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 جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال

 لربوتوكول مونتريال
 األربعونو الثالث االجتماع

 ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ١ - أكتوبر/ تشرين األول٣١، بورت غالب

تقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال عن أعمال 
   واألربعنيالثالثاجتماعها 

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
 االمتثال لربوتوكول املعنية بإجراء عدم واألربعون للجنة التنفيذ الثالثعقد االجتماع   - ١

-  أكتوبر/ تشرين األول٣١  يومي، مصر، بورت غالب املؤمترات الدويل يف مونتريال يف مركز
 .٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين  ١

، رئيسة جلنة التنفيذ، االجتماع يف الساعة )نيوزيلندا(افتتحت السيدة روبني واشبورن و  - ٢
املتعدد رحبت بأعضاء اللجنة وممثلي الصندوق أكتوبر حيث / تشرين األول٣١ من صباح يوم ٢٠/١٠

  .األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، والوكاالت املنفذة للصندوق
واملشاركني ، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بأعضاء اللجنة زرحب السيد ماركو غونزالي  - ٣

 للغاية لربوتوكول مونتريال  هامحدثوأشار إىل أن االجتماع احلايل يعقد قبل شهرين من ، اآلخرين
د املستنفدة لألوزون من جانب من معظم املوا ٢٠١٠  يناير/كانون الثاين  ١ الكامل يفتخلص  الأال وهو

 قبل شهر حدث آخر هام للغايةوقد .  من الربوتوكول٥ من املادة ١األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
هلامني رمبا احلدثني اوقال إن . عندما أصبح الربوتوكول أول معاهدة على اإلطالق حتقق التصديق العاملي

 .جديدة بالتزامات جديدةقدمية واضطالع أطراف مع شهدان درجة من عدم االمتثال ي
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انت ال إن معظم البنود تتعلق مبسائل كوعندما حتول إىل جدول أعمال االجتماع احلايل ق  - ٤
 معظم وقال إنه يسعده أن يبلغ أن. ختضع لتوصيات اعتمدا اللجنة خالل اجتماعها الثاين واألربعني

وعالوة على ذلك، . اإلجراءات اليت دعت إليها اللجنة يف تلك التوصيات قد نفذا األطراف املعنية
هناك العديد من املسائل اليت نشأت عن االستعراض الذي أجرته األمانة للبيانات اليت أبلغتها األطراف 

أمام اللجنة بشأن املسائل اليت  من الربوتوكول، ودعي العديد من األطراف إىل املثول ٧ مبوجب املادة
وأشار إىل أن إحدى هذه املسائل كانت موضع بعثة خاصة . كانت تنظرها اللجنة منذ بعض الوقت

رفيعة املستوى إىل أحد األطراف من جانب ممثلني ألمانة األوزون، واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 
  .مم املتحدة اإلمنائياألطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األ

وأشار إىل إنه يف حني أن جدول أعمال االجتماع احلايل ليس مثقالً بصورة خاصة، فإن من   - ٥
املتوقع أن تصبح جداول أعمال االجتماعات القادمة زائدة عن ذلك بكثري بالنظر إىل املوعد النهائي 

اجلديدة اليت قد حتدث نتيجة وعالوة على حاالت عدم االمتثال . ٢٠١٠  الوشيك للتخلص يف عام
ملرور ذلك املوعد النهائي، فإن اللجنة سوف تواصل أيضاً حتمل مسؤولية رصد االمتثال لعمليات 
التخلص من بروميد امليثيل وكلوروفورم امليثيل، وااللتزامات اخلاصة بإنشاء وتشغيل نظم الترخيص 

  .باملواد املستنفدة لألوزون
 اللجنة على الدور اهلام الذي اضطلعوا به يف تنفيذ بروتوكول  شكر أعضاء،ويف اخلتام  - ٦

  .مونتريال وأعرب عن متنياته هلم بالتوفيق يف مداوالم

 احلضور

 أملانيا،وأرمينيا، واالحتاد الروسي، :  اللجنة اجتماع يف التالينيحضر االجتماع ممثلو األعضاء  - ٧
  .نيوزيلنداو نيكاراغواولنيجر، اوموريشيوس، واملكسيك، وسري النكا، و واألردن،

اللجنة ونائب رئيس ، ورئيس  املتعدد األطرافلصندوقحضر االجتماع ممثلو أمانة اكما   - ٨
برنامج : و الوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطراف وهي، وممثلتنفيذية للصندوق املتعدد األطرافال

، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك يئةج األمم املتحدة للباألمم املتحدة اإلمنائي، وبرنام
  . قائمة باملشاركني املرفق الثاين هلذا التقريرويتضمنالدويل، 

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

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/1 ا بصيغته اليت عدل: 

  .افتتاح االجتماع  - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢
  . من بروتوكول مونتريال٧ تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة  - ٣
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ن  املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عاملعلومات املقدمة من أمانة الصندوق  - ٤
 وعن األنشطة اليت اضطلعت ا  للصندوقة للجنة التنفيذيةاملقررات ذات الصل
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، (الوكاالت املنفذة 

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

  :املتصلة بعدم االمتثال
  :خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال  )أ(

  ؛)٤٢/٥ والتوصية ١٧/٢٧املقرر (بنغالديش   ‘١’
  ؛)٤٢/٦ والتوصية ١٤/٣٣املقرر (بليز   ‘٢’
  ؛)٤٢/٨ والتوصية ١٥/٣١املقرر (بوتسوانا   ‘٣’
  ؛)٤٢/٩ والتوصية ١٨/٢١املقرر  (مجهورية الكونغو الدميقراطية  ‘٤’
  ؛)٤٢/١١ والتوصية ١٧/٣٣املقرر (فيجي   ‘٥’
  ؛)٤٢/١٣ والتوصية ١٦/٢٤املقرر  (غينيا بيساو  ‘٦’
  ؛)٤٢/١٥ والتوصية ١٩/٢٧املقرر (مجهورية إيران اإلسالمية   ‘٧’
  ؛)٤٢/١٦ والتوصية ١٨/٢٨املقرر (كينيا   ‘٨’
  ؛)٤٢/١٧ والتوصية ١٧/٣٦املقرر (قريغيزستان   ‘٩’
  ؛)٤٢/١٨ والتوصية ١٦/٢٥املقرر (ليسوتو   ‘١٠’
  ؛)٤٢/١٩ والتوصية ١٧/٣٧ املقرر(اجلماهريية العربية الليبية   ‘١١’
  ؛)٤٢/٢٠ والتوصية ١٥/٣٧املقرر (ملديف   ‘١٢’
  ؛)٤٢/٢١ والتوصية ١٨/٣٠املقرر (املكسيك   ‘١٣’
  ؛)٤٢/٢٣ والتوصية ١٦/٢٧املقرر (نيبال   ‘١٤’
  ؛)٤٢/٢٤ والتوصية ١٤/٣٠املقرر (نيجرييا   ‘١٥’
  ؛)٤٢/٢٥ والتوصية ١٩/٢٢املقرر (باراغواي   ‘١٦’
  ؛)٤٢/٢٨ والتوصية ٢٠/١٩املقرر (الصومال   ‘١٧’

 ٢٠/١٩املقرر (الصومال : مشاريع خطط عمل للعودة إىل االمتثال  )ب(
  ؛)٤٢/٢٨والتوصية 

  : أخرى بشأن االمتثال ومقرراتتوصيات  )ج(
  ؛)٤٢/٥ية التوص(بنغالديش   ‘١’
  ؛)٤٢/٢٩التوصية (إريتريا   ‘٢’



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5  

4 

 واململكة العربية ؛)٤٢/٣٠التوصية (واليات ميكرونيزيا املوحدة   ‘٣’
 )٤٢/٣٢التوصية (؛ وفانواتو )٤٢/٣١التوصية (السعودية 

  .البيانات تقرير النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن  - ٦
املادة  من ٤الفقرة ( للترخيص ظماًف اليت أنشأت نالنظر يف تقرير األمانة عن األطرا  - ٧

  .) مونتريالمن بروتوكول  باء٤
  .معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذ  - ٨
  .مسائل أخرى   - ٩
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ١٠
  .اختتام االجتماع  -  ١١

   من بروتوكول مونتريال٧ مبوجب املادة  املقدمةات البيانبشأنتقرير األمانة   -ثالثاً 
قدم ممثّل أمانة األوزون ملخصاً للمعلومات الواردة يف تقرير األمانة عن املعلومات املقدمة من   - ١٠

أشار إىل أنه بعد و. )Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2( من الربوتوكول ٧ األطراف وفقاً للمادة
، أضطلع عدد من األطراف اجلديدة التزام اإلبالغ عن بيانات سنة األساس وأن حتقيق التصديق العاملي

إبالغ البيانات اليت يتعين ىل متطلبات وأشار، يف معرض اإلشارة إ. بالفعلالعديد منهم قد حقق ذلك 
إىل أن اإلبالغ وقد الحظ ،  من الربوتوكول٧   من املادة٣  أن تستوفيها مبوجب الفقرةعلى األطراف 

لسنوي مطلوب بالنسبة جلميع األطراف حىت عن السنوات اليت وصل فيها إنتاجها واستهالكها من ا
 .املواد اخلاضعة للرقابة إىل الصفر

 اإلبالغ عن البيانات، قال إن مجيع األطراف امللزمة تالة االمتثال اللتزامافيما يتعلق حبو  - ١١
 وبالنسبة .لت اللتزامات اإلبالغ قد امتث٢٠٠٧  -  ١٩٨٦بإبالغ البيانات عن السنوات 

أكتوبر / تشرين األول٢١   طرفاً قد التزم بذلك حىت١٧٤  ، أبلغ بصورة أولية أن٢٠٠٨  لبيانات
ومل تبلغ األطراف التسعة عشرة التالية بياناا حىت ذلك التاريخ ومن مث فقد وصلت إىل نقطة . ٢٠٠٩

أنغوال، وبلجيكا، وبوروندي، والرأس : ٢٠٠٨  عدم االمتثال لإلبالغ عن البيانات السنوية لعام
اجلماهريية العربية الليبية، والتفيا، وكوت ديفوار، ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، و، األخضر

اململكة العربية السعودية، وسان تومي وبرينسييب، وجزر مارشال، وناورو، ومالطة، ومايل، و
  الشماليةوأيرلندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ،تحدة العربية امل واإلماراتوالسنغال، وتوفالو،

، را تومي وبرينسييب، وكوت ديفونروندي، والرأس األخضر، وساووأبلغ بعد ذلك أن ب. وفانواتو
واجلماهريية العربية الليبية، والسنغال وفانواتو قدمت البيانات املطلوبة خالل االجتماع احلايل ومن مث مل 

  .٢٠٠٨ عدم االمتثال اللتزاماا باإلبالغ عن البيانات السنوية لعام تصبح يف حالة
وأشار إىل أن النطاقات الزمنية لألطراف، بصفة عامة، لتحقيق التزاماا باإلبالغ قد اخنفضت   - ١٢

  .بعض الشيء خالل السنوات الثالث املاضية
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، أشار إىل تلك السارية على وعندما حتول إىل االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول  - ١٣
، وحدد اإلعفاءات وحاالت السماح واحلاالت اخلاصة املسموح ا مبوجب الربوتوكول، ٢٠٠٨  عام

وبعد أن أخذ يف . وهي احلاالت اليت أخذا األمانة يف االعتبار لدى تقييم حاالت عدم االمتثال احملتملة
يوجد أي طرف   مات املعفاة واملسموح ا واملؤجلة، الاالعتبار تدابري الرقابة السارية ومجيع االستخدا

 يف حالة عدم ٢٠٠٨   اليت أبلغت بياناا عن عام٥  من املادة١  من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة
 .امتثال ملتطلباته اخلاصة باإلنتاج واالستهالك

األطراف اخلاضعة للرصد ، فإن معظم ٥   من املادة١  وبالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  - ١٤
الوثيق بسبب أوضاع عدم االمتثال السابقة، امتثلت اللتزاماا املتفق عليها يف مقررات األطراف، كما 

 ١ وتشمل األطراف العاملة مبوجب الفقرة. كان معظمها يف حالة امتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول
ني احتمال عدم االمتثال فيما يتعلق باالستهالك  اليت تب٢٠٠٨   اليت أبلغت عن بيانات٥ من املادة

  .تركمانستانسنة واهلرسك والعراق واملكسيك وبنغالديش والبو
 من األمانة اإلبالغ عن مستوى ١٧/١٢  وأشار إىل أن األطراف قد طلبت مبوجب املقرر  - ١٥

 من ٥   من املادة١   يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرةية فلوريةكلورالالكربون مركبات إنتاج 
العاملة مبوجب تلك الفقرة باملقارنة بإنتاجها الربوتوكول لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

. املسموح به هلذا الغرض، واإلبالغ عن البيانات املتاحة بشأن نقل حقوق اإلنتاج فيما بني األطراف
ألوزون لتلبية االحتياجات حمسوبة بدال استنفاد اأطنان  ٤٠٧,٧  وأبلغت أسبانيا اليت لديها مساح بإنتاج

، بأا قد تلقت حاالت نقل حلقوق ٥ من املادة ١احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
حمسوبة بدال استنفاد  طناً ٥٢٥من فرنسا وألوزون حمسوبة بدال استنفاد ا اً طن٥١٩,٤٩  اإلنتاج مبقدار

من ألوزون حمسوبة بدال استنفاد ا اً طن١ ٠٨١,٥ة، وأا قد أنتجت من اململكة املتحدألوزون ا
 ١ ب الفقرةمركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوج

وأبلغت مجيع اجلهات املنتجة األخرى ملركبات الكربون الكلورية فلورية اليت لديها . ٥  من املادة
مساح لتلبية االحتياجات احمللية األساسية عن صفر يف إنتاج هذه املركبات باستثناء اململكة حاالت 

  .٢٠٠٨املتحدة اليت مل تقدم بعد بيانات عام 
وقال إنه نظراً للمناقشات اجلارية بني األطراف بشأن تدمري املواد املستنفدة لألوزون، قدمت   - ١٦

وقد زاد اإلبالغ عن التدمري بالتدريج مبرور السنني . قرير البياناتالبيانات اخلاصة بالتدمري يف ضميمة لت
، معلومات عن عام ٥ من املادة ١ طرفاً من بينهم أربعة أطراف عاملة مبوجب الفقرة ٢٠حيث قدم 
وكانت الكميات املبلغة تنطوي على اختالفات شاسعة يف كل من احلجم واالتساق مبرور . ٢٠٠٨
ارنة بني قائمة األطراف اليت لديها مرافق تدمري مع البيانات املبلغة عن وبعد أن أجري مق. الوقت

اً عن أي بيانات تتعلق إطالقالتدمري، أشار إىل أن بعض األطراف اليت لديها مرافق تدمري مل تبلغ 
  . قد أبلغت عن بيانات تدمري معروفة لديها مرافق تدمريليستبالتدمري، وأن بعض األطراف اليت 

  .ت اللجنة علماً بالتقريرأحاط  - ١٧
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ذ بروتوكول مونتريال عن بشأن تنفيمانة الصندوق املتعدد األطراف املعلومات املقدمة من أ  -رابعاً 
   الوكاالتنفذاللجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت ارات مقر
شار إىل أن هناك  حيث أ هذا البندمعلومات عن  املتعدد األطرافأمانة الصندوقممثل قدم   - ١٨

املزيد من املعلومات عن املوضوعات اليت سيشري إليها متاحة يف وثيقة الصندوق املتعدد األطراف عن 
 بشأن حتقيق ٥ من املادة ١حالة تنفيذ املشروعات املؤجلة وتوقعات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 .(UNEP/OzL.Pro.21/INF/4)نفيذ بعد ذلك االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول اليت ستدخل حيز الت
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم (وتتضمن هذه الوثيقة مسامهات من الوكاالت املنفذة 

  .) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل،املتحدة للبيئة
 ٥  من املادة١  ف العاملة مبوجب الفقرة، أبلغ أن األطرااالمتثالوفيما يتعلق حبالة وتوقعات   - ١٩

باستثناء اإلكوادور قد تلقت مساعدات جلهودها الرامية إىل حتقيق االمتثال لتدابري الرقابة يف 
وفيما يتعلق باإلكوادور، . الربوتوكول باستثناء تلك املتعلقة مبركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية

زال باقياً   وما. ام من رابع كلوريد الكربون ومل تطلب مساعدة كيلوغر٠,١فإا قد استهلكت أقل من 
بلداً لديها بعض االستهالك من مركبات الكربون الكلورية فلورية إال أن الغالبية العظمى من  ٩٢

. األطراف مل تستهلك أي هالونات أو رابع كلوريد الكربون أو كلوروفورم امليثيل أو بروميد امليثيل
 باستثناء بوتسوانا والصومال على متويل إلعداد خطط إدارة التخلص النهائي وحصلت مجيع األطراف

ومن بني املسائل الستة والستني املعروضة على جلنة التنفيذ يف . من مركبات الكربون الكلورية فلورية
وقدم معلومات إضافة عن األنشطة اليت تضطلع ا األطراف اليت . منها  ٤٧  ، جرت تسوية٢٠٠٩

  .ا مقررات امتثال من اجتماع األطرافتسري عليه
 ١   طرفاً تعمل مبوجب الفقرة١٤٣   طرفاً من بني١١٥  وفيما يتعلق بالربامج القطرية، أبلغ أن  - ٢٠

طراف اليت أبلغت عن وجود ومن بني األ. ٢٠٠٨ قد أبلغت بيانات الربامج القطرية لعام ٥ من املادة
وعالوة على . منها أن نظمها تعمل بصورة جيدة يف املائة ٩٥,٣، أوضح معمول اخيص نظم تر

آلة استرجاع  ١٣ ٥١٦ فيناً من فين خدمات التربيد، وأن هناك ٨٢  ٠٧١ذلك، جرى تدريب 
.  يف املائة منها بصورة مرضية أو جيدة للغاية٦٨,٥آلة إعادة تدوير قيد التشغيل، ويعمل  ٥ ٢٢١و

-   ومركبات الكربون الكلورية فلورية١٢ و١١ -  وكانت أسعار مركبات الكربون الكلورية فلورية
 ٢٠٠٥زالت أعلى مما كانت عليه يف    إال أا ما٢٠٠٧ مما كانت عليه يف ٢٠٠٨ أقل يف ٢٢
منذ عام ) ب(  ١٤٢و) ب (١٤١  -  فلورية ر مركبات الكربون اهليدرواوزادت أسع. ٢٠٠٦و

 . يف االخنفاضأ١٣٤  -   يف حني استمرت أسعار مركبات الكربون اهليدرو فلورية٢٠٠٦

أساس  على القائم نظام إبالغ بيانات الربنامج القطري  على نطاق واسعومل تستخدم البلدان  - ٢١
 ألمانة الصندوق )١(وقع العامامل بيانات املالمح القطرية املعتمدة على الويب على تتوفر كذلك .اإلنترنت

                                                        
)١(  http://intranet.unmfs.org/countryprofile/cp.aspx. 

http://intranet.unmfs.org/countryprofile/cp.aspx
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قترح صيانة هذه النظم والترويج هلا وا. مل تستخدم أيضاً على نطاق واسعولكنها املتعدد األطراف 
  .واستعراض فائدا يف عام واحد

 بعدم ذات الصلةمتابعة املقررات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا   -خامساً 
 االمتثال
 من جدول األعمال، يف مجيع املسائل اليت ختص كل طرف ٥نظرت اللجنة، عند مناقشة البند   - ٢٢

وتناولت اللجنة مجيع البنود .  واحد، حىت إن كانت هذه املسائل واردة حتت بنود فرعية خمتلفةيف وقت
وتسهيالً للمراجعة ترد أدناه .  حسب الترتيب الذي وردت به يف جدول األعمال٥الفرعية يف البند 

  .مناقشة األطراف اليت مت النظر فيها حتت هذا البند حبسب الترتيب األجبدي
 ديشبنغال  -ألف 

 من بروتوكول مونتريال، ٥ من املادة ١بنغالديش طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٢٣
  .‘١’) ج(  ٥و‘ ١ ’)أ(  ٥  حتت البندينفيها اللجنة  تونظر

 استهالك كلوروفورم امليثيل وعدم االمتثال خبفضااللتزام : قيد االستعراضقضايا االمتثال   - ١
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ يك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف عاماستهالب اخلاصةبااللتزامات 

  كلوروفورم امليثيلخبفضااللتزام   )أ(

، بأن تبقي استهالكها من املواد ١٧/٢٧سجل يف املقرر على النحو املالتزمت بنغالديش،   - ٢٤
 ٠,٥٥٠ يتجاوز  ما العند، )كلوروفورم امليثيل(اموعة الثالثة املرفق باء، ب الواردةاخلاضعة للرقابة 

 ٤٢/٥ وجرى حث الطرف، على النحو املبني يف التوصية .٢٠٠٨لة استنفاد األوزون يف عام بدا طن
 من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨على أن يقدم لألمانة بياناته اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون عن عام 

 لكي تتمكن ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز ٧
اللجنة، أثناء اجتماعها الثالث واألربعني من تقييم امتثال الطرف بالتزاماته بالتخلص من كلوروفورم 

  .١٧/٢٧امليثيل على النحو الوارد يف املقرر 
 ٢٠٠٧ لعامي ض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلوريةخفعدم االمتثال اللتزامات   )ب(

  ٢٠٠٨و
أكتوبر / تشرين األول اجتماعها السابع والثالثني، يفخاللأبلغت بنغالديش جلنة التنفيذ   - ٢٥

 عنتخلص لل الزمينجلدوهلا ، تتوقّع عدم االمتثال مما بذلته من أفضل اجلهود على الرغم ، بأا٢٠٠٦
مركَّبات  ( األوىل اموعة، املرفق ألف يفالواردة من املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧السنوات 

 بالدرجة  الطرف،ما ذكرهحسب، يعزى عدم االمتثال املتوقع وباختصار فإن). الكربون الكلورية فلورية
قطاع  مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف ستهالكا الطرف يدركمل و. العديد من األسباب إىل األوىل

 عقب املوافقة على خطته ،٢٠٠٤إال يف عام الصيدالنية تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
وقد أدى .  واألربعني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطرافطنية للتخلص خالل االجتماع الثاينالو
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 من اخلطة إىل ة االستنشاق باجلرعات املقننةجهز ألمركَّبات الكربون الكلورية فلوريةاستبعاد استهالك 
ق التخلص من هذه املادة الالزم للوفاء باملوعد النهائي للربوتوكول يف تضييق الوقت املتاح لتحقي

وعالوة على ذلك، مل حيصل الطرف نتيجة لذلك .  يف املائة من استهالك هذه املادة٨٥ بنسبة ٢٠٠٧
تصنيع أجهزة قطاع  مركَّبات الكربون الكلورية فلورية يف على أي مساعدات يف التخلص من استهالك

  .جلرعات املقننةاالستنشاق با
جهود احلد من بأنه بعد جناح  ها السابع والثالثنياجتماع أيضاً خاللأُبلغت اللجنة و  - ٢٦
 بنغالديش التزاماا بالتخلص التدرجيي من مركَّبات ول، سبقتهالك يف قطاعيها للتربيد واأليروصاالست

 به فاكتشغري أن . ماعاالجتذلك  حىت وقت ٢٠٠٢الكربون الكلورية فلورية ابتداًء من عام 
يعين كان  صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية

 أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  كذلك الطرفبلغوأ. ربرية يف االستهالك السنوي املقدزيادة ك
  . هذا القطاعائة من استهالك  يف امل٧٥تصنع بواسطة أربع شركات مع حصول إحداها على 

عدداً من التوصيات  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي  التالية اجتماعاا خالل اللجنة وأصدرت  - ٢٧
على الوفاء كذلك مساعدة بنغالديش  حالة عدم امتثال الطرف، وتسليط الضوء علىدف إىل 

مل مع برنامج األمم املتحدة  العمواصلة من بنغالديش ت اللجنة، طلب٤٠/٦ففي التوصية . اماابالتز
 التخلص من مركَّبات الكربون مشروعات بتنفيذ لإلسراعاإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

 من  اللجنة التنفيذية يف اجتماعوتزويدالكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، 
ثة عن تنفيذ استراتيجيتها لالنتقال بأجهزة االستنشاق  ببيانات حمد،من خالل أمانة األوزونا اجتماعا

  .باجلرعات املقننة
 عن استهالك قدره ٢٠٠٨  املقدمة يف٢٠٠٧أوضحت بيانات عام وحسب توقعات الطرف،   - ٢٨

 بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وهي كمية ال تتفق مع اً طن١٥٤,٩
 يف املائة من ٨٥يتجاوز   إىل ما ال٢٠٠٧ستهالكه من هذه املركبات يف عام التزامات الطرف خبفض ا

د األوزون والذي يتجاوز تلك  بدالة استنفااً طن٨٧,٢خط األساس اخلاص ا من هذه املواد وهو 
  . بدالة استنفاد األوزوناً طن٦٧,٧الكمية مبقدار 

اعها احلادي واألربعني يف تشرين ونظرت اللجنة يف حالة بنغالديش مرة أخرى خالل اجتم  - ٢٩
 الذي طلب منها إيالء اهتمام خاص ١٨/١٦ دون أن يغيب عن البال املقرر ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

لألطراف اليت تواجه صعوبات يف التخلص نتيجة الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف 
إرجاء مواصلة النظر يف ب ٤١/٣لتوصية واقترحت اللجنة ا.  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةتصنيع

 إال أن االجتماع العشرين لألطراف مل يؤيد تلك التوصية ٢٠١٠حالة امتثال الطرف حىت عام 
  .بالكامل، وأصدر تعليماته بدالً من ذلك بأن تعود اللجنة إىل هذه املسألة يف اجتماعها القادم

، أخذت اللجنة علماً ٢٠٠٩يوليه / يف متوزولدى نظر املسألة يف اجتماعها الثاين واألربعني  - ٣٠
ويف تلك . ٢٠٠٩يوليه / متوز٢باملعلومات اإلضافية اليت قدمها الطرف لألمانة يف رسالة بتاريخ 

. الرسالة، أعادت بنغالديش ذكر أسباب الزيادة يف استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية
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 استهالك هذه املادة يف تصنيع أجهزة االستنشاق وأشارت على وجه اخلصوص إىل أن الزيادة يف
 يف املائة من ١٢   مل يكن يعاجل سوى٢٠٠٦باجلرعات املقننة كانت حتمية بالنظر إىل أنه يف عام 

زمن يف الشعب اهلوائية،  مليون ممن يعانون من أمراض الربو واالنسداد امل٣٠املرضى البالغ عددهم 
، وأن احلكومة والصناعة  عليهاواحلصولاألجهزة تكلفة ضايا املتعلقة بألوىل نتيجة للقوذلك بالدرجة ا

  .التزمتا جبعل العالج يف متناول يد مجيع املرضى
قائمة بعدد من املبادرات لإلسراع خبفض استهالكها ويف نفس الرسالة، أدرجت بنغالديش   - ٣١

يه ومساعدة من برنامج األمم  بتوجه وما بعد٢٠٠٩من مركبات الكربون الكلورية فلورية خالل عام 
وأخرياً طلب الطرف من اللجنة بأن تعيد تأكيد وضعها . املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

  .٢٠١٠ بإرجاء نظر حالة امتثال بنغالديش حىت عام ٤١/٣حسبما ورد يف التوصية 
 اليت طلبت من بنغالديش ٤٢/٥وقد أسفرت مواصلة نظر املسألة بواسطة اللجنة يف التوصية   - ٣٢

مبقتضاها أن تقدم لألمانة خطة عمل بعالمات زمنية حمددة لضمان عودا الفورية إىل االمتثال لتدابريها 
اخلاصة بالرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية، كما طلبت من الطرف أن يقدم، لدى إبالغ 

قاماً منفصلة عن استخدامه للمواد املستنفدة لألوزون بياناته عن مركبات الكربون الكلورية فلورية، أر
يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ويف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء، وأن يواصل العمل 
على وجه السرعة مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ مشاريعه اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية 

اف للتخلص من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تلك للصندوق املتعدد األطر
وأخرياً جرى مرة أخرى حث الطرف على إبالغ اللجنة من خالل األمانة، بيانات حمدثة . القطاعات

عن تنفيذ استراتيجية االنتقال ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة للتخلص من أجهزة االستنشاق 
  .لكربون الكلورية فلوريةاملعتمدة على مركبات ا

 حالة قضايا االمتثال  - ٢

  ض استهالك كلوروفورم امليثيلااللتزام خبف  )أ(
 عاملاملواد املستنفدة لألوزون ب اخلاصة، بياناا وقت انعقاد هذا االجتماع بنغالديش قدمت  - ٣٣

.  امليثيلوورلف ن بدالة استنفاد األوزون من كلورو ط٠,٥حيث أبلغت عن استهالك قدره  ،٢٠٠٨
 خبفض استهالك ١٧/٢٧ يف املقرر لتزامه الواردوقد وضعت هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال ال

  .٢٠٠٨ طن بدالة استنفاد األوزون يف ٠,٥٥٠كلوروفورم امليثيل إىل ما ال يتجاوز 
  ض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلوريةعدم االمتثال اللتزامات خف  )ب(

سبتمرب / أيلول٨ إىل األمانة يف رسالة بتاريخ ٤٢/٥لتوصية ى الردها ع بنغالديش قدمت  - ٣٤
، تضمنت ٢٠٠٨وعالوة على إبالغ البيانات اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون عن عام . ٢٠٠٩

الرسالة خطة عمل مع عالمات زمنية حمددة لضمان عودة الطرف إىل االمتثال، وبيانات حمدثة عن حالة 
خطتها الوطنية للتخلص ومشروع التخلص من أجهزة االستنشاق املعتمدة على مركبات الكربون تنفيذ 

الكلورية فلورية وأرقام االستهالك املفصلة عن استخدامها للمواد املستنفدة لألوزون يف قطاع تصنيع 
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ع التربيد أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية وقطا
كما أكد الطرف أنه يواصل العمل مع برنامج األمم املتحدة . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وتكييف اهلواء لعامي 

  .اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف تنفيذ املشروع
 بدالة استنفاد األوزون من اً طن١٥٨,٣١وأبلغت بنغالديش يف تقدميها للبيانات عن استهالك   - ٣٥

ومتثل هذه الكمية احنراف عن التزام الطرف مبوجب . ٢٠٠٨الكلورية فلورية يف مركبات الكربون 
 يف املائة من خط أساس ٨٥الربوتوكول باحلد من استهالكه من هذه املركبات إىل ما ال يتجاوز 

 ككما قدم الطرف أرقام استهال.  بدالة استنفاد األوزوناً طن٨٧,٢استهالكه من تلك املواد وهو 
خدامه ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات منفصلة الست

  : على النحو املبني يف اجلدول التايل٢٠٠٨ و٢٠٠٧املقننة وقطاع التربيد وتكييف اهلواء لعامي 

  السنة )باألطنان املترية(استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية 
قطاع تصنيع أجهزة  ءقطاع التربيد وتكييف اهلوا

 االستنشاق باجلرعات املقننة
 اموع

١٥٥,١٣٥ ٧١,٨٨ ٨٣,٢٥٣ ٢٠٠٧ 
١٥٨,٣١٠ ٩٨,٤١٨ ٥٩,٨٩٢ ٢٠٠٨ 

وتيسرياً لنظر اللجنة يف حالة عدم امتثال بنغالديش، ترد املعلومات الواردة يف آخر تقدمي   - ٣٦
ين واألربعني للجنة يف املرفق األول بالوثيقة باإلضافة إىل معلومات أساسية قدمتها األمانة لالجتماع الثا

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/3. ويرد فيما يلي موجز للمعلومات املقدمة يف آخر تقدمي.  
 حالة تنفيذ اخلطة الوطنية للتخلص  )ج(

 الثانية والثالثة املراحل بأنه عقب املوافقة على معلومات قدمتهاأبلغت بنغالديش يف آخر   - ٣٧
عة ملشروع خطتها الوطنية للتخلص من جانب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف خالل والراب

  : نفذت حكومتها األنشطة التالية،٥٧/٢٨اجتماعه السابع واألربعني يف سياق املقرر 
أنشطة التدريب على ممارسات اخلدمة اجليدة وإعادة التهيئة من خالل سلسلة من   )أ(  

يونيه / مبا يف ذلك حلقة عمل لتدريب املدربني يف حزيران٢٠٠٩ية يف منصف حلقات العمل الوطن
  ؛٢٠٠٩

حوار احلدود ملراقبة االجتار يف املواد املستنفدة لألوزون ينظم يف كانون   )ب(  
  . والتدريب املتعلق باجلمارك ينظم عند نقاط الدخول للجمارك يف املستقبل٢٠٠٩ديسمرب /األول
ن أنه يواصل بذل جهوده لتشجيع الصناعات لديه على استرياد مركبات كما أبلغ الطرف ع  - ٣٨

الكربون الكلورية فلورية املعاد تدويرها ألغراض اخلدمات عندما يكون هذا االستخدام ضرورياً وحىت 
اية العمر التشغيلي للمعدات وعندما ال تتوافر البدائل املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية 

يتوقف الطلب على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املتوقع أن و. لناحيتني التقنية واالقتصاديةمن ا
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اخلام يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء بالنظر إىل أنشطة إعادة التهيئة واالسترجاع املتخذة والتشجيع 
  .على استخدام البدائل سهلة اإلحالل يف القطاع

لص من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات حالة تنفيذ مشروع التخ  )د(
  الكربون الكلورية فلورية

وفقاً للمعلومات اليت أبلغها الطرف وقت هذا االجتماع سيجري خفض استهالك مركبات   - ٣٩
فقد . الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من خالل آلية للمسار السريع

جنحت إحدى الشركات الكربى املنتجة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف البلد يف إنتاج أربعة 
منتجات خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وسوف تصدر هذه املنتجات يف تشرين 

يد من ويتوقع أن تسفر اجلهود اليت تبذل الستحداث املز. ٢٠٠٩نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/األول
املنتجات اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إطار املشروع الذي وافقت عليه اللجنة 

 مما ٢٠١٠التنفيذية عن منتجات جديدة أخرى خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية تصدر يف 
  .القادمةسيعين بدوره إحراز خفض كبري يف استهالك هذه املادة يف القطاع خالل السنوات 

 أنشطة متعلقة باستثارة الوعي واإلرشاد للترويج للبدائل اخلالية ،بلغتوتشمل األنشطة اليت أُ  - ٤٠
رئة يف بنغالديش، وحزمة للتوعية فلورية، تدعمها الصناعة ومؤسسة المن مركبات الكربون الكلورية 

من املقرر تنظيم حلقة عمل وطنية وعالوة على ذلك كان . اإلقليمية وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة
أكتوبر / تشرين األول٢٣بشأن البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف دكا يف 

٢٠٠٩.  
صدر أي تراخيص السترياد مركبات الكربون الكلورية فلورية يف وأبلغ الطرف أيضاً بأنه لن ي  - ٤١

صدر أي تراخيص يف قطاع ولن ي. ٢٠١٠يناير /ون الثاين كان١قطاع التربيد وتكييف اهلواء ابتداًء من 
  .أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إال لالستخدامات الضرورية اليت رخص ا اجتماع األطراف

  العالمات الزمنية احملددة للعودة إىل االمتثال  )ه(
كربون الكلورية  الزمنية احملددة الستهالك مركبات الاملعايريتتضمن خطة عمل بنغالديش   - ٤٢

فلورية، واليت سوف تضمن، حسب قول الطرف، االلتزام بتدابري الرقابة يف الربوتوكول حبلول األول 
  .٢٠١٠يناير /من كانون الثاين

  السنة )باألطنان املترية(استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية 
قطاع تصنيع أجهزة االستنشاق  قطاع التربيد وتكييف اهلواء

 رعات املقننةباجل
 اموع

١٤٠ ١٠٠ ٤٠ ٢٠٠٩ 
 صفر *صفر صفر ٢٠١٠

  .باستثناء االستخدامات الضرورية املرخص ا من األطراف  *
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وتتوافق هذه املعامل البارزة احملددة الوقت الواردة يف خطة العمل بشأن استهالك مركبات   - ٤٣
بات الكربون الكلورية فلورية املنصوص الكربون الكلورية فلورية مع تاريخ التخلص النهائي من مرك

  .٢٠١٠يناير / يف بروتوكول مونتريال أي يف أول كانون الثاينيهعل
  ليها إ بنغالديشنظر األمانة لفتتالقضايا اليت   )و(

لدى استعراض املذكرة املقدمة من بنغالديش، أشارت األمانة للطرف إىل أنه ال يبدو أن   - ٤٤
 طن بدالة استنفاد األوزون يف ١٠٠  ات الكربون الكلورية فلورية البالغاالستهالك املتوقع من مركب

 املبني يف خطة عمله ال يتسق مع التعيني اخلاص ٢٠٠٩قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 
 بدالة استنفاد األوزون من إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام اً طن١٥٦,٧بالطرف والبالغ 

الستخدامات أربعة منتجات جديدة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية املقرر ونظراً . ٢٠١٠
، واجلهود اليت بذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة ٢٠٠٩إصدارها يف اية عام 

 االستنشاق للبيئة، يبدو أن املستويات املتوقعة الستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة
كذلك فإن مستويات . ٢٠١٠ طن بدالة استنفاد األوزون يف ١٠٠باجلرعات املقننة قد تكون أقل من 

لب من الطرف أن يبني املوعد الذي يتوقع وقد طُ. ٢٠٠٨ تكون أقل من تلك اخلاصة بعام ٢٠٠٩
ات املقننة استناداً التخلص فيه من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرع

  .إىل التقدم الكبري الذي أبلغ عنه
، أن تعيينها ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٠وأوضحت بنغالديش يف رسالة مؤرخة يف   - ٤٥

 أعد بناء على طلب السوق والتوقعات بعد استشارة مجيع ٢٠١٠لالستخدامات الضرورية يف عام 
 طن بدالة استنفاد ١٥٦,٧لتعيني يبلغ وكان ا. ٢٠٠٨ديسمرب /أصحاب املصلحة يف كانون األول

األوزون ألن من املتوقع، رغم اإلصدار املتوقع للمنتجات اجلديدة، أن األمر سيقتضي بعض الوقت لبناء 
املخزونات بالتدريج من تلك املنتجات الالزمة لضمان اإلمدادات الكافية للمرضى، والتوزيع الكامل 

ك فإن اكتساب ثقة املرضى من خالل محالت التثقيف كذل. ذه املنتجات على النطاق الوطينهل
  .والتوعية املوجهة لكل من األطباء واملرضى سوف تستغرق بعض الوقت

. وأشار الطرف إىل أن مرض الربو وانسداد الشعب اهلوائية املزمن يتزايد يف البلد كل يوم  - ٤٦
م ص من السكان البالغ عددهاليني شخ م٧ أن حنو ١٩٩٩وقدرت رابطة الربو يف بنغالديش يف عام 

فإن الطلب على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة تزايد بشدة .  مليون يعانون من هذه الظروف٨٠
وقد أكدت مصادر .  مليون نسمة١٥٠بالنظر إىل أن عدد السكان قد وصل يف الوقت احلاضر إىل 

ة عنه يف كل من املناطق احلضرية املستشفيات االرتفاع الشديد يف اإلصابة بالربو والوفيات النامج
  .ويعترب تلوث اجلو السبب الرئيسي هلذا التفاقم. والريفية يف السنوات األخرية

وأشارت بنغالديش كذلك إىل أن الشركات املنتجة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة   - ٤٧
 ميثل ٢٠٠٩ املبلغ لعام وكان الرقم املنخفض. ٢٠٠٩تعرضت لضغوط شديدة لتلبية الطلب املتزايد يف 

تقديرات تستند إىل أحجام إنتاج مقيدة من املنتجات املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية 
وأخرياً قال الطرف إن . وعلى أن عدد التراخيص الصادرة كان أقل مما تطلبه الشركات الصيدالنية

لقطاع الصيدالين قد يكون ممكناً يف عام التخلص من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ا
٢٠١٥.  
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وتيسرياً لنظر اللجنة حلالة الطرف، دعت األمانة، نيابة عن اللجنة، ممثالً عن بنغالديش إىل   - ٤٨
  .لتقدمي املزيد من اإليضاحاتالجتماع الثالث واألربعني للجنة حضور ا

  املناقشات يف االجتماع احلايل  - ٣
 ٢٤ إىل ٢٢ايل، أبلغ رئيس اللجنة بأن بعثة أرسلت إىل بنغالديش من وخالل االجتماع احل  - ٤٩

فقد سافر الرئيس، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
وممثلون عن أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج 

تحدة للبيئة إىل بنغالديش ملناقشة حالة امتثال الطرف مع املسؤولني احلكوميني مبا يف ذلك من األمم امل
وأجريت مناقشات على مستوى رفيع . وزارة البيئة وممثلني عن الصناعة يف حماولة لتسيري عملية االمتثال

بات الكربون الكلورية لالحتفال بإصدار نوعني من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مرك
 اجلرعاتفلورية، وقام أفراد البعثة جبولة يف مرافق إحدى اجلهات الرئيسية املنتجة ألجهزة االستنشاق 

التالية اليت ستتخذ لتحقيق وأسفرت البعثة عن توقيع اتفاق مع احلكومة بشأن اخلطوات . املقننة
 املتعلقة بالتخلص من استخدام مركبات االمتثال، ووثائق مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  .الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
ورداً على سؤال ألحد أعضاء اللجنة بشأن الكيفية اليت سيعمل ا الطرف إىل التخلص من   - ٥٠

تحدة اإلمنائي خطط مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع التربيد، أوضح ممثل برنامج األمم امل
الطرف يف هذا اال مبا يف ذلك التدابري اليت تتخذ لتحديد موردي مركبات الكربون الكلورية فلورية 
املستصلحة يف كافة أحناء العامل، وبرنامج للتدريب على ممارسات التربيد واستخدام البدائل سهلة 

 األرجح من الوفاء باالحتياجات وأعرب عن وجهة نظر ترى أن الطرف سوف يتمكن على. اإلحالل
. ٢٠٠٩ للقطاع من الكمية املستوردة يف عام ٢٠١٠من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعد عام 

وأضاف ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة قائالً إن الطرف ينفذ بنشاط خطته الوطنية اخلاصة بالتخلص 
 الوعي يف قطاع التربيد وبني موظفي اجلمارك واليت يتم خالهلا تنفيذ أنشطة للتدريب واستثارة

  .الكلورية فلورية يف القطاعواجلمهور دف احلد من الطلب على مركبات الكربون 
. وبناء على دعوة من اللجنة، حضر ممثل بنغالديش االجتماع احلايل لتقدمي معلومات إضافية  - ٥١

زال ملتزماً، كما أشري أعاله، بالتخلص من وقبل أن جييب على أسئلة أعضاء اللجنة، أبلغ أن بلده ما
استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، وأجهزة االستنشاق 

 باستثناء تلك اليت مسح ا اجتماع األطراف لالستخدامات ٢٠١٠باجلرعات املقننة حبلول عام 
استكمال مشروع حتويل أجهزة االستنشاق كما ذكر أن بلده يتوقع أن يتمكن من . الضرورية

باجلرعات املقننة، والقضاء على استخدام أجهزة االستنشاق املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية 
ويتعارض ذلك مع إدعاء البلد السابق، الذي أشري إليه أعاله، بأنه قد حيقق . ٢٠١٢فلورية حبلول عام 

  .٢٠١٥هذه العالمة البارزة حبلول عام 
 القطاعني، أكد يفورداً على أسئلة من اللجنة عن الكيفية اليت خيطط ا بلده لتحقيق التخلص   - ٥٢

ففيما يتعلق . من جديد املعلومات الواردة أعاله بشأن خطط بلده وقدم بعض التفاصيل اإلضافية
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للبيئة على إجراء بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اتفق بناء على ما شرحه برنامج األمم املتحدة 
آلية املسار السريع املشار إليها يف الفقرة ( جديد لشراء بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية مرن
شراء  قيام جهات تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إمكانيةوالذي سيتم مبقتضاه )  أعاله٣٩

 استغرق عدة أشهر للتفاوض واحلصول على ويف حني أن األمر قد. البدائل بأنفسهم بدالً من احلكومة
فقد جنحت إحدى جهات التصنيع، كما أشري أعاله، . املوافقات الالزمة، أثبت اإلجراء فعاليته الشديدة

 املقننة اخلالية من مركبات الكربون اجلرعاتيف تقدمي أربعة أنواع جديدة من أجهزة االستنشاق 
 أن تطلق خالل فترة قصرية نوعني آخرين، وجهة ثالثة حتقق الكلورية فلورية، وهناك جهة ثانية يتوقع

  .٢٠١٠نوع آخر يتوقع أن يطرح يف األسواق يف منتصف تقدماً سريعاً صوب إطالق 
 يف املائة ٨٠وأشار ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن هذه الشركات الثالث تشكل   - ٥٣

 املقننة من خالل بيعها اجلرعاتة ألجهزة االستنشاق من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلوري
ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت حتتوي على مكونني من املكونات األكثر شيوعاً مها 

ويأمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أن تتمكن الشركات من . السالبوتامول وبيكلوميثاسوف
فإذا . ٢٠١١الكلورية فلورية هلذه األجهزة حبلول منتصف عام االنتقال إىل بدائل مركبات الكربون 

جنحت يف ذلك، وأطلقت الشركة الثالثة أجهزا اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية كما هو 
  .٢٠١١ يف املائة حبلول منتصف عام ٨٠الستهالك من هذه املادة بنحو امتوقع، ميكن أن ينخفض 

 من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت استخدمها الطرف وفقاً وقد أقر بأن الكمية  - ٥٤
غري أن العديد من . لتعيينات االستخدامات الضرورية اليت منحها اجتماع األطراف أمر ال خيص اللجنة

األعضاء أعرب عن األمل يف أن يتمكن الطرف بالنظر إىل التقدم احملرز، وتوقع إطالق أجهزة 
املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية من أن خيفض الكمية من االستنشاق باجلرعات 

مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يستخدمها مبوجب تعيينات االستخدامات الضرورية ألجهزة 
  .٢٠١١ و٢٠١٠االستنشاق باجلرعات املقننة يف 

  التوصية  - ٤
  :بناًء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي  - ٥٥

 من إجراءات ٤، بناًء على الفقرة ٢٠٠٦أن بنغالديش أبلغت جلنة التنفيذ يف عام إذ تالحظ   
عدم االمتثال، بعدم امتثاهلا احملتمل يف املستقبل اللتزاماا االستهالكية مبوجب بروتوكول مونتريال، 

   فلورية،يةفيما يتعلق مبركبات الكربون الكلور
 ٢٠٠٧مت بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعامي أن بنغالديش قدوإذ تالحظ أيضاً   

   من الربوتوكول،٧ وفقاً للمادة ٢٠٠٨و
 طناً حمسوباً بدالة ٠,٥البالغ الطرف الذي أبلغ عنه تهالك االسأن وإذ تالحظ مع التقدير   

الوارد لتزام الطرف متوافقاً مع ا كان ٢٠٠٨ و٢٠٠٧فورم امليثيل، لعامي كلورومن استنفاد األوزون 
 طناً ٠,٥٥مستوى ال يتجاوز إىل بة اقراملادة اخلاضعة للتلك  من ه استهالكخبفض ١٧/٢٧يف املقرر 

  حمسوباً بدالة استنفاد األوزون هلذين العامني،
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 ية طناً من مركبات الكربون الكلور١٥٤,٩البالغ مع هذا، أن استهالك الطرف وإذ تالحظ،   
يتفق مع التزامه   ال٢٠٠٨حمسوباً بدالة استنفاد األوزون يف عام  طناً ١٥٨,٣، و٢٠٠٧فلورية يف عام 

 ٨٧,٢يتجاوز  يف هذين العامني إىل مستوى المن تلك املواد  استهالكه خبفضمبوجب الربوتوكول 
  غري ممتثل اللتزاماته مبوجب الربوتوكول،بذلك يعد الطرف وأن طناً حمسوباً بدالة استنفاد األوزون، 

املعلومات اليت قدمها الطرف عن خطة العمل للعودة إىل االمتثال لتقدير وإذ تالحظ مع ا  
  ،٢٠١٠ فلورية يف عام يةلتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول ملركبات الكربون الكلور

اجتماع األطراف احلادي والعشرين مشروع مقرر للنظر فيه يتضمن خطة العمل حتيل إىل أن   
  .هلذا التقرير) فرع باءال(ألول يف املرفق االواردة 

  ٤٣/١التوصية 
  بليز  - باء

 من بروتوكول مونتريال، ٥ من املادة ١بليز طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٥٦
  .من جدول األعمال‘ ٢’) أ (٥ونظرت حتت البند 

  رية فلوريةبات الكربون الكلوض استهالك مركااللتزام خبف: قيد االستعراض االمتثال اياقض  - ١
 املواد اخلاضعة ها منض استهالك، خبف١٤/٣٣سجل يف املقرر امل على النحوالتزمت بليز،   - ٥٧
يتجاوز    الماإىل ) بات الكربون الكلورية فلوريةمرك(اموعة األوىل املرفق ألف،  الواردة يف رقابةلل

 عن بياناته بشأن استهالكه من  وأبلغ الطرف.٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام  األطنانالصفر من 
 بعد أن أعدت وثائق االجتماع الثاين واألربعني للجنة، وبناء على ٢٠٠٨املواد املستنفدة لألوزون لعام 

 من ٢٠٠٨ على اإلقرار بتلقي بيانات عام ٤٢/٦ذلك وافقت اللجنة على النحو الوارد يف التوصية 
 لتحديد امتثال الطرف اللتزاماته الواردة يف املقرر بليز، وأن تنظرها يف االجتماع الثالث واألربعني

١٤/٣٣.  
  حالة قضية االمتثال  - ٢

 عن استهالك ٢٠٠٨ز يف مذكرا بشأن بيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام يلأبلغت ب  - ٥٨
وتضع هذه . مبقدار الصفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية

  .١٤/٣٣البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامها الوارد يف املقرر 
  التوصية  - ٣

عن استهالك مركبات اليت قدمتها بيانات الأن نئ بليز على على اللجنة ولذلك فقد اتفقت   - ٥٩
 أن الطرف قد امتثل اللتزامه الوارد يف املقرراليت تبني ، و٢٠٠٨عام يف  فلورية يةالكربون الكلور

 فلورية إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من ية استهالكه من مركبات الكربون الكلورخبفض ١٤/٣٣
األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام والتزامه مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف 

  .العامذلك املواد يف لتلك بروتوكول مونتريال 
  ٤٣/٢التوصية 
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  نابوتسوا  - جيم
 من بروتوكول مونتريال، ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة بوتسوانا   - ٦٠

  .من جدول األعمال‘ ٣’) أ (٥ونظرت حتت البند 
  خيص واحلصص للترإنشاء نظام: قيد االستعراضقضايا االمتثال   - ١

لواردات باترخيص لل، بإنشاء نظام ١٥/٣١ل يف املقرر سجامل على النحوالتزمت بوتسوانا،   - ٦١
 ٤٢/٨التوصية كان قد طلب من الطرف يف و. صصاحلوالصادرات من بروميد امليثيل، مبا يف ذلك 

باستكمال عملية إنشاء وتشغيل نظام للحصص، وإبالغ األمانة يف أسرع وقت ممكن يفضل أن يكون 
باء  ٤ا مبوجب املادة  بأا قد حققت ذلك وفقاً اللتزاما٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١يف موعد ال يتجاوز 
  .من الربوتوكول

  حالة قضية االمتثال  - ٢
 امتثاهلا على وظل. ٤٢/٨ للتوصية بوتسواناب  مل تستج، احلايل انعقاد االجتماعحىت وقت  - ٦٢

ووفقاً لذلك التقرير، واستناداً إىل رسالة . الوضع الذي أبلغته األمانة لالجتماع الثاين واألربعني للجنة
، أدرج التشريع اخلاص بنظام الترخيص باملواد املستنفدة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣املؤرخة يف بوتسوانا 

لألوزون ضمن مشروع خدمات األرصاد اجلوية للطرف الذي وافق عليه الربملان، وكان يف انتظار 
  .قانوناًتوقيع رئيس اجلمهورية عليه قبل أن يصبح 

 األمانة، نيابة عن اللجنة ممثل بوتسوانا حلضور وتيسرياً لنظر اللجنة حلالة الطرف، دعت  - ٦٣
  .االجتماع الثالث واألربعني للجنة لتوفري املزيد من اإليضاحات

  مساعدات االمتثال  - ٣
قال ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة خالل االجتماع الثاين واألربعني للجنة إن قانون خدمات   - ٦٤

ومة بعد، وأن وحدة األوزون الوطنية أبلغت أمانة الصندوق األرصاد اجلوية الكامل مل تصدره احلك
 بأن املواد املستنفدة لألوزون قد أدرجت يف قائمة املنتجات ٢٠٠٩فرباير /املتعدد األطراف يف شباط

وأبلغ ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن اللجنة . اليت ختضع لرقابة مكتب املعايري يف الطرف
 على خطة إدارة ،٢٠٠٩أبريل / يف نيسان، خالل اجتماعها السابع واخلمسنيالتنفيذية قد وافقت

التخلص النهائي لبوتسوانا آخذة يف االعتبار أن القواعد اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون قد نشرت يف 
  .٢٠٠٩فرباير /اجلريدة الرمسية يف شباط

  يف االجتماع احلايل اتاملناقش  - ٤
أنه نظراً ألن بوتسوانا ليست طرفاً يف تعديل مونتريال، فإا مل تكن ملزمة األمانة قال ممثل   - ٦٥

قبل اعتماد خطة عملها للعودة إىل االمتثال ألحكام الرقابة على بروميد امليثيل يف بروتوكول مونتريال، 
ري أعاله غري أا كما أش. ت من املواد املستنفدة لألوزونللترخيص للواردات والصادرابأن تنشئ نظاماً 

تعهدت بإنشاء هذا النظام لربوميد امليثيل كجزء من خطة عملها، ليس كغاية يف حد ذاا بل كوسيلة 
وبعد ذلك عاد . لتيسري عودا إىل االمتثال ألحكام الرقابة على بروميد امليثيل يف بروتوكول مونتريال

وعلى ذلك : عن إنشائه لنظام التراخيصالطرف يف الواقع إىل االمتثال ألحكام الرقابة إال أنه مل يبلغ 
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وأشار . فقد حقق الغاية املنشودة إال أن ذلك مل يتم حسبما هو معروف حىت اآلن بالوسائل املتوقعة
  .ممثل األمانة إىل أن اللجنة قد ترغب يف أن تأخذ هذه احلقائق يف االعتبار لدى نظرها حلالة بوتسوانا

. ت ممثلة بوتسوانا االجتماع احلايل لتقدمي معلومات إضافيةوبناء على دعوة من اللجنة، حضر  - ٦٦
 وحىت اآلن وأنه ال يتوقع ٢٠٠٤وأبلغت املمثلة إىل أن استهالك بروميد امليثيل أصبح معدوماً منذ عام 

وقد عكف البلد على تنفيذ أنشطة واسعة النطاق الستثارة الوعي مشلت . حدوث املزيد من االستهالك
الذي ) وهو القطاع الوحيد يف البلد الذي يستخدم بروميد امليثيل( قطاع البستنة أصحاب املصلحة من

وأبلغت املمثلة . أقنعهم بالسالمة املالية والتقنية للبدائل وختلص من طلبات احلصول على بروميد امليثيل
 على كذلك أنه قد جرى تطبيق نظام للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون،

وقد وضعت . النحو الذي أشري إليه أعاله، وذلك كجزء من قانون خدمات األرصاد اجلوية يف البلد
وسيجري تنفيذه عقب صدور املوافقة الوزارية واالستعراض من جانب احملامي قواعد تنفيذ النظام، 

ديق على تعديل ويعتزم البلد التص. ٢٠٠٩العام وهو الذي توقعت املمثلة أن يستكمل قبل اية عام 
  .مونتريال على الربوتوكول مبجرد حصول نظام التراخيص على املوافقة الوزارية

ن الواردات والصادرات من بروميد امليثيل ختضع للرقابة مبوجب قانون وقالت املمثلة أيضاً إ  - ٦٧
صادرات ويتضمن  وهو القانون الذي يراقب كالً من الواردات وال١٩٩٨املواد الكيميائية الزراعية لعام 

ورداً . نظاماً للتراخيص واحلصص للواردات من مجيع املواد الكيميائية الزراعية مبا يف ذلك بروميد امليثيل
تستخدم بروميد امليثيل ألغراض   على سؤال من أحد أعضاء اللجنة، أكدت املمثلة أن بوتسوانا ال

عضو آخر من اللجنة، أشري إىل أن ورداً على سؤال من . احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
ن الطرف من التمييز بني الواردات قانون املواد الكيميائية الزراعية يتضمن متطلبات التوسيم اليت ستمكّ

  .من بروميد امليثيل وغريه من املواد الكيميائية املستوردة يف البلد
  التوصية  - ٥

  :ولذلك فقد اتفقت اللجنة على ما يلي  - ٦٨
 عن التقدم ٢٠٠٩أبريل / أن املعلومات اليت قدمتها بوتسوانا إىل األمانة يف نيسان إىلتشريإذ   

  الذي أحرزته حنو إنشاء وتشغيل نظام للترخيص أوضحت إحراز تقدم حنو االمتثال للربوتوكول،
لتزامه  عن حالة ا،٤٢/٨وفقاً للتوصية املعلومات اليت قدمها الطرف  التقديرتالحظ مع إذ و  

، بإنشاء نظام لترخيص الواردات والصادرات من بروميد امليثيل، مبا يف ذلك ١٥/٣١ املقرر يفالوارد 
  نظام للحصص،

 نظاماً من ذلك القبيل يف عام أنشأتبالتأكيد الذي قدمته بوتسوانا بأا أن حتيط علماً   
١٩٩٨.  

  ٤٣/٣التوصية 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5  

18 

  ونغو الدميقراطيةمجهورية الك  - دال
 من ٥ من املادة ١ طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ميقراطيةمجهورية الكونغو الد  - ٦٩

  .من جدول األعمال‘ ٤’) أ (٥ت حتت البند ظربروتوكول مونتريال، ون
  ض استهالك رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيلالتزام خبف: قيد االستعراضقضايا االمتثال   - ١

ض استهالك ، خبف١٨/٢١سجل يف املقرر امل على النحو، التزمت مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٧٠
ويف املرفق باء، ، )رابع كلوريد الكربون (املرفق باء، اموعة الثانية الواردة يف املادة اخلاضعة للرقابة

ة استنفاد األوزون، صفر من األطنان بداليتجاوز ال ما إىل مستوى  )كلوروفورم امليثيل(اموعة الثالثة 
وعلى ذلك وافقت .  بعد أن كانت الوثائق اخلاصة باالجتماع الثاين واألربعني قد أعدت٢٠٠٨يف عام 

 من مجهورية ٢٠٠٨ باإلقرار مع التقدير بتسلم بيانات عام ٤٢/٩اللجنة، على النحو الوارد يف التوصية 
 الطرف اللتزاماته الكونغو الدميقراطية، وأن تنظر فيها خالل اجتماعها الثالث واألربعني لتحديد امتثال

  .١٨/٢١املتضمنة يف املقرر 
  االمتثال حالة قضية  - ٢

ة باملواد املستنفدة لألوزون عن أبلغت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تقدميها للبيانات اخلاص  - ٧١
 بدالة استنفاد صفر طن  من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم امليثيلهااستهالك ن أ٢٠٠٨عام 

 والتزاماته ١٨/٢١وتضع هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزاماته املتضمنة يف املقرر . األوزون
  .مبوجب تدابري الرقابة الواردة يف بروتوكول مونتريال بشأن تلك املواد يف ذلك العام

  التوصية  - ٣
 عنيت قدمتها البيانات الاللجنة أن نئ مجهورية الكونغو الدميقراطية على ولذا فقد اتفقت   - ٧٢

، واليت أظهرت أن الطرف كان ٢٠٠٨ وكلوروفورم امليثيل يف عام  كلوريد الكربونرابعاستهالك 
  كلوريد الكربونرابع االستهالك من خبفض ١٨/٢١ممتثالً اللتزاماته الواردة يف املقرر 

األوزون يف وكلوروفورم امليثيل إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من األطنان حمسوبة بدالة استنفاد 
املواد واملنصوص عليها يف بروتوكول تلك ذلك العام، والتزاماا مبوجب تدابري الرقابة على 

  .مونتريال لذلك العام
 ٤٣/٤التوصية 

  إريتريا   - هاء
إريتريا طرف يف تعديل مونتريال على بروتوكول مونتريال من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٧٣
  . من جدول األعمال‘٢’) ج (٥وتوكول، ونظرت حتت البند  من الرب٥ من املادة ١
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  خيصة العمل إلنشاء وتشغيل نظام للترخط: قيد االستعراضقضايا االمتثال   - ١
مال عملية إنشاء وتشغيل نظام  استك٤٢/٢٩لب من إريتريا، على النحو املبني يف التوصية طُ  – ٧٤
 لألوزون مبا يف ذلك احلصص، وفقاً اللتزامها خيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدةلتر

  يف باء من الربوتوكول، وإخطار األمانة يف أسرع وقت ممكن ويفضل أن يكون ذلك٤مبوجب املادة 
 باملوعد الذي سيدخل فيه نظام التراخيص حيز ٢٠٠٩سبتمرب /موعد ال يتجاوز األول من أيلول

  .التشغيل
  حالة قضية االمتثال  - ٢

غري أن الطرف أبلغ . ٤٢/٢٩جيب إريتريا حىت وقت انعقاد االجتماع احلايل للتوصية مل تست  - ٧٥
خيص قد قدم إىل شروع النهائي لنظامه اخلاص بالتر بأن امل،٢٠٠٨أبريل /يف رسالة مؤرخة يف نيسان

ي كما أشار الطرف إىل أنه جير. وزارة العدل لتوحيده مع املذكرات القانونية األخرى واملوافقة عليه
  .تنفيذ األنشطة ذات الصلة مبا يف ذلك أنشطة استثارة الوعي العام والتثقيف حلماية طبقة األوزون

ولتيسري نظر اللجنة حلالة الطرف، دعت األمانة، نيابة عن اللجنة، ممثالً إلريتريا حلضور   - ٧٦
  .االجتماع الثالث واألربعني للجنة لتقدمي املزيد من التوضيحات

  متثالمساعدات اال  - ٣
أبلغ ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، خالل االجتماع الثاين واألربعني للجنة أن الوكالة قد   - ٧٧

تلقت تأكيدات من إريتريا بأن مشروع التشريع اخلاص بالطرف بشأن الترخيص باملواد املستنفدة 
احلادي والعشرين  أو يف وقت انعقاد االجتماع ٢٠٠٩سبتمرب /لألوزون سوف يصدر إما يف أيلول

وق املشتركة لشرقي وجنويب أفريقيا عد اإلقليمية ذات الصلة مبوجب السوقال إن القوا. لألطراف
  .سوف تنفذ أيضاً

ويف نفس االجتماع أشار ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إىل أن اللجنة التنفيذية مل   - ٧٨
زون يف حالة عدم إنشاء نظام ستنفدة لألوتتمكن من املوافقة على أي خطة للتخلص من املواد امل

  .خيصللتر
وعالوة على ذلك، أشار ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إىل أن املنظمة مل تتمكن   - ٧٩

من صرف األموال إلريتريا لعدم إنشاء نظام التراخيص مما يعين أن الطرف لن يكون يف حالة امتثال 
  .شأن التخلص من املواد املستنفدة لألوزونالتفاقاته مع تلك املنظمة ب

  املناقشات يف االجتماع احلايل  - ٤
ويف . بناء على دعوة من اللجنة، حضر ممثل إريتريا االجتماع احلايل لتقدمي معلومات إضافية  - ٨٠

م بيان للجنة ورداً على أسئلة من أعضائها، أبلغ أن القواعد اخلاصة بربوميد امليثيل مبا يف ذلك نظا
تكمل وقد اس. التراخيص بالواردات والصادرات، قد أصبحت سارية حتت سلطة وزارة الزراعة

خيص بشأن مجيع املواد املستنفدة لألوزون وسوف يدرج يف تشريع بيئي املشروع النهائي لنظام التر
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 يستخدم ويف غضون ذلك. يغطي مجيع املواد الكيميائية يتوقع أن تتم املوافقة عليه يف غضون ستة أشهر
وجيري تطبيق القواعد قبل . الطرف ترتيبات غري رمسية للرقابة على تنقالت املواد املستنفدة لألوزون

بدء إنفاذها بالتعاون مع املوردين والصناعة والوزارات املسؤولة عن التجارة والصناعة والنقل 
تطبيق القواعد ذات كما يعمل الطرف على املستوى اإلقليمي مبا يف ذلك من خالل . واالتصاالت

  .الصلة يف إطار السوق املشتركة لشرقي وجنويب أفريقيا
ورداً على أسئلة من أعضاء اللجنة بشأن األنشطة اليت تنفذها الوكاالت املنفذة ملساعد   - ٨١

إريتريا، أكد ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أنه قد أنشئ نظام للتراخيص بشأن بروميد امليثيل، وأن 
وأنه جيري تنفيذ أنشطة اعد اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون يف انتظار املوافقة النهائية والتنفيذ، القو

وطلب من إريتريا تقدمي أدلة موثقة . وطنية وإقليمية أخرى للرقابة على تنقالت املواد املستنفدة لألوزون
  .ص النهائيعلى تلك اجلهود حىت ميكن املضي يف تنفيذ خطتها بشأن إدارة التخل

ورداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة بشأن الواردات غري القانونية احملتملة من املواد   - ٨٢
املستنفدة لألوزون يف إريتريا، أشار ممثل األمانة إىل أن إريتريا مل تقدم أبداً معلومات بشأن التجارة غري 

  .األمانة أية معلومات ذا الشأنالقانونية باملواد املستنفدة لألوزون، وأنه ال تتوافر لدى 
  التوصية  - ٥

  :لذلك فقد اتفقت اللجنة على اآليت  - ٨٣
 عن جهودها ٢٠٠٨أبريل / يف نيسانإريتريا إىل أن املعلومات اليت أبلغت عنها إذ تشري

 باء ٤املبذولة إلنشاء وتشغيل نظام لتراخيص واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 
  من الربوتوكول قد بينت إحراز تقدم حنو االمتثال للربوتوكول،

 املعلومات اإلضافية اليت قدمها الطرف خالل االجتماع احلايل عن حالة وإذ تالحظ مع التقدير
  اجلهود اليت بذهلا حنو إنشاء وتشغيل نظام ترخيص،

 اآلن نظام ترخيص  أكدت أنه بالرغم من أنه ال يوجد لديها حىتإريتريا أن وإذ تالحظ كذلك
 تتخذ تدابري لفرض رقابة على واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف إريتريارمسي، فإن 

  ذلك من خالل تطبيق تشريعاا املوضوعة مىت ما كان مناسباً؛
 على تعزيز تدابريها القائمة من أجل فرض رقابة على التجارة، مبا يف إريترياأن حتث   ) أ(
  ار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون؛ذلك االجت
أن تطلب إىل الطرف أن يقدم إىل األمانة تقريراً مستكمالً، يف أقرب وقت ممكن،   ) ب(

 ميكن اللجنة من النظر ف، قبل وقت كا٢٠١٠مارس / آذار٣١ويفضل أن يكون يف موعد ال يتجاوز 
 .فيه يف اجتماعها املقبل

  ٤٣/٥التوصية 
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  ونيزيا املوحدةواليات ميكر  - واو
 من الربوتوكول، ٥ من املادة ١ طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة واليات ميكرونيزيا  - ٨٤

  .من جدول األعمال‘ ٣’) ج (٥ونظرت حتت البند 
   االمتثال قيد االستعراض وحالة االمتثالقضية  - ١

مركَّبات الكربون (ة لألوزون أبلغت واليات ميكرونيزيا املوحدة عن استهالك للمواد املستنفد  - ٨٥
 الطرف قد التزم قبلوكان . ٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف ٠,٥مقداره ) الكلورية فلورية

 بالتخلص من استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ١٧/٣٢ يف املقرر على النحو املسجل، ذلك
 هذه املادة متثل عن استهالك املبلغةيانات لبا فإن الذو. ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين مناألولحبلول 

 والتزامه مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف ١٧/٣٢احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب املقرر 
  .مونتريال بالنسبة هلذه املواد يف ذلك العامبروتوكول 

ة على حنو عاجل  أن يقدم لألمان٤٢/٣٠وطلب من الطرف على النحو املشار إليه يف التوصية   - ٨٦
 تفسرياً الحنرافه عن التزامه ٢٠٠٩سبتمرب /ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز األول من أيلول

مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال باإلضافة، إذا كان ذلك مالئماً، إىل خطة 
  .ىل االمتثالبعالمات قياس حمددة زمنياً لضمان عودة الطرف الفورية إعمل 
 واليات ميكرونيزيا املوحدة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١رت األمانة برسالة مؤرخة يف ذكّ  - ٨٧

ومل تتلق األمانة حىت وقت انعقاد االجتماع احلايل أي رد . بتقدمي ردها على التوصية املشار إليها أعاله
  .بعد

  املناقشات يف االجتماع احلايل  - ٢
أكتوبر / تشرين األول١٢ل االجتماع احلايل بأن األمانة قد تلقت يف أبلغ ممثل األمانة خال  - ٨٨

 رسالة من الطرف أوضح فيها أسباب احنرافه عن إحكام الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول ٢٠٠٩
 يعزى إىل ٢٠٠٧وأوضح الطرف يف رسالته أن احنرافه عن أحكام الرقابة السارية يف . ٢٠٠٧يف 

غري .  نظامه اخلاص بتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزونالتأخريات يف اعتماد
 بواسطة وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع مكتب ٢٠٠٧نوفمرب /أن النظام نفذ منذ تشرين الثاين

وأوضح الطرف كذلك أنه قد عني موظفني يف إدارة العدل . إدارة البيئة والطوارئ وسلطات اجلمارك
لى اإلسراع باالعتماد النهائي للقواعد ذات الصلة وقال إنه يتوقع أن تصبح سارية املفعول للعمل ع

أكتوبر عن / تشرين األول١٢وأبلغ الطرف أيضاً يف رسالته يف . ٢٠٠٩ديسمرب /حبلول كانون األول
 وقال إنه يتوقع صفراً ٢٠٠٨استهالك مبقدار الصفر من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف 

  . كذلك٢٠٠٩الستهالك يف ل
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  التوصية  - ٣
  :لذلك اتفقت اللجنة على ما يلي  - ٨٩

 التفسري الذي أبلغت به واليات ميكرونيزيا املوحدة األمانة عن عدم امتثاهلا يف عام إذ تشري إىل
٢٠٠٧،  

  ،٢٠٠٨ إىل عودة واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل االمتثال يف عام وإذ تشري كذلك
 ما حيرزه الطرف من تقدم فيما يتصل بتنفيذه التزاماته مبوجب أن ترصد عن كثب  ) أ(

 الربوتوكول؛

 املشتمل على  والعشرين لألطراف مشروع املقرراحلادياالجتماع عناية حتيل إىل أن   ) ب(
 .هلذا التقرير) واوالفرع ( يف املرفق األول ة الواردخطة العمل

  ٤٣/٦التوصية 
  فيجي  -زاي 

 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١لعاملة مبوجب الفقرة فيجي طرف من األطراف ا  - ٩٠
  .من جدول األعمال‘ ٥’) أ (٥حتت البند 

  ض استهالك بروميد امليثيلااللتزام خبف:  االستعراضقيدتثال قضية االم  - ١
ض استهالك املادة اخلاضعة للرقابة ، خبف١٧/٣٣سجل يف املقرر امل على النحوالتزمت فيجي،   - ٩١
بدالة استنفاد األوزون، يف عام  طن ٠,٥ عن يتجاوز ال إىل ما، )بروميد امليثيل(ة يف املرفق هاء الوارد
 على أن يقدم ألمانة األوزون ٤٢/١١ وجرى حث الطرف، على النحو املبني يف التوصية .٢٠٠٨

عد أقصاه  من الربوتوكول ويفضل أن يتم ذلك يف مو٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨بياناته عن عام 
م، خالل اجتماعها الثالث واألربعني امتثال  لكي تتمكن اللجنة أن تقي٢٠٠٩سبتمرب /األول من أيلول

  .١٧/٣٣الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 
  حالة قضية االمتثال  - ٢

  احلايل، بياناا بشأن املواد املستنفدة لألوزون عن عاماالجتماعقدمت فيجي، وقت انعقاد   - ٩٢
وقد وضعت .  طن بدالة استنفاد األوزون من بروميد امليثيل٠,١ حيث أبلغت عن استهالك ٢٠٠٨

  .١٧/٣٣ هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامها املتضمن يف املقرر
  التوصية  - ٣

عن استهالكها من اليت قدمتها بيانات الأن نئ فيجي على على اللجنة لذلك فقد اتفقت   - ٩٣
 خبفض ١٧/٣٣، واليت أظهرت أا امتثلت اللتزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨روميد امليثيل يف عام مادة ب

 طناً حمسوباً بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام ٠,٥يتجاوز  استهالك بروميد امليثيل إىل مستوى ال
  .وتوكول مونتريال لذلك العاماملادة واملنصوص عليها يف بربتلك والتزامها مبوجب تدابري الرقابة املتعلقة 

  ٤٣/٧التوصية 
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  بيساو غينيا  - حاء
 من الربوتوكول، ٥ من املادة ١غينيا بيساو طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٩٤

  .من جدول األعمال‘ ٦’) أ (٥ونظرت حتت البند 
  الكلورية فلوريةض استهالك مركَّبات الكربون االلتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١

 اخلاضعة املوادض استهالك ، خبف١٦/٢٤ر سجل يف املقرامل على النحوبيساو،  التزمت غينيا  - ٩٥
 يتجاوز ال ماإىل ) بات الكربون الكلورية فلوريةمرك (ألف، اموعة األوىل املرفق الواردة يفللرقابة 

طرف بياناته عن املواد املستنفدة وأبلغ ال. ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام  طن ٣,٩٤١عن 
وعلى ذلك، وافقت .  بعد إعداد الوثائق اخلاصة باالجتماع الثاين واألربعني للجنة٢٠٠٨لألوزون لعام 

 من غينيا ٢٠٠٨، على اإلقرار مع التقدير بتسلم بيانات ٤٢/١٣اللجنة، على النحو املبني يف التوصية 
اعها الثالث واألربعني لتحديد امتثال الطرف اللتزاماته بيساو، وأن تنظر هذه البيانات خالل اجتم

  .١٦/٢٤املتضمنة يف املقرر 
  حالة قضية االمتثال  - ٢

 عن استهالك ٢٠٠٨أبلغت غينيا بيساو، يف تقدميها لبيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام   - ٩٦
وقد وضعت تلك البيانات . ية طن بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلور١,٤يبلغ 

 والتزاماته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص ١٦/٢٤الطرف يف حالة امتثال اللتزامه املتضمن يف املقرر 
  .عليها يف بروتوكول مونتريال عن هذه االلتزامات يف ذلك العام

  التوصية  - ٣
 عن استهالك اقدمتهليت البيانات اأن نئ غينيا بيساو على على اللجنة اتفقت قد لذلك ف  - ٩٧

، واليت أظهرت أا يف حالة امتثال اللتزامها الوارد يف ٢٠٠٨ فلورية لعام يةمركبات الكربون الكلور
 طناً ٣,٩٤١ فلورية إىل مستوى ال يتجاوز ية استهالك مركبات الكربون الكلورخبفض ١٦/٢٤املقرر 

 مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف حمسوباً بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام والتزامها
  .املواد يف ذلك العاملتلك بروتوكول مونتريال 

  ٤٣/٨التوصية 
   إيران اإلسالميةمجهورية  - حاء

 من ٥ من املادة ١مجهورية إيران اإلسالمية طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٩٨
  .عمالمن جدول األ‘ ٧’) أ (٥الربوتوكول، ونظرت حتت البند 
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  ض استهالك رابع كلوريد الكربونااللتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١
ض استهالك ، خبف١٩/٢٧ يف املقرر على النحو املسجلالتزمت مجهورية إيران اإلسالمية،   - ٩٩

 يتجاوز   الماىل إ) رابع كلوريد الكربون (املستنفدة لألوزون الواردة يف املرفق باء، اموعة الثانيةاملادة 
  اتأذنقد ، باستثناء االستخدامات الضرورية اليت ٢٠٠٨ يف عام بدالة استنفاد األوزونن طصفر ال

 بأن يقدم لألمانة بياناته عن عام ٤٢/١٥وجرى حث الطرف على النحو املبني يف التوصية . األطراف
يتجاوز    يتم ذلك يف موعد ال من الربوتوكول على أن يفضل أن٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨

 حىت تتمكن اللجنة من أن تقيم، يف اجتماعها الثالث واألربعني، ،٢٠٠٩سبتمرب /األول من أيلول
  .١٩/٢٧امتثال الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  - ٢
ا بشأن املواد املستنفدة ، وقت انعقاد االجتماع احلايل، بيانا مجهورية إيران اإلسالميةقدمت  -١٠٠

حيث أبلغت عن استهالك صفر طن بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد  ٢٠٠٨لعام لألوزون 
  .١٩/٢٧املقرر  ووضعت تلك البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزاماته املتضمنة يف. الكربون

  التوصية  - ٣
ران اإلسالمية على البيانات اليت قدمتها عن أن نئ مجهورية إيعلى اللجنة اتفقت قد لذلك ف  -١٠١

، واليت أظهرت أا كانت يف حالة امتثال اللتزامها ٢٠٠٨ كلوريد الكربون يف عام رابعاستهالك 
يتجاوز صفراً من   كلوريد الكربون إىل مستوى الرابع استهالك خبفض ١٩/٢٧الوارد يف املقرر 

لك العام والتزاماا مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون عن ذ
  .املادة لذلك العامتلك يف بروتوكول مونتريال على 

  ٤٣/٩التوصية 

  كينيا  - ياء
 من الربوتوكول، ونظرت حتت ٥ من املادة ١  طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرةكينيا   -١٠٢
  .من جدول األعمال‘ ٨’) أ (٥البند 

  بات الكربون الكلورية فلوريةهالك مركض استااللتزام خبف:  االستعراضقيد االمتثال قضية  - ١
ض استهالك املواد اخلاضعة للرقابة ، خبف١٨/٢٨سجل يف املقرر امل على النحوالتزمت كينيا،   -١٠٣

 ١٠,٠ وزيتجا ال ماإىل ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية (اموعة األوىلالواردة يف املرفق ألف، 
وأبلغ الطرف بياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام . ٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون، يف عام  أطنان
وعلى ذلك وافقت اللجنة، .  بعد أن كانت وثائق االجتماع الثاين واألربعني للجنة قد أعدت٢٠٠٨

 من كينيا، وعلى أن ٢٠٠٨نات  على اإلقرار مع التقدير بتسلم بيا٤٢/١٦على النحو املبني يف التوصية 
  .١٨/٢٨تنظرها يف اجتماعها الثالث واألربعني لتحديد امتثال الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 
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  حالة قضية االمتثال  - ٢
 عن استهالك قدره ٢٠٠٨يف تقدميها للبيانات عن املواد املستنفدة لألوزون لعام  كينيا أبلغت  -١٠٤
األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية ووضعت تلك البيانات الطرف  طن بدالة استنفاد ٧,٥

  .١٨/٢٨يف حالة امتثال اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 
  التوصية  - ٣

  األويلهاعن استهالكاليت قدمتها بيانات على الأن نئ كينيا على اللجنة اتفقت قد لذلك ف  -١٠٥
، واليت أظهرت أا جتاوزت التزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨عام  فلورية يف يةركبات الكربون الكلورمل
 فلورية إىل مستوى ال يتجاوز عشرة أطنان يةمركبات الكربون الكلورمن  ها استهالكخبفض ١٨/٢٨

حمسوبة بدالة استنفاد األوزون لذلك العام والتزامها مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول 
  .املادة يف ذلك العام لتلكمونتريال 

 ٤٣/١٠التوصية 

  قريغيزستان  - كاف
 من الربوتوكول، ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة قريغيزستان   -١٠٦

  .من جدول األعمال‘ ٩’) أ (٥ونظرت حتت البند 
  ض استهالك اهلالوناتااللتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١

 املواد  منستهالكاالض ، خبف١٧/٣٦ يف املقرر على النحو املسجلغيزستان، التزمت قري  -١٠٧
 بدالة طنصفر ال ما ال يتجاوزإىل ) اهلالونات ( اموعة الثانية، املرفق ألف يفالواردةاخلاضعة للرقابة 
قد ليت  باستثناء االستخدامات الضرورية ا٢٠٠٨ يناير/ حبلول األول من كانون الثايناستنفاد األوزون

 إعداد  بعد٢٠٠٨وأبلغ الطرف بياناته اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون لعام . يرخص ا األطراف
وعلى ذلك، وافقت اللجنة على النحو املبني يف .  الثاين واألربعني للجنةالوثائق اخلاصة باالجتماع

تان وأن تنظر فيها خالل  من قريغيزس٢٠٠٨ على اإلقرار مع التقدير بتسليم بيانات ٤٢/١٧التوصية 
  .١٧/٣٦امتثال الطرف لاللتزامات املتضمنة يف املقرر اجتماعها الثالث واألربعني لتحديد 

  حالة قضية االمتثال  - ٢
، عن ٢٠٠٨ان، يف تقدميها للبيانات اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون لعام أبلغت قريغيزست  -١٠٨

وقد وضعت هذه البيانات الطرف يف  . األوزون من اهلالوناتاستهالك مبقدار الصفر طن بدالة استنفاد
  .١٧/٣٦حالة امتثال اللتزامه املتضمن يف املقرر 

  التوصية  - ٣
ها عن استهالكاليت قدمتها بيانات الأن نئ قريغيزستان على على اللجنة اتفقت قد لذلك ف  -١٠٩
 خبفض ١٧/٣٦مها الوارد يف املقرر ، واليت أظهرت أا امتثلت اللتزا٢٠٠٨اهلالونات يف عام من 
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 تلك إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من األطنان يف ذلك العام والتزامها مبوجب تدابري الرقابة على اهلالون
  .املواد، واملنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لذلك العام

  ٤٣/١١التوصية 

  ليسوتو  - الم
 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١قرة طرف من األطراف العاملة مبوجب الفليسوتو   -١١٠

  .من جدول األعمال‘ ١٠’) أ (٥حتت البند 
   استهالك اهلالوناتخبفضااللتزام :  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١

 اخلاضعة من املوادض استهالك  خبف١٦/٢٥ يف املقرر على النحو املسجلالتزمت ليسوتو،   -١١١
 بدالة استنفاد طنصفر ال إىل ما ال يتجاوز) اهلالونات(  اموعة الثانية،الواردة يف املرفق ألفللرقابة 
 كانون ١  رخص ا األطراف بعدت قد باستثناء االستخدامات الضرورية، اليت ٢٠٠٨عام  لاألوزون
 على أن يقدم لألمانة ٤٢/١٨وجرى حث الطرف، على النحو املبني يف التوصية . ٢٠١٠يناير /الثاين

يتجاوز األول   وإن كان يفضل أن يتم ذلك يف موعد ال٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨م بياناته لعا
 حىت تتمكن اللجنة من أن تقيم، خالل اجتماعها الثالث واألربعني، امتثال ٢٠٠٩سبتمرب /من أيلول

  .١٦/٢٥الطرف بالتزاماته املتضمنة يف املقرر 
  حالة قضية االمتثال  - ٢

 احلايل، بياناا اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون لعام االجتماع وقت انعقاد وقدمت ليسوتو،  -١١٢
وقد وضعت هذه .  حيث أبلغت عن استهالك مبقدار الصفر طن بدالة استنفاد األوزون،٢٠٠٨

  .١٦/٢٥املقرر يف اللتزاماته املتضمنة البيانات الطرف يف حالة امتثال 
  التوصية  - ٣

من  هاعن استهالكاليت قدمتها بيانات الأن نئ ليسوتو على على لجنة الاتفقت قد لذلك ف  -١١٣
 خبفض استهالك ١٦/٢٥، واليت أظهرت أا امتثلت اللتزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨اهلالونات يف عام 

اهلالونات إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام 
  . مبوجب تدابري الرقابة على هذه املواد واملنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لذلك العاموالتزامها

  ٤٣/١٢التوصية 

  العربية الليبيةاجلماهريية   - ميم
 من ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة اجلماهريية العربية الليبية   -١١٤

  .من جدول األعمال ‘١١’) أ (٥الربوتوكول، ونظرت حتت البند 
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  االلتزام خبفض استهالك اهلالونات:  االستعراضقيدقضايا االمتثال   - ١
  استهالكخبفض، ١٧/٣٧ يف املقرر على النحو املسجلالتزمت اجلماهريية العربية الليبية،   -١١٥
يتجاوز الصفر   الما إىل ) اهلالونات( اموعة الثانية ، املرفق ألف املدرجة يفاملستنفدة لألوزوناملواد 
قد  باستثناء االستخدامات الضرورية اليت ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١  قبلبدالة استنفاد األوزون طن 

 أن يقدم لألمانة ٤٢/١٩وجرى حث الطرف، على النحو املبني يف التوصية . ترخص ا األطراف
 أن يتم ذلك يف موعد  من الربوتوكول، ويفضل٧ من املادة ٣ مبقتضى الفقرة ٢٠٠٨بيانات عام 

 حىت تتمكن اللجنة من أن تقيم خالل اجتماعها الثالث ٢٠٠٩سبتمرب /يتجاوز األول من أيلول  ال
  .١٧/٣٧واألربعني امتثال الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  - ٢
ا عن املواد املستنفدة لألوزون  خالل االجتماع احلالني بيانا، العربية الليبيةةوقدمت اجلماهريي  -١١٦

وبذلك وضعت هذه البيانات . حيث أبلغت عن استهالك مبقدار الصفر طن بدالة استنفاد األوزون
  .١٧/٣٧ املقرر الطرف يف حالة امتثال اللتزاماته املتضمنة يف

  التوصية  - ٣
البيانات اليت قدمتها عن  على اجلماهريية العربية الليبيةلذلك فقد اتفقت اللجنة على أن نئ   -١١٧

، ١٧/٣٧قرر امليف  واليت تبني أا يف حالة امتثال اللتزامها الوارد ٢٠٠٨استهالكها من اهلالون يف عام 
 اهلالونات إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزونمن  ها استهالكخبفض

رقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال لتلك املواد لذلك يف ذلك العام والتزاماا مبوجب تدابري ال
  .العام

  ٤٣/١٣التوصية 
  ملديف  - نون

 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ملديف   -١١٨
  . األعمال من جدول‘١٢’) أ (٥حتت البند 

  ض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلوريةااللتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١
املواد اخلاضعة من ستهالك االض ، خبف١٥/٣٧ يف املقرر الواردعلى النحو التزمت ملديف،   -١١٩
 تجاوزي   الماإىل ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية( اموعة األوىل ، املرفق ألفاملدرجة يف بةللرقا
بأن ، ٤٢/٢٠النحو املبني يف التوصية وجرى حث الطرف، على . زونة استنفاد األوبدال طنصفر ال

 من الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨ عام يقدم لألمانة بياناته عن
قيم خالل اجتماعها  حىت تتمكن اللجنة من أن ت٢٠٠٩رب سبتم/يف موعد ال يتجاوز األول من أيلول

  .١٥/٣٧امتثال الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر الثالث واألربعني 
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  حالة قضية االمتثال  - ٢
 لعام ن، وقت انعقاد االجتماع احلايل، بياناا عن املواد املستنفدة لألوزو ملديفقدمت  -١٢٠
حيث أبلغت عن استهالك مبقدار الصفر طن بدالة استنفاد األوزون وقد وضعت هذه البيانات . ٢٠٠٨

  . ١٥/٣٧  حالة امتثال اللتزامه املتضمن يف املقررالطرف يف
  التوصية  - ٣

ها عن استهالكاليت قدمتها بيانات الأن نئ ملديف على على اللجنة اتفقت قد لذلك ف  -١٢١
، واليت أظهرت أا امتثلت اللتزامها الوارد يف املقرر ٢٠٠٨ فلورية يف يةركبات الكربون الكلورمل
 فلورية إىل مستوى ال يتجاوز صفراً من األطنان ية خبفض استهالك مركبات الكربون الكلور١٥/٣٧

املنصوص  حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام والتزامها مبوجب تدابري الرقابة على هذه املواد
  . يف بروتوكول مونتريال لذلك العامعليها

  ٤٣/١٤التوصية 

  املكسيك  - سني
 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة املكسيك   -١٢٢

  . األعمال من جدول‘١٣’) أ (٥حتت البند 
  ونرابع كلوريد الكربض استهالك االلتزام خبف:  االستعراضقيدتثال قضية االم  - ١

 املادة اخلاضعة  منستهالكاالض  خبف١٨/٣٠ يف املقرر على النحو املسجلالتزمت املكسيك،   -١٢٣
 طن ٩,٣٧٦ يتجاوز  ما الإىل ) رابع كلوريد الكربون( اموعة الثانية ، املرفق باءاملدرجة يفللرقابة 

 ٢٠٠٨نفدة لألوزون لعام  وقدم الطرف بياناته عن املواد املست.٢٠٠٨األوزون يف عام  بدالة استنفاد
ومتثل هذه .  طناً بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون٨٨,٠حيث أبلغ عن استهالك قدره 

وطلب من الطرف بعد ذلك، على النحو . ١٨/٣٠ضمن يف املقرر ت احنرافاً عن التزام الطرف املتالبيانا
السرعة، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد  بأن يقدم لألمانة، على وجه ٤٢/٢١املبني يف التوصية 

، تفسرياً هلذا االحنراف عن التزامه املتضمن يف املقرر ٢٠٠٩سبتمرب /يتجاوز األول من أيلول  ال
الفورية ، وإذا كان ينطبق ذلك، تقدمي خطة عمل بعالمات زمنية حمددة لضمان عودة الطرف ١٨/٣٠

  .إىل االمتثال
  حالة قضية االمتثال  - ٢

أغسطس / آب٣  يفتنييف رسالتني مؤرخاملكسيك ، قدمت ٤٢/٢١بة للتوصية واستجا  -١٢٤
 وخطة عمل ١٨/٣٠؛ تفسرياً الحنرافها عن التزامها املتضمن يف املقرر ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٢و

ويرد التقدمي يف املرفق األول للوثيقة . بعالمات قياس زمنية حمددة لضمان عودا الفورية إىل االمتثال
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/3ويرد ملخص هلا فيما يلي ،.  
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 معلومات أساسية وأرقام ٢٠٠٨أرفقت بالتفسري املقدم من املكسيك الستهالكها الزائد يف   -١٢٥
وأوضح الطرف أن . ٢٠١٠  -  ٢٠٠٥عن املخزونات السنوية واالستخدام والواردات خالل الفترة 

ت الكربى إلنتاج الكلوريد، وهي يف إحدى املنشآ صنيعترابع كلوريد الكربون كان يستخدم كمعامل 
وقد أسفرت بعض . ط مكسيكية إلنتاج مونومري كلورين الفينيلشأة اليت تقدم الكلورين لشركة نفاملن

 مما تسبب ٢٠٠٥املشاكل التقنية وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من حاالت إغالق املنشأة منذ 
 ٢٠٠٦ عام ويف. تنتج الكلورينع كلوريد الكربون من املنشأة اليت يف حدوث خسائر فادحة لتبخر راب

 النامجة عن القواعد توالتأخريامل يستورد رابع كلوريد الكربون يف البلد بالنظر إىل ارتفاع التكاليف 
  .السارية يف بلد املنشأ

ع كلوريد ووافقت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على مشروع للتخلص من راب  -١٢٦
 وقد تضمن املشروع. ٢٠٠٨يوليه / كان من املتوقع االنتهاء منه يف متوز٢٠٠٧يوليه /الكربون يف متوز

صاص وتركيبها إلتاحة الفرصة للمنشأة لوقف إنتاج الكلورين احلصول على وحدات للتكثيف واإلمت
 بسبب مشاكل تتعلق غري أن عملية شراء املعدات اجلديدة تأخرت. باستخدام رابع كلوريد الكربون

ووفقاً ملا ذكره الطرف، ورسالة من .  حدود مستوى التمويل املوافق عليهباختيار مورد املعدات يف
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، جرى بعد ذلك شراء معدات جديدة وسيبدأ تركيبها يف الربع 

  .٢٠١٠شروع يف ويف ظل هذه الظروف، يتوقع أن يستكمل امل. ٢٠٠٩األخري من عام 
وأوضح الطرف أنه نظراً للتعقيدات اليت تنطوي عليها عملية تنفيذ املشروع املشار إليه أعاله،   -١٢٧

. ٢٠٠٨طلب أصحاب املنشأة املنتجة للكلورين إجراء واردات استثنائية من رابع كلوريد الكربون يف 
 االنعكاسات الصناعية إلغالق ونظراً العتبارات االنعكاسات االقتصادية والصحية وغري ذلك من

 طناً بدالة استنفاد األوزون من رابع ٨٠املنشأة احملتمل لفترة طويلة، منحت الشركة ترخيصاً باسترياد 
  .كلوريد الكربون يف ذلك العام

 وما ٢٠٠٩وأوضحت املكسيك أنه لن حتدث أية عمليات استرياد أخرى بعد ذلك يف عام   -١٢٨
مة من رابع كلوريد الكربون لتشغيل املنشأة خالل تركيب نظام استرجاع وأن الكميات الالز. بعده

ويف حالة تبني عدم كفاية املخزونات، سوف توقف . غاز الكلورين سوف تؤخذ من املخزونات
  .٢٠١٠الشركة عملياا بعد الربع األول من عام 

، فإن ٢٠٠٨ون يف وأشار الطرف إىل أنه يدرك استهالكه الزائد من رابع كلوريد الكرب  -١٢٩
 كان أقل من الكمية اإلمجالية اليت ووفق عليها يف ٢٠٠٩  -  ٢٠٠٥استهالكه الفعلي اإلمجايل للفترة 

وعالوة على ذلك، أشار الطرف إىل أن استهالكه من رابع كلوريد الكربون ابتداًء من . نفس الفترة
املقرر املقابلة احملددة يف  فصاعداً فسوف يكون صفراً وبذلك يستويف عالمات القياس ٢٠٠٩عام 
١٨/٣٠.  
وتتضمن خطة عمل املكسيك عالمات القياس الزمنية احملددة الستهالك رابع كلوريد الكربون   -١٣٠

مما سيضمن، وفقاً ملا ذكره الطرف، العودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول 
  .٢٠١٠يناير /حبلول األول من كانون الثاين
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 )باألطنان بدالة استنفاد األوزون(استهالك رابع كلوريد الكربون   السنة

 صفر ٢٠٠٩
 صفر ٢٠١٠

تتوافق عالمات القياس احملددة زمنياً املتضمنة يف خطة العمل اخلاصة باستهالك رابع كلوريد   -١٣١
 وهو األول من الكربون مع املوعد النهائي للتخلص من هذه املادة احملددة يف بروتوكول مونتريال

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين
وتيسرياً لنظر اللجنة حلالة الطرف، دعت األمانة، نيابة عن اللجنة، ممثل عن املكسيك حلضور   -١٣٢

  .الثالث واألربعني للجنة لتقدمي املزيد من التوضيحاتاالجتماع 
  قشات اليت أجريت يف هذا االجتماعاملنا  - ٣

. جنة، حضر ممثل عن املكسيك االجتماع لتقدمي معلومات إضافيةبناء على دعوة من الل  -١٣٣
ألمانة يف وثائق وأشار يف بيان أمام اللجنة ورداً على أسئلة من أعضائها، إىل أن املوجز الذي قدمه ممثل ا

وكما أشري أعاله، فإن املشروع اخلاص بالقضاء على . تسم بالدقةاالجتماع، وعرضه على اللجنة كان ي
ىل رابع كلوريد الكربون يف مرفق تصنيع الكلورين قد تأخر ألسباب خترج عن نطاق سيطرة احلاجة إ
، ٢٠٠٨وعلى الرغم من إدراك املكسيك الستهالكها الزائد من رابع كلوريد الكربون يف . احلكومة

.  يقل عن جمموع الكمية املوافق عليها لتلك الفترة٢٠٠٩  -  ٢٠٠٥فإن جمموع استهالكها للفترة 
 وكل عام بعد ذلك ٢٠٠٩مر األكثر أمهية هو أن استهالك املكسيك من رابع كلوريد الكربون يف واأل

  .١٨/٣٠سيكون صفراً ومن مث تستويف عالمات القياس املقابلة احملددة يف املقرر 
  التوصية  - ٤

  : وافقت اللجنة على ما يلياذول  -١٣٤
 طناً ٨٨ك الستهالكها املُبلّغ عنه وقدره التوضيح الذي قدمته املكسي إىل تشري مع التقدير إذْ

، وهو مقدار ال يتمشى مع ٢٠٠٨من مادة رابع كلوريد الكربون حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف 
 طن ٩,٣٧٦اوز  استهالك رابع كلوريد الكربون حبيث ال يتجخبفض، ١٨/٣٠التزامها الوارد يف املقرر 

  ،لعاميف ذلك ا  بدالة استنفاد األوزونةحمسوب
تقدمي هذا الطرف خلطة عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري لرقابة مع التقدير إىل اًً  تشري أيضوإذْ

  ،٢٠٠٩اليت يفرضها الربوتوكول على تلك املادة املستنفدة لألوزون يف 
أن حتيل إىل عناية االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشروع مقرر يضم خطة العمل، 

  .هلذا التقرير) جيمالفرع (رد به يف املرفق األول على النحو الذي و
  ٤٣/١٥التوصية 
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  نيبال  - نيع
 من الربوتوكول، ونظرت حتت ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة نيبال   -١٣٥
  . األعمال من جدول‘١٤’) أ (٥البند 

  ات الكربون الكلورية فلوريةض استهالك مركَّبااللتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١
 أطنان بدالة ٤,٠٥ أكثر من تطلق، بأالّ ١٦/٢٧ يف املقرر على النحو املسجلالتزمت نيبال،   -١٣٦

مركَّبات الكربون ( اموعة األوىل ، املرفق ألف يفالواردة من املواد اخلاضعة للرقابة استنفاد األوزون
وجرى حث الطرف على النحو املبني . ٢٠٠٨ق احمللية يف املستوىل عليها، من السو) الكلورية فلورية

 من ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨ عن عام  على أن يقدم لألمانة بياناته٤٢/٢٣يف التوصية 
 حىت تتمكن ٢٠٠٩سبتمرب /الربوتوكول، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز األول من أيلول

لثالث واألربعني، امتثال الطرف لاللتزامات املتضمنة املقرر اللجنة من أن تقيم، خالل اجتماعها ا
١٦/٢٧.  

  حالة قضية االمتثال  - ٢
 ٢٠٠٨احلايل، بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام  انعقاد االجتماع قدمت نيبال، وقت  -١٣٧

كلورية حيث أبلغت عن استهالك مبقدار صفر طن بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون ال
ووضعت هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال بالتزامه .  أطنان مترية يف سوقها احمللية٣فلورية، وإطالق 

  .١٦/٢٧ يف املقرر املتضمن
  التوصية  - ٣

اليت أبلغت عنها عن استهالكها من يانات  على البأن نئ نيبالعلى اللجنة اتفقت قد لذلك ف  -١٣٨
لتزاماا مبوجب تدابري الامتثاهلا أظهرت ، واليت ٢٠٠٨يف عام ورية مركبات الكربون الكلورية فل

 والتزامها الوارد يف بروتوكول مونتريال بالنسبة لتلك املواد يف ذلك العاماملنصوص عليها يف الرقابة 
 أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون ٤,٠٥ بعدم طرح أكثر من ١٦/٢٧املقرر 
  . فلورية احملتجزة يف أسواقها احمللية يف ذلك العامالكلورية

  ٤٣/١٦التوصية 

  نيجرييا  - فاء
 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة نيجرييا   -١٣٩

  . األعمال من جدول‘١٥’) أ (٥حتت البند 
  ركَّبات الكربون الكلورية فلوريةض استهالك مااللتزام خبف:  االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١

ض استهالك املواد اخلاضعة ، خبف١٤/٣٠ يف املقرر على النحو املسجل ،التزمت نيجرييا  -١٤٠
 يتجاوز   الماإىل ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ( اموعة األوىل،املرفق ألفيف  الواردةللرقابة 
 وجرى حث الطرف على النحو املبني يف التوصية .٢٠٠٨ة استنفاد األوزون، يف عام بدال  طن٣٠٠,٠
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 من الربوتوكول، ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨ على أن يقدم لألمانة بياناته عن عام ٤٢/٢٤
 حىت تتمكن اللجنة من أن ٢٠٠٩سبتمرب /ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز األول من أيلول

  .١٤/٣٠ امتثال الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر تقيم، خالل اجتماعها الثالث واألربعني
  حالة قضية االمتثال  - ٢

احلايل، بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام  انعقاد االجتماع قدمت نيجرييا، وقت  -١٤١
 طن بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون ١٦,٥حيث أبلغت عن استهالك قدره  ٢٠٠٨

  .١٤/٣٠يف املقرر  وقد وضعت هذه البيانات الطرف يف حالة امتثال اللتزامه الوارد. ةالكلورية فلوري
  التوصية  - ٣

أن نئ نيجرييا على ما قامت بإبالغه من بيانات بشأن استهالك على اللجنة لذلك اتفقت   -١٤٢
لوارد يف املقرر ، واليت دللت على امتثاهلا اللتزامها ا٢٠٠٨ عن عام فلورية الكلورية الكربون مركبات
 طن حمسوباً ٣٠٠,٠يتجاوز    بتقليص استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبيث ال١٤/٣٠

اللتزاماا مبوجب تدابري الرقابة اليت كان يفرضها امتثاهلا بدالة استنفاد األوزون خالل ذلك العام، و
  .بروتوكول مونتريال على تلك املواد يف ذلك العام

 ٤٣/١٧التوصية 

  باراغواي  - صاد
 من الربوتوكول، ونظرت ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة باراغواي   -١٤٣

  . األعمال من جدول‘١٦’) أ (٥حتت البند 
ض استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ورابع االلتزام خبف:  االستعراضقيدقضايا االمتثال   - ١

  كلوريد الكربون
استهالك املواد اخلاضعة ض ، خبف١٩/٢٢يف املقرر  على النحو املسجللتزمت باراغواي، ا  -١٤٤

 يتجاوز   الماإىل ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ( اموعة األوىل، املرفق ألفاملدرجة يفللرقابة 
 املرفق ملدرجة يف، واستهالك املادة اخلاضعة للرقابة ا٢٠٠٨بدالة استنفاد األوزون يف عام   طنا٣١,٦ً
طن بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٠,١ما ال يتجاوز إىل ) رابع كلوريد الكربون( اموعة الثانية ،باء

 على أن يقدم لألمانة بياناته عن ٤٢/٢٥ وجرى حث الطرف على النحو املبني يف التوصية .٢٠٠٨
يتجاوز  أن يتم ذلك يف موعد ال من الربوتوكول، ويفضل ٧ من املادة ٣ وفقاً للفقرة ٢٠٠٨عام 

 حىت تتمكن اللجنة من تقيم، خالل اجتماعها الثالث واألربعني، امتثال ٢٠٠٩سبتمرب /األول من أيلول
  .١٩/٢٢الطرف اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 

  حالة قضية االمتثال  - ٢
ستنفدة لألوزون لعام قدمت باراغواي وقت انعقاد االجتماع احلايل بياناا عن املواد امل  -١٤٥
 بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون الكلورية اً طن٢٧,٣ أبلغت استهالك قدره ،٢٠٠٨
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وقد وضعت هذه . فلورية، ومبقدار الصفر طن بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون
اته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص ، والتزام١٩/٢٢البيانات يف حالة امتثال اللتزاماته املتضمنة يف املقرر 

  .عليها يف بروتوكول مونتريال بشأن هذه املواد يف ذلك العام
  التوصية  - ٣

 أن نئ باراغواي على البيانات اليت أبلغتها بشأن استهالك مركبات  على اللجنةلذلك اتفقت  -١٤٦
دللت على أا كانت يف حالة ، واليت ٢٠٠٨رابع كلوريد الكربون يف عام والكربون الكلورية فلورية 

 بتقليص استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل ١٩/٢٢امتثال اللتزاماا الواردة يف املقرر 
د الكربون  رابع كلوريها من طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون، واستهالك٣١,٦يزيد عن  مقدار ال
 األوزون يف ذلك العام والتزاماا اليت ترتبها تدابري  طن حمسوباً بدالة استنفاد٠,١يزيد عن   مبقدار ال

  .الرقابة لربوتوكول مونتريال بالنسبة لتلك املواد خالل ذلك العام
  ٤٣/١٨التوصية 

  اململكة العربية السعودية  - قاف
 من ٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  اململكة العربية السعودية  -١٤٧

  . األعمال من جدول‘٣’) ج (٥ حتت البند  فيهانظرقد مت الوالربوتوكول، 
   قيد االستعراض وحالة االمتثالقضية االمتثال  - ١

 ،أبلغت اململكة العربية السعودية عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة، املدرجة يف املرفق ألف  -١٤٨
 بدالة استنفاد األوزون يف عام  طنا٦٥٧,٨ًمقداره ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل 

مركَّبات من احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه وميثل ذلك . ٢٠٠٧
 وهو املادة، هذه يف املائة من خط أساس استهالكه من ١٥ إىل ما ال يتجاوزالكربون الكلورية فلورية 

  . بدالة استنفاد األوزون طنا٢٦٩,٨ً
 ردها ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٣رسالة مؤرخة وقدمت اململكة العربية السعودية إىل األمانة يف   -١٤٩

وقال الطرف إنه . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/3/Add.1 املبني يف الوثيقة ٤٢/٣١على التوصية 
 إعادة غري أنه بعد. ٥ من املادة ١قد صنف يف األصل كطرف من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

 حرم من الوصول إىل الصندوق املتعدد األطراف ومن مث كان عليه الوفاء ،تصنيفه كطرف عامل
ومع ذلك فإن الطرف امتثل للتجميد . بالتزاماته مبوجب الربوتوكول باستخدام قدراته وموارده اخلاصة

  .٢٠٠٥ وأهداف اخلفض لعام ١٩٩٩اخلاص بعام 
من مركبات الكربون الكلورية فلورية بالدرجة األوىل يف ويتركز استهالك الطرف املتبقي   -١٥٠

لبات متكررة للحصول وبعد ط. ه ينطوي على حتديات كبريةقطاع اخلدمة، وقد تبني أن التخلص من
ووفق عليها ساعدة من خالل خطة وطنية للتخلص على دعم من الصندوق املتعدد األطراف، قدمت امل

ووفقاً لالتفاق . ٢٠٠٧نوفمرب /نة التنفيذية يف تشرين الثاينخالل االجتماع الثالث واخلمسني للج
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غري أنه نظراً ألن . ٢٠٠٩املرتبط باخلطة، متكنت اململكة العربية السعودية من العودة إىل االمتثال يف 
، فإن نتائجها لن تؤثر يف مستويات االستهالك يف ٢٠٠٨تنفيذ اخلطة الوطنية للتخلص قد بدأ يف 

  . قد تأثرت بصورة طفيفة بتنفيذ اخلطة٢٠٠٨ن مستويات االستهالك يف وقد ذكر أ. ٢٠٠٧
وقالت اململكة العربية السعودية كذلك يف تقدميها إن خطتها الوطنية للتخلص اليت ووفق   -١٥١

عليها مع برناجمها القطري، تتضمن خطة عمل لتحقيق االمتثال لتدابري الرقابة بشأن املواد املستنفدة 
وأخرياً قال الطرف إن بياناته عن املواد . جة يف املرفقني ألف وباء من الربوتوكوللألوزون املدر

  . سوف تقدم إىل األمانة خالل فترة وجيزة٢٠٠٨املستنفدة لألوزون لعام 
  التوصية  - ٢

  :لذا وافقت اللجنة على ما يليو  -١٥٢
ة لالستهالك الذي أبلغت  إىل التوضيح الذي قدمته اململكة العربية السعودي تشري مع التقديرإذ

، ٢٠٠٧عام من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بدالة استنفاد األوزون  طن ٦٥٧,٨عنه وقدره 
يزيد عن    اشتراط الربوتوكول للحد من استهالك تلك املواد يف ذلك العام مبا الوهي كمية ختالف

   طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون،٢٦٩,٨
حىت وقت االجتماع  مع ذلك، إىل أن اململكة العربية السعودية مل تبلغ بعد ،قوإذْ تشري مع القل

  ،٢٠٠٨عن بياناا اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون لعام احلايل 
 وقت ممكن، ويف أقربأنْ تطلب إىل اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة يف   )أ(

ل بعالمات قياس ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة خطة عم، ٢٠١٠مارس / آذار٣١موعد غايته 
  الطرف الناجزة إىل االمتثال؛

إرسال ممثل إىل االجتماع إىل أن تدعو اململكة العربية السعودية، إذا دعت الضرورة،   )ب(
  الرابع واألربعني للجنة ملناقشة هذه املسألة؛ 

 والعشرين احلاديماع  أن حتيل إىل عناية االجت،يف حالة عدم تقدمي خطة عمل  )ج(
الذي سيطلب إىل هذا وهلذا التقرير، ) زايالفرع (لألطراف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول 

  عاليه؛) أ(الطرف أن يعمل مبوجب الفقرة الفرعية 
أن حتث اململكة العربية السعودية على تقدمي بياناا بشأن املواد املستنفدة لألوزون   )د(

  ألمانة على جناح السرعة؛  إىل ا٢٠٠٨لعام 
الفرع (أن تدرج اململكة العربية السعودية يف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول   )ه(

 ا لعام بياناحىت وقت االجتماع احلايلمن هذا التقرير الذي يضم قائمة األطراف اليت مل تقدم ) ألف
  . من بروتوكول مونتريال٧ادة  بشأن املواد املستنفدة لألوزون، كما تقضي بذلك امل٢٠٠٨

  ٤٣/١٩التوصية 
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 الصومال  - اءر

 نظرمت ال من الربوتوكول، و٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة الصومال   -١٥٣
  .من جدول األعمال) ب (٥والبند ‘ ١٧’) أ (٥ حتت البند فيها

   وحالة االمتثال االستعراضقيدقضية االمتثال   - ١
 .٢٠/١٩ت اللجنة خالل اجتماعها الثاين واألربعني يف امتثال الصومال ألحكام املقرر نظر  -١٥٤

ووفقاً لذلك املقرر، التزم الطرف بإدخال نظام لتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة 
وأبلغ الطرف . ٢٠٠٩ديسمرب /لألوزون مبا يف ذلك حصص االسترياد حبلول اية كانون األول

 واألربعني بأن صياغة التشريع اخلاص بنظام التراخيص قد بدأت يف الثاينانة، وقت انعقاد االجتماع األم
  .، وأن املعلومات ذات الصلة سوف تقدم يف أسرع وقت ممكن٢٠٠٩مايو /أيار
  أن على،٤٢/٢٨ يف التوصية الواردويف ضوء تلك املعلومات، وافقت اللجنة، على النحو   -١٥٥
اليت ستعدل يتضمن خطة عمل وللنظر فيه وع مقرر  مشرألطرافل احلادي والعشريناع اجتم ىلإ حتيل

  .حسب مقتضى احلال يف ضوء أية إيضاحات تقدمها الصومال إىل االجتماع الثالث واألربعني للجنة
 إىل األمانة مشروع القواعد ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨وقدمت الصومال يف رسالة مؤرخة يف   -١٥٦

وكانت األمانة تعمل، وقت انعقاد االجتماع احلايل . رياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزوناخلاصة باست
  .مع حكومة الصومال لتيسري اعتماد هذه القواعد

ولتيسري نظر اللجنة يف حالة الطرف، دعت األمانة نيابة عن اللجنة ممثل عن الصومال حلضور   -١٥٧
  . املزيد من اإليضاحاتاالجتماع الثالث واألربعني للجنة لتقدمي

  املناقشات يف االجتماع احلايل  - ٢
أكتوبر معلومات من / تشرين األول٢٩أبلغ ممثل األمانة أثناء االجتماع احلايل أا تلقت يوم   -١٥٨

فذتالطرف تبني أن القواعد الالزمة إلنشاء نظام للتراخيص لدى الطرف قد ن.  
 املتعدد األطراف أن املوافقة على الربنامج القطري ورداً على سؤال، أوضح ممثل الصندوق  -١٥٩

للطرف ال تتوقف على إنشائه لنظام التراخيص وإن كانت املوافقة على خطة إدارة التخلص النهائي 
  .تعتمد عليه
. وبناء على دعوة من اللجنة، حضر ممثل الصومال االجتماع احلايل لتقدمي معلومات إضافية  -١٦٠

ن الصومال قد استكمل وضع نظام من أعضاء اللجنة، ألجنة ورداً على أسئلة وأبلغ يف بيان إىل ال
للتراخيص باملواد املستنفدة لألوزون، وأن التنفيذ الكامل هلذا النظام سوف يبدأ يف األول من كانون 

  .٢٠١٠يناير /الثاين
للبيئة أن الوكالة ورداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة، أبلغ ممثل من برنامج األمم املتحدة   -١٦١

وقد نفذت أنشطة للتعزيز . ٢٠٠٨املنفذة قد حظيت بعالقات عمل مثمرة مع حكومة الصومال منذ 
املؤسسي ولوضع الربنامج القطري للطرف إال أن األوضاع األمنية يف الصومال حالت دون السفر إىل 

  .خلص النهائيالبلد ومن مث اقتضت تقدمي الربنامج القطري دون خطة حمددة إلدارة الت
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وأبلغ ممثل الصندوق املتعدد األطراف أن الصومال قد قدمت برناجمها القطري إىل اللجنة   -١٦٢
وقد . ه اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها القادم فيالتنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، وسوف تنظر

  .أوصى باملوافقة على الربنامج ويتوقع أن تتم املوافقة عليه
  وصيةالت  - ٣

 لتراخيص اً نظامتأن تأخذ علماً بتأكيد الصومال على أا استحدثعلى  اللجنة لذلك اتفقت  -١٦٣
تشرين يف بدأ سريانه  مبا يف ذلك حصص االسترياد، ،واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون

ذي اتفقت ال مشروع املقرر تبعاً لذلكتعدل واتفقت اللجنة كذلك على أن  .٢٠٠٩ أكتوبر/األول
عليه يف اجتماعها الثاين واألربعني وأن حتيل إىل عناية االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشروع 

  .هلذا التقرير) الفرع هاء(املقرر الوارد يف املرفق األول 
 ٤٣/٢٠التوصية 

  فانواتو  - شني
 نظرمت التوكول، و من الربو٥ من املادة ١طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  فانواتو  -١٦٤
  .من جدول األعمال ‘٣’) ج (٥ حتت البند فيها

   قيد االستعراض وحالة االمتثالقضية االمتثال  - ١
 من األطنان بدالة استنفاد األوزون من مركبات ٢,٣أبلغت فانواتو عن استهالك مقداره   -١٦٥

 ومتثل. ٢٠٠٦يد امليثيل لعام  من الطن بدالة استنفاد األوزون من بروم٠,٣الكربون الكلورية فلورية و
هذه البيانات احنرافاً عن التزامات الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه من مركبات 

إىل ما  طن بدالة استنفاد األوزون صفر إىل ما ال يتجاوزالكربون الكلورية فلورية يف ذلك العام 
  .ثيلمن بروميد املي طن بدالة استنفاد األوزون ٠,٢يتجاوز   ال

 من األوزون استهالك طن بدالة ٠,٣ قدره استهالكوعالوة على ذلك أبلغت فانواتو عن   -١٦٦
 طن بدالة ٠,٤ طن بدالة استنفاد األوزون من اهلالونات و ١٥,٩مركبات الكربون الكلورية فلورية و

 الطرف التزاماتحنرافاً عن وكانت هذه البيانات متثل ا. ٢٠٠٧  األوزون من بروميد امليثيل يفاستنفاد
 الصفر إىل من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات استهالكهمبوجب الربوتوكول بأن حيد من 

  . األوزوناستنفادطن بدالة  ٠,٢يد امليثيل إىل ما ال يتجاوز ، وبروم األوزوناستنفادطن بدالة 
 أن يقدم لألمانة على حنو ٤٢/٣٢ على النحو املبني يف التوصية ،الطرفطلبت األمانة من و  -١٦٧

 توضيحاً الحنرافاته عن ٢٠٠٩سبتمرب /عاجل ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز األول من أيلول
التزاماته مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونتريال باإلضافة، إذا كان ذلك مالئماً، 

  .عودته الفورية إىل االمتثالإىل خطة عمل بعالمات قياس حمددة الوقت لضمان 
رداً على أن تقدم ب ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١١سالة مؤرخة وذكرت األمانة فانواتو يف ر  -١٦٨

  .التوصية املشار إليها أعاله، ومل تتلق األمانة أي رد حىت موعد انعقاد االجتماع احلايل
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  املناقشات يف االجتماع احلايل  - ٢
وم لالجتماع احلايل أن فانواتو قدمت يف ذلك اليوم رسالة أبلغت ذكر ممثل األمانة يف أول ي  -١٦٩

وأوضح الطرف يف .  عالوة على معلومات إضافية٢٠٠٧ و٢٠٠٦فيها عن بيانات معدلة لعامي 
الرسالة أن بروميد امليثيل الذي استهلك قد استخدم يف استخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل 

اقع بلغ صفراً من اهلالونات وصفراً من مركبات الكربون الكلورية فلورية الشحن وأن استهالكها يف الو
 وكانت . على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٧ طن بدالة استنفاد األوزون يف ٠,٧ و٠,٣ واستهالك ٢٠٠٦يف 

البيانات املعدلة تعين أن الطرف يف حالة امتثال ألحكام الرقابة على بروميد امليثيل واهلالونات للسنتني 
 إال أا ما زالت يف حالة ٢٠٠٦ركبات الكربون الكلورية فلورية لعام مبيتني فضالً عن تلك اخلاصة املعن

وعالوة . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧عدم امتثال ألحكام الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية لعامي 
ات األساس  ذكر الطرف أن بياناته بشأن استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية لسنو،على ذلك
 كانت خاطئة وعلى هذا األساس طلبت من اللجنة النظر يف تعديل خط األساس ١٩٩٧  -  ١٩٩٥

وذكرت أن نقص نظام اإلبالغ السليم عن البيانات قد أسهم يف اإلعالن . اخلاص ا بالنسبة هلذه املادة
 ت قد نشأساسها طلب تعديل خط أيف أعتمد عليها اليتخاطئ، وأن البيانات اجلديدة عن خط أساس 

عن أنشطة التحقق اليت نفذت بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب 
  .احمليط اهلادئ وجزر سليمان

  التوصية  - ٣
  : على ما يلياللجنة لذلك اتفقت  - ١٧٠

نقحة عن ، بيانات م٤٣/٣٢ إىل أن فانواتو قدمت، استجابة للتوصية إذ تشري مع التقدير
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات وبروميد امليثيل يف عامي 

  ،٢٠٠٨وبيانات عن االستهالك يف عام 
 إىل أن البيانات املنقحة عن اهلالونات وبروميد امليثيل أكدت أن استهالك هذه املواد وإذ تشري

 هذه املواد مبوجب بروتوكول مونتريال للفترة الرقابة علىلتدابري ، وأن فانواتو لذلك ممتثلة كان صفراً
٢٠٠٨-٢٠٠٦،  

 ٠,٣ أظهرت استهالك ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧، مع ذلك، إىل أن بيانات عام وإذ تشري مع القلق
 طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون من مركبات الكربون ٠,٧طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون و

مركبات   استهالكاشتراط الربوتوكول احلد منعلى التوايل، وهي كميات ختالف الكلورو فلورية، 
  ،بدالة استنفاد األوزونحمسوبا مبا ال يزيد عن صفر طن يف هذين العامني  الكربون الكلورو فلورية

قدمت طلباً إلعادة النظر يف بيانات خط األساس اخلاصة ا فيما  فانواتو أن إىل كذلك تشري وإذ
  مبركبات الكربون الكلورية فلورية،يتعلق 
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 ٣١ أقصاه موعد ويف ممكن، وقت أقرب يف األمانة إىل تقدم أن فانواتو إىل تطلب أن  ) أ(
 الناجزة الطرف عودة لضمان حمدد زمين إطار ذات قياس بعالمات عمل ، خطة٢٠١٠ مارس/آذار

  لالمتثال؛
نظر يف بيانات خط فانواتو، إذا رغبت يف أن تتابع طلبها إعادة ال إىل تطلب أن  ) ب(

  ،١٥/١٩ للمنهجية املبينة يف املقرر األساس اخلاصة ا، أن تقدم إىل األمانة معلومات وفقاً
 للجنة واألربعني الرابع االجتماع إىل ممثل إىل إرسال لزم ذلك، إذا فانواتو، تدعو أن  )ج(
  املسائل املذكورة أعاله؛ ملناقشة

 املرفق يف الوارد املقرر مشروع لألطراف والعشرين احلادي االجتماع لعناية حتيل أن  )د(
  عاليه؛) أ (الفرعية للفقرة طبقاً يعمل أن الطرف إىل سيطلب الذي التقرير، هلذا) طاء الفرع (األول

  ٤٣/٢١التوصية 

  ناشئة عن تقرير البيانات األخرى ال عدم االمتثالقضاياالنظر يف  - اًسادس
، ويف حالة عدم ٢٠٠٨ إبالغ بيانات األطراف عن عام نظرت اللجنة حتت هذا البند يف  -١٧١

، وحالة )ومل تكن موضوع أي توصية سابقة منا للجنة أو مقرر سابق من األطراف(امتثال تركمانستان 
عدم امتثال جزر سليمان اليت نظرت فيها اللجنة يف اجتماعها الثاين واألربعني ولكنها مل تتخذ مشروع 

  .مقرر بصددها يف ذلك احلني
  إبالغ البيانات  -ألف 

 طرفاً قد أخفقت يف إبالغ بياناا السنوية ١٩لدى تقدمي هذا البند، أشار ممثل األمانة إىل أن   -١٧٢
غري أن مثانية من هذه األطراف أبلغت بياناا خالل االجتماع .  قبل االجتماع احلايل٢٠٠٨لعام 
  .احلايل

  التوصية
يل إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشروع املقرر  حتأنعلى  اللجنة لذلك اتفقت  -١٧٣

هلذا التقرير، والذي، يف مجلة أمور، سيسجل عدد األطراف اليت ) الفرع ألف(الوارد يف املرفق األول 
 وحييط به علماً مع التقدير ويسرد األطراف اليت هي ٢٠٠٨أبلغت بيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام 

  .تثال اللتزاماا بإبالغ البيانات مبوجب بروتوكول مونترياليف حالة عدم ام
  ٤٣/٢٢التوصية 
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  تركمانستان  - باء
   قيد االستعراض وحالة االمتثالقضية االمتثال  - ١

 الثانية اموعة باء، اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق املادة عن استهالك تركمانستانأبلغت   -١٧٤
وكانت هذه البيانات . ٢٠٠٨دالة استنفاد األوزون يف عام  طن ب٠,٣قدار مب) رابع كلوريد الكربون(

إىل  من رابع كلوريد الكربوناحنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من استهالكه متثل 
  .٢٠٠٨الصفر طن بدالة استنفاد األوزون يف 

 يف  يف رسالتني مؤرختنيانتركمانستوبناء على طلب من األمانة تقدمي إيضاحات أوضحت   -١٧٥
 بأن الكمية املستوردة كانت موجهة إىل االستخدام يف حتليل الزيت يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤ و٢٢

كما أشار الطرف إىل أن استرياد املادة قد . املياه، وهو استخدام مل حيظ باإلعفاء مبوجب الربوتوكول
 الطرف وأن التدابري سوف تتخذ لتجنب حدث دون أي تنسيق مسبق مع وزارة محاية الطبيعة لدى

  .حدوث حاالت مماثلة يف املستقبل
  التوصية  - ٢

  : على ما يلي اللجنةلذلك اتفقت  -١٧٦
 التوضيح الذي قدمته تركمانستان بشأن استهالكها املُبلَّغْ عنه وقدره  تشري مع التقدير إىلإذ

 ، وهي كمية ختالف٢٠٠٨  عاملكربون يف طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون من رابع كلوريد ا٠,٣
اشتراط الربوتوكول احلد من هذه املادة يف ذلك العام مبا ال يزيد عن صفر طن حمسوباً بدالة استنفاد 

  األوزون،
 وقت ممكن، ويف موعد أقربأن تطلب إىل تركمانستان أن تقدم إىل األمانة يف   )أ(

س ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة الطرف ، خطة عمل بعالمات قيا٢٠١٠مارس / آذار٣١غايته 
  الناجزة إىل االمتثال؛

إرسال ممثل إىل االجتماع الرابع إىل أن تدعو تركمانستان إذا دعت الضرورة   )ب(
  واألربعني للجنة ملناقشة هذه املسألة؛

 والعشرين احلادييف حالة عدم تقدمي خطة عمل، أن حتيل إىل عناية االجتماع   )ج(
يطلب إىل الطرف س الذي ،هلذا التقرير) حاءالفرع (وع املقرر الوارد يف املرفق األول لألطراف مشر

  .عاليه) أ(العمل مبوجب الفقرة الفرعية 
  ٤٣/٢٣التوصية 

  جزر سليمان  - جيم
   االستعراضقيد االمتثال حالة  - ١

 اخلاضعة  املوادقد سبق أن أبلغت عن استهالكها من جزر سليمان أشارت األمانة إىل أن  -١٧٧
 طن ١,٤ البالغ) مركَّبات الكربون الكلورية فلورية( اموعة األوىل ،للرقابة واملدرجة يف املرفق ألف

احنرافاً عن التزام الطرف مبوجب الربوتوكول باحلد من مما كان ميثل  ،٢٠٠٦بدالة استنفاد األوزون يف 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5  

40 

 يف املائة من مستوى األساس ٥٠ يتجاوزإىل ما ال مركَّبات الكربون الكلورية فلورية من استهالكه 
ألمانة ل، أن يقدم ٢٠/١٨قد طُلب من الطرف، يف املقرر و.  بدالة استنفاد األوزونطن ٢,١لديه البالغ 

 باإلضافة إىل خطة عمل بعالمات قياس حمددة زمنياً لضمان ٢٠٠٦تفسرياً للزيادة يف استهالكها يف 
وقدمت جزر سليمان يف . ٢٠٠٧وإبالغ بياناا املتأخرة عن عام عودة الطرف الفورية إىل االمتثال، 

 التفسري املطلوب وبياناا عن املواد املستنفدة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠رسالة مؤرخة يف 
 حيث أبلغت عن استهالك قدره صفر طن بدالة استنفاد األوزون من مركبات ٢٠٠٧لألوزون لعام 

ا وضع الطرف يف وضع متقدم عن التزامه بالتخلص من مركبات الكربون الكربون الكلورية فلورية مم
، وذكرت أا تتوقع عدم استرياد أي كمية ٢٠٠٧الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال يف عام 

  . فصاعدا٢٠٠٧ًأخرى من مركبات الكربون الكلورية فلورية ابتداء من عام 
  حالة قضية االمتثال  - ٢

خالل اجتماعها الثاين واألربعني، واعتمدت التوصية  جزر سليمان لجنة يف حالةنظرت ال  -١٧٨
إىل االمتثال إال أا مل   اليت أخذت فيها علماً بالتفسري املقدم من الطرف وهنأته على عودته٤٢/٢٧

  .توافق على مشروع املقرر للنظر من جانب اجتماع األطراف
  التوصية  - ٣

  :ى ما يليلذلك اتفقت اللجنة عل  -١٧٩
، اليت أحاطت فيها اللجنة علماً بتفسري جزر سليمان لعدم امتثاهلا ٤٢/٢٧ إىل توصيتها إذ تشري

 وعودا إىل االمتثال يف ٢٠٠٦ لعام مركبات الكربون الكلورية فلوريةلاللتزامات املتعلقة باستهالك 
  ،٢٠٠٧عام 

وع مقرر يتضمن خطة العمل حتيل إىل عناية االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشر أن
  .من هذا التقرير) الفرع دال(الواردة يف املرفق األول 

 ٤٣/٢٤التوصية 

 باء ٤ من املادة ٤الفقرة (ترخيص لل اًتقرير األمانة عن األطراف اليت أنشأت نظميف نظر ال  - سابعاً
  )من بروتوكول مونتريال

باء من   ٤تقتضي املادة و. (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/4) ممثل األمانة التقرير عن البند قدم  -١٨٠
سترياد االإنشاء نظام لترخيص ذا التعديل  كل طرف منالربوتوكول، اليت أدخلها تعديل مونتريال، 

حبلول األول من ة، تعملة واملعاد تدويرها واملستصلح املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملس منتصديرالو
  . باء حيز التنفيذ بالنسبة للطرف٤ املادةدخول  ثالثة أشهر من بعد أو ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين

مل تبلغ مخسة منها ،  اليت صدقت على تعديل مونتريال طرفا١٧٨ً ومن بني األطراف البالغة  -١٨١
غري أن طرفني من تلك األطراف صادقا على التعديل منذ فترة وجيزة . بعد عن إنشاء نظم للتراخيص

 ثالثة توأبلغ. م دخول التزامهما باإلبالغ عن إنشاء نظم التراخيص حيز النفاذ بعداألمر الذي يعين عد
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عشرة دولة ليست أطرافاً يف تعديل مونتريال عن إنشاء نظم للتراخيص، وهناك مخسة أطراف فقط من 
  . مل تبلغ بعد عن إنشاء نظم للتراخيص١٩٦األطراف يف بروتوكول مونتريال البالغ بني جمموع 

  ةالتوصي
  : على ما يلياللجنةلذلك اتفقت   -١٨٢

 باجلهود الكبرية اليت بذلتها األطراف يف بروتوكول أن حتيط علماً مع التقدير  )أ(
   باء من الربوتوكول؛٤مونتريال إلنشاء وتشغيل نظم تراخيص يف إطار املادة 

ح بعد  بأن العديد من األطراف يف بروتوكول مونتريال اليت مل تصبأن حتيط علماً  )ب(
  أطرافاً يف تعديل مونتريال قد أنشأت مع ذلك نظم تراخيص، وأن نئ تلك األطراف على ما قامت به؛

ألطراف مشروع املقرر الوارد يف ل إىل عناية االجتماع احلادي والعشرين أن حتيل  )ج(
اف يف تعديل هلذا التقرير، الذي سيتضمن، يف مجلة أمور، تسجيل عدد األطر) الفرع ياء(املرفق األول 

مونتريال اليت أبلغت األمانة بإنشاء وتشغيل نظم تراخيص لواردات وصادرات املواد املستنفذة لألوزون، 
 باء من بروتوكول مونتريال، وأن تطلب إىل األطراف يف تعديل مونتريال اليت مل تقدم ٤وفقاً للمادة 

اخيص هذه أن تفعل ذلك على سبيل بعد إىل األمانة خطط عمل لضمان سرعة إنشاء وتشغيل نظم التر
 الرابع لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها ٢٠١٠مارس / آذار١االستعجال ويف موعد ال يتجاوز 

  .واألربعني
  ٤٣/٢٥التوصية 

  معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة بدعوة من اللجنة  - ثامناً
. ليت حضرت بناء على دعوة من اللجنةنظرت جلنة التنفيذ يف املعلومات املقدمة من األطراف ا  -١٨٣

ويتضمن الفصل اخلامس . ، وإريتريا، واملكسيك والصومالش، وبوتسواناوتضم هذه األطراف بنغالدي
  .لتقرير نظر اللجنة يف ظروف تلك األطراف مبا يف ذلك أية معلومات قدمتها لالجتماع احلايلامن هذا 

  مسائل أخرى  -تاسعاً 
  . أخرىمل تناقش أي مسائل  -١٨٤

  اعتماد تقرير االجتماع  - عاشراً
 إعداد تقرير توكلنص مشاريع التوصيات ووافقت على أن واعتمدت نظرت اللجنة   -١٨٥

  . احلايل االجتماعمقرربدور  أيضاًً يقوم الذي  بالتشاور مع رئيس اللجنةبالعمل  إىل األمانةاالجتماع

  اختتام االجتماع  - عاشراًحادي 
 بعد  من٥٠/١٦ اختتام االجتماع يف الساعة  املعتاد، أعلن الرئيسمات ااملةكلعقب تبادل   -١٨٦

  .٢٠٠٩ نوفمرب/ظهر يوم األحد األول من تشرين الثاين
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  املرفق األول

  مشاريع املقررات

 من بروتوكول ٧بيانات ومعلومات قدمتها األطراف مبوجب املادة : -/٢١مشروع املقرر   -ألف 
  مونتريال

 اليت كان ينبغي هلا أن تبلغ بيانات ١٩٣طرفاً من أصل ] ١٨٢[أن لتقدير إىل إذ تشري مع ا
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  يف من تلك األطراف أبلغت عن بياناا٦٤ قد فعلت ذلك وأن ٢٠٠٨عن 

  ،١٥/١٥طبقاً للمقرر 
: ٢٠٠٨ أن األطراف التالية مل تبلغ بعد عن بيانات وإذ تشري مع القلق، مع ذلك، إىل

، ]جزر مارشال[، ]مالطة[، ]التفيا[، ]مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية[، ]بلجيكا[، ]غوالأن[
  ،]اإلمارات العربية املتحدة[، ]توفالو[، ]اململكة العربية السعودية[، ]ناورو[

 تضع تلك األطراف يف ٧ طبقاً للمادة ٢٠٠٨إبالغها عن بياناا لعام   إىل أن عدموإذ تشري
متثال اللتزاماا بشأن إبالغ البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال حىت الوقت الذي تتلقى حالة عدم ا

  فيه األمانة بياناا املتأخرة،
عدم إبالغ البيانات يف الوقت املناسب من جانب األطراف يعوق   إىل أنّوإذ تشري كذلك

  روتوكول مونتريال،املتابعة والتقييم الفعالين المتثال األطراف اللتزاماا مبوجب ب
يونيه من كل عام ييسر إىل حد / حزيران٣٠ أن اإلبالغ يف موعد غايته وإذ تشري كذلك إىل

كبري من عمل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يف مساعدة 
 لتدابري الرقابة اليت يرتبها  من الربوتوكول على االمتثال٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  الربوتوكول،
حتث األطراف املدرجة يف هذا املقرر، حيثما يتناسب، على العمل اللصيق مع   - ١

  وكاالت التنفيذ إلبالغ األمانة بالبيانات املطلوبة على جناح السرعة؛
  تطلب إىل جلنة التنفيذ استعراض أوضاع تلك األطراف أثناء اجتماعها التايل؛  - ٢
تشجع األطراف على مواصلة إبالغ بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد توافر األرقام   - ٣

يونيه من كل عام، على حنو ما اتفق / حزيران٣٠اخلاصة بذلك، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته 
 .١٥/١٥عليه يف املقرر 
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حكام الربوتوكول  أل٢٠٠٨ و٢٠٠٧خالل عامي بنغالديش عدم امتثال : -/٢١مشروع املقرر   -باء 
مركبات الكربون ( األوىل من املرفق ألف باموعةاملتعلقة باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة 

  )الكلورية فلورية
، ١٩٩٠أغسطس / آب٢ أنّ بنغالديش قد صدقت على برتوكول مونتريال يف إذ تشري إىل

نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ ن يفج، وعلى تعديل كوبنها١٩٩٤مارس /ار آذ١٨وعلى تعديل لندن يف 
، وهي مصنفة كطرف عامل مبوجب الفقرة ٢٠٠١يوليه / متوز٢٧، وعلى تعديل مونتريال يف ٢٠٠٠
   من الربوتوكول،٥ من املادة ١

 من الصندوق  دوالر٦ ٣٣٩  ٧٦٥أنّ اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ وإذ تشري كذلك إىل 
   من الربوتوكول،١٠ثال مبوجب املادة املتعدد األطراف ملساعدة بنغالديش على االمت

تالحظ أنّ بنغالديش قد أبلغت عن بيانات االستهالك السنوي من مواد اموعة   - ١
 طن حمسوبة ١٥٤,٩ومقداره ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل، املرفق ألف، اخلاضعة للرقابة 

، ٢٠٠٨االت استنفاد األوزون لعام  طن حمسوبة بد١٥٨,٣ و٢٠٠٧بداالت استنفاد األوزون لعام 
 طن ٨٧,٢أي ما يتجاوز سقف مستوى االستهالك املسموح به يف هذين العامني هلذا الطرف وقدره 

حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من تلك املواد اخلاضعة للرقابة، وهي بذلك يف حالة عدم امتثال 
  وتوكول؛لتدابري الرقابة املفروضة على تلك املواد مبوجب الرب

تشري مع التقدير إىل أنّ بنغالديش قدمت خطة عمل لضمان عودا بسرعة إىل   - ٢
االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون الكلورية فلورية، واليت تلتزم 

  :مبوجبها بنغالديش، دون اإلخالل بسري عمل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي
  :يزيد عن خفض استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية مبا ال  )أ(

  ؛٢٠٠٩ طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ١٤٠  ‘١’
، باستثناء ٢٠١٠صفر طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون لعام   ‘٢’

  االستخدامات األساسية اليت قد جتيزها األطراف؛
د وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف رصد نظامها بشأن إصدار تراخيص استريا  )ب(

  ذلك حتديد حصص الواردات؛
حتث بنغالديش على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملها للتخلص   - ٣

  التدرجيي من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
خطة عملها ترصد عن كثب التقدم الذي حترزه بنغالديش فيما يتعلق بتنفيذ   - ٤

وما دام الطرف يسعى إىل الوفاء بتدابري . والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
الرقابة احملددة يف الربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 

ديش يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر بنغال. متقيد بالتزاماته
الوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف من القائمة اإلرشادية بالتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف فيما 

  يتعلق بعدم االمتثال؛
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تنبه، مبوجب البند باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري اليت قد يتخذها اجتماع   - ٥
ش إىل أنه يف حالة عدم عودا إىل االمتثال سوف تبحث ييتعلق بعدم االمتثال، بنغالدلألطراف فيما 

وقد تشمل هذه التدابري . األطراف اختاذ تدابري تتماشى مع البند جيم من القائمة اإلرشادية بالتدابري
ة فلورية، ، مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلوري٤إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة 

  .موضوع عدم االمتثال، وكفالة عدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال
 ألحكام الربوتوكول ٢٠٠٨عدم االمتثال من جانب املكسيك يف عام : -/٢١مشروع املقرر   -جيم 

  )كلوريد الكربونرابع (املنظم الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق باء، اموعة الثانية 
، وعلى ١٩٨٨مارس / آذار٣١   أن املكسيك صدقت على بروتوكول مونتريال يفإذ تشري إىل

سبتمرب / أيلول١٦ن يف ج، وعلى تعديل كوبنها١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١١تعديل لندن يف 
رب سبتم/ أيلول١٢، وعلى تعديل بيجني يف ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨، وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٤
   من الربوتوكول،٥ من املادة ١، وأا مصنفة كطرف عامل مبوجب الفقرة ٢٠٠٧

 من الصندوق دوالر ٩٦ ٠٧٣ ٧٠٣  إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغأيضاً تشري وإذ
   من الربوتوكول،١٠املتعدد األطراف ملساعدة املكسيك على االمتثال طبقاً للمادة 

الكها السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة أن املكسيك أبلغت عن استه  - ١
، ٢٠٠٨ طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ٨٨,٠وقدره ) رابع كلوريد الكربون(الثانية، املرفق باء 
 بتقليص استهالك مركبات رابع كلوريد ١٨/٣٠يتمشى مع التزامها الوارد يف املقرر  وهو مقدار ال
 طناً حمسوبةً بدالة استنفاد األوزون يف ذلك العام، وعليه فإن هذا ٩,٣٧٦د على ال يزي الكربون إىل ما

  ؛الطرف مل ميتثل لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املادة مبوجب الربوتوكول يف ذلك العام
 لالمتثال  بسرعةأن تسجل مع التقدير تقدمي املكسيك خلطة عمل لضمان عودا  - ٢

ها الربوتوكول على استهالك رابع كلوريد الكربون، واليت تلزم نفسها ا لتدابري الرقابة اليت يفرض
  :لعمل اآليت -  دون اإلخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول-حتديداً 

طن حمسوباً بدالة  تقليص استهالك رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يزيد عن صفر  )أ(
   وما بعده؛٢٠٠٩استنفاد األوزون يف 

سيما   نظام إصدار تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، والمراقبة  )ب(
  ؛املقادير املستوردة

أن حتث املكسيك على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملها   - ٣
  للتخلص التدرجيي من استهالك مركبات رابع كلوريد الكربون؛

كسيك يف تنفيذ خطة عملها ويف التخلص أن تتابع عن كثب التقدم الذي حترزه امل  - ٤
وأنه ما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابري الرقابة احملددة يف . التدرجيي من رابع كلوريد الكربون

الربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف متقيد بالتزاماته، 
املساعدة الدولية ملساعدا على الوفاء بتلك االلتزامات طبقاً وأنه ينبغي للمكسيك أن تواصل تلقي 

  للبند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف حبق عدم االمتثال؛
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لتدابري اليت  لقائمة اإلرشادية ال من أنه ميكن مبوجب البند باء من،املكسيك تنبه أن  - ٥
 أنه يف حالة عدم عودا إىل االمتثال، فإن  إىللألطراف حبق عدم االمتثال،ميكن أن يتخذها اجتماع 

وأن تلك التدابري . األطراف سوف تبحث اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية
 من شأا أن تضمن وقف إمدادات رابع ٤ميكن أن تشتمل على إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة 

  .كلوريد الكربون حبيث ال تكون األطراف املصدرة هلذه املادة مسامهة يف استمرار وضع عدم االمتثال
  امتثال جزر سليمان لربوتوكول مونتريال: -/٢١مشروع املقرر   -دال 

أن جزر سليمان أبلغت عن استهالكها السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق   - ١
 طناً حمسوبة بدالة استنفاد ١,٤وقدره ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(ألف، اموعة األوىل 

 ١,١، وهو مقدار يتجاوز املقدار األقصى املسموح هلذا الطرف باستهالكه والبالغ ٢٠٠٦األوزون يف 
ل طناً بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، وعليه فإن هذا الطرف مل ميتث

  لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املواد مبوجب الربوتوكول يف ذلك العام؛
أن تشري إىل أن جزر سليمان، يف ردها على طلب تفسري استهالكها الزائد املضمن   - ٢
 الصادر عن االجتماع العشرين لألطراف، أفادت أنه قد مت تعديل قانون اجلمارك ٢٠/١٨يف املقرر 

 ليتضمن قيوداً على الواردات من مركبات الكربون الكلورية فلورية، ٢٠٠٧والرسوم فيها يف عام 
  ولذلك فإن هذا القانون مل يطبق يف األعوام اليت سبقت ذلك العام؛

 واىل التزامها ٢٠٠٧أن تشري كذلك إىل عودة جزر سليمان إىل االمتثال يف عام   - ٣
  ؛٢٠٠٨ دخل حيز النفاذ منذ عام بتقييد الواردات من مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي

أن تتابع عن كثب التقدم الذي حيرزه هذا الطرف فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته مبوجب   - ٤
  .الربوتوكول

  عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال من جانب الصومال: -/٢١مشروع املقرر   - هاء
 نجكوبنها و لندن، أن الصومال صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديالتإذْ تشري إىل

 ، وأا مصنفة كطرف عامل مبوجب الفقرة٢٠٠١أغسطس / آب١مونتريال وبيجني التابعة له يف و
   من الربوتوكول،٥  من املادة ١

مل متتلك بعد برناجماً وطنياً مصدقاً عليه من  إىل أنه بالرغم من أن الصومالوإذ تشري كذلك 
األطراف، فإن برناجماً وطنياً قد قُدم إىل اللجنة لتنظر فيه خالل جانب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 

  اجتماعها التاسع واخلمسني، وقد أُوصي باعتماده،
أن الصومال أبلغت عن استهالك سنوي من مواد اموعة األوىل اخلاضعة للرقابة،   - ١

 حمسوباً بدالة استنفاد  طنا٧٩,٥ً قدره ٢٠٠٧لعام )  الكلورية فلوريةالكربونمركبات (املرفق ألف 
 طناً حمسوباً بدالة ٣٦,٢األوزون، وهو ما يتعدى السقف املسموح به الستهالك هذا الطرف وقدره 

استنفاد األوزون من تلك املواد اخلاضعة للرقابة عن ذلك العام، وأن الصومال بذلك تكون يف حالة 
  وتوكول على تلك املواد؛عدم امتثال يف ذلك العام لتدابري الرقابة اليت يفرضها الرب
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 كان ٢٠٠٨أن استهالك الصومال من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   - ٢
ممتثالً اللتزاماا مبوجب تدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يفرضها بروتوكول 

  مونتريال يف ذلك العام؛
، ٢٠/١٩مال، حسبما هو مبني يف املقرر أن تشري مع التقدير إىل استحداث الصو  - ٣

لنظام تراخيص االسترياد والتصدير للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حصص االسترياد، والذي 
  ؛٢٠٠٩أكتوبر /أصبح ساري النفاذ منذ تشرين األول

إىل  بسرعة تشري كذلك مع التقدير إىل تقدمي الصومال خلطة عمل تضمن عودا  - ٤
تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت ألزمت االمتثال ل

  :الصومال نفسها ا حتديداً دون إخالل بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول
يتجاوز صفر طن  تقليص استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية مبقدار ال  )أ(

   باستثناء االستعماالت الضرورية اليت قد جتيزها األطراف؛٢٠١٠ يف حمسوباً بدالة استنفاد األوزون
، مبا يف مراقبة نظام إصدار تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون فيها  )ب(

  ؛ذلك حصص االسترياد
حتث الصومال على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملها للتخلص   - ٥

  الك مركبات الكربون الكلورية فلورية؛التدرجيي من استه
أنْ تتابع عن كثب ما حترزه الصومال من تقدم حنو تنفيذ خطة عملها والتخلص   - ٦

وأنه ما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابري الرقابة احملددة . التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية
نفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف متقيد يف الربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته ب

وينبغي، يف هذا الصدد، للصومال أن تواصل احلصول على املساعدة الدولية لتمكينها من . بالتزاماته
 اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر  للتدابريقائمة اإلرشادية الالوفاء بتلك االلتزامات مبوجب البند ألف من

  األطراف حبق عدم االمتثال؛
 اليت ميكن أن يتخذها  للتدابرياإلرشادية قائمة ال طبقاً للبند باء من،الصومالتنبه   - ٧

 أنه يف حالة عدم عودا إىل االمتثال، فإن األطراف سوف  إىلاجتماع األطراف حبق عدم االمتثال،
ري قد وأن تلك التداب.  للتدابريقائمة اإلرشادية ال منيمتفكر يف تطبيق إجراءات تتمشى مع البند ج

، حبيث تضمن وقف إمدادات مركبات الكربون ٤تشمل إمكانية اختاذ اإلجراءات اليت جتيزها املادة 
الكلورية فلورية حمل عدم االمتثال حبيث ال تصري األطراف املصدرة هلذه اإلمدادات مساهمة يف 

  .استمرار وضع من أوضاع عدم االمتثال

   لربوتوكول مونتريال من جانب واليات ميكرونيزيا املوحدةعدم االمتثال: -/٢١مشروع املقرر   - واو
تشري إىل أنّ واليات ميكرونيزيا املوحدة قد أبلغت عن استهالك سنوي من مواد   - ١

 أطنان ٠,٥قدره ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل اخلاضعة للرقابة، املرفق ألف 
، أي ما يتجاوز سقف مستوى االستهالك املسموح به ٢٠٠٧ عام حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف
 استنفاد األوزون من تلك املواد اخلاضعة ةطن حمسوبة بدال ٠,٢يف تلك السنة هلذا الطرف وقدره 
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للرقابة، وهي بذلك يف حالة عدم امتثال يف هذه السنة لتدابري الرقابة املفروضة على تلك املواد مبوجب 
  الربوتوكول؛
شري مع ذلك إىل أنّ واليات ميكرونيزيا املوحدة أفادت، استجابة لطلب بتقدمي ت  - ٢

توضيحات عن الزيادة يف استهالكها، بأنها قد شرعت يف إعمال نظامها بشأن إصدار التراخيص الذي 
  ؛٢٠٠٧نوفمرب /بدأ نفاذه يف تشرين الثاين

 ٢٠٠٨متثال يف عام تشري كذلك إىل عودة واليات ميكرونيزيا املوحدة إىل اال  - ٣
  ؛٢٠٠٩ من سنة اللتزاماا بشأن حظر واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية اعتباراً

ترصد عن كثب التقدم الذي حيرزه الطرف بشأن تنفيذ التزاماته مبوجب   - ٤
  .الربوتوكول

 ألحكام ٢٠٠٧عدم االمتثال من جانب اململكة العربية السعودية يف عام : -/٢١مشروع املقرر   -زاي 
مركبات (الربوتوكول املنظم الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق ألف، اموعة األوىل 

  ، وطلب وضع خطة عمل)الكربون الكلورية فلورية
 أن اململكة العربية السعودية صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن إذ تشري إىل

 من ٥ من املادة ١أا مصنفة كطرف عامل مبوجب الفقرة ، و١٩٩٣مارس / آذار١ن يف جوكوبنها
  الربوتوكول،
 من الصندوق دوالر ٢ ٣٧٨ ٤٨٥  إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغأيضاً تشري وإذ

   من الربوتوكول،١٠املتعدد األطراف ملساعدة اململكة العربية السعودية على االمتثال طبقاً للمادة 
ة السعودية أبلغت عن استهالكها السنوي من املواد اخلاضعة وأن اململكة العربي  - ١

 طناً حمسوبة ٦٥٧,٨وقدره ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة يف املرفق ألف، اموعة األوىل 
، وهو مقدار يتجاوز املقدار األقصى املسموح للطرف باستهالكه ٢٠٠٧بدالة استنفاد األوزون يف 

، وعليه فإن ة بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السن طنا٢٦٩,٨ًوالبالغ 
  هذا الطرف مل ميتثل لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املواد مبوجب الربوتوكول يف ذلك العام؛

أن تطلب إىل اململكة العربية السعودية أن تزود األمانة على وجه السرعة ويف أجل   - ٢
لجنة ال خبطة عمل تتضمن نقاطاً مرجعية ذات أزمان حمددة لتنظر فيها ٢٠١٠مارس / آذار٣١أقصاه 
   يف اجتماعها القادم، وذلك لضمان عودة هذا الطرف بشكل فوري لالمتثال؛يةالتنفيذ

أن تتابع عن كثب التقدم الذي حترزه اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتخلص   - ٣
وأنه ما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابري الرقابة احملددة . ن الكلورية فلوريةالتدرجيي من مركبات الكربو

يف الربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف متقيد 
ى بالتزاماته، وأنه ينبغي على اململكة العربية السعودية أن تواصل تلقي املساعدة الدولية ملساعدا عل

 اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر  للتدابريقائمة اإلرشادية الالوفاء بتلك االلتزامات طبقاً للبند ألف من
  األطراف فيما خيص عدم االمتثال؛
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 إلرشادية اقائمة الاململكة العربية السعودية من أنه ميكن مبوجب البند باء من تنبه أن  - ٤
 أنه يف حالة عدم عودا إىل  إىلف خبصوص عدم االمتثال، اليت ميكن أن يتخذها اجتماع لألطراللتدابري

.  للتدابريقائمة اإلرشاديةالاالمتثال، فإن األطراف سوف تبحث اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من 
 من شأا أن تضمن وقف ٤وأن تلك التدابري ميكن أن تشتمل على إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة 

تكون األطراف املصدرة هلذه املادة مسامهة يف  الكربون الكلورية فلورية حبيث الإمدادات مركبات 
  .استمرار وضع عدم االمتثال

 ألحكام الربوتوكول خبصوص ٢٠٠٧  عامعدم امتثال تركمانستان يف: -/٢١مشروع املقرر   -حاء 
، وطلب خطة )ريد الكربونع كلوبرا(استهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق باء، اموعة الثانية 

  عمل
 نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ أن تركمانستان صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ تالحظ

نتريال وتعديل ن، وتعديل موج، وتعديل كوبنها١٩٩٤مارس / آذار١٥، وتعديل لندن يف ١٩٩٣
 من ٥  ة من املاد١ ، وأا مصنفة كطرف عامل مبوجب الفقرة٢٠٠٨مارس / آذار٢٨بيجني يف 
  الربوتوكول،

 من الصندوق املتعدد األطراف  دوالرا٣٣٦ً ٩٧٣  أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغوإذ تالحظ
   من الربوتوكول،١٠ لتمكني تركمانستان من االمتثال طبقاً للمادة

 قد أبلغت عن استهالكها السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة اموعة تركمانستانأن   - ١
 طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون يف ٠,٣، وقدره )ع كلوريد الكربونبرا(رفق باء، الثانية، امل

يتجاوز احلد األقصى املسموح للطرف باستهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة وهو   ، وهو ما٢٠٠٨ سنة
ب مما جعل الطرف غري ممتثل اللتزاماته مبوجصفر حمسوباً بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة، 

   بتدابري الرقابة على تلك املادة مبوجب الربوتوكول بالنسبة لتلك السنة؛الربوتوكول
تطلب من تركمانستان أن تقدم إىل األمانة، على وجه االستعجال، ويف موعد غايته   - ٢

 ، خطة عمل ذات عالمات قياس ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة الطرف٢٠١٠مارس /آذار ٣١
  ، لتنظر فيها جلنة التنفيذ؛إىل االمتثالبسرعة 

ع براأن ترصد عن كثب التقدم الذي حتققه تركمانستان يف التخلص التدرجيي من   - ٣
وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء ا، . كلوريد الكربون

وينبغي يف هذا . ي طرف قائم بالتزاماتهينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أ
دولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماا وفقاً  الساعدة املالصدد، أن تستمر تركمانستان يف احلصول على

  للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز الجتماع األطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال؛
 للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز الجتماع تركمانستان، وفقاً تنبه أن  - ٤

 حالة فشلها يف االمتثال، ستنظر األطراف يف اختاذ ه ويفن إىل أاألطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال،
وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات . تدابري وفقاً للبند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري

 موضع عدم االمتثال حبيث ع كلوريد الكربونبرا، مثل كفالة وقف اإلمداد ب٤  ملتاحة مبوجب املادةا
  .تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال ال



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5 

49 

 لتدابري الرقابة املنصوص ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ عامي يففانواتو عدم امتثال : -/٢١مشروع املقرر   - طاء
ل خبصوص استهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق عليها يف بروتوكول مونتريا

  ، وطلب خطة عمل)مركبات الكربون الكلورية فلورية(باء، 
ن ج أن فانواتو صدقت على بروتوكول مونتريال، وعلى تعديل لندن وتعديل كوبنهاإذ تالحظ

 من ٥ من املادة ١وجب الفقرة  يعمل مب، وأا مصنفة طرفا١٩٩٤ً  نوفمرب/تشرين الثاين ٢١يف 
  الربوتوكول،

 من الصندوق املتعدد األطراف  دوالرا٨٨ً ٠٢٠ أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ وإذ تالحظ
   من الربوتوكول،١٠لتمكني فانواتو من االمتثال وفقاً للمادة 

وعة أن فانواتو أبلغت عن استهالكها السنوي من املادة اخلاضعة للرقابة يف ام  - ١
 عام  طن بدالة استنفاد األوزون يف٠,٣ وقدره) مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل من املرفق ألف 

، وهو ما يتجاوز احلد األقصى املسموح ٢٠٠٨ عام  طن بدالة استنفاد األوزون يف٠,٧، و٢٠٠٧
 املادتني اخلاضعتني للطرف باستهالكه والذي يبلغ صفراً من األطنان بدالة استنفاد األوزون من هاتني

 بتدابري الرقابة على مما جعل الطرف غري ممتثل اللتزاماته مبوجب الربوتوكول،  هذين العامنيللرقابة يف
  ؛ هذين العامنيهاتني املادتني مبوجب الربوتوكول يف

تطلب من فانواتو أن تقدم إىل األمانة، على وجه االستعجال، ويف موعد غايته   - ٢
 ، خطة عمل ذات عالمات قياس ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة الطرف٢٠١٠مارس /آذار ٣١

  إىل االمتثال، لتنظر فيها جلنة التنفيذ؛بسرعة 
مركبات أن ترصد عن كثب التقدم الذي حتققه فانواتو يف التخلص التدرجيي من   - ٣

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

هذا الصدد، أن تستمر فانواتو يف احلصول على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماا وفقاً للبند 
  اليت جيوز الجتماع األطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال؛ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري 

فانواتو، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز الجتماع  تنبه أن  - ٤
 أنه يف حالة فشلها يف االمتثال، ستنظر األطراف يف اختاذ  إىلاألطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال،

وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات . م من القائمة اإلرشادية للتدابريتدابري وفقاً للبند جي
 موضع عدم االمتثال ركبات الكربون الكلورية فلورية، مثل كفالة وقف اإلمداد مب٤ املتاحة مبوجب املادة

  .حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

   باء من بروتوكول مونتريال٤تقرير عن إنشاء نظم ترخيص مبوجب املادة : -/٢١مشروع املقرر   - ياء
 باء من بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل طرف، ٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة إذ تشري

يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بترخيص استرياد وتصدير املواد اجلديدة أو 
ملعاد تدويرها أو استصالحها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف، وباء، املستعملة أو ا

  وجيم وهاء من الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،
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طرفاً يف تعديل مونتريال ] ١٧٨[طرفاً من جمموع ] ١٧٤[ أن وإذ تالحظ مع التقدير
ت نظماً لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام للربوتوكول قد أنشأ

  التعديل،
طرفاً من األطراف يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد ] ١٢[أن وإذ تالحظ أيضاً مع التقدير 

  على تعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً نظم ترخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون،
 بأن نظم الترخيص تنص على رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون وإذ تسلم

  وعلى منع االجتار غري املشروع ا وعلى التمكني من مجع البيانات،
أن تستحث كل األطراف يف الربوتوكول املتبقية اليت مل تصدق بعد على تعديل   - ١

ترخيص لواردات وصادرات للمواد املستنفدة لألوزون مونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم 
  إن مل تكن قد فعلت ذلك؛

أن حتث كل األطراف اليت تشغل نظم ترخيص حالياً للمواد املستنفدة لألوزون على   - ٢
  باء من الربوتوكول وعلى تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛ ٤ضمان تنظيم هياكلها وفقاً للمادة 

اقف مجيع األطراف يف الربوتوكول من إنشاء نظم تراخيص أن تستعرض دورياً مو  - ٣
  . باء من الربوتوكول٤استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة، على حنو ما دعت إليه الفقرة 
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 أمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة  -باء 
 

 

Mr. Andrew Reed   
Senior Programme Management Officer  
1800 McGill College Ave,  
27th floor  
Montreal, Quebec 
Canada H3A 3J6 
Tel: + 514 282 1122  
Fax: + 514 282 0068  
E-mail: areed@unmfs.org 

Mr. Eduardo Ganem 
Senior Programme Management Officer  
1800 McGill College Ave,  
27th floor  
Montreal, Quebec 
Canada H3A 3J6 
Tel: +1 514 282 1122  
Fax: +1 514 282 0068  
E-mail: eganem@unmfs.org  

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
Mr. Pury Sorokin 
Project Manager 
Multilateral Environmental Agreements Branch 
Programme Development and Technical Cooperation  
Division  
United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna, Austria 
Fax: (+43 1) 26026- 6804 
E-mail: v.sorokin@unido.org  

 البنك الدويل
Mr. Viraj Vithoontien 
Senior Environmental Specialist 
Montreal Protocol Operations,  
Environment Department 
The World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H. Street, NW 
Washington, DC 20433, USA 
Fax: (1-202) 522-3258 
E-mail: vvithoontien@worldbank.org  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
Mr. Nandan Chirmulay 
Senior Technical Advisor and Regional Coordinator,  
(Asia & Pacific) 
Montreal Protocol  
Unit/EEG/BDP 
UNDP 
304 East 45th street, 9th Floor, Rm. 970 
NY 10017, USA 
Fax: (+1 212)906 6947 
E-mail: nandan.chirmulay@undp.org  

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
 شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد

Mr. James S. Curlin  
Capacity Building Manager  
OzonAction Branch   
Division of Technology, Industry and Economics 
(DTIE) 
United Nations Environment Programme 
Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën 
75739 Cedex 15 
Paris, France 
Tel: +33 1 4437 14 55  
Fax: (+33 1) 4437 1474 
Jim.curlin@unep.fr 

Mr. Jeremy Boubie Bazye  
Regional Network Coordinator, French speaking 
Africa  
Ozone Action Programme, ROA/UNEP  
P.O. Box 30552  
Nairobi G.P.O 00100  
Kenya  
Tel: + 254 20 7624281  
Cell: +254 714 636316  
Fax: + 254 20 7623165  
E-mail: jeremy.bazye@unep.org 

 رئيس اللجنة التنفيذية

Dr. Husamuddin Ahmadzai  
Senior Adviser  
Enforcement and Implementation  
Swedish Environmental Protection Agency  
SE-106 48  
Stockholm SE 106 48  
Sweden  
Tel: + 46 6 698 1145 
Fax: + 46 8 698 1602    
E-mail: husamuddin.ahmadzai@naturvardsverket.se 

 نائب رئيس اللجنة التنفيذية

Ing. Juan Tomas Filpo  
Chief, National Ozone Unit  
Under Secretariat of Environment Management  
Environment and Natural Resources Secretariat  
Av. 27 de Febrero/Av Tiradentes, Edificio  
Plaza Merengue suite 202  
Santo Domingo  
Dominican Republic  
Fax: + 809 4720631  
E-mail: juan.filpo@MARENA.gob.do or 
Pomxls@gmail.com  
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  األطراف املدعوة  -جيم 
 بنغالديش

Mr. M. Shahjahan  
Director Technical,  
Department of Environment 
Ministry of Environment and Forest 
Government of Bangladesh 
Paribesh Bhaban, E-16, Agargaon 
Sher-e-Bangla Nagar,  
Dhaka 1207 
Tel: + 880 20 913 6648 
Fax: +880 2 9118682 
Mob: +880 018 1925 8177 
E-mail: shahjahan@doe-bd.org 

Dr. Satyendra Kumar Purkayastha 
Senior Officer, Ozone Cell 
Department of Environment 
Ministry of Environment and Forest 
Government of the People’s Republic of Bangladesh 
Paribesh Bhaban, E-16, Agargaon 
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207 
Tel: + 880 2 912 4005 
Fax: + 880 2 912 4005 
E-mail: Purkayastha@doe-
bd.org/skpurkayastha@yahoo.com 
 

  نابواتسوا
Ms. Keitumetse Monaka  
Senior Meteorologist  
Department of Meteorological Services 
Ministry of Environment, Wildlife and Tourism  
Corner Maaloso/ 
Metsimotlhaba Road  
P.O. Box 10100, Gaborone  
Botswana  
Tel: +267 395 6281/361 2200  
Cell: +267 7162 3770  
Fax: +267 395 6282  
E-mail: kmonaka@gov.bw  

  إريتريا
Mr. Mogos Woldeyohannes 
Director General 
Department of Environment 
P.O. Box 5713 
Asmara, Eritrea 
Tel: (+291 1) 120 311 
Fax: (+291 1) 126 095 
E-mail: depenvdg@eol.com.er 

 الصومال
Mr. Abdullahi Mohamed Issa 
Ministry of Livestock, Fisheries, Environment & 
Natural Resources 
The Transitional Federal Government of the  
Somali Republic 
P.O. Box 40886, 0100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: +254 722 16 72 97 
E-Mail: Lasarooni60@yahoo.com 
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 أمانة األوزون  - دال
Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 762 3855 /7623611 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: marco.gonzalez@unep.org 

Mr. Paul Horwitz 
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 762 3855 /7623611 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: paul.horwitz@unep.org 

Mr. Gilbert Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 762 3854/7623848 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: marco.gonzalez@unep.org 

Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 3452 /7624213 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: meg,seki@unep.org 

Ms. Sophia Mylona 
Monitoring and Compliance Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 763430  
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: sophia.mylona@unep.org 

Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: 254 20 762 4057 /7623851 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: gerald.mutisya@unep.org 
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