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فتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول املالفريق العامل 

  ملستنفدة لطبقة األوزونمونتريال بشأن املواد ا
  الثونثالاالجتماع 

  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ - ١٥، جنيف

  لربوتوكول مونتريال عدم االمتثال إجراء مبوجب التنفيذ جلنة  
   الرابع واألربعوناالجتماع
  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٢ - ٢١جنيف، 

  

  ) من بروتوكول مونتريال٤ باء، الفقرة ٤املادة (حالة نظم الترخيص 

  األمانةمن مذكرة 

 باء من بروتوكول مونتريال بأن يقوم كل طرف يف الربوتوكول، يف موعد ٤تقضي املادة   - ١
 باء ٤  تاريخ بدء سريان املادة أو يف غضون ثالثة أشهر من٢٠٠٠يناير /لثاين كانون ا١يتجاوز  ال
ليه، بإنشاء نظام ترخيص لتوريد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها ع

من  ٤ ووفقاً ألحكام الفقرة. واملستصلحة الواردة يف املرفقات ألف وباء و جيم وهاء من الربوتوكول
 باء، يطلب من األمانة أن تعد وتعمم بصفة دورية على مجيع األطراف قائمة باألطراف اليت ٤ املادة

وتقضي املادة بأن ترسل األمانة تلك القائمة إىل جلنة التنفيذ . قدمت إليها تقارير عن نظم ترخيصها
  .للنظر فيها وتقدمي التوصيات املناسبة إىل األطراف

ول هلذه املذكرة قائمة جبميع األطراف يف تعديل مونتريال لربوتوكول ويورد املرفق األ  - ٢
ومن أصل . ٢٠١٠مايو / أيار١٤مونتريال اليت أنشأت نظم ترخيص وأخطرت األمانة بذلك حىت 

 ٧  منها نظم ترخيص، ومل تورد١٧٣  طرفاًن أنشأت١٨٠األطراف يف تعديل مونتريال البالغ عددها 
املرفق الثاين هلذه املذكرة قائمة بالدول من ) أ(الفرع ويورد . شاء أي نظمأطراف منها إفادات عن إن

األطراف يف بروتوكول مونتريال اليت أنشأت ونفذت بالفعل نظم ترخيص، مع أا مل الثالثة عشر 
 أما األطراف الثالثة يف الربوتوكول املدرجة أمساؤمها يف .تصبح بعد أطرافاً يف تعديل الربوتوكول

 .نظم ترخيص  تصدق على تعديل مونتريال ومل تنشمن املرفق الثاين فإا مل) ب( الفرع
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وتستكمل املذكرة احلالية عن حالة نظم الترخيص دورياً بناء على املعلومات اليت يتم تقدميها   - ٣
 إلدراجهااليت تنشئها خيص  األمانة باملعلومات عن نظم التروتشجع األطراف على تزويد. إىل األمانة

  .يف االستكماالت املقبلة هلذه املذكرة
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  ألولاملرفق ا

  األطراف يف تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال

موقف نظام الترخيص تاريخ التصديق الطرف 
 √ ١٧/٦/٢٠٠٤ أفغانستان  -١
 √ ٢٥/٥/٢٠٠٦ ألبانيا  -٢
 √ ٦/٨/٢٠٠٧ راجلزائ  -٣
 - ٢٦/١/٢٠٠٩ أندورا  -٤
 √ ١٠/٢/٢٠٠٠ أنتيغوا وبربودا  -٥
 √ ١٥/٢/٢٠٠١ األرجنتني  -٦
 √  ١٨/١٢/٢٠٠٨  أرمينيا  -٧
 √ ٥/١/١٩٩٩ أستراليا  -٨
 √ ٧/٨/٢٠٠٠ النمسا  -٩
 √ ٢٨/٩/٢٠٠٠ أذربيجان  -١٠
 √ ١٦/٣/٢٠٠٥ جزر البهاما  -١١
 √ ١٣/٣/٢٠٠١ البحرين  -١٢
 √ ٢٧/٧/٢٠٠١ بنغالديش  -١٣
 √ ١٠/١٢/٢٠٠٢ بربادوس  -١٤
 √ ١٣/٣/٢٠٠٧ بيالروس  -١٥
 √ ١١/٨/٢٠٠٤ بلجيكا  -١٦
 √ ١٧/١/٢٠٠٨ بليز  -١٧
 √ ١٦/١١/٢٠٠٧ بنن  -١٨
 √ ٢٣/٨/٢٠٠٤ بوتان  -١٩
 √ ١٢/٤/١٩٩٩ )تعددة القومياتامل - دولة (بوليفيا   -٢٠
 √ ١١/٨/٢٠٠٣ البوسنة واهلرسك  -٢١
 √ ٣٠/٦/٢٠٠٤ الربازيل  -٢٢
 -  ٣/٣/٢٠٠٩  بروين دار السالم  -٢٣
 √ ٢٤/١١/١٩٩٩  بلغاريا  -٢٤
 √  ١١/١١/٢٠٠٢  بوركينا فاسو  -٢٥
 √ ١٨/١٠/٢٠٠١ بوروندي  -٢٦
 √ ٣١/١/٢٠٠٧ كمبوديا  -٢٧
 √  ٢١/٨/٢٠٠٩  الكامريون   -٢٨
 √ ٢٧/٣/١٩٩٨ كندا  -٢٩
 √ ٣١/٧/٢٠٠١ الرأس األخضر  -٣٠
 √ ٢٩/٥/٢٠٠٨ مجهورية أفريقيا الوسطى  -٣١
 √ ٣٠/٥/٢٠٠١ تشاد  -٣٢
 √ ١٧/٦/١٩٩٨ شيلي  -٣٣
 √  ١٦/٦/٢٠٠١  كولومبيا  -٣٤
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موقف نظام الترخيص تاريخ التصديق الطرف 
 √ ٢/١٢/٢٠٠٢ جزر القمر  -٣٥
 √ ١٩/١٠/٢٠٠١ الكونغو  -٣٦
 √ ٢٢/١٢/٢٠٠٣  جزر كوك  -٣٧
 √ ١/١٢/٢٠٠٥ ريكاكوستا  -٣٨
 √ ٨/٩/٢٠٠٠ كرواتيا  -٣٩
 √ ١٢/٩/٢٠٠٥ كوبا  -٤٠
 √ ٢/٦/٢٠٠٣ قربص  -٤١
 √ ٥/١١/١٩٩٩ يةمهورية التشيكاجل  -٤٢
 √ ١٣/١٢/٢٠٠١ مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  -٤٣
 √ ٢٣/٣/٢٠٠٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٤٤
 √ ٢٤/٩/٢٠٠٣ الدامنرك  -٤٥
 √ ٣٠/٧/١٩٩٩ جيبويت  -٤٦
 √ ٧/٣/٢٠٠٦ دومينيكا  -٤٧
 √  ١/١٠/٢٠٠٩  اجلمهورية الدومينيكية  -٤٨
 √ ١٦/٢/٢٠٠٧ إكوادور  -٤٩
 √ ٢٠/٧/٢٠٠٠ مصر  -٥٠
 √ ٨/١٢/٢٠٠٠ السلفادور  -٥١
 √ ١١/٧/٢٠٠٧ ينيا االستوائيةغ  -٥٢
 - ٥/٧/٢٠٠٥  إريتريا  -٥٣
 √ ١١/٤/٢٠٠٣ إستونيا  -٥٤
 -  ٢٥/١١/٢٠٠٩  إثيوبيا  -٥٥
 √ ١٧/١١/٢٠٠٠ االحتاد األورويب  -٥٦
 √ ١٩/٢/٢٠٠٧ يفيج  -٥٧
 √ ١٨/٦/٢٠٠١ فنلندا  -٥٨
 √ ٢٥/٧/٢٠٠٣ فرنسا  -٥٩
 √ ٤/١٢/٢٠٠٠ غابونال  -٦٠
 √ ٣٠/٤/٢٠٠٨ غامبيا  -٦١
 √ ١٢/٧/٢٠٠٠ جورجيا  -٦٢
 √ ٥/١/١٩٩٩ أملانيا  -٦٣
 √ ٨/٨/٢٠٠٥ غانا  -٦٤
 √ ٢٧/١/٢٠٠٦ اليونان  -٦٥
 √ ٢٠/٥/١٩٩٩ غرينادا  -٦٦
 √ ٢١/١/٢٠٠٢ غواتيماال  -٦٧
 √ ١٢/١١/٢٠٠٢ غينيا بيساو  -٦٨
 √ ٢٣/٧/١٩٩٩ غيانا  -٦٩
 √ ٢٩/٣/٢٠٠٠ هاييت  -٧٠
 √ ٥/٥/٢٠٠٨ الكرسي الرسويل  -٧١
 √ ١٤/٩/٢٠٠٧ هندوراس  -٧٢
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موقف نظام الترخيص تاريخ التصديق الطرف 
 √ ٢٦/٧/١٩٩٩ هنغاريا  -٧٣
 √ ٨/٢/٢٠٠٠ آيسلندا  -٧٤
 √ ٣/٣/٢٠٠٣ اهلند  -٧٥
 √ ٢٦/١/٢٠٠٦ إندونيسيا  -٧٦
 √  ١٧/١٠/٢٠٠١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -٧٧
 √  ٢٥/٦/٢٠٠٨ العراق  -٧٨
 √ ٦/١٠/٢٠٠٥ أيرلندا  -٧٩
 √ ٢٨/٥/٢٠٠٣ إسرائيل  -٨٠
 √ ١/٥/٢٠٠١ إيطاليا  -٨١
 √ ٢٤/٩/٢٠٠٣ جامايكا  -٨٢
 √ ٣٠/٨/٢٠٠٢ اليابان  -٨٣
 √ ٣/٢/١٩٩٩ األردن  -٨٤
 √ ١٢/٧/٢٠٠٠ كينيا  -٨٥
 √ ٩/٨/٢٠٠٤ كرييبايت  -٨٦
 √ ١٣/٦/٢٠٠٣ الكويت  -٨٧
 √ ١٣/٥/٢٠٠٣ قريغيزستان  -٨٨
 √ ٢٨/٦/٢٠٠٦  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -٨٩
 √ ١٤/٦/٢٠٠٢ التفيا  -٩٠
 √ ٣١/٧/٢٠٠٠ لبنان  -٩١
 √ ١٥/٤/٢٠١٠ ليسوتو  -٩٢
 √ ٣٠/١١/٢٠٠٤ ليبرييا  -٩٣
 √ ٢٣/١٢/٢٠٠٣ ليختنشتاين  -٩٤
 √ ١٧/٣/٢٠٠٤  ليتوانيا  -٩٥
 √ ٨/٢/١٩٩٩ غكسمربل  -٩٦
 √ ١٦/١/٢٠٠٢  مدغشقر  -٩٧
 √ ٢٧/٢/٢٠٠٩  ويالم  -٩٨
 √ ٢٦/١٠/٢٠٠١  ماليزيا  -٩٩
 √ ٢٧/٩/٢٠٠١ مالديف  -١٠٠
 √ ٧/٣/٢٠٠٣  مايل  -١٠١
 √ ٢٢/١١/٢٠٠٣  ةمالط  -١٠٢
 √ ٢٧/١/٢٠٠٣  جزر مارشال  -١٠٣
 √ ٢٢/٧/٢٠٠٥ موريتانيا  -١٠٤
 √ ٢٤/٣/٢٠٠٣  موريشيوس  -١٠٥
 √ ٢٨/٧/٢٠٠٦ املكسيك  -١٠٦
 √ ٢٧/١١/٢٠٠١ ) املوحدة- واليات(ميكرونيزيا   -١٠٧
 √ ٢٦/٧/٢٠٠١ موناكو  -١٠٨
 √ ٢٨/٣/٢٠٠٢ منغوليا  -١٠٩
 √ ٢٣/١٠/٢٠٠٦ اجلبل األسود  -١١٠
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موقف نظام الترخيص تاريخ التصديق الطرف 
 √ ١/١٠/٢٠٠٧ ناميبيا  -١١١
 √ ١٠/٩/٢٠٠٤ ناورو  -١١٢
 √ ٢١/٢/٢٠٠٠ هولندا  -١١٣
 √ ٣/٦/١٩٩٩ نيوزيلندا  -١١٤
 √ ٨/١٠/١٩٩٩ النيجر  -١١٥
 √ ٢٧/٩/٢٠٠١ نيجرييا  -١١٦
 √ ٢٢/١١/٢٠٠٣ نيوي  -١١٧
 √ ٣٠/١٢/١٩٩٨ النرويج  -١١٨
١١٩-  ١٩/١/٢٠٠٥ مانع √ 
 √ ٢/٩/٢٠٠٥ باكستان  -١٢٠
 √ ٢٩/٥/٢٠٠١ باالو  -١٢١
 √ ٥/٣/١٩٩٩ بنما  -١٢٢
 √ ٢٧/٤/٢٠٠١ ايباراغو  -١٢٣
 √ ٢٠/٥/٢٠٠٨ بريو  -١٢٤
 √ ٢٣/٥/٢٠٠٦ الفلبني  -١٢٥
 √ ٦/١٢/١٩٩٩ بولندا  -١٢٦
 √ ٣/١٠/٢٠٠٣ الربتغال  -١٢٧
 √ ٢٩/١/٢٠٠٩ قطر  -١٢٨
 √  ١٩/٨/١٩٩٨ مجهورية كوريا  -١٢٩
 √ ٢٤/٥/٢٠٠٥ لدوفامجهورية مو  -١٣٠
 √ ٢١/٥/٢٠٠١ رومانيا  -١٣١
 √ ١٤/١٢/٢٠٠٥ االحتاد الروسي  -١٣٢
 √ ٧/١/٢٠٠٤ رواندا  -١٣٣
 √ ٢٥/٢/١٩٩٩ سينيفوسانت كيتس   -١٣٤
 √ ٢٤/٨/١٩٩٩ لوسياسانت   -١٣٥
 √  ١١/٥/٢٠٠٩  فنسنت وجزر غرينادينسانت   -١٣٦
 √ ٤/١٠/٢٠٠١ ساموا  -١٣٧
 - ٢٣/٤/٢٠٠٩ سان مارينو  -١٣٨
 √ ١٩/١١/٢٠٠١ ساو تومي وبرينسييب  -١٣٩
 √ ١٢/٨/١٩٩٩ السنغال  -١٤٠
 √ ٢٢/٣/٢٠٠٥ صربيا  -١٤١
 √ ٢٦/٨/٢٠٠٢ ليسيش  -١٤٢
 √ ٢٩/٨/٢٠٠١ سرياليون  -١٤٣
 √ ٢٢/٩/٢٠٠٠ سنغافورة  -١٤٤
 √ ٣/١١/١٩٩٩ سلوفاكيا  -١٤٥
 √ ١٥/١١/١٩٩٩ سلوفينيا  -١٤٦
 √ ١٧/٨/١٩٩٩ ر سليمانجز  -١٤٧
 - ١/٨/٢٠٠١ الصومال  -١٤٨
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موقف نظام الترخيص تاريخ التصديق الطرف 
 √ ١١/١١/٢٠٠٤ جنوب أفريقيا  -١٤٩
 √ ١١/٥/١٩٩٩ إسبانيا  -١٥٠
 √ ٢٠/٨/١٩٩٩ سري النكا  -١٥١
 √ ١٨/٥/٢٠٠٤ السودان  -١٥٢
 √ ٢٩/٣/٢٠٠٦ سورينام  -١٥٣
 √ ١٦/١٢/٢٠٠٥ سوازيلند  -١٥٤
 √ ١٢/٧/١٩٩٩ السويد  -١٥٥
 √ ٢٨/٨/٢٠٠٢ سويسرا  -١٥٦
 √ ٣٠/١١/١٩٩٩ اجلمهورية العربية السورية  -١٥٧
 √ ٧/٥/٢٠٠٩  طاجيكستان  -١٥٨
 √ ٢٣/٦/٢٠٠٣ تايلند  -١٥٩
 √ ٣١/٨/١٩٩٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -١٦٠
 -  ١٦/٩/٢٠٠٩  ليشيت - تيمور  -١٦١
 √ ٢٦/١١/٢٠٠١ توغو  -١٦٢
 √ ٢٦/١١/٢٠٠٣ تونغا  -١٦٣
 √ ١٠/٦/١٩٩٩  وتوباغودترينيدا  -١٦٤
 √ ١٩/١٠/١٩٩٩ تونس  -١٦٥
 √ ٢٤/١٠/٢٠٠٣ تركيا  -١٦٦
 √ ٢٨/٣/٢٠٠٨ تركمانستان  -١٦٧
 √ ٣١/٨/٢٠٠٠ لواتوف  -١٦٨
 √ ٢٣/١١/١٩٩٩ أوغندا  -١٦٩
 √ ٤/٥/٢٠٠٧ أوكرانيا  -١٧٠
 √ ١٦/٢/٢٠٠٥ اإلمارات العربية املتحدة  -١٧١
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا   -١٧٢

 ١٢/١٠/٢٠٠١ الشمالية
√ 

 √ ٦/١٢/٢٠٠٢ مجهورية ترتانيا املتحدة  -١٧٣
 √ ١/١٠/٢٠٠٣ الواليات املتحدة األمريكية  -١٧٤
 √ ١٦/٢/٢٠٠٠ غوايوأور  -١٧٥
 √ ٣١/١٠/٢٠٠٦ أوزبكستان  -١٧٦
 √ ١٣/٥/٢٠٠٢ ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   -١٧٧
 √ ٣/١٢/٢٠٠٤ ت ناميفي  -١٧٨
 √ ٢٣/٤/٢٠٠١ اليمن  -١٧٩
 √ ١١/١٠/٢٠٠٧ زامبيا  -١٨٠

  .تشري إىل أنه مت إنشاء نظام ترخيص  √

  .نه مل يتم إنشاء نظام ترخيصتشري إىل أ  -
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  املرفق الثاين

نظم ولكنها أنشأت وطبقت حىت اآلن يف تعديل مونتريال اليت مل تصبح أطرافاً الدول   -ألف 
  ترخيص

  الصني  - ١
  كوت ديفوار  - ٢
  غينيا  - ٣
  كازاخستان  - ٤
   العربية الليبيةةاجلماهريي  - ٥
  ربغامل  - ٦
  موزامبيق  - ٧
  ميامنار  - ٨
  لنيبا  - ٩
  نيكاراغوا  -١٠
  بابوا غينيا اجلديدة  - ١١
  اململكة العربية السعودية  - ١٢
 زمبابوي  - ١٣

األطراف يف بروتوكول مونتريال اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف تعديل مونتريال ولكنها أنشأت نظم   -باء 
  ترخيص

  أنغوال  - ١

  بوتسوانا  - ٢

  فانواتو  - ٣

______________  


