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 إجراء عدم االمتثال لجنة التنفيذ بموجب
  لبروتوكول مونتريال

 االجتماع الثاني والخمسون
  ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠و ٩باريس، 

 الثانيعمل االجتماع  عنإجراء عدم االمتثال لبرتوكول مونتريال  بموجبلجنة التنفيذ تقرير 
  والخمسين

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
  البيانات االفتتاحية  -ألف 

إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف املقر  مبوجبن للجنة التنفيذ و عقد االجتماع الثاين واخلمس  - ١
  .٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠و ٩اريس يومي م املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف بالرئيس ملنظمة األم

زرا روغوفتش غردبتش (البوسنة واهلرسك) االجتماع يف الساعة العاشرة أوافتتحت رئيسة اللجنة السيدة   - ٢
  .٢٠١٤متوز/يوليه  ٩من صباح يوم 

تصميمها األوزون، مبمثلي أعضاء اللجنة قائلة إن مانة أل ةالتنفيذي ةورحبت السيدة تينا برميبيلي، األمين  - ٣
عمل هذه اللجنة من  بالنظر إىل ما ينطوى عليه  زاد قد على منح اللجنة الدعم الذي حتتاجه للعمل بفعالية

ا  ا تولت منصبها مؤخراً، أعربت عن سعاد  موافقةجهودها لنظام معاهدة اكتسب  ألن ختصصأمهية. ونظراً أل
ا، مبا يف ذلك وحظيت  عاملية فعالية لنتيجة  وغرية على نطاق واسع ليس آخرًا جلنة التنفيذ، باحرتام و مؤسسا

بدرجة كبرية حيث يزيد عموماً  تارخيياً  عالياً عملها. ولذا كان االمتثال لاللتزامات اليت يفرضها بروتوكول مونرتيال 
فيما يتعلق ببعض املسائل الرئيسية مثل إنشاء يف املائة  ٩٩يف املائة، ووصل يف السنوات األخرية إىل  ٩٠على 

وتشغيل نظم منح تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون. ولدى بيان بنود جدول أعمال 
هذا االجتماع، رحبت مبمثلي أعضاء اللجنة اجلدد، وهم كندا، واجلمهورية الدومينيكية وغانا، واسرتعت 

ا. وبعد االهتمام إىل دليل عمليا ت اللجنة الذي يوفر الكثري من املعلومات املفيدة عن وظائف اللجنة وممارسا
ا هلم  أن شجعت املمثلني على أن يقدموا حبرية ما يرونه من مقرتحات إلجراء التحسينات، عربت عن متنيا

م اليت ستحقق التقدم لعمل بروتوكول مونرتيال.   بالتوفيق يف مداوال
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  الحضور  -باء 
حضر ممثلو أعضاء اللجنة التاليني االجتماع: بنغالديش، البوسنة واهلرسك، كندا، كوبا، اجلمهورية   - ٤

حضور  ن. وقبيل االجتماع أبلغ ممثل لبنان األمانة أنه لن يتمكن مبولنداالدومينيكية، غانا، إيطاليا، املغرب و 
  االجتماع.

  من اللجنة لتقدمي معلومات عن الوضع يف بلدها.وحضرت االجتماع ممثلة كازاخستان بناء على دعوة   - ٥
ن عن و كما حضر االجتماع ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال. وممثل  - ٦

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة،  - الوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطراف 
  املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل. منظمة األمم

ذا التقرير قائمة املشاركني.  - ٧   ويتضمن املرفق الثاين 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ثانياً 
  إقرار جدول األعمال  -ألف 

أقرت اللجنة جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت   - ٨
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/R.1/Rev.1):  

  افتتاح االجتماع.  - ١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  - ٢
من بروتوكول مونرتيال  ٧عرض تقدمه األمانة بشأن البيانات واملعلومات املقدمة مبقتضى املادة   - ٣

  والقضايا ذات الصلة.
ذات الصلة  عرض من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال بشأن املقررات  - ٤

ا الوكاالت املنفذة (برنامج  الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت 
األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  والبنك الدويل) لتيسري االمتثال من جانب األطراف.
  ت السابقة لألطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا ذات الصلة باالمتثال:متابعة املقررا  - ٥

  التزامات اإلبالغ عن البيانات:  (أ)
  )؛٢٥/١٤إريرتيا (املقرر   ‘١’
  )؛٢٥/١٤جنوب السودان (املقرر   ‘٢’
  )؛٢٥/١٤اليمن (املقرر   ‘٣’

  خطط العمل القائمة للعودة إىل حالة االمتثال:  (ب)
  )؛٢٠/١٦ملقرر إكوادور (ا  ‘١’
  )؛٢٥/١٨أوكرانيا (املقرر   ‘٢’
  )؛١٧/٣٩أوروغواي (املقرر   ‘٣’

  ).٢٥/١٢ املقررالتوصيات واملقررات األخرى بشأن االمتثال: كازاخستان (  (ج)
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بواسطة  يةفلور ية الكربون اهليدروكلور  مركبات للتخلص التدرجيي منحالة عدم االمتثال احملتملة   - ٦
  ة الدميقراطية وطلب املساعدة.مجهورية كوريا الشعبي

 ١٣/١٥(املقرران  يةبيانات األساسالاستعراض املعلومات املتعلقة بالطلبات املقدمة لتعديل   - ٧
  ):١٥/١٩و

  ليبيا؛  (أ)
  .)٥١/٤موزامبيق (التوصية   (ب)

  قضايا عدم االمتثال احملتملة الناشئة عن تقرير البيانات.يف نظر ال  - ٨
باء من بروتوكول مونرتيال بواسطة بوتسوانا وجنوب  ٤رتاخيص مبقتضى املادة حالة إنشاء نظم لل  - ٩

  ).٢٥/١٥السودان (املقرر 
النظر يف معلومات إضافية عن اإلفادات ذات الصلة باالمتثال املقدمة من جانب األطراف   -  ١٠

  .املشاركة يف االجتماع بناء على دعوة من جلنة التنفيذ
  مسائل أخرى.  -  ١١
  ماد التوصيات وتقرير االجتماع.اعت  -  ١٢
  اختتام االجتماع.  -  ١٣

  تنظيم العمل  -باء 
ا املعتادة، وأن جتتمع وفقًا جلدوهلا الزمين املعتاد املتعلق بعقد جلستني    - ٩ وافقت اللجنة على اتباع إجراءا

  كل منها ملدة ثالث ساعات يومياً رهناً بأي تعديالت حسب مقتضى احلال.
من بروتوكول مونتريال وبشأن  ٧ن األمانة بشأن المعلومات المقدمة بموجب المادة عرض م  - ثالثاً 

  القضايا ذات الصلة
من  ٧قدم ممثل األمانة عرضًا خلص تقرير األمانة بشأن البيانات اليت قدمتها األطراف مبوجب املادة   -  ١٠

  .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/R.2)بروتوكول مونرتيال 
عليه مجيع األطراف  تحبالة التصديق، قال إن التعديل الوحيد على الربوتوكول الذي صادقوفيما يتعلق   -  ١١

  يه كازاخستان أو موريتانيا.لهو تعديل بيجني الذي مل تصدق ع
طرفًا من بني  ٨٢، قال إن ٧من املادة  ٣وفيما يتعلق باإلبالغ عن البيانات السنوية مبقتضى الفقرة   -  ١٢

الذي كان موعده  ٢٠١٣طرفًا قد أبلغت حىت اآلن عن بيانات  ١٩٧مونرتيال البالغة األطراف يف بروتوكول 
مل يقدم  ي، فإن جنوب السودان فقط هو الذ٢٠١٢. وبالنسبة لعام ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠النهائي هو 

ما عن عام   تتقريره بعد. وقدم . أما ٢٥/١٤حسب الطلب الوارد يف املقر  ٢٠١٢كل من إريرتيا واليمن بيانا
  مجيع األطراف عن مجيع البيانات املطلوبة. ت، أبلغ٢٠١١- ١٩٨٦بالنسبة جلميع السنوات األخرى 

مبوجب الربوتوكول، فإن طرفًا واحدًا ال  ٢٠١٣وعندما انتقل إىل حالة االمتثال بتدابري الرقابة لعام   -  ١٣
)، كازاخستان، لديه ٥تضى املادة من الربوتوكول (طرف غري عامل مبق ٥من املادة  ١يعمل مبقتضى الفقرة 

قضايا لعدم االمتثال، تتعلق بزيادة االستهالك من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل. وقد 
املسألة خالل االجتماعات السابقة وسوف تواصل النظر فيها يف االجتماع  األطراف ناقشت اللجنة واجتماع
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لديه قضايا تتعلق بعدم امتثال حمتمل.  ٥بلغة أيضًا أن عدداً قليًال من أطراف املادة احلايل. وكشفت البيانات امل
وكانت األمانة على اتصال بتلك األطراف حيث أن احلد األقصى لفرتة الثالثة أشهر املقدمة مبوجب إجراء عدم 

للنظر يف االجتماع احلايل  االمتثال للتشاور بني تلك األطراف واألمانة مل تنته بعد. إال أن حالتهم مل تقدم
  وسوف تتناول خالل االجتماع الثالث واخلمسني للجنة.

، قال إن كال من يةالكربون الكلوروفلور ملركبات الستخدامات الضرورية اوفيما يتعلق حبساب إعفاءات   -  ١٤
وة على ذلك، فإن . وعال٢٠١٣قدم تقاريره احملاسبية عن عام  -الطرفني املعنيني ومها الصني واالحتاد الروسي 

وهي أسرتاليا وكندا  - مجيع األطراف األربعة اليت منحت إعفاءات لالستخدامات الضرورية من بروميد امليثيل 
. وفيما يتعلق مبسألة اإلبالغ ٢٠١٣قدمت التقارير املطلوبة عن عام  -واليابان والواليات املتحدة األمريكية 

، فلم تقدم أي تقارير عن الصادرات لغري األطراف عن عام ١٧/١٦ وبلدان القصد وفقاً للمقرر ،عن الصادرات
منها املقاصد  ٢٩، حدد ٢٠١٢. ومن بني األطراف االثنني والثالثني الذين أبلغوا عن صادرات يف عام ٢٠١٢

يف املائة من الصادرات حبسب الوزن. وفيما يتعلق  ٩٨احملددة جلميع أو بعض الصادرات، وجرى حتديد مقاصد 
منها معلومات   ٣٠طرفًا (مبا يف ذلك االحتاد األورويب نيابة عن دوله األعضاء)، قدم  ١٦٢اردات، أبلغ بالو 

يف املائة من الواردات حبسب الوزن. ومل ترد  ٤٣كاملة أو جزئية عن املصادر. وجرى حتديد بلدان املصدر لنحو 
  حاالت مبلغة عنا لواردات من غري األطراف.

خزونات اليت تزيد عن اإلنتاج أو االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون وفقًا للمقرر املبوفيما يتعلق   -  ١٥
االحتاد األورويب وفرنسا وإسرائيل  -بة ألربعة أطراف سبالن ٢٠١٢، أبلغ عن مخس حاالت لعام ٢٢/٢٠

بأن لديها تدابري لضمان والواليات املتحدة. ومن بني األطراف، أكد االحتاد األورويب وفرنسا والواليات املتحدة 
. غري أن إسرائيل مل تفعل ذلك، ١٨/١٧من املقرر  ١عدم استخدام املواد يف أغراض غري تلك احملددة يف الفقرة 

  من جدول األعمال. ٨حالتها يف إطار البند يف وسوف تنظر 
ذ  -  ١٦ ه االستخدامات وفيما يتعلق باستخدامات عوامل التصنيع، فإن األطراف األربعة اليت مسح هلا 

قدمت كلها تقاريرها عن  - وهي الصني واالحتاد األورويب وإسرائيل والواليات املتحدة  - ٢٣/٧مبقتضى املقرر 
. وكانت مجيع األطراف األخرى قد أكدت يف السابق ١٠/١٤على النحو الذي طلب يف املقرر  ٢٠١٢عام 

ا مل تستخدم املواد املستنفدة لألوزون يف استخدامات  عوامل التصنيع ومن مث ال حتتاج إىل تقدمي تقارير عن أ
  هذه االستخدامات مرة أخرى ما مل تبدأ مرة أخرى يف استخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع.

من مركبات الكربون الكلورية فلورية  ٢٠١٢ويف اخلتام، قدم معلومات تكميلية عن إنتاج عام   -  ١٧
مشريًا إىل أن مجيع اإلنتاج قد  التدرجيي د الكربون وغري ذلك من املواد اخلاضعة للتخلصواهلالونات ورابع كلوري

من املواد املستنفدة لألوزون، وأشار إىل أن السنوات الثالث املاضية قد  التصنيعأصبح الستخدامات عوامل 
فيما يتعلق بتدمري املواد طرفاً. و  ١٣مليون طن مرتي سنوياً بواسطة حنو  ١,١شهدت استخدام يف املتوسط حنو 

املستنفدة لألوزون أشار إىل أن الكمية اليت يتم تدمريها سنويًا أخذت يف االخنفاض خالل السنوات اخلمس 
املاضية مع ازدياد عدد األطراف اليت أبلغت عن التدمري. وفيما يتعلق حبسابات اإلنتاج واالستهالك، أشار إىل 

ا األمانة إىل حساب مستويات  دمت إلذكاءاملعلومات عن هذا املوضوع قد قأن  الوعي بالكيفية اليت توصلت 
  االستهالك واإلنتاج.

وخالل املناقشات اليت تلت ذلك، تساءل ممثل عن الدرجة اليت وصل إليها األطراف يف تقاريرهم يف   -  ١٨
وليس جمرد ترك  -الذي يطلب من األطراف أن حتدد بصورة مؤكدة الكميات الصغرية  ٢٤/١٤معرفة املقرر 

. وقال ممثل األمانة إن بعض األطراف ٧هذه اخلانة فارغة يف استمارات اإلبالغ عن البيانات مبقتضى املادة 
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مازالت تقدم االستمارات خبانات فارغة إال أن األمانة ترد دائماً، حسب طلب اللجنة على هذه األطراف 
ات بأن القصد من اخلانات الفارعة هو اإلشارة إىل بطلب توضيحات، وكانت تتلقى يف معظم احلاالت تأكيد

الصفر. ويبدو أن عدد األطراف اليت ترتك اخلانات فارغة آخذ يف االخنفاض بالنظر إىل أن األمانة تذكر 
  .٢٤/١٤األطراف دائماً مبتطلبات املقرر 

املستخدم ‘‘ الوسيطة عواملالالصادرات ألغراض ’’وأخرياً، تساءل أحد املمثلني عما إذا كان مصطلح   -  ١٩
يف القسم الثاين من تقرير البيانات املقدم من األمانة، حيمل نفس املعين بالنسبة حلساب اإلنتاج كما حيمله 

لدى حساب كل من اإلنتاج  ٧/٣٠بالنسبة حلساب االستهالك. وقال ممثل األمانة إىل إنه جيري، وفقًا للمقرر 
إال أن ذلك ال حيدث إال يف حالة األطراف اليت تنتج ‘‘ الوسيطةمل عواللالصادرات ’’واالستهالك خفض مقابل 

املواد املستنفدة لألوزون مث تصدرها لالستخدام كعوامل وسيطة، وال جيري هذا اخلفض بالنسبة للمواد اليت 
  تستورد مث تصدر بعد ذلك ألغراض العوامل الوسيطة.

بروتوكول مونتريال بشأن المقررات ذات الصلة  عرض أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ  - رابعاً 
الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة التي تضطلع بها الوكاالت المنفذة (برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  فلتيسير امتثال األطرا )والبنك الدولي
ا اللجنة التنفيذية للصندوق وعن   -  ٢٠ حتدث ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عن املقررات اليت اختذ

ا الوكاالت الثنائية املنفذة للصندوق لتيسري امتثال األطراف لتدابر الرقابة عن الربوتوكول  األنشطة اليت نفذ
  .UNEP/Ozl.Pro/ImpCom/52/INF/R.4يت ترد يف الوثيقة وحيث أوجزت املعلومات اليت قدمت للجنة التنفيذية وال

بروميد امليثيل، مازال طرف واحد، هو الصني، ينتج هذه املادة،  بالتخلص التدرجيي منوفيما يتعلق   -  ٢١
طن بداالت استنفاد األوزون) يقل عن كل من نسبة العشرين يف املائة  ١٤٩,٨( ٢٠١٢وكان إنتاجها يف عام 

 ٢٥، واملستوى املسموح به مبقتضى اتفاق مع اللجنة التنفيذية. وأبلغ ما جمموع التدرجيي تخلصاحملددة هلدف ال
 استنادًا إىلإال أن مجيعها كان يف حالة امتثال لتدابري الرقابة  ٢٠١٢بلدًا عن استهالكه من بروميد امليثيل يف 

بلداً، وقد  ١٦الستثمارية قيد التنفيذ يف . ومازالت املشروعات ا٢٠١٤متوز/يوليه  ١حىت  عنها لبيانات املبلغا
من بروميد امليثيل. التدرجيي تدم أربعة بلدان أخرى (اجلزائر ومصر والسودان وتونس) مشروعات أخرى للتخلص 

من كل من األرجنتني والصني واملكسيك، وقدمت أمانة  الضروريةوقدمت التعيينات اخلاصة باالستخدامات 
ا إ   ىل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.الصندوق معلومات بشأ

من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، كان لدى سبعة من  التدرجيي وفيما يتعلق بالتخلص  -  ٢٢
خطوط أساس لقطاع إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية هي األرجنتني، والصني،  ٥أطراف املادة 

الدميقراطية، واهلند، واملكسيك، ومجهورية كوريا ومجهورية فنزويال البوليفارية. ووفق للصني ومجهورية كوريا الشعبية 
مليون دوالر  ٣٨٥من قطاع إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مببلغ  التدرجيي على خطة للتخلص

من األرجنتني واهلند  . ولدى كل٢٠١٣خالل االجتماع التاسع والستني للجنة التنفيذية يف نيسان/أبريل 
واملكسيك ومجهورية فنزويال البوليفارية اتفاقات بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية مع اللجنة التنفيذية 

من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية وإن كان هناك طلب  التدرجيي تستبعد أي متويل إضايف للتخلص
خالل االجتماع القادم للجنة التنفيذية. ومل فيه نظر ملكسيك سوف يُ إلجراء مراجعة تقنية لقطاع اإلنتاج يف ا

من أي مواد مستنفدة التدرجيي تطلب مجهورية كوريا أي مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف للتخلص 
  لألوزون.
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من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، حصلت مجيع  التدرجيي وفيما يتعلق بالتخلص  -  ٢٣
من مركبات الكربون اهليدروكلورية  التدرجيي املؤهلة على متويل إلعداد خطط إلدارة التخلص ٥طراف املادة أ

فلورية إال أنه ليس لدى ستة أطراف فقط خطط موافق عليها هي بوتسوانا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، 
وجنوب  وليبياورية. ويعزى األمر يف حاالت بوتسوانا وليبيا، وموريتانيا، وجنوب السودان واجلمهورية العربية الس

السودان إىل عدم توافر نظم الرتاخيص العاملة. ويعزى التأخري بالنسبة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل 
) بشأن ما إذا كان تسليم ٢٠٠٦( ١٧١٨ضرورة استشارية جلنة جملس األمن اليت أنشئت مبقتضى القرار 

مراجعة  وأدت زمة لتنفيذ خطة الطرف ينتهك العقوبات املفروض على الطرف من جانب اجمللس. املعدات الال
يف موريتانيا إىل التأخر يف إعداد وتقدمي خطة الطرف. وأثرت احلرب األهلية الدائرة يف اجلمهورية  جاريةإدارية 

ويل كان ميكنه من الوصول إىل هدف العربية السورية يف إعادة تقدمي اخلطة، إال أن الطرف حصل بالفعل على مت
  .٢٠١٣يف املائة حبلول عام  ١٠البالغ التدرجيي التخلص 

أيضًا بيانات عن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبسب املادة الكيميائية واليت  متوقد  -  ٢٤
يف املائة من  ٩٩على  ). وتستحوذ ثالث مواد٢٠١٣-٢٠١١استخلصت من تقارير الربامج القطرية األخرية (

يف املائة) ومركب الكربون  ٦٤,١٨( ٢٢- هي مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  ، وهذه املركباتاالستهالك
يف  ٣,٨٩ب (١٤٢-  فلوري كلوريالكربون اهليدرو  ومركبيف املائة)  ٣١,٧٦ب (١٤١- اهليدروكلوري فلوري

سنوات خط األساس، ويفرتض أن ذلك يرجع إىل عمليات املائة) وقد زاد االستهالك باملقارنة بذلك اخلاص ب
. وسجلت أمانة الصندوق أيضًا البيانات املتعلقة التدرجيي التخزين اليت متت قبل تنفيذ اجلدول الزمني للتخلص

ب باعتباره مكونًا من البوليوالت اليت مل تؤخذ يف  ١٤١ -  ب الكربون اهليدروكلوري فلوريبالواردات من مرك
على  متت املوافقةلدى حساب االستهالك. وبلغ استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي  االعتبار

مركبات الكربون  التخلص التدرجيي منمنه مبوجب املرحلة األوىل من خطط إدارة التدرجيي التخلص 
  يف املائة من جمموع استهالك هذه املادة. ٢٤,٦اهليدروكلورية فلورية لألطراف 

ا عن عام  تولدى االنتقال إىل مسائل االمتثال، أبلغ  -  ٢٥  ٢٠١٢بأن هناك ثالثة أطراف مل تقدم بيانا
وقت انعقاد االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف، أحدها اليمن الذي قدم منذ  ٧ألمانة األوزون مبقتضى املادة 

أريرتيا وجنوب السودان،  ارفان اآلخران ومهوبيانات برناجمه القطري. أما الط ٧ذلك الوقت كل من بيانات املادة 
ما اخلاصة بالربنامج القطري لعامي  ما مل يقدما بعد بيانا إكوادور  -. ويعمل طرفان ٢٠١٣و ٢٠١٢فإ

مبقتضى خطط عمل للعودة إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة اخلاصة بربوميد املثيل. وقد  -وأوروغواي 
. ويف أكوادور، استكملت منظمة األمم املتحدة ٢٠١٠شطة احملمولة حبلول عام استكملت أوروغواي مجيع األن

للتنمية الصناعية مجيع أنشطتها، ومجعت النتائج، ومن املقرر إجراء جولة دراسية أخرية وحلقة عمل. ووقع 
  مشروع اتفاق بشأن األنشطة اجلديدة اليت سينفذها برنامج األمم املتحدة للبيئة.

ان يف حالة احتمال عدم امتثال لتدابري الرقابة املتعلقة باستهالك مركبات الكربون وهناك طرف  -  ٢٦
برنامج التدريب، ومن املتوقع  وحتديداملنسق،  تعينياهليدروكلورية فلورية. ففي غواتيماال مت اإلفراج عن املعدات، و 

دة للبيئة اتفاقاً إال أن منظمة األمم . ويف موزامبيق، وقع برنامج األمم املتح٢٠١٤عودة الطرف إىل االمتثال يف 
املتحدة للتنمية الصناعية تتوقع تأخريات نتيجة للتغريات يف احلكومة. وقد طلب الطرف أيضًا إجراء تغيري يف 
أرقام استهالك خط األساس، وهو األمر الذي إذا ووفق عليه سوف يؤثر يف حالته اخلاصة باالمتثال (أنظر 

  القسم السابع أدناه).



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/4 

7 

وتواجه األنشطة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عددًا من التحديات. فالطرف مل يقدم بعد   -  ٢٧
رط (وهو شفيه إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  إلجراء املراجعة التقنية ملرافقالبيانات األولية املطلوبة 

 اتتعزيز املؤسسمشروع على رف األموال يؤثر صعوبات يف صكما أن وجود مسبق لتمويل إعداد املشروع)،  
مليون دوالر  ٢٠,٨وافقت اللجنة التنفيذية على متويل مببلغ إمجايل قدره  ١٩٩٥فيه. لكن منذ متوز/يوليه 
للفرتة  العمل املتعلقة بالتمويلخطة  ، كما أنوغريها من املشروعات اتاالستثمار ملشروع تعزيز املؤسسات و 

عام لمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  من  التدرجيي التخلصًال خلطة إدارة متويتضمنت  ٢٠١٦- ٢٠١٤
 عمالً . وأبلغت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أيضًا أمانة الصندوق بأن اللجنة اليت أنشئت ٢٠١٥

التخلص طة إدارة أكدت أن تسليم املعدات احملددة لتنفيذ خ ١٧/١٨لألمم املتحدة التابع قرار جملس األمن ب
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املقرتحة للطرف ال تشكل انتهاكًا لعقوبات جملس األمن  منالتدرجيي 
  القائمة.

إجراء تغيريات يف بيانات خط األساس املتعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  نوطلب طرفا  -  ٢٨
لبيئة يساعد موزامبيق يف الرد على االستفسارات اليت أثريت بشأن طلبهما. فلورية. وكان برنامج األمم املتحدة ل

مركبات الكربون  من  التدرجيي التخلصغري أن ليبيا سحبت طلبها اخلاص بتمويل خطتها اخلاصة بإدارة 
ا مل تضع بعد نظامًا لرتاخيص الواردات والصادرات من مركبات الك ربون اهليدروكلورية فلورية بالنظر إىل أ

ا تقوم يف الوقت احلاضر بصياغة القواعد الضرورية هلذا النظام وسوف تقدم خطتها  اهليدروكلورية فلورية إال أ
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الوقت املناسب. التخلص التدرجيي مناملتعلقة بإدارة 

سان/أبريل ييف ن متت املوافقةوانا، وهناك طرفان آخران مل يضعا بعد نظمًا للرتاخيص. ففي بوتس  -  ٢٩
على قانون لألرصاد اجلوية يتضمن نظامًا للرتاخيص واحلصص. غري أن األوضاع السياسية واألمنية يف  ٢٠١٤

 التخلص التدرجيي منخطة إدارة تنفيذ الالزمة مما أسفر عن وقف  اللوائحجنوب السودان حالت دون تنفيذ 
  ورية اخلاصة بالطرف.مركبات الكربون اهليدروكلورية فل

وردًا على استفسار من أحد أعضاء اللجنة، أوضح ممثل أمانة األوزون أن لدى ليبيا، كما أشري يف   -  ٣٠
، نظامًا لرتاخيص الواردات والصادرات بشأن املواد املستنفدة ٢٠١٢التقرير الشامل املقدم من األمانة يف 

ون النظام قد مشل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةـ، ونظراً لألوزون بصفة عامة إال أن من احملتمل أن ال يك
فإنه ليس ملزمًا مبوجب الربوتوكول  ٢٠١٤ألن الطرف مل يصدق على تعديل مونرتيال إال أن يف نسيان/أبريل 

اف . وقال ممثل الصندوق املتعدد األطر ٢٠١٤ألن ينشئ نظامًا للرتاخيص هلذه املواد حىت تشرين األول/أكتوبر 
  نظام. لوضعإن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يعمالن مع الطرف 

اليت مل تطلب مساعدات مالية من الصندوق املتعدد األطراف،  ٥وردًا على سؤال عن أطراف املادة   -  ٣١
ا مجهورية كوريا وسنغافورة واألمارات العربي   ة املتحدة.أكدت ممثلة الصندوق أ

  متابعة المقررات السابقة لألطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن القضايا ذات الصلة بعدم االمتثال  - خامساً 
  )٢٥/١٤االلتزامات باإلبالغ عن البيانات: إريتريا وجنوب السودان واليمن (المقرر   -ألف 

إريرتيا وجنوب  ٢٥/١٤ث يف املقرر أشار ممثل األمانة إىل أن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ح  -  ٣٢
السودان واليمن على العمل بصورة وثيقة مع الوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطراف إلبالغ األمانة عن 

ا لعام    من الربوتوكول كمسألة ملحة. ٧وفقاً للمادة  ٢٠١٢بيانا
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  إريتريا واليمن  -  ١
ما لعام أبلغت إريرتيا واليمن، وقت انعقاد هذا اال  -  ٣٣ بالكامل، وأن البيانات  ٢٠١٢جتماع، بيانا

اللجنة  الحظت. ولذا ٢٠١٢أشارت إىل أن كال الطرفني كانا يف حالة امتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول لعام 
ما بشأن اإلبالغ عن البيانات مبوجب الربو  توكول أن إريرتيا واليمن قد قدما مجيع البيانات الناقصة وفقًا اللتزاما

  .٢٠١٢وأن البيانات أكدت أن الطرفني يف حالة امتثال لتدابري الرقابة يف الربتوكول لعام  ٢٥/١٤واملقرر 
  جنوب السودان  -  ٢

. وقد عقد مؤخراً اجتماع بني ٢٠١٢أبلغ ممثل األمانة أن جنوب السودان مل يبلغ بعد بياناته عن عام   -  ٣٤
حدة للبيئة حيث أشار األول إىل أن جنوب السودان يأمل، مبساعدة ممثل حكومة السودان وبرنامج األمم املت

من برنامج املساعدة على االمتثال لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف أن يتمكن من إبالغ بياناته قبل 
  من جانب اللجنة خالل اجتماعها القادم. فيها نظرلوهو وقت مناسب ل ٢٠١٤أيلو/سبتمرب 

  نة على ما يلي:لذا وافقت اللج  -  ٣٥
  بأن جنوب السودان مل يقدم بعد البيانات املطلوبة لألمانة، مع القلق تالحظإذ   
وفقًا للمادة  ٢٠١٢جنوب السودان على إبالغ األمانة ببياناته عن املواد املستنفدة لألوزون لعام  حتث  

يف وقت ميكن اللجنة  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥ويفضل أن يكون ذلك يف موعد ال يتجاوز  على حنو عاجل ٧
  ها خالل اجتماعها الثالث واخلمسني.في نظرالمن 

  ٥٢/١التوصية 

) ٢٤/١٨) وأوكرانيا (المقرر ٢٠/١٦خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال: إكوادور (المقرر   -باء 
  )١٧/٣٩وأوروغواي (المقرر 

ة حاليت إكوادور وأوروغواي اللذين  (ب) من جدول األعمال، عرض ممثل األمان ٥لدى تقدمي البند   -  ٣٦
 على التوايل بشأن حالة عدم االمتثال للجدول الزمين للتخلص ١٧/٣٩و ٢٠/١٦كانا موضوع املقررين 

بشأن حالة عدم االمتثال  ٢٤/١٨من استهالك بروميد امليثيل، وأوكرانيا اليت كانت موضوع املقرر  التدرجيي
هالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وتضمنت املقررات خطط من است التدرجيي للجدول الزمين للتخلص

طن بداالت  ٥٢,٨قدرها  ٢٠١٣عمل للعودة إىل حالة االمتثال واليت تضمنت أهدافًا لالستهالك لعام 
طن بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون  ٨٦,٩استنفاد األوزون من بروميد امليثيل بالنسبة إلكوادور، و

يدروكلورية فلورية بالنسبة ألوكرانيا، وصفر طن من بروميد امليثيل بالنسبة ألوروغواي. ومل تبلغ إكوادور وأوكرانيا اهل
ومن مث ال ميكن تقييم حالة االمتثال. وقد أبلغت أوكرانيا بيانات عن استهالك مركبات  ٢٠١٣بعد بيانات عام 

ا قد أوفت . إال أن الطرف مل يبلغ عن ،٢٤/١٨بالتزامها مبوجب املقرر  الكربون اهليدروكلورية فلورية تبني أ
إجراءاته لتنفيذ نظام الرتاخيص واحلصص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون أو إجراءاته لفرض 
 حظر تدرجيي على الواردات من املعدات اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون أو تعتمد على هذه املواد، وأن
ترصد تشغيله مبجرد إدخاهلا، وإجراءاته بشأن متابعة مترير تشريع جديد لزيادة الرقابة على املواد املستنفدة 

  لألوزون.
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وقال ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن أوكرانيا تلقت متويًال من مرفق البيئة العاملية مع عمل برنامج   -  ٣٧
يف البلد ال تؤدي إىل جناح تنفيذ املشروع ولذا إنه  األمنيةغري أن األوضاع  األمم املتحدة اإلمنائي كوكالة منفذة.

. ومن املقرر إيفاد بعثة من املستشارين الدوليني ملساعدة ٢٠١٤ال ميكن حتقيق هدف استهالك الطرف لعام 
  .٢٠١٤ضايا التشريعات يف آب/أغسطس أوكرانيا يف ق

ن الضروري أن تبلغ أوروغواي عن استهالكها من بروميد وتساءل أحد املمثلني عن السبب يف أن م  -  ٣٨
 هن الطرف قد استكمل برناجمأمانة الصندوق املتعدد األطراف فإممثل  ه وفقاً لتقريريف حني أن ٢٠١٣عام لامليثيل 

. وأوضح ممثل األمانة ٢٠١٢من بروميد امليثيل، وأبلغ عن استهالك صفري يف عام  التدرجيي اخلاص بالتخلص
 ١٧/٣٩مبقتضى املقرر  ٢٠١٤و ٢٠١٣الضروري أن يبلغ الطرف عن استهالكه من هذه املادة لعامي  أن من

عدم توفر هذا اإلبالغ تقييم امتثال الطرف اللتزاماته بشأن عدم استهالك بروميد ظل مشرياً إىل أن، ال ميكن يف 
أن برنامج التخلص  رغمقائًال إنه امليثيل يف هذين العامني. وأضاف ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف 

تقريره أن استهالك  عند تقدميأنه ذكر  ورغميف أوروغواي قد استكمل  ٢٠١٢من هذه املادة لعام التدرجيي 
من بروميد امليثيل سجل يف  ٢٠١٢استهالك الطرف لعام  إال أنقد وصل إىل الصفر،  ٢٠١٢أوروغواي لعام 

فر للصندوق أي معلومات بشأن استهالكه يف عام فاد األوزون، وال تتو بداالت استنأطنان  ٦احلقيقة على أنه 
٢٠١٣.  

وعقب املناقشات املشار إليها أعاله، أبلغ ممثل األمانة أن مجيع األطراف الثالثة قد أبلغت، خالل هذا   -  ٣٩
م لعام  م يف حالة امتثال للمعامل البارزة احملددة  ٢٠١٣االجتماع بيانا م بأ م اليت أظهر يف املقررات املتعلقة 

  .٢٤/١٨اليت دعي إليها يف املقرر  على الرغم من أن أوكرانيا مل تشر إىل ما إذا كانت قد اختذت اإلجراءات
 ٢٠/١٦قيق متطلبات املقررين ولذا وافقت اللجنة أن متتدح إكوادور وأوروغواي اللتزامهما بتح  -  ٤٠
ما عن استهالك بروميد امليثيل لعام على التوايل على النحو املبني يف بي ١٧/٣٩و ، وأن متتدح أوكرانيا ٢٠١٣انا

 اهليدروكلوريةعلى النحو املبني يف بيانات استهالكها ملركبات الكربون  ٢٤/١٨اللتزامها بتحقيق متطلبات املقرر 
ا لفرض حظ٢٠١٣فلورية لعام  ر تدرجيي . كما وافقت اللجنة على أن تطلب من أوكرانيا اإلبالغ عن إجراءا

على الواردات من املعدات اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون أو تعتمد عليها ولرصد عمل احلظر عقب 
تطبيقه، ولتنفيذ نظام حصص ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومتابعة مترير تشريع جديد لزيادة الرقابة على 

  املواد املستنفدة لألوزون.
  )٢٥/١٢قررات األخرى بشأن االمتثال: كازاخستان (المقرر المالتوصيات و   -جيم 

(ج) من جدول األعمال، قال ممثل األمانة إن قضايا امتثال كازاخستان كانت  ٥لدي تقدمي البند   -  ٤١
مع  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/R.3. وقد جاء وصف للوضع احلايل يف الوثيقة ٢٥/١٢موضوع املقرر 

. وكان مؤمتر األطراف قد كلب يف املقرر UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/INF/R.3يقة معلومات مؤيدة ترد يف الوث
من كازاخستان تقدمي توضيح عن الزيادة يف استهالكه من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد  ٢٥/١٢

ا إىل االمتثال. وكشفت البيانات اليت قدمها ا٢٠١١امليثيل يف  لطرف بعد ذلك ، وأن تقدم خطة عمل لعود
إنه كان أيضًا يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك بالنسبة ملركبات  ٢٠١٣و ٢٠١٢عن عامي 

  .٢٠١٣بالنسبة لربوميد امليثيل يف و  ٢٠١٣و ٢٠١٢الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي 
 اهليدروكلوريةة على مركبات الكربون وقدمت كازاخستان خطة عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقاب  -  ٤٢

باإلضافة إىل معلومات عن  ٢٠١٥وتدابري الرقابة على بروميد امليثيل حبلول عام  ٢٠١٦فلورية حبلول عام 
إطارها التشريعي بشأن املواد املستنفدة لألوزون وبيانات استهالك تارخييه (تتفق مع املعلومات الواردة يف قاعدة 
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، واجملاالت ذات األولوية، والتدابري املقرتحة. التدرجيي  لتحديات اليت تواجه عملية التخلصبيانات األمانة)، وا
طن بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون  ٠,٢وتتوخى يف خطة العمل حتقيق استهالك مبقدار 

من االستهالك  لتدرجييا ، وهو ما ال يتفق مع متطلبات الربوتوكول بالتخلص٢٠٢٠اهليدروكلورية فلورية يف عام 
يف مراسالت مع األمانة إنه سيسعى جاهدًا إىل حتقيق االستهالك  رحبلول ذلك العام، إال أن الطرف ذك

  الصفري حبلول ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، تتضمن التحديات اليت حددت يف تقدمي الطرف   -  ٤٣

جيات البديلة، والصعوبات يف التعرف على هذه املواد عند احلدود، واحلاجة إىل تعديل ارتفاع تكلفة التكنولو 
اإلطار التنظيمي للرقابة على الواردات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومن ناحية أخرى فإن التصديق 

رات قد وضع، وكان الطرف على تعديل بيجني كان يف مرحله النهائية، وكان نظام الرتاخيص للواردات والصاد
عضوًا يف االحتاد اجلمركي مع بيالروس واالحتاد الروسي، وكان يف حالة امتثال ملشروع اتفاقها بشأن انتقال 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبالنسبة لربوميد امليثيل، أوضح الطرف أن املادة تستخدم يف مكافحة 

زنة يف املستودعات. وتتوافر البدائل إال أن مثة حاجة إىل برنامج للتشجيع على اآلفات يف املنتجات الزراعية املخ
  استخدامها.

قد رفض  ةوعقب هذا العرض، أبلع ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن مرفق البيئة العاملي  -  ٤٤
الكربون اهليدروكلورية فلورية إال مشروعًا يتعلق بربوميد امليثيل لكازاخستان. وجيري إعداد مشروع بشأن مركبات 

إنه مل ميكن تقدميه للمرفق للموافقة عليه إىل أن يصدق الطرف على تعديل بيجني، وال تقدم منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية سوى متويل مؤقت حمدود إلعداد ذلك املشروع من ميزانيتها العادية. وعلى ذلك فإن 

من املواد املستنفدة لألوزون يف كازاخستان،  التدرجيي ل حاليًا أي مشروع للتخلصمرفق البيئة العاملية ال ميو 
وأشار ممثل الصندوق املتعدد األطراف إىل أن أمانة الصندوق قد استعرضت مشروع بروميد امليثيل املقرتح بناء 

بروميد امليثيل لدى على طلب أمانة مرفق البيئة العاملية، وأوضح بأن حسب رأي أمانة املرفق فإن استهالك 
أن املسألة مازالت قيد ال الطرف كان ينطوي على بعض األخطاء وأنه مل يقدم أي تفسري واضح عن ذلك إ

  املناقشة.
وبعد ذلك، حضرت ممثلة كازاخستان االجتماع لتقدمي حتديث للجنة عن الوضع احلايل. وقالت إن   -  ٤٥

وتقوم وزارة  ٢٠١٤صديق على تعديل بيجني يف نيسان/أبريل رئيس مجهورية كازاخستان قد وافق رمسيًا على الت
اخلارجية بتجهيزه حاليًا لتقدميه جلهة اإليداع اخلاصة بالربوتوكول. وقد أجرى كجزء من خطة عمل البلد 
استعراض جلميع املعدات، وبدأ تنفيذ اإلجراءات التقنية، وأن الطرف يعمل بنشاط مع منظمة األمم املتحدة 

صناعية ومرفق البيئة العاملية. وجيري تعزيز اإلطار التشريعي، وحتسني الرتاخيص والتحقق اجلمركي، للتنمية ال
وجيري تدعيم الضوابط التنظيمية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل، وجيري وضع برامج التعليم 

خلص الكامل من مركبات الكربون اهليدروكلورية واستثارة الوعي. ويهدف الطرف إىل أن يضع جدوًال زمنيًا للت
من استعمال املواد التدرجيي فلورية وبروميد امليثيل، وتقدم املساعدات للشركات يف قطاع التربيد للتخلص 

  املستنفدة لألوزون خبالف صيانة وإصالح الوحدات القائمة.
إنه قد طلب من وزارة اخلارجية ووزارة  وأجابت ممثلة كازاخستان بعد ذلك على أسئلة املمثلني. وقالت  -  ٤٦

وسوف يقدم صك ،محاية البيئة واملياه والغابات اإلسراع بالعملية اإلدارية املتعلقة بالتصديق على تعديل بيجني 
. وجرى مؤخرًا تدعيم اهليكل اإلداري اخلاص باملواد ٢٠١٤التصديق إىل جهة اإليداع خالل متوز/يوليه 

سؤوليات خمتلفة يف وزارات خمتلفة. ورداً على سؤال م تتحمل اليت املكاتبن العديد من املستنفدة لألوزون وتضم
عن التدابري الداعمة املمكنة مبا يف ذلك الضرائب على الواردات، واحلظر على الرتكيبات اجلديدة املعتمدة على 
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عتمد على هذه املادة واليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واحلوافز اليت تقدم للمعدات اليت ال ت
البدائل اليت تنخفض فيها قدرات االحرتار العاملي، قالت إن القانون الوطين مينع الشركات من تصميم أو بناء 
معدات أو مرافق جديدة تستخدم موادًا مستنفدة لألوزون، وسوف تعاجل املسائل املتعلقة بالضرائب يف سياق 

يا الذي انضمت إليه كازاخستان مؤخراً. وعالوة على ذلك، فإنه مبجرد استكمال االحتاد االقتصادي ألوروآس
التصديق على تعديل بيجني، سوف تصبح أحكام االحتاد اجلمركي مع بيالروس واالحتاد الروسي بشأن تنظيم 

ا جزءًا تلقائيًا  تشريع تنفيذي  شريعات كازاخستان دون حاجة إىلىف تاستخدام املواد املستنفدة لألوزون وجتار
من بروميد امليثيل،  الضروريةمنفصل. وردًا على سؤال عما إذا كان الطرف قد يطلب إعفاءات لالستخدامات 

قالت إن هذه املادة قد استخدمت يف معاجلة الرتبة ألغراض حماصيل الدفيئة الذي ميثل صناعة آخذة يف 
استخدام البدائل املتوافرة. وفيما يتعلق  التوسع، وأنه ال يوجد يف كازاخستان إخصائيون مدربون على

باستخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل لشحن لربوميد امليثيل، قالت إنه ال يوجد لدى الطرف نظام 
حمدد للتمييز بني هذه االستخدامات وغريها من االستخدامات، وإن مساعدات مرفق البيئة العاملية للتدريب 

ارك وغريهم من املوظفني من القيام بذلك. كما أكدت، ردًا على سؤال، أن ضرورية لتمكني موظفي اجلم
من مركبات الكربون  التدرجيي الطرف ال حيصل يف الوقت احلاضر على أي مساعدات مالية للتخلص

ول اهليدروكلورية فلورية أو بروميد امليثيل، ويف نفس الوقت يبذل كل ما يف وسعه للوفاء بالتزاماته مبقتضى بروتوك
  ه على الوفاء باملواعيد احملددة.مونرتيال وإن كان نقص الدعم املايل قد زاد من صعوبة قدرت

متويل املشروع بأنه ميثل حاجة بالغة  وعقب انسحاب ممثل كازاخستان، حدد العديد من املمثلني  -  ٤٧
ىل أن من املستحسن، دون األمهية ينبغي معاجلتها يف مشروع املقرر املتعلق بالطرف. ويف هذا السياق أشري إ

إضرار بعمليات مرفق البيئة العاملية، أن تعمل الوكاالت املنفذة ومرفق البيئة العاملية مع كازاخستان لتسوية 
  املسألة.

  ولذا وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٤٨
املرفق أن كازاخستان قد أبلغت عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف  مع القلق تالحظإذ   

طن بداالت استنفاد األوزون لعام  ٩٠,٧٥جيم من اجملموعة األوىل (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 
طن بداالت استنفاد  ٨٣,٣٢ومبقدار  ٢٠١٢طن بداالت استنفاد األوزون لعام  ٢١,٣٦ومقدار  ٢٠١١

احنرافات عن مطلب الربوتوكول بضرورة أن يقصر الطرف استهالكه  متثلوهي مستويات  ٢٠١٣األوزون لعام 
  طن بداالت استنفاد األوزون يف كل سنة من هذه السنوات، ٩,٩من هذه املواد على ما ال يتجاوز 

أن كازاخستان قد أبلغت عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف  مع القلقأيضًا  تالحظوإذ   
طناً بداالت  ١٩,٠، ومقدار ٢٠١١أطنان بداالت استنفاد األوزون لعام  ٦,٠د امليثيل) قدره املرفق هاء (برومي

احنرافات عن مطلب الربوتوكول بأن يقصر الطرف استهالكه  متثلوهي مستويات  ٢٠١٣استنفاد األوزون لعام 
  ة من هاتني السنتني،من هذه املادة على ما ال يتجاوز صفراً باألطنان بداالت استنفاد األوزون يف كل سن

أن مشروع بروميد امليثيل املقدم ملرفق البيئة العاملية قد رفض، وأن نظر  كذلك مع القلق  تالحظوإذ   
  بكرة،امل هزال يف مراحلي ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ماملمقرتح مشروع يف املرفق 

متثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول تقدمي الطرف خطة عمل للعودة إىل اال الحظ مع التقديرتوإذ   
  ،٢٠١٥وبالنسبة لربوميد امليثيل يف عام  ٢٠١٦بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

ذا التقريرممشروع تقدم  الجتماع ، لقرر يتضمن خطة عمل الطرف الواردة يف القسم ألف من املرفق األول 
  .فيه لنظرلالسادس والعشرين لألطراف 

  ٥٢/٢التوصية 
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من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من جانب  التدريجي عدم االمتثال المحتمل للتخلص  -سادساً 
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وطلب المساعدة

أواخر  لدي تقدمي هذا البند، قال ممثل األمانة إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أبلغت األمانة يف  -  ٤٩
باحتمال عدم امتثاهلا لتدابري الرقابة بشأن استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف  ٢٠١٣عام 

. وأرجع الطرف حالة عدم االمتثال هذه إىل التأخريات يف صرف األموال ٢٠١٥و ٢٠١٤، و٢٠١٣األعوام 
اجتماعها الثامن والستني يف   يفجنة التنفيذية الذي وافقت عليه الل اتتعزيز املؤسساخلاصة مبشروع جتديد 
مركبات الكربون  التخلص التدرجيي من، وعدم املوافقة على خطته اخلاصة بإدارة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

  يف نفس االجتماع. فيها اهليدروكلورية فلورية اليت كانت قد قدمت يف األصل للنظر
اليت أظهرت أن الطرف كان يف حال عدم امتثال يف  ٢٠١٣ام وقدم الطرف مؤخرًا جداً بياناته عن ع  -  ٥٠

طن  ١٢,٥٦لتدابري الرقابة بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بزيادة يف االستهالك تبلغ  ٢٠١٣
طن بداالت استنفاد األوزون. وأعرب الطرف عن  ٤,٢٤بداالت استنفاد األوزون، وزيادة يف اإلنتاج مبقدار 

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ونظراً التدرجيي الدعم املايل للتخلص  ىف حالة عدم توافر هأن القلق من
لتقلص اإلنتاج العاملي، لن يتمكن يف فرتة قريبة من استرياد الكميات الالزمة، وسيتعني أن يزيد من إنتاجه احمللي 

  نتاج لديه.رغم أن وحدة األوزون الوطنية أوصت بعدم زيادة قدرات اإل
. اتتعزيز املؤسسدوالر ملشروع جتديد  ٢٦٠ ٠٠٠على مبلغ قد وافقت  اللجنة التنفيذية وكانت   -  ٥١

، حياول إجياد سبل لصرف ٢٠١٤وكان برنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي أوفد بعثة إىل البلد يف نيسان/أبريل 
نفيذية بشأن الشفافية واهلياكل التنظيمية، وإجراءات شواغل اللجنة الت ختفف منيها بطريقة لاألموال املوافق ع

  على متويل مبقدارالرصد. وقد تضمنت خطة إدارة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية طلبًا للحصول 
. كما أشري خالل مناقشة الصندوق املتعدد األطراف للتقرير (انظر القسم رابعًا أعاله)، فأن دوالر ٩٢٢ ٣٩٠

  تحدة للتنمية الصناعية كانت تعاجل مسألة االمتثال لعقوبات جملس األمن.منظمة األمم امل
وأكد ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن منظمته كانت على اتصال بلجنة جملس األمن   -  ٥٢

شارت أ ٢٠١٤املسؤولة عن اإلشراف على العقوبات ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ويف نيسان/أبريل 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  من التدرجيي التخلصاللجنة إىل أن تصدير املعدات الالزمة خلطة إدارة 

ي عقوبات مفروضة. غري أن اللجنة أعربت عن قلقها من احتمال أن ألللطرف ال يبدو يف حد ذاته انتهاكًا 
ات. وقد ردت منظمة األمم املتحدة للتنمية توضع هذه املعدات الستخدامات بديلة قد ال تتسق مع العقوب

الصناعية بأن قدمت تفاصيل تقنية واسعة النطاق عن طائفة املعدات اليت قد يتم شراؤها، وأكدا اللجنة بعد 
ذلك أنه بالوسع املضي يف تصدير املعدات اليت ال تتضمن بعض البنود احملددة. وقال ممثل منظمة األمم املتحدة 

 من التدرجيي التخلص إن القيود املفروضة على املعدات اليت ستقدم لن تعوق تنفيذ خطة إدارة  للتنمية الصناعية
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. كما أعرف عن ثقته يف قدرة أولئك املعنيني على االمتثال للقيود قائًال إن 

مًا نظمًا لرتاخيص التصدير يوفر مراجعة ثابتة البلدان اليت تصدر جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية متتلك عمو 
  للمعدات اليت سيتم تصديرها. وأعرب عن توقعه تقدمي اخلطة للموافقة إىل االجتماع القادم للجنة التنفيذية.

وأبلغ ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة بأنه جيري حاليًا إعداد بعثة مشرتكة من منظمة األمم املتحدة   -  ٥٣
دف مجع البيانات إلعداد للتنمية ال صناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأن بعثة أخرى قد توفد خالل األسابيع  التخلص التدرجيي منخطة إدارة 
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رنامج األمم املتحدة للبيئة مقرتحات بشأن الشفافية . وقدم باتتعزيز املؤسسالقليلة القادمة بشأن مشروع جتديد 
تضمنت مناقشات  ٢٠١٤، وأن بعثة مشرتكة أوفدت يف نيسان/أبريل ٢٠١٢والرصد إىل اللجنة التنفيذية يف 

إال أن  ٢٠١٢مع املكتب احمللي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن هذه املسألة. ومل يتم صرف أي مبالغ منذ 
شكالت اللوجستية اليت تواجه مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحالة عدم اليقني اليت ذلك بسبب امل

حتيط مبدى إمكانية تطبيق عقوبات جملس األمن واألوضاع العامة يف البلد. ومع ذلك فإن املقرتحات اخلاصة 
أن خطة عمل لتنفيذ ببناء قدرات أصحاب املصلحة احملليني حظيت بالقبول، واتفق مؤخرًا مع الطرف بش

ا برنامج األمم املتحدة للبيئة. وأعرب عن األمل يف إمكانية تقدمي طلب متويل  خمتلف األنشطة اليت سيضطلع 
  .٢٠١٥يف  اتتعزيز املؤسساملرحلة التالية من 

مركبات الكربون اهليدروكلورية  من التدرجيي التخلص واقرتح أحد املمثلني أن تتضمن خطة إدارة   -  ٥٤
لورية، لدى املوافقة عليها، مطلبًا بأن يشهد الطرف بأن مجيع املعدات لن تستخدم إال ألغراض املشروع، ف

وإنشاء آلية لرصد استخدام املعدات خالل فرتة املشروع ولعدد من السنوات بعد ذلك. وقد طبق مثل هذا 
بية من الوكاالت املنفذة صرف الشرط يف السابق على أطراف أخرى. كما اقرتح أن تطلب اللجنة بصورة تناس

أن اللجنة التنفيذية وافقت على متويل  أشارت إىلعلى حنو عاجل. غري أن ممثلة أخرى  اتالتمويل لتعزيز املؤسس
على أساس الفهم بأن برنامج األمم املتحدة للبيئة سوف يضع إجراءات مالئمة للصرف،  اتتعزيز املؤسس

  جنة على مسائل هي من اختصاص اللجنة التنفيذية.وأعربت عن انشغاهلا من أن تتعدي الل
وأكد ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أنه كان يعمل بصورة وثيقة مع الوكاالت املنفذة والطرف   -  ٥٥

اخلاصة بالطرف. ونظراً للظروف اخلاصة هلذه احلالة، قد يتعني اعتماد  التدرجيي التخلصلتيسري تقدمي خطة إدارة 
تلفة بصورة طفيفة إال أنه أعرب عن األمل يف أن تتوصل اللجنة التنفيذية إىل اتفاق خالل اجتماعها إجراءات خم

  القادم املقرر أن يعقد قبل االجتماع القادم للجنة التنفيذ.
ط علمًا باملعلومات اليت قدمتها األمانة واملعلومات املستكملة اليت يولذا وافقت اللجنة على أن حت  -  ٥٦

انة الصندوق املتعدد األطراف، والوكاالت املنفذة املعنية، وأن تعود إىل املسألة مرة أخرى خالل قدمتها أم
اجتماعها الثالث واخلمسني يف ضوء أي معلومات إضافية يتم تلقيها. كما وافقت اللجنة، دون إضرار بعمليات 

اخلاصة جبمهورية   التدرجيي التخلصارة خطة إديف  اللجنة التنفيذية اإلمكان أن تنظر ىفاللجنة التنفيذية، بأن 
  كوريا الشعبية الدميقراطية على حنو عاجل.

): ١٥/١٩و ١٣/١٥(المقرران  يةبيانات األساسالاستعراض المعلومات المتعلقة بطلبات تعديل   - سابعاً 
  ليبيا وموزامبيق

تعديل بيانات خط االساس اشارت ممثلة األمانة إىل أن عدد األطراف اليت طلبت  ٧لدى تقدمي البند   -  ٥٧
الذي ينص على ضرورة أن  ١٣/١٥قد أخذ يف التناقص باطراد مبرور الوقت، وحتكم هذه التعديالت املقرر 

مع أمانة األوزون واللجنة التنفيذية قبل تقدميها الجتماع األطراف للموافقة،  ها جلنة التنفيذ بالعملفي تنظر
ر، من األطراف اليت تطلب تعديل خطوطها األساسية تقدمي الذي يطلب، ضمن مجلة أمو  ١٥/١٩ رواملقر 

  معلومات داعمة حمددة.
ا خلط األساس اخلاص عوكان أمام اللجنة، يف اجتماعها احلايل، طلبني من ليبيا وموزامبيق لت  -  ٥٨ ديل بيانا

  .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/R.3/Add.2 and Add.3)مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
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الكربون  مركب ه منستهالكال يةاألساسبيانات الفيما يتعلق بليبيا، قالت إن الطرف قد طلب تعديل و   -  ٥٩
على أساس أن األرقام  ٢٠١٠ب لعام ١٤١- فلورية ومركب الكربون اهليدروكلوري ٢٢- فلوري اهليدروكلوري

من خالل الفرتة  أجرى استقصاءى احلالية تستند إىل أخطاء ىف النقل. وتعتمد األرقام املنقحة املقرتحة عل
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اخلاصة  من  التدرجيي التخلصإعداد خطة إدارة  أثناء ٢٠١٢- ٢٠٠٩

بالطرف. وقدم الطرف ملخصًا للمنهجية املستخدمة ونسخاً من الوثائق ذات الصلة. وقال ممثل أمانة الصندوق 
اخلاصة بالطرف قدمت للجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثاين  التدرجيي لتخلصااملتعدد األطراف إن خطة إدارة 

للرتاخيص يسري على مركبات عامل والسبعني إال أن املسألة أرجئت بالنظر لعدم وجود لدى الطرف نظام 
  املقدمة. البياناتالكربون اهليدروكلورية فلورية ونظراً لوجود بعض التباينات يف 

قشات اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم لقبول التغيري املقرتح يف خط وخالل املنا  -  ٦٠
األساس مشرين إىل أن األرقام السابقة نشأت عن خطأ، وأن التغيري املقرتح تدعمه املعلومات اليت تستويف 

  .١٥/١٩رر يف املق. ويبدو، يف تقرير األمانة، أن الطرف يستويف الطلبات الواردة ١٥/١٩طلبات املقرر 
ا نوقشت يف عدة اجتماعات   -  ٦١ ولدى االنتقال إىل موزامبيق، قالت ممثلة األمانة إن املسألة معقدة، وأ

املراسالت مع الطرف. فقد طلب الطرف تعديل بيانات سابقة للجنة، وإنه قد جرى تبادل عدد كبري من 
ا  ٢٠٠٩ة اخلمس سنوات اليت تنتهي يف استهالكه من مركبات الكربون اهليدوركلورية فلورية لفرت  اليت يوجد بشأ

من  ةخط أساس. وأبلغ الطرف بأن األرقام السابقة قد استخلصت من استقصاء غري مكتمل باستخدام طائف
الطرق، يف حني أن األرقام املقرتحة تستند إىل استقصاء ممول من الصندوق املتعدد األطراف استخدم منهجية 

من الطرف أن يوضح التباينات الواردة يف البيانات املقدمة،  ٥١/٤جنة قد طلبت يف التوصية واحدة. وكانت الل
وأن يقدم وثائق أخرى، وعاجل الطرف تلك املسائل يف مراساالت مع األمانة. وأضافت قائلة إن الطرف يتجاوز، 

، وإنه ٢٠١٣لورية لعام خبط األساس احلايل، احلدود القصوى االستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية ف
سيكون يف حالة عدم امتثال يف حني أن قبل التعديالت املقرتحة، يضع الطرف يف حالة امتثال. وكما هو احلال 

  .١٥/١٩من رأي األمانة أن الطرف قد امتثل ألحكام املقرر  كانبالنسبة لليبيا.  
ه املستمرة إزاء عدم كفاية البيانات وخالل املناقشات اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن شواغل  -  ٦٢

قد بذل كل ما يف وسعه ملعاجلة املسائل  فوالوثائق املقدمة من موزامبيق. غري إنه ساد اتفاق عام على أن الطر 
اليت أثريت يف مواجهة صعوبات مجة، وإنه أظهر أن أرقام خط األساس االصلية كانت تعتمد على بيانات 

بعض عدم اليقني، ميثل أرقاماً منخفضة. من   هياملقرتح رغم ما قد ينطوي عل خاطئة، وأن خط األساس اجلديد
وعالوة على ذلك، قال ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إن الصندوق أجرى حتليًال تقنيًا لبيانات الطرف 

رف مما كان املبلغة وخلص إىل أن خط األساس اجلديد املقرتح جيسد بصورة أفضل االستهالك الفعلي لدى الط
  عليه خط األساس احلايل.

  ولذا وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٦٣
املعلومات املقدمة من كل من ليبيا وموزامبيق لدعم طلبيهما بتعديل بيانات خط  إذ تالحظ مع التقدير  

يدروكلورية ، اجملموعة األوىل (مركبات الكربون اهلجيم أساس استهالكهما من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق 
  على التوايل، ٢٠٠٩و ٢٠١٠فلورية) عن عام 

الذي حدد فيه اجتماع األطراف املنهجية اليت تستخدم الستعراض  ١٥/١٩املقرر  تشري إىلوإذ   
  طلبات تعديل بيانات خط األساس،
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علومات اجلهود اليت بذهلا الطرفان املشار إليهما أعاله للوفاء باملتطلبات من امل وإذ تالحظ مع التقدير  
ما خلط األساس املقرتح اجلديد من خالل  ١٥/١٩الواردة يف املقرر  وخاصة جهودمها للتحقق من بيانا

الوطنية بشأن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت أجريت مبساعدة من الوكاالت  االستقصاءات
  ول مونرتيال،املنفذة وبتمويل من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوك

ذا التقرير الذي سيوافق على طليب ليبيا تقدم    مشروع التعديل الوارد يف القسم باء من املرفق األول 
ما  فيه للنظر  ،مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املتعلقة باستهالكهما األساسي منوموزامبيق لتعديل بيانا

  من جانب االجتماع السادس والعشرين لألطراف.
  ٥٢/٣التوصية 

اإلبالغ عن : القضايا األخرى المتعلقة باحتمال عدم االمتثال والناشئة عن تقرير البيانات في نظرال  -ثامناً 
  مخزونات المواد المستنفدة لألوزون بواسطة إسرائيل

ف قد . وكان اجتماع األطرا٢٢/٢٠و ١٨/١٧لدى تقدمي هذا البند، أشارت ممثلة األمانة إىل املقررين   -  ٦٤
طلب، ضمن مجلة أمور، يف املقرر األول من األمانة بأن ال حتتفظ، ألغراض العلم، إال بسجل جممع للحاالت 
اليت أوضحت فيها األطراف أن الزيادة يف استهالك وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف سنة معينة تعزى إىل 

من املقرر.  ١(ج) من الفقرة  - رات الفرعية (أ) من تلك املواد يف ظل ظروف يرد وصف هلا يف الفقاملخزونات 
نصًا يشري إىل أن من غري الضروري اختاذ إجراءات متابعة من  ،٢٢/٢٠وأضاف اجتماع األطراف يف املقرر 

هذا النوع إذا حدد الطرف الـُمبلغ إنه قد وضع التدابري من  جانب جلنة التنفيذ فيما يتعلق بأي استهالك وإنتاج 
أي استخدام هلذه املواد املستنفدة لألوزون املخزنة ألي غرض خبالف ذلك املنصوص عليه يف الالزمة حلظر 

  .١٨/١٧من املقرر  ١الفقرة 
أربعة أطراف عن زيادة يف استهالك أو إنتاج املواد  توكما أشري يف القسم الثالث من هذا التقرير، أبلغ  -  ٦٥

 األطرافمن أطراف ثالثة  ت، كما أبلغ١٨/١٧يف املقرر  نةاملبيالظروف  يف ظل ٢٠١٢املستنفدة لألوزون لعام 
نع استخدام هذه املواد ألي غرض ملتدابري  ،٢٢/٢٠املقرر  وفق ما هو مطلوب مبقتضى، لديها عة بأنباألر 

. غري أن الطرف الرابع، إسرائيل، مل يبلغ عما إذا  ١٨/١٧من املقرر  ١خبالف تلك املنصوص عليها يف الفقرة 
. وقد حاولت األمانة يف عدة مناسبات احلصول على ٢٢/٢٠ع التدابري اليت يتطلبها املقرر كان قد وض

  .غائبةاملعلومات  ظلت، و ءشيمعلومات ذات صلة من الطرف إال أن جهودها مل تسفر عن 
وعقب هذا التقدمي، أعرب أحد املمثلني عن القلق من أن بعض األطراف قد طلبت إعفاءات من   -  ٦٦

، وطلب إيضاحاً غري إجيايبيد امليثيل يف حني حتتفظ مبخزونات كبرية من هذه املادة. وقال إن الوضع إنتاج بروم
ا األمانة هذه املسألة يف االعتبار أثناء إعداد تقريرها عن البيانات. وأوضح ممثل  بشأن الطريقة اليت أخذت 

زون قد منحت من جانب اجتماع األطراف، وأن األمانة أن اإلعفاءات من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألو 
األطراف اليت تستفيد من هذه اإلعفاءات ملزمة باحملاسبة عن الكميات من املواد اليت تستهلك وتنتج وفقًا هلذه 
اإلعفاءات باستخدام إطار حماسيب وافق عليه اجتماع األطراف. ويتمثل دور األمانة يف التحقق مما إذا كانت 

ت أطرها احملاسبية وما إذا كان استهالكها وإنتاجها املبلغ يتم يف حدود الكميات املعفاة اليت األطراف قد قدم
  منحها اجتماع األطراف.
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  ولذا وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٦٧
الذي حتتفظ األمانة مبقتضاه بسجل جتميعي للحاالت اليت أوضحت فيها  ،١٨/١٧املقرر  تشري إىلإذ   

ملتعلقة بزيادة اإلنتاج أو االستهالك تعزى إىل السيناريوهات (أ) أو (ب) أو (ج) الواردة األطراف أن أوضاعها ا
  من ذلك املقرر، وأن تدرج هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ ألغراض العلم فقط، ١يف الفقرة 
الذي ينص على أن أي إجراء متابعة ألي سيناريو من  ٢٢/٢٠املقرر  إىل أيضاً  تشري وإذ   

اريوهات املشار إليها يف الفقرة السابقة من جانب جلنة التنفيذ ال يعترب ضرورياً يف حالة إبالغ الطرف املعين السين
بأنه قد وضع التدابري الالزمة حلظر استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف أي غرض خبالف ذلك املنصوص عليه 

  ،يف املقرر
املعلومات املطلوبة مبوجب  ، وقت هذا االجتماعمع القلق أن إسرائيل مل تقدم، حىت تالحظ  - ١

  ؛٢٢/٢٠املقرر 
 ١٥إسرائيل أن تقدم املعلومات الناقصة بصورة عاجلة ويفضل أن يكون ذلك قبل  إىلتطلب   - ٢

  اللجنة يف اجتماعها الثالث واخلمسني. لكي تنظر فيها ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
 ٥٢/٤التوصية 

باء من بروتوكول مونتريال من جانب بوتسوانا  ٤بموجب المادة  حالة إنشاء نظم التراخيص  - تاسعاً 
  )٢٥/١٥وجنوب السودان (المقرر 

أن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف قد طلب من بوتسوانا وجنوب السودان  إىل ممثل األمانة أشار  -  ٦٨
فدة لألوزون، وإبالغ األمانة ، إنشاء نظم لرتاخيص الواردات والصادرات من املواد املستن٢٥/١٥مبقتضى مقرره 
  .٢٠١٤آذار/مارس  ٣١عن ذلك قبل 

وانا، أبلغ أن الطرف قد أعد مشروع نظام للرتاخيص واستشار األمانة فيما يتعلق ستوفيما يتعلق ببو   -  ٦٩
بكيفية وضع صيغته النهائية. ويف تقدير األمانة أن الطرف يعمل جبدية إلقامة النظام يف أسرع وقت ممكن، وأن 

من جانب اللجنة النظر فيه يف وقت يتيح  ٢٠١٤ناك مؤشرات على أنه سيمكنه استكماله قبل أيلول/سبتمرب ه
  يف اجتماعها القادم.

. وأوضحا ٢٠١٤ممثل البلد مع األمانة يف نريويب يف حزيران/يونيه  عوفيما يتعلق جبنوب السودان، اجتم  -  ٧٠
من جانب هذا االجتماع للجنة وذلك فيه قت مناسب للنظر أن الطرف ال يستطيع إقامة نظام الرتاخيص يف و 

ه من جانب في نظرالال إنه يأمل يف أن يتم ذلك يف وقت يسمح بإبسبب استمرار الصعوبات السياسية 
  االجتماع الثالث واخلمسني للجنة واالجتماع السادس والعشرين لألطراف.

  ولذا وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٧١
مل  ،٢٠١٣يف تعديل مونرتيال يف  طرفنيتسوانا وجنوب السودان، اللتني أصبحتا أن بو  تالحظإذ   

  ينشئا بعد نظام الرتاخيص للرقابة على الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون،
أن نظم الرتاخيص تنص على رصد الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون ومن مث  تدركوإذ   

  من مجع البيانات، ومتكِّناالجتار غري املشروع حتول دون 
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من معظم املواد املستنفدة لألوزون من جانب األطراف إمنا التدرجيي أن جناح التخلص  أيضاً  تدركوإذ   
يعزى إىل حد كبري إىل إنشاء وتنفيذ نظم الرتاخيص للرقابة على الواردات والصادرات من املواد املستنفدة 

  لألوزون،
ث فيه اجتماع األطراف بوتسوانا وجنوب السودان على إنشاء الذي ح ٢٥/١٥إىل املقرر  وإذ تشري  

  ،٢٠١٤آذار/مارس  ٣١مانة بذلك قبل باء من الربوتوكول وإبالغ األ ٤نظم للرتاخيص وفقاً للمادة 
حتث بوتسوانا وجنوب السودان على إنشاء نظم للرتاخيص وأن يقدما لألمانة، يف موعد ال يتجاوز   

 ٢٥/١٥معلومات عن حالة إنشاء تلك النظم على النحو الذي دعا إليه املقرر  ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠
من جانب جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثالث واخلمسني ومن جانب اجتماع األطراف السادس  فيها للنظر

  .٢٠١٤والعشرين يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  ٢٥/٥التوصية 

من جانب األطراف المقدمة ذات الصلة باالمتثال  اإلفاداتإضافية عن  معلومات في نظرال  - عاشراً 
  المشاركة في االجتماع بناء على دعوة من لجنة التنفيذ

اللجنة.  ناملعلومات املقدمة من ممثلة كازاخستان اليت حضرت االجتماع بدعوة م يف نظرت اللجنة  -  ٧٢
  خلامس، اجلزء جيم من هذا التقرير.وضع كازاخستان يف القسم اويرد وصف لنظر اللجنة يف 

  مسائل أخرى  -حادي عشر 
  مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى.  -  ٧٣

  اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع  -ثاني عشر 
وافقت اللجنة على التوصيات الواردة يف هذا التقرير ووافقت على أن توكل إعداد تقرير االجتماع إىل   -  ٧٤

  بالتشاور مع األمانة. على أن يعماللذي يعمل أيضاً مقرراً لالجتماع، ا ،الرئيس ونائب الرئيس

  اختتام االجتماع  -ثالث عشر 
بعد ظهر يوم  ٥٠/١٢عقب تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   -  ٧٥

  .٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠اخلميس 
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  المرفق األول

كي ينظر ت عليها لجنة التنفيذ في اجتماعها الثاني والخمسين لع المقررات التي وافقير امش
  ماع األطرافتاج فيها

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:

  : حالة عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال من جانب كازاخستان-/٢٦مشروع المقرر   -ألف 
 ٢٦املواد املستنفدة لألوزون يف  أن كازاخستان قد صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن يالحظإذ 

 ٢٨رتيال يف وتعديلي كوبنهاجن ومون ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٦وتعديل لندن يف  ١٩٩٨آب/أغسطس 
ا طرف غري عامل  ٢٠١١حزيران/يونيه  ا مصنفة على أ   من الربوتوكول، ٥املادة  من ١مبوجب الفقرة وأ

دوالر] لتمكني   ٦ ٠٢٤ ٦٩٦[ وافق على متويل مببلغ ة قد سبق أنأن مرفق البيئة العاملي يالحظ كذلكوإذ   
كازاخستان من حتقيق االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول خبالف تلك السارية على مركبات الكربون 

  امليثيل، داهليدروكلورية فلورية وبرومي
املرفق يف يف نظر الفض، وأن لعاملية قد ر أن مشروعًا لربوميد امليثيل قدم ملرفق البيئة ا مع القلقوإذ يالحظ 

  زال يف مراحله املبكرة،ي ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مامل يتعلق مبشروع اقرتاح
األوىل (مركبات  ةن استهالك كازاخستان السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق جيم، اجملموعأ  - ١

طن بداالت  ٢١,٣٦، و٢٠١١االت استنفاد األوزون لعام طن بد ٩٠,٧٥الكربون اهليدروكلورية فلورية) البالغ 
يتجاوز احلد األقصى  ٢٠١٣يف عام  طن بداالت استنفاد األوزون ٨٣,٣٢و ٢٠١٢استنفاد األوزون لعام 

تلك املواد املستنفدة لألوزون من استنفاد األوزون  بداالتطن  ٩,٩املسموح به للطرف من االستهالك وقدره 
ا فإن الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب الربوتوكول يف تلك السنوات، ولذ

  بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
ن استهالك كازاخستان السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء (بروميد امليثيل) البالغ أ  - ٢
 ٢٠١٣طنًا بداالت استنفاد األوزون يف  ١٩,٠ومبقدار  ٢٠١١أطنان بداالت استنفاد األوزون يف  ٦,٠

يتجاوز احلد األقصى لالستهالك املسموح به للطرف البالغ صفرًا طنًا بداالت استنفاد األوزون هلذه املادة 
 اخلاضعة للرقابة هلذين السنتني ولذا فإن الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك من بروميد

  امليثيل مبوجب الربوتوكول؛
ا إىل االمتثال للتدابري اخلاصة  يالحظ  - ٣ مع التقدير تقدمي كازاخستان خطة عمل لضمان عود

مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول واليت مبقتضاها التزمت كازاخستان على 
  لية املالية للربوتوكول:مبا يلي، دون إضرار بعمل اآل حمددحنو 
طن بداالت استنفاد  ٨٣,٣٢خفض استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من   (أ)  

  إىل ما ال يتجاوز: ٢٠١٣األوزون يف 
  ؛٢٠١٤طناً بداالت استنفاد األوزون يف  ٤٠  ‘١’
  ؛٢٠١٥طن بداالت استنفاد األوزون يف  ٩,٩  ‘٢’
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  ؛٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦األوزون يف األعوام  طن بداالت استنفاد ٣,٩٥  ‘٣’
باستثناء  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١ صفرًا باألطنان بداالت استنفاد األوزون حبلول  ‘٤’

 ٢٠٣٠و ٢٠٢٠االستهالك املقيد خلدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء فيما بني الفرتة 
  على النحو املبني يف الربوتوكول؛

إىل ما ال  ٢٠١٣طناً بداالت استنفاد األوزون يف  ١٩,٠من بروميد امليثيل من  خفض استهالكها  (ب)  
  يتجاوز:

  ؛٢٠١٤بداالت استنفاد األوزون يف  أطنان ٦,٠  ‘١’
باستثناء  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١ األطنان بداالت استنفاد األوزون حبلولصفرًا من   ‘٢’

  ؛ا األطراف تأذناليت قد  الضروريةذلك اخلاص باالستخدامات 
  رصد نظامها اخلاص برتاخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛  (ج)  
مشروع الطرف  يف نظراليدعو الوكاالت املنفذة املعنية إىل العمل مع كازاخستان لضمان إعادة   - ٤  

  رية املقرتح بواسطة مرفق البيئة العاملية؛مشروع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلو يف نظر الاملقرتح لربوميد امليثيل، و 
 حيث كازاخستان على العمل مع الوكاالت املنفذة املعنية لتنفيذ خطة عملها اخلاصة بالتخلص  - ٥  

  من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل؛ التدرجيي
التدرجيي ق بتنفيذ خطة عملها والتخلص يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه كازاخستان فيما يتعل  - ٦

واصل معاملة الطرف بنفس الطريقة باعتبارها طرفاً رية فلورية وبروميد امليثيل. وسيمن مركبات الكربون اهليدروكلو 
يف وضع جيد مادام يعمل صوب حتقيق تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول ويستوفيها. ويف هذا الصدد، ينبغي 

خستان يف تلقي املساعدات الدولية لتمكينها من حتقيق تلك االلتزامات وفقًا للبند ألف من أن تستمر كازا
  القائمة اإلشارية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛

ف فيما حيذر كازاخستان، وفقًا للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت يتخذها اجتماع األطرا  - ٧
نظر األطراف يف تدابري تتسق خستان يف العودة إىل االمتثال، ستيتعلق بعدم االمتثال، بأنه يف حالة إخفاق كازا

 ٤والبند جيم من قائمة التدابري اإلشارية. وقد تتضمن هذه التدابري احتمال اإلجراءات الواردة مبوجب املادة 
يدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل اخلاضعني حلالة عدم مثل ضمان وقف اإلمدادات من مركبات الكربون اهل

  االمتثال حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال.

  المقدمة من ليبيا وموزامبيق يةبيانات األساسال ل: طلبات تعدي-/٢٦مشروع المقرر   - باء 
قدم األطراف تماع الثالث عشر لألطراف أن تاالجالذي قرر مبقتضاه  ١٣/١٥أنه وفقًا للمقرر  يالحظإذ   
املبلغة هذه الطلبات للجنة التنفيذ اليت يتعني عليها بدورها أن تعمل مع  يةبيانات األساسالتعديل  تطلب اليت

األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال لتأكيد مربرات التغيري وأن تقدمها 
  ،عليها اع األطراف للموافقةالجتم

  حيدد املنهجية اخلاصة بتقدمي هذه الطلبات، ١٥/١٩أن املقرر  يالحظ كذلكوإذ   
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لتربير طلبهما لتعديل بيانات  ١٥/١٩أن ليبيا وموزامبيق قدمتا معلومات كافية وفقًا للمقرر   - ١  
على التوايل اليت هي جزء من  ٢٠٠٩وعام  ٢٠١٠استهالكهما من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

  ؛٥من املادة  ١ألطراف العاملة مبقتضى الفقرة ل يةساسالكميات األ
ما عيوافق على طليب الطرفني الواردين يف الفقرة السابقة وت  - ٢    هااستهالكب األساسية املتعلقةديل بيانا
  النحو املشار إليه يف اجلدول التايل:مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للسنتني املعنيتني على من 

 الطرف

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية 
  فلورية السابقة

 بداالت استنفاد األوزون) طن(

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية 
  فلورية اجلديدة

  بداالت استنفاد األوزون) طن(
٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 ١٣٩,٢٦ -  ١٣١,٩١ -  ليبيا  -  ١

 -  ٨,٦٨ -  ٤,٣ موزامبيق  -  ٢
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Ozone Layer and Climate Protection 
Unit  
Industrial Chemistry Research Institute 
8 Rydygiera Street  
Warsaw 01-793  
Poland  
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E-mail: kozak@ichp.pl 
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United States of America 
Tel: +1 212 906 5112 
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