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 لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
  لبروتوكول مونتريال

 واألربعون الثامناالجتماع 
  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٣٠و ٢٩بانكوك، 

لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها رير تق
  الثامن واألربعين

  افتتاح االجتماع  - أوالً 
عقد االجتماع الثامن واألربعون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف   - ١

  .٢٠١٢متوز/يوليه  ٣٠و ٢٩ مركز مؤمترات األمم املتحدة يف بانكوك يومي
رئيس اللجنة، االجتماع يف الساعة العاشرة من  ،)سري النكاوافتتح السيد و. ل. سوماتيباال (  - ٢

ذكرى السنوية المتوز/يوليه. وبعد أن قدم نبذة خمتصرة عن تاريخ اللجنة وهي تقرتب من  ٢٩صباح يوم 
ا ستتناول ال بنود املدرجة على جدول أعمال االجتماع احلايل العشرين إلنشائها، أعرب عن ثقته يف أ

  وفعالية.بكفاءة 
س، نائب األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بالنيابة عن السيد ماركو هورفيتوحتدث السيد بول   - ٣

ز، األمني التنفيذي لألمانة، فرحب باملشاركني يف االجتماع، ومن بينهم على وجه اخلصوص ممثلو يغونزال
، وزامبيا. وقال إن األعضاء اجلدد وبولندادد: غينيا (اليت تستكمل فرتة اجلزائر)، ولبنان، األعضاء اجل

سيقدمون جرعة من احلماس واملنظورات اجلديدة، بينما سيوفر األعضاء احلاليون االستمرارية واخلربة، وهو 
عند تنظيم عمل اللجنة.  األطراف يف بروتوكول مونرتيال ةحلكم رافداً حيقق التوازن الكامل الذي يعد  ما

ا اللجنة مع املسائل املعروضة أمامها،  وتتجلى هذه احلكمة أيضًا يف العملية التعاونية اليت تعاملت 
مستفيدة من خربة ودراية أمانة األوزون، والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، والوكاالت 

ا مبوجب الربوتوكول. وعن طريق هذه املنفذة للربوتوكول من أجل متكني األطرا ف من االمتثال لتعهدا
من  مشروع مقرر قبلت كلها تقريباَ  ٢٠٠العملية، قدمت اللجنة الجتماع األطراف على مر السنني قرابة 

 مرحياً دون تغيري. وبعد أن أشار إىل أنه بينما يعد جدول أعمال االجتماع احلايل جانب اجتماع األطراف 
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ج اللجنة املعتاد سيتطلب بذل أقصى اجلهود من جانب اجلميع، متىن لألعضاء حظًا سعيداً ، وأن نسبياً 
  وجهداً موفقاً، وشكرهم على عملهم بالنيابة عن جمتمع األوزون. 

  الحضور
حضر االجتماع ممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة: أرمينيا، وأملانيا، وغينيا، ولبنان،   - ٤

  النكا، والواليات املتحدة األمريكية، وزامبيا.  ، وسريولندا، وسانت لوسياوبونيكاراغو، 
كما حضر االجتماع ممثالن عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، ونائب   - ٥

اف: رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، وممثلو الوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد األطر 
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 

  الدويل. 
  . رفق الثاين هلذا التقريريف اململشاركني قائمة اوترد   - ٦

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ثانياً 
يزيتش (بولندا) يله رئيسًا للجنة، والسيد جانوس كوزاكرأس االجتماع السيد سوماتيباال بوصف  - ٧

  بوصفه نائباً للرئيس ومقرراً للجنة. 
وأقرت اللجنة جدول األعمال التايل، استنادًا إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   - ٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/1:  
  افتتاح االجتماع.  - ١
  مل.إقرار جدول األعمال وتنظيم الع  - ٢
من بروتوكول مونرتيال  ٩و ٧األمانة عن البيانات واملعلومات مبوجب املادتني  منعرض   - ٣

  وعن القضايا ذات الصلة. 
أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عن املقررات ذات  منعرض   - ٤

ا الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق، وعن األنشطة اليت اضط لعت 
الوكاالت املنفذة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة 

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

  دم االمتثال: املتصلة بع
  االلتزامات باإلبالغ عن البيانات:   (أ)

  )؛ ٤٧/٥إسرائيل (التوصية   ‘١’
  )؛٢٣/٢٥و ٢٣/٢٢ اليمن (املقرران  ‘٢’

  خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال:   (ب)
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  )؛ ٢٠/١٦إكوادور (املقرر   ‘١’
  )؛ ١٧/٣٧و ١٥/٣٦ليبيا (املقرران   ‘٢’
  )؛ ١٧/٣٩أوروغواي (املقرر   ‘٣’

  ). ٢٣/٢٣توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال: ليبيا (املقرر   ج)(
  استعراض املعلومات:   - ٦

  ): ١٥/١٩و ١٣/١٥طلبات تغيري البيانات املرجعية (املقرران   (أ)
  اجلزائر؛   ‘١’
  )؛ ٤٧/١١مجهورية الكونغو الدميقراطية (التوصية   ‘٢’
  )؛ ٤٧/١٢غينيا االستوائية (التوصية   ‘٣’
  )؛ ٤٧/١١يا (التوصية غامب  ‘٤’
  )؛ ٤٧/١٢غينيا بيساو (التوصية   ‘٥’
  موزامبيق؛   ‘٦’
  النيجر.   ‘٧’

كلورية  عدم االمتثال احملتمل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو  (ب)
  فلورية من جانب أوكرانيا وطلب املساعدة. 

  يانات. النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير الب  - ٧
  من الربوتوكول:  ٧اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة   - ٨

  ما قبل الشحن؛  الزراعي ومعاجلاتبروميد امليثيل املستخدم يف احلجر   (أ)
  تدمري املواد املستنفدة لألوزون.   (ب)

النظر يف تقرير األمانة عن وضع نظم للرتخيص: حالة وضع نظم للرتخيص مبوجب املادة   - ٩
  ). ٢٣/٣١من بروتوكول مونرتيال (املقرر باء  ٤

  على دعوة من جلنة التنفيذ.  بناءً لالجتماع معلومات عن امتثال األطراف احلاضرة   -  ١٠
  مسائل أخرى.   -  ١١
  اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع.  -  ١٢
  اختتام االجتماع.  -  ١٣
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ول مونتريال من بروتوك ٩و ٧ عرض من األمانة للبيانات والمعلومات بموجب المادتين  - ثالثاً 
  والقضايا ذات الصلة

من  ٧ملادة علومات اليت قدمتها األطراف مبوجب الدى عرض ممثل األمانة هذا البند، خلص امل  - ٩
  . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2بروتوكول مونرتيال على النحو الوارد تفصيله يف الوثيقة 

طرفا مل تصدق بعد على واحد أو أكثر من التعديالت  ١٩وفيما يتعلق حبالة التصديق، قال إن   -  ١٠
. بيجنجعلى الربوتوكول، وأن األمانة تشجع األطراف بصورة إجيابية للتصديق عليها، والسيما تعديل 

طرفًا قامت باإلبالغ حىت  ١٢٥، قال إن أكثر من ٧وبالنسبة حلالة إبالغ البيانات السنوية مبوجب املادة 
، امتثلت مجيع األطراف بصورة كاملة ٢٠١٠إىل  ١٩٨٦ لألعوام منبالنسبة ، و ٢٠١١اآلن عن عام 

ا باإلبالغ فيما عدا ليبيا وموزامبيق، اللتني ستناقش قضايا عدم امتثاهل ا يف االجتماع احلايل. ماللتزاما
عن عام  سنوات سابقة، إىل جانب بياناته ة منأخريًا مجيع البيانات الناقص قدمواجلدير بالذكر أن اليمن 

من  ١. وانتقل إىل مسألة االمتثال لتدابري الرقابة اليت تنطبق على األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١١
ا اخلاصة باستهالك مركبات الكربون ٥املادة  ، فقال إن أوكرانيا قد طلبت مؤخرا تنقيحًا تصاعديًا لبيانا
ا الطرف يف حالة عدم االمتثال للربوتوكول. ، واليت وضعت هذ٢٠١٠كلورية فلورية عن عام  اهليدرو

، مل حتدد األمانة حاالت جديدة لعدم االمتثال ٥من املادة  ١ة مبوجب الفقرة لوبالنسبة لألطراف العام
تقدمي البيانات اليت احملتمل. غري أنه ال يزال يتعني على األمانة استكمال استعراض وتقييم امتثال طلبات 

  يت تلقتها من األطراف خالل الشهر املاضي. طلباً وال ٨٠تزيد على 
ملركبات الكربون الكلورية  الضروريةإلعفاءات من االستخدامات وفيما يتعلق بكشف حساب ا  -  ١١

، بينما قدم االحتاد ٢٠١١فلورية، مل تقدم اجلمهورية الدومينيكية واملكسيك بعد تقاريرمها احملاسبية عن عام 
قطاع الفضاء اجلوي. ومن بني عن قننة ولكن ليس املرعات اجلتنشاق بالروسي تقريره عن أجهزة االس

لربوميد امليثيل، اليزال يتعني على إسرائيل فقط  الضروريةاألطراف اليت منحت إعفاءات لالستخدامات 
. وفيما يتعلق مبسألة اإلبالغ عن الصادرات وبلدان املقصد وفقاً ٢٠١١تقدمي تقريرها احملاسيب عن عام 

ت وجهات مجيع طرفًا حدد ٢٥، من بينها ٢٠١٠طرفًا عن الصادرات لعام  ٣٣، أفاد ١٧/١٦ للمقرر
يف املائة من الصادرات حسب الوزن. وال تزال ترد بيانات بالنسبة لعام  ٩٨حتديد وجهات  الصادرات. ومت

ا  لةشام؛ ومن مث مل يتم تقدمي إحصاءات بعد تقاريرهم مل يقدموان هناك مصدرون رئيسيو ، و ٢٠١١ أل
  ستكون غري كاملة. ومل تكن هناك تقارير حىت اآلن عن الصادرات لغري األطراف ملدة عامني. 

كلورية  ويطلب غري األطراف تنقيح البيانات املرجعية الستهالكها من مركبات الكربون اهليدرو  -  ١٢
كونغو، ومجهورية الكونغو . وسيتم استعراض الطلبات الواردة من اجلزائر، وال١٣/١٥فلورية وفقًا للمقرر 

أثناء االجتماع احلايل.  او، وهايييت، وموزامبيق، والنيجرالدميقراطية، وغينيا االستوائية، وإريرتيا، وغينيا بيس
ملواد املستنفدة لألوزون وفقًا للمقرر فائض اإلنتاج املخّزن أو االستهالك من اوفيما يتعلق باإلبالغ عن 

طرفني قدما مؤخراً تقارير ؛ وأشار إىل أن ٢٠١١لنسبة لعام االت جديدة با، مل يتم اإلبالغ عن ح١٢/٢٠
: فقد أبلغت الواليات املتحدة األمريكية عن خمزونات من بروميد امليثيل ٢٠١٠عن خمزونات يف عام 

ة للتصدير يف سنوات أخرية، وأبلغت اهلند عن خمزونات لتدمري منتجات فرعية ملركبات الكربون الكلورية فلوري
  من الرتبة غري الصيدالنية. 
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باإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع، أشار ممثل األمانة إىل أنه مبوجب املقرر وفيما يتعلق   -  ١٣
طلب من مجيع األطراف اليت لديها استخدامات لعوامل التصنيع تقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب  ،٢١/٣

عام، غري أن االلتزام باإلبالغ السنوي ال ينطبق على أي أيلول/سبتمرب من كل  ٣٠حبلول  ١٠/١٤املقرر 
، حثت جلنة ٤٧/٨طرف أبلغ األمانة ألنه ال توجد لديه استخدامات لعوامل التصنيع. ومبوجب التوصية 

عن استخدامات عوامل التصنيع على أن تقوم بذلك على وجه طرفًا مل تقدم معلومات بعد  ٤٢التنفيذ 
طرفاً املعلومات املطلوبة حىت وقت االجتماع احلايل. وستقدم  ٢٢طراف، مل يقدم السرعة. ومن بني هذه األ

  األمانة مزيداً من املعلومات احملدثة يف االجتماع التاسع واألربعني للجنة. 
ات ما قبل الشحن يثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلوانتقل إىل اإلبالغ عن استخدام بروميد امل  -  ١٤

قال إن بعض األطراف أحملت إىل وجود بعض االرتياب يف البيانات ف، ٧ب مبوجب املادة على النحو املطلو 
األن بعض األطراف  االيت مت إبالغه  ،مل تستوف بيانات مجيع اخلانات يف استمارات اإلبالغ اخلاصة 

ا اإلشارة إىل استهالك صفري أوكان يستحيل معرفة ما إذا كانت هذه اخلانات اخلالية قُ  و متثل عدم صد 
أن تؤكد كل مرة، كما حيدث يف استخدامات عوامل بمطالبة األطراف  ،اإلبالغ. ومن بني احللول احملتملة

ا مل تستخدم بروميد امل ،التصنيع ات ما قبل الشحن. وميكن مطالبة يثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلأ
سبة لسنوات سابقة تعين أصفاراً أو عدم اإلبالغ، األطراف أيضًا بأن تؤكد ما إذا كانت اخلانات اخلالية بالن

ة. وأخريا، فيما يتعلق بالبيانات اليت مت إبالغها عن تدمري الة األخرية إىل البيانات الناقصوأن تشري يف احل
املواد املستنفدة لألوزون، أشار إىل أن بعض األطراف اليت لديها مرافق تدمري مل تقدم قط بيانات عن 

تدمري. أما مسألة عرف أن لديها مرافق ني أن بعض األطراف اليت أبلغت عن التدمري مل يُ التدمري، يف ح
ا مطروحة للمناقشة.  ما   إذا كان هذا األمر يستحق البحث من جانب جلنة التنفيذ، فإ
وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال أحد األعضاء إنه سيكون من املفيد للجنة أن تدرج األمانة   -  ١٥
ا لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قائمة بتلك األطراف اليت مل يف  التقرير اخلاص بالبيانات اليت أعد

صلة بالقضايا اليت نوقشت يف التقرير. وتساءل أيضًا عن اجلهود ال ذاتتصدق على تعديالت الربوتوكول 
اليت أدخلت على لتعديالت اليت تبذهلا األمانة والوكاالت املنفذة لتشجيع تلك األطراف على تصديق ا

كلورية فلورية والذي  التجارية لتجميد استهالك مركبات الكربون اهليدرو اآلثارالربوتوكول، خاصة على ضوء 
  . ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١سينفذ اعتباراً من 

ليل ق اآلن اإن األطراف اليت مل تصدق على التعديالت عدده ،ممثل األمانة ردًا على ذلكوقال   -  ١٦
حبيث ميكن إدراجها يف تقارير املستقبل اخلاصة باإلبالغ عن البيانات. وفيما يتعلق باجلهود املبذولة لتشجيع 

املنتجني تنصحهم التصديق، قال إن األمانة اتصلت باألطراف اليت مل تصدق على التعديالت، وكتبت إىل 
بالنسبة للتجارة مع غري األطراف،  آثارهافلورية و  كلورية بتدابري الرقابة الوشيكة على مركبات الكربون اهليدرو

ا تبذل جهودًا أيضًا ملساعدة وحدا األوزون الوطنية لدى غري األطراف املعنية فيما يتعلق بالتصديق  توأ
لتلك الدول. وكانت أيضًا تنصح غري ومسائل أخرى تتصل باالمتثال، مبا يف ذلك عن طريق إيفاد بعثات 

. وأوضح ممثلو الوكاالت ع التعديالت يف آن واحد لتفادي التعرض للعقوبات التجاريةتصديق مجيباألطراف 
م لتشجيع األطراف على تصديق التعديالت.    املنفذة باملثل اجلهود اليت بذلتها منظما
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، تساءل أحد األعضاء عن السبب يف أن قصدوبالنسبة ملسألة اإلبالغ عن الصادرات وبلدان امل  -  ١٧
عينة مل تذكر هذه املعلومات. وقال ممثل األمانة إن األمانة تثري هذه املسألة عادة مع األطراف اليت أطرافًا م

أغفلت معلومات عن املقصد عند إعداد تقاريرها؛ غري أن هذه األطراف تشري أحيانًا إىل أن مثل هذه 
  ذلك. املعلومات حماطة بالسرية، وليس يف مقدور األمانة متابعة املسألة أكثر من 

طلب من اللجنة متابعة حاالت التخزين مل يُ  ٢٢/٢٠وأشار أحد األعضاء إىل أنه مبوجب املقرر   -  ١٨
غة عن التخزين قد أفادت أيضًا بأن لديها تدابري متنع اليت مت اإلبالغ عنها إال إذا كانت األطراف املبلّ 

املقرر. وبعد أن أشار إىل أن تقرير  نة ألي غرض آخر خبالف األغراض املذكورة يفاستخدام املواد املخزّ 
) مل يذكر ما إذا كانت UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2( ٧األمانة عن البيانات املقدم مبوجب املادة 

الواليات املتحدة واهلند لديهما مثل هذه التدابري، اقرتح أن تطلب األمانة يف املستقبل من األطراف تقدمي 
تنفدة لألوزون لتأكيد وجود مثل هذه التدابري كتابة. وبعد أن قال ممثل معلومات عن املواد املخزنة املس

، أوضح UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2هذه املسألة ينبغي أن تكون قد نوقشت يف الوثيقة  إناألمانة 
أن الواليات املتحدة قدمت يف الواقع معلومات مفصلة عن مثل هذه التدابري، بينما مل تقدم اهلند أي 

  . بيانات
وفيما يتعلق باستخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، أيد أحد   -  ١٩

األعضاء اقرتاح األمانة بأن تلك األطراف اليت ال تستخدم بروميد امليثيل هلذه األغراض ينبغي أن تذكر هذه 
(أ) من جدول  ٨املسألة يف إطار البند احلقيقة صراحًة ملرة واحدة. ووافقت اللجنة على مواصلة حبث هذه 

  األعمال. 
االت عدم االتساق بني تدمري املواد دمري، أعرب عدة أعضاء عن قلقهم من حوبالنسبة ملسألة الت  -  ٢٠

ووجود مرافق للتدمري، وفقًا ملا ذكرته األمانة. واقرتح أحد األعضاء  الذي مت اإلبالغ عنهاملستنفدة لألوزون 
ا مل راف اليت لديها مرافق واليت مل تبلغ عن التدمري أن تؤكد مطالبة تلك األط املواد  ُتدمرملرة واحدة أ

عرف عنها أن لديها مرافق تدمري املستنفدة لألوزون، وأن تلك األطراف اليت أفادت عن التدمري ولكن مل يُ 
طراف اليت لديها مرافق ميكن مطالبة األينبغي مطالبتها بتقدمي معلومات عن مرافقها. وعالوًة على ذلك، 

تدمري بتقدمي املزيد من املعلومات عن طبيعة هذه املرافق. ووافقت اللجنة على مواصلة حبث هذه املسألة يف 
  (ب) من جدول األعمال.  ٨إطار البند 

املواد وتساءل أحد األعضاء عن السبب يف أن تقرير األمانة مل يقدم معلومات عن استخدامات   -  ٢١
، واقرتح أنه ينبغي مطالبة األطراف اليت مل تبلغ ٧وجب املادة مباإلبالغ عنها مطلوب  إنيث الوسيطة، ح

لب ن لديها مثل هذه االستخدامات. وطالوسيطة بأن تؤكد ملرة واحدة أنه مل تكقط عن استخدامات املواد 
وسيطة اليت أبلغت عنها هذا العضو أيضًا من األمانة أن تدرج يف تقريرها معلومات عن استخدامات املواد ال

األطراف. وقال ممثل األمانة إن األمانة تسرتشد بتوجيهات اللجنة واجتماع األطراف، وستقدم معلومات عن 
على مواصلة حبث  اللجنة استخدامات املواد الوسيطة إذا طلبت اللجنة أو اجتماع األطراف ذلك. ووافقت

  من جدول األعمال.  ٨هذه املسألة يف إطار البند 
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عرض من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المقررات ذات   - رابعاً 
الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق وعن األنشطة التي اضطلعت بها الوكاالت 

تحدة المنفذة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم الم
  الدولي) لتيسير امتثال األطراف للتنمية الصناعية، والبنك

قدم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريرًا عن حالة مشاريع التخلص التدرجيي اليت ميوهلا   -  ٢٢
مشروعًا استثمارياً  ١١١املرفق ألف واملرفق باء، جيري اآلن تنفيذ ما جمموعه النسبة ملواد بالصندوق. ف

مشروعًا ألجهزة  ١١مشاريع من بني  ٤ها تتعلق مبركبات الكربون الكلورية فلورية، بينما مت استكمال معظم
  مشاريع ال تزال جارية.  ٧قننة، وهناك املرعات اجلاالستنشاق ب

طرفاً  ١٢٧، متت املوافقة على التمويل لصاحل اهليدرو كلورية فلوريةوفيما يتعلق مبركبات الكربون   -  ٢٣
لوضع خطط إدارة التخلص التدرجيي مببلغ إمجايل قدره  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة راف من األط
مليون دوالر من هذا املبلغ. ومن املتوقع أن تقدم إىل اللجنة  ٢٣١,٣مت اإلفراج عن و مليون دوالر،  ٤٩٨,٩

انية عشر بلدًا آخر. وتغطي لثم اهليدرو كلورية فلوريةالتنفيذية خطط إدارة التخلص من مركبات الكربون 
 ٢٠١١الفرتة من  اهليدرو كلورية فلوريةخطط املرحلة األوىل إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

دف مثل هذه  ٢٤لعدد آخر قدره  ٢٠١٥إىل  ٢٠١١بلدًا والفرتة من  ٨٢لعدد  ٢٠٢٠إىل  بلداً؛ و
قبل حلول املوعد  اهليدرو كلورية فلوريةت الكربون اخلطط إىل حتقيق التخلص التدرجيي الكامل من مركبا

  .٢٠٤٠النهائي يف عام 
بلدان على موافقة  ٩بلداً. وقد حصل  ١٨وجيري تنفيذ مشاريع استثمارية لربوميد امليثيل يف   -  ٢٤

غ ميد امليثيل بكمية تبلالتنفيذية بالنسبة ملشاريع حتقيق التخلص التدرجيي اجلزئي من استهالك برو اللجنة 
بلدان من هذه البلدان التسعة عن انعدام  ٤ألوزون، وقد أبلغت حمسوبًا بدالة استنفاد ا طن ٨٢٣,٧

االستهالك ملدة جتاوزت عاماً. وسيتم حبث مشاريع ملعاجلة التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة يف اجلزائر 
إلعدادها مبجرد أن يتم التوصل ، ١٥/١٢امليثيل مبوجب املقرر  بروميدسمح هلا باستخدام وتونس، واليت يُ 

  إىل بدائل. وجيري تنفيذ مشروع يف الصني للتخلص التدرجيي الكامل من إنتاج بروميد امليثيل. 
فقال إنه يبدو أنه ال يوجد أي طرف يف حالة عدم امتثال  ،إىل بيانات الربامج القطريةوانتقل   -  ٢٥

. ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١٢نات الربامج القطرية اليت قدمت يف وبيا ٢٠١١استنادًا إىل تقارير البيانات لعام 
، كان ٢٠١١أو عام  ٢٠١٠بلداً قامت باإلبالغ عن بيانات خاصة بالربامج القطرية لعام  ١٤٤ومن أصل 

ا ولكنها مل  ١٣٤هناك  بلدًا لديها ما يوصف بنظم الرتخيص العاملة، بينما نظمت بلدان أخرى صادرا
. وهذه احلقيقة توضح السبب يف أن ‘‘نظم ترخيص’’قامت من خالهلا بذلك باعتبارها توضح اللوائح اليت 

ومن أصل  اختلفت عن بيانات أمانة األوزون. بيانات أمانة الصندوق املتعدد األطراف بشأن نظم الرتخيص
ا لعام  ٦٧  ٩٧اد بلداً نظم ترخيص عاملة، أف ٦٥، كان يوجد لدى ٢٠١١بلداً قامت باإلبالغ عن بيانا

ا تعمل    . ‘‘بصورة جيدة للغاية’’أو  ‘‘بصورة مرضية’’يف املائة منها بأ
والبالغ  ٢٠١١-٢٠١٠لعامي للبلدان اليت أبلغت عن بيانات خاصة بالربامج القطرية وبالنسبة   -  ٢٦

تويات يف املائة عن مس ٥,٤بنسبة  اهليدرو كلورية فلوريةبلداً، اخنفض استهالك مركبات الكربون  ٧٧عددها 
اهليدرو كلورية ومركبات الكربون  ٢٢-اهليدرو كلورية فلوريةوقيل إن أسعار مركبات الكربون . ٢٠١٠عام 
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-اهليدرو كلورية فلوريةب الزالت أقل من أسعار بدائلها، يف حني أن أسعار مركبات الكربون ١٤٢-فلورية
ا ال تزال أقل من أسعار بعض البدائل (١٤١ )، ولكنها أعلى من HFC-356mfcو HCFC-245faب قيل إ

أسعار بدائل أخرى (السيكلوبنتني، وفورمات امليثيل، والبنتني). وقد قدمت وحدات األوزون الوطنية هذه 
  املعلومات عن األسعار ولكن مل يتم تدقيقها. 

ا املرجعية اخلاصة مبركبات ال  -  ٢٧ كربون وبالنسبة ملوضوع األطراف اليت تطلب إجراء تغيريات يف بيانا
إن اتفاقات اللجنة التنفيذية مع مثل هذه األطراف اليت مل تتضمن مثل هذه ، قال اهليدرو كلورية فلورية

تغيريات للبيانات املرجعية، سيتم تعديلها لتعكس أي تغيريات أو عقدت مع توقع حدوث  ،البيانات املرجعية
  لك. وسيتم تعديل مستويات التمويل تبعا لذ ،البيانات املرجعيةيف 
 ‘‘املرحلة الثانية’’و ‘‘املرحلة األوىل’’وردًا على األسئلة اليت أثارها أعضاء اللجنة، أوضح ما تعنيه   -  ٢٨

دف إىل اهليدرو كلورية فلوريةمن خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  . فاألوىل خطط 
لكن عدة بلدان يف الواقع (معظمها و ، يف املائة ١٠وهو  ٢٠١٥حتقيق الرقم املستهدف للتخفيض يف عام 

املستهدف حىت لدرجة بلدان ذات مستويات استهالك منخفضة) قدمت خططًا مقرتحة جتاوزت هذا الرقم 
التخلص التدرجيي الكامل. والغرض من خطط املرحلة الثانية هو التعامل مع التخلص التدرجيي بعد املوعد 

نفيذية ببحث املبادئ التوجيهية هلذه اخلطط خالل السنوات ، فستقوم اللجنة الت٢٠١٥النهائي يف عام 
اهليدرو كلورية بلدًا متويًال للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون  ١٨القليلة القادمة. وقد تلقى ما جمموعه 

بلدان  ٤تلقت  قدها، و لدي اليت ركباتامل هذه قبل املوافقة على خطط إدارة التخلص التدرجيي من فلورية
  بني، واململكة العربية السعودية، وسوريا، وتركيا) متويالً كبرياً هلا. (الفل

لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتصلة بعدم  المقررات السابقة لألطراف وتوصيات متابعة  - خامساً 
  االمتثال

  االلتزامات باإلبالغ عن البيانات   -ألف 
لتزامات إبالغ البيانات على النحو املفصل يف تعلقة باامة املاملسائل اهل دم ممثل األمانة هذا البند، ملخصاً ق  -  ٢٩

  . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.3 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/INF/R.1 الوثائق
ا احلالية لربوميد امليثيل لعامي   -  ٣٠ وأشار إىل أن إسرائيل قدمت أطرها احملاسبية اخلاصة باستخداما

. وهلذا وافقت اللجنة على ٤٧/٥الطلب الوارد يف التوصية على  بناءً ، ١٦/٦وفقاً للمقرر  ٢٠١٠و ٢٠٠٩
أن حتيط علمًا مع التقدير بالتقرير الذي قدمته إسرائيل عن إطارها احملاسيب اخلاص باالستخدامات احلرجة 

  . ٢٠١٠ملربوميد امليثيل يف عام 
ما لعام  نشتاينتخلوأشار ممثل األمانة أيضًا إىل أن   -  ٣١ لب ، كما طُ ٢٠١٠وبريو قد أبلغتا عن بيانا

 اهليدرو كلورية فلوريةعن مركبات الكربون  . وعالوًة على ذلك، قدم اليمن بياناته٢٣/٢٢قرر منهما يف امل
على النحو  ٢٠١٠لعام  ، وقد أبلغ أيضًا عن بياناته٢٣/٢٥النحو املطلوب يف املقرر ، على ٢٠٠٩لعام 

  . ٢٣/٢٢ املقرر املطلوب يف
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 نشتاينتخلميع البيانات اهلامة اليت قدمتها جب روهلذا وافقت اللجنة على أن حتيط علمًا مع التقدي  -  ٣٢
ا باإلبالغ عن البيانات مبوجب الربوتوكول، على النحو الذي طلبه املقرر  وبريو واليمن وفقًا اللتزاما

ا يف حالة امتثال لت٢٣/٢٢   .٢٠١٠دابري الرقابة يف عام ، وهو ما يشري إىل أ
  ٤٨/١التوصية 

  خطط العمل الحالية للعودة إلى االمتثال   - باء 
  )٢٠/١٦إكوادور (المقرر   -  ١
  )١٧/٣٧و ١٥/٣٦ليبيا (المقرران   -  ٢
  )١٧/٣٩أوروغواي (المقرر   -  ٣

  )٢٣/٢٣ليبيا (المقرر  :توصيات ومقررات أخرى بشأن االمتثال  - جيم 
  . (ج) معاً و (ب) ٥بندين ناقشت اللجنة ال  -  ٣٣
خلص ممثل األمانة يف معرض تقدميه هلذا البند املسائل الرئيسية يف إطار خطط العمل احلالية للعودة   -  ٣٤

وأفاد  ،UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.3إىل االمتثال بالنسبة لثالثة أطراف، على النحو املفصل يف الوثيقة 
ا لعام بأنه مع بدء االجتماع احلايل، مل تكن ا ، ونتيجة لذلك، فقد تعذر ٢٠١١إلكوادور قد قدمت بيانا

. وباملثل، مل ٢٠/١٦عملها الواردة يف املقرر  خطةلتحديد استهالكها من بروميد امليثيل يف  اتقدير امتثاهل
ا لعام  ا اخلاصة ٢٠١٠تقدم ليبيا بيانا  مركبات الكربون باستهالك، وقد تعذر تقدير امتثاهلا اللتزاما

الكلورية فلورية، وبروميد امليثيل، واهلالونات عن ذلك العام، كما جاء يف خطط عملها الواردة يف املقررين 
ا مل تقدم املعلومات املطلوبة يف املقرر ١٧/٣٧و ١٥/٣٦  اهلالوناتعن استهالكها من  ٢٣/٢٣؛ كما أ

ا لعام ٢٠٠٩يف عام  ا تتجاوز حدود اس ٢٠٠٩، واليت أوضحت بيانا . ٢٣/٣٧تهالكها مبوجب املقرر أ
ذه املسألة، ولكن احلالة يف البلد جعلت من وقد بذلت األمانة جهودًا لالتصال  ذا الطرف فيما يتعلق 

املستحيل الوصول إىل أي مسؤول ميكنه تقدمي املعلومات املطلوبة. وأخرياً، قدمت أوروغواي مؤخرًا بيانات 
ا التزمت برقم االستهالك ا حمسوبة بدالة استنفاد ملستهدف من بروميد امليثيل وهو ستة أطنان تؤكد إ

  . ١٧/٣٩كما جاء يف خطة عملها الواردة يف املقرر ألوزون  ا
ا عن استهالك   -  ٣٥ وهلذا وافقت اللجنة على أن حتيط علماً مع التقدير بأن أوروغواي قد أبلغت بيانا

ا امتثلت اللتزامها الوارد يف املقرر ، واليت تبني٢٠١١املواد املستنفدة لألوزون لعام  خبفض  ١٧/٣٩ أ
  يف ذلك العام. ألوزون حمسوبة بدالة استنفاد ااستهالكها من بروميد امليثيل إىل مستوى ال يتجاوز ستة أطنان 

  ٤٨/٢التوصية 
ا عن عام و   -  ٣٦ قاً إىل األمانة وف ٢٠١١وافقت اللجنة أيضًا على أن تطلب من إكوادور تقدمي بيانا

، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز من الربوتوكول، ويفضل  ٧من املادة  ٣للفقرة 
 ٢٠/١٦ر يف اجتماعها التاسع واألربعني حالة امتثاهلا لاللتزام الوارد يف املقرر حىت تتمكن اللجنة من أن تقد
  يف ذلك العام.  ألوزونحمسوباً بدالة استنفاد ا طن ٥٢,٨امليثيل مبا ال يتجاوز  لتحديد استهالكها من بروميد

  ٤٨/٣التوصية 
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  ووافقت اللجنة على التايل:   -  ٣٧
من  طن حمسوباً بدالة استنفاد األوزون ١,٨عن استهالك  ٢٠٠٩إىل أن ليبيا أبلغت يف عام إذ تشري 

وهي كمية تتعارض وااللتزام  ،)املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق ألف (اهلالوناتاخلاضعة للرقابة املواد 
حمسوبة بدالة من األطنان  صفرمبا ال يزيد عن  اتباحلد من استهالك اهلالون ١٧/٣٧الوارد يف املقرر 

   يف ذلك العام، ألوزوناستنفاد ا
أن تقدم إىل األمانة على سبيل االستعجال  طلب من ليبياالذي  ٢٣/٢٣إىل املقرر وإذ تشري أيضًا 

خطة إىل جانب  ،تفسريًا الستهالكها الزائد من اهلالونات ٢٠١٢آذار/مارس  ٣١جاوز ويف موعد ال يت
، كي تنظر فيه جلنة ١٧/٣٧الوارد يف املقرر  عة عودة الطرف لالمتثال اللتزامهعمل حمددة زمنيًا لضمان سر 

   يذ يف اجتماعها الثامن واألربعني،التنف
  ، ٢٣/٢٣وارد يف املقرر إىل أن ليبيا مل تستجب بعد للطلب الوإذ تشري 

ا عن املواد املستهلكة لألوزون لعام وإذ تشري أيضًا  ، ٢٠١٠مع القلق إىل أن ليبيا مل تبلغ بعد بيانا
خبفض استهالكها من املواد اخلاضعة  ١٧/٣٧و ١٥/٣٦اللتزامها الوارد يف املقررين وأنه يتعذر تقدير امتثاهلا 

من املرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية) واملرفق هاء (بروميد للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل 
  امليثيل) على الرتتيب يف ذلك العام، 

 ١٥تطلب من ليبيا أن تقدم لألمانة، على سبيل االستعجال، ومبا ال يتجاوز   (أ)
  ، تقرير حالة عن: ٢٠١٢أيلول/سبتمرب 

ا لعام   ‘١’ ا الواردة يف املقررين مبا يسمح بت ٢٠١٠اإلبالغ عن بيانا قدير امتثاهلا اللتزاما
  ؛ ١٧/٣٧و ١٥/٣٦

 تاهلالونافيما يتعلق بتجاوز استهالكها من  ٢٣/٢٣تنفيذها لألحكام الواردة يف املقرر   ‘٢’
  ؛ ٢٠٠٩يف عام 

تدعو ليبيا، إذا اقتضت الضرورة، إىل إرسال ممثل حلضور االجتماع التاسع واألربعني   (ب)
  املسألة. للجنة ملناقشة 

  ٤٨/٤التوصية 

  استعراض المعلومات   -سادساً 
  )١٧/١٩و ١٣/١٥طلبات تغيير البيانات المرجعية (المقرران   -ألف 
  حالة مسألة االمتثال   -  ١

قال ممثل األمانة يف معرض تقدميه هلذا البند الفرعي إن اللجنة ستنظر يف طلبات مقدمة من   -  ٣٨
من لتنقيح بيانات استهالكها احلالية  ٥من املادة  ١املة مبوجب الفقرة أطراف، ومجيعها من األطراف الع ٩

، ومها العامان املستخدمان لتحديد ٢٠١٠ عام و/أو ٢٠٠٩لعام  اهليدرو كلورية فلوريةمركبات الكربون 
دمت قُ  بالنسبة هلذه األطراف. وقد اهليدرو كلورية فلوريةالبيانات املرجعية إلنتاج واستهالك مركبات الكربون 

ثالثة طلبات أخرى ولكنها لن تبحث يف االجتماع احلايل: فقد مت سحب الطلب املقدم من غامبيا، أما 
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الطلبان املقدمان من مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ومجهورية تنزانيا املتحدة فقد وصال يف موعد 
وافقت اللجنة التنفيذية وقد ني للجنة. متأخر للغاية، وسيدرجان يف جدول أعمال االجتماع التاسع واألربع

للصندوق املتعدد األطراف على خطط إدارة التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اخلاصة جبميع 
ا. األطراف  الوثيقة وقد استنسخت يف مرفق التسعة باستثناء هاييت، اليت نظرت اللجنة يف طلبا

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/INF/R.3 األطراف سابقة من تلك الوثائق املتعلقة بطلبات.  
ا املرجعية قد أوضحت أن وأضاف أن األمانة   - ٣٩ يف ردها على طلبات األطراف بتنقيح بيانا
قدم طلبات التنقيح إىل جلنة الذي ينص على أن تُ  ١٣/١٥ راض الطلبات سوف يسرتشد باملقرراستع

ض املعلومات اليت ينبغي يف تقدمي واستعرا املتبعةالذي حيدد املنهجية  ١٥/١٩التنفيذ للنظر فيها، واملقرر 
  ) بتقدمي املعلومات التالية: ١٥/١٩أ (من املقرر ٢تقدميها إىل اللجنة دعما لتلك الطلبات. وتطالب الفقرة 

وتقدمي رقم  ،غري صحيحة ابياناواليت تعترب  البيانات املرجعية، حتديد عام أو أعوام  ‘١’’’
  جديد مقرتح هلذا العام أو األعوام؛ 

احلالية مبا يف ذلك معلومات عن املنهجية  املرجعيةيانات اللسبب يف عدم صحة بتوضيح ا  ‘٢’
ها، إىل جانب الوثائق الداعمة إذا دقت املستخدمة يف مجع هذه البيانات والتحقق من

  أتيحت؛ 
تفسري السبب يف اعتبار التغيريات املطلوبة صحيحة، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن   ‘٣’

  يف مجع التغيريات املقرتحة والتحقق من دقتها؛  املنهجية املستخدمة
الوثائق الداعمة إلجراءات مجع البيانات والتحقق من دقتها ونتائج تطبيق هذه اإلجراءات   ‘٤’

  واليت ينبغي أن تشمل: 
لفواتري (مبا يف ذلك فواتري إنتاج املواد املستنفدة لألوزون ووثائق ُنسخ من ا  (أ)

ه التجاريني (أو مجع تلك الطرف املقدم للطلب أو شركائا من الشحن واجلمارك)، إم
 الوثائق مع نسخ تقدم عند الطلب)؛ 

  سخ من االستبيانات وتقارير االستبيانات؛ نُ   (ب)
معلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للطرف املقدم للطلب، وعن اجتاهات   (ج)

يف القطاعات املعنية اليت استهالك وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون، وأنشطة األعمال 
  ‘‘.تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون

ا السابقة أربعة طلبات (وهي طلبات   -  ٤٠ ومن بني الطلبات التسعة، حبثت اللجنة يف اجتماعا
اللجنة  توصياتل االكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغينيا االستوائية، وغينيا بيساو)، وكانت موضوع

. وحىت وقت االجتماع احلايل، قدم ١٥/١٩مزيد من املعلومات وفقًا للمقرر تطالب األطراف بتقدمي  اليت
هذه  طرفان من األطراف األربعة موضوع هذه التوصيات املعلومات املطلوبة، بينما مل يقدم الطرفان اآلخران

وبالتايل مل تكن ، ٢٠١٢مارس يت قدمت طلبها يف آذار/. وباإلضافة إىل ذلك، فإن موزامبيق، الاملعلومات
  . ١٥/١٩ألي من التوصيات السابقة، مل تقدم أي معلومات داعمة على النحو الذي طلبه املقرر  اً موضوع
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، عرض ممثل األمانة بقدر من التفصيل ما قدمه كل ٢وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة يف اجلدول   -  ٤١
املرجعية على النحو يت يستند إليها طلبه لتنقيح بياناته طرف من تفسري ومعلومات بشأن مجع البيانات ال

علومات ، واليت تستند يف بعض احلاالت إىل مUNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/INF/R.3املوضح يف الوثيقة 
. وترى األمانة أن ١٥/١٩األمانة ملدى استيفاء الطرف ملتطلبات املقرر  قدمت بعد ذلك، وكذلك تقدير

ا تستويف هذه  املعلومات اليت قدمتها اجلزائر، والكونغو، وغينيا االستوائية، وإريرتيا، وهايييت، والنيجر يبدو أ
وغينيا بيساو، وموزامبيق املتطلبات، بينما ال تستويف املعلومات اليت قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

  هذه املتطلبات. 
ات املرجعية عن مركبات الكربون اهليدرو كلورية ويرد يف اجلدول التايل موجز لطلبات تنقيح البيان  -  ٤٢
، واليت حبثتها اللجنة يف االجتماع احلايل، على النحو الذي وردت به يف بداية ٢٠١٠و ٢٠٠٩ عاميل فلورية

  االجتماع: 
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  ٢٠١٠و ٢٠٠٩طلبات األطراف تنقيح البيانات المرجعية عن مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية لعامي 
ها أطراف مجيع(الطرف 

من  ١عاملة مبوجب الفقرة 
، ولديها بيانات ٥املادة 

مرجعية عن مركبات 
الكربون اهليدرو كلورية 

متوسط فلورية باعتبارها 
االستهالك يف عامي 

  )٢٠١٠و ٢٠٠٩

 املادة
  احلالية اتالبيان

 (باألطنان املرتية)
 

  البيانات اجلديدة املقرتحة
 (باألطنان املرتية)

 

توصية  الطرف موضوع
اللجنة السابقة اليت 

تطلب معلومات وفقاً 
 ١٥/١٩للمقرر 

الطرف املستجيب 
للتوصية اليت تطلب 

للمقرر معلومات وفقاً 
١٥/١٩ 

األمانة األويل ملا  تقدير
 مإذا كان الطرف قد
معلومات تستويف 

 ١٥/١٩أحكام املقرر 

     ٢٠١٠لسنة  ٢٠٠٩لسنة   ٢٠١٠لسنة  ٢٠٠٩لسنة   
ون اهليدرو  الكرب اجلزائر

-كلوري فلوري 
٢٢  

١٠٨٣,٥  ١٠٢٥,٩ ٤٤٦,٢٨٤ ٤٤٦,٢٨٤ 

الكربون اهليدرو   نعم ال ينطبق  ال
-كلوري فلوري 

 ب١٤١

٣٩,٠ ٣٥,٧  ٥١,٤٦٦  ٥١,٤٦٦ 

الكربون اهليدرو   بو  أ الكونغو
-كلوري فلوري 

٢٢  

 ٤٦/٣ نعم (التوصيتان - ١٧٦,٠ - ١٢٨,٥
 نعم نعم )٤٧/١٠و

الكربون اهليدرو   أدميقراطيةمجهورية الكونغو ال
-كلوري فلوري 

٢٢  

١٠١٤,٩٨٤ - ٨٩٠,٠ - 

نعم (التوصية 
 ال ال )٤٧/١١

الكربون اهليدرو  
-كلوري فلوري 

 ب١٤١

٠ - ٢٤٥,٠  - 

الكربون اهليدرو  
-كلوري فلوري 

  ب١٤٢

٠ - ١٥٠,٠  - 

الكربون اهليدرو   أ غينيا االستوائية
-كلوري فلوري 

٢٢  

نعم (التوصية  - ١١٣,٠ - ٢٥٣
  نعم نعم )٤٧/١٢
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ها أطراف مجيع(الطرف 
من  ١عاملة مبوجب الفقرة 

، ولديها بيانات ٥املادة 
مرجعية عن مركبات 

الكربون اهليدرو كلورية 
متوسط فلورية باعتبارها 

االستهالك يف عامي 
  )٢٠١٠و ٢٠٠٩

 املادة
  احلالية اتالبيان

 (باألطنان املرتية)
 

  البيانات اجلديدة املقرتحة
 (باألطنان املرتية)

 

توصية  الطرف موضوع
اللجنة السابقة اليت 

تطلب معلومات وفقاً 
 ١٥/١٩للمقرر 

الطرف املستجيب 
للتوصية اليت تطلب 

للمقرر معلومات وفقاً 
١٥/١٩ 

األمانة األويل ملا  تقدير
 مإذا كان الطرف قد
معلومات تستويف 

 ١٥/١٩أحكام املقرر 

الكربون اهليدرو   جيرتيا إر 
-كلوري فلوري 

٢٢  

 ال ٢٠,٣١ ١٩,١ ١,٩ ١,٨
 نعم ال ينطبق

الكربون اهليدرو   أ غينيا بيساو
-كلوري فلوري 

٢٢  

نعم (التوصية  - ٥٠ -  ٠
 ال ال )٤٧/١٢

الكربون اهليدرو   ج هاييت
-كلوري فلوري 

٢٢  

 ال ٦٢ ٧٠ ٣٣,٤١٠ ٣٥,٣٠٨
 نعم ال ينطبق

الكربون اهليدرو   موزامبيق
-كلوري فلوري 

٢٢  

 ال - ١٤٣,٦ - ٧٨,٦
 ال ال ينطبق

الكربون اهليدرو   أ النيجر
-كلوري فلوري 

٢٢  

 ال - ٢٩٠ - ٦٦٠
 نعم ال ينطبق

         
  يف اجتماعات سابقة. حبثت اللجنة الطلب   (ا) 
  املؤقت لالجتماع احلايل. ورد طلب املتابعة بعد صدور جدول األعمال   (ب)  
  ورد الطلب بعد صدور جدول األعمال املؤقت لالجتماع احلايل.  (ج)  
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  المناقشات أثناء االجتماع الحالي  -  ٢
يف املناقشة اليت أعقبت العرض الذي قدمته األمانة، كان هناك عدد من النقاط املتعلقة باألدلة   -  ٤٣

ا املرجعية. املقدمة من األطراف اليت تطلب تنقيح بيان   ا
قال أحد األعضاء إنه نظرًا ألن الطلبات تتعلق بتنقيح البيانات املرجعية لالستهالك وأن ف  -  ٤٤

واردات ناقصاً الصادرات، ينبغي أن يكون النوع الرئيسي من الاإلنتاج زائداً  أنهاالستهالك قد مت تعريفه على 
ردات والصادرات وإعادة الصادرات املقدمة عن املعلومات الداعمة للطلبات على شكل بيانات عن الوا

طريق نظم الرتخيص، وخاصة من خالل تقارير سنوية إلزامية عن الكميات الفعلية املستوردة أو املصدرة أو 
املعاد تصديرها واملقدمة من جانب اجلهات املؤهلة لالسترياد والتصدير أو إعادة التصدير. وعند ذلك ينبغي 

غري أنه رأى أن بيانات اجلمارك املتعلقة مبركبات الكربون اهليدرو  مع بيانات اجلمارك.  مراجعة هذه البيانات
رموز دخلت فيه ال، أي التاريخ الذي أُ ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١كلورية فلورية اليت تغطي الفرتة قبل 

اهليدرو   الكربون ملركبات الفردية يف إطار النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها وترميزها بالنسبة
بدرجة كبرية، يف حني أن  ةومتباين ال عليهكلورية فلورية الرئيسية من جانب منظمة اجلمارك العاملية ال يعوّ 

ا إحجام املستوردين غري القانونيني عن املشاركة، والذي ميكن أن يؤدي  إىل استقصاءات املستوردين يشو
حلالة، فإن وضع بيانات أخرى يف االعتبار، مثل تقديرات الكميات اإلقالل من شأن الواردات. ويف هذه ا

مثل هذه البيانات املستخدمة خلدمة املعدات واليت تقدمها شركات اخلدمة، تبدو مفيدة؛ غري أنه ينبغي حبث 
وإعادة الصادرات. والحظ أيضاً بوصفها فقط استكماًال للمعلومات عن الواردات والصادرات بعناية كبرية، 

اليت تطلب تغيري البيانات املرجعية مل تذكر الكميات املصدرة أو اليت أعيد  من األطرافالبيانات املقدمة  أن
  تصديرها. 

ورداً على ذلك، أشار ممثل األمانة إىل أن األساليب املستخدمة يف مجع البيانات الداعمة لطلبات   -  ٤٥
 اإلبالغ عن بيانات اإلنتاج واالستهالك مبوجب يفتنقيح البيانات املرجعية هي نفس األساليب املستخدمة 

ا يف هذا السياق، قد تكون له مضاعفات بالنسبة  ٧املادة  من الربوتوكول؛ ويرى أن أي إجراء يتخذ بشأ
لعملية اإلبالغ برمتها. وأشار أيضًا إىل أن نظم الرتخيص ال تتناول عادة متطلبات اإلبالغ فيما يتعلق 

ن املواد املستنفدة لألوزون، وأنه لذلك ال توجد طريقة ملعرفة ما إذا كان املستورد بالكميات املستوردة م
  املرخص له باسترياد كمية معينة يف إطار نظام ما قد استورد هذه الكمية بالفعل. 

تتطلب من األطراف استخدام أساليب و وقالت عضوة أخرى إن مجع البيانات عملية صعبة،   -  ٤٦
ا ال جت على  تؤخذمن حيث املبدأ يف أي من األساليب. ورأت أن األدلة ينبغي أن د أي مشكلة خمتلفة، وأ

أساس كل حالة على حدة، على أن توضع الصعوبات اليت تواجهها األطراف يف االعتبار. وكان هناك اتفاق 
تصلة جبمع عام على أنه ينبغي للجنة، عند تقييم الطلبات اخلاصة بتنقيح البيانات املرجعية واجلهود امل

  وهايييت. البلدان مثل إريرتيا  بعضالبيانات، أن تضع يف اعتبارها الظروف الصعبة بشكل خاص اليت تواجه 
استخدام تقديرات التسرب من املعدات كوسيلة حلساب االستهالك يعد موضع أضافت أن و   -  ٤٧

ري واقعية. ففي حالة الكونغو، عاة عالية بدرجة غتساؤل يف احلاالت اليت تبدو فيها معدالت التسرب املدّ 
يف  ٩٠و ٦٠على سبيل املثال، تفيد املعلومات املقدمة من هذا الطرف أن هذه املعدالت عالية مبا يرتاوح 

بالنسبة لفئات معينة من املعدات. ولكن عندما تبدو التقديرات متسقة مع اخلربة يف أماكن أخرى، املائة 
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ا توفر معلومات مفيدة، بل ميكن أ ن تعوض عن حاالت العجز يف املعلومات األخرى املقدمة كما يف فإ
ويف حالة الكونغو، أشار أحد األعضاء أيضًا إىل أن االستهالك املنقح املقرتح للطرف من حالة اجلزائر. 

أعلى بدرجة كبرية من استهالكه املعتاد من مركبات الكربون الكلوري فلوري؛  الكربون اهليدرو كلوري فلوري
الل هذه احلقيقة، إىل جانب معدالت التسرب العالية للغاية، فإنه يرى أن من الضروري مطالبة ومن خ
  بتقدمي املزيد من املعلومات. الطرف 

تعترب  ١٥/١٩من املقرر  ‘٤’)(أ ٢املدرجة يف الفقرة  األصنافوبينما رأى أحد األعضاء أن   -  ٤٨
ا املرجعية مل تقدم نسخًا من الفواتري إرشادية، فقد أعرب عن قلقه من أن األطراف اليت تط لب تنقيح بيانا

نه يف حالة البند األخري مل يقدم الطرف سوى معلومات ملخصة وليس مستندات الشحن واجلمارك، وأأو 
ا. وكرر أيضًا املقرتحات اليت قدمت يف اجتماعات سابقة للجنة وأيده يف  ،نسخًا من االستقصاءات ذا

أال تدرج يف جدول أعماهلا بصورة مستمرة أي طلب األول هو أنه ينبغي للجنة  ذلك آخرون. واالقرتاح
فمثل هذا ؛ ١٥/١٩مقدم من أي طرف مل يستجب مرارًا لطلبات اللجنة تقدمي معلومات وفقًا للمقرر 

ختفيفها ينبغي  ١٥/١٩الطلب ينبغي اعتباره منتهياً. واالقرتاح الثاين مؤداه أن املعلومات اليت يتطلبها املقرر 
ا املرجعية.    بعض الشيء يف حالة األطراف اليت تلتمس تنقيحات تنازلية لبيانا

وتناول أحد األعضاء حالة اجلزائر كمثال فطلب معلومات عن كيفية استخدام االستقصاءات يف   -  ٤٩
ة اليت تعمل  تقدير استهالك املواد املستنفدة لألوزون. وأوضح ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي

كوكالة منفذة بالنسبة هلذا البلد، أن مثل هذه االستقصاءات جتري أثناء إعداد األطراف خلططها اخلاصة 
وتسعى للحصول على بيانات من املستوردين،  ،بإدارة التخلص التدرجيي من الكربون اهليدرو كلوري فلوري

رك، مع مراجعة بيانات كل مصدر من هذه واملستخدمني النهائيني، والسلطات الوطنية مثل مكاتب اجلما
املصادر مع بيانات املصادر األخرى، وكذلك البيانات املستمدة من مصادر أخرى. ويف حالة اجلزائر، 

وخرباء وطنيني باالقرتان مع وحدة األوزون الوطنية  أجرت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية استقصاءً 
ا، باإلضافة إىل أن االستهالك التقديري آخرين، وتبني من مراجعة البيانا من  احملسوبت أن األرقام موثوق 

  تسرب املعدات كان يضاهي بدرجة كبرية النتائج اليت توصلت إليها استقصاءات املستخدمني النهائيني. 
يد وأوضح ممثل غينيا اجلهود املبذولة لتحسني مجع البيانات يف بلده. ويف حني حيتاج األمر إىل مز   -  ٥٠

حرز تقدم كبري يف حتسني أُ يف البلد، إال أنه من العمل، مثًال فيما يتعلق بتشغيل نظام إصدار الرتاخيص 
البيانات اجملمعة عن طريق زيادة املشاركة يف جهود مجع البيانات من جانب سلطات اجلمارك  عولية

  ومستوردي املواد املستنفدة لألوزون التابعني للقطاع غري النظامي. 
  التوصيات  )٣(

: ١٥/١٩توصية تتعلق باألطراف التي قدمت معلومات كافية وفقًا للمنهجية المحددة في المقرر   (أ)
  تريا، وهاييتي، والنيجر يالجزائر، وغينيا االستوائية، وإر 

  وافقت اللجنة على ما يلي:  -  ٥١
، وهايييت، والنيجر إريرتيا، و إىل البيانات اليت قدمتها اجلزائر، وغينيا االستوائيةإذ تشري مع التقدير  

ا  بتنقيح بيانات استهالكها املرجعية من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من لدعم طلبا
  أو لكليهما،  ٢٠١٠و ٢٠٠٩املرفق جيم (مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية) لكل من عامي 
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نهجية اليت تستخدم الستعراض طلبات تنقيح البيانات ، الذي حدد امل١٥/١٩إىل املقرر شري وإذ ت
  املرجعية، 
مع التقدير باجلهود اليت بذلتها األطراف أعاله الستيفاء املعلومات اليت يتطلبها املقرر يط علماً إذ حتو 

ا املرجعية اجلديدة املقرتحة عن طريق االستقصاءات ١٥/١٩ ، والسيما جهودها للتحقق من دقة بيانا
واليت أجريت مبساعدة الوكاالت  ،البلدان هذه اخلاصة باستخدام الكربون اهليدرو كلوري فلوري يف الوطنية
  وبتمويل من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،  ،املنفذة

مشروع املقرر الوارد يف القسم ألف من املرفق األول هلذا التقرير لكي ينظر فيه اجتماع األطراف حتيل 
، وهايييت، والنيجر لتنقيح إريرتياو الرابع والعشرون الذي سيوافق على طلبات اجلزائر، وغينيا االستوائية، 

ا املرجعية عن استهالك مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية.    بيانا
  ٤٨/٥التوصية 

توصية بشأن األطراف التي كانت موضوع توصيات سابقة وقدمت معلومات غير كافية وفقًا للمنهجية   (ب)
  : الكونغو١٥/١٩الواردة في المقرر 

  وافقت اللجنة أيضاً على التايل: و   -  ٥٢
يانات حدد املنهجية اليت تستخدم الستعراض طلبات تنقيح البالذي  ١٥/١٩إىل املقرر إذ تشري 

  املرجعية، 
مبقتضامها من الكونغو تقدمي معلومات  لبني طُ ، اللت٤٧/١٠و ٤٦/٣توصيتني إىل الوإذ تشري أيضًا 

بالنسبة للمجموعة األوىل  ٢٠٠٩دعماً لطلبها تنقيح بيانات االستهالك املرجعية لعام  ١٥/١٩وفقاً للمقرر 
  بون اهليدرو كلورية فلورية)، من املرفق جيم من املواد اخلاضعة للرقابة (مركبات الكر 

  ، ٢٠١٢من الكونغو يف أيار/مايو باملعلومات الداعمة املقدمة وإذ حتيط علماً مع التقدير 
ا اللجنة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على وإذ تشري،  مع هذا إىل أن املعلومات املقدمة اعترب

  التغيريات اليت طلبها الطرف، 
ا املرجعية تقدم لألمانة معلومات إضافية تتعلق  حتث الكونغو على أن  (أ)   ا لبيانا حبسا

لدعم طلبها تنقيح البيانات املرجعية يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أال يتجاوز  ١٥/١٩املنقحة وفقًا للمقرر 
  اللجنة يف اجتماعها التاسع واألربعني؛  الكي تنظر فيه ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥يوم 

اعتبارات السرية من اإلفصاح عن املعلومات الداعمة  إذا منعتها، الكونغو تطلب من  (ب)  
ا املرجعية عن الكربون اهليدرو كلوري فلوري، أن تقدم مثل هذه املعلومات إىل األمانة  لطلبها تنقيح بيانا

  اليت ستضمن سرية املعلومات عند تقدمي تقرير عنها إىل اللجنة. 
إىل إرسال ممثل إىل اجتماع اللجنة التاسع واألربعني ملناقشة تدعو الكونغو، إذا لزم األمر،   (ج)  

  طلبها. 
  ٤٨/٦التوصية 
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على النحو المطلوب في  ١٥/١٩توصية تتعلق باألطراف التي لم تقدم معلومات وفقًا للمقرر   (ج)
  توصيات سابقة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو

  : وافقت اللجنة كذلك على التايلو   -  ٥٣
باملعلومات املقدمة من مجهورية الكونغو الدميقراطية دعمًا لطلبها تنقيح مع التقدير  إذ حتيط علماً 

من املرفق جيم، (مركبات  اجملموعة األوىل املدرجة يف للرقابة من املواد اخلاضعةبيانات استهالكها املرجعية 
  . ٢٠٠٩الكربون اهليدرو كلورية فلورية) لعام 

، إىل أنه يتعني على الطرف تقدمي بعض املعلومات اهلامة الستيفاء مقتضيات ذامع هوإذ تشري، 
  . ٤٧/١١على النحو املطلوب يف التوصية  ١٥/١٩املقرر 

لدعم  ١٥/١٩إىل أن غينيا بيساو مل تقدم أي معلومات الستيفاء مقتضيات املقرر وإذ تشري أيضًا 
ا املرجعية عن استهالك مركبا   ، ٢٠٠٩ت الكربون اهليدرو كلورية فلورية لعام طلبها تنقيح بيانا

بأن تقدم  ٤٧/١٢بيساو مل تستجب للطلب الوارد يف التوصية إىل أن غينيا وإذ تشري مع القلق 
  ، ١٥/١٩املعلومات وفقاً للمقرر 

تدعو مجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا بيساو، إن كانتا ال تزاالن راغبتني يف مواصلة   (أ)  
م ما املرجعية بشأن مركب الكربون اهليدرو كلوري فلوريطلبا إىل تقدمي املعلومات الرئيسية  ،ا بتنقيح بيانا

أيلول/سبتمرب  ١٥إىل أمانة األوزون يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ال يتجاوز 
  اللجنة يف اجتماعها التاسع واألربعني؛  ا، كي تنظر فيه٢٠١٢

ا بتنقيح تطلب من األ  (ب)   طراف املذكورة أعاله، إذا كانت املعلومات املطلوبة لدعم طلبا
ا املرجعية بشأن مركب الكربون اهليدرو كلوري فلوري سرية، أن تقدم هذه املعلومات إىل األمانة اليت  بيانا

  ستبلغها إىل اللجنة وحتافظ على سريتها؛ 
ينيا بيساو، إىل إرسال ممثل إىل االجتماع من مجهورية الكونغو الدميقراطية وغ تدعو كال  (ج)  

  التاسع واألربعني للجنة ملناقشة طلبها، إذا دعت الضرورة. 
  ٤٨/٧التوصية 

  التي طلبتها اللجنةتوصية متعلقة باألطراف التي أخفقت مراراً في تقديم المعلومات   (د)
  أيضاً على التايل: وافقت اللجنة و   -  ٥٤

ا املرجعية ولكنها أخفقت يف تقدمي املعلو تنصح األطراف اليت تطلب تنقي مات املطلوبة ح بيانا
يف حالة عدم تقدميها ملثل هذه  بأنهقيام بذلك، ، برغم طلبات اللجنة املتكررة لل١٥/١٩مبوجب املقرر 

ا املرجعية عن مرك ا تنقيح بيانا ب املعلومات إىل اللجنة بعد طلبني من هذا القبيل، ستعترب اللجنة أن طلبا
ا.   الكربون اهليدرو كلوري فلوري قد انتهى أجلها ولن تتخذ أي إجراء آخر بشأ

  ٤٨/٨التوصية 
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توصية تتعلق باألطراف التي لم تكن موضوع توصيات سابقة ولم تقدم المعلومات التي طلبها المقرر   )ه(
  : موزامبيق١٥/١٩
  وافقت اللجنة على التايل:   -  ٥٥

استعراض الطلبات املقدمة لذي حيدد املنهجية اليت ستستخدم يف ، ا١٥/١٩إىل املقرر إذ تشري 
  لتنقيح البيانات املرجعية، 

من املواد اخلاضعة  ٢٠٠٩لعام بطلب موزامبيق تنقيح بيانات استهالكها املرجعية يط علمًا وإذ حت
  ورية)، للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم (مركبات الكربون اهليدرو كلورية فل

لدعم طلبها  ١٥/١٩إىل األمانة معلومات وفقًا للمقرر تطلب إىل موزامبيق أن تقدم   (أ)  
ا املرجعية يف أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته  أيلول/سبتمرب  ١٥بتنقيح بيانا

  اللجنة يف اجتماعها التاسع واألربعني؛  الكي تنظر فيه ٢٠١٢
، أن تضمنها ١٥/٩قدمي املعلومات وفقًا للمقرر موزامبيق عند تتطلب أيضًا من   (ب)  

املعلومات املستخدمة يف التحقق من صحة البيانات املرجعية، مثل نسخ من تقرير أي دراسة استقصائية 
تتضمن نتائج الدراسة االستقصائية كاملًة وفواتري وتقارير اجلمارك اليت تدعم البيانات املرجعية اجلديدة 

  ة؛ املقرتح
تدعو الطرف، إذا كانت املعلومات املطلوبة لدعم طلبه تنقيح بياناته املرجعية عن   (ج)  

الكربون اهليدرو كلوري فلوري سرية، أن يقدم مثل هذه املعلومات إىل األمانة اليت ستبلغها إىل اللجنة مع 
  احملافظة على سريتها؛ 

ًال عنها إىل االجتماع التاسع واألربعني موزامبيق إىل أن ترسل، عند االقتضاء، ممث تدعو  (د)   
  للجنة ملناقشة املسائل املذكورة أعاله. 

  ٤٨/٩التوصية 
عدم االمتثال المحتمل للتخلص التدريجي من مركب الكربون الهيدرو كلوري فلوري من جانب   - باء 

  أوكرانيا وطلب المساعدة 
ا طلبت من األمانة تعديل بيانات استهالكها من قال ممثل األمانة عند تقدميه هلذا البند إن أوكراني  -  ٥٦

، على النحو املبني يف الوثيقة ٢٠١٠مركب الكربون اهليدرو كلوري فلوري لعام 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.3 ، إىل نتائج العمل التحليلي والدراسات امليدانية اليت أجريت يف استنادًا

. وقد أدى التعديل املطلوب إىل جتاوز استهالك ٢٠٠٨يف عام إطار مشروع إقليمي موله مرفق البيئة العاملية 
، مما وضع هذا ٢٠١٠طن حمسوبًا بدالة استنفاد األوزون لعام  ٤٥.٨أوكرانيا اللتزامها بالتخفيض مبقدار 

الطرف يف حالة عدم امتثال. وهلذا طلبت األمانة من الطرف تقدمي مزيد من املعلومات عن أسباب التغيري، 
ا. باإلضافة  إىل البيانات الداعمة؛ وخطة عمل للعودة إىل االمتثال؛ ومعلومات عن نظام الرتخيص اخلاص 

وقد قدم الطرف املعلومات استجابًة هلذا الطلب، ولكن مل يكن هناك وقت كاف الستعراض هذه 
سألة إىل اجتماعها املعلومات قبل االجتماع احلايل. وهلذا اقرتحت األمانة على اللجنة إرجاء النظر يف هذه امل

  التاسع واألربعني. 
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وقال ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إن املنظمة كانت تساعد أوكرانيا يف مجع البيانات اخلاصة   -  ٥٧
ذه املهمة كجزء من مشروع إقليمي يضم بيالروس،  مبركب الكربون اهليدرو كلوري فلوري. وجيري القيام 

إلضافة إىل أوكرانيا. وقد أصبحت هذه املهمة صعبة بسبب التغيريات كستان، وأوزبكستان، بايوطاج
اية عام  املؤسسية يف حكومة أوكرانيا، غري أنه مت إحراز تقدم مبشر هناك هيكل  ، عندما أصبح٢٠١٠منذ 

أكثر استقراراً. ويف الوقت نفسه، وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مفهومًا للمشروع من أجل اجتذاب 
العاملية بالنسبة للتخلص التدرجيي من استهالك الكربون اهليدرو كلوري  البيئةستثمار عن طريق مرفق اال

دم على أساسها اقرتاح بلدان. وقد أسفر هذا النشاط عن بيانات إضافية قُ  ٤يف فلوري يف قطاعات معينة 
على املوافقة. ونظرًا للصعوبات . وينتظر االقرتاح حاليًا احلصول ٢٠١٢مشروع إىل املرفق يف نيسان/أبريل 

التنظيمية املتعلقة مبحاولة إجراء دراسة استقصائية تنازلية يف أوكرانيا، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
البداية جبمع بيانات مستخدمًا دراسة استقصائية قائمة على التشاور مع كبار مستخدمي مركب الكربون 

ي التصنيع واخلدمة، مبا يف ذلك عن طريق الزيارات امليدانية. وقد أسفرت اهليدرو كلوري فلوري يف قطاع
ذا الطرف يف عام التحسينات اليت أُ  عن معلومات إضافية،  ٢٠١١دخلت على نظام الرتخيص اخلاص 

  . ٧بلغت عن ذلك العام مبوجب املادة استندت إليها البيانات اليت أُ 
أحد األعضاء إنه على ضوء التغيريات اليت أدخلت على  ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال  -  ٥٨

والنمط املعقد الستهالك الكربون اهليدرو كلوري فلوري يف هذا البلد، سيكون  ،اهليكل اإلداري يف أوكرانيا
من املستصوب دعوة ممثل هلذا الطرف حلضور االجتماع التاسع واألربعني للجنة. وقال عضو آخر إن تقدمي 

ومات عن حالة املشروع اإلقليمي املقرتح يف إطار مرفق البيئة العاملية من شأنه أن يساعد على مزيد من املعل
  حبث هذه احلالة. 

 اوهلذا وافقت اللجنة على دعوة أوكرانيا إلرسال ممثل إىل االجتماع التاسع واألربعني للجنة إذ  -  ٥٩
  اقتضت الضرورة ملناقشة هذه املسألة.

  ل عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات النظر في مسائ  - سابعاً 
عدم اإلبالغ من جانب موزامبيق، قدم ممثل األمانة عند تقدميه هلذا البند معلومات عن   -  ٦٠

الروسي، وإسرائيل. فلم تقدم موزامبيق بيانات عن بروميد نيكية، واملكسيك، واالحتاد يواجلمهورية الدوم
هما لكشف حساب اإلعفاءات يواملكسيك تقرير  ةالدومينيكيم اجلمهورية ؛ ومل تقد٢٠١٠امليثيل لعام 

؛ وقدم االحتاد ٢٠١١الضرورية ملركبات الكربون الكلوري فلوري عن عام  اتاملمنوحة هلما لالستخدام
الروسي تقريره لكشف حساب اإلعفاءات املمنوحة له لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلوري 

؛ ومل تقدم إسرائيل ولكن ليس يف صناعة الفضاء اجلوياع أجهزة االستنشاق جبرعات مقننة، فلوري يف قط
  . ٢٠١١تقريرها لكشف حساب اإلعفاءات املمنوحة هلا لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل عن عام 

  وهلذا وافقت اللجنة على التايل:   -  ٦١
ا عن عام بأن موزامبيق قد أبلغت إذ حتيط علمًا مع التقدير  فيما عدا بيانات  ٢٠١٠مجيع بيانا

  بروميد امليثيل، 
إىل أن عدم اإلبالغ عن بيانات بروميد امليثيل يضع موزامبيق يف حالة عدم امتثال وإذ تشري 

ا املتعلقة باإلبالغ مبوجب الفقرة    من بروتوكول مونرتيال،  ٧من املادة  ٣اللتزاما
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اليت قدمها عضو يف اللجنة أثناء اجتماعها الثامن واألربعني  وماتباملعلوإذ حتيط علمًا مع التقدير 
  واليت تفيد بأن من املتوقع أن تقدم موزامبيق البيانات الناقصة قريباً، 

 ١٥تطلب من موزامبيق أن تقدم البيانات الناقصة يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد أقصاه 
ها التاسع واألربعني، أو إذا مل تتمكن من القيام كي تنظر فيها اللجنة يف اجتماع  ٢٠١٢أيلول/سبتمرب 

  بذلك، فعليها أن تقدم تفسرياً لذلك حبلول املوعد املذكور. 
  ٤٨/١٠التوصية 

  ووافقت اللجنة أيضاً على التايل:   -  ٦٢
واملكسيك واالحتاد الروسي مل يقدموا تقاريرهم  ةالدومينيكيإىل أن اجلمهورية  إذ تشري مع القلق

  ، ٢٠١١فاءات املمنوحة لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية عن عام حلساب اإلع
لكشف حساب ، واملكسيك واالحتاد الروسي تقدمي تقاريرهم ةالدومينيكيتطلب من اجلمهورية 

 يف أقرب وقت ٢٠١١اإلعفاءات املمنوحة لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلوري فلوري يف عام 
اللجنة يف اجتماعها التاسع واألربعني،  اكي تنظر فيه  ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥ممكن، ويف موعد أقصاه 

  وإذا مل يتمكنوا من القيام بذلك، فعليهم أن يقدموا تفسرياً لذلك حبلول املوعد املذكور. 
  ٤٨/١١التوصية 

  ووافقت اللجنة كذلك على التايل:   -  ٦٣
ا إىل أن إسر إذ تشري مع القلق  ائيل مل تقدم تقريرها لكشف حساب اإلعفاءات املمنوحة الستخداما

  ، ٢٠١١احلرجة لربوميد امليثيل يف عام 
تقريرها لكشف حساب اإلعفاءات املمنوحة لالستخدامات احلرجة لربوميد تطلب من إسرائيل تقدمي 

كي تنظر فيه   ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد أقصاه  ٢٠١١امليثيل يف عام 
اللجنة يف اجتماعها التاسع واألربعني، أو إذا مل تتمكن من تقدمي هذا التقرير، فعليها أن تقدم تفسرياً لذلك 

  حبلول املوعد املذكور. 
  ٤٨/١٢التوصية 

  من البروتوكول  ٧إبالغ البيانات بموجب المادة   -ثامناً 
  ومعالجات ما قبل الشحن بروميد الميثيل المستخدم في الحجر الزراعي  -ألف 
  تدمير المواد المستنفدة لألوزون  -باء 

إن ، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2قال ممثل األمانة عند عرض املعلومات الواردة يف الوثيقة   -  ٦٤
جًا متسقًا إلبالغ البيانات عن استخدام املواد املستنفدة لألوزون ألغراض احلجر األطراف  مل تتخذ 

مطالبة جلات ما قبل الشحن، أو عن تدمري املواد املستنفدة لألوزون. وأشار إىل أن األطراف الزراعي ومعا
وأن اجتماع األطراف قد اعتمد عدة مقررات ، ٧دة باإلبالغ عن تدمري املواد املستنفدة لألوزون مبوجب املا

الزراعي ومعاجلات ما قبل  تطالب األطراف باإلبالغ عن استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف أغراض احلجر



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/5  

22 

الشحن. وعلى ضوء هذه احلقائق، اقرتح أن اللجنة قد ترغب يف حبث ما إذا كان ينبغي أن تكلف األمانة 
قد استخدم أي مواد مستنفدة لألوزون مبطالبة كل طرف بأن يقدم تقريرًا ملرة واحدة يؤكد ما إذا كان 

  قام بتدمري أي من هذه املواد.  ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن أو
ورأى عضو من اللجنة يف هذا السياق أن هناك معلومات ضئيلة متاحة عن مدى استخدام   -  ٦٥

األطراف للمواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة، خاصًة يف غياب أي معلومات عن كميات املواد 
أنه رمبا يتعني على املقدمة إىل اللجنة، واقرتح  املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة يف تقارير األمانة

  بأن تقدم تقريراً، ملرة واحدة، عما إذا كانت قد فعلت ذلك. األمانة مطالبة األطراف 
من  ١املستنفدة لألوزون، أشار ممثل األمانة إىل تعريف اإلنتاج يف املادة وفيما يتعلق بتدمري املواد   -  ٦٦

 ة املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة ناقصًا الكمية كمي’’بروتوكول مونرتيال وهو: 
ُ
بادة بالتقنيات اليت توافق امل

ال أعليها األطراف، ناقصًا الكمية اليت تستخدم بأكملها كمادة وسيطة يف تصنيع مواد كيميائية أخرى. و 
ا تعترب    . ‘‘‘إنتاج’الكميات املعاد تدويرها واستخدامها على أ
إىل  ١٩٩٩ألطراف اليت قدمت بيانات عن التدمري ارتفع من طرفني يف عام وأشار إىل أن عدد ا  -  ٦٧
مثانية ، وأن ٥من املادة  ١طرفًا يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك ثالثة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  ١٧

 أطراف عاملة مبوجب هذه الفقرة قدمت بيانات ملرة واحدة على األقل. وبدأ عدد من األطراف اإلبالغ عن
دمرةالبيانات يف الفرتة األخرية فقط. وقد وصل احلجم اإلمجايل للمواد 

ُ
. وقد ٢٠٠٧إىل ذروته يف عام  امل

ت قائمة مرافق التدمري املعروفة للمواد املستنفدة لألوزون وثنائي الفينيل املتعدد الكلور، واملعروضة اسُتمد
املواد املستنفدة لألوزون يف مة بيئيًا ملصارف من تقرير األمانة عن اإلدارة السلي ،على االجتماع احلايل

  . ٢٠٠٩متوز/يوليه 
وتنطوي البيانات اليت أبلغت حىت اآلن على العديد من حاالت الشذوذ. وهلذا، فإن اثين عشر   -  ٦٨

يف حني أن  ،أي من املواد املستنفدة لألوزونطرفًا من املعروف أن لديها مرافق تدمري مل تبلغ قط عن تدمري 
ستة أطراف ليس معروفًا أن لديها مثل هذه املرافق قد فعلت ذلك. وقد أوضحت املناقشات غري  هناك

الرمسية مع طرف ميتلك مرافق تدمري ولكن مل يبلغ قط عن أي تدمري، أنه يعتقد أنه ليس ملتزمًا باإلبالغ 
دمرةعن املواد 

ُ
كها لضمان االمتثال لألرقام إال عندما يريد خصم هذه املواد من بيانات إنتاجها واستهال  امل

املستهدفة اليت حددها الربوتوكول للتخلص التدرجيي، وأنه يعتقد أيضًا أن إبالغ بيانات التدمري يتعلق فقط 
انات التدمري املصنفة واجه هذا الطرف صعوبات يف احلصول على بيباملواد البكر. وباإلضافة إىل ذلك، 

رتحت األمانة أن اللجنة قد ترغب يف مطالبة األطراف اليت لديها حسب املواد. وعلى ضوء هذه احلقائق، اق
ا مل مرافق تدمري واليت مل تبلغ قط عن بيانات التدمري  تقدم مواد مستنفدة لألوزون و/أو  ُتدمربأن تؤكد أ

  من املعلومات ذات الصلة. اأي
ن احلاالت الثالث خمتلفة ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال أحد أعضاء اللجنة إن كل حالة م  -  ٦٩

املتابعة يف اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع هو مطالبة كل طرف بأن يؤكد ملرة  فنهجعن األخرى. 
واحدة ما إذا كانت لديه مثل هذه االستخدامات؛ وهذا النهج مناسب نظرًا ألن استخدامات عوامل 

يات كبرية من االستثمار، والطرف الذي يعلن أنه تتطلب مرافق كبرية ودائمة، وهو ما يتطلب مستو التصنيع 
يف أي وقت، ليس من احملتمل أن يكون لديه مثل هذا االستخدام يف ليس لديه مثل هذا االستخدام 

  املستقبل. 
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غري أن هذا مل يكن هو احلال بالنسبة الستهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات   -  ٧٠
ألن الطرف الذي مل يستخدم املادة قط ميكن أن جيد أنه من الضروري أن يفعل ذلك  ما قبل الشحن، نظراً 

يف أي وقت استجابة ألي إصابة تلحق باملنتجات الزراعية. وإذا كان طرف ما مل يستهلك بروميد امليثيل 
قد يفعل  وات فإن هذا ال ينبئ مبا إذا كانألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف إحدى السن

  ذلك يف السنة التالية. 
 هويعد التدمري أكثر شبهًا باستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن من  -  ٧١
إىل آخر. فباستطاعة أي طرف  عرض للتغيري من عاماستخدامات عوامل التصنيع يف هذا الصدد، إذ أنه مُ ب

استثماراً كبرياً وميكن نقلها بني البلدان  تتطلب تدمري مواد مستنفدة لألوزون بواسطة معدات صغرية نسبياً ال
املواد  ُتدمرحمارق ميكن أن  إىل بسهولة. وهناك مشاريع يف عدد من البلدان لتحويل قمائن األمسنت

املستنفدة لألوزون، كما ميكن استخدام مرافق التدمري يف معاجلة طائفة واسعة من املواد الكيميائية، وليس 
نفدة لألوزون. وهكذا فإن قيام أحد األطراف باإلبالغ عن عدم التدمري يف أحد األعوام لن جمرد املواد املست

ؤشرًا جيدًا على نشاط التدمري يف مخسة أعوام تالية. وعالوة على ذلك، فإن احلجم الضئيل من يكون م
حاليًا يف السائدة كون نتيجة اخنفاض األسعار بلغ عن تدمريها ميكن أن ياملواد املستنفدة لألوزون اليت أُ 

أسواق الكربون العاملية، وهو ما يعين أن نشاط التدمري ميكن أن يزداد مع ارتفاع سعر رصيد انبعاثات 
ا. وهلذه األسباب مجيعها، فإن مطالبة األطراف باإلبالغ مرة واحدة عن حالة مرافق  الكربون املسموح 

   التدمري لديها ليس من احملتمل أن تكون طريقة مفيدة.
وتعد استخدامات املواد الوسيطة أشبه باستخدامات عوامل التصنيع، ولكن هناك اختالفات   -  ٧٢

فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام املواد الوسيطة يف مرافق صغرية نسبيًا ال تتطلب استثمارًا كبرياً، أيضاً. 
ستنفدة لألوزون كمادة وسيطة وبأمناط غري منتظمة. ومرة أخرى، فإن قيام أحد األطراف باستخدام مواد م

  يف أحد األعوام ليس بالضرورة مؤشراً يعول عليه على أنه سيفعل ذلك يف العام التايل. 
ا األمانة، مضيفًا أنه من الضروري احلصول وقال عضو آخر أنه يؤيد مشروع   -  ٧٣ التوصية اليت أعد

أن تتضمن مثل هذه املعلومات التدمري لدى األطراف. وينبغي على معلومات مستكملة عن مرافق 
معلومات عن نوع املرافق املوجودة والتكنولوجيات اليت تستخدمها، مبا يف ذلك التكنولوجيات اليت وافق 
عليها اجتماع األطراف. واقرتح أنه ينبغي طلب مثل هذه املعلومات من األطراف، وينبغي أن تدرجها 

املرفق الثامن للوثيقة  األمانة يف صيغة مستكملة للجدول الذي أعدته يف
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.2.  

إنه من املهم معرفة السبب يف أن البلدان اليت لديها مرافق تدمري ال  أشارت إحدامهاو  انعضو  وقال  -  ٧٤
تقوم باإلبالغ عن التدمري، مشريًة إىل أنه جتري دراسة استقصائية عن مرافق التدمري يف بلدها. وأعربت عن 

  عن ظاهرة عدم اإلبالغ. جنة يف اجتماعها التاسع واألربعني مزيد من املعلومات أملها يف أن يتاح لل
يسمح هلا بطلب املزيد من املعلومات من أعضاء اللجنة أيضًا ما إذا كان تفويض اللجنة  وناقش  -  ٧٥

من هذه املسائل تتعلق مبتطلبات إبالغ  مسألة األطراف. وقال أحد األطراف إنه على الرغم من أن كل
ا تتجاوز ٧األطراف عن البيانات مبوجب املادة  ، إال إن مطالبة األطراف باإلبالغ عن معلومات يرى أ

متطلبات اإلبالغ األساسية مبوجب الربوتوكول، مثل نوع مرافق التدمري اليت ميتلكها أحد األطراف، من 
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بأن اللجنة  داعٍ بالقلق دون احملتمل أن تتجاوز تفويض اللجنة. وقد يؤدي هذا أيضًا إىل شعور األطراف 
ا مبوجب الربوتوكول.  ا ال متتثل اللتزاما   تعتقد أ

ووافقت اللجنة على العودة إىل مناقشة بروميد امليثيل املستخدم ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات   -  ٧٦
لألوزون يف  ما قبل الشحن، وتدمري املواد املستنفدة لألوزون واستخدام املواد الوسيطة ملواد مستنفدة

اجتماعها القادم، إلتاحة فرصة ملزيد من التفكري. غري أن اللجنة انتهت إىل أنه ميكن التوصل إىل استنتاج 
احملددة اليت نوقشت يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية الذي انتهى  املسائلبشأن 

  انات اخلالية يف تقارير البيانات متثل أصفاراً أو عدم إبالغ. مؤخراً، وهي الرغبة يف توضيح ما إذا كانت اخل
  وهلذا وافقت اللجنة على التايل:   -  ٧٧

أنه خالل السنوات السبع املاضية كانت األطراف تناقش استيفاء تقارير البيانات، مع إذ تدرك 
  جلات ما قبل الشحن. الرتكيز بشكل خاص على استخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ومعا

، ٢٢/٥أن األطراف قد اعتمدت عدة مقررات، من بينها املقررات وإذ تضع يف اعتبارها 
رت األطراف، وحثتها، وشجعتها على أن تبلغ ذكّ ، ١١/١٣، و١٦/١٠، و١٨/١٤، و٢٠/٦، و٢١/١٠و

  البيانات عن استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن،
يف إجياد طريقة تضمن أن تكون البيانات املقدمة كاملة، ليس فقط بالنسبة وإذ ترغب 

  الستخدامات بروميد امليثيل، وإمنا بالنسبة جلميع املواد األخرى اخلاضعة للرقابة أيضاً، 
 اجتماع األطراف الرابعحتيل مشروع املقرر الوارد يف القسم باء من املرفق األول يف هذا التقرير إىل 

  والعشرين للنظر فيه. 
  ٤٨/١٣التوصية 

النظر في تقرير األمانة بشأن إنشاء نظم للترخيص: حالة إنشاء نظم للترخيص بموجب المادة   - تاسعاً 
  ) ٢٣/٣١باء من بروتوكول مونتريال (المقرر  ٤
قدمت ممثلة األمانة هذا البند، موضحًة املعلومات الواردة يف الوثيقتني   -  ٧٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/R.4 وUNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/INF/R.1 باء  ٤. وأشارت إىل أن املادة
أن يقوم كل طرف، يف موعد ال ، وهي ١٩٩٧يف تعديل مونرتيال يف عام من الربوتوكول، اليت أضيفت 

نظام باء، بإنشاء  ٤أو يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان املادة  ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير يتجاوز  
  ترخيص لتوريد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة. 

على تعديل مونرتيال (وبذلك أصبحت خاضعة له)، وقد صدقت الغالبية الساحقة من األطراف   -  ٧٩
تبني بالتفصيل وبدأت بإدخال وتشغيل نظم ترخيص، وقامت بإبالغ معلومات مصنفة عنها، أي معلومات 

عدداً  ٢٣/٣١بروتوكول مونرتيال ختضع لنظمها. وقد طالب املقرر أي املرفقات وجمموعات املواد يف إطار 
  من هذه األشياء إىل املبادرة بذلك.  امن األطراف اليت مل تفعل بعد أي

اآلن كل من ومن بني األطراف اليت طلب منها يف املقرر أن تبلغ عن بيانات مصنفة، قامت بذلك   -  ٨٠
 غينيا ابوليفيا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وإكوادور، وغانا، وغينيا، والكرسي الرسويل، وبابو 

تضمنت . وأوضحت إكوادور أن التعديالت األخرية اليت أجريت على نظام ترخيصها قد وتايلند، اجلديدة



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/5  

25 

م ترخيصها مشل الصادرات وكذلك الواردات. ضوابط للتصدير، وأوضحت بوليفيا يف الفرتة األخرية أن نظا
  بعد عن بيانات مصنفة.  نومل تبلغ دومينيكا وطاجيكستا

وأضافت أن أثيوبيا، وسان مورينو، وتيمور ليشيت، اليت طلب منها استكمال إنشاء وتشغيل نظم   -  ٨١
أنه قد مت اعتماد بترخيص يف أسرع وقت ممكن، قد فعلت ذلك، مع أن تيمور ليشىت أفادت يف متوز/يوليو 

جعت على تصديق تعديل مونرتيال تسوانا، اليت شُ و ، ولكن مل يبدأ نفاذه بعد. وقد أفادت بالتشريع الالزم
ا حترز تقدمًا حنو كل من التصديق وإنشاء نظام الرتخيص. وقال جنوب  وإنشاء نظام للرتخيص، بأ

ل، بعد أن أصبح أحدث بلد يف العامل، أنه يف السودان، الذي أصبح مؤخرًا فقط طرفًا يف بروتوكول مونرتيا
سبيله لتصديق تعديالت الربوتوكول، ولكن لعله سيحتاج إىل مساعدة مالية متكنه من إنشاء نظام 

  للرتخيص. 
ثت على أن تدرج ضوابط الصادرات يف نظم ترخيصها، على النحو ومن بني تلك األطراف اليت حُ   -  ٨٢

املوحدة، وجزر سليمان  ميكرونيزيافادت تشاد، وجزر القمر، وواليات باء، أ ٤املطلوب مبوجب املادة 
ا ال تزال تعمل من أجل حتديث نظام ترخيصها  تونغاوالسودان، و  ا قد فعلت ذلك. وأفادت غامبيا بأ بأ

مركبات الكربون اهليدرو  ثت على إدراج صادرات. وأخرياً، من بني تلك األطراف اليت حُ الليشمل ضوابط 
ا تفعل ذلك، بينما مل تستجب  اتونغاباء، أفادت  ٤ة فلورية يف نظم ترخيصها وفقًاً◌ للمادة كلوري بأ

  هندوراس حىت اآلن. 
 ظوا أنهوأشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي أحرزته األطراف يف إنشاء نظم للرتخيص، ولكنهم الح  -  ٨٣

م حباجة  ى الوجه الصحيح. وقد كشفت مناقشة طلبات تشغيلها علإىل باإلضافة إىل إنشاء هذه النظم، فإ
ا املرجعية عن أن بعض األطراف ال تعتقد أن نظم ترخيصها تعمل بصورة مرضية.    األطراف تنقيح بيانا

  وهلذا وافقت اللجنة على التايل:   -  ٨٤
باجلهود الضخمة اليت بذلتها األطراف يف بروتوكول مونرتيال إلنشاء إذ حتيط علمًا مع التقدير 

  ، لالربوتوكو من  باء ٤وتشغيل نظم لرتخيص صادرات وواردات املواد املستنفدة لألوزون طبقاً للمادة 
 ظم، مل تدرجإىل أن بعض األطراف اليت أبلغت األمانة عن إنشاء مثل هذه النوإذ تشري مع هذا، 

وأنه يف معظم معلومات مصنفة توضح بالتفصيل املرفقات وجمموعات املواد اليت تشملها تلك النظم، 
الرتخيص املوجودة بتنظيم صادرات املواد املستنفدة لألوزون، أو ال تشمل احلاالت القليلة ال تقوم نظم 

  بعض جمموعات املواد، 
حتيط علمًا مع التقدير بأن األمانة قد أبلغت مبعلومات مصنفة ومستحدثة عن إنشاء   - ١

مونرتيال توضح بالتفصيل املرفقات وجمموعات  من برتوكول باء ٤وتشغيل نظم ترخيص وفقًا للمادة 
البيانات اليت تشملها هذه النظم، من جانب بوليفيا، وتشاد، وجزر القمر، ومجهورية كوريا الشعبية 

غينيا  ااملوحدة، وغانا، وغينيا، والكرسي الرسويل، وبابو  ميكرونيزياالدميقراطية، وإكوادور، وأثيوبيا، وواليات 
  ؛ تونغا، وتوغو، و تايلندينو، وجزر سليمان، والسودان، و اجلديدة، وسان مار 
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وطاجيكستان تقدمي معلومات مصنفة ومفصلة عن جمموعات املواد  دومينكاتطلب من   - ٢
اليت يشملها نظام ترخيص كل منهما إىل األمانة على سبيل االستعجال، ويف موعد أقصاه 

  سع واألربعون للجنة.، كي ينظر فيها االجتماع التا٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥
حتث تيمور ليشىت على استكمال عملية إنشاء نظام للرتخيص يف أسرع وقت ممكن   - ٣

  ؛ ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥وإبالغ األمانة بذلك يف موعد أقصاه 
عن  ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥تطلب من غامبيا أن تقدم لألمانة معلومات مستكملة يف   - ٤

  ات املواد املستنفدة لألوزون عن طريق نظام ترخيصها؛أي إجراء اختذته لتنظيم صادر 
حتث هندوراس، اليت تقوم بتشغيل نظام ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون ال يشمل   - ٥

ينص على  من الربوتوكول، وأن باء ٤ضوابط للصادرات، على أن تكفل وضع هذا النظام وفقًا للمادة 
املرفق جيم من الربوتوكول، وأن تقدم لألمانة معلومات عن ذلك املواد املدرجة يف ترخيص واردات وصادرات 

  ؛ ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥يف 
وجنوب السودان، ومها من غري األطراف يف تعديل مونرتيال للربوتوكول،  بوتسواناتشجع   - ٦

واد ومل تنشئا بعد نظمًا للرتخيص، على تصديق التعديل وإنشاء نظم ترخيص ملراقبة واردات وصادرات امل
  من الربوتوكول؛  باء ٤املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة 

تستعرض حالة إنشاء نظم ترخيص السترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون يف   - ٧
  اجتماعها التاسع واألربعني.

  ٤٨/١٤التوصية 

  معلومات عن امتثال األطراف الحاضرة لالجتماع بناء على دعوة من لجنة التنفيذ  - عاشراً 
  دع أي طرف حلضور االجتماع احلايل، وهلذا مل تتوفر أي معلومات يف إطار هذا البند. مل يُ   -  ٨٥

  مسائل أخرى  -حادي عشر 
  مل تنظر اللجنة يف أية مسائل أخرى.   -  ٨٦

  اعتماد التوصيات وتقارير االجتماع   -ثاني عشر 
قت على إسناد مهمة إعداد تقرير وافقت اللجنة على التوصيات الواردة يف هذا التقرير، واتف  -  ٨٧

  لالجتماع، وذلك بالتشاور مع األمانة.  اً االجتماع إىل الرئيس ونائب الرئيس الذي يعمل أيضاً مقرر 

  االجتماعاختتام   -ثالث عشر 
بعد ظهر  ١٢:٣٠املة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة بعد تبادل عبارات اجمل  -  ٨٨

  .٢٠١٢متوز/يونيه  ٣٠يوم االثنني 
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  األول المرفق
مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال في 

  اجتماعها الثامن واألربعين لينظر فيها االجتماع الرابع والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال

نات المرجعية مقدمة من الجزائر، وغينيا االستوائية، : طلبات لتنقيح البيا- /٢٤مشروع المقرر   -ألف 
  ، وهاييتي، والنيجرإريترياو 

  يقرر اجتماع األطراف الرابع والعشرون ما يلي: 
الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أن تقوم  ١٣/١٥إىل أنه وفقًا للمقرر إذ يشري 

غ عنها بتقدمي تلك الطلبات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل األطراف اليت تطلب تنقيح البيانات املرجعية املبل
بدورها مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد من مربرات 

  التغيريات وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها
املتبعة يف تقدمي واستعراض طلبات تنقيح  حيدد املنهجية ١٥/١٩إىل أن املقرر وإذ يشري أيضًا 

  البيانات املرجعية، 
، وهايييت، والنيجر معلومات كافية وفقًا للمقرر إريرتيااجلزائر، وغينيا االستوائية، و  قدمت  - ١

ا بتنقيح بيانات استهالكها من مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية عن  ١٥/١٩ لتربير طلبا
من البيانات املرجعية بالنسبة لألطراف  جزًءاأو كليهما، واليت تعد  ٢٠١٠أو عام  ٢٠٠٩عام 
  ؛ ٥من املادة  ١ة مبوجب الفقرة لالعام
يوافق على طلبات األطراف املدرجة أمساؤها يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح البيانات   - ٢

ملذكورة، وفقًا ملا ورد يف املرجعية الستهالكها من مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية لألعوام ا
  اجلدول التايل: 

  الطرف

البيانات السابقة عن مركب الكربون الهيدرو  
 كلوري فلوري

البيانات الجديدة عن مركب الكربون الهيدرو  
 كلوري فلوري

 (باألطنان المترية)
(باألطنان محسوبة 
 (باألطنان المترية)بدالة استنفاد األوزون

(باألطنان محسوبة 
استنفاد األوزونبدالة 

لعام 
٢٠٠٩

لعام 
٢٠١٠

لعام 
٢٠٠٩

لعام 
٢٠١٠

لعام 
٢٠٠٩

لعام 
٢٠١٠

لعام 
٢٠٠٩

لعام 
٢٠١٠

 ٦٣,٨٨ ١٠٦١,٦١١٢٢,٥٦٠,٣٥ ٣٠,٢ ٤٩٧,٧٥٤٩٧,٧٥٣٠,٢  اجلزائر - ١
 - ٦,٢٢ - ١١٣ ٤,٦  ١٣,٩ - ٢٥٣  غينيا االستوائية - ٢
 ١,١٢ ١,٠٥ ٢٠,٣١ ١٩,١ ٠,١ ٠,١ ١,٩ ١,٨ إريرتيا - ٣
 ٣,٤١ ٣,٨٥ ٦٢ ٧٠ ١,٨ ١,٩ ٣٥,٣٠٨٣٣,٤١ هاييت - ٤
 - ١٥,٩٥ - ٢٩٠ ١٦,٠ ٣٦,٣ - ٦٦٠ النيجر - ٥
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  : مشروع مقرر بشأن اإلبالغ عن االستهالك الصفري-/٢٤مشروع المقرر   - باء 
من  ٧غ املتسق عن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة إىل ضرورة اإلبالإذ يشري 

  بروتوكول مونرتيال، 
تتضمن أحيانًا خانات  ٧إىل أن استمارات اإلبالغ اليت تقدمها األطراف وفقًا للمادة وإذ يشري 

  خالية من أي أرقام تشري إىل كميات املواد املستنفدة لألوزون املنتجة أو املستهلكة،
ا الطرفوإذ يشري أيضاً  ا تعين  إىل أن مثل هذه اخلانات اخلالية ميكن أن يقصد  يف حالة معينة أ

متثل يف حاالت أخرى عدم اإلبالغ صفرًا بالنسبة الستهالك أو إنتاج املواد اخلاضعة للضمانات، أو ميكن 
ذه املواد،    من جانب ذلك الطرف فيما يتعلق 

تدرج مجيع األطراف رقماً معيناً يف كل خانة من خانات استمارات اإلبالغ عــن البيانــات   (أ)
 مها، بوضع صفر يف احلاالت اليت ال يوجد فيها إنتاج أو استهالك؛ اليت تقد

تستفســر األمانــة مــن أي طــرف يقــدم اســتمارة إبــالغ حتتــوي علــى خانــات خاليــة عمــا إذا    (ب)
كــان الطــرف قــد أنــتج أو اســتهلك مــواد مســتنفدة لــألوزون تتعلــق باخلانــات اخلاليــة، وإذا كــان األمــر كــذلك، 

  فما هي الكمية. 
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  الثاني فقالمر 

 قائمة المشاركين

 
  أرمينيا

Ms. Asya Muradyan 

Chief Specialist 

Air Policy Division 

Ministry of Nature Protection 

Government Bldg.3, Republic Square 

Yerevan 00100, 

Republic of Armenia 

Tel:    +374 10 54 11 82/583 934 

Fax:   +374 10 541 183 

Mob: +374 100 9120 7632 

Email: asya.muradyan@mnp.am 

  
 ألمانيا

Ms. Elisabeth Munzert  

Chemicals, Safety Legislation 

Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety 

Division IG II 1 

Robert-Schumann- Platz 3 

P.O. Box 120629 

Bonn 53175   

Germany 

Tel:    + 49 22899 305 2732 

Fax:   + 49 22899 305 3524 

Mob:  + 49 1735 230149 

Email: Elisabeth.Munzert@bmu.bund.de 

 غينيا
Mr. Mamadou Nimaga  

Point Focal du Protocole de Montrèal  

Secrétaire Exécutif du Comité National de  

Gestion des Produits Chimiques  

Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts  

B.P. 3118, Conakry  

Guinea  

Tel:  +224 62 90 5445  

Mob: +224 67 829 257  

E-mail: nimmag2003@yahoo.fr 

  
 لبنان

Mr. Mazen Khalil Hussein  

Head, National Ozone Unit  

Air Quality  

Ministry of Environment  

11-2727, Riad Solh Square,  

Beirut  

Lebanon  

Tel: +961 1 976 555 ext 432  

Mob: +961 3 204 318  

Fax: +961 1 981 534  

E-mail: mkhussein@moe.gov.lb  

 نيكاراغوا
Ms. Hilda Espinoza Urbina 

Punto Focal de Protocolo de Montreal 

Directora General de Calidad Ambiental 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

(MARENA) 

Kilometro 10, 12 Carretera Panamericana Norte  

Frente Zona Franca Industrial 

Managua  

Nicaragua  

Tel: + 505 2233 4455 

Fax: + 505 2233 4455 

Mob:+ 505 888 39897 

E-mail: hespinoza@marena.gob.ni, 

espinoza.urbina@gmail.com 

 بولندا
Mr. Janusz Kozakiewicz  

Director's Plenipotentiary  

Ozone Layer and Climate Protection Affairs Unit  

Industrial Chemistry Research Institute  

8 Rydygiera Str.  

Warsaw 01-793  

Poland  

Tel: +48 22 568 2845  

Fax: +48 22 633 9291  

E-mail: kozak@ichp.pl  

Ms. Jadwiga Poplawska-Jach  

Ozone Layer and Climate Protection Affaris Unit  

Industrial Chemistry Research Institute 8, Rydygiera 

Street  

Warsaw 01-793  

Poland  

Tel: +48 22 568 2182  

Fax: +48 22 633 9291  

E-mail: jadwiga.poplawska-jach@ichp.pl  
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 سانت لوسيا
Ms. Donnalyn Charles  

Sustainable Development and Environment Officer  

Sustainable Development and the Environment 

Division 

Ministry of Physical Development and the 

Environment, American Drywall Building, P.O. Box 

709, Castries  

Saint Lucia  

Tel: +758 451 8746  

Fax: +758 453 0781  

Mob: +758 721 9185 

Email:doncharles@sde.gov.lc, 

donnalyncharles@gmail.com 

 
 

 سري النكا
Prof. W.L. Sumathipala 

Senior Technical Advisor 

Ministry of Environment 

980/4, Wickramasinghe Place  

Etul Kotte Road, Pitakotte,  
Tel: + 94 11 288 3455 

Fax: + 94 11 288 3417 

Email: sumathi@noulanka.lk, 

wlsumathipala@hotmail.com 

 األمريكية المتحدةالواليات 
Mr. Tom Land  

Manager of International Programs  

Stratospheric Protection Division  

United States Environmental Protection Agency 

(EPA) 

1200 Pennsylvania Ave., NW, Mail Code 6205J  

Washington DC 20460  

United States of America  

Tel: +1 202 343 9815  

Fax: +1 202 343 2362  

E-mail: land.tom@epa.gov 

  
 زامبيا

Mr. Mathias Banda  

Coordinator – National Ozone Unit  

Zambia Environmental Management Agency  

P.O. Box 35131  

Lusaka 10101  

Tel: +264 1 254023/59  

Mob: +264 097 8 05 06 38  

Fax: +264 1 254164  

E-mail: mbanda@necz.org.zm , 

mbanda73@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/5 

31 

  

 أمانة الصندوق المتعددة األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال والوكاالت المنفذة
 

 أمانة الصندوق المتعدد األطراف
Mr. Andrew Reed  

Deputy Chief Officer for Economics and Finance 

Multilateral Fund Secretariat 

1000 De La Gauchetière Street West  

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Phone: +1 (514) 282 7855  

Fax:     +1 (514) 282 0068  

E-mail: areed@unmfs.org 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

(UNIDO)  
Mr. Yuri Sorokin,  

Industrial Development Officer 

Montreal Protocol Branch 

United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO) 

Wagramerstr. 5, P.O. Box 300 

A-1400 Vienna, Austria 

Fax: (+43 1) 26026- 6804 

E-mail: Y.Sorokin@unido.org  

 
 البنك الدولي

Ms. Mary-Ellen Foley 

Operations Officer 

Environment Department 

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Tel:  +1 202 458 0445 

Fax: +1 202 522 3258 

E-mail: mfoley1@worldbank.org  

Ms. Jiaohi Zhou 

ET Consultant 

Environment Department 

The World Bank 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Tel:  +1 202 458 0445 

Fax: +1 202 522 3258 

E-mail: jzhou2@worldbank.org  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Mr. Maksim Surkov 

Programme Specialist 

MPU-Chemicals/EEG/BDP 

UNDP-Europe and the CIS 

Bratislava Regional Centre 

Grosslingova 35, 811 09 

Bratislava, Slovak Republic 

Tel:  +421 25933 7423 

Fax: +421 25933 7450 

E-mail: maksim.surkov@undp.org 

Mr. Balaji Natarajan 

Technical Specialist 

Montreal Protocol Unit/Chemicals 

Environment and Energy Group, BDP 

UNDP Asia-Pasific Regional Centre 

United Nations Service Building, 4th Floor 

Rajdamnern Nok Avenue 

Bangkok 10200, Thailand 

Tel: +66 2 3049100 Ext. 2260 

Fax: +66 2 2802700 

Email: balaji.natarajan@undp.org 

 
  برنامج األمم المتحدة للبيئة

Ms. Artie Dubrie 

Regional Network Coordinator 

Pacific Islands Network 

UNEP (ROAP) 

Bangkok 

Thailand 

Tel :     + 662 288 2128 

Fax :   + 662 288 3041 

E-mail: artie.dubrie@unep.org 

Mr. Saurabh Kumar 

Programme Officer 

CAP/ROAP 

Bangkok 

Thailand 

Tel :   + 662 2881898 

Fax :  + 662 288 3040  

Email: saurabh.kumar@unep.org 
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 المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال نائب اللجنة التنفيذية للصندوق
Ms. Fiona Walters  

Policy Advisor  

Atmosphere and Local Environment Division  

Department for Environment,  

Food and Rural Affairs  

Zone 5E 5th Floor, Ergon House  

London SW1P 2AL  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

E-mail: Fiona.walters@defra.gsi.gov.uk 
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 أمانة األوزون
Mr. Paul Horwitz 

Deputy Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment 

Programme 

(UNEP) 

Washington, D.C. 

United States of America 

Tel: +1 202 621 5039 

E-mail: paul.horwitz@unep.org 

Mr. Gilbert Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

P.O. BOX 30552 00100 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3854/7623848 

Fax: +254 20 762 0335 

E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org 

Ms. Megumi Seki 

Senior Scientific Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

P.O. BOX 30552 00100 

Nairobi 

Kenya. 

Tel: +254 20 3452 /7624213 

Fax: +254 20 762 0335 

E-mail: meg.seki@unep.org 

 

Ms. Sophia Mylona 
Monitoring and Compliance Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

P.O. BOX 30552 00100 

Nairobi 

Kenya 

Tel:  +254 20 763430 

Fax: +254 20 762 0335 

E-mail: sophia.mylona@unep.org 

Mr. Gerald Mutisya 

Database Manager 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

P.O. BOX 30552 00100 

Nairobi 

KenyaTel: +254 20 762 4057/7623851Fax: +254 20 

762 762 0335 

E-mail: gerald.mutisya@unep.org 
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