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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم
االمتثال لبرتوكول مونتريال
االجتماع الثامن والخمسون
بانكوؾ 9 ،سبوز/يوليو 7107

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها
الثامن والخمسين
أوالً  -افتتاح االجتماع

 - 0عقد االجتماع الثامن كاخلمسوف للجنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف
ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف يف مركز األمم ادلتحدة للمؤسبرات يف بانكوؾ ،يوـ  9سبوز/يوليو .7107
 - 7كافتتح رئيس اللجنة السيد برياف َردم (ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية) االجتماع
يف الساعة العاشرة صباحان.

 -3كرحبت السيدة تينا بريديبيلي ،األمينة التنفيذية ،ألمانة األكزكف ،بأعضاء اللجنة كشلثلي أمانة الصندكؽ
ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كالوكاالت ادلنفذة التابعة للصندكؽ .كالحظت أنو على الرغم من
عرض قليل نسبيان من مسائل االمتثاؿ للنظر فيها يف االجتماع ،فقد يؤثر اعتماد تعديل كيغايل لربكتوكوؿ
مونًتياؿ على عبء العمل ادلستقبلي للجنة التنفيذ .ككجهت االنتباه أيضان إىل بعض البنود األساسية ادلدرجة يف
جدكؿ أعماؿ ىذا االجتماع ،دبا يف ذلك حضور شلثلي إسرائيل ككازاخستاف دلناقشة مسائل االمتثاؿ ذات الصلة
هبذين الطرفني.

ثانياً  -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ألف  -الحضور

 - 4حضر شلثلو أعضاء اللجنة التالوف االجتماع :األردف ،كباراغوام ،كبنغالديش ،كجورجيا ،كركمانيا،
ككندا ،ككينيا ،كادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية ،كىاييت .كمل يتمكن شلثل مجهورية الكونغو من
احلضور.
 - 5كحضر االجتماع أيضان شلثلوف عن أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ كشلثلوف عن الوكاالت ادلنفذة
للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ  -كىي برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم
ادلتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدك) ،كالبنك الدكيل.
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كحضر شلثال إسرائيل ككازاخستاف كطرفني مدعوين.

 - 7كترد قائمة بادلشاركني يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.
إقرار جدول األعمال
-8

أقرت اللجنة جدكؿ األعماؿ التايل استنادان إىل جدكؿ األعماؿ ادلؤقت ):(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/R.1
 - 0افتتاح

االجتماع.

 - 7إقرار جدكؿ األعماؿ كتنظيم

العمل.

 - 3عرض تقدمو األمانة بشأف البيانات كادلعلومات دبوجب ادلادتني  7ك 9من بركتوكوؿ مونًتياؿ
كادلسائل ذات الصلة.
 - 4عرض تقدمو أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلقررات ذات
الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندكؽ كاألنشطة اليت قامت هبا الوكاالت ادلنفذة (برنامج
األمم ادلتحدة اإلظلائي ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية،
كالبنك الدكيل) من أجل تيسري امتثاؿ األطراؼ.
 - 5متابعة ادلقررات السابقة اليت ازبذهتا األطراؼ كتوصيات جلنة التنفيذ بشأف ادلسائل ادلتعلقة بعدـ
االمتثاؿ:
(أ)

التزامات اإلبالغ عن البيانات( :ادلقرر )9/78؛

(ب) خطط العمل القائمة للعودة إىل االمتثاؿ:
’ ‘0مجهورية كوريا الشعبية الدديقراطية (ادلقرر )05/76؛
’ ‘7كازاخستاف (ادلقرر  03/76كالتوصية )0/57؛
’ ‘3ليبيا (ادلقرر )00/77؛
’ ‘4أككرانيا (ادلقرر  08/74كالتوصية )7/57؛
(ج) إسرائيل :التزامات اإلبالغ عن البيانات كادلعلومات (ادلقرر .)01/78
 -6الطلب الذم قدمتو فيجي لتغيري بيانات خط أساسها دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية
( ،UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4الفقرة .)56
 -7النظر يف مسائل عدـ االمتثاؿ احملتملة األخرل الناشئة عن تقرير

البيانات.

 -8النظر يف معلومات إضافية بشأف التقارير ادلتصلة باالمتثاؿ ادلقدمة من األطراؼ ادلشاركة يف
االجتماع بناءن على دعوة من جلنة التنفيذ.
 -9مسائل

أخرل.

 -01اعتماد توصيات االجتماع كتقريره.
 -00اختتاـ
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جيم  -تنظيم العمل
 - 9كافقت اللجنة على أف تطبق إجراءاهتا ،كذبتمع كفقان جلدكذلا ادلعتاد ،أم بعقد جلستني يف اليوـ مدة كل
منهما  3ساعات ،على أف خيضع ذلك للتعديل حسب االقتضاء.

ثالثاً  -عرض تقدمو األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  7و 9من بروتوكول مونتريال
وبشأن المسائل ذات الصلة
 - 01قدـ شلثل األمانة عرضان يوجز تقرير األمانة عن البيانات اليت قدمتها األطراؼ كفقان للمادتني  7ك 9من
بركتوكوؿ مونًتياؿ (.)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/R.2
 - 00كفيما يتعلق باإلبالغ دبوجب ادلادة  ،9مل يرد أم تقرير جديد منذ التحديث األخري لالجتماع السابق
للجنة .كديكن االطالع على مجيع التقارير ادلقدمة دبوجب ادلادة  ،9من ادلوقع الشبكي لألمانة.
 - 07كفيما يتعلق باإلبالغ عن البيانات دبوجب ادلادة  7لعاـ  ،7106قدـ ما رلموعو  045طرفان من أصل
 097طرفان التقارير حبلوؿ  7سبوز/يوليو  .7107كقدـ  031طرفان من ىذه األطراؼ التقارير حبلوؿ 31
ستعرض احلالة يف االجتماع التاسع كاخلمسني
حزيراف/يونيو  ،7107كفقان دلا شجع عليو ادلقرر  .05/05كست َ
للجنة ،بالنظر إىل أف اإلبالغ عن بيانات العاـ  7106يشًتط أف يتم حبلوؿ  31أيلوؿ/سبتمرب  .7107ككانت
مجيع األطراؼ البالغ عددىا  097طرفان قد أبلغت عن البيانات ادلطلوبة بالنسبة جلميع األعواـ حىت العاـ
 ،7105دبا يف ذلك آيسلندا كاليمن ،اليت مل يسبق ذلا اإلبالغ عن بيانات العاـ  7105على النحو ادلسجل يف
ادلقرر  . 9/78كبالنسبة حلاالت عدـ االمتثاؿ احملتملة الناشئة عن تقارير البيانات اليت قدمتها األطراؼ للعاـ
 ،7105كانت البيانات اليت أبلغت عنها كازاخستاف للعاـ  7105قد كضعتها يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماهتا
الواردة يف ادلقرر  .03/76كنظرت اللجنة يف ادلسألة يف اجتماعها السابع كاخلمسني (التوصية  ،)0/57كستنظر
فيها رلددان يف ىذا االجتماع .كيف احلالتني األخريني من عدـ االمتثاؿ احملتمل اليت أبلغ عنها االجتماع السابع
كاخلمسني ،قدمت األطراؼ ادلعنية منذ ذلك احلني اإليضاحات الضركرية ،كنتج عن ذلك تأكيد حالة امتثاذلا.
كمن البيانات ادلبلغ عنها حىت اآلف للعاـ  ،7106ال يزاؿ يتعني على أحد األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  0من
ادلادة ( 5طرؼ من األطراؼ العاملة بادلادة  )5توضيح حالة امتثالو ،كمل تكن ىناؾ أم حاالت عدـ امتثاؿ
زلتملة بني األطراؼ غري العاملة دبوجب الفقرة  0من ادلادة ( 5األطراؼ غري العاملة بادلادة .)5
 - 03كيتعني على األطراؼ اليت دينحها اجتماع األطراؼ إعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم أك
إعفاءات ألغراض االستخداـ احلرج لسنة معينة أف تقدـ تقارير حصر تتعلق بتلك اإلعفاءات حبلوؿ كانوف
الثاين/يناير من السنة التالية .كقد تقدمت بالتقارير ادلطلوبة مجيع األطراؼ اليت طلب منها تقدمي تقارير احلصر
تلك عن العاـ .7106
 - 04كفيما يتعلق باإلبالغ عن الصادرات ككجهاهتا لعاـ  ،7105كفقان للمقرر  ،06/07أبلغ ما رلموعو
 78طرفان عن الصادرات ،كأبلغ  71طرفان منها عن كجهات مجيع صادراهتا ،يف حني أبلغت  8أطراؼ عن
كجهات بعض تلك الصادرات .كحددت األطراؼ ادلبلغة كجهات ما نسبتو  99.4يف ادلائة من صادراهتا
بالوزف .ككفقان دلا ىو مطلوب يف ذلك ادلقرر ،أرسلت األمانة  033رسالة إىل األطراؼ ادلستوردة ادلعنية يف
شباط/فرباير  ،7107كتضمنت الرسائل ادلعلومات اجملمعة عن الصادرات ادلبلغ عنها.
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اجملمعة ادلتعلقة
 - 05ككفقان للمقرر  ،07/74صنفت األمانة يف كانوف الثاين/يناير  7107ادلعلومات ّ
بادلصدرين اليت كردت من األطراؼ ادلستوردة للمواد ادلستنفدة لألكزكف ،كأرسلت يف شباط/فرباير  7107رسائل
اجملمعة .كتقدـ  09من ىؤالء
إىل  41من ِّ
ادلصدرين تدعوىم فيها إىل تقدمي طلبات احلصوؿ على ادلعلومات ّ
بالطلبات كتلقوا ادلعلومات بناء على ذلك.
 - 06كأبلغ ما رلموعو  059طرفان عن كاردات خالؿ عاـ  ،7105كحدد  39طرفان منها بلداف ادلصدر
جلميع كارداهتا يف حني حدد  03طرفان بلداف ادلصدر لبعض الواردات .كمن حيث كزف الواردات ،جرل ربديد
مصادر  54يف ادلائة من مجيع الواردات.
 - 07كفيما يتعلق باإلبالغ عن فائض اإلنتاج أك االستهالؾ للمواد ادلستنفدة لألكزكف نتيجةن للتخزين
(ادلقرراف  07/08ك ،)71/77مل ترد أم تقارير إضافية بعد احلالتني اللتني أبلغ عنهما سابقان للعاـ 7105
كادلتعلقتاف بتشيكيا كاالرباد األكركيب .كعالكة على ذلك ،قدمت إسرائيل ادلعلومات ادلتبقية فيما يتعلق حبالة
التخزين للعاـ ( 7104التوصية  ،3/57الفقرة .)7
 - 08كفيما يتعلق باإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع (ادلقرراف  04/01ك ،)3/70مل تبلغ سول أربعة
أطراؼ (االرباد األكركيب ،كإسرائيل ،كالصني ،كالواليات ادلتحدة األمريكية) عن استخداـ ادلواد ادلستنفدة لألكزكف
كعوامل تصنيع (ادلقرر  .)7/73كقدمت مجيعها التقارير للعامني  7104ك ،7105دبا يف ذلك إسرائيل ،اليت مل
يسبق ذلا اإلبالغ عن ىذين العامني (التوصية  ،3/57الفقرة  .)0ككاف االرباد األكركيب قد قدـ تقريره عن العاـ
.7106
 - 09كدبقتضى ادلقرر  ،04/74طلب إىل األطراؼ أف تؤكد ربديد الكميات الصفرية بكتابة أصفار بدالن من
ترؾ اخلانات شاغرة يف استمارات إبالغ البيانات ادلقدمة دبوجب ادلادة  .7كسجل اطلفاض مطرد يف عدد
األطراؼ اليت تركت خانات شاغرة .كحىت اآلف كبالنسبة للعاـ  ،7105قدـ  37طرفان استمارات غري كاملة
تتضمن خانات شاغرة ،كرد  30طرفان منها على الطلبات الالحقة لتقدمي التوضيحات.
 - 71كنقحت باذباه التخفيض بيانات خط األساس دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ألفغانستاف،
كسوازيلند ،كادلغرب من أجل تصحيح أخطاء األمانة يف حساب خطوط األساس .كيف حالة أفغانستاف ،جاء
التنقيح بعد استبعاد الواردات من مركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم 77-ادلستعاد ()HCFC-22؛ كبالنسبة
لسوازيلند كادلغرب ،أدخلت التنقيحات الستبعاد كميات مركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم040-ب (HCFC-
 )141bادلوجودة يف كاردات البوليوالت (الكحوالت ادلتعددة اجملموعة اذليدرككسيلية) ادلسبقة ادلزج .كأبلغت
األطراؼ ادلعنية بالتنقيحات كأقرهتا تلك األطراؼ بعد ذلك .كمل تؤثر التنقيحات على حالة امتثاؿ تلك
األطراؼ.
 - 70كيف عاـ  ،7105أنتج أكثر من  411 111طن من ادلواد ادلستنفدة لألكزكف اليت أصلز التخلص
التدرجيي من إنتاجها كاستهالكها فيما عدا ذلك ،ككاف مجيعها تقريبان لالستخداـ كمواد كسيطة على النحو
ادلسموح بو دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ .ككانت الغالبية العظمى من ادلواد ادلستنفدة لألكزكف ادلستخدمة يف
تطبيقات ادلواد الوسيطة من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،يليها رابع كلوريد الكربوف .كظلت احلصص
النسبية مستقرة إىل حد ما على مدل السنوات األخرية ،على الرغم من أف عنصر مركبات الكربوف الكلورية
فلورية أظهر اطلفاضان مطردان.
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 - 77كظل استهالؾ بركميد ادليثيل ألغراض احلجر الزراعي كمعاجلات ما قبل الشحن مستقران نسبيان خالؿ
السنوات ال ػ  05األخرية ،حيث تذبذب حوؿ  01 111طن كل عاـ .كشهدت نسبة االستخداـ لألطراؼ
العاملة بادلادة  5زيادة يف البداية حىت العاـ  ،7115كلكنها ظلت ثابتة منذ ذلك احلني عند حوايل 5 111
طن.
 - 73كأخريان ،فكمية ادلواد ادلستنفدة لألكزكف اليت مت تدمريىا بلغت ذركهتا مسجلة أكثر من  30 111طن
يف العاـ  ،7117كبلغت حوايل  09 111طن يف العاـ  .7105كظل عدد األطراؼ اليت تبلغ عن تدمري ادلواد
ادلستنفدة لطبقة األكزكف يتزايد باطراد ،حيث أبلغ  73طرفان عن تنفيذ عمليات تدمري يف العاـ .7105
 - 74كردان على استفسار بشأف تغيري خط األساس بالنسبة ألفغانستاف ،كسوازيلند ،كادلغرب ،قاؿ شلثل
األمانة إنو يف احلاالت اليت تطلب فيها األطراؼ نفسها تنقيح بيانات خط األساس ،تعرض تلك الطلبات على
اللجنة للنظر فيها .كلكن إذا بقيت بيانات خط األساس على حاذلا كأجرم تصحيح نتيجة ألخطاء من األمانة
سواء يف تسجيل البيانات أك عند حساب خط األساس ،فال يشًتط عرض التغيري على اللجنة للموافقة عليو.
 - 75كاتفقت اللجنة على مناقشة مسألة اإلبالغ الصفرم يف استمارات اإلبالغ عن البيانات للمادة ،7
كذلك دبزيد من التفصيل يف إطار البند  7من جدكؿ األعماؿ.
 - 76كأحاطت اللجنة علمان بادلعلومات ادلقدمة.

رابعاً  -عرض تقدمو أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المقررات الصادرة
عن اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة التي قامت بها الوكاالت المنفذة (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،والبنك الدولي)
من أجل تيسير امتثال األطراف
 - 77أبلغ شلثل أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ عن مستويات االستهالؾ كاإلنتاج ادلبلغ عنها يف إطار تقارير
الربامج القطرية ادلقدمة من األطراؼ دبوجب ادلادة 5؛ كحاالت التضارب يف البيانات للعاـ 7105؛ كالتمويل
ادلعتمد حىت اآلف من أجل التخلص التدرجيي من ادلواد اخلاضعة للرقابة دبوجب الربكتوكوؿ؛ كحالة التخلص
التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية حىت االجتماع السابع كالسبعني للجنة التنفيذية؛ كالنتائج
األكلية للدراسات االستقصائية اليت تتناكؿ بدائل ادلواد ادلستنفدة لألكزكف؛ كتنقيح ظلوذج اإلبالغ عن بيانات
الربامج القطرية؛ كادلسائل ادلتصلة بتعديل كيغايل لربكتوكوؿ مونًتياؿ .كأتيحت معلومات إضافية عن ىذه ادلسائل
يف التقرير الذم قدمتو أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ ،على النحو الوارد يف مرفق مذكرة أعدهتا أمانة األكزكف
عن بيانات الربامج القطرية كالتوقعات ادلتعلقة باالمتثاؿ (.)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/INF/R.3
 - 78كعرضت تقارير الربامج القطرية توزيع االستهالؾ كاإلنتاج للمواد اخلاضعة للمراقبة ،حسب القطاع .كمل
يقدـ سول  87طرفان من األطراؼ العاملة بادلادة  5البيانات لعاـ  7106حبلوؿ ادلوعد النهائي  0أيار/مايو
 ،7107كلذلك مل تتمكن أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ من إجراء ربليل لعاـ  .7106كقد طلبت اللجنة
التنفيذية إىل األمانة أف تبعث برسائل إىل األطراؼ تطلب فيها تقدمي التقارير ادلتأخرة على الفور .كربققت
األمانة من بيانات الربامج القطرية دبقارنتها مع بيانات ادلادة  ،7كأبلغت أم حاالت تضارب بينها إىل الوكاالت
ادلنفذة للنظر فيها كازباذ ما يلزـ من إجراءات بشأهنا ،حسب االقتضاء .كقد لوحظ تضارب يف البيانات لدل
 01أطراؼ ،كقد مت حل ادلشكالت ادلتعلقة حباالت التضارب ىذه أك ىي يف طريقها إىل احلل.
5
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 - 79كفيما يتعلق دبسألة التمويل ادلعتمد للتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،سبت
ادلوافقة على خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية جلميع البلداف باستثناء
اجلمهورية العربية السورية كموريتانيا .كسبت ادلوافقة على خطة إدارة التخلص التدرجيي إلنتاج مركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية للصني ،كىي سبثل ضلو  95يف ادلائة من رلموع اإلنتاج .كخيضع للتحويل معظم عمليات
تصنيع رغاكم البويل يوريثاف كالبوليستريين ادلنبثق كنسبة كبرية من عمليات تصنيع مكيفات اذلواء ،كتستخدـ
أغلبية التحويالت البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي .كتعاجل مجيع البلداف قطاع صيانة
أجهزة التربيد .كبلغت الكمية الًتاكمية دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ادلزمع التخلص التدرجيي منها عند
انتهاء خطط إدارة التخلص التدرجيي من تلك ادلركبات أكثر من  09 311طن استنفادم ( 59يف ادلائة من
نقطة البداية للتخفيض اإلمجايل الستهالؾ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية) .ككانت ادلواد الرئيسية ادلعتمدة
للتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية يف إطار خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية ىي  HCFC-141bك HCFC-142bك.HCFC-22
 - 31كفيما يتعلق بالنتائج األكلية للدراسات االستقصائية ادلتعلقة ببدائل ادلواد ادلستنفدة لألكزكف ،أظهر
ربليل الدراسات االستقصائية اليت كردت من  57طرفان من األطراؼ العاملة بادلادة  5أف مركب الكربوف
اذليدركفلورم034-أ ( )HFC-134aكاف ىو البديل الرئيسي ادلستخدـ ،على الرغم من مالحظة معدالت ظلو
سريعة يف استخداـ ادلركبات  HFC-410Aك R-507Aك .HFC-152aككاف أكرب استهالؾ دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية يف قطاع التربيد كتكييف اذلواء (أكثر من  80يف ادلائة من اجملموع حسب الوزف يف العاـ ،)7105
مع كجود كميات أقل يف قطاعات الرغاكم كاآليركسوؿ .كقد كاصلت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع
كالسبعني عملية تنقيح ظلوذج إبالغ البيانات للربامج القطرية من أجل إدراج مركبات الكربوف اذليدركفلورية
اخلاضعة للرقابة دبوجب تعديالت كيغايل .كسيكوف النموذج متسقان مع متطلبات البيانات ألمانة األكزكف.
 - 30كأخريان ،بالنسبة للمسائل ادلتعلقة بتعديالت كيغايل ،قدـ  07بلدان تربعات إضافية إىل الصندكؽ ادلتعدد
األطراؼ ،كجيرم كضع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بتكلفة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدركفلورية.
كتأجل النظر يف إعداد ادلشاريع للتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدركفلورية إلكوادكر ،كالصني ،كفييت
ناـ ،كلبناف ،كادلكسيك ،كيف مقًتحات مشاريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف التربيد
احمللي لبنغالديش ككولومبيا ،إىل االجتماع الثمانني للجنة التنفيذية.
 - 37كأحاطت اللجنة علمان بادلعلومات ادلقدمة.

خامساً -متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة
بعدم االمتثال
ألف  -التزامات اإلبالغ عن البيانات (المقرر )9/28
 - 33أشار شلثل األمانة إىل أنو حبلوؿ موعد االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ يف تشرين األكؿ/أكتوبر
 ،7106مل تكن آيسلندا كاليمن قد أبلغا بعد عن بيانات عن إنتاج كاستهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألكزكف لعاـ
حث االجتماع الطرفني على اإلبالغ عن البيانات
 .7105كيف ادلقرر  9/78الصادر عن اجتماع األطراؼَّ ،
ادلطلوبة .كمنذ ذلك احلني ،قدـ الطرفاف إىل األمانة بياناهتما عن اإلنتاج كاالستهالؾ للمواد ادلستنفدة لألكزكف
لعاـ  ،7105كأبلغ اليمن أيضان عن بيانات ادلادة  7لعاـ .7106
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 - 34كلذلك كافقت اللجنة على أف تالحظ مع التقدير أف آيسلندا كاليمن قدما مجيع بياناهتما ادلتأخرة للعاـ
 ،7105على النحو ادلطلوب كفقان اللتزاماهتما باإلبالغ عن البيانات دبوجب ادلادة  7من الربكتوكوؿ كادلقرر
 ،9/78كأف البيانات ادلقدمة تؤكد أف الطرفني ديتثالف لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربكتوكوؿ لعاـ .7105
كالحظت اللجنة أيضان مع التقدير أف اليمن أبلغ عن بيانات ادلادة  7للعاـ  ،7106كأكدت ىذه البيانات أنو
ديتثل للتدابري اليت يفرضها الربكتوكوؿ لعاـ .7106
باء -

خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال

-1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المقرر )15/26
 - 35أفاد شلثل األمانة أنو عمالن بادلقرر  ،05/76فقد التزمت مجهورية كوريا الشعبية الدديقراطية خبطة عمل
كاف ىدفها للعاـ  7106ىو كضع حد الستهالكها كإنتاجها من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية حبيث ال
يزيداف على  06.71طنان استنفاديان ك 84.74طنان استنفاديان ،على التوايل .كقد قدـ الطرؼ بياناتو بشأف
االستهالؾ كاإلنتاج للمواد ادلستنفدة لألكزكف لعاـ  ،7106كفقان اللتزاماتو دبوجب ادلادة  7من الربكتوكوؿ،
كأشارت تلك البيانات إىل أف الطرؼ ديتثل لاللتزامات الواردة يف خطة عملو لعاـ .7106
 - 36ككافقت اللجنة على أف تشري إىل أف مجهورية كوريا الشعبية الدديقراطية قد قدمت بياناهتا لعاـ 7106
كفقان اللتزاماهتا دبوجب ادلادة  7من الربكتوكوؿ ،كأف البيانات تؤكد أف الطرؼ شلتثل اللتزاماتو الواردة يف ادلقرر
 05/76كىي زبفيض استهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية حبيث ال تتجاكز  71.06طنان
استنفاديان ك 74.84طنان استنفاديان على التوايل للعاـ .7106

-2

كازاخستان (المقرر  13/26والتوصية )1/57
 - 37أشار شلثل األمانة إىل أف كازاخستاف التزمت ،كفقان خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،03/76بتخفيض
استهالكها من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن  3.95أطناف استنفادية ،كزبفيض
استهالكها من بركميد ادليثيل إىل صفر طن استنفادم يف عاـ  .7106بيد أف الطرؼ مل يقدـ بعد بياناتو لعاـ
 7106كفقان اللتزاماتو دبوجب ادلادة  7من الربكتوكوؿ ،كلذلك مل يتح تقييم امتثالو لاللتزامات الواردة يف خطة
عملو لعاـ .7106
 - 38كفيما يتعلق بتوصية جلنة التنفيذ  ،0/57أشار شلثل األمانة إىل أف كازاخستاف كانت قد أبلغت عن
استهالؾ  78.07طنان استنفاديان من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية يف عاـ  ،7105األمر الذم يتعارض
مع تدابري الرقابة دبوجب الربكتوكوؿ ككذلك مع التزاـ الطرؼ يف خطة عملو للحد من االستهالؾ حبيث ال
يتجاكز  9.9أطناف استنفادية يف عاـ  .7105كقد طلبت التوصية إىل كازاخستاف أف تقدـ تفسريان ذلذا
االضلراؼ ،كإذا اقتضى األمر ،خطة عمل لكفالة عودة الطرؼ بسرعة إىل االمتثاؿ .ككذلك دعي الطرؼ إىل
إرساؿ شلثل إىل االجتماع الثامن كاخلمسني للجنة ،إذا دعت الضركرة ذلك .كمنذ ذلك احلني ،أشار الطرؼ إىل
أف البيانات اليت أبلغ عنها لعاـ  7105مل تكن صحيحة ،كلذلك طلبت األمانة إىل كازاخستاف تقدمي البيانات
الصحيحة لعاـ  ،7105كمل ترد ىذه البيانات بعد.
 - 39كقد قبلت كازاخستاف دعوة اللجنة إرساؿ شلثل إىل االجتماع احلايل من أجل توضيح ادلشكالت اليت
تواجو الطرؼ يف تلبية بالتزاماتو دبوجب الربكتوكوؿ (انظر البند  8من جدكؿ األعماؿ).
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 - 41كقدـ شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،الوكالة ادلنفذة بالنسبة لكازاخستاف ،معلومات مستكملة عن
حالة مقًتح ادلشركع لكازاخستاف ،كالطلب ادلقدـ للحصوؿ على ادلساعدة ادلالية يف إطار مرفق البيئة العادلية.
 - 40كعقب التقرير ادلقدـ من شلثل كازاخستاف ،اتفقت اللجنة على ما يلي:
(أ) أف تالحظ مع التقدير حضور شلثل كازاخستاف لالجتماع احلايل من أجل تقدمي معلومات
إضافية فيما يتعلق بالتوضيح الذم قدمو الطرؼ بشأف خركجو عن التزاماتو للعاـ  7105يف إطار خطة عملو،
على النحو الوارد يف ادلقرر 03/76؛
(ب) أف تشري إىل أف شلثل كازاخستاف قد أكد على عدـ صحة البيانات اليت أبلغ عنها دبوجب ادلادة
 7للعاـ  ،7105كما جاء يف التقرير السابق إىل األمانة؛
(ج) أف تطلب إىل كازاخستاف اإلبالغ عن بياناهتا ادلصححة للعاـ  7105دبوجب ادلادة  7من
الربكتوكوؿ يف أقرب كقت شلكن ،كيفضل أف يكوف ذلك يف موعد أقصاه  05آب/أغسطس 7107؛
(د) أف تطلب إىل كازاخستاف أف تبلغ األمانة ببياناهتا دبوجب ادلادة  7للعاـ  ،7106كيفضل أف
يكوف ذلك يف موعد أقصاه  05أيلوؿ/سبتمرب 7107؛
(ق) أف تقيم ،يف دكرهتا التاسعة كاخلمسني ،حالة امتثاؿ كازاخستاف اللتزاماهتا الواردة يف ادلقرر
.03/76
التوصية 1/58
-3

ليبيا (المقرر )11/27
 - 47أفاد شلثل األمانة أنو عمالن بادلقرر  ،00/77فقد التزمت ليبيا خبطة عمل كاف ىدفها للعاـ  7106ىو
زبفيض استهالكو من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية حبيث ال يتجاكز  008.4طنان استنفاديان .كقد قدـ
الطرؼ بياناتو بشأف استهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألكزكف ،كفقان اللتزاماتو دبوجب ادلادة  7من الربكتوكوؿ ،كأشارت
تلك البيانات إىل أف الطرؼ ديتثل لاللتزامات الواردة يف خطة عملو لعاـ .7106
 - 43ككافقت اللجنة على أف تشري إىل أف ليبيا قد قدمت بياناهتا لعاـ  7106كفقان اللتزاماهتا دبوجب ادلادة
 7من الربكتوكوؿ ،كأف البيانات تؤكد أف الطرؼ شلتثل اللتزاماتو الواردة يف ادلقرر  00/77كىي زبفيض استهالكو
من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية حبيث ال تتجاكز  008.4طنان استنفاديان يف العاـ .7106

-4

أوكرانيا (المقرر  18/24والتوصية )2/57
 - 44أشار شلثل األمانة إىل أف أككرانيا قد التزمت ،كفقان خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،08/74بتخفيض
استهالكها دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل حد ال يتجاكز  06.47طنان استنفاديان يف عاـ .7106
كلكن حبلوؿ موعد اجتماع اللجنة مل يكن الطرؼ قد قدـ بعد بياناتو لعاـ  7106كفقان اللتزاماتو دبوجب ادلادة
 7من الربكتوكوؿ ،كلذلك مل يتح تقييم امتثالو لاللتزامات الواردة يف خطة عملو لعاـ .7106
 - 45كلكن أككرانيا قدمت ادلعلومات ادلطلوبة يف التوصية  7/57بشأف العمليات التشريعية كالتنظيمية دلراقبة
الواردات كالصادرات من ادلواد ادلستنفدة لألكزكف ،كتشري ىذه ادلعلومات إىل االنتهاء من إعداد قانوف يقدـ لكي
تستعرضو اذليئات ادلعنية يف أككرانيا قبل تقدديو إىل رللس الوزراء كالربدلاف.
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 - 46كأشار شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي إىل أف الربنامج ،بوصفو الوكالة ادلنفذة ألككرانيا ،قد قدـ
التقارير إىل عدد من االجتماعات السابقة للجنة بشأف التحديات ادلؤسسية كاالقتصادية كالسياسية اليت تواجو
البلد .كيساعد مشركع ديولو مرفق البيئة العادلية يف مجع البيانات ،كقد كجدت بعثة للربنامج اإلظلائي أرسلت
مؤخران إىل البلد أنو جيرم إحراز تقدـ كبري يف كضع التشريعات ذات الصلة هبذا ادلوضوع.
 - 47كبناء على ذلك كافقت اللجنة على ما يلي:
(أ) أف تالحظ مع التقدير ادلعلومات اليت قدمتها أككرانيا بشأف التقدـ احملرز ضلو إصلاز عملياهتا
التشريعية كالتنظيمية دلراقبة الواردات كالصادرات؛
(ب) أف تشجع أككرانيا على مواصلة اجلهود الرامية إىل إصلاز عملياهتا التشريعية كالتنظيمية ،كأف
تقدـ معلومات مستكملة عن ذلك إىل األمانة ،كيفضل أف يتم ذلك قبل  30آذار/مارس  ،7108كذلك لكي
تنظر جلنة التنفيذ يف تلك ادلعلومات يف اجتماعها الستني؛
(ج) أف تطلب إىل أككرانيا إبالغ األمانة ببياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة لألكزكف للعاـ  ،7106كفقان
للفقرة  3من ادلادة  7من الربكتوكوؿ ،كيفضل أف يكوف ذلك يف موعد ال يتجاكز  05أيلوؿ/سبتمرب ،7107
لكي يتسٌت للجنة أف تقيِّم يف اجتماعها التاسع كاخلمسني حالة امتثاؿ الطرؼ اللتزاماتو على النحو الوارد يف
ادلقرر .08/74
التوصية 2/58
جيم  -إسرائيل :التزامات اإلبالغ عن البيانات والمعلومات (المقرر )11/28
 - 48أشار شلثل األمانة إىل أنو دبوجب ادلقرر  ،01/78الحظ اجتماع األطراؼ مع القلق عدـ امتثاؿ
إسرائيل اللتزاماهتا ادلتعلقة بتقدمي التقارير دبوجب ادلقررين  04/01ك ،71/77كعدـ ردىا على طلبات اللجنة
ادلتكررة للمعلومات كفقا للتوصيات  4/55ك 5/56ك .7/56كطلب ادلقرر إىل إسرائيل تقدمي ادلعلومات ادلطلوبة
يف موعد ال يتجاكز  30آذار/مارس  ،7107كطلب إىل اللجنة أف تستعرض احلالة يف اجتماعها الثامن
كاخلمسني.
 - 49كمنذ ذلك احلني ،قدمت إسرائيل ادلعلومات ادلتأخرة ادلتعلقة بادلقررين  04/01ك ،71/77كقد عادت
بذلك إىل حالة االمتثاؿ اللتزاماهتا ادلتعلقة باإلبالغ عن البيانات دبوجب ىذين ادلقررين .ككانت إسرائيل قد
كافقت على دعوة اللجنة إلرساؿ شلثل إىل االجتماع احلايل من أجل مناقشة ادلشاكل اليت تواجو الطرؼ يف تلبية
التزاماتو دبوجب الربكتوكوؿ ،كتكرر عدـ رده على طلبات اللجنة للحصوؿ على معلومات (انظر البند  8من
جدكؿ األعماؿ).
 - 51كعقب التقرير الذم قدمو شلثل إسرائيل ،اتفقت اللجنة على أف ربيط علمان مع التقدير بأف شلثل
إسرائيل قد حضر ىذا االجتماع لتقدمي معلومات إضافية عن التحديات اليت تواجو إسرائيل يف تلبية التزاماهتا
باإلبالغ يف الوقت ادلناسب دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ كادلقررات ذات الصلة الصادرة عن األطراؼ .كالحظت
اللجنة أيضان مع التقدير االلتزاـ الذم أعربت عنو إسرائيل لكفالة أهنا ستمتثل يف ادلستقبل امتثاالن تامان دلتطلبات
اإلبالغ يف الوقت ادلناسب دبوجب الربكتوكوؿ.
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سادساً  -الطلب الذي قدمتو فيجي لتغيير بيانات خط أساسها لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
( ،UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4الفقرة )56
 - 50أشار شلثل األمانة إىل أف فيجي قامت ،يف آب/أغسطس  ،7106بتقدمي طلب إىل األمانة لتغيري
بيانات خط أساسها دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،كذلك نتيجة العتماد فيجي ،اعتباران من كانوف
الثاين/يناير  ،7103لسياسة جديدة تعترب فيها مبيعات مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل السفن األجنبية
كصادرات ،يف حني أف خط األساس احلايل يشمل ادلبيعات إىل السفن األجنبية يف االستهالؾ احمللي لفيجي.
كسيؤدم الطلب الذم قدمتو فيجي إىل زبفيض خط األساس الستهالؾ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية
من  4.8أطناف استنفادية إىل  73.5أطناف استنفادية ،استنادان إىل تنقيح استهالكها للعاـ  7119من 6.7
أطناف استنفادية إىل  5أطناف استنفادية ،كتنقيح إنتاجها لعاـ  7101من  7.9أطناف استنفادية  46.6أطناف
استنفادية.
 - 57كناقشت اللجنة ادلسألة يف اجتماعها السابع كاخلمسني ،الذم حضره شلثل فيجي من أجل تقدمي ادلزيد
من ادلعلومات كالتوضيحات .كبالنظر إىل تأخر تقدمي ادلعلومات ،ككذلك إىل حجم ادلعلومات اليت ربتاج إىل
استعراض ،اتفقت اللجنة على أف تؤجل النظر يف طلب فيجي لتنقيح خط أساسها الستهالؾ مركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية إىل االجتماع احلايل .كترد ادلعلومات ادلتعلقة بالتقرير الذم قدمتو فيجي يف الوثيقتني
 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/R.3/Add.1ك UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/INF/R.2كمرفقاهتما ،حيث قدمت
ادلعلومات اجملمعة كفقان للمقرر  09/05بشأف طلب إدخاؿ تغيريات على بيانات خط األساس دلركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية.
 - 53كأكجزت شلثلة األمانة ادلعلومات ادلطلوبة دبوجب ادلقرر  09/05فيما يتعلق بطلبات تغيري بيانات خط
األساس ،ككجو االنتباه إىل الوثائق اليت قدمتها فيجي دعمان لطلبها .كأشارت إىل أف ادلعلومات اليت قدمتها فيجي
أظهرت درجة عالية من االتساؽ عند التدقيق فيها؛ كأف فيجي لديها سياسات كأنظمة قائمة تتيح مجع
ادلعلومات الالزمة؛ كأف البيانات اإلحصائية ادلستمدة من سلتلف الوثائق تتسق مع التغيري ادلقًتح؛ كأف ادلعلومات
اليت قدمتها فيجي يبدك أهنا تفي دبتطلبات ادلقرر .09/05
 - 54كنظرت اللجنة يف الطلب كادلعلومات ادلقدمة ،ككافقت من حيث ادلبدأ على إحالة مشركع مقرر إىل
اجتماع األطراؼ يوافق على طلب فيجي لتغيري بيانات خط األساس ذلا.
 - 55ككجهت شلثلة األمانة بعد ذلك انتباه اللجنة إىل احتماؿ عدـ امتثاؿ فيجي يف العامني 7103
ك ،7104عندما كاف االستهالؾ ادلبلغ عنو  67.7أطناف استنفادية ك 6.7أطناف استنفادية على التوايل،
بادلقارنة مع خط األساس ادلقًتح ادلنقح البالغ  73.5أطناف استنفادية .ككاف ادلشًتط للعامني  7103ك7104
ىو ذبميد االستهالؾ عند مستول خط األساس ،كزبفيض االستهالؾ بنسبة  01يف ادلائة يف عاـ .7105
كباإلبالغ عن استهالؾ يبلغ  3٨87أطناف استنفادية للعاـ  7105يعود الطرؼ إىل االمتثاؿ يف تلك السنة.
 - 56كلذلك اتفقت اللجنة على أف ربيل إىل اجتماع األطراؼ مشركع مقرر ،على النحو ادلبني يف ادلرفق
األكؿ ذلذا التقرير ،يوافق على الطلب الذم قدمتو فيجي لتغيري بيانات خط األساس ذلا ،كالحظت أف الطرؼ
كاف يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماتو دبوجب الربكتوكوؿ للعامني  7103ك ،7104كأشارت إىل عودتو إىل
االمتثاؿ يف العاـ .7105
التوصية 3/58
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سابعاً  -النظر في مسائل عدم االمتثال المحتملة األخرى الناشئة عن تقرير البيانات
 - 57تناكلت اللجنة دبزيد من النظر مسألة اإلبالغ عن القيم الصفرية يف استمارات اإلبالغ عن البيانات
دبوجب ادلادة  ،7كفقان ألحكاـ ادلقرر  .04/74كالحظ أحد األعضاء أف متابعة مسألة ترؾ األطراؼ خلانات
حيمل األمانة أعباء عمل إضايف كيسفر عن التأخري يف مجع ادلعلومات
فارغة يف استمارات اإلبالغ اخلاصة هبا ِّ
كتقييم امتثاؿ األطراؼ .كعلى الرغم من االطلفاض ادلطرد يف عدد األطراؼ اليت تقدـ استمارات إبالغ تتضمن
خانات فارغة ،على النحو ادلشار إليو يف تقرير األمانة يف إطار البند  ،3ديكن ازباذ إجراءات إضافية لتذكري
األطراؼ بالتزامها بإصلاز تقاريرىا على ضلو كامل كدقيق ،كقد يكوف ذلك عن طريق التوصية دبشركع مقرر يعرض
على اجتماع األطراؼ للنظر فيو.
 - 58كقررت اللجنة أف تطلب إىل األمانة أف تدرج يف جدكؿ أعماؿ االجتماع التاسع كاخلمسني لألطراؼ
امتثاؿ األطراؼ للمقرر  04/74ادلتعلق باإلبالغ عن القيم الصفرية يف استمارات اإلبالغ للمادة .7
التوصية 4/58

ثامناً -

النظر في معلومات إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المق ّدمة من األطراف المشاركة في
بناء على دعوة من لجنة التنفيذ
االجتماع ً

 - 59حضر شلثال إسرائيل ككازاخستاف االجتماع الثامن كاخلمسني بناء على دعوة من جلنة التنفيذ ،كذلك
لتقدمي مزيد من ادلعلومات عن مسائل االمتثاؿ اخلاصة هبما يف إطار بندم جدكؿ األعماؿ ( 5ج) ك( 5ب)
’ ،‘7على التوايل.
 - 61كقاؿ شلثل إسرائيل إف طرفو مل يعد يف حالة عدـ امتثاؿ ،كىو ملتزـ بتنفيذ التزاماتو باإلبالغ يف الوقت
احملدد كبشكل كامل ،ككفقان دلا يتصل بادلوضوع من توصيات جلنة التنفيذ كمقررات اجتماع األطراؼ .كقد نشأت
مشكالت من تغيريات على مستول مراكز التنسيق ،األمر الذم عرقل فعالية سري العمل يف عمليات تقدمي
التقارير .كقد أصلز الطرؼ اآلف اإلبالغ عن بياناتو بشأف استخداـ رابع كلوريد الكربوف يف العامني 7104
ك 7105باعتباره عامالن من عوامل التصنيع ،كبشأف الكميات ادلخزنة من بركموكلورك ادليثاف لعاـ  .7105كقدـ
الطرؼ أيضان بياناتو السنوية عن إنتاج كاستهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألكزكف دبوجب ادلادة  7الربكتوكوؿ ،كذلك
للعاـ .7106
 - 60كشكرت اللجنة شلثل إسرائيل على ادلعلومات اليت قدمها .كأصلز النظر يف ىذه ادلسألة يف إطار البند 5
(ج).
 - 67كأكضح شلثل كازاخستاف أف ادلشاكل ادلتعلقة بدقة اإلبالغ عن البيانات نشأت عن عدـ الدقة يف ترميز
الواردات ،كأدل ذلك إىل أف بعض ادلواد غري ادلستنفدة لألكزكف حدِّدت خطأ كمواد مستنفدة لألكزكف .كنتيجة
لذلك ،بدا أف كازاخستاف خرجت عن االلتزامات الواردة يف خطة عملها ،على النحو ادلبني يف ادلقرر .03/76
كمن الضركرم تنفيذ التدريب كبناء القدرات دلوظفي اجلمارؾ من أجل تاليف حدكث مثل ىذه األخطاء يف
ادلستقبل ،كلكن البلد مل يتلق ادلساعدة ادلالية الكافية للقياـ هبذه األنشطة .كيعكف الطرؼ حاليان على ذبهيز
البيانات من أجل تصحيح األخطاء يف اإلبالغ ،كلكنو مل ينتو سبامان من ىذه العملية .كيف الوقت نفسو ،مل
يتمكن الطرؼ بعد من اإلبالغ عما إذا كانت أرقاـ العاـ  7105أكرب أك أقل من األرقاـ اليت قدمت إىل
األمانة .كعرض شلثل كازاخستاف إرساؿ ادلعلومات ادلتعلقة بالبيانات ادلنقحة إىل األمانة يف أقرب كقت شلكن.
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كيف اخلتاـ ،أعرب عن التزاـ كازاخستاف ب ػ ػ ػ ”خضرنة“ اقتصادىا عن طريق زبفيض انبعاثات غازات الدفيئة،
كالتحوؿ إىل مصادر الطاقة ادلتجددة كغري ذلك من التدابري.
 - 63كشكرت اللجنة شلثل كازاخستاف عن ادلعلومات اليت قدمها .كأصلز النظر يف ىذه ادلسألة يف إطار البند
( 5ب) ’.‘7

تاسعاً -

مسائل أخرى
 - 64مل تناقش مسائل أخرل.

عاشراً-

اعتماد توصيات االجتماع وتقريره
 - 65كافقت اللجنة على التوصيات الواردة يف ىذا التقرير ،ككافقت على أف توكل كضع الصيغة النهائية
لتقرير االجتماع كادلوافقة عليو إىل الرئيس كنائب الرئيس ،حيث يعمل األخري أيضان مقرران لالجتماع ،على أف
يعمال بالتشاكر مع األمانة.

حادي عشر -اختتام االجتماع
 - 66بعد تبادؿ عبارات اجملاملة ادلعتادة ،أعلن الرئيس اختتاـ االجتماع يف الساعة  06:71من يوـ األحد
 9سبوز/يوليو .7107
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المرفق األول
مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها الثامن والخمسين والمعروضة لكي ينظر
فيها اجتماع األطراف
إف االجتماع التاسع كالعشركف لألطراؼ يقرر ما يلي:
المقرر  :] [/29الطلب الذي قدمتو فيجي لتعديل بيانات خط األساس لها
إذ يالحظ أنو يف ادلقرر  05/03قرر االجتماع الثالث عشر لألطراؼ أف يشري على األطراؼ اليت تطلب
تغيريات يف بيانات خط األساس ادلبلغ عنها عن سنوات األساس ،أف تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ دبوجب
إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ ،اليت ستعمل بدكرىا مع أمانة األكزكف كمع اللجنة التنفيذية للصندكؽ
ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها على اجتماع األطراؼ للموافقة
عليها،
كإذ يالحظ كذلك أف ادلقرر  09/05حيدد منهجية تقدمي ىذه الطلبات،
 - 0أف فيجي قدمت معلومات كافية كفقان للمقرر  09/05لتربير طلبها لتعديل بيانات استهالكها
من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية لعامي  7119ك ،7101اليت سبثل جزءان من خط األساس لألطراؼ
العاملة دبوجب الفقرة  0من ادلادة 5؛
 - 7أف يوافق على الطلب الذم قدمتو فيجي لتعديل بيانات استهالكها دلركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية لسنيت خط األساس  7119ك 7101على النحو ادلبني يف اجلدكؿ التايل:
الطرؼ

فيجي

البيانات السابقة دلركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية (طن استنفادم)

7119

7101

خط األساس

7.6

9.7

844

(أ)

البيانات اجلديدة دلركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية (طن استنفادم)

7119

7101

خط األساس

5

6.46

5473

(أ)

(أ) كضعت خطوط األساس دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية بعد االجتماع الثالث كالعشرين لألطراؼ كسبثَّل برقمني عشريني بعد
الفاصلة ،يف حني سبثل خطوط األساس اليت كضعت سابقان برقم كاحد بعد الفاصلة (انظر ادلقرر .)31/73

 - 3أف يشري إىل أف التغيري يف بيانات خط األساس يؤكد أف فيجي مل تكن شلتثلة لتدابري الرقابة
دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ للعامني  7103ك ،7104إال أف الطرؼ عاد إىل حالة االمتثاؿ اعتباران من العاـ
7105؛
 - 4أف يشري إىل أنو ال يلزـ ازباذ أم إجراء آخر بالنظر إىل عودة الطرؼ إىل االمتثاؿ كتأكيده على
أخذ خط األساس اجلديد يف احلسباف للعامني  7105ك7106؛
 -5أف يرصد عن كثب التقدـ الذم ربرزه فيجي فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية .كما داـ الطرؼ يعمل من أجل تطبيق تدابري الرقابة يف الربكتوكوؿ كينفذىا ينبغي
مواصلة معاملتو بالطريقة اليت يعامل هبا أم طرؼ قائم بالتزاماتو.
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المرفق الثاني
قائمة المشاركين
بنغالديش
Ms. Roksana Tarannum
Deputy Secretary
Ministry of Environment and Forests
Level 13, Building 6
Bangladesh Secretariat
Dhaka 1000
Bangladesh
Tel: +880 2 9577223
Cell: +880 1918004400
Email: mimi_tarannum@yahoo.com

كندا
Ms. Nancy Seymour
Head, Ozone Protection Programs
Chemical Production Division
Environmental Protection Branch
Environment and Climate Change
Canada
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Tel: +1 819 938 4236
Fax: +1 819 938 4218
Email: nancy.seymour@canada.ca

جورجيا
Mr. Noe Megrelishvili
National Ozone Focal Point & Chief
Specialist
Ambient Air Division
Integrated Management Department
Ministry of Environment and Natural
Resources Protection
6 Gulua Str.
Tbilisi 0114
Georgia
Tel: +995 32 272 7228
Cell: +995 5951 19735
Email: n.megrelishvili@moe.gov.ge

ىايتي
Mr. Fritz Nau
Point Focal Opẻrationnel
Coordonnateur Bureau National Ozone
Ministềre de l’Environnement
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Tel: +509 3832 4074
Email: fritznau@yahoo.fr /
fritznau21@gmail.com

أعضاء لجنة التنفيذ

األردن

Mr. Emad Fattouh
Engineer
Ozone Unit
Ministry of Environment
P.O. Box 1408
11941 Amman
Jordan
Tel: +962 795558538
Email: emaddn@yahoo.com

كندا
Mr. Leonard Marindany Kirui
(Vice-President and Rapporteur)
Coordinator
National Ozone Office
Ministry of Environment and Natural
Resources
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 273 0808
Cell: +254 722 847 342
Email: marindanykirui@yahoo.com

باراغواي
Mr. Ulises Lovera
Punto Focal del Protocolo de Montreal
Dirección General del Aire
Secretaría del Ambiente SEAM
Avendia Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Tel: +595 21615811 Ext. 242
Cell: +595 971702494
Email: ulovera@seam.gov.py,
uliseslovera@hotmail.com

رومانيا
Ms. Claudia Sorina Dumitru
Senior Adviser
National Ozone Unit
Ministry of Environment
Libertatii Blv. No. 12 District 5
Bucharest 7000
Romania
Tel: +402 1408 9582
Cell: +407 24390063
Email: claudia.dumitru@mmediu.ro
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية
Mr. Brian Ruddie (President)
Senior Lawyer, International
EU Exit and Trade, DEFRA Legal
Advisers
Government Legal Department
Area 8E, 9 Millbank, c/o Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Tel: +44 20 802 64330
Cell: +44 7770 701663
Email: brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk

األمانات والوكاالت المنفذة
أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
مونتريال والوكاالت المنفذة
Mr. Eduardo Ganem
Chief Officer
Multilateral Fund for the
Implementation of the Montreal
Protocol
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5,
Canada
Tel: +1 514 282 7860
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: eganem@unmfs.org
Mr. Munyaradzi Chenje
Deputy Chief Officer
Multilateral Fund for the
Implementation of the Montreal
Protocol
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5,
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: mchenje@unmfs.org
Mr. Djiby Diop
Programme Management Officer
Multilateral Fund for the
Implementation of the Montreal
Protocol
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5,
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: djibyd@unmfs.org
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Ms. Zhou Xiaofang
Director
Montreal Protocol Unit
Chemicals Sustainable Development
Bureau for Policy and Programme
Support
United Nations Development
Programme
304 East 45th Street, Room FF-970
New York 10017
United States of America
Tel: +12129065782
Email: xiaofang.zhou@undp.org
Mr. Maksim Surkov
Regional Coordinator (Europe/CIS
Arab States and Africa)
Montreal Protocol Unit/Chemicals
United Nations Development
Programme
Istanbul 34381
Turkey
Tel: +908 5029 82613
Email: maksim.surkov@undp.org
Mr. Ajiniyaz Reimov
Programme and Research Analyst
Montreal Protocol Unit/Chemicals
United Nations Development
Programme
304 East 45th Street
New York – 10017
United States of America
Tel: +1 212 2906 5853
Email: ajiniyaz.reimov@undp.org

برنامج األمم المتحدة للبيئة
Ms. Shamila Nair-Bedouelle
Head
OzonAction Branch
UNEP Division of Technology,
Industry and Economics (DTIE)
Paris 75015
France
Tel : +33 1 4437 1450
Email: shamila.nairbedouelle@unep.org

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
Mr. Yury Sorokin
Industrial Development Officer
Montreal Protocol Division
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Vienna International Centre
P.O. Box 300
A-1400 Vienna
Austria
Tel: +43 1 260263624
Email: y.sorokin@unido.org
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البنك الدولي
Mr. Thanavat Junchaya
Senior Environmental Engineer
Climate Change Group, Implementing
Agency
Coordination Unit
The World Bank
1818 H. Street, NW.
Washington, DC 20433
United States of America
Tel: +1 202473 3841
Email: tjunchaya@worldbank.org

الجهات المدعوة
إسرائيل
Mr. Zeev Berel
Deputy Director
Ministry of Economy and Industry
5 Bank of Israel St.
Jerusalem 91036
Israel
Tel: +972 2 6662426
Fax: +972 2 6662922
Cell: +972 50 6240247
Email: zeev.berel@economy.gov.il

كازاخستان

Mr. Sabyr Assylbekov
Chief Expert
Department of Climate Change
Ministry of Energy
8, Orynbor Street
Astana 010000
Kazakhstan
Tel: +770 276 76459
Cell: +771 727 40259
Email: s.asylbekov@energo.gov.kz,
sssabyr@gmail.com

أمانة األوزون
Ms. Tina Birmpili
Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3855
Email: Tina.Birmpili@unep.org
Mr. Gilbert Bankobeza
Chief, Legal Affairs and Compliance
Ozone Secretariat
UNEP
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3854
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org
Mr. Gerald Mutisya
Programme Officer
Ozone Secretariat
UNEP
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 4057
Email: Gerald.Mutisya@unep.org
Ms. Katherine Theotocatos
Programme Officer (Compliance)
Ozone Secretariat
UNEP
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 5067
Email: katherine.theotocatos@unep.org

___________
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