخرى  لتنسيقهالتراخيص إىل وزارة العدل
، مبا يف ذلك أنشطة توعية مجاهريية وتثقيفية بشأن محاية طبقة بأنشطة ذات صلة بأنه يقوم حالياً

  .األوزون
  المتثالمساعدات ا  )د(

مساعدة إريتريا يف إنشاء   نية الوكالة٢٠٠٩ - ٢٠٠٧كما تذكر خطة عمل اليونيب للفترة   -١٢٣
  .وإنفاذ قواعد تنظيمية بشأن املواد املستنفدة لألوزون
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  التوصية  )ه(
  :ا اتفقت اللجنة على أنذل  -١٢٤

 اليت ٣٩/١٧نة التنفيذ  مع التقدير باملعلومات املقدمة من إريتريا وفقاً لتوصية جلحتيط علماً  
 خطة عمل مشفوعة بعالمات قياس حمددة الزمن تكفل عودة الطرف  وضعإىل إريترياطلبت فيها 

استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية وفقاً للمقرر  على رقابةالالناجزة إىل حالة االمتثال لتدابري 
١٨/٢٤،  

 ٢٠٠٦ عن املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لعام  بتقدمي إريتريا لبيانااحتيط علماً مع التقدير  
 بدالة استنفاد أطنان ٣,١و ٤,٢ البالغ مركبات الكربون الكلورية فلورية  اليت تشمل استهالك٢٠٠٧و

 مبوجب التخلص التدرجيي من التزمت به ومها مستويان أرفع مما،  يف العامني على التوايلاألوزون
  ة الوارد يف الربوتوكول،مركبات الكربون الكلورية فلوري

 إىل أن إريتريا طرف يف تعديل مونتريال على بروتوكول مونتريال، ومن مث جيب تشري أيضاً  
عليها أن تبلغ عن إنشاء وتشغيل نظام لتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون 

  من الربوتوكول،) ب (٤وفقاً اللتزامها مبوجب املادة 
مركبات (تريا على البيانات اليت أبلغت عنها بشأن استهالك املواد اخلاضعة للرقابة نئ إري  

، واليت تبني أا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ ييف اموعة األوىل من املرفق ألف يف عام) الكربون الكلورية فلورية
اردة يف  مركبات الكربون الكلورية فلورية الو علىرقابةالمبوجب تدابري أجنزت أكثر مما التزمت به 

  ؛للسنتنيالربوتوكول بالنسبة 
  ٤٠/١٥التوصية 

  إثيوبيا  - ١٣
  .١٤/٣٤أدرجت إثيوبيا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢٥

  االلتزام بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، أن ختفض االستهالك من املواد ١٤/٣٤ا، حسبما هو مسجل يف املقرر طلب إىل إثيوبي  -١٢٦

 أطنان ٥يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ولذلك فإنه ٢٠٠٧د املستنفدة لألوزون بالنسبة لعام مل تقدم إثيوبيا بعد بياناا عن املوا  -١٢٧
  .ميكن التثبت من التزامها بتخفيض استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تلك السنة ال
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  التوصية  )ج(
 ٢٠٠٧تذكر إثيوبيا بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا عن عام ا اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٢٨

سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧ من املادة ٣رة وفقاً للفق
ته الواردة يف ا، حىت تقوم اللجنة يف اجتماعها احلادي واألربعني بتقييم امتثال الطرف اللتزام٢٠٠٨
  .١٤/٣٤املقرر 

  ٤٠/١٦التوصية 

  واليات ميكرونيزيا املوحدة  - ١٤
نيزيا املوحدة يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها أدرجت واليات ميكرو  -١٢٩

  .١٧/٣٢للمقرر 
االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  فلورية
، بالتخلص ١٧/٣٢التزمت واليات ميكرونيزيا املوحدة، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٣٠
يف اموعة األوىل من ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(درجيي من استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الت

، فيما عدا ما يستهلك من أجل االستخدامات الضرورية ٢٠٠٦يناير /املرفق ألف قبل أول كانون الثاين
خيص الواردات كما التزم الطرف بإدخال العمل بنظام لترا. اليت ميكن أن تصرح ا األطراف

. ٢٠٠٦يناير /والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، يشمل نظاماً للحصص، قبل أول كانون الثاين
 بأن الطرف مل يقدم، وفقاً لتوصيتها يف ٣٨/١٧وقد أحاطت جلنة التنفيذ علماً مع القلق يف توصيتها 

زامه بإدخال العمل بنظام للتراخيص قبل ، تقريراً عن تنفيذ الت١٧/٣٢، وتبعاً للمقرر متتابعنياجتماعني 
وأشارت جلنة التنفيذ يف اجتماعها التاسع والثالثني إىل هذه التوصية، . ٢٠٠٦يناير /أول كانون الثاين

، بأن تقدم إىل أمانة األوزون املعلومات ٣٩/١٤وحثت واليات ميكرونيزيا املوحدة، مبقتضى التوصية 
وحثت اللجنة كذلك الطرف . ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ غايته  يف موعد٣٨/١٧املطلوبة يف التوصية 

 من الربوتوكول، يف ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٦على أن يقدم إىل أمانة األوزون بياناته عن عام 
 حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها األربعني امتثال الطرف ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠موعد غايته 

  .١٧/٣٢ املقرر اللتزاماته الواردة يف
  حالة قضية االمتثال  )ب(

، ٢٠٠٦قدمت واليات ميكرونيزيا املوحدة بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٣١
مركبات (فأفادت باستهالك يبلغ صفراً من األطنان بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة 

وقد وضعت البيانات الطرف يف حالة .  األوىل من املرفق ألفيف اموعة) الكربون الكلورية فلورية
 بالتخلص التدرجيي من استهالك تلك املواد قبل أول كانون ١٧/٣٢امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر 

  .١٧/٣٢كما أفاد الطرف بإنشاء وتشغيل نظام للتراخيص وفقاً للمقرر . ٢٠٠٦يناير /الثاين
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  التوصية  )ج(
نئ واليات ميكرونيزيا املوحدة على بياناا املبلغ عنها بشأن  اللجنة على أن ا اتفقتذول  -١٣٢

يف اموعة األوىل من املرفق ألف ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 
لورية ، واليت تبني أا قد ختلصت تدرجيياً من استهالك مركبات الكربون الكلورية ف٢٠٠٦يف عام 

 مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بروتوكول  علىرقابةالمبوجب تدابري  بقدر أكرب مما تعهدت به
مونتريال يف تلك السنة، وعلى إنشاء وتشغيل نظام للتراخيص يتسق مع االلتزام املتفق عليه يف املقرر 

١٧/٣٢.  
  ٤٠/١٧التوصية 

  فيجي  - ١٥
  .١٧/٣٣نظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أدرجت فيجي يف جدول األعمال لل  -١٣٣

املقرر (االلتزام بتخفيض االستهالك من بروميد امليثيل : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
١٧/٣٣(  
، بتخفيض االستهالك من املادة اخلاضعة ١٧/٣٣التزمت فيجي، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٣٤

 إىل طن ٢٠٠٦ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ١,٣رفق هاء، من يف امل) بروميد امليثيل(للرقابة 
  .٢٠٠٧واحد بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧مل تقدم فيجي بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٣٥

  . من املواد املستنفدة لألوزون يف تلك السنةالتثبت من تنفيذها لاللتزام بتخفيض االستهالك
  التوصية  )ج(

تذكر فيجي بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا عن عام ا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٣٦
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧
ة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري ، حىت ميكن للجن٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . بروميد امليثيل يف الربوتوكول علىرقابةال
  ٤٠/١٨التوصية 

  غواتيماال  - ١٦
 ١٥/٣٤ين أدرجت غواتيماال يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر  -١٣٧

  .١٨/٢٦و
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ختفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية : تعراضقضايا االمتثال موضع االس  )أ(
  وبروميد امليثيل وفرض حظر على املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون

، بتخفيض استهالكها من املواد ١٥/٣٤التزمت غواتيماال، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٣٨
يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد ) ريةمركبات الكربون الكلورية فلو(اخلاضعة للرقابة 

كما التزمت غواتيماال مبوجب ذلك املقرر بأن . ٢٠٠٧ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٢٠عن 
 استرياد املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون وقد طلبت منها جلنة ٢٠٠٥حتظر قبل عام 

بأن تقدم إىل األمانة تفسرياً للسبب يف عدم تغطية هذا احلظر السترياد  ٣٨/١٩التنفيذ يف توصيتها 
من املقرر ) د (٣املعدات اليت تستخدم مواداً أخرى مستنفدة لألوزون وفقاً لاللتزام املفصل يف الفقرة 

كما طلب من غواتيماال أن تقدم إىل األمانة تفسرياً للسبب يف أن احلد األقصى املسموح . ١٥/٣٤
 الوارد يف قواعدها التنظيمية ٢٠٠٧الكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية بالنسبة لعام باسته

، والذي يلزم غواتيماال بأن حتد من ١٥/٣٤بشأن املواد املستنفدة لألوزون يبدو غري متسق مع املقرر 
  .فاد األوزون طناً بدالة استن٢٠ عند ٢٠٠٧استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

 بتخفيض استهالكها من ،١٨/٢٦كما التزمت غواتيماال، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٣٩
 مبوجب خطة العمل املنقحة للعودة ٢٠٠٧ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٣٦١بروميد امليثيل إىل 

  . استهالك بروميد امليثيل علىرقابةالإىل حالة االمتثال لتدابري 
  ضية االمتثالحالة ق  )ب(
  التزامات ختفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل  ‘١’

  بأن، فأفادت٢٠٠٧قدمت غواتيماال بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٤٠
أن بدالة استنفاد األوزون، وأطنان  ٥,٩ من مركبات الكربون الكلورية فلورية يبلغ استهالكها
أجنز أكثر مما  بدالة استنفاد األوزون، مما يبني أن الطرف اً طن٢٩٠,٨ من بروميد امليثيل يبلغ اهاستهالك

 بالتخلص التدرجيي من مركبات والتزامه ١٨/٢٦ و١٥/٣٤ التزامه الوارد يف املقررين تعهد به يف
  . الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول

   على الواردات من املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزونفرض حظر  ‘٢’
 بشأن التزامها حبظر استرياد ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧قدمت غواتيماال تقريراً مؤرخاً   -١٤١

يرد يف املرفق  (٣٩/١٧ و٣٨/١٩املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون، استجابة للتوصيتني 
وأكدت أن الطرف يف حالة امتثال اللتزامه . )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3( األول للوثيقة

 بإبانة أن املرسوم الوزاري السابق حبظر املعدات اليت تستخدم املواد ١٥/٣٤املتفق عليه يف املقرر 
املستنفدة لألوزون حيتوي على خطأ غري مقصود فيما يتعلق بالقاعدة التنظيمية اليت حتكم استرياد 

وقد مت .  من املعدات املذكورة٢٠٠٧ملعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون بشأن حصة عام ا
تصويب اخلطأ يف وقت الحق يف مرسوم وزاري منقح مشفوع جبدول زمين وطين من أجل ختفيض 

 استهالك مركبات الكربون وختفيضمركبات الكربون الكلورية فلورية والتخلص التدرجيي منها 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/6 

33 

. ١٥/٣٤و ما يتسق مع املقرر  طناً بدالة استنفاد األوزون، وه٢٠ إىل ٢٠٠٧ورية فلورية يف عام الكل
كما أن املرسوم الوزاري حيظر استرياد املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك 
مركبات الكربون الكلورية فلورية واملعدات األخرى اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون على النحو 

  .١٥/٣٤املفصل يف املقرر 
  التوصية  )ج(

  :ا فقد اتفقت اللجنة على أنذلو  -١٤٢
أجنز تبني أن الطرف اليت  ٢٠٠٧  عامعنبيانات النئ غواتيماال على اإلبالغ عن   )أ(  

  علىرقابةال مبوجب تدابري والتزامه ١٨/٢٦ و١٥/٣٤ التزامه الوارد يف املقررين أكثر مما تعهد به يف
  توكول مونتريال بالنسبة لتلك السنة؛مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل يف برو

على حظر الواردات من مجيع املعدات اليت تستخدم املواد  أيضاًنئ غواتيماال   )ب(  
  .١٥/٣٤املستنفدة لألوزون على حنو ما هو ملتزم به يف املقرر 

  ٤٠/١٩ التوصية

  غينيا بيساو  - ١٧
  .١٦/٢٤ فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أدرجت غينيا بيساو يف جدول األعمال للنظر يف حالتها  -١٤٣

  االلتزام بتخفيض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض االستهالك من املواد ١٦/٢٤التزمت غينيا بيساو، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٤٤

يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧ يف عام بدالة استنفاد األوزونأطنان  ٣,٩٤١عن 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 اليت تبني أن ٢٠٠٧  عامعن غينيا بيساو بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون قدمت  -١٤٥

ا أقل من ذ، وهبدالة استنفاد األوزون طن ٢,٩استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية 
   .العالمة القياسية لتلك السنة

  التوصية  )ج(
على بياناا املبلغ عنها بشأن استهالك املواد  غينيا بيساواتفقت اللجنة على أن نئ لذا   -١٤٦

، ٢٠٠٧ يف اموعة األوىل من املرفق ألف يف عام) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
 أو يف التزاماا ١٦/٢٤سواء يف التزامها الوارد يف املقرر  مما تعهدت به واليت تبني أا أجنزت أكثر

  .مبوجب تدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بروتوكول مونتريال يف تلك السنة

  ٤٠/٢٠التوصية 
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  هندوراس  - ١٨
  .١٧/٣٤  للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقررأدرجت هندوراس يف جدول األعمال  -١٤٧

  االلتزام بتخفيض االستهالك من بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض االستهالك من املادة ١٧/٣٤التزمت هندوراس، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٤٨

 طناً بدالة استنفاد األوزون يف ٢٥٥ىل ما ال يزيد عن يف املرفق هاء إ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث فإنه ٢٠٠٧مل تقدم هندوراس بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لعام   -١٤٩
لنسبة لتلك ميكن التثبت من تنفيذها اللتزامها بتخفيض االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون با ال

  .السنة
  التوصية  )ج(

تذكر هندوراس بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام ا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٥٠
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧
 احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري  حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . بروميد امليثيل يف الربوتوكول علىرقابةال

  ٤٠/٢١التوصية 

  مجهورية إيران اإلسالمية  - ١٩
 يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها اإلسالميةأدرجت مجهورية إيران   -١٥١

  .١٩/٢٧للمقرر 
  االلتزام بتخفيض االستهالك من رابع كلوريد الكربون: ضقضية االمتثال موضع االستعرا  )أ(

، بتخفيض االستهالك ١٩/٢٧التزمت مجهورية إيران اإلسالمية، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٥٢
يف اموعة الثانية من املرفق باء إىل ما ال يزيد عن ) رابع كلوريد الكربون(من املادة اخلاضعة للرقابة 

  .٢٠٠٧تنفاد األوزون يف بدالة اسأطنان  ١١,٦
  حالة قضية االمتثال  )ب(

، ومن ٢٠٠٧مل تقدم مجهورية إيران اإلسالمية بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٥٣
مث ال ميكن التثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتلك 

  .السنة
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  ةالتوصي  )ج(
ر مجهورية إيران اإلسالمية بأن تقدم إىل أمانة األوزون تذكّا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٥٤

 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧بياناا بشأن عام 
ربعني امتثال الطرف  حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واأل٢٠٠٨سبتمرب /غايته أول أيلول

  .بع كلوريد الكربون يف الربوتوكولرااستهالك   علىرقابةاللتدابري 

  ٤٠/٢٢التوصية 

  كينيا  - ٢٠
  .١٨/٢٨أدرجت كينيا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٥٥

  الكربون الكلورية فلوريةااللتزام بتخفيض استهالك مركبات : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض االستهالك من املواد اخلاضعة ١٨/٢٨التزمت كينيا، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٥٦

  يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد عن ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة 
  .٢٠٠٧ يف عام  طناً بدالة استنفاد األوزون٣٠

  ية االمتثالحالة قض  )ب(
، ومن مث ال ميكن التثبت ٢٠٠٧مل تقدم كينيا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٥٧

  .من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتلك السنة
  التوصية  )ج(

 ٢٠٠٧إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام ر كينيا بأن تقدم تذكّا اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٥٨
سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 

  علىرقابةال حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري ٢٠٠٨
  .رية يف الربوتوكولمركبات الكربون الكلورية فلواستهالك 

  ٤٠/٢٣التوصية 

  قريغيزستان  - ٢١
  .١٧/٣٦أدرجت قريغيزستان يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٥٩

  االلتزام بتخفيض االستهالك من اهلالون: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 من املواد ها، بتخفيض الستهالك١٧/٣٦التزمت قريغيزستان، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٦٠

 طن بدالة ٠,٦٠يف اموعة الثانية من املرفق ألف إىل ما ال يزيد عن ) اهلالونات(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧استنفاد األوزون يف عام 
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  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث فإنه ٢٠٠٧مل تقدم قريغيزستان بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٦١
ميكن التثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض استهالكها من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتلك  ال

  .السنة
  التوصية  )ج(

ر قريغيزستان بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن تذكّ اتفقت اللجنة على أن دا فقذول  -١٦٢
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧عام 
 حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . اهلالونات يف الربوتوكول استهالك علىرقابةال

  ٤٠/٢٤التوصية 

  ليسوتو  - ٢٢
  .١٦/٢٥حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أدرجت ليسوتو يف جدول األعمال للنظر يف   -١٦٣

  االلتزام بتخفيض االستهالك من اهلالون: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، بتخفيض االستهالك من املواد ١٦/٢٥التزمت ليسوتو، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٦٤

 طن بدالة استنفاد ٠,١ما ال يزيد عن يف اموعة الثانية من املرفق ألف إىل ) اهلالونات(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧مل تقدم ليسوتو بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٦٥

  .لك السنة من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتهااستهالكمن تنفيذها اللتزاماا بتخفيض التثبت 
  التوصية  )ج(

تذكّر ليسوتو بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام ا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٦٦
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٧
واألربعني امتثال الطرف لتدابري  حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . اهلالونات يف الربوتوكولاستهالك على رقابةال

  ٤٠/٢٥التوصية 

  اجلماهريية العربية الليبية  - ٢٣
أدرجت اجلماهريية العربية الليبية يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها   -١٦٧
  .١٧/٣٧و ١٥/٣٦ين للمقرر
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االلتزام خبفض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : ضع االستعراضقضايا االمتثال مو  )أ(
  فلورية واهلالون وبروميد امليثيل

 هااستهالك، بتخفيض ١٥/٣٦ مسجل يف املقرر التزمت اجلماهريية العربية الليبية، حسبما هو  -١٦٨
األوىل من املرفق ألف إىل ما يف اموعة ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(من املواد اخلاضعة للرقابة 

كما التزم الطرف، حسبما هو مسجل . ٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام أطنان ١٠٧ال يزيد عن 
يف اموعة الثانية من ) اهلالونات(، بتخفيض االستهالك من املواد اخلاضعة للرقابة ١٧/٣٧يف املقرر 

 وما ال يزيد عن ٢٠٠٦ استنفاد األوزون يف عام  بدالةاً طن٦٥٣,٩١املرفق ألف إىل ما ال يزيد عن 
، وختفيض االستهالك من املادة اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن٣١٦,٥٣٣

 وما ٢٠٠٦ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٩٦يف املرفق هاء إىل ما ال يزيد عن ) بروميد امليثيل(
وأحاطت جلنة التنفيذ علماً مع القلق يف . ٢٠٠٧ستنفاد األوزون يف عام  طناً بدالة ا٧٥يزيد عن  ال

 من اللجنة وارد يف التوصية سابق بأن اجلماهريية العربية الليبية مل تستجب لطلب ٣٩/٢٢التوصية 
وقد استحثت اجلماهريية العربية الليبية على أن تقدم إىل أمانة . ٢٠٠٦ بتقدمي بياناا عن سنة ٣٨/٢٤
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠ قبل ٢٠٠٦ون بياناا عن سنة األوز

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن ٢٠٠٧مل تقدم اجلماهريية العربية الليبية بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن سنة   -١٦٩

. ١٧/٣٧ و١٥/٣٦مث فإنه ال ميكن التثبت من تنفيذها اللتزامها بتخفيض االستهالك الوارد يف املقررين 
 تؤكد التزامه بتخفيض استهالك اهلالونات من ٢٠٠٦بيد أن الطرف أبلغ عن بيانات بشأن سنة 

 بدالة استنفاد األوزون يف عام أطنان ٣٠٤,٥ إىل ٢٠٠٤ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن٧١٤,٥
 إىل ٢٠٠٤ عام  طناً بدالة استنفاد األوزون يف٩٦، وختفيض االستهالك من بروميد امليثيل من ٢٠٠٦
الستهالك من ل أقل من املعلم القياسيوهذه البيانات . ٢٠٠٦ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٧٢

 بدالة استنفاد األوزون ومن بروميد امليثيل البالغ اً طن٦٥٣,٩١٠ البالغ  يف االلتزام املقطوعاهلالونات
كما أبلغ الطرف عن استهالك يبلغ . ١٧/٣٧ طناً بدالة استنفاد األوزون الواردين يف املقرر ٩٦

، وهو ما يقع ٢٠٠٦ بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام ا طن١١٥,٧
  .١٥/٣٦ يف املقرر  بداالت استنفاد األوزون طنا٣٠٣ً وهو يف حدود االلتزام املقطوع

  التوصية  )ج(
  :ا فقد اتفقت اللجنة على أنذول  -١٧٠

، اليت ٢٠٠٦على البيانات اليت أبلغت عنها عن عام اجلماهريية العربية الليبية نئ   )أ(
ويف تعهداته مبوجب تدابري الرقابة  ١٧/٣٧ و١٥/٣٦تبني أن الطرف أجنز أكثر مما التزم به يف املقررين 

كول يف تلك يف الربوتو على مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالون وبروميد امليثيل املنصوص عليها
  ؛السنة

 ٢٠٠٧تذكر اجلماهريية العربية الليبية بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام   )ب(
سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 
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ل الطرف لاللتزام بتخفيض  حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثا٢٠٠٨
 بدالة استنفاد اً طن٣١٦,٥٣٣االستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 

 طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٧٥األوزون واالستهالك من بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد عن 
  .١٧/٣٧ و١٥/٣٦ حسبما هو وارد يف املقررين ٢٠٠٧

  ٤٠/٢٦ة التوصي
  املالديف  - ٢٤

  .١٥/٣٧أدرجت املالديف يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٧١
االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  فلورية
تخفيض االستهالك من املواد ، ب١٥/٣٧التزمت املالديف، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٧٢

يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٦٩عن 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧عام مل تقدم املالديف بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن   -١٧٣

  .التثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك بالنسبة لتلك السنة
  التوصية  )ج(

 ٢٠٠٧تذكر املالديف بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام اتفقت اللجنة على أن   -١٧٤
سبتمرب / يف موعد غايته أول أيلول من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 

 على رقابةال حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري ٢٠٠٨
  . مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الربوتوكولاستهالك

  ٤٠/٢٧التوصية 

  ناميبيا  - ٢٥
  .١٥/٣٨ما يتعلق بتنفيذها للمقرر أدرجت ناميبيا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها في  -١٧٥

االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  )١٥/٣٨املقرر (فلورية 
، بتخفيض االستهالك من املواد اخلاضعة ١٥/٣٨التزمت ناميبيا، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٧٦

 أطنان بدالة ٩يف اموعة األوىل من املرفق ألف من ) ورية فلوريةمركبات الكربون الكل(للرقابة 
  .٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام أطنان ٣,٢ إىل ٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام 
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  حالة قضية االمتثال  )ب(
، فأفادت باستهالك صفر ٢٠٠٧قدمت ناميبيا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٧٧
يف ) مركبات الكربون الكلورية فلورية( األطنان بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة من

التخلص التدرجيي التام وتفيد هذه املعلومات استمرارية اجتاه الطرف يف . ملرفق ألفاموعة األوىل من ا
اليت مت اإلفادة فيها أيضاً  ٢٠٠٦من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت تكشف عنها بيانات عام 

يف املقرر  ، وهو إجناز أكرب مما التزم بهباستهالك صفري من مركبات الكربون الكلورية فلورية
١٥/٣٨.  

  التوصية  )ج(
 عام ها عن استهالك قدره صفر يفنئ ناميبيا على إبالغا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٧٨
 بتخفيض االستهالك من مركبات ١٥/٣٨ املقرر ا التزم بهأجنز أكثر مم أن الطرف  وهو ما يبني٢٠٠٧

 بدالة استنفاد األوزون وتعهداته مبوجب تدابري أطنان ٣,٢الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 
  . الواردة يف بروتوكول مونتريال بالنسبة لتلك السنة على مركبات الكربون الكلورية فلوريةالرقابة

  ٤٠/٢٨التوصية 

  نيبال  - ٢٦
  .١٦/٢٧أدرجت نيبال يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٧٩

االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  )١٦/٢٧املقرر (فلورية 
 ٤,٠٥اإلفراج عما يزيد عن ، بعدم ١٦/٢٧التزمت نيبال، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٨٠
يف اموعة ) مركبات الكربون الكلورية فلورية( بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة أطنان

  .٢٠٠٠األوىل من املرفق ألف املستوىل عليها يف عام 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

، فأفادت باستهالك صفر ٢٠٠٧م قدمت نيبال بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عا  -١٨١
 أطنان مترية من مركبات ٤كما أفاد الطرف بأنه أفرج عن . من األطنان بدالة استنفاد األوزون

علومات باستمرارية وتفيد هذه امل. ٢٠٠٠الكربون الكلورية فلورية من الكمية املستوىل عليها يف عام 
كربون الكلورية فلورية الذي كشفت عنه التخلص التدرجيي التام من مركبات الاجتاه الطرف يف 

 حيث مت اإلبالغ أيضاً عن استهالك صفري من مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠٠٦بيانات عام 
 بشأن اإلفراج التدرجيي من مركبات الكربون ١٦/٢٧تتسق مع االلتزام الوارد يف املقرر هو ما و

  .الكلورية فلورية املستوىل عليها
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  التوصية  )ج(
 عام ا عن عن بياناأبلغتنيبال   مع التقدير أن علماًطعلى أن حتيا فقد اتفقت اللجنة ذول  -١٨٢
 بأال يطرح يف السوق احمللية ما ١٦/٢٧يف املقرر  ملتزم بتعهداته الواردةتبني أن الطرف وهي  ٢٠٠٧

  .تلك السنةيف ة من مركبات الكربون الكلورية فلوري  أطنان بداالت استنفاد األوزون٤,٠٥يزيد على 

  ٤٠/٢٩التوصية 

  نيجرييا  - ٢٧
  .١٤/٣٠أدرجت نيجرييا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٨٣

االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  فلورية
، بتخفيض االستهالك من املواد ١٤/٣٠ يف املقرر التزمت نيجرييا، حسبما هو مسجل  -١٨٤

 ١ ١٠٠يف اموعة األوىل من املرفق ألف من ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
 بدالة استنفاد األوزون يف عام طناً ٥١٠  ما ال يزيد على إىل٢٠٠٦طن بدالة استنفاد األوزون يف عام 

٢٠٠٧.  
  الحالة قضية االمتث  )ب(

، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧مل تقدم نيجرييا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام   -١٨٥
بالنسبة لتلك السنةها من املواد املستنفدة لألوزوناستهالكا بتخفيض التثبت من تنفيذها اللتزاما .  

  التوصية  )ج(
 ٢٠٠٧ىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام ر نيجرييا بأن تقدم إتذكّا فقد قررت اللجنة أن ذول  -١٨٦

سبتمرب / من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول أيلول٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 
على رقابة ال حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف لتدابري ٢٠٠٨

  .ية يف الربوتوكولمركبات الكربون الكلورية فلوراستهالك 

  ٤٠/٣٠التوصية 

  بابوا غينيا اجلديدة  - ٢٨
أدرجت بابوا غينيا اجلديدة يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٨٧
١٥/٤٠.  
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االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  فلورية
، بتخفيض االستهالك من ١٥/٤٠تزمت بابوا غينيا اجلديدة، حسبما هو مسجل يف املقرر ال  -١٨٨

 ٨يف اموعة األوىل من املرفق ألف من ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(املواد اخلاضعة للرقابة 
وزون يف  بدالة استنفاد األأطنان ٤,٥ إىل ما ال يزيد عن ٢٠٠٦أطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام 

  .٢٠٠٧عام 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

فأوردت أن ، ٢٠٠٧ عام عن بابوا غينيا اجلديدة بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون قدمت  -١٨٩
وتبني تلك . أطنان بدالة استنفاد األوزون ٤,٥استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية بلغ 

   .١٥/٤٠ املنصوص عليها يف املقرر هاللتزاماتاملعلومات أن الطرف ممتثل 
  التوصية  )ج(

ا اتفقت اللجنة على أن تشري مع التقدير إىل أن بابوا غينيا اجلديدة أبلغت عن استهالك ذول  -١٩٠
) مركبات الكربون الكلورية فلورية(أطنان بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة  ٤,٥قدره 

يف التزامها بتخفيض  ، وهو ما يتسق مع ما تعهدت به٢٠٠٧رفق ألف يف عام يف اموعة األوىل من امل
  .١٥/٤٠االستهالك الوارد يف املقرر 

  ٤٠/٣١التوصية 
  باراغواي  - ٢٩

  .١٩/٢٢أدرجت باراغواي يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٩١
زام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية االلت: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  فلورية ورابع كلوريد الكربون
، بتخفيض االستهالك من املواد ١٩/٢٢التزمت باراغواي، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٩٢

يف اموعة األوىل من املرفق ألف إىل ما ال يزيد ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة 
، وبتخفيض االستهالك من املادة اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٧ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن٣١,٦عن 

 طن بدالة استنفاد ٠,١يف اموعة الثانية من املرفق باء إىل ما ال يزيد عن ) رابع كلوريد الكربون(
  .٢٠٠٧األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
١٩٣-  ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧ا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام مل تقدم باراغواي بيانا ،

  .١٩/٢٢التثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك الواردة يف املقرر 
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  التوصية  )ج(
ر باراغواي بأن تقدم إىل أمانة األوزون بياناا بشأن عام تذكّا فقد اتفقت اللجنة على أن ذول  -١٩٤
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته أول ٧ من املادة ٣للفقرة  وفقاً ٢٠٠٧
 حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف بتخفيض ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  .١٩/٢٢االستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون الواردة يف املقرر 

  ٤٠/٣٢ية التوص

  سانت فنسنت وجزر غرينادين  - ٣٠
 يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق سانت فنسنت وجزر غرينادينأدرجت   -١٩٥

  .١٦/٣٠بتنفيذها للمقرر 
االلتزام بتخفيض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  فلورية
، بتخفيض ١٦/٣٠ت وجزر غرينادين، حسبما هو مسجل يف املقرر التزمت سانت فنسن  -١٩٦

يف اموعة األوىل من املرفق ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة 
  .٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٤٥ألف إىل ما ال يزيد عن 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، ٢٠٠٧فنسنت وجزر غرينادين بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام قدمت سانت   -١٩٧

 طن بدالة استنفاد األوزون، مما يبني ٠,٢فأفادت باستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية يبلغ 
خلص تعهداته بالتوأكثر مما ورد يف  ١٦/٣٠ التزامه الوارد يف املقرر أجنز أكثر مما ورد يفأن الطرف 

  .التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول
  التوصية  )ج(

أن نئ سانت فنسنت وجزر غرينادين على إبالغ بياناا عن  ا فقد اتفقت اللجنة علىذول  -١٩٨
وأكثر مما  ١٦/٣٠ التزامه الوارد يف املقرر أجنز أكثر مما ورد يف اليت أظهرت أن الطرف ٢٠٠٧عام 
  .تعهداته مبوجب تدابري الرقابة الواردة يف الربوتوكول بالنسبة لتلك السنةد يف ور

  ٤٠/٣٣التوصية 

  اململكة العربية السعودية  - ٣١
أدرجت اململكة العربية السعودية يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها   -١٩٩

  .١٩/٢٣للمقرر 
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   االستهالك الزائد من بروميد امليثيل وخطة عمل بشأنه:قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
، أن تقدم إىل األمانة ١٩/٢٣طلب من اململكة العربية السعودية، حسبما هو مسجل يف املقرر   -٢٠٠

 والذي ٢٠٠٥ بدالة استنفاد األوزون يف عام اً طن٢٧,٦تفسرياً الستهالكها من بروميد امليثيل البالغ 
 طن بدالة استنفاد األوزون بالنسبة لتلك السنة، ٠,٥سموح باستهالكه والبالغ يتجاوز احلد األقصى امل

جنبا إىل جنب مع خطة عمل مشفوعة بعالمات قياس حمددة الزمن لكفالة عودة الطرف الناجزة إىل 
كما طلب من الطرف أيضاً أن ينظر يف أن يدرج يف خطة عمله إنشاء حصص . حالة االمتثال

ل الزمين للتخلص التدرجيي وأدوات للسياسات والتنظيم من شأا أن تكفل للواردات لدعم اجلدو
  .حتقيق تقدم يف التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل

، بإخطار األمانة بطلبها تنقيح ١٩/٢٣قامت اململكة العربية السعودية، قبل صدور املقرر   -٢٠١
 اليت ١٩٩٨ - ١٩٩٥ من سنوات األساس بيانات استهالك بروميد امليثيل القائمة بالنسبة لكل سنة

 إىل املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل إعداد وقد خلص الطرف، استناداً.  يف تقريرهاوردت
وقد أوضحت األمانة للطرف أن . برناجمه القطري، إىل أن بيانات خط أساسه القائمة مل تكن صحيحة

مها اململكة العربية السعودية إىل جلنة التنفيذ، من  حدد املعلومات اليت ينبغي أن تقد١٥/١٩املقرر 
خالل األمانة، لتمكني اللجنة من استعراض طلب الطرف، وقامت بتزويد اململكة العربية السعودية 

  .بنسخة من ذلك املقرر
  حالة قضية االمتثال  )ب(

تهالك  بشأن اس٢٠٠٨مارس / آذار٥قدمت اململكة العربية السعودية تقريراً مؤرخاً   -٢٠٢
ويستند . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3)يرد يف املرفق اخلامس للوثيقة (واستخدام بروميد امليثيل 

التقرير إىل مسح وطين الستخدام بروميد امليثيل يف اململكة العربية السعودية مت القيام به مبساعدة من 
. مويل من الصندوق املتعدد األطرافواليونيب، وبت) اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

اليت تعترب غري صحيحة ) ١٩٩٨ - ١٩٩٥( بيانات سنوات خط األساس ١وحيدد التقرير يف اجلدول 
من ‘ ١’) أ (٢ جديدة مقترحة بشأن تلك السنوات، متسقة مع اشتراطات الفقرة الفرعية اًويقدم أرقام

ات بروميد امليثيل اليت استوردا اململكة وحيتوي اجلدول على تقسيم إضايف لكمي. ١٥/١٩املقرر 
 طوال، باملقارنة مع الكميات املبلغ عنها ألمانة األوزون ٢٠٠٦ - ١٩٩٣العربية السعودية يف الفترة 

  .تلك الفترة
 للسبب يف كون بيانات خط ١٠ - ٤كما يقدم التقرير تفسرياً تفصيلياً يف الصفحات   -٢٠٣

يف ذلك معلومات عن املنهجية املستخدمة يف مجع البيانات والتحقق األساس القائمة غري صحيحة، مبا 
ومن بني األسباب املستشهد ا لعدم دقة بيانات بروميد امليثيل املبلغة إىل األمانة بشأن . من صحتها

 إىل التنسيق الصحيح بني وزارة الزراعة، وهي اجلهة املسؤولة عن ر االفتقا٢٠٠٦ - ١٩٩٣الفترة 
اد بروميد امليثيل واستخدامه يف اململكة العربية السعودية، ورئاسة هيئة األرصاد اجلوية مراقبة استري

وقد . ٢٠٠٤ - ١٩٩٣والبيئة، اليت كان ينبغي إبالغها عن الواردات من بروميد امليثيل يف الفترة 
ببيانات ، أمانة األوزون ٢٠٠٤ - ١٩٩٣أبلغت رئاسة هيئة األرصاد اجلوية والبيئة، بالنسبة للفترة 
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 من بروتوكول مونتريال استناداً إىل أفضل التقديرات املتاحة بافتراض أا ٧بروميد امليثيل مبوجب املادة 
  . ومعاجلات ما قبل الشحن فقطالزراعيتقتصر على استخدامات احلجر 

ة  إىل وجود وحدرومن بني األسباب األخرى املقدمة لعدم صحة البيانات املبلغ عنها االفتقا  -٢٠٤
وطنية مكرسة لألوزون وبرنامج قطري للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وأولوية 
التخلص التدرجيي من مواد أخرى مستنفدة لألوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية 

يل كما استشهد أيضاً بقرار وزارة الزراعة بتطبيق ختفيض تدرجيي لواردات بروميد امليث. واهلالونات
 بواسطة قصر استخدامه على التطبيقات ٢٠٠١واستخدامه يف اململكة العربية السعودية من عام 

والقطاعات احلساسة، حيث أن من غري العملي حظر استخدام بروميد امليثيل يف البالد كلية قبل إدخال 
وثيقة ويبدو أن الوثائق الداعمة الواردة يف املرفق اخلامس لل. العمل بالبدائل املناسبة

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3 ١٥/١٩من املقرر ‘ ٢’) أ (٢ تستويف اشتراطات الفقرة الفرعية.  
يفسر التقرير السبب يف أنه ينبغي اعتبار التغيريات املقترحة صائبة، مبا يف ذلك املنهجية و  -٢٠٥

من ‘ ٣’) أ (٢لفقرة املستخدمة يف مجع التغيريات املقترحة والتحقق من دقتها على حنو ما تشترطه ا
 من بروميد امليثيل السابقةوتشمل املنهجية املستخدمة يف مجع البيانات مسح الكميات . ١٥/١٩املقرر 

 يف مجيع القطاعات، والتحقق من ٢٠٠٦ و١٩٩٣املستخدمة يف اململكة العربية السعودية بني عامي 
نية ومقارنة األرقام مع االستخدامات كميات بروميد امليثيل على النحو الذي أبلغت به السلطات الوط

الفعلية، وحتليل الكميات اليت استخدمتها فرادى القطاعات، والتحليل التقين لالستهالك يف شىت 
  .القطاعات

 للتدليل على صحة إجراءات اجلمع والتحقق ونتائجها بالنسبة وثائقحيتوي التقرير على و  -٢٠٦
 الثالث على حنو ما تشترطه  املستوردةالشركات  بواسطة٤ - ٢جلميع الواردات املذكورة يف اجلداول 

 .كما أرفق بالتقرير نسخ من استبيانات مجع البيانات. ١٥/١٩من املقرر ‘ ٣’) أ (٢الفقرة الفرعية 
قد مت مجع البيانات من خالل زيارات واجتماعات مع ممثلي اهليئات احلكومية واملستوردين املسجلني و

وقد مجع املسح بيانات من املستوردين .  جانب اجلهات الرئيسية املستخدمة لهلربوميد امليثيل، إىل
  .واملستخدمني لربوميد امليثيل واستوثق من صحتها مبقارنتها مع السجالت اليت حتتفظ ا وزارة الزراعة

كما احتوى التقرير على معلومات عن اجتاهات استهالك املواد املستنفدة لألوزون ونشاط   -٢٠٧
. ١٥/١٩من املقرر ) ج(‘ ٤’) أ (٢مال يف قطاع بروميد امليثيل حسبما تتطلبه الفقرة الفرعية األع

ووفقاً ملا جاء يف التقرير، مت حتليل اجتاهات االستهالك ونشاط العمل يف الشركات القابضة الزراعية، مبا 
باملقارنة مع استخدام يف ذلك شركات الري القابضة، وجماالت اإلنتاج واحلصاد، وقطاع تبخري التمر، 

كما حبث املسح اإلجراءات اليت تتبعها جهات استرياد بروميد امليثيل . بروميد امليثيل يف كل منها
  .الثالث
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وتشمل النتائج الرئيسية للمسح االستخدام املفرط لربوميد امليثيل يف السنوات السابقة على   -٢٠٨
بيد أنه يف أعقاب التوصية امللكية لعام . صوب بسبب التبخري املفرط للتربة وزراعة ال٢٠٠٠عام 

 اليت تطلب من وزارة الزراعة تقليل االعتماد على بروميد امليثيل بواسطة الترويج للبدائل املمكنة ٢٠٠٠
  .االستخدام، تناقصت واردات بروميد املثيل بشكل ملحوظ يف السنوات الالحقة

، ٢٠٠٦عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام كما قدمت اململكة العربية السعودية بيانات   -٢٠٩
يف ) بروميد امليثيل( بدالة استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة اً طن٣٠,٤فأفادت باستهالك يبلغ 

 باملائة يف استهالك بروميد امليثيل ٢٠وهذا الرقم أعلى بكثري من التخفيض املتوقع بنسبة . املرفق هاء
ولذلك . ٢٠٠٥يناير / بدءاً من أول كانون الثاين٥ من املادة ١ة مبوجب الفقرة لدى األطراف العامل

بيد أنه . ٢٠٠٦قد يبدو أن الطرف يف حالة عدم امتثال اللتزاماته بشأن استهالك بروميد امليثيل يف عام 
- ١٩٩٥إذا ما قبلت جلنة التنفيذ طلب اململكة العربية السعودية بتغيري بيانات خط أساسها للفترة 

 بدالة استنفاد األوزون، ومن مث يعيد انطنأ ٢٠٤,١، فإن استهالك خط األساس يكون ١٩٩٨ 
الطرف إىل حالة االمتثال بالتزاماته بتخفيض استهالك بروميد امليثيل مبا يتسق مع تدابري الرقابة الواردة 

  .يف بروتوكول مونتريال
  مساعدات االمتثال  )ج(

مساعدة للمملكة العربية السعودية يف إعداد خطة وطنية للتخلص تقدم اليونيدو واليونيب   -٢١٠
التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، وأقرت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف متويالً هلا يف 

ومن املتوقع أن يستكمل وضع اخلطة يف كانون . ٢٠٠٦يوليه /اجتماعها التاسع واألربعني يف متوز
 املقدمة إىل اللجنة التنفيذية ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧واشتملت خطة عمل اليونيب للفترة . ٢٠٠٨ر يناي/الثاين

 اقتراحاً بطلب مساعدة تقوية مؤسسية للمملكة ٢٠٠٧مارس /يف اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذار
ن  لإلبالغ عاًكما أبانت خطة العمل أن الوكالة تعتزم تقدمي دعم. ٢٠٠٧العربية السعودية يف عام 

  .المتثالة يف المساعدلالبيانات وسياسات البيانات للطرف يف إطار برناجمها 
  .أفادت اململكة العربية السعودية بإنشاء نظام لترخيص املواد املستنفدة لألوزون  -٢١١

  املناقشة يف االجتماع احلايل  )د(
ية كانت قد ذللجنة التنفي، أكد ممثال اليونيدو واليونيب أن ا على أسئلة من أعضاء اللجنةورداً  -٢١٢
متويل خلطة وطنية للتخلص التدرجيي من املواد، غري أن على ، ٢٠٠٧نوفمرب /، يف تشرين الثاينوافقت

 على متويل لتقوية املؤسسات، ويعمل  ومتت املوافقة أيضاً.مكون بروميد امليثيل فيها صغري للغاية
ء وحدة وطنية لألوزون، من شأا أن تساعد يف على إنشا اليونيب مع حكومة اململكة العربية السعودية

  .تعزيز قدرات املوظفني احلاليني العاملني يف التخلص التدرجيي التام من املواد املستنفدة لألوزون
 ١٥/١٩ لشروط املقرر واتفق أعضاء اللجنة على أن اململكة العربية السعودية قد امتثلت متاماً  -٢١٣

  .ها خبصوص تغيري بياناا خلط األساسوقدمت معلومات كافية تربر طلب
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  التوصية  )ه(
  ا فقد اتفقت اللجنة على أن،ذول  -٢١٤

 باملعلومات املقدمة من اململكة العربية السعودية دعماً لطلبها بتنقيح حتيط علماً مع التقدير  
يف ) يثيلبروميد امل( بشأن املادة اخلاضعة للرقابة ١٩٩٨ - ١٩٩٥بيانات خط أساس استهالكها للفترة 

  ،١٩/٢٣املرفق هاء، ووفقاً للمقرر 
 يطرح املنهجية اليت يتعني استخدامها يف استعراض طلبات ١٥/١٩ بأن املقرر حتيط علماً  

  تنقيح بيانات خط األساس،
 مبا قامت به اململكة العربية السعودية من جهود مستفيضة للوفاء حتيط علماً كذلك مع التقدير  

، ال سيما جهودها للتحقق من دقة بيانات خط ١٥/١٩الواردة يف املقرر باشتراطات املعلومات 
أساسها اجلديدة املقترحة من خالل القيام مبسح وطين الستخدام بروميد امليثيل يف اململكة العربية 
السعودية مبساعدة من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبتمويل من 

  ،ندوق املتعدد األطرافالص
الفرع (حتيل اللجنة إىل االجتماع العشرين لألطراف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   

للتقرير احلايل للنظر فيه، وهو املشروع الذي من شأنه أن يقر طلب اململكة العربية السعودية بتنقيح ) باء
يف ) بروميد امليثيل(ملادة اخلاضعة للرقابة  بشأن ا١٩٩٨ - ١٩٩٥بيانات خط أساس استهالكها للفترة 

 إىل  بدالة استنفاد األوزون استناداًأطنان ]٢٠٤,١[ طن بدالة استنفاد األوزون إىل ٠,٧املرفق هاء من 
 طناً بدالة ]١٦١,٨[ – ١٩٩٥:  التالية األربعةمتوسط املستوى احملسوب لالستهالك بالنسبة لألعوام

 أطنان ]٢١٠,٤[ – ١٩٩٧ طناً بدالة استنفاد األوزون؛ و]٢٢٢,٥[ – ١٩٩٦استنفاد األوزون؛ و
  . طناً بدالة استنفاد األوزون]٢٢١,٧[ – ١٩٩٨بدالة استنفاد األوزون؛ و

  ٤٠/٣٤التوصية 
  الصومال  - ٣٢

  .٣٩/٣٢أدرجت الصومال يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -٢١٥
  طلب خطة عمل بشأن اهلالون: ع االستعراضقضية االمتثال موض  )أ(

أمانة ، أن تقدم إىل ٣٩/٣٢طُلب من الصومال، حسبما هو مسجل يف توصية جلنة التنفيذ   -٢١٦
 الصلة، اتذ، تقريراً عن جهودها، بالتعاون مع الوكاالت املنفذة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ قبل األوزون

اهلالونات الواردة يف الربوتوكول، على رقابة اللتدابري لوضع خطة عمل بشأن العودة إىل حالة االمتثال 
  .جنبا إىل جنب مع نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون

  حالة قضية االمتثال  )ب(
  .٣٩/٣٢مل تستجب الصومال للتوصية   -٢١٧
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  مساعدات االمتثال  )ج(
دات تقوية مؤسسية إىل الصومال حتت رعاية مساع) اليونيب(يقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة   -٢١٨

 املقدمة إىل اللجنة ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧وأبان اليونيب يف خطة عمله للفترة . الصندوق املتعدد األطراف
، أنه سيقوم، ٢٠٠٧مارس /التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذار

د وحدة األوزون الوطنية الصومالية بإرشاد بشأن استثارة ، بتزوي٢٠٠٧عندما تسمح الظروف يف عام 
الوعي والتدريب والدعم التقين لوضع نظام لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون يف إطار برنامج 

كما أبانت خطة العمل أن اليونيب خيطط إليفاد بعثة إىل الصومال . مساعدات االمتثال التابع للوكالة
  .٢٠٠٧يف عام 

  شة يف االجتماع احلايلاملناق  )د(
جرت مناقشة مستفيضة حول الصعوبات اليت تواجه الصومال يف حتقيق االمتثال يف ظل   -٢١٩

 السليمة، حث اإلجراءات اتباعوفيما كان هناك إقرار بضرورة . أوضاع سياسية غري مستقرة للغاية
  .العديد من األعضاء على اتباع ج عملي

ق برنامج املساعدة يف االمتثال التابع لليونيب يستقبل زائرين بانتظام، قال ممثل اليونيب إن فري  -٢٢٠
وكانوا يزودون، . حبوزم وثائق وأحيانا بدوا، يزعمون بأم موظفون وطنيون لألوزون يف الصومال

وتصنف األمم املتحدة الصومال  .حسب الظروف، بتوجيهات، ولكن كان االتصال م ينقطع دائما
ويقوم اليونيب  .القيام بزيارات قطرية إليها رذرحلة اخلامسة من الناحية األمنية، وبالتايل يتعبأا يف امل

. برصد احلالة وسوف جيدد التزامه بتزويد الصومال مباشرة مبساعدات االمتثال مىت ما مسحت الظروف
على معلومات عن للحصول وفيما يتعلق مبسألة استخدام النظام غري الرمسي للموافقة املسبقة عن علم 

 يف منطقة آسيا واحمليط ا النظام يستخدم حالياًذواردات وصادرات الصومال، قال ممثل اليونيب إن ه
  .اهلادئ فقط، وال ينطبق على الصومال يف الوقت الراهن

كانت قد وافقت على متويل  يةذوقال ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إن اللجنة التنفي  -٢٢١
 املشاريع ذة من زيارة الصومال وتنفيذ إىل أن تتمكن الوكاالت املنفيظل معلقاً  أن صرفهللصومال غري

  .، ال ينظر يف متويل جديد للصوماللك احلنيذوإىل . فيها
وقد مشلت املقترحات بشأن كيفية املضي إىل األمام استخدام صادرات من أطراف أخرى   -٢٢٢

استخدام التعاون بني بلدان اجلنوب للعمل مع الصومال الستهالكها، وللصومال من أجل وضع تقدير 
الوضع يف الصومال، من األفضل أن  وأشار أحد األعضاء إىل أنه يف ظل خطورة. من خالل بلد صديق

  .ا األمر يف اجتماع ملؤمتر األطرافذينظر يف ه
  التوصية  )ه(

  ا اتفقت اللجنة على أن،ذول  -٢٢٣
وكاالت القدم تقريراً عما بذله من جهود، بالتعاون مع  مل تبأن الصومالحتيط علماً مع القلق   
 اهلالونات  علىرقابةال الصلة، لوضع خطة عمل بشأن العودة إىل حالة االمتثال لتدابري اتذ املنفذة

   إىل جنب مع نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون،الواردة يف الربوتوكول، جنباً
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واجهها الصومال يف تنفيذ التزاماا مبوجب بروتوكول ذلك بالتحديات اليت ت مع حتيط علماً  
  مونتريال،
قدم إىل األمانة، على وجه االستعجال ويف موعد غايته أول حتث الصومال على أن ت  )أ(  

 الصلة، لوضع اتذ، تقريراً عما بذله من جهود، بالتعاون مع وكاالت التنفيذ ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 إىل  اهلالونات الواردة يف الربوتوكول، جنباً علىرقابةالشأن العودة إىل حالة االمتثال لتدابري خطة عمل ب

  جنب مع نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون؛
زود األمانة بأسرع ما ميكن، ويفضل أن يكون ذلك حتث الصومال كذلك على أن ت  )ب(  

، وفقاً ٢٠٠٧عن عام  عن املواد املستنفدة لألوزون ا، ببيانا٢٠٠٨ سبتمرب/يف موعد غايته أول أيلول
 من الربوتوكول، حىت ميكن للجنة أن تقيم يف ٧لتعهده باإلبالغ عن البيانات الواردة يف املادة 

  اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف للربوتوكول؛
  العاملة حالياًةذ الوكاالت املنفطلب إىلية أن تنظر يف أن تذتطلب إىل اللجنة التنفي  )ج(
إلعداد خطة عمل طارئة لتقدمي مساعدة عاجلة للطرف فيما يتعلق مبسألة عدم االمتثال،  المع الصوم

ا الطلب دون ذويقدم ه.  بروتوكول مونتريال يف البلدذعندما تكون هناك ظروف مواتية تسمح بتنفي
  .ا املوضوعذية للصندوق املتعدد األطراف يف هذي باملقررات اليت قد تتخذها اللجنة التنفاملساس

  ٤٠/٣٥التوصية 
  أوغندا  - ٣٣

  .١٥/٤٣أدرجت أوغندا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -٢٢٤
  االلتزام بتخفيض االستهالك من بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

، بتخفيض استهالكها من املواد ١٥/٤٣ما هو مسجل يف املقرر التزمت أوغندا، حسب  -٢٢٥
 إىل ٢٠٠٦ بدالة استنفاد األوزون يف عام أطنان ٤,٨يف املرفق هاء من ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة 

  .٢٠٠٧يناير /صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون قبل أول كانون الثاين
  حالة قضية االمتثال  )ب(

، ومن مث فإنه ال ميكن ٢٠٠٧دم أوغندا بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون بشأن عام مل تق  -٢٢٦
  .التثبت من تنفيذها اللتزاماا بتخفيض االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتلك السنة

  التوصية  )ج(
 ٢٠٠٧ون بياناا بشأن عام ر أوغندا بأن تقدم إىل أمانة األوزتذكّا اتفقت اللجنة على أن ذول  -٢٢٧

 ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته  يف أقرب وقت ممكن، من الربوتوكول،٧ من املادة ٣وفقاً للفقرة 
 حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف ٢٠٠٨سبتمرب /أول أيلول

  . الربوتوكولاستهالك بروميد امليثيل الواردة يف على رقابةالتدابري ل

  ٤٠/٣٦التوصية 
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  أوكرانيا  - ٣٤
  .٣٩/٣٥ للتوصيةأدرجت أوكرانيا يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها   -٢٢٨
ال راغبة ، إذا كانت ال تز٣٩/٣٥دعيت أوكرانيا، حسبما هو مذكور يف توصية جلنة التنفيذ   -٢٢٩

اسها بشأن بروميد امليثيل، إىل أن تقدم إىل أمانة األوزون تنقيح بيانات خط أسيف االستمرار يف طلبها 
فرباير / شباط٢٩ بأسرع ما ميكن ويف موعد غايته ٣٨/٤٦املعلومات املطلوبة يف توصية جلنة التنفيذ 

  .، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني٢٠٠٨
  روميد امليثيلطلب تغيري بيانات خط أساس ب: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

. ١٥/١٩من املقرر ‘ ٤’) أ (٢ بالفقرة ٣٨/٤٦تتعلق املعلومات املتأخرة املطلوبة يف التوصية   -٢٣٠
وتشترط الفقرة من األطراف اليت تطلب تنقيح بيانات خط األساس أن تقدم وثائق داعمة للتدليل على 

 ٢٩طلب يف مراسلة من األمانة مؤرخة  انتباه أوكرانيا إىل الوجهوقد . دقة البيانات اجلديدة املقترحة
، وأبرزته األمانة مرة ثانية يف مناقشاا مع ممثل أوكرانيا يف االجتماع الثامن والثالثني ٢٠٠٧مايو /أيار
وقد اقترحت اللجنة أنه ميكن الوفاء باالشتراط من خالل تقدمي فواتري اإلنتاج من شركة ساكي . للجنة

وتعهد ممثل أوكرانيا بأن يبت فيما إن كانت تلك . ١٩٩١عن عام احلكومية لألشغال الكيميائية 
الوثائق متاحة أم ال، وأن يقدم إىل األمانة، إن كانت متاحة، نسخاً منها لكي تنظر فيها اللجنة يف 

  .اجتماعها التايل
  حالة قضية االمتثال  )ب(

واد املستنفدة لألوزون بيد أن الطرف قدم بيانات امل. ٣٨/٤٦مل تستجب أوكرانيا للتوصية   -٢٣١
، فأبلغ عن بيانات تتسق مع التزاماته مبوجب الربوتوكول بالتخلص التدرجيي من تلك ٢٠٠٦لعام 
اخلاص وقد قامت أمانة األوزون باستعراض املعلومات اليت قدمها الطرف حىت احلني بشأن طلبه . املواد

  .١٥/١٩املقرر بتنقيح بيانات خط أساسه لربوميد امليثيل يف ضوء اشتراطات 
  ١٥/١٩املقرر   )ج(

 على الطرف الذي يطلب تنقيح بيانات خط ١٥/١٩من املقرر ‘ ١’) أ (٢تشترط الفقرة   -٢٣٢
عينة املسنوات اللسنة أو ل خط األساس  اليت تعترب غري صحيحة من بياناتبياناتالأساسه أن حيدد أي 

ألساس الستهالك وإنتاج بروميد امليثيل وحتدد بيانات خط ا. وأن يقدم البيانات اجلديدة املقترحة
 من الربوتوكول بواسطة حساب مستويات ٥ من املادة ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  .١٩٩١ عام عناإلنتاج واالستهالك اليت تبلغها تلك األطراف 
صفر من األطنان  البالغة ١٩٩١تعترب أوكرانيا أن كال من بيانات استهالكها وإنتاجها لعام   -٢٣٣

 ١٩٩١وقد اقترح الطرف تغيري مستويات إنتاجه واستهالكه لعام . بدالة استنفاد األوزون غري صحيحة
  . بدالة استنفاد األوزوناً طن٢ ٠٨٧,٦إىل 
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 بدالة استنفاد األوزون إىل استمارات إبالغ اً طن٢ ٠٨٧,٦ويستند املستوى املقترح البالغ   -٢٣٤
وتبني االستمارات أن . ٢٠٠٧فرباير / شباط١٤فقة برسالة من أوكرانيا مؤرخة بيانات رمسية منقحة مر

 منها اً مترياً طن١٢٧,٧ وكان، ١٩٩١ من بروميد امليثيل يف عام أطنان مترية ٣ ٦٠٧أوكرانيا أنتجت 
وحيث أن إنتاج بروميد امليثيل من . من أجل استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

مات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن معفاة من تدابري الرقابة يف بروتوكول أجل استخدا
 يبلغ ١٩٩١مونتريال، فإن إنتاج أوكرانيا اخلاضع للرقابة من بروميد امليثيل لسنة خط األساس 

كما تبني استمارات إبالغ البيانات ).  بدالة استنفاد األوزوناً طن٢ ٠٨٧,٦ (اً مترياً طن٣ ٤٧٩,٣
وبناء عليه، فإن . ١٩٩١قحة أن أوكرانيا مل تستورد أو تصدر أو تدمر بروميد امليثيل يف عام املن

 كان يبلغ أيضاً ١٩٩١استهالك أوكرانيا اخلاضع للرقابة من بروميد امليثيل يف سنة خط األساس 
  ). بدالة استنفاد األوزوناً طن٢ ٠٨٧,٦ (اً مترياً طن٣ ٤٧٩,٣
الطرف إىل احلاجة إىل تقدمي وثائق داعمة، حيثما كانت متاحة، للتدليل  األمانة انتباه وجهت  -٢٣٥

وقال ممثل الطرف إىل اجتماع اللجنة الثامن والثالثني إنه سيتم . على دقة البيانات اجلديدة املتاحة
االضطالع مبزيد من البحث سعياً إىل العثور على املزيد من البيانات األولية املتصلة بإنتاج واستهالك 

  .بروميد امليثيل يف ذلك احلني
  التوصية  )ه(

  :ا فقد اتفقت اللجنة على أنذول  -٢٣٦
 أن تقدم إىل األمانة ٣٨/٤٦إىل أنه قد طُلب من أوكرانيا يف توصية جلنة التنفيذ تشري 

 حىت تقوم اللجنة يف اجتماعها التاسع والثالثني ١٥/١٩املعلومات املتأخرة املطلوبة مبوجب املقرر 
   بروميد امليثيل، استهالكل استعراضها لطلب الطرف بتنقيح بيانات خط أساسه بشأنباستكما

 ٣٨/٤٦ مع القلق بأن أوكرانيا مل تستجب للطلب املسجل يف توصييت جلنة التنفيذ حتيط علماً  
 حىت ١٥/١٩ بأن تقدم إىل األمانة بأسرع ما ميكن املعلومات املتأخرة املطلوبة مبقتضى املقرر ٣٩/٣٥و
 باستكمال استعراضها لطلب الطرف بتنقيح بيانات خط أساسه األربعنيوم اللجنة يف اجتماعها تق

   بروميد امليثيل، استهالكبشأن
 بأنه ال ميكن مواصلة النظر يف طلبها بتغيري بيانات خط األساس بشأن  علماًأوكرانياحتيط   

  ؛٣٨/٤٦ بروميد امليثيل بدون املعلومات اإلضافية املطلوبة يف التوصية
  ٤٠/٣٧التوصية 
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  اإلمارات العربية املتحدة  - ٣٥
يف جدول األعمال للنظر يف حالتها فيما يتعلق بتنفيذها اإلمارات العربية املتحدة أدرجت   -٢٣٧

  .٣٩/٣٦للمقرر 
االحنراف يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  ربونكلوريد الك
، أن ٣٩/٣٦طلب من اإلمارات العربية املتحدة، حبسب ما هو مذكور يف توصية جلنة التنفيذ   -٢٣٨

 ٢٩ يف موعد غايته ٣٨/٤٧تقدم إىل أمانة األوزون املعلومات املطلوبة يف توصية جلنة التنفيذ 
  .٢٠٠٨فرباير /شباط
 استنفاد األوزون من املادة  طن بدالة٠,٤أبلغت اإلمارات العربية املتحدة عن استهالك   -٢٣٩

، وهو ما ٢٠٠٥يف اموعة الثانية من املرفق باء يف عام ) رابع كلوريد الكربون(اخلاضعة للرقابة 
يتجاوز تعهد الطرف مبوجب الربوتوكول بتخفيض استهالكه من رابع كلوريد الكربون يف تلك السنة 

  . أي صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون باملائة من خط أساسه لتلك املادة،١٥إىل ما يزيد عن 
  طلب استبدال بيانات خط أساس رابع كلوريد الكربون  )ب(

طلبت اإلمارات العربية املتحدة استبدال بيانات خط أساس استهالك رابع كلوريد الكربون   -٢٤٠
 ، على أساس أن البيانات اليت٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨بالنسبة لكل سنة من سنوات خط األساس 

 ١٩ورداً على رسالة من اإلمارات العربية املتحدة مؤرخة .  مل تكن مقدمة من الطرفحتتفظ ا األمانة
 مقدم من ١٩٩٨، أحالت األمانة نسخة من تقرير البيانات بشأن عام ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

لك التقرير وسجل ذ. ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥اإلمارات العربية املتحدة يف مراسلة مؤرخة 
١٩٩٨ من رابع كلوريد الكربون حجمها صفراً بشأن عام اواردا.  
، أفادت األمانة أن سجالا توضح أن اإلمارات العربية ٢٠٠٠ و١٩٩٩وفيما يتعلق بعامي   -٢٤١

وحيث .  السنتنيكل سنة مناملتحدة تركت خانات رابع كلوريد الكربون خالية يف تقارير بياناا عن 
ت العربية املتحدة كانت قد أبلغت عن استهالك صفري من رابع كلوريد الكربون يف عام أن اإلمارا
 كان ٢٠٠٠ و١٩٩٩، فإن األمانة افترضت أن خانات البيانات اخلالية يف تقريري بيانات ١٩٩٨

يقصد ا أن تبني مرة ثانية استهالكاً صفرياً، وبناء عليه سجلت استهالكاً صفرياً من رابع كلوريد 
وللتثبت من أن االفتراض كان صائباً، اتبعت . كربون لإلمارات العربية املتحدة يف هاتني السنتنيال

ومل تكن األمانة . األمانة اإلجراء املعتاد بتقدمي تقارير البيانات إىل اإلمارات العربية املتحدة الستعراضها
 ها كانافتراض، بأن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩قد أخطرت، قبل وصول رسالة الطرف املؤرخة 

  .غري صحيح
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  حالة قضية االمتثال  )ج(
  االحنراف يف استهالك رابع كلوريد الكربون  ‘١’

 تفسري الحنراف اإلمارات العربية املتحدة الواضح عن تدابري على  األصليةمل تشتمل املراسلة  -٢٤٢
، وإمنا توسعت يف الشرح ٢٠٠٥استهالك رابع كلوريد الكربون يف الربوتوكول يف عام على رقابة ال

ومن . على أساس رؤية الطرف بأنه ينبغي استبدال بيانات خط األساس اليت حتتفظ ا أمانة األوزون
شأن إحالل بيانات خط أساس استهالك رابع كلوريد الكربون اليت يقترحها الطرف أن تسفر عن خط 

و ما يضع اإلمارات العربية املتحدة يف  طن بدالة استنفاد األوزون، وه٢,٦أساس منقح لالستهالك يبلغ 
  .٢٠٠٥املادة الواردة يف الربوتوكول بالنسبة لعام على رقابة الحالة امتثال لتدابري 

  طلب استبدال بيانات خط أساس رابع كلوريد الكربون  ‘٢’
ة لتوصي لتبعاً ، أوضحت٢٠٠٨مايو / أيار١٢املؤرخة   اإلمارات العربية املتحدةكرةذم بيد أن  -٢٤٣
 أن التحريات األخرى اليت مت القيام ا للتحقق من صحة البيانات املبلغة إىل األمانة يف ،٣٩/٣٦
وبناء .  مجركي غري صحيححتت رمز أبانت أن البيانات املبلغة قد أدرجت خطأ ،٢٠٠٧مايو /أيار

من رابع كلوريد  استهالكاً صفرياً  لإلمارات العربية املتحدةطلب الطرف من األمانة أن تسجليعليه، 
  .٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨ السنوات يفالكربون 

  املناقشة يف االجتماع احلايل  )د(
، ٢٠٠٥االستهالك لعام   على أسئلة أعضاء اللجنة، أكد ممثل أمانة األوزون أن بياناتورداً  -٢٤٤

ثال، مع حدة كانت يف حالة عدم امت العربية املتاإلماراتتبني أن  صفر،بناء على خط أساس استهالك 
طرف  يف الرموز اجلمركية، بناء على ما أكده ال أخطاءتكررتأن تكون قد ، بالطبع،  من املمكنأنه

وقد ). يد الكربونررابع كلو(ك املواد مل تكن تتعامل باملواد الكيميائية بأن الشركات اليت استوردت تل
، ولكنها مل تتلق ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ بشأن بيانات رابع كلوريد الكربون للعامني طلبت األمانة توضيحاً

  . حىت اآلن٢٠٠٦، مل تقدم بيانات ٤٤ وكما أشري يف الفقرة . من الطرفبعد رداً
  التوصية  )ه(

  :اتفقت اللجنة على أن  -٢٤٥
حتيط علماً مع التقدير بأن اإلمارات العربية املتحدة قدمت إىل أمانة األوزون   )أ(  

 ، فأوضحت بذلك أن خط األساس٣٩/٣٦ و٣٨/٤٧ املعلومات املطلوبة يف توصييت جلنة التنفيذ
  ؛هو صفر ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨وات  من رابع كلوريد الكربون للسناالستهالك
بع كلوريد الكربون املقدمة من يالحظ االحنراف يف االستهالك الظاهر من بيانات را  )ب(

يد الكربون عن عام ، وعدم اإلبالغ عن بيانات رابع كلور٢٠٠٥مارات العربية املتحدة عن عام اإل
  ؛، وال تزال كلتا القضيتني ختضعان للنظر من قبل األمانة والطرف املعين٢٠٠٦



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/6 

53 

 حلل االحنراف القائم يف االستهالك يف حالة عدم توصل االستعراض اجلاري حالياً  )ج(
ع  القادم، ميكن للجنة أن تنظر يف أن تطبق حبق الطرف مشروذحىت موعد انعقاد اجتماع جلنة التنفي

  .ا التقريرذاملقرر الوارد يف الفرع جيم من املرفق األول من ه

  ٤٠/٣٨التوصية 

  خطة عمل إلنشاء وتشغيل نظم ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون  - ثامناً
، بشأن إنشاء نظم ١٩/٢٦ املقرر ذ للنظر يف حالتها بالنسبة لتنفياألطراف التاليةأدرجت   -٢٤٦

 بربادوس، وجزر : تعديل مونتريال على بروتوكول مونتريالباء من ٤ لشروط املادة تراخيص تبعاً
، والصومال، وتونغا، وبرينسييبكوك، وإريتريا، وهاييت، وكرييبايت، وناورو، ونيوي، وسان تومي 

  .ومجهورية ترتانيا املتحدة، وأوزبكستان
  خطة عمل إلنشاء وتشغيل نظام للتراخيص: قضية االمتثال موضع االستعراض  - ألف

، بأن تقدم إىل ١٩/٢٦ من املقرر ٢طُلب من األطراف، حسبما هو مسجل يف الفقرة   -٢٤٧
، خطة عمل إلنشاء وتشغيل ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩األمانة، على وجه االستعجال ويف موعد غايته 

  .نظام لتراخيص االسترياد والتصدير بشأن املواد املستنفدة لألوزون
  حالة قضية االمتثال  - باء

زبكستان األمانة وأبلغت كرييبايت ونيوي وسان تومي وبرينسييب ومجهورية ترتانيا املتحدة وأ  -٢٤٨
بإنشاء وتشغيل نظام لتراخيص االسترياد والتصدير بشأن مجيع املواد املستنفدة لألوزون، ومن مث فهي 

  . من الربوتوكولباء ٤يف حالة امتثال للمادة 
 املشروع النهائي لنظامها للتراخيص إىل قدمت اإريتريا بأ، أبلغت ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧يف   -٢٤٩

كما أبلغ الطرف عن أنشطة ذات صلة .  مع اإلشعارات القانونية األخرى وإقرارهلتسويتهوزارة العدل 
 . بشأن محاية طبقة األوزونيةتثقيف العام واألنشطة الوعي الإذكاءجيري القيام ا، مبا يف ذلك أنشطة 

، أوردت بربادوس أن تشريعاا القائمة بشأن ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ مؤرخة سالةوباملثل، يف ر
 الرقابة على الواردات تسمح هلا اآلن بتقييد واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية، ولكنها أيضاً
تعكف على إعداد ضوابط رقابية خاصة باسترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون تسمح هلا بفرض 

قارير عن إنشاء نظم للتراخيص  ومل ترد أي ت.قابة على مجيع املواد املدرجة يف بروتوكول مونتريالر
  .جزر كوك أو هاييت أو ناورو أو الصومال أو تونغامن 

  مساعدات االمتثال  - جيم
 إلنشاء وتنفيذ ١٩/٢٦مت تقدمي مساعدات مالية إىل مجيع األطراف املذكورة يف إطار املقرر   -٢٥٠
  .م للتراخيصنظا
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  املناقشة يف االجتماع احلايل  - دال
 بالنظر إنشاء األطراف لنظم التراخيص أمر غاية يف األمهية، وخصوصاً أن شدد أعضاء اللجنة  -٢٥١

إىل قرب حلول موعد التخلص التام من مركبات الكربون الكلورية فلورية واملواد املستنفدة لألوزون 
ضرورة تقدمي أكرب قدر ممكن من التشجيع لألطراف اليت ال تزال ىل ، وأشاروا إ٢٠١٠عام  األخرى يف

اإلقليمية  أكد ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن االستراتيجية على األسئلة، ورداً. تفتقر إىل تلك النظم
جية بشأن نظم التراخيص ومناقشات مع ذ تشمل إعداد ضوابط منودان اجلزرية ملنطقة احمليط اهلادئللبل

ه البلدان نقص املوارد البشرية، ذوتشمل املشاكل اليت تواجه ه. املوظفني القانونيني احلكوميني املختصني
 األولويات املنافسة وكذلكوعدم توفر التشريعات املناسبة اليت تعطى احلكومات السلطات الضرورية، 

  . بأنه شاغل أكثر إحلاحاًاًي ينظر إليه عمومذاألخرى، ومن بينها، على سبيل املثال، تغري املناخ ال
  التوصية  - هاء

  :ا فقد اتفقت اللجنة على أنذول  -٢٥٢
 باملعلومات املقدمة من كرييبايت ونيوي وسان تومي وبرينسييب حتيط علماً مع التقدير  

 من بروتوكول اءب ٤ نظمها للتراخيص وفقاً للمادة ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوزبكستان عن إنشاء
  ،١٩/٢٦ بالطلب الوارد يف املقرر  عمالًمونتريال،
اخلطوات اليت يتم  إريتريا عن  بربادوس و باملعلومات اليت قدمتهاحتيط علماً مع التقدير أيضاً  

  م للتراخيص، يف إنشاء نظها حالياذاختا
بأن جزر كوك وهاييت وناورو والصومال وتونغا مل تستجب للطلب حتيط علماً مع القلق   

 باإلبالغ عن إنشاء وتشغيل نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة ١٩/٢٦قرر الوارد يف امل
  من الربوتوكول،باء  ٤لألوزون اخلاضعة للرقابة، وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة 

نئ كرييبايت ونيوي وسان تومي وبرينسييب ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوزبكستان   )أ(  
ظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة، وفقاً على إنشاء وتشغيل ن

  من الربوتوكول؛باء  ٤اللتزاماا مبوجب املادة 
نظام لتراخيص استرياد وتصدير  إنشاء إكمالإريتريا  بربادوس و كل منتطلب إىل  )ب(  

من باء  ٤ اللتزاماا مبوجب املادة  وفقاً وبدء تشغيلهاملواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة
حىت تتمكن  لك،ذ ب، وإخطار األمانة فورا٢٠٠٨ًسبتمرب /لك أول أيلولذ على أال يتعدى الربوتوكول

  ؛يف اجتماعها احلادي واألربعني من تقييم امتثال الطرفني بالربوتوكول اللجنة
 إىل األمانة على تطلب إىل جزر كوك وهاييت وناورو والصومال وتونغا أن تقدم  )ج(  

 ١٩/٢٦ املطلوبة يف املقرر عملال خطة ٢٠٠٨سبتمرب /وجه االستعجال ويف موعد غايته أول أيلول
لكفالة القيام بشكل ناجز بإنشاء وتشغيل نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون 

  . للربوتوكولاألطرافربعني امتثال اخلاضعة للرقابة حىت ميكن للجنة أن تقيم يف اجتماعها احلادي واأل

  ٤٠/٣٩التوصية 
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 باء من ٤ من املادة ٤الفقرة (النظر يف تقرير األمانة بشأن األطراف اليت أنشأت نظماً للتراخيص   -تاسعاً 
  )بروتوكول مونتريال

  مقدمة  -ألف 
. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/4قدم ممثل األمانة التقرير عن هذا البند، الوارد يف الوثيقة   -٢٥٣

 باء من الربوتوكول، اليت نص عليها تعديل مونتريال، بأن يقوم كل طرف بإنشاء نظام ٤وتقضي املادة 
ترخيص لواردات وصادرات املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعلمة واملعاد تدويرها واملستصلحة 

 باء على ٤ بدء نفاذ املادة  أو بعد ثالثة أشهر من تاريخ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١وذلك حبلول 
  .الطرف
 طرفاً، إىل جانب املعلومات عما ١٦٥أورد التقرير قائمة باألطراف يف الربوتوكول وعددها و  -٢٥٤

 طرفاً آخر يف الربتوكول مل تصدق بعد على ١٩إذا كانت أنشأت أومل تنشئ نظاماً للتراخيص، و
 أطراف صدقت على تعديل ٧وهناك . صتعديل مونتريال ولكنها مع ذلك أنشأت نظماً للتراخي

 ونظرت اللجنة يف حالتها يف ١٩/٢٦مونتريال ولكنها مل تنشئ نظماً للتراخيص مت إيرادها يف املقرر 
يوليه /وهناك طرف واحد آخر هو غينيا االستوائية صدق على التعديل يف متوز.  أعاله٤٠/٣٩التوصية 
قت انعقاد اجتماع اللجنة األخري إذ أن تعديل  وبالتايل مل ينشئ نظامه للتراخيص حىت و٢٠٠٧

مونتريال مل يكن قد بدأ نفاذه بعد عليه ولكنه اآلن ملزم بأن يفعل ذلك، وستسعى األمانة إىل احلصول 
وهناك طرف آخر، هو الكرسي . على املعلومات يف الوقت املناسب لتقدميه إىل االجتماع القادم للجنة

، وهو بالتايل غري ملزم حىت اآلن بإنشاء نظام ٢٠٠٨مايو /يال يف أيارالرسويل، صدق على تعديل مونتر
  .تراخيص

  املناقشة  -باء 
ورداً على األسئلة عن األطراف املتبقية يف الربوتوكول اليت مل تدرج يف أي من مرفقي التقرير،   -٢٥٥

ولذا . م للتراخيصأوضح ممثل األمانة أن هذه األطراف مل تصدق بعد على تعديل مونتريال أو تنشئ نظ
ال تكون ملزمة بإنشاء مثل هذه النظم حىت تصدق على تعديل مونتريال، غري أن االجتماعات املتتابعة 

 تعديل الربوتوكول وعلى إنشاء لألطراف اختذت مقررات تشجع مجيع األطراف على التصديق على
ف اإلجراءات اليت وأشار عضو واحد يف اللجنة إىل اختال.  للتراخيص يف أقرب وقت ممكننظم

 حيث يتطلب بعضها موافقة برملانية، األمر ،تتخذها األطراف املختلفة يف التصديق على التعديالت
  .الذي ميكن أن يستغرق بعض الوقت

  التوصية  -جيم 
  : ما يليولذا اتفقت اللجنة على  -٢٥٦

روتوكول حتيط علماً مع التقدير باجلهود الكبرية اليت بذلتها األطراف يف بأن   )أ(
   باء من الربوتوكول؛٤مونتريال إلنشاء وتشغيل نظم تراخيص يف إطار املادة 
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أن حتيط علماً بأن العديد من األطراف يف بروتوكول مونتريال اليت مل تصبح بعد   )ب(
   يف تعديل مونتريال قد أنشأت مع ذلك نظم تراخيص وأن نئ تلك األطراف على ما قامت به؛اًأطراف

ب إىل غينيا االستوائية أن تقدم إىل أمانة األوزون تقريراً، ويفضل أن يتم ذلك تطلأن   )ج(
ة يص للمواد املستنفد، بشأن حالة إنشاء وتشغيل نظام تراخ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١يف موعد غايته 

  لألوزون حىت تتمكن اللجنة من أن تقيم يف اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطرف للربوتوكول؛
 العشرين، مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول احتيل لنظر األطراف يف اجتماعهأن   )د(

هلذا التقرير، الذي يتضمن مجلة أمور من بينها تسجيالً لعدد األطراف يف التعديل على ) دالالفرع (
واد الربوتوكول اليت أبلغت األمانة ببياناا عن إنشاء وتشغيل نظم تراخيص لواردات وصادرات امل

 باء لربوتوكول مونتريال، وتطلب إىل تلك األطراف يف التعديل على ٤املستنفذة لألوزون، وفقاً للمادة 
  الربوتوكول اليت مل تفعل ذلك أن تقدم لألمانة على سبيل االستعجال ويف موعد ال يتجاوز 

ر فيها  خطط عمل لضمان سرعة إنشاء وتشغيل نظم التراخيص هذه، لكي تنظ٢٠٠٩مارس / آذار١
  .اللجنة يف اجتماعها الثاين واألربعني

  ٤٠/٤٠التوصية 

 اليت تصنع أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة ٥الصعوبات اليت تواجه بعض األطراف العاملة باملادة   -تاسعاً 
  )٣، الفقرة ١٨/١٦املقرر (اليت تستخدم فيها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ة مذكرة األمانة حول هذه القضية، الواردة يف الوثيقة قدم ممثل األمان  -٢٥٧
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/5 . أن تنظر يف مجيع ١٨/١٦وقد طلب إىل جلنة التنفيذ، يف املقرر ،

اخليارات املمكنة لكيفية معاجلة الصعوبات احملتملة يف االمتثال اليت تواجه بعض األطراف العاملة باملادة 
 استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاعاا اخلاصة بأجهزة  نتيجة الرتفاع نسبة٥

االستنشاق باجلرعات املقننة وأن تويل اعتباراً خاصاً حلالة مثل هذه األطراف، وخاصة يف سياق الفقرة 
 من إجراء عدم االمتثال مبوجب الربوتوكول، وعلى ضوء املعلومات الواردة من األطراف املعنية ومع ٤
  .ء االعتبار الواجب لالعتبارات الصحيةإيال

ويف نفس املقرر، ورد حكم يقضي بأن تنظر األطراف مرة ثانية يف هذا املوضوع يف االجتماع   -٢٥٨
وحىت تارخيه، تلقت األمانة معلومات من بنغالديش فقط اليت أخطرت جلنة التنفيذ . العشرين لألطراف

لى أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة األمر الذي سيزيد  أا تتوقع أن يزداد الطلب ع٢٠٠٧يف عام 
  .٢٠١٠بدوره من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما بعد عام 

وأوضح أيضاً أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كان قد استعرض، يف تقريره املرحلي   -٢٥٩
 يف غضون عملية حتول صناعة أجهزة االستنشاق ، التقدم املُحرز والتحديات اليت ووجهت٢٠٠٨عام 

  باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية الفلورية لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .وجه االنتباه إىل امللخص التنفيذي للتقرير املرحلي، املرفق مبذكرة األمانةو ٥ من املادة ١
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ع للبحث يف االجتماع املرتقب للفريق العامل املفتوح وأشار إىل أن هذه القضية ستخض  -٢٦٠
العضوية وستكون أيضاً موضوع حلقة عمل سينظمها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف بانكوك يف يوم 

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٦األحد 
 ويف أعقاب املناقشة، اليت أشار فيها العديد من األعضاء إىل أن هذه املسألة ذات أمهية حامسة  -٢٦١

وليست رد بلد واحد أو اثنني وإمنا على املستوى العاملي، وذلك يف ظل ارتفاع الطلب على أجهزة 
وأشري إىل أنه فيما تتوفر تكنولوجيات . االستنشاق باجلرعات املقننة بالنظر إىل خمتلف العوامل البيئية

ن من التكيف تمكن املستعملولب وقتاً كبرياً ليالتحويل، فهي تتطلب قدراً عالياً من االستثمار وتتط
وتبعاً لذلك، ذهب الرأي إىل أن إنتاج أجهزة االستنشاق العاملة مبركبات الكربون الكلورية . معها

  .الفلورية سيتعني أن يستمر لبعض الوقت
وأشري أيضاً إىل أنه ويف ظل تعقيد هذه القضية وأمهيتها، يتعني على اللجنة أن تؤجل مواصلة   -٢٦٢
إىل أن يتوفر هلا أكرب قدر ممكن من املعلومات املكتملة، مبا يف ذلك نتائج املناقشات اليت فيها النظر 

ستدور يف االجتماع املرتقب للفريق العامل املفتوح العضوية وهي استنتاجات تنبثق عن حلقة عمل 
لقضية إىل وتبعاً لذلك فقد اتفقت اللجنة على تأجيل النظر يف هذه ا. برنامج األمم املتحدة للبيئة

  .اجتماعها القادم

  مسائل أخرى

  الطلبات والشروط الواردة يف املقررات السابقة  -ألف 

  معلومات أساسية  - ١
ذكر ممثل األمانة االجتماع بقضية نشأت من خالل التقرير عن البيانات املقدم من األطراف   -٢٦٣

وذهب ).  أعاله١٩أنظر الفقرة ( ١٧/١٦وهي اإلبالغ عن املقاصد النهائية للصادرات عمالً باملقرر 
تعين أن هذا اإلبالغ ليس شرطاً أساسياً، وعرض قائمة " حيث"أحد األطراف إىل الرأي بأن كلمة 

  .بطلبات وشروط أخرى من هذا القبيل، مبيناً ما هو إلزامي منها وما هو طوعي حسب رأيه
ة جاً أكثر مشولية حنو هذه القضية، أشار ممثل أمانة األوزون إىل أنه من األفيد أن تتبع اللجن  -٢٦٤

دف أن تستعرض يف اجتماعها احلادي واألربعني مجيع مقررات اجتماعات األطراف اليت تتضمن 
مدى ترغب يف مواصلة أي طلبات أو شروط بشأن اإلبالغ واألنشطة اجلارية األخرى وأن حتدد إىل 

نة بإعداد ورقة لتوجيه املناقشة، تستند على وميكن أن تقوم األما. رصد تلبية هذه الطلبات والشروط
  .املقترحات املقدمة سلفاً من الطرف املعين
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  التوصية  - ٢
الجتماع احلادي لولذا فقد اتفقت اللجنة على أن تطلب إىل أمانة األوزون أن تعد،   -٢٦٥

ت، أو واألربعني، قائمة شاملة جبميع مقررات اجتماعات األطراف اليت اقتضت، أو حثت، أو طلب
دعت، يف شكل أو آخر أو أدخلت األطراف يف االضطالع بإجراءات أو أنشطة مستمرة أو متكررة، 

  . ما ينبغي رصده أو استعراضه على أساس منتظممناقشةلتمكينها من 

  ٤٠/٤١التوصية 

  اعتماد تقرير االجتماع  -عاشراً 
تعهد إىل األمانة، نظرت اللجنة ووافقت على نص مشروع التوصيات واتفقت على أن   -٢٦٦

  .بالتشاور مع الرئيس، ومهمة وضع الصيغة النهائية لتقرير االجتماع

  اختتام االجتماع -حادي عشر 
 مساء ٣٠/٣وعقب تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   -٢٦٧

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٤اجلمعة 
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  املرفق األول
  مشاريع املقررات

  عدم امتثال إكوادور لربوتوكول مونتريال  :-/٢٠مشروع املقرر   -ف أل

، ١٩٩٠أبريل / نيسان٣٠ إىل أن إكوادور صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ تشري  
، ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، وتعديل كوبنهاجن يف ١٩٩٣فرباير / شباط٢٣وتعديل لندن يف 

 من ١، وأا مصنفة على أا طرف يعمل مبوجب الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦وتعديل مونتريال يف 
  ،١٩٩٢فرباير / من الربوتوكول، وأن اللجنة التنفيذية أقرت برناجمها القطري يف شباط٥املادة 

دوالر من الصندوق املتعدد ] -----××[ إىل أن اللجنة التنفيذية أقرت وإذ تشري أيضاً
   من الربوتوكول،١٠اً للمادة األطراف لتمكني إكوادور من االمتثال وفق

 من املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٧أن إكوادور أبلغت عن استهالك سنوي يف عام   - ١
 بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز احلد األقصى اً طن١٢٢,٤يف املرفق هاء يبلغ ) بروميد امليثيل(

 طناً بدالة استنفاد األوزون بالنسبة ٥٣ املسموح للطرف باستهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة والبالغ
لتلك السنة، وأن إكوادور تعترب لذلك يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة الواردة يف الربوتوكول بشأن 

  ؛٢٠٠٧بروميد امليثيل يف عام 
أن تسجل مع التقدير تقدمي إكوادور خلطة عمل تكفل العودة الناجزة إىل االمتثال   - ٢
بة على بروميد امليثيل الواردة يف الربوتوكول، اليت تلتزم إكوادور مبوجبها، وبدون اإلخالل لتدابري الرقا

  :بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي بوجه خاص
  :ختفيض استهالكها من بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد عن  )أ(

قوميية تالية  ويف كل سنة ت٢٠٠٨ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٥٢ر٨  ‘١’
  ؛٢٠١٤حىت عام 

، فيما عدا ما قد ٢٠١٥صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’
  تصرح به األطراف؛

  رصد نظامها لتراخيص االسترياد ونظامها لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون؛  )ب(
ذ خطة أن حتث إكوادور على التعاون مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة يف تنفي  - ٣

  ؛عملها للتخلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل
أن ترصد عن كثب التقدم الذي حتققه إكوادور يف تنفيذ خطة عملها والتخلص   - ٤

وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول . التدرجيي من بروميد امليثيل
وينبغي . معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم بالتزاماتهوالوفاء ا، ينبغي االستمرار يف 

يف هذا الصدد، أن تستمر إكوادور يف احلصول على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات 
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وفقاً للبند ألف من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن الجتماع األطراف أن يتخذها بشأن عدم 
  ال؛االمتث

 وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن الجتماع ،أن حتذر إكوادور  - ٥
ستنظر ، يف حالة عجزها عن البقاء يف حالة امتثال، اف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال، بأنهاألطر

تلك التدابري إمكانية وقد تشمل . لبند جيم من القائمة اإلشارية للتدابري وفقاً ل تدابرياألطراف يف اختاذ
، مثل كفالة وقف اإلمداد بربوميد امليثيل موضع عدم االمتثال ٤اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 

  .حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
  خط األساسطلب من اململكة العربية السعودية إدخال تغيري يف بيانات   :-/٢٠ مشروع املقرر  -باء 

 إىل أن اململكة العربية السعودية قدمت طلباً بتنقيح بيانات استهالكها بشأن املادة إذ تشري
 من ١٩٩٨ - ١٩٩٥يف املرفق هاء بالنسبة لسنوات خط األساس ) بروميد امليثيل(اخلاضعة للرقابة 

  بدالة استنفاد األوزون،ن طناأ ]٢٠٤,١[ إىل ٠,٧
 حيدد املنهجية اليت تتبع يف تقدمي تلك الطلبات ١٥/١٩ر  إىل أن املقروإذ تشري أيضاً

  واستعراضها،
اليت بذلتها اململكة العربية السعودية للوفاء مبتطلبات  باجلهود املكثفة وإذ حتيط علماً مع التقدير

، وال سيما جهودها للتحقق من دقة بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة ١٥/١٩املعلومات يف املقرر 
قدمتها من خالل القيام مبسح وطين الستخدام بروميد امليثيل مبساعدة من منظمة األمم املتحدة اليت 

  ويل من الصندوق املتعدد األطراف،للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبتم
، ١٥/١٩تقرر أن اململكة العربية السعودية قدمت معلومات كافية، وفقاً للمقرر   - ١
  ها بتغيري بيانات خط أساس استهالكها من بروميد امليثيل؛لتربير طلب
 استهالك اململكة العربية السعودية من بروميد امليثيل  بيانات بيانات خط أساسريتغي  - ٢
 بدالة استنفاد انطنأ ٢٠٤,١ طن بدالة استنفاد األوزون إىل ٠,٧ من ١٩٩٨ - ١٩٩٥للسنوات 

 – ١٩٩٥: سوب لالستهالك بالنسبة للسنوات األربع التاليةاألوزون استناداً إىل متوسط املستوى احمل
 – ١٩٩٧ طناً بدالة استنفاد األوزون، ]٢٢٢,٥[ – ١٩٩٦ طناً بدالة استنفاد األوزون، ]١٦١,٨[
  . طناً بدالة استنفاد األوزون]٢٢١,٧[ – ١٩٩٨بدالة استنفاد األوزون، أطنان  ]٢١٠,٤[

 ألحكام الربوتوكول اليت تنظم ]٢٠٠٧[ االمتثال يف عام عدماحتمال   :-/٢٠مشروع املقرر   -جيم 
 ]باء[ من املرفق ]الثانية[يف اموعة ) رابع كلوريد الكربون(استهالك املادة اخلاضعة للرقابة 

  وطلب خطة عمل] ××[بواسطة 
، وعلى تعديل لندن يف ]××[قد صدق على بروتوكول مونتريال يف ] ××[ بأن إذ حتيط علماً  

 من ١، وأنه مصنف على أنه طرف يعمل مبوجب الفقرة ]××[على تعديل كوبنهاجن يف ، و]××[
  ،]××[ من الربوتوكول ولديه برنامج قطري أقرته اللجنة التنفيذية يف ٥املادة 
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دوالر من الصندوق املتعدد األطراف لتمكني ] ××[ بأن اللجنة التنفيذية أقرت وإذ حتيط علماً  
   من الربوتوكول،١٠للمادة من االمتثال وفقاً ] ××[

 السنوي من املادة اخلاضعة للرقابة ا عن استهالكهتأبلغ] ××[ بأن وإذ حتيط علماً كذلك  
بدالة استنفاد األوزون يف ] ××[يف اموعة الثانية من املرفق باء الذي يبلغ ) رابع كلوريد الكربون(
 بدالة  طن]××[ستهالكه والذي يبلغ ، وهو ما يتجاوز احلد األقصى املسموح للطرف با]×××عام [

استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، وأنه يف ظل عدم وجود مزيد من التوضيح 
  يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول،] ××[كون  تيفترض أن
 موعد غايته أول قدم إىل األمانة على وجه االستعجال ويف تأن] ××[تطلب إىل   - ١  

نب مع خطة عمل مشفوعة بعالمات قياس ا ج إىل الزائد،ا تفسرياً الستهالكه٢٠٠٩مارس /آذار
حمددة الزمن لكفالة عودة الطرف الناجزة إىل حالة االمتثال، لكي تنظر فيه جلنة التنفيذ يف اجتماعها 

  املقبل؛
وما . ]×× [درجيي منبشأن التخلص الت] ××[ترصد عن كثب التقدم الذي حيققه   - ٢

دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء ا، ينبغي االستمرار يف 
] ××[ستمر  توينبغي يف هذا الصدد، أن. اليت يعمل ا أي طرف قائم بالتزاماته معاملته بنفس الطريقة

 وفقاً للبند ألف من القائمة اإلشارية ابالتزاما من الوفاء ايف احلصول على مساعدة دولية لتمكينه
  للتدابري اليت ميكن الجتماع األطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال؛

اف وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن الجتماع األطر ]××[حتذر   - ٣
 يف ستنظر األطراف  حالة امتثال،يف حالة عجزه عن البقاء يفأن يتخذها بشأن عدم االمتثال، بأنه، 

وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ . لبند جيم من القائمة اإلشارية للتدابري وفقاً ل تدابرياختاذ
، مثل كفالة وقف اإلمداد بربوميد امليثيل موضع عدم االمتثال حبيث ٤اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 

  .ر حالة عدم االمتثالال تساهم األطراف املصدرة يف استمرا

   باء من بروتوكول مونتريال٤تقرير عن إنشاء نظم تراخيص مبوجب املادة : -/٢٠املقرر مشروع   -دال 
 باء من بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل طرف، ٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة شريتإذ 

رياد وتصدير املواد اجلديدة أو يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بتراخيص است
املستعملة أو املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد املدرجة يف املرفقات ألف، وباء، وجيم وهاء من 

  الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،
 ول قد أنشأت نظماً طرفاً يف تعديل مونتريال على الربوتوك]١٥٦[ أن الحظ مع التقديرتوإذ 

   استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل،لتراخيص
طرفاً من األطراف يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد  ]١٩[  أنالحظ أيضاً مع التقديرتوإذ 

  وزون،لمواد املستنفدة لأللعلى تعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً نظم تراخيص واردات وصادرات 
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 بأن نظم التراخيص تنص على رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون سلمتوإذ 
 وعلى منع االجتار غري املشروع فيها وعلى متكني األطراف من مجع البيانات،

شجع مجيع األطراف يف الربوتوكول املتبقية اليت مل تصدق بعد على تعديل مونتريال ت  - ١
 إنشاء نظم تراخيص لواردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون إن مل تكن على التصديق عليه وعلى

  قد فعلت ذلك؛
ث مجيع األطراف اليت هلا نظم تراخيص مطبقة حالياً للمواد املستنفدة لألوزون حت  - ٢

   باء من الربوتوكول وعلى تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛٤ذه النظم وفقاً للمادة هلعلى ضمان وضع هياكل 
ستعرض دورياً مواقف مجيع األطراف يف الربوتوكول من إنشاء نظم تراخيص ت  - ٣

  . باء من الربوتوكول٤استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة؛ على حنو ما دعت إليه الفقرة 
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  املرفق الثاين

  قائمة املشاركني
  أعضاء اللجنة  - ألف

 

 بوليفيا
 
Mr. Alex Suarez  
National Coordinator  
Ozone Governmental Commission, 
Land and Environmental Planning Vice 
ministry, Development Planning 
Ministry  
Av. Mcal. Santa Cruz esq. Oruro 1092 
Plazuela del Obelisco, edificio ex 
Comibol  
La Paz, Bolivia  
Tel: + 591 2 241 2949/242 0296 
Fax: + 591 2 241 4301 
E-mail: asuarez@ozono.gov.bo  
 

 اهلند
 
Dr. Sachidananda Satapathy  
Joint Director, Ozone Cell 
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: ssatapathy-mef@nic.in  
 
Mr. R. Srinivas 
Coordinator  
Project Management Unit 
Ozone Cell  
Ministry of Environment and Forests  
Core 4B, 2nd Floor, India Habitat 
Centre,  
Lodhi Road  
New Delhi 110003  
India 
Tel: + 91 11 2464 3325 
Fax: + 91 11 2464 3318  
E-mail: pmucfc-mef@nic.in  
 

 األردن
 
Mr. Ghazi Al Odat  
Ministry Adviser, Head of Ozone Unit  
Ministry of Environment  
P.O. Box 1401  
Amman 11941  
Jordan  
Tel: + 9626 552 1931 
Fax: + 9626 553 1996  
E-mail: odat@moenv.gov.jo  
 

 موريشيوس
 
Mr. Sateeaved Seebaluck  
Permanent Secretary  
Ministry of Environment and National 
Development Unit  
10th Floor, Ken Lee Tower, Barracks Street  
Port Louis , Mauritius  
Tel: + 230 2127181  
Fax: + 230 2128324  
E-mail: sseebaluck@mail.gov.mu  
 
Mr. Yahyah Pathel  
Division Environmental Officer  
Coordination and Project Implementation 
Division  
Department of Environment  
Barracks Street  
Port Louis  
Mauritius  
Tel: + 230 211 3198 / 230 9189 254 
Fax: + 230 210 6687  
E-mail: ypathel@mail.gov.mu  
 

 املكسيك
 
Mr. Wilehaldo Cruz-Bressant 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 
2nd floor 
Fracc. Jardines en la Montaña,  
México, D. F. 14210 
Tel: + 52 55 56280831 
Fax: + 52 55 56280832 
E-mail: wilehaldo.cruz@semarnat.gob.mx  
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Mr. Agustin Sánchez-Guevara 
Av. Revolución 1425 nivel 39 
Col. Tlacopac, San. Angel 
México, D.F. 01040 
Tel: + 52 55 56243552 
Email: agustin.sanchez@semarnat.gob.mx  
 

  هولندا
 
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 2500EZ  
Netherlands  
Tel: + 3170 3392381  
Fax: + 31 070339 13 06  
E-mail: philip.drost@minvrom.nl 

 

  نيوزيلندا
 
Ms. Robyn Washbourne 
Small & Medium Enterprises  
Effective Markets Branch 
Ministry of Economic Development 
P.O. Box 1473 
Wellington 
New Zealand 
Tel: + 64 4 472 0030 
E-mail: robyn.washbourne@med.govt.nz  
 

 تونس
 
Dr. Hassen Hannachi 
Chef de Département Technique 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, immeuble ICF 2080 
Ariana 
Tunis, Tunisie 
Tel: + 216 71 231 813 
Fax: + 216 71 231 960 
E-mail: dt.dep@anpe.nat.tn 

 

 والوكاالت  املتعدد األطرافأمانة الصندوق  -باء 
 املنفذة

  املتعدد األطرافالصندوقأمانة 
 

Ms. Maria Nolan 
Chief Officer, Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec 
Canada H3A 3J6 
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, Quebec 
Canada H3A 3J6 
Tel: + 514 282 1122  
Fax: + 514 282 0068  
E-mail: areed@unmfs.org 

 

  نائب رئيس اللجنة التنفيذية
 
Dr. Husamuddin Ahmadzai  
Senior Adviser  
Enforcement and Implementation  
Swedish Environmental Protection Agency  
SE-106 48  
Stockholm SE 106 48  
Sweden  
Tel: + 46 8 698 1145  
Fax: + 46 8 698 1602  
E-mail: husamuddin.ahmadzai@naturvardsverket.se  
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
Mr. Anil Sookdeo 
Programme Specialist  
Montreal Protocol and Chemicals Unit  
UNDP Regional Centre in Bangkok 
Tel: + 66 2 288 2718  
Fax: + 66 2 280 3032  
Mobile: + 668 1817 1834 (M) 
E-mail: anil.sookdeo@undp.org  
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Ms. Panida Charotok  
Programme Assistant – MPU 
UNDP Regional Centre in Bangkok 
Tel: + 66 2288 1461 
Fax: + 66 2288 3032 
E-mail: panida.charotok@undp.org  
 

   املتحدة للبيئةاألممبرنامج 
  والصناعة واالقتصادالتكنولوجياشعبة 

 
Mr. James S. Curlin  
Capacity Building Manager 
OzonAction Branch, Division of Technology, 
Industry and Economics (DTIE) 
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