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 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال
  لربوتوكول مونتريال

  احلادي واألربعون االجتماع
  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٤ - ١٢ ،الدوحة

  
تقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال عن أعمال 

  نياحلادي واألربعاجتماعها 
  افتتاح االجتماع  - أوالً

عقد االجتماع احلادي واألربعون للجنة التنفيذ مبوجب االمتثال لربوتوكول مونتريال يف   -  ١
نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٢ قطر، يف الفترة من فندق شرياتون الدوحة،مركز املؤمترات يف 

٢٠٠٨. 

 البيانات االفتتاحية  -ألف 

 من يوم األربعاء ٠٠/١٠ افتتح السيد حسن هناشي، رئيس جلنة التنفيذ، االجتماع يف الساعة  -  ٢
رحب باألطراف وأعرب عن الشكر حلكومة قطر الستضافتها فنوفمرب، / تشرين الثاين٢٢املوافق 

 .تماع احلايلاالج

أعضاء اللجنة وبقية ب غونزاليس، األمني التنفيذي لربوتوكول مونتريال رحب السيد ماركو  -  ٣
قترح أمانة األوزون الداعي إىل عقد الدورة ملاحلضور وشكر األعضاء وحكومة قطر على احتضام 

ماية طبقة األوزون حليينا اتفاقية فيف احلالية والدورات القادمة الجتماع األطراف ومؤمتر األطراف 
 . ميهد السبيل لقيام ثقافة ال ورقية يف األمم املتحدة“حالً ال ورقياً”بطريقة متثِّل 

وأشار إىل أن االجتماع احلايل ينعقد قبل فترة وجيزة من حدث ميثِّل معلَماً رئيسياً يف طريق   -  ٤
بات الكربون الكلورية فلورية تنفيذ الربوتوكول أال وهو التخلص التدرجيي الكامل من مركّ

 من ٥ من املادة ١ مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  من قبلواهلالونات ورابع كلوريد الكربون
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 ساعد على مدى سنوات الذيقال إن عمل اللجنة و). ٥املادة باألطراف العاملة (الربوتوكول 
االمتثال بالتزاماا مبوجب الربوتوكول، إىل بطريقة مشجعة وودية، على العودة  ،أطرافاً كثرية

 .سيكون له دور فعال يف اجلهود املبذولة لبلوغ ذلك املعلَم

 من أطراف الربوتوكول البالغ ١٨٧وقال إن من دواعي سروره أن يبلغ االجتماع بأن   -  ٥
 بشأن ٢٠٠٧ إبالغ بياناا عن عام  من الربوتوكول٧، وفقاً للمادة  واملطلوب منها١٩١عددها 

 ٩٧أكرب من  معدل االمتثال يكوناستهالك وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون، قد فعلت ذلك، وبذا 
 للمساعدة على االمتثال قد كان هو مفتاح  أن التعاون مع الفرق اإلقليميةوبعد اإلشارة إىل. يف املائة

ألمانة قد أنشأت هيكالً إدارياً جديداً النجاح يف تنفيذ الربوتوكول وآلية االمتثال التابعة له، أعلن أن ا
يركِّز على االمتثال، ويتألف من وحدة للشؤون القانونية واالمتثال تعمل مع مناطق برنامج املساعدة 

 . يف املائة١٠٠على االمتثال من أجل بلوغ هدف حتقيق االمتثال للربوتوكول بنسبة 

 .لجنة ومتىن للحاضرين التوفيق يف مداوالم الستتناوهلاوبعد ذلك عرض بإجياز القضايا اليت   -  ٦

 احلضور  -باء 

االحتاد الروسي واألردن وتونس : حضر االجتماع ممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة  -  ٧
. مل يتمكّن ممثل بوليفيا من احلضورو. وجورجيا واملكسيك وموريشيوس ونيوزيلندا واهلند وهولندا

 .ملشاركنيباقائمة ا التقرير يف املرفق الثاين هلذوترد 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ثانياً
أقرت اللجنة جدول األعمال التايل، بناًء على جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   -  ٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/1: 

 .افتتاح االجتماع  -  ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -  ٢

 . من بروتوكول مونتريال٧ عن البيانات املقدمة مبوجب املادة تقرير األمانة  -  ٣

تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن املاملعلومات املقدمة من أمانة الصندوق   -  ٤
املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت ا 

اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج األمم املتحدة (الوكاالت املنفِّذة 
 امتثال لتيسري) ، والبنك الدويل)اليونيدو(ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 .األطراف

ألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة بعدم لمتابعة املقررات السابقة   -  ٥
 :االمتثال

املقرر (مارات العربية املتحدة وتوفالو وفانواتو اإل: االلتزامات بإبالغ البيانات  )أ(
 ؛)٤٠/٢ والتوصية ١٩/٢٥
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 :خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال  )ب(

 ؛)١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   ‘١’

 ؛)٤٠/٦ والتوصية ١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘٢’

 ؛)٤٠/٩ والتوصية ١٥/٣٠املقرر (البوسنة واهلرسك   ‘٣’

 ؛)٤٠/١٠ والتوصية ١٥/٣١رر املق(بوتسوانا   ‘٤’

 ؛)٤٠/١٦ والتوصية ١٤/٣٤املقرر (إثيوبيا   ‘٥’

 ؛)٤٠/١٨ والتوصية ١٧/٣٣املقرر (فيجي   ‘٦’

 ؛)٤٠/٢١ والتوصية ١٧/٣٤املقرر (هندوراس   ‘٧’

 ؛)٤٠/٢٢ والتوصية ١٩/٢٧املقرر (مجهورية إيران اإلسالمية   ‘٨’

 ؛)٤٠/٢٣ والتوصية ١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘٩’

 ؛)٤٠/٢٤ والتوصية ١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   ‘١٠’

 ؛)٤٠/٢٥ والتوصية ١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘١١’

 والتوصية ١٧/٣٧ و١٥/٣٦املقرران (اجلماهريية العربية الليبية   ‘١٢’
 ؛)٤٠/٢٦

 ؛)٤٠/٢٧ والتوصية ١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘١٣’

 ؛)٤٠/٣٠ والتوصية ١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘١٤’

 ؛)٤٠/٣٢ والتوصية ١٩/٢٢املقرر (باراغواي   ‘١٥’

  ؛)٤٠/٣٦ والتوصية ١٥/٤٣املقرر (أوغندا   ‘١٦’
املقرر (خيص للمواد املستنفدة لألوزون ا وتشغيل نظم ترإلنشاءخطط عمل   )ج(

إريتريا وبربادوس ): ٤٠/٤٠ و٤٠/٣٩ والتوصيتان ٢، الفقرة ١٩/٢٦
 توائية وناورو وهاييت؛وتونغا وجزر كوك والصومال وغينيا االس

  :توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال  )د(
 ؛)٤٠/٦التوصية (بنغالديش   ‘١’
التوصية (إكوادور وجزر سليمان والسلفادور وشيلي وكوبا   ‘٢’

 ؛)٤٠/١
 ؛)٤٠/٣٥التوصية (الصومال   ‘٣’
  ).٤٠/٣٨ و٤٠/٢التوصيتان (اإلمارات العربية املتحدة   ‘٤’
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  : عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البياناتالنظر يف قضايا  -  ٦
 االلتزامات بإبالغ البيانات؛  )أ(
  . اإلنتاج واالستهالك علىالرقابةتدابري   )ب(

 من املادة ٤الفقرة (خيص االنظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظماً للتر  -  ٧
 ).٤٠/٤٠ باء من بروتوكول مونتريال والتوصية ٤

 اليت ٥ من املادة ١الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -  ٨
تصنع أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة تعمل مبركبات الكربون الكلورية فلورية 

اجتماعها أعمال  من تقرير جلنة التنفيذ عن ٢٦٢ والفقرة ٥ الفقرة ١٨/١٦املقرر (
 .)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/6األربعني، الوثيقة 

استعراض مقررات اجتماعات األطراف بشأن اإلجراءات أو األنشطة املتكررة اليت   -  ٩
 . بانتظامأو تستعرضها جلنة التنفيذ ينبغي أن ترصدها

 البحوث عن من بروتوكول مونتريال ٩تقارير األطراف املقدمة مبوجب املادة   -  ١٠
 .ماتوالتطوير والتوعية العامة وتبادل املعلو

 . من جلنة التنفيذةيف االجتماع بناًء على دعومعلومات عن امتثال األطراف احلاضرة   -  ١١

 .مسائل أخرى  -  ١٢

 .اعتماد تقرير االجتماع  -  ١٣

  .اختتام االجتماع  -  ١٤
مقترحني مقدمني من األمانة وأحد أعضاء اللجنة من األردن، وافقت اللجنة على يف أعقاب   -  ٩

 وثيقة مقدمة من األمانة بشأن الكميات ،، يف مسألتني“مسائل أخرى” ١٢إطار البند أن تنظر، يف 
 املنخفضة على ةالدنيا من املواد املستنفدة لألوزون عند استعراض االمتثال ومسألة املواد ذات القدر

ووافقت اللجنة أيضاً على أن تنظر يف . )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/4(استنفاد األوزون 
 إليها صادرات األطراف من املواد تتجهاملسألة اليت أثارها األردن فيما يتعلق بتسجيل اجلهات اليت 

  .وإبالغ األمانة ااملستنفدة لألوزون 

  توكول مونتريالو من بر٧تقرير األمانة عن البيانات املقدمة مبوجب املادة   - ثالثاً
ومات الواردة يف تقرير األمانة عن املعلومات املقدمة من أمانة األوزون ملخصاً للمعلقدم ممثّل  -  ١٠

 ممثل سرد و)Add.1/41/2 وUNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2( من الربوتوكول ٧األطراف وفقاً للمادة 
وأوضح أن التقرير األمانة بإجياز متطلبات اإلبالغ عن البيانات اليت يتعين على األطراف الوفاء ا، 

، حيث أن اجتماع األطراف ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ البيانات املبلَغ عنها يف عامي يتضمن معلومات عن
، وبالتايل ٢٠٠٦ املعتاد وقبل حلول املوعد النهائي إلبالغ بيانات عام قبل املوعد عقد ٢٠٠٧لعام 

 .قبل أن تتمكّن عدة أطراف من إبالغ بياناا
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سنة األساس وخط األساس قد فعلت وقال إن مجيع األطراف املطلوب منها تقدمي بياناا ل -  ١١
) أوكرانيا واململكة العربية السعودية(وطلب طرفان . ذلك بالنسبة جلميع املواد اخلاضعة للرقابة

وقررت اللجنة يف جلستها األخرية . إدخال تغيريات يف بياناما خلط األساس بالنسبة لربوميد امليثيل
 مواصلة كان من غري املمكنة، ولكن طلب أوكرانيا أن توصي بقبول طلب اململكة العربية السعودي

 .صول على معلومات إضافيةاحلدون بالنظر فيه 

 املتعلقة ٢٠٠٦عام عن  بياناا تقدمي مجيع األطراف املطلوب منها فإنوعالوة على ذلك،  -  ١٢
 بيانات ١٩١ طرفاً من األطراف البالغ عددها ١٨٧، بينما قدم  قد فعلت ذلكباإلنتاج واالستهالك

لتزاماا بإبالغ بياناا الاألطراف األربعة املتبقية اليت ما زالت يف حالة عدم امتثال و؛ ٢٠٠٧عن عام 
 .هي تونغا وجزر سليمان واململكة العربية السعودية وناورو

بإجياز تدابري الرقابة املنطبقة املتحدث يتعلق باالحنرافات عن جداول الرقابة، وصف وفيما  -  ١٣
، فضالً عن اإلعفاءات واحلصص املسموح ا واحلاالت اخلاصة ٢٠٠٧ و٢٠٠٦سبة للسنتني بالن

 تقييم االمتثال لتدابري الرقابة على إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة عنداليت تؤخذ يف االعتبار 
ون وهي تتضمن إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركّبات الكرب. مبوجب بروتوكول مونتريال
واإلعفاء الشامل لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل ستخدامات االالكلورية فلورية، وإعفاءات 

 وحصص اإلنتاج املسموح ا لتلبية ٥املادة مبوجب املختربية والتحليلية بالنسبة لألطراف غري العاملة 
 إىل التخزين اليت تعزىرافات أما االحن. ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

، ٢٠٠٩عام يف  فقد مت إرجاء النظر فيها حىت اجتماع األطراف ١٨/١٧مبوجب أحكام املقرر 
الستخدامات  إىل اىاليت تعز أرجئ النظر يف االحنرافات ٥وبالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 عمل طلألطراف العاملة مبوجب خطوبالنسبة . ٢٠١٠رابع كلوريد الكربون حىت عام لاملختربية 
 قياس التخلص التدرجيي الواردة يف مؤشراتمدرجة يف مقررات اجتماعات األطراف، استخدمت 

 .هذه اخلطط لتحديد مدى تقيد األطراف بالتزاماا

ن يتبين أنه ما من طرف ميف االعتبار،  االحنرافات املسموح ا كل هذهوبأخذ تدابري الرقابة و -  ١٤
 كان يف حالة عدم امتثال حلدود اإلنتاج أو االستهالك املقررة ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 من ٥ذلك ليس من بني األطراف العاملة مبوجب املادة ك. ٢٠٠٧ أو ٢٠٠٦له يف أيٍ من السنتني 
 .٢٠٠٧و أ ٢٠٠٦ العامنيأي من يف  اإلنتاج املقررة له حلدودهو يف حالة عدم امتثال 

طرفني من األطراف العاملة سوى وفيما يتعلق باالستهالك، مل يكن يف حالة عدم امتثال  -  ١٥
 والصومال فيما يتعلق ،فيما يتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلوريةوجزر سليمان، :  مها٥باملادة 

م امتثال  يف حالة عد٥ كذلك كان هناك طرفان من األطراف العاملة مبوجب املادة .باهلالونات
إكوادور فيما يتعلق بربوميد امليثيل، والصومال :  مها٢٠٠٧حمتمل فيما يتعلق باالستهالك يف عام 

 .فيما يتعلق باهلالونات

، تضمن تقرير األمانة معلومات عن مستوى إنتاج مركّبات الكربون ١٧/١٢وفقاً للمقرر  -  ١٦
 لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف ٥ادة الكلورية فلورية يف األطراف غري العاملة مبوجب امل

 أنتجت األطراف اليت ٢٠٠٦ويف عام .  به، مقارنة باإلنتاج املسموح هلا٥العاملة مبوجب املادة 
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 استنفاد األوزون من هذه بدالة طناً ٣ ٢٥٤استخدمت احلكم املتعلق باالحتياجات احمللية األساسية 
 ١٥ ٤٠٨وح هلا بإنتاجها، بينما كان اإلنتاج املسموح به هلا يساوي املواد يف إطار احلصص املسم

 استنفاد بدالة طناً ١ ٧٢٥ أنتجت هذه األطراف ٢٠٠٧ويف عام .  استنفاد األوزونبدالةطناً 
وقد مت أيضاً إدراج .  استنفاد األوزونبدالة طناً ٤ ٦٢٢األوزون مقارنة باإلنتاج املسموح به وهو 

ة بنقل حقوق إنتاج مركّبات الكربون الكلورية فلورية فيما بني األطراف، هي املعلومات املتعلق
 مت نقل كمية إمجالية تصل إىل ٢٠٠٦ويف عام . ١٧/١٢معلومات مطلوبة أيضاً مبوجب املقرر 

 استنفاد األوزون من مركّبات الكربون الكلورية فلورية فيما بني ثالثة أطراف، بدالةطناً  ٣  ٢٥٧
 استنفاد األوزون يف بدالة طناً ١ ٤٥٧ت أربعة أطراف فيما بينها كمية إمجالية تصل إىل بينما تناقل

 .٢٠٠٧عام 

 من األمانة أن تدرِج أيضاً نسخاً من التأكيدات اخلطّية ١٧/١٢ من املقرر ٢تطلب الفقرة  -  ١٧
ناك حاجة ملركبات اليت تتلقاها األطراف املصدرة من األطراف املستوردة احملتملة وتفيد بأن ه

. الكربون الكلورية فلورية اليت تصدر لتلبية احتياجاا احمللية األساسية، وأا لن تؤدي إىل عدم امتثال
وقد أدرجت . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ومل تقدم سوى إسبانيا نسخاً من هذه التأكيدات بالنسبة لعامي 

، ولكنه مل UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/5املعلومات الواردة من إسبانيا يف املذكرة اإلعالمية 
 .تدرج نسخاً من هذه التأكيدات نظراً العتبارات السرية

 الذي يطلب من ١٨/١٧وأخرياً، فقد تضمن التقرير أيضاً معلومات مقدمة وفقاً للمقرر  -  ١٨
إىل ختزين مواد األمانة أن حتتفظ بسجل للحاالت اليت توضح فيها األطراف أن إنتاجها الزائد يعزى 

 خزنت أربعة ٢٠٠٧ويف عام . مستنفدة لألوزون من أجل استعماهلا أو التخلص منها مستقبالً
 . استنفاد األوزونبدالةطناً  ١ ٩٥٦,٨أطراف ما جمموعه 

شكَر رئيس اللجنة ممثل األمانة على تقريره وقال إن السجلّ الرائع إلبالغ البيانات واالمتثال  -  ١٩
 ،قيقي بأهداف بروتوكول مونتريالاألطراف احل على التزام يدل بالتخلص التدرجيي لاللتزامات

  .رية من العمل املضين الذي اضطلعت به جلنة التنفيذثوعلى السنوات الك
 عناملعلومات املقدمة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   - رابعاً

ة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت ا الوكاالت املقررات ذات الصلة للجن
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة (املنفّذة 

  لتيسري امتثال األطراف) للتنمية الصناعية والبنك الدويل
بروتوكول مونتريال تقريراً يف إطار هذا تعدد األطراف لتنفيذ املقدم ممثّل ألمانة الصندوق  -  ٢٠
قررات االجتماعني اخلامس واخلمسني والسادس واخلمسني للجنة التنفيذية املتصلة ملويف تناوله . البند

 من أمانة الصندوق املتعدد ٥٥/٤باالمتثال، أشار أوالً إىل أن اللجنة التنفيذية قد طلبت يف مقررها 
وأضاف قائالً . اطر عدم االمتثال، آخذة يف االعتبار تعليقات األطرافاألطراف أن تنقِّح مؤشرات خم

إن اللجنة التنفيذية واصلت يف دورا السادسة واخلمسني النظر يف هذه املؤشرات، والتركيز على 
استمرار استخدامها وما إذا كان ينبغي لألطراف أن تواصل تقدمي التعليقات بشأا قبل انعقاد 

 .ع واخلمسني للجنة التنفيذيةاالجتماع الساب
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 املتصلة باالمتثال، أشار موظف إدارة الربامج األقدم إىل أن املقرراتومواصلة للحديث بشأن  -  ٢١
 ملدة املؤسسيلتعزيز لاللجنة التنفيذية قد وافقت، على أساس كل حالة على حدة، على تقدمي متويل 

ويف دورا السادسة . ا يف حالة عدم امتثالإ سنة واحدة عوضاً عن سنتني بالنسبة للبلدان املعلن
واخلمسني، كانت اللجنة التنفيذية تنظر يف متويل ملدة سنة واحدة إلكوادور وذلك يف ضوء عدم 

 . بربوميد امليثيلاملتصلةامتثاهلا احملتمل للضوابط 

لق بأجهزة  طلبت مساعدة فيما يتع٥ومضى قائالً إن بعض األطراف العاملة مبوجب املادة  -  ٢٢
وقررت اللجنة التنفيذية . االستنشاق باجلرعة املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية

يف دورا اخلامسة واخلمسني أالّ توافق على طلبات إلعداد مشروعات استثمارية واستراتيجيات 
عة أطراف، ولكنها وافقت على انتقالية متعلقة بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة مقدمة من سب

اجتماعها وقررت اللجنة كذلك يف . مجيع الطلبات املماثلة املقدمة يف االجتماع السادس واخلمسني
تعلقة بأجهزة املشروعات املعلى يف اجتماعاا القادمة  واخلمسني أالّ تنظر يف املوافقة السادس

 من مركّبات الكامل للتخلّصوعد النهائي االستنشاق باجلرعات املقننة، وذلك نظراً لقرب امل
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١الكربون الكلورية فلورية وهو 

 طرفاً من األطراف العاملة ١١٣وانتقل املتحدث إىل مسألة بيانات الربامج القطرية فقال إن  -  ٢٣
طراف استخدمت  من هذه األ١١٠ وأن ،٢٠٠٧ قد أبلغ بياناته لعام ١٤٢ البالغ عددها ٥باملادة 

ومن بني البلدان البالغ . االستمارة اجلديدة لتقدمي البيانات وأدرجت معلومات بشأن التدابري التنظيمية
طرفاً أن لديها نظم )  يف املائة٩٤ (١٢٣قطرية، أبلغ ال عن الربامج اليت قدمت بيانات ١٣١عددها 

 ٨٠وتوجد لدى . رضية أو جيدة جداً م يف املائة منها بطريقة٨٩تراخيص يف مرحلة التشغيل، تعمل 
 .يف املائة من البلدان املُبلغة نظم حصص

 بيانات عن أسعار املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، مبا يف ذلك املتحدثوبعد ذلك عرض  -  ٢٤
 متوسط أسعار وقد ارتفع. ٥٤/٤للجنة التنفيذية عدة مواد جديدة تقيم ألول مرة، عمالً مبقرر ا

بينما اخنفض متوسط  منذ آخر تقرير برامج قطرية HCFC-22 وR-502 وCFC-12 وCFC-11واد ملا
 .HCFC-134A سعر مادة

، فأشار إىل أن اللجنة التنفيذية تقدم املساعدة واحتماالتهوانتقل املتحدث إىل حالة االمتثال  -  ٢٥
 باستثناء الصومال اليت ميكن توفري ،باالمتثال ةاملتعلق أهدافهالتلبية إىل مجيع البلدان اليت قد حتتاج إليها 

 .الدعم هلا مبجرد أن تسمح الظروف األمنية بذلك

وفيما يتعلق باملعلومات املستكملة عن البلدان اليت كانت موضوعاً لقرارات امتثال، لفت  -  ٢٦
يع املؤجلة  بشأن حالة تنفيذ املشارUNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/7املتحدث االنتباه إىل الوثيقة 

 من حتقيق االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابية، ٥واحتماالت أن تتمكّن البلدان العاملة مبوجب املادة 
وقدم أيضاً .  املثارة يف تلك الوثيقة قد مت بالفعل حلّها٧٥ من القضايا البالغ عددها ٦١مشرياً إىل أن 

 الوكاالت املنفّذة بشأن حالة البلدان قيد النظر يف موجزاً مقتضباً باملعلومات اإلضافية اليت وردت من
 .االجتماع احلايل للجنة التنفيذ
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قد جتاوزت أهدافها ) البوسنة واهلرسك وجزر سليمان والصومال(وأشار إىل أن ثالثة بلدان  -  ٢٧
؛ وأن الصومال قد جتاوزت هدفها ٢٠٠٧املتصلة باستهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية لعام 

؛ وإن إكوادور جتاوزت هدفها املتعلق باستهالك بروميد ٢٠٠٧ يف عام اتاملتعلّق باستهالك اهلالون
قد جتاوزت أهدافها املتصلة ) إندونيسيا وبوليفيا وشيلي وكوبا(؛ وأن أربعة بلدان ٢٠٠٧امليثيل لعام 

 .٢٠٠٧باستهالك رابع كلوريد الكربون لعام 

 املتعلقة ةم أمانة الصندوق املتعدد األطراف لعوامل املخاطرويف اخلتام أشار إىل أن تقيي -  ٢٨
ومن .  من البلدان كانت واثقة أو واثقة جداً من حتقيق االمتثال أو احملافظة عليه٧٨باالمتثال تبين أن 

 اليت تستخدم يف إعداد التقييم، فإن العامل الذي يعرض معظم البلدان ١٧بني العوامل البالغ عددها 
 مشروعاً تعالج ٦٤وقال إن هناك . “املشاريع اليت أُقرت قبل أقل من عام” عدم االمتثال هو خلطر

استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية قد مت إقرارها قبل أقل من سنة، مما قد يعين أن هناك 
متثال يتم حتديثه االاملتعلقة بخاطر املويف اخلتام قال إن تقييم . وقت غري كاف لتجنب عدم االمتثال

بصورة دورية لضمان أن يظل مواكباً، وأكّد أن أمانة الصندوق املتعدد األطراف سوف تبذل 
 .جهدها لتشجيع البلدان اليت مل ترد على استبيان تقييم املخاطر على أن تفعل ذلك

 أا تكفل أن ويف املناقشة اليت تلت ذلك، دعا أحد أعضاء جلنة التنفيذ الوكاالت املنفّذة إىل -  ٢٩
 إىل الصندوق ماليت تقد يف التقارير القطرية وتساهم بدون تأخريألطراف بصورة فعالة ا تتراسل مع

وقال عضو . الوقت املطلوباملتعدد األطراف وذلك لضمان الوفاء بالتزامات البلدان باإلبالغ يف 
لقطرية، فضالً عن احلاجة إىل آخر أنه يوافق على ضرورة إدراج تعليقات الوكاالت يف التقارير ا

لق خت بذلك ة املتعلقاتتقدمي الوثائق يف شكل ورقي ويف شكل إلكتروين على السواء، وأن اإلجراء
 اتصاالت إقامةبينما رأى وفد آخر أنه ميكن جتنب الصعوبات عن طريق . وينبغي تبسيطهامشاكل 

انة الصندوق املتعدد األطراف أن األمانة ورداً على ذلك قال ممثل أم. جيدة مع الوكاالت املنفّذة
 .تدرك الصعوبات اليت تنطوي عليها عمليات اإلبالغ القائمة وتسعى باستمرار لتذليلها

 أكّد أحد األعضاء على أن ،وفيما يتعلق مبسألة أسعار املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها -  ٣٠
يسبب ، HCFC-22 واملادة CFC-12 املادة سيماوال اخنفاض تكلفة بعض املواد املستنفدة لألوزون، 

 دوالرات ٣ يف بلده هي HCFC-22إىل أن تكلفة مادة  عضو آخروتأييداً لذلك، أشار . قلقاً شديداً
 إنه باإلضافة إىل النظر يف أسعار املواد املستنفدة لألوزون، من املهم التثبت عضو ثالثوقال . فقط
صندوق املتعدد األطراف مالحظة مفادها أن اخنفاض متوسط وأبدى ممثّل أمانة ال. جودامن 

وأضاف ممثّل . تكاليف فرادى املواد حيجب يف بعض األحيان التفاوتات الكبرية فيما بني البلدان
املواد تشوبه يف كثري من األحيان أخطاء مما تدل على أن وسم  التجربة أنللبيئة برنامج األمم املتحدة 
  .ألسعار واالستهالكعن امال اإلبالغ اخلاطئ يفتح الباب أمام احت
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 متابعة املقررات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة بعدم االمتثال  - خامساً
 والتوصية ١٩/٢٥املقرر (اإلمارات العربية املتحدة وتوفالو وفانواتو : االلتزامات بإبالغ البيانات  -ألف 

٤٠/٢( 
   االمتثالمسألة  - ١

، اإلمارات العربية املتحدة ٤٠/٢ والتوصية ١٩/٢٥ املقرر حثّت، يفأشارت األمانة إىل أا   - ٣١
املواد املستنفدة لألوزون، على ب  املتعلقة٢٠٠٦ بعد بياناا لعام تكن قد أبلغتوتوفالو وفانواتو اليت مل 

يفضل أن يتم ذلك يف و من بروتوكول مونتريال، ٧ املطلوبة لألمانة وفقاً ألحكام املادة البياناتإبالغ 
. ٢٠٠٨يوليه / عقب استعراض جلنة التنفيذ حلاالا يف شهر متوز٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١موعد أقصاه 

اليت  ،٢٠٠٦بياناا بشأن املواد املستنفدة لألوزون لعام إىل األمانة وفيما بعد قدمت األطراف الثالثة 
 .ا فيما يتصل بتدابري بروتوكول مونتريال الرقابية لذلك العاملتزاماالنفيذها  تأكّدت

  التوصية  - ٢
أن اإلمارات العربية املتحدة ب مع التقدير حتيط علماً وافقت اللجنة على أن ،وبناًء على ذلك  - ٣٢

تنفدة  املتعلقة باملواد املسبياناا، ٤٠/٢ والتوصية ١٩/٢٥قد أبلغت، وفقاً للمقرر وتوفالو وفانواتو 
  . من بروتوكول مونتريال٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٦لألوزون لسنة 

  ٤١/١التوصية 
  للعودة إىل االمتثالاحلاليةخطط العمل   -باء 

  )١٥/٢٦املقرر (ألبانيا   - ١
  .٤٠/٣التوصية و ١٥/٢٦ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر للنظر يفأُدرجت ألبانيا   - ٣٣

  االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية: ستعراضقضية االمتثال موضع اال  )أ(
االجتماع اخلامس عشر الصادر عن  ١٥/٢٦التزمت ألبانيا، حسب ما هو مسجل يف املقرر   - ٣٤

 استنفاد بدالة طناً ١٥,٢فض استهالكها من مركّبات الكربون الكلورية فلورية من خبلألطراف، 
وحسبما جاء يف التوصية . ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة طناً ٦,٢ىل  إ٢٠٠٦األوزون يف عام 

 الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت تذكري الطرف بأن يقدم إىل األمانة بياناته ٤٠/٣
ذلك  يتميفضل أن و من الربوتوكول، ٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٧املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون عن عام 

 حىت يتسىن للجنة أن تقوم يف اجتماعها احلادي واألربعني ٢٠٠٨سبتمرب /يف موعد غايته أول أيلول
  .١٥/٢٦بتقييم امتثال الطرف اللتزاماته الواردة يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
، فأبلغت عن  املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٧وفيما بعد قدمت ألبانيا بياناا لعام   - ٣٥

وتدل . مركّبات الكربون الكلورية فلوريةمن  استنفاد األوزون بدالة من األطنان ٤,١استهالك مقداره 
 اتهالتزاممن  وكذلك ١٥/٢٦ التزامه الوارد يف املقرر أجنز أكثر منهذه البيانات على أن الطرف قد 

 .٢٠٠٧بروتوكول مونتريال لعام بالتخلص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب 
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  التوصية  )ج(
 أبلغت عنه من بيانات متعلقة باستهالك املواد مبااللجنة على نئة ألبانيا وبناًء على ذلك وافقت   - ٣٦

لعام ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف، 
٢٠٠٧ن أر أجنزت أكثر منا قد ، اليت تبياستهالك مركّبات ضيف بتخ١٥/٢٦ التزامها الوارد يف املقر 

 استنفاد األوزون يف ذلك العام والتزاماا بدالة طناً ٦,٢الكربون الكلورية فلورية حبيث ال يزيد على 
  .ونتريالمبوجب تدابري الرقابة على مركّبات الكربون الكلورية فلورية املنصوص عليها يف بروتوكول م

  ٤١/٢التوصية 
  )٤٠/٦ والتوصية ١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   - ٢

  .٤٠/٦ والتوصية ١٤/٢٧ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر للنظر يفأُدرجت بنغالديش   - ٣٧
 باحتمال واإلخطارااللتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

 ل جلدول التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلوريةب يف املستقعدم االمتثال

  االلتزام بتخفيض استهالك كلوروفورم امليثيل  )ب(
 الصادر عن االجتماع السابع عشر ١٧/٢٧، كما هو مسجل يف املقرر التزمت بنغالديش  - ٣٨

 املرفق باء، ،درجة يف اموعة الثالثةلألطراف، بأن تبقي استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة وامل
وكما . ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة طناً ٠,٥٥٠ حبيث ال يزيد على، )كلوروفورم امليثيل(

 الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت تذكري الطرف بأن يقدم بياناته ٤٠/٦جاء يف التوصية 
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف ٧تنفدة لألوزون وفقاً للمادة  املتعلقة باملواد املس٢٠٠٧لعام 

يف اجتماعها احلادي واألربعني،  ،، حىت يتسىن للجنة أن تقيم٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١موعد ال يتجاوز 
  .١٧/٢٧امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 

 التخلص التدرجيي من مركّبات الكربون ل يف املستقبل جلدواحتمال عدم االمتثالاإلبالغ عن   )ج(
  الكلورية فلورية

يف السنوات بنغالديش جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني بأا تتوقّع عدم االمتثال أبلغت   - ٣٩
املدرجة يف وجلدوهلا اخلاص بالتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧

وفيما بعد طُلب من الطرف، يف ).  الكربون الكلورية فلوريةتمركّبا(ملرفق ألف اموعة األوىل، ا
 الصادرة عن االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذ، أن يقدم إىل أمانة األوزون يف ٣٩/٤التوصية 

 التدرجيي وأي للتخلّص، تقريراً عن تنفيذ خطته الوطنية ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩موعد ال يتجاوز 
 .تنقيحات ميكن إدخاهلا، وذلك لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني

 ٤٠/٦ يف التوصية  النظر يف هذه املسألة يف دورا األربعني، حثّت جلنة التنفيذمواصلةوبعد   - ٤٠
على بنغالديش على مواصلة العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

يل بتنفيذ مشروع التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة التعج
 االستعجال، التوقيع على وجهوعلى سريعة االستنشاق باجلرعات املقننة مبا يف ذلك، كخطوة أوىل 
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 جلنةضاً تزويد وطُلب من الطرف أي. اتفاقات وثائق املشروع مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيب
 ون، مبعلومات مستكملة عن تنفيذهمن خالل أمانة األوزوالتنفيذ يف كل اجتماع من اجتماعاا، 

ومت تذكري بنغالديش أيضاً بأن تقدم .  االنتقالية املتعلقة بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةستراتيجيتهال
ويفضل أن يتم  من الربوتوكول، ٧لألوزون وفقاً للمادة  املتعلقة باملواد املستنفدة ٢٠٠٧بياناا لعام 

يف اجتماعها احلادي أن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول  ١ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  .١٧/٢٧ امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر ،واألربعني

 حالة قضايا االمتثال  )د(
  فورم امليثيلااللتزام بتخفيض استهالك كلورو  ‘١’

 تشرين ١٤ املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون يف ٢٠٠٧قدمت بنغالديش بياناا لعام   - ٤١
من   استنفاد األوزونبدالة من األطنان ٠,٥، فأبلغت عن استهالك مقداره ٢٠٠٨أكتوبر /األول

 ١٧/٢٧ الوارد يف املقرر وتبين هذه البيانات أن الطرف يف حالة امتثال اللتزامه. كلوروفورم امليثيل
 استنفاد بدالة من األطنان ٠,٥٥٠ يزيد علىباحملافظة على استهالكه من كلوروفورم امليثيل حبيث ال 

، وبالتزاماته مبوجب تدابري بروتوكول مونتريال الرقابية على كلوروفورم امليثيل ٢٠٠٧األوزون يف عام 
  .يف ذلك العام

دول التخلص التدرجيي من مركّبات الكربون جلال يف املستقبل احتمال عدم االمتثبخطار اإل  ‘٢’
  الكلورية فلورية

كما هو مذكور أعاله، أخطرت بنغالديش جلنة التنفيذ يف اجتماعها السابع والثالثني بأا   - ٤٢
ية على تتوقّع، برغم اجلهود الصادقة اليت تبذهلا، أالّ تتمكّن من االمتثال التام لتدابري الربوتوكول الرقاب

 من الربوتوكول ٥ ألف و٢استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية حسبما هو مذكور يف املادتني 
ويف ذلك االجتماع، طلبت اللجنة من بنغالديش أن تقدم إىل . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧للسنوات 

الطرف الوطنية خلطة ، نسخة من برامج التنفيذ السنوية ٣٧/٤٥األمانة، حسبما هو مسجل يف التوصية 
تقديرات الكمية اإلمجالية  و٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي  التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون للتخلّص

به سنوياً من مركّبات الكربون هلا املسموح  لالستهالك قصىاحلد األا اليت تتوقّع بنغالديش أن تتجاوز 
يها جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثامن ، لتنظر ف٢٠٠٩-٢٠٠٧يف كلٍ من السنوات الكلورية فلورية 

 التدرجيي من للتخلّصوطُلب كذلك من الطرف أن يقدم إىل األمانة استراتيجيته االنتقالية . والثالثني
نة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية، وذلك ستنشاق العاملة باجلرعات املقنأجهزة اال

 .لتنظر فيها جلنة التنفيذ

 يف اجتماعها ٣٧/٤٥ونظرت جلنة التنفيذ يف املعلومات اليت قدمتها بنغالديش استجابة للتوصية   - ٤٣
 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/INF/3وقد وردت هذه املعلومات أوالً يف مرفق الوثيقة . الثامن والثالثني

 فيها أن  وجاء لتسهيل الرجوع إليها،UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/3مث استنسخت يف الوثيقة 
وبعد ذلك، قامت اللجنة، واضعة يف . ميع الطلبات املذكورة أعالهجل مل ميتثل امتثاالً تاماً الطرف

اعتبارها املعلومات اليت قدمها ممثل بنغالديش املدعو، بأن طلبت من الطرف، على حنو ما هو وراد يف 
ة اللجنة يف وضع توصية تقدم إىل ، أن يقدم ثالث معلومات إضافية إىل األمانة ملساعد٣٨/٣التوصية 

 .اجتماع األطراف
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تضمنت املعلومات اإلضافية نسخة، بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها، من خطة الطرف و  - ٤٤
 التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون للتخلّصاالنتقالية 

 وصف التدابري التنظيمية املخططة بقصد تقييد استهالك أجهزة االستنشاق الكلورية فلورية، مبا يف ذلك
للجرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية، واإلسراع باعتماد بدائل ال تستخدم 

 .هذه املركّبات

 التدرجيي صللتخلّومن املعلومات األخرى اليت طُلبت، تقرير عن تنفيذ خطة الطرف الوطنية   - ٤٥
وما ميكن إدخاله، يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة، من تنقيحات للكمية املقدرة اليت يتوقّع الطرف 
أن يتجاوز ا استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية املسموح له به سنوياً يف كل سنة من 

ن تقدم ملخصاً ملشروعها الرامي وعالوة على ذلك طُلب من بنغالديش أ. ٢٠٠٩-٢٠٠٧السنوات 
إىل حتويل قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على استخدام مركّبات الكربون 

 اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين واخلمسني، مبا يف ذلك تفاصيل فترة هالكلورية فلورية، إذا ما أقرت
يحات ميكن إجراؤها للكمية املقدرة اليت يتوقّع أن يتجاوز ا استمرار املشروع املخطّطة وأي تنق

الطرف استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية املسموح له به سنوياً يف كل سنة من السنوات 
٢٠٠٩-٢٠٠٧. 

، قدمت بنغالديش إىل األمانة املعلومات اليت وردت أوالً يف مرفق ٣٨/٣واستجابة للتوصية   - ٤٦
 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/3 واليت استنِسخت يف الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/INF/3 الوثيقة

وتضمنت تلك املعلومات نسخاً من خطتها الوطنية االنتقالية للتخلّص التدرجيي . لتسهيل الرجوع إليها
ة فلورية ومشروعها من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلوري

تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية قطاع لتحويل 
أن اخلطة بوفيما يتعلق بتنفيذ الطرف خلطته للتخلّص التدرجيي، أبلغت بنغالديش . فلورية التابع هلا

 .األمانة بعد اكتماهلاجيري تنقيحها حالياً وأن الصيغة املنقّحة سوف تقدم إىل 

 جلنة التنفيذ يف اجتماعها التاسع والثالثني، واضعة يف االعتبار استجابة الطرف للتوصية وقررت  - ٤٧
علومات اليت قدمها ممثل بنغالديش، أن تطلب من بنغالديش، على حنو ما ورد يف باإلضافة إىل امل ٣٨/٣

يراً عن تنفيذ خطتها الوطنية للتخلّص التدرجيي وأي ، أن تقدم إىل أمانة األوزون تقر٣٩/٤التوصية 
 اليت يتوقّع أن الكمية التقديريةتنقيحات ميكن إدخاهلا يف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ تلك اخلطة، على 

يتجاوز ا الطرف استهالك مركّبات الكربون الفلورية كلورية السنوي املسموح له به يف كل من 
وعالوة على ذلك، حثّت اللجنة .  األربعنياجتماعهاتنظر فيه اللجنة يف ، ل٢٠٠٩-٢٠٠٧السنوات 

بنغالديش على أن تقدم معلومات مستكملة عن التقدم الذي حترِزه يف تنفيذ استراتيجيتها االنتقالية 
الوطنية ومشروع التحويل، مبا يف ذلك أي تنقيحات ميكن إدخاهلا على الكمية التقديرية املتوقّع أن 

اوز ا الطرف استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية السنوي املسموح له به يف كل سنة من يتج
 .، لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها األربعني٢٠٠٩-٢٠٠٧السنوات 

وطُلب من الطرف أيضاً تقدمي معلومات فيما يتعلق بالقضايا التالية اليت أثارها أعضاء اللجنة   - ٤٨
 : لوضع الطرفأثناء استعراضهم
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 على استرياد ٢٠١٠أن بنغالديش سوف تفرض حظراً ابتداًء من عام على تأكيد ال  )أ(
مركّبات الكربون الكلورية فلورية ألغراض صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت توجد بدائل 

 هلا؛

ورية فلورية يف سبب توقّع ارتفاع استهالك مركّبات الكربون الكلل من التوضيح اًمزيد  )ب(
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة 

توفُّر البدائل إىل اخنفاض وسبب عدم توقُّع أن تؤدي املشاريع اجلارية بالفعل ل اًتوضيح  )ج(
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧ الفترة خالليف استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية 

كّبات الكربون  مرللحد من إمداداتجدول زمين لتطبيق التدابري التنظيمية املتوقّعة   )د(
وترويج البدائل اخلالية ،  االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدمهاومبيعات أجهزةالكلورية فلورية 

 من مركّبات الكربون الكلورية فلورية؛

-٢٠٠٧ مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف الفترة ختزين لقرار الطرف اًتوضيح  )ه(
احلصول على إمدادات من السعي إىل  عوضاً عن ٢٠١٢-٢٠١٠ لتلبية الطلب يف الفترة ٢٠٠٩

مركّبات الكربون الكلورية فلورية من خالل عملية اإلعفاءات ألغراض االستخدامات الضرورية 
املنصوص عليها يف الربوتوكول، مع مالحظة أن احلصول على مركّبات الكربون الكلورية فلورية من 

 عدم االمتثال إىل تدابري الربوتوكول مكن أن جيذب الطرفمن املخالل عملية االستخدامات الضرورية 
عدم االمتثال  أن يقلّل أو ٢٠٠٩-٢٠٠٧الرقابية بشأن مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف الفترة 

هذا إىل أدىن حد.  
 ٣٩/٤ للتوصية استجابةنظرت جلنة التنفيذ يف اجتماعها األربعني، يف التقرير الذي قدمه الطرف   - ٤٩

املستنسخ يف الوثيقة و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/INF/3الوارد أوالً يف مرفق الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/3 تسهيالً للرجوع إليه، مصحوباً باملعلومات اليت قدمها ممثّل 

أن ب وأُبلغت اللجنة أثناء االجتماع أيضاً. بنغالديش الذي حضر االجتماع بناًء على دعوة من اللجنة
متويل املشاريع الثالثة اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف قد تعطّل بسبب 

وتتصل هذه االتفاقات مبشروع ينسقه برنامج . التأخريات يف التوقيع على وثائق االتفاقات ذات الصلة
مشروعني بشأن وق باجلرعات املقننة األمم املتحدة للبيئة بشأن استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشا

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيينسقهما التعزيز املؤسسي وحتويل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

، على أن تواصل ٤٠/٦ويف ضوء املعلومات اجلديدة، حثّت جلنة التنفيذ بنغالديش، يف التوصية   - ٥٠
 التخلّص مشاريعائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة للتعجيل بتنفيذ العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمن

التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مبا يف 
 مع برنامج األمم املتحدة املشاريع االستعجال التوقيع على اتفاقات وثائق وجهذلك كخطوة أوىل وعلى 

طُلب أيضاً من الطرف تزويد جلنة التنفيذ يف كل اجتماع من و. منائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئةاإل
من خالل أمانة األوزون، مبا يستجد من معلومات بشأن تنفيذها الستراتيجيتها االنتقالية واجتماعاا، 

 لعام بيانااالديش بأن تقدم وعالوة على ذلك مت تذكري بنغ. بشأن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
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 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ٧ املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة ٢٠٠٧
 امتثال ، يف اجتماعها احلادي واألربعني،، حىت يتسىن للجنة أن تقيم٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١أقصاه 

 .١٧/٢٧ املقررالطرف اللتزامه الوارد يف 

 باستجابتها، أبلغت بنغالديش األمانة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٤ويف رسالة مؤرخة   - ٥١
 وتضمنت. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/3، على النحو الوارد يف مرفق الوثيقة ٤٠/٦لتوصية ل

 ٧مبوجب املادة  ٢٠٠٧الرسالة املعلومات املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون اليت قدمها الطرف عن عام 
. معلومات مستكملة عن تنفيذه ملشروعات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةومن الربوتوكول 

 قد ٢٠٠٧ يف عام وتوضح البيانات اليت قدمها الطرف أن استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية
 استنفاد األوزون على احلد بدالة  طنا٦٧,٧ً استنفاد األوزون ، وهو ما يزيد بـ بدالة طناً ١٥٤,٩بلغ 

 ٢٠٠٧املسموح للطرف باستهالكه، نظراً إىل التزامه مبوجب الربوتوكول بتخفيض االستهالك يف عام 
 . استنفاد األوزونبدالة طناً ٨٧,٢ذه املواد وهو هل يف املائة من خط أساسه ٨٥إىل ما ال يزيد على 

 CFC-11 طناً من مادة 20.76 منها( طناً مترياً ٧١,٨٨وأشارت بنغالديش يف تقريرها إىل أن   - ٥٢
 من الكمية اإلمجالية املستوردة من مركّبات الكربون الكلورية فلورية )CFC-12 طناً من مادة 51.12و

 اليت تستخدم املقننة االستنشاق باجلرعات أجهزة طناً مترياً قد وجهت لتصنيع ١٥٥,١٣٥البالغة 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأبلغ الطرف كذلك بأن حكومته . ية فلوريةمركّبات الكربون الكلور

قد وقّعا على وثيقة مشروع حتويل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الذي وافقت عليه اللجنة 
وأبلغ .  وأن تنفيذ املشروع قد بدأ، يف اجتماعها الثاين واخلمسني،التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

أن حكومته وبرنامج األمم ب ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢الطرف أيضاً األمانة يف رسالة مؤرخة 
املتحدة للبيئة قد وقّعاً على وثيقة مشروع االستراتيجية االنتقالية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف 

 .نفس اليوم

لتخلص التدرجيي من باغالديش اللتزاماا وملساعدة اللجنة على النظر يف احتمال عدم امتثال بن  - ٥٣
مركّبات الكربون الكلورية فلورية، قامت األمانة بإعداد معلومات أساسية بشأن الصعوبات اليت 

 واليت تصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت ٥تواجهها بعض األطراف العاملة مبوجب املادة 
  .)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/4(لورية تستخدم مركّبات الكربون الكلورية ف

   يف هذا االجتماعجرتاملناقشة اليت   )ه(
 أن تدرس مجيع اخليارات ١٨/١٦ مبوجب املقرر ممثل األمانة إىل أنه طُلب من اللجنةأشار   - ٥٤

 اليت تقوم بتصنيع أجهزة ٥املمكنة عندما تنظر يف احتمال عدم امتثال األطراف العاملة مبوجب املادة 
 خاصاً تعطي اعتباراًالستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية، وأن ا

بيد أنه . لتلك األطراف يف ضوء املعلومات اليت تتلقاها منها، مع املراعاة الواجبة لالعتبارات الصحية
وسلَّطت األمانة الضوء . المتثالحىت اليوم، مل يقدم أي طرف سوى بنغالديش إخطاراً باحتمال عدم ا

أيضاً على بعض العوامل اليت قد تود اللجنة أن تنظر فيها أثناء مداوالا، مثل أمهية أجهزة االستنشاق 
باجلرعات املقننة لصحة املرضى؛ وموافقة بنغالديش األصلية على التخلّص التدرجيي من مركّبات 

تمويل؛ وبدء إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بعد الكربون الكلورية فلورية بدون مزيد من ال
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تأخريات يف تنفيذ املشروعات اليت وافقت عليها والوقت طويل من معرفة تاريخ التخلّص التدرجيي؛ 
 الكامل الطرف وامتثال نظراً للتأخريات يف توقيع وثائق املشروعات؛ ٢٠٠٧اللجنة التنفيذية يف عام 

يف التعامل مع مجيع حىت اليوم النهج املتسق الذي ما فتئت تتبعه جلنة التنفيذ و؛ ٤٠/٦حكام التوصية أل
وأعربت األمانة أيضاً عن رأي مفاده أن اللجنة قد ترغب يف أن . األطراف اليت هي يف حالة عدم امتثال

الذي يعين العمل األمر  ،أن تعامل بنغالديش وفقاً إلجراء عدم االمتثال املعمول به: تنظر يف خيارين مها
؛ أو تعليق النظر يف حالة بنغالديش إىل إىل االمتثالمع الطرف من أجل االتفاق على خطة عمل إلعادته 

 بأجهزة  اخلاصن استهالكها ملركّبات الكربون الكلورية فلوريةم، شريطة أالّ تزيد ٢٠١٠عام 
 .٢٠٠٧ يف عاماالستنشاق باجلرعات املقررة فوق املستوى املُبلَغ عنه 

وأبدى بعض أعضاء اللجنة مالحظة مفادها أنه من الصعب عموماً تنفيذ املشروعات االنتقالية   - ٥٥
يتطلّب التمويل الالزم ونقل التكنولوجيا فحسب، بل ال ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، إذ أنه 

. لكي يبدأ املرضى استخدامهاوقتاً ورمبا تكون طويلة لتسجيل األدوية اجلديدة يتطلّب أيضاً إجراءات 
 بالتزام بنغالديش بربوتوكول مونتريال، كما تشهد بذلك عودا إىل تقرنه ينبغي للجنة أن إوقالوا 

االمتثال بالتزاماا بالتخلص التدرجيي من كلوروفورم امليثيل، وأن تشيد بالتقدم الذي أحرزته حىت اآلن 
 . النظر يف احلالةترجئوأن 

التوقيع اللجنة أنه على الرغم من أن ) اليونيدو(ممثّل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أبلغ   - ٥٦
أكتوبر /اتفاقات بنغالديش بشأن التحويل واالستراتيجية االنتقالية مل يتم إالّ يف تشرين األولعلى 

صورة مسبقة استعداداً ، فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيب كانا يعمالن مع بنغالديش ب٢٠٠٨
يعمل حالياً مع هو وقد مت بالفعل تعيني مستشار فين ملشروع التحويل و. بسرعةلتنفيذ االتفاقات 

كذلك هناك خطة اتصاالت لالستراتيجية . املؤسسات املعنية يف وضع املواصفات التقنية الالزمة
وكان اليونيب أيضاً يساعد يف . يلة القادمةاالنتقالية جيري تطويرها ومن املقرر أن تبدأ يف األسابيع القل

 فإن استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف ،وعالوة على ذلك. إعداد لوائح تنظيمية جديدة
 ٢٠٠٨ مع اللجنة التنفيذية لعامي  املتفق عليهها حدود استهالكمن كان يف الواقع أقل ٢٠٠٧عام 

 . على السواء٢٠٠٩و

نه جيب على إؤشرات الدالة على تقدم إجيايب، قال أعضاء اللجنة اآلخرون ويف ضوء هذه امل  - ٥٧
معاملة بنغالديش وفقاً إلجراء عدم : اللجنة أن متارس اخليار األول الذي عرضته بإجياز األمانة وهو

وأبدوا كذلك مالحظة مفادها . خطة عمل للعودة إىل االمتثال على وضعاالمتثال العادي والعمل معها 
وقالوا إم يريدون الدفاع . اتباع اخليار الثاين ميكن أن يبعث برسالة خاطئة إىل األطراف األخرىأن 

وأشار . عن سالمة إجراء الربوتوكول املتعلق باالمتثال، الذي ظلّ يعمل بصورة جيدة لسنوات كثرية
بطلب للحصول على ، أن تتقدم ٢٠١٠أعضاء اللجنة أيضاً إىل أنه سيكون مبقدور بنغالديش، بعد عام 

أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركّبات ب فيما يتعلقستخدامات الضرورية لالإعفاء 
 .الكربون الكلورية فلورية

سئلة بشأن التقدم الذي أحرزته بنغالديش يف جمال التخلّص التدرجيي من مركّبات األورداً على   - ٥٨
ة الستخدامات غري أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أوضح ممثل الكربون الكلورية فلورية املخصص
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اليونيدو أن اللجنة التنفيذية قد وافقت بالفعل على خطة وطنية للتخلص التدرجيي من مركّبات الكربون 
الكلورية فلورية املستخدمة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، الذي هو القطاع اآلخر الوحيد الذي 

وبالرغم من أن التأخر يف التوقيع على االتفاق قد أدى .  فيه مركّبات الكربون الكلورية فلوريةتستخدم
 الزائد رجع استهالك بنغالديشيو. إىل حدوث تأخري يف تنفيذ اخلطة، فهي تسري اآلن على ما يرام

 .حدهملركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة و

وقال املمثّل إن بلده ما فتئ يعمل . وبناًء على دعوة من اللجنة حضر االجتماع ممثّل لبنغالديش  - ٥٩
 ٥٠ويف قطاع االيروسوالت الذي ميثّل . جاهداً من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال منذ انضمامه إليه

ق التخلّص التدرجيي الكامل يف يف املائة من استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف البلد، حتقّ
 ختفيضات استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع إىل جانبوقد مسح هذا، . ٢٠٠٢عام 

 املتمثّل يف التخلص التدرجيي من ٢٠٠٥بنغالديش بأن تبلغ هدفها لعام ل اهلواء، وتكييفالتربيد 
وتتوخى اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي اليت . ة يف املائ٥٠مركّبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة 

جيري تنفيذها حالياً حتقيق التخلّص التدرجيي الكامل من مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع 
 .٢٠١٠التربيد وتكييف اهلواء حبلول عام 

يات أصعب غري أن التخلّص التدرجيي يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يطرح حتد  - ٦٠
ويف الوقت احلاضر يزداد الطلب على . بكثري وذلك نظراً لضرورة هذه األجهزة بالنسبة لصحة السكان

ومع أن احلكومة تفرض قيوداً على حجم مركّبات . أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة زيادة كبرية
 تطلبها الشركات الصيدالنية، فلن الكربون الكلورية فلورية اليت تستهلَك جتعله أقل من املستويات اليت

 أو ٢٠٠٧يكون باإلمكان ختفيض االستهالك بدرجة تكفي بلوغ أهداف التخلّص التدرجيي لعامي 
٢٠١٠. 

، على إثارة قضية احتمال عدم امتثاهلا يف املستقبل ٢٠٠٤لذلك فقد دأبت بنغالديش، منذ عام   - ٦١
نه إقال ممثل بنغالديش و. وح العضوية واجتماع األطرافيف اجتماعات جلنة التنفيذ والفريق العامل املفت

 اً إجيابياً الذي يعتربه تطور١٨/١٦من التوصيات واملقررات اليت تكلَّلت باملقرر قد مت اعتماد سلسلة 
وعالوة على ذلك قد حتقّق تقدم منذ انعقاد االجتماع األخري للجنة وأنه يتوقّع أن تتوفّر أول . جداً

خالل عام اليت ال تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية تنشاق باجلرعات املقننة أجهزة االس
وأنه يأمل أن جتد استحساناً لدى اللجنة اجلهود اليت تبذهلا بنغالديش للتخلّص التدرجيي من . ٢٠١٠

 .مركّبات الكربون الكلورية فلورية ويف الوقت نفسه محاية صحة شعبها

ة من أعضاء اللجنة، أوضح ممثّل بنغالديش أنه إذا سارت األمور كلها على ما ورداً على أسئل  - ٦٢
يرام فإن التخلّص التدرجيي الكامل من استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية سيتم حبلول عام 

بيد أن مشاكل معايري .  يف مجيع القطاعات ما عدا قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة٢٠١٠
ويف الوقت احلاضر . ة اهلواء تؤدي إىل زيادة يف أمراض اجلهاز التنفسي، وهو اجتاه يرجح أن يستمرنوعي

 يف املائة ٢٠ حالياً مبعدل املقننة يزدادفإن عدد املرضى الذين حيتاجون إىل أجهزة استنشاق باجلرعات 
 .تقريباً يف السنة



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/8  

17 

 على االتفاق املتعلّق مبشروع حتويل أجهزة مت التوقيع مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ٦٣
نظراً لعدم وجود خرباء حمليني لديهم (االستنشاق باجلرعات املقننة، كما مت حتديد خبري استشاري دويل 

توفري وقوم بتقييم االحتياجات لي) معرفة بالبدائل اليت ال تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية
وتشمل االستراتيجية االنتقالية املتفق عليها . على تصنيع األدوية اجلديدةريب طالع بالتدضالوااإلرشاد 

وجيري تطوير هذه اخلطة . تشجيع استخدام البدائلوعية للتو اًمع برنامج األمم املتحدة للبيئة، برناجم
د باالشتراك مع مؤسسة الرئة ببنغالديش ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين، مبن فيهم أفرا

ومن املتوقع أن تتوفّر أول أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت . املهنة الطبية والشركات الصيدالنية
أن يكتمل املشروع حبلول عام و ٢٠١٠ال تستخدم مركبات الكربون الفلورية كلورية حبلول عام 

٢٠١٢. 

 باألطراف األخرى العاملة  بنغالديش قد أجرت اتصاالتورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت  - ٦٤
أهدافها املتعلقة بالتخلّص التدرجيي مبا يف ذلك التخلّص التدرجيي  اليت جنحت يف حتقيق ٥مبوجب املادة 

من مركّبات الكربون الكلورية فلورية اليت تستخدم يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، قال 
وقال إنه قد . صاالت بكثري من البلدان األخرى واخلرباء اآلخريناملمثّل إن بنغالديش قد أجرت فعالً ات

باجلرعات املقننة، جديدة جتارب البلدان األخرى أنه ليس من السهل تطوير أجهزة استنشاق من فهم 
وأن البدائل اليت ال تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية هي يف أغلب األحيان حممية برباءات، 

تاج حيلتخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الفلورية كلورية املستخدمة يف هذا القطاع ولذلك فإن ا
وقال إنه يتوقّع أن يتمكّن من تكوين صورة أفضل لسرعة التخلّص التدرجيي احملتملة يف عام . إىل وقت
 لكن وأخرياً فإن بنغالديش تعتزم تقدمي طلب للحصول على إعفاء االستخدامات الضرورية،. ٢٠٠٩

 إالّ بعد ٥ من األطراف العاملة مبوجب املادة اً هلا بوصفها طرفلن يكون متاحاً ههذا اخليار حسب فهم
 .٢٠١٠عام 

ويف املناقشات اليت تلت ذلك ناقَش أعضاء اللجنة اخليارين املتعلقني مبشروع مقرر اللذين   - ٦٥
بدائل ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وقال بعض األعضاء إنه نظراً ألن تطوير . اقترحتهما األمانة

يتعذّر على بنغالديش أن وساليت تستخدم مركّبات الكربون الكلورية فلورية سيستغرق وقتاً طويالً، 
وإن املقرر . ٢٠١٠حتقّق االمتثال للتخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية حبلول عام 

طي اعتباراً خاصاً ملثل هذه األطراف يف ضوء املعلومات الواردة أن تع” يطلب من اللجنة ١٨/١٦
ا يدل على أن األطراف تتوقّع حاالت مثل حالة بنغالديش يتعين على اللجنة معاجلتها بطريقة مم“ منها

ولذلك فإن االستنتاج املناسب هو اعتماد اخليار . خمتلفة عن طريقة معاجلة حاالت عدم االمتثال العادية
 .٢٠١٠ وإرجاء النظر يف حالة بنغالديش إىل عام الثاين

ويف رد على سؤال بشأن الكيفية اليت ميكن ا رصد الشرط الوارد يف اخليار الثاين ومفاده أنه   - ٦٦
ينبغي أالّ يزيد استهالك بنغالديش من مركّبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة 

، قال ممثّل األمانة أنه لن يكون من ٢٠٠٧مستوى استهالكها يف عام ن عاالستنشاق باجلرعات املقننة 
الصعب على بنغالديش أن تبلغ بيانات االستهالك القطاعي جنباً إىل جنب مع بياناا العادية املطلوبة 

، وأنه ميكن لألمانة عندئذ أن تبلِّغ تلك البيانات إىل )غري املفصلة حسب القطاع (٧مبوجب املادة 
 .وهناك سوابق على مثل هذا اإلبالغ اإلضايف. اللجنة
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نظرها يف حالة بنغالديش ذا القدر الكبري من ب بأن اللجنة، ابيد أن أعضاء آخرين شعرو  - ٦٧
وإذا تقرر إرجاء النظر . اعتباراً خاصاًيف الواقع التفصيل وعلى مدى هذه السنوات الكثرية، قد أعطتها 

برسالة إىل بنغالديش ومجيع األطراف األخرى مفادها أن اللجنة قد فقدت فيها، فإن هذا سوف يبعث 
 اليت جتد نفسها يف وضع مماثل ٥األمل يف بنغالديش؛ وأنه على األطراف األخرى العاملة مبوجب املادة 
اا  اليت متكّنت من الوفاء بالتزام٥أالّ حتاول االمتثال للربوتوكول؛ وأن األطراف العاملة مبوجب املادة 

مل تكن يف حاجة إىل بذل اهود؛ وأن اللجنة نفسها تعتقد أن إجراءات عدم االمتثال املنصوص عليها 
 .يف الربوتوكول ليست هلا قيمة

ش وفقاً إلجراء عدم يومن ناحية أخرى، إذا اعتمدت اللجنة اخليار األول وعاملَت بنغالد  - ٦٨
نظومة، وسوف تتمكّن اللجنة من مواصلة رصد احلالة االمتثال العادي، فإن الطرف سيظل يف داخل امل

 اليت والعمل بصورة ودية مع بنغالديش على التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية
كما أن .  يف حالتهاوهذا سيعود على بنغالديش بفائدة أكرب بكثري من جمرد تعليق النظر. تستخدمها

الحنراف عن إجراء عدم لعاً استثنائياً ذا القدر وليس هناك أي مربر متثّل وض  حالة بنغالديش ال
 .االمتثال الذي خدم الربوتوكول بصورة جيدة على مدى هذه السنوات الكثرية

 ميكن تفسريها بطرق ١٨/١٦الواردة يف املقرر “ اعتبار خاص”وسلَّم أعضاء اللجنة بأن عبارة   - ٦٩
ويف ضوء . ثّل أولوية هامة للغايةمتضى املصابني بأمراض اجلهاز التنفسي بيد أن محاية صحة املر. خمتلفة

 .إرجاء النظر يف احلالة أغلبية أعضاء اللجنة اخليار الثاين وهو أيدتهذا وبالنظر إىل صياغة املقرر، 

واستجابة لطلب من رئيس اللجنة الذي حثّ اللجنة على التماس حلول خالّقة ملساعدة   - ٧٠
 اللجنة اللذان مل يؤيدا يف البداية اخليار الثاين أما سوف يوافقان على ذلك اخليار عضوا قالالطرف، 

 .بيد أما أعربا عن حتفّظات وطلبا أن يعكس التقرير هذه التحفّظات. انطالقاً من روح التراضي

األفضل بالنسبة قالت عضوة اللجنة اليت متثّل نيوزيلندا أا ترى أن اخليار الثاين مل يكن هو   - ٧١
إلجراء عدم االمتثال العادي يتسق مبوجبه كانت بنغالديش ستخضع الذي اخليار األول ف. لبنغالديش

 تقدمي مساعدة واسعة يتيحويف نفس الوقت  ١٨/١٦الوارد يف املقرر “ االعتبار اخلاص”متاماً مع شرط 
 .لورية فلوريةالنطاق لبنغالديش يف التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الك

وقال عضو اللجنة الذي ميثّل هولندا إن بعض التعليقات اليت أُديل ا يف املناقشة تعطي االنطباع   - ٧٢
وقال إن هذا خطأ ألنه . بأن اعتماد اخليار األول من شأنه أن يعرض صحة املرضى يف بنغالديش للخطر

 اليت املقننةعبها بأجهزة االستنشاق باجلرعات ال يوجد شيء يف اخليار األول مينع بنغالديش من تزويد ش
ومضى قائالً . تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، ولذلك فليس هناك أي خطر على صحتهم

اعتباراً ”إنه مل تقدم حلول جديدة تدعم اخليار الثاين وليس هناك شك يف أن اللجنة ميكن هلا أن تعطي 
 . يف الوقت نفسه أن تطبق إجراء عدم االمتثال العاديتقرروحلالة بنغالديش “ خاصاً

اعتماد مشروع مقرر بوبعد املناقشة، أوضح الرئيس أن اللجنة سوف توصي اجتماع األطراف   - ٧٣
يقضي، يف مجلة أمور أخرى، بتأجيل النظر يف حالة امتثال بنغالديش فيما يتعلق بتدابري الرقابة املنطبقة 

  .٢٠١٠الكلورية فلورية حىت عام على مركّبات الكربون 
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  التوصية  )و(
)  جيمالفرع(وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على أن تتقدم مبشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   - ٧٤

  .ذا التقرير لينظر فيه االجتماع العشرين لألطرافهل

  ٤١/٣التوصية 

  )٤٠/٩ والتوصية ١٥/٣٠املقرر (البوسنة واهلرسك   - ٣
 ١٧/٢٨ و١٥/٣٠ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقررين للنظر يفأُدرجت البوسنة واهلرسك   - ٧٥

  .٤٠/٩والتوصية 
  االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية: مسألة االمتثال قيد االستعراض  )أ(

تهالك املواد ، بتخفيض اس١٥/٣٠التزمت البوسنة واهلرسك، كما هو مسجل يف املقرر   - ٧٦
إىل ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف، 

 وختفيض استهالكها من املادة ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة أطنان ٣,٠يزيد على   ال  ما
 صفر من علىإىل ما ال يزيد ) يد امليثيلبروم(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق هاء، 

والتزم الطرف أيضاً، حسبما هو مسجل يف املقرر .  استنفاد األوزون يف العام نفسهبدالةاألطنان 
 كلوروفورم(تخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق باء، ب، ١٧/٢٨

  .٢٠٠٦ استنفاد األوزون يف عام دالةبصفر من األطنان إىل ) امليثيل
  حالة قضية االمتثال  )ب(

وحبلول موعد هذا االجتماع كانت البوسنة واهلرسك قد قدمت بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة   - ٧٧
 استنفاد األوزون من مركّبات بدالة طناً ٢٢,١، وأبلغت عن استهالك قدره ٢٠٠٧لألوزون لعام 

 استنفاد األوزون من بروميد امليثيل بدالةاستهالك قدره صفر من األطنان و فلورية الكربون الكلورية
اليت أبلغها والبيانات .  استنفاد األوزون من كلوروفورم امليثيلبدالةواستهالك قدره صفر من األطنان 

ملقرر باستهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية ال تتسق مع التزامه مبوجب االطرف فيما يتعلق 
 استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٣,٠ بتخفيض هذا االستهالك إىل ما ال يزيد على ١٥/٣٠

أما البيانات املتعلقة باستهالك بروميد امليثيل فتضع الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف . ٢٠٠٧
يثيل الطرف يف حالة امتثال اللتزامه ، كما تضع البيانات املتعلقة باستهالك كلوروفورم امل١٥/٣٠املقرر 

  .١٧/٢٨بالتخلّص التدرجيي من تلك املادة الوارد يف املقرر 
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  )ج(

سنة واستجابة لطلب من أحد أعضاء اللجنة، قدم ممثل اليونيدو معلومات عن التطورات يف الب  - ٧٨
 املواد املستنفدة لألوزون اخلاص بتراخيص استرياد وتصديرنظامه وقال إن الطرف مل يطَبق . واهلرسك
، مما أدى إىل حالة عدم االمتثال، ولكنه قال إنه من املتوقّع أن يتحسن الوضع يف ٢٠٠٧مايو /حىت أيار

 ونتيجة لذلك للتعزيز املؤسسيومل يوقّع الطرف بعد على االتفاق املتعلق بإنشاء مشروعه . ٢٠٠٨عام 
يف حالة عدم االمتثال أسهمت مل ملدة أربع سنوات بدون دعم، مما سبب له مشاكل إضافية ظلّ يع
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 تطبيق نظام بطيء ومعقّد جداً ٢٠٠٧نوفمرب / بدأ يف تشرين الثاين،وعالوة على ذلك. اخلاصة به
قال إنه و. لتنظيم الواردات، مما أسفر عن تأخريات يف استرياد معدات املشاريع الالزمة لتدريب الفنيني
 .يرى أن هناك حاجة إلجراء مناقشات على مستوى رفيع مع ممثلي الطرف حلل هذه املشاكل

أبلغ ممثّل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن اللجنة التنفيذية للصندوق قد وافقت على خطة   - ٧٩
 يف املائة من ٥٠ الطرف الوطنية للتخلص التدرجيي وعلى ثالثة من أقساط متويل املشروع متثّل أكثر من

شري إىل أن استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية أوفيما يتعلق بالقسط الثالث . التمويل اإلمجايل
خمتلَف القضايا وقلة وعي موظفي مبعاجلة  الدعم فيما يتعلق بسبب االفتقار إىلقد ازداد لدى الطرف 

 قررت اللجنة أن جتعل دفع القسط الثالث ولذلك. اجلمارك وعدم تنفيذ خمتلَف األنشطة املشاريعية
 .وخطوات من هذا القبيل بإكمال تدريب موظفي اجلمارك اًلتمويل املشروع مرهون

وأشار أحد أعضاء اللجنة إىل أنه قد مت تغيري موظف األوزون التابع للطرف، مما زاد من   - ٨٠
 إذا فيما أيضاً يشكوقال إنه . ربوتوكوله مبوجب الاتيف االمتثال اللتزامالطرف التحديات اليت يواجهها 

كان من املفيد إجراء اتصاالت إضافية رفيعة املستوى، علماً بأن اليونيب واليونيدو قد اضطلعا بالفعل 
وقال إنه مع تأييده ملشروع التوصية املقترح من . ببعثتني رفيعيت املستوى مل تسفرا عن نتائج ملموسة

وتساءل عضو آخر . خذ يف احلسبان الظروف اخلاصة اليت تواجه الطرفاألمانة، يرى أنه ينبغي أن تؤ
لطرف إىل تقدمي خطة عمل للعودة إىل االمتثال ستدعو اعما إذا كانت التوصية اليت ستعتمدها اللجنة 

 .امتثاله تفسري لعدمطلب أم أا ستكتفي ب

يطلَب من الطرف تقدمي وبعد توضيح للخيارات من جانب األمانة، وافقت اللجنة على أن   - ٨١
  .تفسري الحنرافه عن التزاماته مبوجب الربوتوكول

  التوصية  )د(
 :وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على أا  - ٨٢

أن البوسنة واهلرسك قد قدمت بياناا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام ب حتيط علماًإذ 
 استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة دالةب طناً ٢٢,١، وأبلغت عن استهالك قدره ٢٠٠٧

مما ميثّل اخنفاضاً يف ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية (رجة يف اموعة األوىل، املرفق ألفاملد
 االستهالك مقارنة بالعام املاضي،

تسق ي مركّبات الكربون الكلورية فلورية ال استهالك الطرف من بأنقلق  مع الحتيط علماًوإذ 
أن حيد من استهالكه هلذه املادة يف ذلك العام حبيث ال يزيد على ب ١٥/٣٠مع التزامه الوارد يف املقرر 

 .مل يكشف عن تقدم حنو االمتثال لتدابري الربوتوكول الرقابيةوأنه  استنفاد األوزون، بدالة أطنان ٣,٠

استهالك املادتني اخلاضعتني  أبلغت عنه من بيانات بشأن على مانئ البوسنة واهلرسك   )أ(
لعام ) بروميد امليثيل (واملرفق هاء) كلوروفورم امليثيل(للرقابة واملدرجتني يف اموعة الثالثة، املرفق باء 

يض استهالك كلوروفورم ف بتخ١٨/٢٨، اليت تبين أا يف حالة امتثال اللتزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٦
 استنفاد األوزون يف ذلك العام، والتزامها الوارد يف بدالة صفر من األطنان امليثيل إىل ما ال يزيد على

 استنفاد بدالة بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على صفر من األطنان ١٥/٣٠املقرر 
 ؛٢٠٠٧األوزون يف عام 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/8  

21 

 موعد  االستعجال ويفوجهطلب من البوسنة واهلرسك أن تقدم إىل األمانة، على ت  )ب(
  ؛١٥/٣٠لتزامها الوارد يف املقرر ، تفسرياً الحنرافها عن ا٢٠٠٩مارس / آذار٣١يتجاوز  ال

تدعو البوسنة واهلرسك، إذا اقتضى األمر ذلك، أن تبعث مبمثّل هلا إىل االجتماع الثاين   )ج(
  .واألربعني للجنة ملناقشة هذه املسألة

  ٤١/٤التوصية 

  )٤٠/١٠لتوصية  وا١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   - ٤
  .٤٠/١٠ والتوصية ١٥/٣١أُدرِجت بوتسوانا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٨٣

  إنشاء نظام للتراخيص واحلصص وإبالغ البيانات: قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
امس عشر  الصادر عن االجتماع اخل١٥/٣١التزمت بوتسوانا، حسبما هو مسجل يف املقرر   - ٨٤

لواردات والصادرات من بروميد امليثيل، مبا يف ذلك حتديد حصص للألطراف، بإنشاء نظام تراخيص 
 الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، طُلب من الطرف أن يقدم إىل ٤٠/١٠ويف التوصية . هلا

ة على صادرات بروميد امليثيل تراخيص فيما يتعلق بالرقابللأمانة األوزون معلومات توضح أداء نظامه 
والرقابة على استرياد وتصدير اخلالئط اليت حتتوي على بروميد امليثيل، وذلك يف موعد ال يتجاوز 

.  ويف وقت يسمح هلا بالنظر يف هذه املعلومات يف دورا احلادية واألربعني٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١
ومت .  ومل يرد عليها الطرف٣٩/٧ و٣٨/٧ني وقد سبق أن وجهت اللجنة طلبات مماثلة يف التوصيت

 ، من الربوتوكول٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٧ عن سنة ا بوتسوانا أيضاً بأن تقدم إىل األمانة بياناتذكري
 حىت يتسىن للجنة أن تقيم يف ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١يتجاوز  ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال

. ١٥/٣١ف اللتزامه املتعلّق بربوميد امليثيل الوارد يف املقرر اجتماعها احلادي واألربعني امتثال الطر
ودعيت بوتسوانا إىل أن تبعث، إذا اقتضى األمر ذلك، إىل االجتماع احلادي واألربعني للجنة مبمثّل 

  .على املستوى الرفيع املناسب ملناقشة هذه املسألة
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 عن طريق تقدمي تقرير ٤٠/١٠ بوتسوانا للتوصية استجابتتماع هذا االجانعقاد حبلول موعد   - ٨٥
خيص التجارة يف املواد املستنفدة لألوزون، وأبلغت األمانة ببياناا اترلحالة عن وضعها لتشريعات 

  .٢٠٠٧املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون لعام 
  خيصانظام التر  ‘١’

للرقابة على تصدير ة جارية حالياً بشأن وضع تشريع أبلغت بوتسوانا بأن هناك عملية تشاوري  - ٨٦
وقد أقر جملس الوزراء بالفعل قانون .  املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك بروميد امليثيلواسترياد

 هلذا ٢٠٠٨)/باء (٢٥ وصدر التوجيه الرئاسي رقم ٢٠٠٨خدمات األرصاد اجلوية الوطنية لعام 
نوفمرب / هذا القانون على الربملان يف دورته القادمة يف تشرين الثاينومن املقرر أن يعرض. الغرض
 بروميد امليثيل تصدير واستريادخيص اوبعد ذلك سيدخل حيز النفاذ نظام تر.  ملناقشته وإقراره٢٠٠٨
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 تتم إجازة التشريع يف عندماوأخربت األمانة الطرف بأنه . من ضمن املواد األخرى املستنفدة لألوزون
نظام دخوله حيز النفاذ الكامل، ميكن معاملة بوتسوانا كطرف لديه و الرمسية اجلريدة يف ونشرهملان الرب

يف مرحلة التشغيل الكامل كما هو متوخى مبوجب التوصيات ذات الصلة للجنة التنفيذ تراخيص 
  . باء من بروتوكول مونتريال٤ومبوجب املادة 

  إبالغ البيانات  ‘٢’
 املتعلقة باملواد ٢٠٠٧هذا االجتماع، كانت بوتسوانا قد قدمت بياناا لعام انعقاد حبلول موعد   - ٨٧

 استنفاد األوزون من بروميد بدالةاملستنفدة لألوزون، إذ أبلغت باستهالك قدره صفر من األطنان 
 امليثيل التخلّص التدرجيي من بروميدبالطرف يف حالة امتثال اللتزاماته تضع وهذه البيانات . امليثيل

 يف املائة من احلد ٨٠تخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على بمبوجب بروتوكول مونتريال 
  .٢٠٠٧ستهالك بروميد امليثيل يف عام الالسنوي احملتسب 

  التوصية  )ج(
  :وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على أا  - ٨٨

  م حنو إنشاء وتشغيل نظام للتراخيص،لغت عنه بوتسوانا من تقدا أبمب حتيط علماًإذ 
أن بوتسوانا قد امتثلت لاللتزام مبوجب بروتوكول مونتريال، ب  مع التقديرحتيط علماًوإذ 

إىل ما ال يزيد على ) بروميد امليثيل(بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء 
  ،٢٠٠٧ميد امليثيل يف عام روالكها من ب يف املائة من احلد السنوي احملتسب السته٨٠

تخطر األمانة بأا فعلت و من بوتسوانا أن تكمل عملية إنشاء وتشغيل نظام تراخيص تطلب
  . باء من الربوتوكول٤ وفقاً اللتزاماا مبوجب املادة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ذلك يف موعد ال يتجاوز 

  ٤١/٥التوصية 

  )٤٠/١٦وصية  والت١٤/٣٤املقرر (إثيوبيا   - ٥
  .٤٠/١٦ والتوصية ١٤/٣٤ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر للنظر يفأُدرِجت إثيوبيا   - ٨٩

  االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
جتماع الرابع عشر  الصادر عن اال١٤/٣٤ هو مسجل يف املقرر حسبماطُلب من إثيوبيا،   - ٩٠

لألطراف، أن تخفِّض استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف، 
ويف . ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة أطنان ٥,٠إىل ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(

 املتعلقة باملواد ٢٠٠٧زون بياناته لعام  مت تذكري الطرف بأن يقدم إىل أمانة األو٤٠/١٦التوصية 
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد أقصاه ٧املستنفدة لألوزون، وفقاً للمادة 

يف اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال الطرف أن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١
  .١٤/٣٤لتزاماته الواردة يف املقرر ال
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  لة قضية االمتثالحا  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٧هذا االجتماع كانت إثيوبيا قد قدمت بياناا لعام انعقاد وحبلول موعد   - ٩١

 استنفاد األوزون من مركّبات الكربون بدالة أطنان ٤,٠املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 
 بتخفيض ١٤/٣٤لتزامه الوارد يف املقرر ال ضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثالتو. الكلورية فلورية

  . استنفاد األوزونبدالة أطنان ٥,٠استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 
  التوصية  )ج(

 أبلغت عنه من بيانات بشأن استهالك على ماوبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة إثيوبيا   - ٩٢
يف ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(، املرفق ألف  واملدرجة يف اموعة األوىلابةلرقل اخلاضعةاملواد 
 بتخفيض استهالك ١٤/٣٤، اليت تبين أا قد أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٧عام 

ون يف تلك  استنفاد األوزبدالة من األطنان ٥,٠يزيد عن  ال مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما
  .السنة

  ٤١/٦التوصية 
  )٤٠/١٨ والتوصية ١٧/٣٣املقرر (فيجي   - ٦

  .٤٠/١٨ والتوصية ١٧/٣٣وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر يف أُدرِجت فيجي للنظر   - ٩٣
  االلتزام بتخفيض استهالك بروميد امليثيل: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

 ، الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ٤٠/١٨التوصية يف مت تذكري الطرف، كما جاء   - ٩٤
 ويفضل ، من الربوتوكول٧ املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون، وفقاً للمادة ٢٠٠٧قدم بياناته لعام يبأن 

 يف اجتماعها م،ي أن تق، حىت يتسىن للجنة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
 الصادر عن االجتماع السابع عشر ١٧/٣٣ادي واألربعني، امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر احل

 استنفاد بدالة من األطنان ١,٠لألطراف، بتخفيض استهالكه لربوميد امليثيل إىل ما ال يزيد على 
  .٢٠٠٧األوزون يف عام 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 املتعلقة باملواد ٢٠٠٧ماع كانت فيجي قد قدمت بياناا لعام هذا االجتانعقاد حبلول موعد   - ٩٥

 استنفاد األوزون من بروميد بدالة من األطنان ٠,٤املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك مقداره 
  .١٧/٣٣وهذه البيانات تضع الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . امليثيل

  التوصية  )ج(
 على ذلك وافقت اللجنة على نئة فيجي على ما أبلغت عنه من بيانات بشأن استهالك وبناًء  - ٩٦

، اليت تبين أا أجنزت أكثر من التزامها ٢٠٠٧يف عام ) بروميد امليثيل(املادة املدرجة يف املرفق هاء 
 بدالةاألطنان  من ١,٠ بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على ١٧/٣٣الوارد يف املقرر 

  .استنفاد األوزون يف ذلك العام
  ٤١/٧التوصية 
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  )٤٠/٢١ والتوصية ١٧/٣٤املقرر (هندوراس   - ٧
  .٤٠/٢١ والتوصية ١٧/٣٤أُدرِجت هندوراس للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   - ٩٧

  ثيلااللتزام بتخفيض استهالك بروميد املي: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 الصادر عن االجتماع السابع عشر ١٧/٣٤التزمت هندوراس، كما هو مسجل يف املقرر   - ٩٨

إىل ما ال ) بروميد امليثيل(املدرجة يف املرفق هاء ولألطراف، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة 
 ٤٠/٢١لتوصية وكما جاء يف ا. ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٢٥٥,٠يزيد على 

 بشأن ٢٠٠٧مت تذكري الطرف بأن يقدم بياناته لعام الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، 
 ١ من الربوتوكول ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 

ادي واألربعني، امتثال الطرف ، حىت يتسىن للجنة أن تقيم، يف اجتماعها احل٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
  .١٧/٣٤اللتزامه الوارد يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٧ بياناا لعام قدمتهذا االجتماع كانت هندوراس قد انعقاد حبلول موعد و  - ٩٩

ن بروميد  استنفاد األوزون مبدالة من األطنان ٢٤٨,٢املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 
 بتخفيض استهالك ١٧/٣٤وهذه البيانات تضع الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . امليثيل

  .٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٢٥٥,٠بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على 
  التوصية  )ج(

 أبلغت عنه من بيانات بشأن لى ماعوبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة هندوراس   -١٠٠
، واليت تبين أا أجنزت أكثر من ٢٠٠٧يف عام ) بروميد امليثيل(استهالك املادة املدرجة يف املرفق هاء 

 من ٢٥٥,٠ بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على ١٧/٣٤التزامها الوارد يف املقرر 
  .ك العام استنفاد األوزون يف ذلبدالةاألطنان 

  ٤١/٨التوصية 

  )٤٠/٢٢ والتوصية ١٩/٢٧املقرر (مجهورية إيران اإلسالمية   - ٨
 ١٩/٢٧أُدرِجت مجهورية إيران اإلسالمية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر  -١٠١

  .٤٠/٢٢والتوصية 
  كربونااللتزام بتخفيض استهالك رابع كلوريد ال: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

 الصادر عن االجتماع ١٩/٢٧مسجل يف املقرر هو التزمت مجهورية إيران اإلسالمية، كما   -١٠٢
التاسع عشر لألطراف، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 

. ٢٠٠٧تنفاد األوزون يف عام  اسبدالة من األطنان ١١,٦إىل ما ال يزيد على ) رابع كلوريد الكربون(
 الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، فقد مت تذكري الطرف ٤٠/٢٢وكما جاء يف التوصية 

 ويفضل ، من الربوتوكول٧ املستنفدة لألوزون، وفقاً للمادة باملواد املتعلقة ٢٠٠٧أن يقدم بياناته لعام ب
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يف دورا احلادية أن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨بتمرب س/ أيلول١أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  .١٩/٢٧ امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر ،واألربعني

  حالة قضية االمتثال  )ب(
هذا االجتماع، كانت مجهورية إيران اإلسالمية قد قدمت بياناا لعام انعقاد حبلول موعد و  -١٠٣

 استنفاد بدالةلألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره صفر من األطنان  بشأن املواد املستنفدة ٢٠٠٧
وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . األوزون من رابع كلوريد الكربون

 استنفاد بدالة من األطنان ١١,٦ بتخفيض استهالك رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد على ١٩/٢٧
  .٢٠٠٧ يف عام األوزون

  التوصية  )ج(
من على ما أبلغت عنه وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على نئة مجهورية إيران اإلسالمية   -١٠٤

يف عام ) رابع كلوريد الكربون(بيانات عن استهالك املادة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 
 بتخفيض استهالك رابع كلوريد ١٩/٢٧د يف املقرر ، تبين أا قد أجنزت أكثر من التزامها الوار٢٠٠٧

  . استنفاد األوزون يف ذلك العامبدالة من األطنان ١١,٦يزيد على  الكربون إىل ما ال

  ٤١/٩التوصية 

  )٤٠/٢٣ والتوصية ١٨/٢٨املقرر (كينيا   - ٩
  .٤٠/٢٣  والتوصية١٨/٢٨أُدرِجت كينيا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٠٥

  االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 الصادر عن االجتماع الثامن عشر ١٨/٢٨التزمت كينيا، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١٠٦

مركّبات (ملرفق ألف لألطراف، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، ا
 استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٣٠,٠إىل ما ال يزيد على ) الكربون الكلورية فلورية

 تذكري مت للجنة التنفيذ، األربعني الصادرة عن االجتماع ٤٠/٢٣وكما جاء يف التوصية . ٢٠٠٧
 من الربوتوكول، ٧ألوزون، وفقاً للمادة  املتعلقة باملواد املستنفدة ل٢٠٠٧الطرف بأن يقدم بياناته لعام 

، يف  أن تقيم، حىت يتسىن للجنة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١يتجاوز  ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال
  .١٨/٢٨اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 املتعلقة باملواد ٢٠٠٧ع، كانت كينيا قد قدمت بياناا لعام هذا االجتماانعقاد حبلول موعد   -١٠٧

 استنفاد األوزون من مركّبات بدالة من األطنان ٢٢,٧املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره 
 ١٨/٢٨وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . الكربون الكلورية فلورية

 بدالة من األطنان ٣٠,٠ستهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على بتخفيض ا
  .٢٠٠٧استنفاد األوزون يف عام 
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  التوصية  )ج(
 أبلغت عنه من بيانات عن استهالك على ماوبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة كينيا   -١٠٨

، ٢٠٠٧يف عام ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(املواد املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 بتخفيض استهالكها من مركّبات ١٨/٢٨واليت بينت أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 

  . استنفاد األوزون يف ذلك العامبدالة من األطنان ٣٠,٠الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 

  ٤١/١٠التوصية 

  )٤٠/٢٤ والتوصية ١٧/٣٦املقرر (غيزستان قري  - ١٠
  .٤٠/٢٤ والتوصية ١٧/٣٦أُدرِجت قريغيزستان للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٠٩

  االلتزام بتخفيض استهالك اهلالونات: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
صادر عن االجتماع السابع عشر  ال١٧/٣٦ هو مسجل يف املقرر حسبماالتزمت قريغيزستان،   -١١٠

 )اهلالونات(لألطراف، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
كما جاء يف التوصية و. ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٠,٦٠إىل ما ال يزيد على 

 ٢٠٠٧نة التنفيذ، مت تذكري الطرف بأن يقدم بياناته لعام  الصادرة عن االجتماع األربعني للج٤٠/٢٤
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ٧املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون، وفقاً للمادة 

، يف اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال  أن تقيم  حىت يتسىن للجنة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١يتجاوز  ال
  .١٧/٣٦ه الوارد يف املقرر الطرف اللتزام

  حالة قضية االمتثال  )ب(
١١١-  مت بيانابشأن املواد ٢٠٠٧ لعام احبلول موعد هذا االجتماع، كانت قريغيزستان قد قد 

.  استنفاد األوزون من اهلالوناتبدالةاملستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره صفر من األطنان 
 بتخفيض استهالك ١٧/٣٦ حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر وتضع هذه البيانات الطرف يف

  .٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٠,٦٠اهلالونات إىل ما ال يزيد على 
  التوصية  )ج(

 على ذلك وافقت اللجنة على نئة قريغيزستان على ما أبلغت عنه من بيانات بشأن وبناًء  -١١٢
، واليت تبين أا ٢٠٠٧يف عام ) اهلالونات(درجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف استهالك املواد املُ

 بتخفيض استهالك اهلالونات إىل ما ال يزيد على ١٧/٣٦أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 
  . استنفاد األوزون يف ذلك العامبدالة من األطنان ٠,٦٠

  ٤١/١١التوصية 
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  )٤٠/٢٥ والتوصية ١٦/٢٥قرر امل(ليسوتو   - ١١
  .٤٠/٢٥ والتوصية ١٦/٢٥للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر أُدرِجت ليسوتو   -١١٣

  االلتزام بتخفيض استهالك اهلالونات: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
دس عشر  الصادر عن االجتماع السا١٦/٢٥التزمت ليسوتو، حسبما هو مسجل يف املقرر   -١١٤

) اهلالونات(لألطراف، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
وكما جاء يف التوصية . ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٠,١إىل ما ال يزيد على 

 ٢٠٠٧لطرف بأن يقدم بياناته لعام  الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت تذكري ا٤٠/٢٥
يتجاوز   من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال٧بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 

، يف اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال الطرف  أن تقيم، حىت يتسىن للجنة٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١
  .١٦/٢٥لتزامه الوارد يف املقرر ال

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٧هذا االجتماع كانت ليسوتو قد قدمت بياناا لعام انعقاد حبلول موعد   -١١٥

.  استنفاد األوزون من اهلالوناتبدالةاملستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره صفر من األطنان 
 بتخفيض استهالك اهلالونات ١٦/٢٥لوارد يف املقرر تبين هذه البيانات أن الطرف أجنز أكثر من التزامه ا

  .٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام بدالة من األطنان ٠,١يزيد على  ال إىل ما
  التوصية  )ج(

 أبلغت عنه من بيانات عن استهالك على ماوبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة ليسوتو   -١١٦
ا ٢٠٠٧يف عام ) اهلالونات(موعة الثانية، املرفق ألف املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف ان أاليت تبي ،

 ٠,١ بتخفيض استهالك اهلالونات إىل ما ال يزيد على ١٦/٢٥أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 
  . استنفاد األوزون يف ذلك العامبدالةمن األطنان 

  ٤١/١٢التوصية 

  )٤٠/٢٦ والتوصية ١٧/٣٧ و١٥/٣٦ املقرران(اجلماهريية العربية الليبية   - ١٢
 ١٥/٣٦أُدرِجت اجلماهريية العربية الليبية للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقررين   -١١٧

  .٤٠/٢٦ والتوصية ١٧/٣٧و
االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

  وبروميد امليثيلواهلالونات 
 الصادر عن االجتماع ١٥/٣٦ هو مسجل يف املقرر حسبماالتزمت اجلماهريية العربية الليبية،   -١١٨

اخلامس عشر لألطراف خبفض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 استنفاد األوزون يف بدالة من األطنان ١٠٧,٠ يزيد على إىل ما ال) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(

 الصادر عن االجتماع السابع ١٧/٣٧ هو مسجل يف املقرر حسبماوالتزم الطرف أيضاً، . ٢٠٠٧عام 
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عشر لألطراف بتخفيض استهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف 
 ٢٠٠٦ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٦٥٣,٩١٠إىل ما ال يزيد على ) اهلالونات(
لمادة اخلاضعة للرقابة ل هواستهالك ٢٠٠٧ استنفاد األوزون يف عام  من األطنان بدالة٣١٦,٥٣٣و

 من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ٩٦,٠إىل ما ال يزيد على ) ميد امليثيلروب(املدرجة يف املرفق هاء 
، ٣٩/٢٢ويف التوصية . ٢٠٠٧األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام  من ٧٥,٠ و٢٠٠٦عام 

الحظت جلنة التنفيذ مع القلق أن اجلماهريية العربية الليبية مل تستجب لطلب اللجنة السابق الوارد يف 
 الصادرة عن ٤٠/٢٦وكما جاء يف التوصية . ٢٠٠٦ بأن تقدم بياناا عن عام ٣٨/٢٤التوصية 

 املتعلقة باملواد املستنفدة ٢٠٠٧أن يقدم بياناته لعام ب للجنة التنفيذ مت تذكري الطرف عنياألرباالجتماع 
سبتمرب / أيلول١ من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧لألوزون وفقاً للمادة 

لتزامه الوارد يف يف اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال الطرف الأن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨
  .١٧/٣٧ و١٥/٣٦املقررين 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
االجتماع، كانت اجلماهريية العربية الليبية قد قدمت بياناا لعام هذا انعقاد حبلول موعد   -١١٩

 من األطنان بدالة استنفاد ٥٧,٥٠ بشأن املواد املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك قدره ٢٠٠٧
 من األطنان بدالة استنفاد األوزون من ٢٩١,٥٠ومركّبات الكربون الكلورية فلورية من األوزون 

وتضع هذه البيانات الطرف . بروميد امليثيلمن  من األطنان بدالة استنفاد األوزون ٦٧,٦٠اهلالونات و
لكلورية  بتخفيض استهالكه من مركّبات الكربون ا١٥/٣٦يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر 

 من األطنان بدالة استنفاد األوزون واستهالكه من اهلالونات إىل ما ١٠٧,٠فلورية إىل ما ال يزيد على 
 بتخفيض ١٧/٣٧ من األطنان بدالة استنفاد األوزون والتزامه الوارد يف املقرر ٦٥٣,٩١٠ال يزيد على 

ن بدالة استنفاد األوزون يف عام  من األطنا٧٥,٠استهالكه من بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على 
 جاء فيها أنه قد خفّض استهالكه للهالونات من ٢٠٠٦وأبلغ الطرف أيضاً بيانات عن عام . ٢٠٠٧

 من األطنان بدالة استنفاد ٣٠٤,٥ إىل ٢٠٠٤ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٤١٤,٥
بدالة استنفاد األوزون يف عام   من األطنان٩٦,٠ واستهالكه لربوميد امليثيل من ٢٠٠٦األوزون يف عام 

وهذا االستهالك أقل من احلد . ٢٠٠٦ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٧٢,٠ إىل ٢٠٠٤
 من األطنان ٦٥٣,٩ وهو ١٧/٣٧األقصى لالستهالك املسموح له به يف ذلك العام مبوجب املقرر 

.  من بروميد امليثيل بدالة استنفاد األوزون األطنان من٩٦,٠بدالة استنفاد األوزون من اهلالونات و
 من األطنان بدالة ١١٥,٧وأبلغ الطرف أيضاً عن استهالك ملركّبات الكربون الكلورية فلورية قدره 

  . لذلك العام١٥/٣٦، وهو يقع يف حدود االلتزام الوارد يف املقرر ٢٠٠٦استنفاد األوزون يف عام 
  التوصية  )ج(

 من على ما أبلغت عنه، وافقت اللجنة على نئة اجلماهريية العربية الليبية ى ذلكوبناًء عل  -١٢٠
مركّبات الكربون الكلورية (بيانات بشأن استهالك املواد املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

املادة اخلاضعة و) اهلالونات(واملادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ألف ) فلورية
، اليت تبين أا أجنزت أكثر من التزامها ٢٠٠٧يف عام ) بروميد امليثيل(للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
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 بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على ١٥/٣٦الوارد يف املقرر 
 من ٦٥٣,٩١٠هلالونات إىل ما ال يزيد على  من األطنان بدالة استنفاد األوزون، واستهالك ا١٠٧,٠

 بتخفيض استهالك بروميد امليثيل إىل ١٧/٣٦األطنان بدالة استنفاد األوزون، والتزامها الوارد يف املقرر 
  . من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام٧٥,٠ما ال يزيد على 

  ٤١/١٣التوصية 

  )٤٠/٢٧ والتوصية ١٥/٣٧املقرر (ملديف  - ١٣
  .٤٠/٢٧ والتوصية ١٥/٣٧أُدرِجت ملديف للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢١

  االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
س عشر  الصادر عن االجتماع اخلام١٥/٣٧ هو مسجل يف املقرر حسبماالتزمت ملديف،   -١٢٢

مركّبات (لألطراف، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٦٩إىل ما ال يزيد على ) الكربون الكلورية فلورية

 تذكرية التنفيذ، مت  الصادرة عن االجتماع األربعني للجن٤٠/٢٧وكما جاء يف التوصية . ٢٠٠٧
 من الربوتوكول، ٧ بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة ٢٠٠٧الطرف بأن يقدم بياناته لعام 

، يف  أن تقيم حىت يتسىن للجنة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  .١٥/٣٧د يف املقرر اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال الطرف اللتزامه الوار

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٧هذا االجتماع كانت ملديف قد قدمت بياناا لعام انعقاد لول موعد حب  -١٢٣

أبلغت عن استهالك ملركّبات الكربون الكلورية فلورية قدره صفر من األطنان فاملستنفدة لألوزون، 
 ١٥/٣٧يانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر وتضع هذه الب. بدالة استنفاد األوزون

 من األطنان بدالة ٠,٦٩بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 
  .٢٠٠٧استنفاد األوزون يف عام 

  التوصية  )ج(
من بيانات بشأن املواد  على ما أبلغت عنهوبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة ملديف   -١٢٤

يف عام ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
 بتخفيض استهالك مركّبات ١٥/٣٧، اليت تبين أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٧

  . من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام٠,٦٩الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 

  ٤١/١٤التوصية 
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  )٤٠/٣٠ والتوصية ١٤/٣٠املقرر (نيجرييا  - ١٤
  .٤٠/٣٠ والتوصية ١٤/٣٠أُدرِجت نيجرييا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢٥

   مركّبات الكربون الكلورية فلوريةااللتزام بتخفيض استهالك: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 الصادر عن االجتماع الرابع عشر ١٤/٣٠ هو مسجل يف املقرر حسبماالتزمت نيجرييا   -١٢٦

مركّبات (تخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف بلألطراف، 
 إىل ما ٢٠٠٦ن بدالة استنفاد األوزون يف عام  من األطنا١ ١٠٠,٠من ) الكربون الكلورية فلورية

كما جاء يف التوصية و. ٢٠٠٧ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٥١٠,٠يزيد على  ال
 ٢٠٠٧ الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت تذكري الطرف بأن يقدم بياناته لعام ٤٠/٣٠

 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧للمادة بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً 
 امتثال الطرف ،يف اجتماعها احلادي واألربعنيأن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١

  .١٤/٣٠اللتزامه الوارد يف املقرر 
  حالة قضية االمتثال  )ب(

 بشأن املواد ٢٠٠٧ قد قدمت بياناا لعام هذا االجتماع كانت نيجريياانعقاد حبلول موعد   -١٢٧
 من األطنان ١٧,٥٠املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك ملركّبات الكربون الكلورية فلورية قدره 

 ١٤/٣٠وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . بدالة استنفاد األوزون
 من األطنان بدالة ٥١٠,٠بون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على بتخفيض استهالك مركّبات الكر

  .٢٠٠٧استنفاد األوزون يف عام 
  التوصية  )ج(

وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على نئة نيجرييا على ما أبلغته من بيانات بشأن استهالك املواد   -١٢٨
، واليت تبين ٢٠٠٧يف عام ) لكلورية فلوريةمركّبات الكربون ا(املُدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

 بتخفيض استهالكها ملركّبات الكربون الكلورية ١٤/٣٠أا أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 
  . من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام٥١٠,٠فلورية إىل ما ال يزيد على 

  ٤١/١٥التوصية 

  )٤٠/٣٢ والتوصية ١٩/٢٢املقرر (باراغواي   - ١٥
  .٤٠/٣٢ والتوصية ١٩/٢٢أُدرِجت باراغواي للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٢٩

االلتزام بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية : قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(
  ورابع كلوريد الكربون

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر ١٩/٢٢ املقرر التزمت باراغواي، حسبما هو مسجل يف  -١٣٠
مركّبات (لألطراف، بتخفيض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 

 ٢٠٠٧ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٣١,٦إىل ما ال يزيد على ) الكربون الكلورية فلورية
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إىل ) رابع كلوريد الكربون(ضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء واستهالك املادة اخلا
كما جاء يف التوصية و. ٢٠٠٧ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,١يزيد على   ال  ما

 ٢٠٠٦ الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت تذكري الطرف بأن يقدم بياناته لعام ٤٠/٣٢
 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 

 امتثال الطرف ،يف اجتماعها احلادي واألربعنيأن تقيم، ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١
  .١٩/٢٢اللتزامه الوارد يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن ٢٠٠٧هذا االجتماع، كانت باراغواي قد قدمت بياناا لعام انعقاد  موعد وحبلول  -١٣١

 من ١٢,٣مركّبات الكربون الكلورية فلورية قدره من املواد املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك 
نفاد األطنان بدالة استنفاد األوزون واستهالك لرابع كلوريد الكربون قدره صفر من األطنان بدالة است

 بتخفيض ١٩/٢٢وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر . األوزون
 من األطنان بدالة استنفاد ٣١,٦استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 

لة استنفاد األوزون  من األطنان بدا٠,١األوزون واستهالك رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد على 
  .٢٠٠٧يف عام 

  التوصية  )ج(
بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة باراغواي على ما أبلغته من بيانات بشأن استهالك   -١٣٢

واملادة اخلاضعة ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(املواد املدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
، واليت تبين أا ٢٠٠٧يف عام ) رابع كلوريد الكربون( الثانية، املرفق باء للرقابة املدرجة يف اموعة

 بتخفيض استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية ١٩/٢٢أجنزت أكثر من التزامها الوارد يف املقرر 
  من األطنان بدالة استنفاد األوزون واستهالك رابع كلوريد الكربون إىل٣١,٦يزيد على  ال إىل ما

  .يزيد على صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام  ال  ما

  ٤١/١٦التوصية 

  )٤٠/٣٦ والتوصية ١٥/٤٣املقرر (أوغندا   - ١٦
  .٤٠/٣٦ والتوصية ١٥/٤٣أُدرِجت أوغندا للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر   -١٣٣

  خفيض استهالك بروميد امليثيلااللتزام بت: قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 الصادر عن االجتماع اخلامس عشر ١٥/٤٣ هو مسجل يف املقرر حسبماالتزمت أوغندا،   -١٣٤

 طناً ٤,٨من ) بروميد امليثيل(لألطراف، بتخفيض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء 
 كانون ١ بدالة استنفاد األوزون حبلول طنانمن األ إىل صفر ٢٠٠٦بدالة استنفاد األوزون يف عام 

 الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ، مت ٤٠/٣٦وكما جاء يف التوصية . ٢٠٠٧يناير /الثاين
 من ٧ بشأن املواد املستنفدة لألوزون، وفقاً للمادة ٢٠٠٧تذكري الطرف بأن يقدم بياناته لعام 
أن ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١موعد ال يتجاوز الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف 

  .١٥/٤٣ امتثال الطرف اللتزامه الوارد يف املقرر ،يف اجتماعها احلادي واألربعنيتقيم، 
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  حالة قضية االمتثال  )ب(
 بشأن املواد ٢٠٠٧هذا االجتماع، كانت أوغندا قد قدمت بياناا لعام انعقاد حبلول موعد   -١٣٥
. تنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك لربوميد امليثيل قدره صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزوناملس

 بتخفيض استهالك بروميد ١٥/٤٣وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد يف املقرر 
  .٢٠٠٧يزيد عن صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام  ال  امليثيل إىل ما

  التوصية  )ج(
أبلغت عنه من بيانات بشأن املادة على ما بناًء على ذلك، وافقت اللجنة على نئة أوغندا و -١٣٦

، اليت تبين أا يف حالة امتثال ٢٠٠٧يف عام ) بروميد امليثيل (ة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاءاخلاضع
كها من بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد على صفر من  بتخفيض استهال١٥/٤٣لتزامها الوارد يف املقرر با

  .األطنان بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام

  ٤١/١٧التوصية 

خيص للمواد املستنفدة لألوزون من قبل إريتريا وبربادوس اخطط العمل إلنشاء وتشغيل نظم تر  -جيم 
، ٢، الفقرة ١٩/٢٦املقرر  (وتونغا وجزر كوك والصومال وغينيا االستوائية وناورو وهاييت

  )٤٠/٤٠ و٤٠/٣٩والتوصيتان 
أُدرِجت إريتريا وبربادوس وتونغا وجزر كوك والصومال وغينيا االستوائية وناورو وهاييت كلها   -١٣٧

  .٤٠/٣٩ والتوصية ١٩/٢٦للنظر يف وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للمقرر 
  قضية االمتثال قيد االستعراض  - ١

 من ٢ هو مسجل يف الفقرة حسبما كلٍ من األطراف املذكورة يف الفقرة السابقة، طُلب من  -١٣٨
 االستعجال وجه الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أن يقدم إىل األمانة على ١٩/٢٦املقرر 

، خطة عمل لضمان القيام على وجه السرعة بإنشاء وتشغيل ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ويف موعد غايته 
 علماً مع جلنة التنفيذويف مجلة أمور، أحاطت .  لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزوننظام

 بأن ١٩/٢٦بأن بعض األطراف مل تستجب بعد للطلب الوارد يف املقرر  ٤٠/٣٩يف توصيتها القلق 
 إريتريا وبربادوس ويف التوصية نفسها، طلبت اللجنة من. تبلِّغ عن إنشاء نظم التراخيص اخلاصة ا

سبتمرب / أيلول١إكمال إنشاء وبدء تشغيل نظامي التراخيص اخلاصني ما يف موعد ال يتجاوز 
ويف التوصية نفسها، طلبت اللجنة إىل تونغا وجزر كوك والصومال . ، وإخطار األمانة بذلك٢٠٠٨

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١تجاوز وناورو وهاييت أن تقدم إىل األمانة على سبيل االستعجال ويف موعد ال ي
 لكفالة إنشاء وتشغيل نظم التراخيص اخلاصة ا على وجه ١٩/٢٦خطط العمل املطلوبة يف املقرر 

  .، يف اجتماعها احلادي واألربعني، امتثال األطراف للربوتوكول أن تقيمالسرعة، حىت يتسىن للجنة
 مونتريال الذي أُدخل على بروتوكول مونتريال غينيا االستوائية مل تصدق على تعديل ومبا أن  -١٣٩

، فهي مل تكن ملزمة بإنشاء نظام للتراخيص يف وقت اعتماد اجتماع األطراف ٢٠٠٧يوليه /حىت متوز
بيد أنه بانقضاء الفترة الزمنية الالزمة أصبح . ، وبالتايل مل يتم إدراجها يف ذلك املقرر١٩/٢٦للمقرر 
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، أن ٤٠/٤٠ما جاء يف التوصية حنو ، وبالتايل فقد طُلب منها، على نافذاًاخيص التزامها بإنشاء نظام تر
انعقاد لول موعد بيد أنه حب. خيص اخلاص ااام الترتبلِّغ اللجنة يف اجتماعها احلادي واألربعني حبالة نظ

نة  ممثل أماوضح، وكما أ٤٠/٤٠هذا االجتماع، مل يكن الطرف قد قام باإلبالغ وفقاً للتوصية 
 به حىت اًللتراخيص خاصاً الصندوق املتعدد األطراف يف كلمته، فإن الطرف على ما يبدو مل ينشئ نظام

  .موعد انعقاد هذا االجتماع
  حالة قضية االمتثال  - ٢
  جزر كوك وناورو  )أ(

هذا االجتماع أخربت جزر كوك وناورو األمانة بأما قد أنشأتا يف شهري انعقاد حبلول موعد   -١٤٠
 على التوايل نظامني لتراخيص استرياد وتصدير املواد ٢٠٠٨نوفمرب /سبتمرب وتشرين الثاين/يلولأ

  .٢٠٠٨املستنفدة لألوزون واخلاضعة للرقابة، دخال حيز النفاذ يف عام 
  إريتريا  )ب(

قد أنشأت نظاماً للتراخيص حسبما هو هذا االجتماع، مل تكن إريتريا انعقاد حبلول موعد   -١٤١
، على ٤٠/٣٩ باء من بروتوكول مونتريال، كما أا مل تستجب للتوصية ٤املادة وب مبوجب مطل

 بأن املشروع النهائي لنظام الترخيص اخلاص ا قد قُدم ٢٠٠٨أبريل /الرغم من أا قد أبلغت يف نيسان
 قد أبلغ أيضاً بأنه وكان الطرف. إىل وزارة العدل ملواءمته مع سائر اإلعالنات القانونية األخرى وإقراره

جيري االضطالع باألنشطة ذات الصلة، مبا يف ذلك التوعية العامة والتثقيف يف جمال محاية طبقة 
  .األوزون

  بربادوس  )ج(
 بأا قد أنشأت نظاماً لتراخيص استرياد ٢٠٠٨أغسطس /أفادت بربادوس األمانة يف آب  -١٤٢

ابة، سوف ينشر يف اجلريدة الرمسية يف أقرب وقت وتصدير املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرق
وأخربت األمانة الطرف أنه، ما مل تنشر اللوائح التنظيمية يف . مستطاع، ومن مث يصبح ساري املفعول

اجلريدة الرمسية وتدخل حيز النفاذ الكامل، ال ميكن معاملة بربادوس كطرف له نظام تراخيص يف 
  . باء من بروتوكول مونتريال٤ هو متوخى يف املادة مرحلة التشغيل الكامل حسبما

  هاييت  )د(
أبلغت هاييت، من خالل برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة   -١٤٣

، بأا قد قامت بتنفيذ نظام التراخيص اخلاص ا عن ٢٠٠٨سبتمرب /البحر الكارييب، األمانة يف أيلول
فادة من التشريعات احلالية، اليت تعتبر مبقتضاها كل املواد املستنفدة لألوزون واخلاضعة طريق االست

ونتيجة لذلك . للرقابة واملعدات اليت حتتوي على مثل هذه املواد بضائع مقيدة مبوجب قانون اجلمارك
 على ترخيص، سيتعين على أي شخص يرغب يف استرياد أو تصدير املواد اخلاضعة للرقابة أن حيصل

 رسائل تنجزسوف و. كما أن مكتب األوزون الوطين سوف حيدد حصص ختصص لكل مستورد
ومل ترد أي رسائل مباشرة من . ٢٠٠٨سبتمرب / يف أيلولاالتفاق يف هذا الصدد بني وزاريت البيئة واملالية

  .حكومة هاييت بشأن هذه القضية
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  الصومال  -هاء 
لطرف ل تهاشة احلالة يف الصومال يف إطار هذا البند الفرعي مع مناقشوافقت اللجنة على مناق  -١٤٤

من الفصل ‘ ٣’وترد يف اجلزء دال .  من جدول األعمال٨والبند ‘ ٣’) د (٥يف إطار البند الفرعي 
  .هلذه البنود الثالثةللجنة ااخلامس من هذا التقرير مناقشه 

  غينيا االستوائية وتونغا  )و(
مل ترد من غينيا االستوائية أو تونغا أي تقارير بشأن إنشاء هذا االجتماع قاد انعحبلول موعد   -١٤٥

  .نظم للتراخيص
  املساعدة على االمتثال  - ٣

 لتمويل إنشاء وتطبيق نظم ٤٠/٣٩قُدمت مساعدة مالية لكل األطراف املدرجة حتت التوصية   -١٤٦
  .التراخيص

  التوصية  - ٤
  :جنة على أاوبناًء على ذلك وافقت الل  -١٤٧

 باء من ٤أن جزر كوك وناورو قد امتثلتا لاللتزام مبوجب املادة ب  مع التقديرحتيط علماًإذ   
  بروتوكول مونتريال بإنشاء وتشغيل نظم تراخيص،

 بأن تونغا وغينيا االستوائية مل تبلغا، حىت موعد انعقاد هذا وإذ حتيط علماً مع القلق الشديد  
التزاماما بتقدمي خطة عمل لكفالة إنشاء وتشغيل نظام لتراخيص استرياد وتصدير االجتماع، عن حالة 

  ،٤٠/٤٠املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للتوصية 
بالتقدم الذي أبلغت عنه إريتريا وبربادوس وهاييت حنو إنشاء وتشغيل نظم وإذا حتيط علماً أيضاً   

  تراخيص،
 ويف األولوية سبيلتقدما إىل األمانة على  على أن اة وتونغكالً من غينيا االستوائيحتثّ   )أ(  

، خطة عمل لكفالة إنشاء وتشغيل نظام لتراخيص استرياد ٢٠٠٩مارس / آذار٣١موعد ال يتجاوز 
 يف اجتماعها هاوتصدير املواد املستنفدة لألوزون على وجه السرعة ويف وقت يسمح للجنة بالنظر في

  ؛الثاين واألربعني
 نظمإىل كلٍ من إريتريا وبربادوس وهاييت إكمال عملية إنشاء وتشغيل  طلبت  )ب(  

فقاً اللتزاماا  وذلكللتراخيص، وإخطار األمانة بذلك فوراً بعد دخول نظم التشغيل حيز النفاذ و
  . باء من الربوتوكول٤مبوجب املادة 

  ٤١/١٨التوصية 
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  توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال  -دال 
  )٤٠/٦التوصية (بنغالديش   - ١

) ب (٥يف حالة بنغالديش يف إطار هذا البند الفرعي إىل جانب البند الفرعي نظرت اللجنة   -١٤٨
  . من الفصل اخلامس هلذا التقرير٢وترد مناقشتها للبندين الفرعيني يف اجلزء باء . ‘٢’

  )٤٠/١التوصية (إكوادور وجزر سليمان والسلفادور وشيلي وكوبا   - ٢
  قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(

للجنة التنفيذ عن البيانات الحظت األمانة، فيما كانت تعد تقريرها إىل االجتماع األربعني   -١٤٩
اليت (لربوتوكول مونتريال، أن البيانات تكشف عن أن عدداً من األطراف  ٧املُبلَغ عنها مبوجب املادة 

 قد احنرفت )تايل مل تناقَش يف الفصل الثاين من هذا التقريرمل تتناوهلا قرارات أو توصيات سابقة وبال
وعالوة على ذلك، قام طرفان . على ما يبدو عن التزاماا فيما يتعلق باستهالك املواد املستنفدة لألوزون

تني  عن التزاماما مبوجب الربوتوكول للسناً ظاهربعد إعداد تقرير البيانات، بإبالغ بيانات تبين احنرافاً
وفيما بعد أجرت األمانة مشاورات مع األطراف املعنية اليت كان من بينها إكوادور . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

، أحاطت جلنة التنفيذ علماً ذه ٤٠/١ويف التوصية . وجزر سليمان والسلفادور وشيلي وكوبا
. طراف املعنيةزالت يف ذلك الوقت قيد االستعراض من قبل األمانة واأل االحنرافات الظاهرة وأا ما

ويف التوصية نفسها، قالت جلنة التنفيذ إنه ما مل يتم تصحيح هذه االحنرافات قبل موعد انعقاد اجتماعها 
يف هذا )  ألفالفرع( مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول ختاذاحلادي واألربعني فهي سوف تنظر يف ا

حبلول موعد هذا االجتماع مل يستجب أي و. طراف املذكورة أعالهطرف من األ كلٍ بشأنالتقرير 
  .٤٠/١لتوصية لطرف من األطراف املعنية 

  حالة االمتثال  )ب(
  شيلي  ‘١’

 من املادة ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,٧أبلغت شيلي عن استهالك قدره   -١٥٠
ومتثّل هذه البيانات ). لكربونرابع كلوريد ا(اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، املرفق باء 

حلد من استهالكه من رابع كلوريد الكربون إىل بااحنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول 
 من األطنان بدالة ٠,١ يف املائة من خط أساس استهالكه من تلك املادة وحتديداً ١٥يزيد على   ال  ما

أنه على علم ذا االحنراف الظاهر، وقال إنه وأوضح الطرف، لدى عرض بياناته، . استنفاد األوزون
عاكف على استقصاء احتمال أن يكون السبب يف هذه االحنرافات راجعاً إىل استخدامات خمتربية 

 من األطنان ٠,٧وبانتهاء االستقصاء، أكّد الطرف أن استهالك رابع كلوريد الكربون البالغ . وحتليلية
 ١٩/١٧ومبوجب املقرر . اض العمليات املختربية والتحليليةوزون كان كله ألغرألبدالة استنفاد ا

 النظر يف حالة االمتثال فيما يتصل ٢٠١٠الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف أُرجئ إىل عام 
 من الربوتوكول اليت ٥بتدابري الرقابة على رابع كلوريد الكربون لدى األطراف العاملة مبوجب املادة 

 احنراف عن هدف االستهالك احملدد لتلك املادة يرجع إىل استخدام رابع كلوريد  أي أنتقدم دليالً على
  .الكربون يف أغراض العمليات التحليلية واملختربية
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  كوبا  ‘٢’
 من املادة ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ١,٦أبلغت كوبا عن استهالك قدره   -١٥١

وهذا ميثّل احنرافاً عن ). رابع كلوريد الكربون(ة الثانية املرفق باء اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموع
 من استهالكه من رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد على باحلدالتزام الطرف مبوجب الربوتوكول 

.  بدالة استنفاد األوزونمن األطنان ٠,٤ يف املائة من خط أساس استهالكه لتلك املادة وحتديداً ١٥
ورداً .  طلبت األمانة من كوبا أن تقدم تفسرياً هلذا االحنراف٢٠٠٨مايو / أيار٥لة مؤرخة ويف رسا

  .على ذلك أوضح الطرف أن استهالكه من رابع كلوريد الكربون كان لعمليات حتليلية وخمتربية
  إكوادور  ‘٣’

 من ٢٠٠٧  بدالة استنفاد األوزون يف عاماً طن١٢٢,٤أبلغت إكوادور عن استهالك قدره   -١٥٢
متثّل هذه البيانات احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب و). بروميد امليثيل(املادة املدرجة يف املرفق هاء 

 يف املائة من مستوى األساس ٨٠ عن حبيث ال يزيدالربوتوكول باحلد من استهالكه لربوميد امليثيل 
 األمانة من ت، طلب٢٠٠٨مايو / أيار٥ويف رسالة مؤرخة .  طناً بدالة استنفاد األوزون٦٦,٢البالغ 

يلتزم من ورداً على ذلك اتصل الطرف باألمانة وقال إنه . إكوادور أن تقدم تفسرياً لذلك االحنراف
، يف ضوء خطة العمل اليت ٢٠٠٨عام يف  بالعودة إىل االمتثال اللتزاماته مبوجب الربوتوكول جديد

 ،ر يف هذه اخلطة يف االجتماع األربعني للجنة اليت اتفقتوقد جرى النظ. ٢٠٠٨فرباير /قدمها يف شباط
االجتماع إىل تضمن مؤشرات قياس متفق عليها يمشروع مقرر أن حتيل  على ،٤٠/١٤يف التوصية 

اقترحت األمانة، ووافقتها اللجنة، أنه نظراً ألن آخر االجتماع احلايل ويف . لينظر فيه العشرين لألطراف
تضمن أي معلومات جديدة، فقد ال ترغب اللجنة يف إدخال تغيري على التوصية رسالة من الطرف مل ت

تقرير اللجنة عن اجتماعها األربعني لاملرفق األول، الفرع ألف، (ومشروع املقرر املرتبط ا ) ٤٠/١٤(
)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/6((الذي وافقت عليه يف اجتماعها األربعني .  

  السلفادور  ‘٤’
دالة استنفاد األوزون يف عام ب اً طن١٩,٢بداية أبلغت السلفادور عن استهالك قدره يف ال  -١٥٣

ومتثّل هذه البيانات احنرافاً عن التزام الطرف ). بروميد امليثيل( من املادة املدرجة يف املرفق هاء ٢٠٠٧
ائة من مستوى  يف امل٨٠ على حبيث ال يزيداحلد من استهالكه لربوميد امليثيل بمبوجب الربوتوكول 

 ويف مراجعة تالية للبيانات عزت السلفادور كل .أساسه البالغ صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون
 إىل تطبيقات احلجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن، ٢٠٠٧عام يف استهالكها من بروميد امليثيل 

يانات أن السلفادور يف حالة امتثال لتدابري وأكّدت الب. اليت كانت معفاة من التدابري الرقابية للربوتوكول
  .الربوتوكول الرقابية على بروميد امليثيل

  جزر سليمان  ‘٥’
 ٢٠٠٦ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ١,٤أبلغت جزر سليمان عن استهالك قدره   -١٥٤

ومتثّل هذه ). ورية فلوريةمركّبات الكربون الكل(من املواد املدرجة يف اموعة األوىل يف املرفق ألف 
البيانات احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول للحد من استهالك مركّبات الكربون الكلورية 
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 من األطنان بدالة استنفاد ٢,١ يف املائة من مستوى أساسه البالغ ٥٠يزيد على  فلورية إىل ما ال
 األمانة من جزر سليمان أن تقدم تفسرياً هلذا ، طلبت٢٠٠٨يوليه / متوز٣ويف رسالة مؤرخة . األوزون
  .ومل تتلق األمانة أي رد حىت موعد انعقاد هذا االجتماع. االحنراف

  التوصية  )ج(
  :وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على أا  -١٥٥

 بأن جزر سليمان مل ترد حىت موعد انعقاد هذا االجتماع على الطلب  مع القلقإذ حتيط علماً  
م و الصادرة عن االجتماع األربعني للجنة التنفيذ ٤٠/١ل يف التوصية املسججزر سليمان مفادها أن تقد

تفسرياً الحنرافاا القائمة عن االستهالك فيما يتعلق باملواد املدرجة يف اموعة األوىل، الفصل ألف 
  ،)مركّبات الكربون الكلورية فلورية(

هلذا التقرير إىل االجتماع العشرين ) الفرع ألف(رفق األول يف امل مشروع املقرر الوارد حتيل  
  .لألطراف لينظر فيه

  ٤١/١٩التوصية 

  )٤٠/٣٥التوصية (الصومال   - ٣
من جدول ) ج (٥ البند الفرعي باالقتران معوافقت اللجنة على أن تنظر يف هذا البند الفرعي   -١٥٦

  .األعمال، ما دام هذا البند األخري يتصل بالصومال
  .٤٠/٣٥ و٣٩/٣٢ وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصيتني للنظر يفأدرِجت الصومال   -١٥٧

  لهالوناتلخطة عمل طلب : قضية االمتثال موضع االستعراض  )أ(
 الصادرتني يف ٤٠/٣٥ و٢٩/٣٢طُلب من الصومال، حسبما هو مسجل يف التوصيتني   -١٥٨

 التنفيذ، أن تقدم إىل أمانة األوزون يف موعد ال يتجاوز االجتماعني التاسع والثالثني واألربعني للجنة
، تقريراً عن اجلهود اليت تبذهلا، بالتعاون مع الوكاالت املنفّذة ذات الصلة، من ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١

وطُلب من . أجل وضع خطة عمل للعودة إىل االمتثال بتدابري الربوتوكول الرقابية على اهلالونات
 من ٧ بشأن املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة ٢٠٠٧يقدم بياناته لعام الطرف أيضاً أن 

أن ، حىت يتسىن للجنة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١يتجاوز  الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال
  . امتثال الطرف للربوتوكول،يف اجتماعها احلادي واألربعنيتقيم، 

  حالة قضية االمتثال  )ب(
 املتعلقة باملواد ٢٠٠٧ل موعد انعقاد هذا االجتماع كانت الصومال قد قدمت بياناا لعام حبلو  -١٥٩

.  من األطنان بدالة استنفاد األوزون١٣,٢املستنفدة لألوزون، فأبلغت عن استهالك من اهلالونات قدره 
استنفاد األوزون  طناً بدالة ٧٩,٥٠وقبل االجتماع بفترة وجيزة أبلغ الطرف أيضاً عن استهالك قدره 

وكانت البيانات اليت أبلغ عنها الطرف بشأن استهالك كل من . من مركّبات الكربون الكلورية فلورية
اهلالونات ومركّبات الكربون الكلورية فلورية غري متسقة مع التزامه بتخفيض االستهالك إىل ما ال يزيد 

  .على احلدود املسموح له ا مبوجب بروتوكول مونتريال
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وترد . ٤٠/٣٥ و٣٩/٤٢وأبلغت الصومال أيضاً عن خطة عمل للهالونات وفقاً للتوصيتني   -١٦٠
  . ويرد أدناه موجز هلاUNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/INF/3لوثيقة ل األولهذه اخلطة يف املرفق 

  حتديد مستخدمي اهلالونات  ‘١’
  :رئيسيةتضمنت اخلطة استراتيجية واسعة النطاق تركِّز على ستة جماالت   -١٦١

مراقبة إمدادات السلع واخلدمات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون داخل البلد من   )أ(  
خالل املساعدة التقنية واملالية املباشرة اليت تستهدف مساعدة مستخدمي املواد املستنفدة لألوزون على 

  ترقية التكنولوجيا اليت يستخدموا؛
دقيقة عن استهالك املواد املستنفدة تفصيلية جلمع بيانات القيام بدراسة استقصائية   )ب(  

  ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨لألوزون يف عامي 
احلد من الطلب على اخلدمات والسلع اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون عن طريق   )ج(  

ة التوعية يف صفوف مستهلكي املواد املستنفدة لألوزون يف أوساط اجلمهور ويف قطاع الصناعة بغي
  تشجيع إدخال تغيريات يف أمناط استهالك املواد املستنفدة لألوزون؛

تنظيم استرياد املواد املستنفدة لألوزون وتوزيعها وإضفاء الطابع التجاري عليها   )د(  
  تكنولوجي ودعمه؛التغيري الواستخدامها من خالل إطار قانوين مناسب بغية التشجيع على إحداث 

  يلة للمعدات اليت يتم حتويلها واستعادة املربدات وإعادة تدويرها؛تشجيع قيام سوق بد  )ه(  
رصد ومراقبة األنشطة املقترحة يف إطار هذه االستراتيجية بانتظام واستمرار لضمان   )و(  

  .حتقيق النتائج املرجوة
  حتديد أسباب عدم االمتثال  ‘٢’

 بدالة استنفاد األوزون يف عام  طنا١٨,٨ًأبلغت الصومال عن استهالك من اهلالونات قدره   -١٦٢
، وهي كمية غري متسقة مع ما يتطلبه الربوتوكول منها وهو أن حتد من استهالك هذه املواد يف ٢٠٠٦

 من األطنان ٨,٨٥ يف املائة من خط أساسها هلذه املواد وحتديداً ٥٠يزيد على حبيث ال تلك السنة 
. ١٩٩١ثال إىل ايار مؤسساته العامة واخلاصة يف عام  الطرف عدم االمتاوعز. بدالة استنفاد األوزون

  .وقد كانت اهلياكل اإلنتاجية واالقتصادية والبيئية والقطاعات االجتماعية هي أشد القطاعات تأثّراً
  مؤشرات القياس احملددة زمنياً للعودة إىل االمتثال  )ج(

 اليت سوف  واخلاصة باالستهالكليةقياس احملددة زمنياً التاالتضمنت خطة الطرف مؤشرات   -١٦٣
  .٢٠١٠إىل حالة االمتثال للتدابري الرقابية للربوتوكول يف عام الطرف، وفقاً ملا ذكره، تعيد 

  دالة استنفاد األوزون-االستهالك باألطنان  السنة
٩,٤  ٢٠٠٨  
٩,٤  ٢٠٠٩  
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طة ليست متسقة مع موعد مؤشرات القياس احملددة زمنياً الستهالك اهلالونات والواردة يف اخل  -١٦٤
 كانون ١التخلّص التدرجيي النهائي من اهلالونات املنصوص عليه يف بروتوكول مونتريال وهو 

  .٢٠١٠يناير /الثاين
  تدابري تنفيذ مؤشرات القياس احملددة زمنياً  ‘٣’

ؤسسية حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع مل تكن الصومال قد نفّذَت بعد أيٍ من التغيريات امل  -١٦٥
 اخلطوات اليت يتعين على وحدة ووفقاً للطرف فإن من أوىل. ملعاجلة استهالكها املفرِط من اهلالونات

هي األوزون الوطنية التابعة هلا أن تتخذها لتنفيذ خطة التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، 
ص على التنفيذ الشامل خلطة التخلّص ينووضع برنامج قطري حيدد االستراتيجيات وتدابري الرقابة 

وسوف تركِّز وحدة األوزون الوطنية جهودها على تنسيق التخلّص التدرجيي من املواد . التدرجيي
املستنفدة لألوزون من خالل حشد جهود وموارد وخربات مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة مبا يف 

ومصنعو املواد الكيميائية وموزعوها واملنظمات غري ذلك الوكاالت احلكومية والصناعة واهليئات املهنية 
احلكومية واتمع املدين والوكاالت املنفّذة التابعة للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

  .مونتريال
  :تشمل األهداف واألنشطة اليت يتضمنها اإلطار املؤسسي ما يلي  -١٦٦

بفعالية  القدرة املؤسسية الوطنية حتسنيمن أجل  مشروع التعزيز املؤسسي للطرف حياءإ  )أ(  
  يف الربامج القطرية؛الوارد وصفها اإلجراءات العملية إدارة ق ويتنسمتكنها من 

وجلنة تنسيق تتوىل اإلشراف، بالتعاون مع وزارة البيئة ووحدة تنفيذية إنشاء وزارات   )ب(  
  يتصل باملواد املستنفدة لألوزون؛األوزون الوطنية، على األنشطة اجلارية داخل البلد فيما 

  إعداد اُألطر السياسية والقانونية ووضع استراتيجية؛  )ج(  
  تشجيع االمتثال الطوعي ألهداف التخفيض والتخلّص التدرجيي اليت تضعها اخلطة؛  )د(  
ق حتقياملشاركة بنشاط يف املؤمترات واحملافل الدولية ذات الصلة، بغية املسامهة بفعالية يف   )ه(  

  أهداف الربوتوكول؛
تعزيز برامج التثقيف والتوعية العامة املتصلة حبماية األوزون وختفيض املواد املستنفدة   )و(  

وحلقات العمل واحللقات الدراسية وضباط اجلمارك وموظفي واملعلمني لألوزون من خالل املدارس 
اكن التجمع العامة، فضالً عن إدارة مراقبة الصادرات والواردات والفنيني واإلدارات الصحية وأم

   واإللكترونية؛املطبوعةالتوعية من خالل املعارض ووسائط اإلعالم 
تنفيذ مشروع لتدريب املدربني توفَّر فيه املعلومات الفنية والتدريب ملوظفي اخلدمة يف   )ز(  

للمتدربني املمارسات وسوف تدرس . قطاع التربيد من أجل ختفيض استهالك املواد املستنفدة لألوزون
وسوف يوفِّر املشروع املعدات اليت . اجليدة يف التربيد واستخدامات املواد املستنفدة لألوزون وإزالتها

  تستخدم يف التدريب؛
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تشجيع اجلامعات والصناعات ذات الصلة ومؤسسات البحوث على االضطالع بأنشطة   )ح(  
  .صديقة لألوزون تلبي االحتياجات احملليةالبحث والتطوير يف جمال تبني تكنولوجيات 

  اآللية التنظيمية  ‘٤’
يف ظل اإلطار التنظيمي لتنفيذ خطة العمل، سيستهدف الطرف احلد من إنتاج املواد املستنفدة   -١٦٧

وامر واألتنظيمية الوائح للاقواعد وال ٢٠٠٩وسوف تضع احلكومة يف عام . لألوزون واستهالكها
 وستأخذ التدابري التنظيمية يف احلسبان احلاجة إىل مراعاة .على الصعيد احمللي املناسبة داريةاإل

وسوف تمنح أولوية عليا . االستخدامات احلرجة والضرورية اليت تؤثّر على السالمة واألمن الوطين
ىل يف وستتمثّل املبادرة القانونية األو. العتماد تدابري رقابية من أجل القضاء على استهالك اهلالونات

املتعلقة باملواد املستنفدة  الضوابط الرئيسية سوف يكون من بنيو. تعزيز األمر املتعلّق بالرسوم اجلمركية
طلب مبقتضاه من مجيع ، والذي سي٢٠٠٩نظام أذون االسترياد الذي سيبدأ العمل به يف عام لألوزون 

وتشمل . ا وزارة التجارة والصناعةمستوردي املواد املستنفدة لألوزون استخراج أذون استرياد تصدره
  :مكونات آلية التنظيم املقرر العمل ا ما يلي

تسجيل البيانات وون واملعدات احملتوية عليها ز املواد املستنفدة لألورصد الواردات من  )أ(  
  ذات الصلة؛

 طلبهااليت يتاملواد املستنفدة لألوزون وتوفري األموال من واردات الفرض ضرائب على   )ب(  
  اللتزام بالتواريخ املستهدفة للتخلّص التدرجيي؛ا

حظر استرياد مجيع املعدات اليت تعمل مبواد مستنفدة لألوزون وذلك بغية التشجيع على   )ج(  
ولن يسمح باسترياد . استعمال املخزونات احلالية ووضع قواعد للتخلّص النهائي من هذه املخزونات

وسوف تقوم وزارة البيئة بإصدار . ة املعدات والنظم املوجودة حالياًاهلالونات إالّ ألغراض صيان
  املوافقات على االسترياد؛

 بإنشاء نظام تراخيص السترياد وتصدير املواد املستنفّدة لألوزون ٢٠٠٩القيام يف عام   )د(  
اد مبا يف ذلك حتديد احلصص وإصدار تراخيص االسترياد ملستوردي املعدات اليت حتتوي على مو
  مستنفدة لألوزون وذلك بغية مراقبة وتنظيم استخدامات املواد املستنفدة لألوزون وتوزيعها وتوريدها؛

  تطبيق لوائح تنظيمية جديدة لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛  )ه(  
تقدمي املساعدة إىل مشاريع التخلّص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف   )و(  

  .القطاعات ذات الصلة
  آلية التنفيذ  ‘٥’

 خطة العمل وزارة البيئة وإدارة الكوارث اليت ستكون مسؤولة عن بتنفيذسوف تكَلّف   -١٦٨
اإلشراف على املواد املستنفدة لألوزون ورصدها يف تعاون وثيق مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي 

لى حنو وثيق مع وسوف تعمل وحدة أوزون وطنية تابعة لوزارة البيئة وإدارة الكوارث، ع. الصلة
سياسات الستراتيجيات واالذات الصلة املسؤولة عن وضع برنامج قطري ورسم التنفيذية الوزارات 
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 تقوموسوف . ينبغي اتباعها واإلشراف على تنفيذ خطة التخلّص التدرجيياليت تنظيمية اللوائح العامة وال
كما ستوفِّر باستضافة برنامج مشترك  املوانئ واملطارات،يف اتصال مع  ،وزارة البيئة وإدارة الكوارث

بيد أن متويل تنفيذ خطة العمل، وفقاً ملا ذكره . املوظفني ذوي الصلة إىل جانب التكنولوجيا واملعدات
يزانية لعملية بروتوكول مونتريال إالّ بالنسبة يف املاعتمادات ه ال توجد الطرف، سيمثّل حتدياً كبرياً ألن

ولذلك فإن الشركاء والوكاالت املنفّذة سيلعبون دوراً كبرياً يف . خيصارملراكز التنسيق وموظفي الت
  .جناح خطة العمل الوطنية

  القضايا اليت لفتت األمانة انتباه الصومال إليها  ‘٦’
املقترحة من الطرف عمل اللعرض الذي قدمته الصومال، قامت األمانة بإدراج خطة ل استجابةو  -١٦٩

يتضمن يف هذه املرحلة أي ال  هعلى الرغم من أناحلايل اللجنة يف االجتماع  مشروع مقرر لتنظر فيه يف
ودعت األمانة . نص بشأن عدم االمتثال فيما يتصل باستهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية

ووجهت األمانة . موافقة على النصهناك إىل استعراض مشروع املقرر وإبالغها ما إذا كانت الصومال 
من جدول التخلّص التدرجيي ) ب(و) أ (نييف الفقرتاه الصومال بصفة خاصة إىل أن األرقام الواردة انتب

عشرية واحدة وفقاً للتوجيه الصادر عن االجتماع الثامن عشر كسرية قد مت تقريبها إىل خانة 
يذ ملساعدا لألطراف، ودعت الصومال إىل تسمية ممثّل حلضور االجتماع احلادي واألربعني للجنة التنف

  .يف النظر يف خطة عمل الطرف
  املساعدة على االمتثال  ‘٧’

جمال التعزيز املؤسسي حتت رعاية الصندوق املتعدد إىل الصومال يف تقدم اليونيب مساعدة   -١٧٠
 املقدمة إىل اللجنة التنفيذية للصندوق ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف خطة أعماله للفترة وأشار اليونيب، . األطراف

إىل أنه سيقوم، إذا مسحت ٢٠٠٧مارس /د األطراف يف اجتماعها احلادي واخلمسني يف آذاراملتعد ،
، بتزويد وحدات األوزون الوطنية الصومالية بإرشادات يف جمال التوعية ٢٠٠٧الظروف يف عام 

تراخيص للمواد املستنفدة لألوزون يف إطار برنامج والتدريب والدعم التقين من أجل وضع نظام 
وتبين خطة األعمال أيضاً أن اليونيب يعتزم إيفاد بعثة إىل الصومال يف . يونيب للمساعدة على االمتثالال

  .٢٠٠٧عام 
  املناقشة اليت جرت يف هذا االجتماع  - ٤

وافقت اللجنة فقد . أوضح ممثّل أمانة الصندوق املتعدد األطراف احلالة فيما يتعلق بالدعم املايل  -١٧١
أُنفقَت بالفعل أموال يف إعداد مشروع برنامج و ٢٠٠١ى متويل التعزيز املؤسسي منذ عام التنفيذية عل

 عدم االستقرار السياسي وانعدام ألنبيد أنه تعذَّر وضع الربنامج القطري يف صيغته النهائية . قطري
 يتمكّن ولذلك مل. األمن يف الصومال قد أديا إىل حظر سفر موظفي األمم املتحدة إىل ذلك البلد

وبالتايل قررت . ٢٠٠٧اليونيب من إيفاد البعثة اليت كان من املخطّط أصالً االضطالع ا يف عام 
اللجنة التنفيذية أن حتدد موعداً ائياً إلكمال الربنامج القطري وهو ستة أشهر بعد التاريخ الذي يتمكّن 

  .فيه اليونيب من إكمال بعثته



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/8  

42 

ورداً على رأي مفاده أنه ميكن التحقق .  موثوقية البيانات املُبلَغ عنهاتساءل أعضاء اللجنة عن  -١٧٢
البلدان جانب من صحة البيانات عن طريق مقارنة االستهالك املُبلَغ عنه مع الصادرات املُبلَغ عنها من 

قع ويف الوا. صادرات إىل الصومالعن نه مل يبلغ أي طرف على اإلطالق إاألخرى، قال ممثّل األمانة 
 مل تبين اجلهات ٢٠٠٦ ففي عام -فإن اإلبالغ عن اجلهات اليت تتجه إليها الصادرات غري مكتمل 

 وعلى أي حال فإن البيانات - يف املائة فقط من الصادرات املُبلَغ عنها ٦٠  املقصودة إالّ بالنسبة لـ
  .التجارية ختضع يف كثري من األحيان ألخطاء وتفاوتات

 اللجنة أيضاً عما إذا كان من الواقعي، يف ضوء التحديات الضخمة اليت وتساءل أعضاء  -١٧٣
األولوية املنخفضة اليت ميكن له إعطاءها حلماية األوزون، أن يتوقَّع تنفيذ خطة العمل وجهها الطرف ايو

تم  أن ياحلكمةوتساءل بعض أعضاء اللجنة عما إذا كان من . الواردة يف مشروع املقرر بصورة كاملة
  . النظر يف هذه القضية إىل أن يستعيد الصومال درجة من االستقرار السياسيإرجاءببساطة 

أُشري إىل أنه، حىت يف غياب أي نوع من الدعم املايل للتخلّص التدرجيي، متكّن الطرف بيد أنه   -١٧٤
 ٣٠ت حبوايل اهلالونامن  من ختفيض استهالكه من مركّبات الكربون الكلورية فلورية و٢٠٠٣منذ عام 
ولعل االخنفاض العام يف االستهالك يف البلدان ااورة قد كان له أثر .  يف املائة على التوايل٥٠يف املائة و

وقيل أيضاً إن الصومال، نظراً إىل الصعوبات اليت يواجهها، قد أحرز تقدماً الفتاً للنظر بوضعه . إجيايب
من حظر السفر إىل الصومال، ميكن للوكاالت املنفِّذة أن وبالرغم . خلطة عمل وينبغي دعمه يف تنفيذها

  .حتافظ على الصلة مع الطرف من خالل اجتماعات الشبكة اإلقليمية
وأوضح املمثل أنه برغم . وبناًء على دعوة من اللجنة حضر هذا االجتماع ممثّل للصومال  -١٧٥

االستقرار السياسي يف البلد الذي ، فإن عدم ٢٠٠١انضمام الصومال إىل بروتوكول مونتريال يف عام 
انعدام املساعدة التقنية واملالية من اتمع باإلضافة إىل ، ١٩٩١بدأ مع اندالع احلرب األهلية يف عام 
ومع ذلك فإن الصومال عملت مع األمانة يف جتميع البيانات . الدويل، قد جعل التنفيذ صعباً للغاية

وأنشئت الوحدة الوطنية لألوزون جنباً إىل جنب مع . للتراخيصوإنتاج خطة عمل مبا فيها إنشاء نظام 
جلنة توجيهية وزارية وأقيم اتصال مع سلطة املطار وامليناء البحري وأشخاص مت حتديدهم يف كلٍ من 

وقد أخذ استهالك . ، وذلك لرصد وتعزيز أنشطة التخلّص التدرجيي١٨مناطق البلد البالغ عددها 
 وهدف الصومال هو حتقيق التخلّص التدرجيي الكامل منه ٢٠٠٥الً منذ عام األوزون يف االخنفاض فع

  .ميكن أن يتحقق بدون مساعدة مالية وتقنية بيد أن هذا اهلدف ال. ٢٠١٠حبلول عام 
 بالتقدم امللموس أعربوا عن نئتهم لهشكَر أعضاء اللجنة ممثل الصومال حلضوره االجتماع و  -١٧٦

ورداً على األسئلة بشأن موثوقية البيانات امعة .  التحديات اهلائلة اليت تواجههالذي أحرزه بلده برغم
واإلمكانية العملية لتنفيذ خطة التخلّص التدرجيي، قال املمثّل إن عدم االستقرار يف بلده حمصور حالياً يف 

 ،يالندلصوماوبونتالند ن املناطق األخرى مبا فيها بصفة خاصة أ، و١٨ من أقاليم البلد البالغ عددها ٨
وكما أوضح هو فإن وحدة . ومعظم املطارات واملوانئ البحرية تعمل بصورة طبيعية. تنعم بسلم نسيب

أن تعمل بصورة فعالة، وتستطيع هذه النقاط . األوزون الوطنية قد أنشأت نقاط اتصال يف كل منطقة
  .أا تنتمي إىل تلك املناطقوخاصة 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/8  

43 

ر إىل أن عدداً من هيئات األمم املتحدة تعمل يف البلد، مبا يف ذلك برنامج وواصل حديثه فأشا  -١٧٧
األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل جانب الكثري من 

. ك أيضاًاملنظمات الدولية غري احلكومية، مما يدل على أنه ميكن ملوظفي الوكاالت املنفّذة أن يفعلوا ذل
بيد أن ممثّل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وممثّل اليونيب أوضحا أن موظفي األمم املتحدة العاملني يف 

 هم وحدهم املسموح هلم بالعمل يف يف حاالت الطوارئمشاريع املساعدة اإلنسانية واملساعدة 
  .الصومال نظراً للحالة األمنية

يف   ثّل الصومال أن اهلالونات تستخدم يف أغراض سلمية الورداً على أسئلة أخرى أوضح مم  -١٧٨
يف العاصمة حيدث اإلمجايل قد كان اهلالونات  يف املائة من استهالك ٧٠األغراض احلربية؛ وأن 

وقال إن . هذا االستخداممقديشيو، ولكن القتال الذي دار مؤخراً يف املدينة قد أسهم يف ختفيض 
ت البديلة واستخدام املواد املعاد تدويرها بالنسبة للهالونات ومركّبات بالتكنولوجيامستوى املعرفة 

ميكن االضطالع حبمالت توعية عامة يف غياب ولكنه ال الكربون الكلورية فلورية منخفض للغاية 
وقال إنه يسلِّم بأن خطة العمل احلالية ال تشمل سوى اهلالونات ولكن إضافة مركّبات . املساعدة املالية

ربون الكلورية فلورية إىل اخلطة لن تكون صعبة، رغم أنه يشك يف إمكانية حتقيق التخلّص التدرجيي الك
  .٢٠١٠الكامل من مركّبات الكربون الكلورية فلورية حبلول عام 

 املشاكل تتمثّل يف أن تعيني نقاط التنسيق الوطنية ىحدإأبدى ممثّل اليونيب مالحظة مفادها أن   -١٧٩
ل كان، حىت قبل فترة  عدة مرات، وأن فريق الربنامج اإلقليمي للمساعدة على االمتثااجلديدة قد مت

 من زيارة نريويب لبيد أنه يف الشهور األخرية متكّن ممثّل الصوما. يف التفاعل مع البلدوجيزة جيد صعوبة 
وجيري . ايليف مناسبتني وتلقّى إرشادات بشأن متطلبات مشروع للتعزيز املؤسسي وبشأن الصرف امل

حالياً حتويل األموال إىل مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الصومال للمساعدة يف التعزيز 
واليونيب، بالرغم من عدم استطاعته . املؤسسي الذي من شأنه أن ميكّن من مجع معلومات أكثر دقّة

. ة الصومال من اخلارجالعمل يف الداخل، يظل على استعداد لفعل كل ما يف وسعه من أجل مساعد
 ٢٦ ٠٠٠قد وافقت على قسطني مببلغ دوق املتعدد األطراف أن اللجنة التنفيذية وأكّد ممثل أمانة الصن

وسوف يتاح مزيد من التمويل إلكمال الربنامج . ٢٠٠٤و ٢٠٠٢دوالر للتعزيز املؤسسي يف عامي 
  .القطري مبجرد أن يتمكَّن اليونيب من زيارة البلد

أضاف ممثّل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن تطوير مشاريع استثمارية للصومال قد أرجئ و  -١٨٠
وقال إنه من غري العملي إعداد مثل هذه املشاريع خارج البلد ألنه من الضروري . بسبب احلالة األمنية

  .إيفاد خرباء إىل الصومال لضمان تنفيذها
وقال إن البيانات ميكن مجعها .  منهااًيف بلده ليست ميئوسوشدد ممثّل الصومال على أن احلالة   -١٨١

ن الصومال إو.  هو املساعدة املالية والتقنية من اتمع الدويلينقص البلدواملشاريع ميكن تنفيذها، وما 
وإذ مل ميكن هلما زيارة بلده . ٢٠٠٦ منذ عام ما فتئت تعمل مع اليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ا كان احلال فربنامج األمم املتحدة م يكون يف مقدورمها تقدمي املساعدة بوسائل أخرى؛ وكيففرمبا
تدخل البلد ألغراض هناك مساعدات مالية اإلمنائي لديه بالفعل مكتب يف الصومال وبالتأكيد فإن 

  .مع الدويلوقال إن على اجلانبني العمل معاً حلل املشكلة وأن الصومال مستعدة للعمل مع ات. أخرى
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 أشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الصومال، ولكنهم ،ويف املناقشات اليت تلت ذلك  -١٨٢
اليت متنعها قواعد األمم املتحدة من إيفاد وأيضاً سلَّموا بالصعوبات اليت تواجهها الوكاالت املنفّذة 

 ملموسة وإرشادات من خالل وكان هناك شعور بأنه من املمكن تقدمي مساعدة. موظفني إىل البلد
وميكن أيضاً تقدمي . اجتماعات الشبكة اإلقليمية ألفريقيا، اليت مل حتضرها الصومال يف األشهر األخرية

يب مثالً؛ ويف هذا الصدد قال عضو اللجنة املمثل للهند أن حكومته والتدريب خارج الصومال ويف نري
ة الصندوق املتعدد األطراف مالحظة مفادها أن بعض  ممثل أمانأبدىو. على استعداد لتقدمي التدريب

هذه املسائل تدخل يف جمال مسؤولية اللجنة التنفيذية، مث أوضح أن متويل املشاريع االستثمارية ال ميكن 
  .أن يقدم إالّ داخل البلد

  التوصية  - ٥
  :وافقت اللجنة على أاوبناًء على ذلك   -١٨٣

، بتقدمي خطة ٤٠/٣٥ و٣٩/٣٢م الصومال، وفقاً للتوصيتني حتيط علماً مع التقدير بقيا  )أ(  
لتراخيص استرياد وتصدير ل الرقابية على اهلالونات ونظام تدابري الربوتوكولعمل للعودة إىل االمتثال 

  املواد املستنفدة لألوزون؛
قدره وإذ حتيط علماً مع التقدير أيضاً بتقدمي الصومال لشرح ملا أبلغت عنه من استهالك   )ب(  

مركّبات الكربون الكلورية ( طناً بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق ألف ٧٩,٥
، بزيادة على ما يشترطه الربوتوكول من ختفيض االستهالك إىل مستوى ال يزيد ٢٠٠٧يف عام ) فلورية
كلورية فلورية يف ذلك العام  يف املائة من خط أساس استهالك الطرف من مركّبات الكربون ال١٥على 

   طناً بدالة استنفاد األوزون؛٣٦,٢وحتديداً 
حتيل إىل االجتماع العشرين لألطراف، لنظره، مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   )ج(  

هلذا التقرير، الذي يتضمن خطة عمل الطرف بشأن اهلالونات بعد تعديلها حسب االقتضاء ) الفرع باء(
ضيحات اليت قدمتها الصومال يف االجتماع احلادي واألربعني للجنة، إىل جانب طلب يف ضوء التو

خطة عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنياً لضمان عودة الطرف على وجه السرعة إىل االمتثال 
 ، لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثاينبالتزاماته بالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون الكلورية فلورية

  .واألربعني

  ٤١/٢٠التوصية 

  )٤٠/٣٨ و٤٠/٢التوصيتان (اإلمارات العربية املتحدة   - ٦
  قضايا االمتثال موضع االستعراض  )أ(

 ٤٠/٢أُدرِجت اإلمارات العربية املتحدة لبحث وضعها فيما يتعلق بتنفيذها للتوصيتني   -١٨٤
  .٤٠/٣٨و
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 بشأن املواد ٢٠٠٦ بياناته العالقة عن عام  طلبت اللجنة من الطرف أن يقدم٤٠/٢يف التوصية   -١٨٥
 أحاطت اللجنة علماً ٤٠/٣٨ويف التوصية .  من بروتوكول مونتريال٧املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 

املرفق باء بأن الطرف مل يبلّغ بياناته بشأن استهالك املادة اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة الثانية، 
وأن التحقيق جارٍ بشأن احنراف ظاهر عن التزامات الطرف ، ٢٠٠٦يف عام ) ربونرابع كلوريد الك(

  .٢٠٠٥تلك املادة يف عام باستهالكه من فيما يتعلق 
  حالة االمتثال  )ب(

حبلول موعد انعقاد هذا االجتماع أكّد الطرف أنه يف الواقع مل يتم استهالك أي كمية من رابع   -١٨٦
  .٢٠٠٦ أو يف عام ٢٠٠٥م يف عاسواًء كلوريد الكربون 

  التوصية  )ج(
بأن اإلمارات العربية املتحدة قد وبناًء على ذلك، وافقت اللجنة على أن حتيط مع التقدير   -١٨٧

، اليت بينت أن استهالك ٤٠/٣٨ و٤٠/٢قدمت إىل أمانة األوزون املعلومات املطلوبة يف التوصيتني 
 كانا صفراً من األطنان بدالة استنفاد ٢٠٠٦ و٢٠٠٥الطرف من رابع كلوريد الكربون يف عامي 

  .األوزون

  ٤١/٢١التوصية 

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

قارير  قدمت ت١٩١ من األطراف البالغ عددها ١٨٧عرضه للبند، إىل أن يف أشار ممثل األمانة،   -١٨٨
تونغا وجزر (وهناك أربعة أطراف فقط .  قبل انعقاد هذا االجتماع٢٠٠٧بياناا السنوية عن عام 

  .٢٠٠٧مل تف بعد بالتزاماا باإلبالغ لعام ) سليمان واململكة العربية السعودية وناورو
وافقت اللجنة، بعد أن أشارت إىل تقرير البيانات الوارد يف الوثيقتني   -١٨٩

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2و Add.1 ر الوارد يف الفرع هاء مندرِج يف مشروع املقرعلى أن ت ،
 من ٧تكون قد قدمت، وفقاً للمادة ال  األطراف اليت UNEP/OzL.Pro.20/3الفصل الثاين من الوثيقة 

تماع  بشأن املواد املستنفدة لألوزون قبل أن يعتمد االج٢٠٠٧ بياناا عن عام بروتوكول مونتريال
  .العشرين لألطراف مشروع املقرر ذاك

  ٤١/٢٢التوصية 
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  تدابري الرقابة على اإلنتاج واالستهالك  -باء 
  .مل يتم النظر يف أية مسائل يف إطار هذا البند الفرعي  -١٩٠

، من ٤ باء، الفقرة ٤املادة (النظر يف تقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظماً للتراخيص  - سابعاً
  )٤٠/٤٠وتوكول مونتريال والتوصية بر

 اليت UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/6لفت ممثّل األمانة، يف عرضه للبند، االنتباه إىل الوثيقة   -١٩١
حيتوي مرفقها على جدول يبين حالة نظم التراخيص اخلاصة باألطراف يف تعديل مونتريال لربوتوكول 

أنه توجد يف الوقت وللتراخيص بعد نشر تلك الوثيقة والحظ أن عدة دول قد أنشأت نظماً . مونتريال
 دولة ١٨وعالوة على ذلك، هناك .  من األطراف يف التعديل نظم تراخيص عاملة١٥٩الراهن لدى 

  .أخرى ليست أطرافاً بعد يف التعديل، ولكنها أنشأت ونفَّذت نظماً للتراخيص
 مشروع املقرر الوارد يف الفرع قتضاءأن تعدل حسب االوبناًء على ذلك وافقت اللجنة على   -١٩٢

  . تقدميه إىل االجتماع العشرين لألطرافوتعيددال من املرفق األول لتقرير اجتماعها األربعني، 

  ٤١/٢٣التوصية 

 اليت تصنع أجهزة ٥ من املادة ١الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة  - ثامناً
 ٥، الفقرة ١٨/١٦املقرر (ركّبات الكربون الكلورية فلورية مب العاملةملقننة االستنشاق باجلرعات ا

الوثيقة (اجتماعها األربعني أعمال فيذ عن ن من تقرير جلنة الت٢٦٢والفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/40/6(  

غالديش كانت هي الطرف الوحيد الذي يواجه حالياً صعوبات فيما يتعلق بتصنيع نمبا أن ب  -١٩٣
 املقننة اليت تستخدم فيها مركّبات الكربون الكلورية فلورية، فقد وافقت اتأجهزة االستنشاق باجلرع

) د (٥و‘ ٢’) ب (٥ من جدول األعمال باالقتران مع البندين الفرعيني ٨اللجنة على النظر يف البند 
  .بشأن امتثال بنغالديش لربوتوكول مونتريال‘ ١’

أن ت اجتماعات األطراف بشأن اإلجراءات أو األنشطة املتكررة اليت ينبغي استعراض مقررا  - تاسعاً
  ترصدها جلنة التنفيذ أو تستعرضها بانتظام

 بشأن هذه القضية، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/7خلّص ممثّل األمانة، يف تقدميه للبند، الوثيقة   -١٩٤
ألمانة إعداد قائمة شاملة جبميع مقررات  من ا٤٠/٤١وأشار إىل أن جلنة التنفيذ قد طلبت يف التوصية 

اقتضت أو حثّت أو طلبت أو دعت أو حاولت بأي شكل آخر إشراك اجتماعات األطراف اليت 
  .األطراف يف تنفيذ إجراءات أو أنشطة مستمرة أو متكررة

. ية مقرر خالل العشرين سنة املاض٧٠٠قال ممثّل األمانة إن األطراف قد اختذت ما يقرب من   -١٩٥
ويف االستجابة لطلب اللجنة تبين لألمانة أن جمرد جتميع كل املقررات ذات العنصر اإلبالغي قد يعين 

ونظرت األمانة يف خمتلف اخليارات .  مقرر مما سيكون له فائدة حمدودة٢٠٠إعداد قائمة تضم أكثر من 
الغ اليت فات أواا أو غري اإللزامية  اإلباتلعرض القضايا بشكل أكثر فائدة، مبا يف ذلك استبعاد عملي
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وأدركت . ذه املقرراتعمالً  يتوقع من األطراف أن تقوم بهوجتميع املقررات الباقية وفقاً ملا ميكن أن 
األمانة أن القيام بذلك سيقتضي تفسرياً قانونياً هلذه املقررات وللربوتوكول وهو أمر من اختصاص 

مانة تلتمس توجيهاً من اللجنة بشأن كيفية املضي قُدماً يف النظر يف ولذلك فإن األ. األطراف وحدها
  .املقررات

بشأن هذه القضية ووافقت على تأجيل شكَرت اللجنة األمانة على ما قامت به من عمل   -١٩٦
  .مواصلة مناقشة املوضوع إىل اجتماعاا القادمة

 البحث والتطوير عنبروتوكول مونتريال  من ٩تقارير األطراف املقدمة مبوجب املادة  - عاشراً
  والتوعية العامة وتبادل املعلومات

 اليت حيتوي UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/5للبند، الوثيقة خلّص ممثل األمانة، لدى عرضه   -١٩٧
وأشار إىل أن .  من بروتوكول مونتريال٩مرفقها على موجز مقتضب ملا قدمته األطراف عمالً باملادة 

والحظ . عو األطراف إىل التعاون يف دعم البحث والتطوير والتوعية العامة وتبادل املعلومات تد٩املادة 
 وخالفاً ملتطلبات اإلبالغ األخرى مبوجب الربوتوكول، دأبت ٩ من املادة ٣أن األطراف، وفقاً للفقرة 

. فاذ يف بلدهاعلى تقدمي هذه املعلومات مرة واحدة كل سنتني يف تاريخ دخول الربوتوكول حيز الن
 أولوية منخفضة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إىل أن ٩وتعتبِر بعض األطراف اإلبالغ مبوجب املادة 

ونتيجة لذلك، تلقّت األمانة يف فترة . البعض يرى فيه تكراراً اللتزامات أخرى مبوجب الربوتوكول
  . طرفاً فحسب١٨ وثائق من ٢٠٠٨-٢٠٠٧السنتني 

انة إىل أن بعض األطراف قد دعت إىل االستغناء عن االلتزام باإلبالغ مبوجب وأشار ممثل األم  -١٩٨
 أن زيادة فعالية عملية تقاسم املعلومات باستخدام الوسائل اإللكترونية وقال إنه يرى مع ذلك. ٩ املادة

  .ووضع كل الوثائق يف املتناول بصورة فورية على موقع األمانة على شبكة الويب قد يكون بديالً
وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن تقاسم املعلومات . وتلت ذلك مناقشة تفصيلية للمسألة  -١٩٩

ورأى بعض أعضاء اللجنة أنه ميكن .  ميكن أن يعود بفائدة ملموسة على مجيع األطراف٩مبوجب املادة 
ملية عن طريق تشجيع عدد أكرب من األطراف على تقدمي تقارير إذا ما مت إضفاء طابع رمسي على الع

وأشار آخرون إىل أن .  غري رمسي لتقدميها يف كل سنةئي معياري للوثائق وموعد ااستحداث شكل
 الستحداث شكل يعين أنه قد يكون غري عملي ٩تنوع القضايا اليت ميكن اإلبالغ عنها يف إطار املادة 

 الوثائق اليت تقدم يف إطار وحمتوىوشدد آخرون أيضاً على فائدة السماح مبرونة يف شكل . معياري
ورأى عدة .  أو مبادئ توجيهية أو ملخصات لألنشطةاًريرا أو تقاً واليت ميكن أن تشمل حبوث٩املادة 

  .٩ األوزون اإلقليمية ميكن أن تلعب دوراً مفيداً يف دعم اإلبالغ مبوجب املادة شبكاتأعضاء أن 
) الفرع دال(مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول وبناًء على ذلك وافقت اللجنة على إحالة   -٢٠٠
  .التقرير إىل االجتماع العشرين لألطراف لينظر فيههلذا 

  ٤١/٢٤التوصية 
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  الجتماع بناًء على دعوة من جلنة التنفيذيف امعلومات عن امتثال األطراف احلاضرة  -حادي عشر 
وتناقش املعلومات اليت .  دعوة من اللجنةحضر ممثال بنغالديش والصومال االجتماع بناًء على  -٢٠١

  . على التوايل من الفصل اخلامس من هذا التقرير٣ ودال ٢قدماها يف الفرعني باء 
  مسائل أخرى  -ثاين عشر 
 املواد ذات القدرة املنخفضة على استنفاد مسألة الكميات الدنيا عند استعراض االمتثال ومسألة  -ألف 

  األوزون
 ٢٠٠٦ألمانة، لدى عرضه للبند، إىل أن اللجنة واجتماع األطراف قد ناقشا يف عام أشار ممثّل ا  -٢٠٢

من املواد املستنفدة لألوزون من حيث ) الدنيا(معاجلة البيانات فيما يتعلق بالكميات الصغرية جداً 
ب إىل وقد وافق مؤمتر األطراف على العودة إىل أسلوب التقري. صلتها باالمتثال لربوتوكول مونتريال

بيد أن هذا ).  من تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف١٤٧نظر الفقرة أ(عشرية واحدة كسرية خانة 
  .املسائلقد أثار عدداً من 

عشرية كسرية ، يف استعراض بيانات امتثال األطراف، عندما يتم التقريب إىل خانة أوالً  -٢٠٣
 بدالة استنفاد األوزون من إحدى املواد  طنا٠,٠٤٩٩ًواحدة، ميكن للطرف أن يستهلك ما يصل إىل 

 سيتم تقريبه إىل الكسر يف حالة امتثال، ألن  يعتبربعد تاريخ التخلّص التدرجيي ذي الصلة ومع ذلك
مادة  كيلوغرام يف حالة ٩٠٧وهذه الكمية ميكن أن تكون كبرية؛ وهي على سبيل املثال تبلغ . الصفر

HCFC-22.  
املقررات السابقة بشأن امتثال فرادى األطراف اليت اتخذت قبل االجتماع ثانياً، تضمنت بعض   -٢٠٤

. عشريةكسرية  ثالث خانات مت حتديدها إىلالثامن عشر لألطراف ختفيضات يف مستويات االستهالك 
 السابقة إىل خانة املقررات القياس يف هذه عالمات تقريب ويف اآلونة األخرية عمدت األمانة إىل

 االمتثال هلا، ولكنها غري متأكدة مما إذا كان هذا ت منبعمليات التثب واحدة قبل القيام عشريةكسرية 
  .يتسق مع توقّعات األطراف

 يف  بصفة خاصةعشرية واحدة مشكلةكسرية ثالثاً، حيتمل جداً أن يسبب التقريب إىل خانة   -٢٠٥
 هلا قدرة منخفضة على استنفاد اإلبالغ عن استهالك مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ألن

 ذات االستخدام األكثر شيوعاً هلا قدرة على HCFC-22واملادة . ٠,٥٢و ٠,٠٠١األوزون تتراوح بني 
 كيلوغرام ٩٠٩وبناًء على ذلك ميكن للطرف استهالك ما يصل إىل . ٠,٠٥٥استنفاد األوزون تبلغ 

صفر عندما يتم تقريب األرقام إىل ال سجل على أن استهالكه يساوييمع ذلك  وHCFC-22من مادة 
  .عشرية واحدةكسرية خانة 
ظاهري األطراف اليت هلا استهالك عدد  من للتحقُّقونتيجة لذلك تلقّت األمانة عدة طلبات   -٢٠٦

ان االستهالك كوعلى مدى السنوات الثالث املاضية، . صفري وتلك اليت هلا استهالك صفري حقيقي
 من هذه األطراف ١١ املتوسط يساوي الصفر، ولكن االستهالك الفعلي يف  طرفاً يف٢٧ احملتسب لـ

وهذه احلالة حيتمل جداً أن تصبح أكثر .  كيلوغرام٩٠٠ و٢٠يتراوح بني وبل كان أكرب من الصفر 
 ملركّبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية يف جدول املتدرجة التخفيضات أنإذ ، شيوعاً يف املستقبل

  .رتفاع يف عدد هذه األطراف مع كل خطوة ختفيضاإىل ستؤدي تدرجيي التخلّص ال
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االستمرار ينبغي  هي حتديداً ما إذا كان ثالث مسائللذلك فإن األمانة تلتمس توجيهات بشأن   -٢٠٧
عشرية واحدة حىت بعد تواريخ التخلّص التدرجيي، وما إذا كان تقريب كسرية يف التقريب إىل خانة 

يتفق مع توقّعات األطراف، إىل كسر عشري واحد ملستمدة من مقررات سابقة  القياس اعالمات
والنهج الذي ينبغي استخدامه لنشر وعرض مستويات االستهالك واإلنتاج احملتسبة للمواد ذات القدرة 

 للمسألةوبالنسبة . اهليدرو كلورية فلوريةالكربون سيما مركّبات  املنخفضة على استنفاد األوزون وال
عدد أكرب من اخلانات إىل الثالثة، ميكن لألطراف أن تنظر يف السماح بنشر بيانات اإلنتاج واالستهالك 

 اليت يثريها التحقّق من االمتثال أو ميكن املسائل ختتلف عن املسألةالعشرية، نظراً ألن هذه الكسرية 
  .لألطراف تقدمي توجيهات بشأن معايري بديلة للنشر

 ٢٠١٠عشرية بعد عام كسرية للجنة أن العودة إىل استخدام ثالث خانات ورأى أعضاء ا  -٢٠٨
قد وبعد التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون 

  .واتفقت اللجنة على أنه ينبغي ملؤمتر األطراف النظر يف هذه القضية ومناقشتها. ثّل حالًمت
  هات اليت تتجه إليها الصادراتتسجيل اجل  -باء 

أثار عضو اللجنة الذي ميثّل األردن قضية فيما يتعلق بالرسائل اليت تبعث ا األمانة إىل   -٢٠٩
وقال إن . األطراف وختطرهم فيها بصادرات املواد املستنفدة لألوزون املبلغ عنها واملتجهة إىل بلدام

فاألردن مثالً يستورد بروميد امليثيل من بلجيكا . خربتههذه املعلومات غالباً ما تكون خاطئة حسب 
والصني وإسرائيل، ولكن األمانة بعثت له برسالة ختطره فيها بأن بروميد امليثيل جيري تصديره، حسب 

وعالوة على ذلك فهو قد ناقَش .  إن هذا غري صحيحوقال. البالغات، من الواليات املتحدة إىل بلده
  .نفس الشيء حدث هلمخرى الذين أخربوه بأن األبلدان المن هذه القضية مع زمالئه 

وقال إن هذا الوضع يثري عدداً من القضايا بشأن تسجيل بيانات الصادرات والوردات وسأل   -٢١٠
إلدارة أن تتحقّق من صحة هذه البيانات من البلدان اليت يفترض أا قامت ا بإمكانعما إذا كان 

إن التجارة عرب مناطق التجارة احلرة رمبا ختفي بلدان وقال أيضاً . برسائلباالسترياد، قبل أن تبعث 
املنشأ وتساءل عما إذا كان ينبغي لألطراف يف الربوتوكول أن تنظر يف اعتماد نظام للموافقة املسبقة 

رة  نقل النفايات اخلطالتحكُّم يفعن علم على غرار ذلك النظام املستخدم يف إطار اتفاقية بازل بشأن 
وأشار إىل حالة قام . وأعرب أيضاً عن شكه يف دقة البيانات التجارية عامة. والتخلّص منها عرب احلدود

  .فيها ضابط اجلمارك يف بلده بتسجيل كيماويات مستوردة حتت خمتصر خاطئ
شكلة على أا متثّل م معهشكَر أعضاء اللجنة اآلخرون ممثل األردن إلثارته هذه القضية واتفقوا   -٢١١

وقال الرئيس إن بلده هو نفسه، تونس، تلقّى رسالة من األمانة ختطره فيها بصادرات تبلغ . حقيقية
.  طن من بروميد امليثيل من الواليات املتحدة األمريكية، وهو حدث ال علم له به إطالقا١٢ً ٠٠٠

 الصادرات والواردات  يف املائة يف٩٠وقال عضو اللجنة الذي ميثّل موريشيوس إن هناك تعارضاً بنسبة 
وقال إنه يتفق مع ممثل األردن يف أن التجارة عرب مناطق التجارة احلرة ميكن أن . املبلغ عنها بالنسبة لبلده

املثال تستورد مواد مستنفدة تكون مصدراً رئيسياً لألخطاء يف البيانات؛ فموريشيوس على سبيل 
يرد يف الرسائل اليت تلقاها هو من األمانة؛ اليت تذكُر لألوزون من سنغافورة، ولكن ذكّر ذلك البلد مل 

  .وقال إن حكومته تطلب حالياً معلومات بشأن بالد املنشأ جلميع الواردات. اهلند كمصدر للصادرات
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وقال ممثّل اليونيب إن النظام غري الرمسي للموافقة املسبقة عن علم املنشأ يف إطار برنامج   -٢١٢
ل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ميكن أن يستخدم كنموذج مفيد ألسلوب تتبع املساعدة على االمتثا

 إشعارات رسالإبفالبلدان املصدرة واملستورِدة يف املنطقة تتصل فيما بينها . الصادرات والواردات
قة غري رمسية عن الشحنات، مما ميكّن مسؤويل األوزون من التحقق من األحجام اليت تغطيها نظم مسب

  .احلصص والتراخيص لدى البلدان املستورِدة
وأوضح ممثّل األمانة أن املعلومات بشأن الصادرات اليت ترسلها األمانة إىل البلدان املستورِدة   -٢١٣

 من ٧تستمد من تقارير األطراف املصدرة نفسها اليت تقدمها عمالً بالتزاماا باإلبالغ مبوجب املادة 
 ١٧/١٦عمل األمانة مبوجب االختصاصات احملددة يف املقرر تبالغها هلذه املعلومات، ويف إ. الربوتوكول

أما . الذي ينص حتديداً على أا ينبغي أالّ تنقل إىل البلدان املستوردة إالّ بيانات الصادرات اإلمجالية
لومات ليست متوفرة املعلومات األكثر تفصيالً مثل الشركات املصدرة، فال ميكن إبالغها ألن هذه املع

وعالوة على ذلك، فإن املعلومات . األطراف املصدرة بشأن السرية التجاريةخماوف لدى األمانة بسبب 
واملقرر ال ينص على أن تقوم .  لألطراف املستوردة فقطتعطياملتعلقة بالصادرات ليست علنية ولكنها 

وفقاً  ،ما تستطيعه  وكل- املصدرة أو املستوردة  البلدانتتعرف عليها اليت التعارضاتاألمانة مبتابعة 
 بيد أنه إذا رأت األطراف أن احللّ املمكن .هو تقاسم املعلومات مع األطراف املعنيةلذلك املقرر، 

للمشكلة يتمثّل يف مزيد من االتصاالت بني األطراف املصدرة واألطراف املستوردة، فيمكن االستفادة 
  .نظم التراخيص اليت حتتفظ ا األمانة على موقعها على شبكة الويبمن قائمة نقاط التنسيق ل

٢١٤-  ا إذا كانت التجارة غري القانونية مسؤولة جزئياً عن وتساءل عدد من أعضاء اللجنة عم
وأثار أحد األعضاء مسألة متصلة بذلك وهي كيف ينبغي التعامل مع . التعارضات يف املعلومات

إىل السوق احمللية، فسوف إذا مت إدخاهلا  هذه املواد ألن.  السلطاتحتتجزهااليت الواردات غري القانونية 
سيلزم لذلك متويل؛ كما أنه ال ميكن دائماً إرجاعها فتخصم من استهالك الطرف؛ أما إذا أريد تدمريها 

ارات األطراف ورداً على ذلك قال ممثل األمانة إن قر. يف العادةغري معروف يكون إىل بلد املنشأ، ألنه 
  . تعامل بطريقة خمتلفة كانتن كل حالةإتتضمن توجيهاً صرحياً بشأن هذه املسألة و الصادرة سابقاً ال

، ومع ذلك وتلخيصاً للمناقشة، قال الرئيس إنه من الواضح أن هذه املسألة هلا أمهية كربى  -٢١٥
 سيطرح القضية على وقال إنه .فاللجنة ليست يف وضع يسمح هلا بتقدمي أي توصية يف هذا احلني

  .االجتماع العشرين لألطراف
  اعتماد تقرير االجتماع  - عشر ثالث

 األمانة، بالتشاور تعهد إىلنظرت اللجنة يف نص مشروع التوصيات وأقرته واتفقت على أن   -٢١٦
  . أيضاً، مبهمة إعداد تقرير االجتماعاملقررمع الرئيس ونائب الرئيس الذي يقوم بدور 

  اختتام االجتماع  - عشر بعرا
 من يوم اجلمعة ٣٠/١٦بعد تبادل اامالت العادية، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   -٢١٧

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤املوافق 
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  املرفق األول

مشاريع املقررات اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول 
  ن لألطرافوال يف اجتماعها احلادي واألربعني لينظر فيها االجتماع العشرمونتري

 ألحكام بروتوكول ٢٠٠٦عدم امتثال جزر سليمان احملتمل يف عام : -/٢٠مشروع املقرر   -ألف 
ة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف عمونتريال فيما يتعلق باستهالك املواد اخلاض

  ٢٠٠٧وطلب خطة عمل وبيانات للسنة ) الكربون الكلورية فلوريةمركّبات (
 ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧صدقت على بروتوكول مونتريال يف إىل أن جزر سليمان إذ تشري   

، وأا ١٩٩٩أغسطس / آب١٧ن يف  وتعديل كوبنهاج١٩٩٩أغسطس / آب١٧ وتعديل لندن يف
 من الربوتوكول، وأن اللجنة التنفيذية أقرت ٥ملادة  من ا١مصنفة على أا طرف عامل مبوجب الفقرة 

  ،٢٠٠٢مارس /برناجمها القطري يف اجتماعها السادس والثالثني املعقود يف آذار
 دوالر من الصندوق املتعدد األطراف ١١٩ ٢٣٣مبلغ إىل أن اللجنة التنفيذية أقرت وإذ تشري   

  من الربوتوكول،  ١٠لتمكني جزر سليمان من االمتثال وفقاً للمادة 
 إىل أن جزر سليمان قد أبلغت عن استهالك سنوي من املادة اخلاضعة للرقابة وإذ تشري كذلك  

 قدره ٢٠٠٦يف عام ) مركّبات الكربون الكلورية فلورية(واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف 
تهالك املسموح به للطرف وهو السل طناً بدالة استنفاد األوزون وهو ما يزيد على احلد األقصى ١,٤
املادة اخلاضعة للرقابة يف ذلك العام، وأن جزر سليمان تعترب، تلك  طناً بدالة استنفاد األوزون من ١,١

  يف غياب توضيح آخر، يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول،
 بشأن املواد املستنفّدة ٢٠٠٧ام أن جزر سليمان مل تبلِّغ بعد بياناا لع إىل وإذ تشري أيضاً  

، مما يضع الطرف يف حالة عدم امتثال اللتزاماته بإبالغ البيانات مبوجب ٧لألوزون، وفقاً للمادة 
  .بروتوكول مونتريال

على وجه االستعجال ويف موعد مان أن تقدم إىل األمانة، من جزر سليتطلب   - ١  
 الستهالكها الزائد يف اًنفيذ يف اجتماعها القادم، تفسري، لنظر جلنة الت٢٠٠٩مارس / آذار٣١يتجاوز  ال

، إىل جانب خطة عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنياً لضمان عودة الطلب على وجه ٢٠٠٦عام 
  السرعة إىل االمتثال؛

، على وجه ٢٠٠٧ من جزر سليمان أن تبلِّغ بياناا املتأخرة عن عام تطلب كذلك  - ٢  
، يف وقت يسمح للجنة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١تم ذلك يف موعد ال يتجاوز االستعجال ويفضل أن ي

  أن تنظر فيها يف اجتماعها الثاين واألربعني؛بالتنفيذ 
 عن كثب التقدم الذي حترزه جزر سليمان فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من ترصد  - ٣  

 تدابري الرقابة احملددة يف وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ. مركّبات الكربون الكلورية فلورية
الربوتوكول والوفاء ا، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم 

وينبغي يف هذا الصدد، أن تستمر جزر سليمان يف احلصول على مساعدة دولية متكّنها من . بالتزاماته
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لتدابري اليت ميكن الجتماع األطراف أن لائمة اإلشارية الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً للبند ألف من الق
  يتخذها بشأن عدم االمتثال؛

 جزر سليمان، وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري بأنه يف حالة عدم عودا حتذّر  - ٤  
 اإلشارية لالمتثال بسرعة، فإن اجتماع األطراف سينظر يف اختاذ تدابري متسقة مع البند جيم من القائمة

كفالة وقف مثل ، ٤وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة . للتدابري
موضع عدم االمتثال حبيث ال تساهم األطراف اليت هي اإلمداد مبركّبات الكربون الكلورية فلورية 

  .استمرار حالة عدم االمتثاليف املصدرة 
عدم امتثال الصومال ألحكام بروتوكول مونتريال فيما يتعلق باستهالك : -/٢٠مشروع املقرر   -باء 

مركّبات الكربون الكلورية  (، املرفق ألفاملواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل
  )اهلالونات (، املرفق ألفواموعة الثانية) فلورية
ن جوعلى تعديالت لندن وكوبنهاال إىل أن الصومال صدقت على بروتوكول مونتريإذ تشري   

 وأا مصنفة على أا طرف يعمل مبوجب ٢٠٠١أغسطس / آب١ومونتريال وبيجينغ املتصلة به يف 
   من الربوتوكول،٥ من املادة ١الفقرة 
 إىل أن الصومال ليست لديها برنامج قطري متت املوافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية وإذ تشري  

  عدد األطراف،للصندوق املت
 مبوجب بروتوكول ا التحديات اخلطرية اليت تواجهها الصومال يف تنفيذ التزاماوإذ تدرك  

  مونتريال، وإذ تدرك أيضاً التقدم الذي أحرزه الطرف بالرغم من هذه الصعوبات،
  إىل أن الصومال أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يفوإذ تشري  

 طناً بدالة ٧٩,٥ قدره ٢٠٠٧ يف عام )مركّبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل، املرفق ألف 
 طناً بدالة ٣٦,٢استنفاد األوزون وهو ما يزيد على احلد األقصى ملستوى االستهالك املسموح به البالغ 

 فإن الصومال تعترب، يف غياب استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف ذلك العام، لذلك
  تدابري الرقابة الواردة يف الربوتوكول،لتفسري آخر، يف حالة عدم امتثال 

الصومال أبلغت عن استهالك سنوي للمواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف  بأن وإذ حتيط علماً  
 ١٣,٢لة استنفاد األوزون و طناً بدا١٨,٨ قدره ٢٠٠٦يف عام ) اهلالونات(اموعة الثانية، املرفق ألف 

، وهو ما يزيد على احلد األقصى لالستهالك املسموح به ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف عام طناً 
 ولذلك ، طناً بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف هاتني السنتني٨,٨للطرف وهو 

  لرقابة على اهلالونات مبوجب الربوتوكول،فإن الصومال تعترب يف حالة عدم امتثال لتدابري ا
حتيط علماً مع التقدير بتقدمي الصومال خلطة عمل لكفالة عودا على وجه السرعة إىل   - ١  

تشغيل ب اللمبوجبها وبدون إخالواردة يف الربوتوكول واليت تلتزم على اهلالونات الرقابة تدابري لاالمتثال 
  :ل بصفة حمددة مبا يلياآللية املالية للربوتوكول، الصوما

  :ختفيض استهالك اهلالونات إىل ما ال يزيد على  )أ(  
  ؛٢٠٠٨ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٩,٤  ‘١’
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  ؛٢٠٠٩ من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٩,٤  ‘٢’
، فيما عدا ٢٠١٠صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٣’

  لضرورية اليت ميكن أن تأذن ا األطراف؛االستخدامات ا
لمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حتديد لتراخيص االسترياد والتصدير لتطبيق نظام   )ب(

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /حصص للواردات، حبلول اية كانون األول
تطلب من الصومال أن يقدم إىل األمانة، على وجه االستعجال ويف موعد ال يتجاوز   - ٢  

 خطة عمل ذات مؤشرات قياس حمددة زمنياً لكفالة عودة الطرف بسرعة إىل ٢٠٠٩مارس / آذار٣١
االمتثال اللتزاماته املتعلقة باستهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية، وذلك لتنظر فيها جلنة التنفيذ يف 

  اجتماعها القادم؛
ت الصلة على تنفيذ خطة عملها على أن تعمل مع الوكاالت املنفّذة ذاحتث الصومال   - ٣  

للتخلص التدرجيي من استهالك اهلالونات وتطبيق نظامها للتراخيص واملشاركة يف أنشطة الشبكة 
  اإلقليمية؛
تطلب إىل اللجنة التنفيذية، دون إخالل بتشغيل اآللية املالية، أن تنظر يف سبل ابتكارية   - ٤  

التابعة للصندوق املتعدد األطراف، يف تنفيذ خطة عمله ملساعدة الطرف، من خالل الوكاالت املنفّذة 
للتخلص التدرجيي من اهلالونات وتطبيق نظامها للتراخيص، الذي حيتوي، ولكنه ال يقتصر، على التوعية 

  والتعزيز املؤسسي واملساعدة التقنية؛
لص رصد عن كثب التقدم الذي حترزه الصومال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها للتخت  - ٥  

  .نظام التراخيص اخلاص االتدرجيي من اهلالونات وتطبيق 
ترصد عن كثب التقدم الذي حترزه الصومال فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من   - ٦  

وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء ا، ينبغي . اهلالونات
وينبغي يف هذا الصدد أن . س الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم بالتزاماتهاالستمرار يف معاملته بنف

تستمر الصومال يف احلصول على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً للبند ألف 
  من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن الجتماع األطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال؛

ذّر الصومال، وفقاً للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت ميكن الجتماع األطراف حت  - ٧  
أن يتخذها بشأن عدم االمتثال، بأنه يف حالة عدم بقائها يف حالة امتثال، ستنظر األطراف يف اختاذ 

كانية اختاذ وقد تشمل تلك التدابري إم. لبند جيم من القائمة اإلشارية للتدابريا متسقة معتدابري 
، مثل كفالة وقف اإلمداد باهلالونات اليت هي موضع عدم االمتثال ٤اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 

  .حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
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 ألحكام بروتوكول مونتريال فيما ٢٠٠٧عدم امتثال بنغالديش يف عام : -/٢٠مشروع املقرر   -جيم 
مركّبات الكربون (تعلق باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اموعة األوىل، املرفق ألف ي

  وطلب خطة عمل) الكلورية فلورية
 ٢٠٠٦ من إجراء عدم االمتثال، قامت يف عام ٤ أن بنغالديش، وفقاً للفقرة إذ تضع يف اعتبارها  

املستقبل اللتزامها املتعلق باستهالك مركّبات الكربون بإخطار جلنة التنفيذ باحتمال عدم امتثاهلا يف 
  الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال،

  وفقا٢٠٠٧ً بأن بنغالديش قدمت بياا بشأن املواد املستنفدة لألوزون لسنة وإذ حتيط علماً  
   من الربوتوكول،٧للمادة 
 من األطنان بدالة استنفاد ٠,٥عنه وهو  بأن االستهالك املُبلَغ  مع التقديروإذ حتيط علماً  

، تقع يف حدود التزام )كلوروفورم امليثيل(األوزون من املادة املدرجة يف اموعة الثالثة، املرفق باء 
 بتخفيض استهالك تلك املادة اخلاضعة للرقابة إىل ما ال يزيد على ١٧/٢٧الطرف الوارد يف املقرر 

  ،٢٠٠٧د األوزون يف عام  من األطنان بدالة استنفا٠,٥٥
 من األطنان بدالة استنفاد األوزون من ١٥٤,٩البالغ  بأن استهالك الطرف وإذ حتيط علماً  

 ال يتسق مع التزامه مبوجب بروتوكول مونتريال ٢٠٠٧مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
   بدالة استنفاد األوزون، من األطنان٨٧,٢بتخفيض استهالكه يف ذلك العام إىل ما ال يزيد على 

 بأن بنغالديش قد أبلغت كذلك أن استهالكها من مركّبات الكربون الكلورية وإذ حتيط علماً  
من األطنان بدالة استنفاد ] ××[ بلغ ٢٠٠٧فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف عام 
 االستهالك املسموح حدخرى كان يف نطاق األوزون، ولذلك فإن االستهالك املتبقي يف القطاعات األ

  به للطرف مبوجب بروتوكول مونتريال،
 طلب من جلنة التنفيذ إعطاء اعتبار خاص لألطراف اليت ١٨/١٦ أن املقرر وإذ تأخذ يف احلسبان  

تواجه صعوبات يف االمتثال نتيجة الرتفاع نسبة استهالك مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع 
  ة االستنشاق باجلرعات املقننة،أجهز

ة ي النظر يف حالة امتثال بنغالديش فيما يتعلق بتدابري الرقابة املنطق٢٠١٠ترجئ إىل عام   - ١  
على مركّبات الكربون الكلورية فلورية، شريطة أالّ يزيد ذلك الطرف مستوى استهالكه من مركّبات 

 .٢٠٠٧كمية املُبلَغ عنها يف عام عات املقننة فوق الالكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلر

تطلب من الطرف أن يعمل، على وجه السرعة، مع الوكاالت املنفّذة ذات الصلة على   - ٢  
تنفيذ مشروعاته اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل التخلّص 

  . الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةالتدرجيي من استهالك مركّبات الكربون
   من بروتوكول مونتريال٩تقارير األطراف املقدمة مبوجب املادة : -/٢٠مشروع املقرر   -دال 

 األطراف ٢٠٠٨ و٢٠٠٧حتيط علماً مع التقدير بالتقارير اليت قدمتها يف عامي   - ١  
األرجنتني : وكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون من بروت٩ التالية وفقاً للمادة ١٨ الـ
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مان وقربص وإسبانيا وأوغندا وبليز والبوسنة واهلرسك وتايلند وزامبيا وسري النكا والسويد وع
  وكوستاريكا والتفيا ولبنان وليتوانيا واملكسيك وناميبيا والنرويج؛

ص على أن يقدم كل طرف إىل األمانة، بعد كل  اليت تن٩ من املادة ٣تشري إىل الفقرة   - ٢  
 ا عمالً بتلك نفاذ، موجزاً لألنشطة اليت اضطلعحيز ال) ١٩٨٩(سنتني من دخول بروتوكول مونتريال 

املادة، وأن األنشطة ذات الصلة تتضمن تشجيع البحث والتطوير وتبادل املعلومات بشأن تكنولوجيات 
فدة لألوزون وبدائل الستخدام املواد اخلاضعة للرقابة وتكاليف وفوائد ختفيض انبعاثات املواد املستن

استراتيجيات الرقابة ذات الصلة وزيادة الوعي باآلثار البيئية النبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة وغريها من 
  املواد اليت تستنفد طبقة األوزون؛

 من املادة ٣ام باإلبالغ مبوجب الفقرة يقر بأنه ميكن توليد املعلومات ذات الصلة بااللتز  - ٣  
 من خالل جهود تعاونية يضطَلَع ا يف إطار شبكات األوزون اإلقليمية واألنشطة اليت يقوم ا مديرو ٩

 من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ومشاركة األطراف يف أعمال ٣أحباث األوزون مبوجب املادة 
ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي مبوجب املادة التقييم اليت يضطلع ا كل من ف

   من بروتوكول مونتريال واملبادرات الوطنية للتوعية العامة؛٦
 عن طريق ٩ من املادة ٣ بأنه ميكن االضطالع باإلبالغ مبوجب الفقرة حتيط علماً  - ٤  

  الوسائل اإللكترونية؛
 من ٩ من املادة ٣م املعلومات املُبلَغ عنها مبوجب الفقرة تطلب من األمانة أن تتقاس  - ٥  

  .الربوتوكول مع األطراف األخرى من خالل موقع األمانة على شبكة الويب
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  املرفق الثاين
 قائمة املشاركني

 أعضاء اللجنة  -ألف 
 

 جورجيا
Mr. Mikheil Tushishvili  
Head, Air Protection Division  
Ministry of Environment of Georgia  
6, Gulua Str. 0114  
Georgia  
Tel: + 995 32 727 228  
Fax: + 995 32 727 228  
E-mail: geoairdept@caucasus.net  
 
 اهلند

 
Dr. A. Duraisamy  
Director, Ozone Cell  
Ministry of Environment and Forests  
Core 4B, 2nd Floor, India Habitat 
Centre, Lodhi Road  
New Delhi 110003, India  
Tel: +91 112464 2176 / +91 
9811304722  
Fax: +91 11 2464 2175  
E-mail: ozone-mef@nic.in 
 
Mr. R. Srinivas  
Project Coordinator 
Project Management Unit 
Ozone Cell, Ministry of Environment 
and Forests  
2nd Floor, Core 4B,  
India Habitat Centre 
Lodhi Road, New Delhi- 110003 
Tel: 91 11- 24643325 
Fax: 91 11- 24643318 
 
 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. 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. Agustín Sánchez  
Coordinator, Ozone Protection Unit 
General Directorate for Air Quality 
Management  
Environment and Natural Resources 
Secretariat  
Av. Revolución 1425 Nivel 39 Col. 
Tlacopac San. Angel  
México D.F. 01040  
Tel: +52 55 5624 3552  
Fax: +52 55 5624 3583  
E-mail: 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 

mailto:geoairdept@caucasus.net
mailto:ozone-mef@nic.in
mailto:odat@moenv.gov.jo
mailto:ypathel@mail.gov.mu
mailto:agustin.sanchez@semarnat.gob.mx
mailto:philip.drost@minvrom.nl


UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/8  

57 

 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  

 
 االحتاد الروسي

 
Mr. Sergey Vasiliev  
Focal Point  
Deputy Chief of Division,  
Department of International 
Cooperation of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of the 
Russian Federation  
Tel: +7 (495) 252 09 88  
Fax: +7 (495) 254 82 83  
E-mail: svas@mnr.gov.ru  

 

  تونس
 

Dr. Hassen Hannachi  
Chief, Department of Environmental 
Testing and Cleanup 
Director, National Ozone Office, 
National Environmental Protection 
Agency and Ministry for Sustainable 
Development 
ICF Building 
Northern Urban Zone (Centre Urbain 
Nord) 
2080 Ariana 
Tunis, Tunisia 
Tel: + 216 71  231 813 
Fax: + 216 71 231 960 
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