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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 

  لبروتوكول مونتريال
  االجتماع التاسع واألربعون

  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٩و ٨جنيف، 

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال 
  واألربعين التاسعاجتماعها 

  افتتاح االجتماع  -أوًال   
ُعقد االجتماع التاسع واألربعون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف   - ١

  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٩و ٨نيف يومي مركز جنيف الدويل للمؤمترات يف ج
صباح يوم  ٠٠/١٠الساعة  ،النكا)، رئيس اللجنة وافتتح االجتماع السيد و.ل. سوماتيباال (سري  - ٢
تشرين الثاين/نوفمرب. وبعد أن أعرب عن سروره لرئاسة اللجنة املنعقدة مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين  ٨

ملعاونة األطراف على  تسري بسالسة وفعاليةقال إن اللجنة أصبحت أداة إلعالن بروتوكول مونرتيال، 
  التصّدي للصعوبات يف التنفيذ، وقد سامهت بشكل هام يف جناح بروتوكول مونرتيال.

اضرين رئيسني سابقني ونّوه األمني التنفيذي يف مالحظاته االفتتاحية بأن من بني األعضاء احل  - ٣
هم ميثّلون كنزًا هائًال من املعرفة واخلربة فيما خيص محاية طبقة األوزون. وقامت يف جمموع للجنة، وأن هؤالء

قاعدة بيانات يف الوجود بشأن إنتاج واستخدام املادة  أمشلاألطراف واللجنة على مر السنني بإنشاء 
ج تأدييب لعدم االمتثال، آلية  جمن خالل  ،املستنِفدة لألوزون، واستحَدثت امتثال فّعالة تيسريي وليس 

من إجراءات التيسري املوحَّدة اليت سامهت يف امتثال للربوتوكول من جانب أطراف  وفرةتنطوي على 
يف املائة من إنتاج واستهالك املواد املستنِفدة لألوزون. وبعد التنويه بأن االجتماع  ٩٨الربوتوكول وإزالة نسبة 

ألطراف بالنسبة إىل افلورية  مرّكبات الكربون اهليدروكلوريةلى تدابري الرقابة عاحلايل ينعقد عشية اختاذ أوىل 
درجة يف جدول أعمال االجتماع  الربوتوكول، أوجز من ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

ُ
املسائل امل

من مرّكبات ستهالكها ال املرجعيةبيانات الاحلايل، مبا فيها طلبات من بعض األطراف من أجل تنقيح 
وحالة نظم  ،بياناتالعن من األطراف يدروكلورية فلورية، وخمتلف املسائل املتعلقة باإلبالغ الكربون اهل
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األطراف بشأن ترخيص واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، وتنفيذ التوصيات السابقة الصادرة من 
اجحة، معرباً عن ثقته بأن اللجنة ومقررات اجتماع األطراف. ويف ختام كلمته، متّىن للجنة إجراء مناقشات ن

  االجتماع سيكّلل بنهاية موّفقة.
  الحضور

النكا  وبولندا وزامبيا وسريممثلو البلدان التالية األعضاء يف اللجنة: أرمينيا وأملانيا حضر االجتماع   - ٤
  وغينيا ولبنان ونيكاراغوا والواليات املتحدة. ومل يستطع ممثل سانت لوسيا احلضور.

  ثل أوكرانيا عرضاً ورّد على األسئلة بناًء على دعوة اللجنة.وقدَّم مم  - ٥
كما حضر االجتماع ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ورئيس   - ٦

ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وممثلو الوكاالت املنّفذة التابعة للصندوق املتعدد 
اف: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية األطر 

  والبنك الدويل.
  قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق الثاين هلذا التقرير.وترد   - ٧

  وتنظيم العمل اعتماد جدول األعمال  -ثانيًا 
  اعتماد جدول األعمال  -ألف 

يف الوثيقة  إىل جدول األعمال املؤقت الوارد ت اللجنة جدول األعمال املعدَّل التايل، استناداً اعتمد  - ٨
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/1:  

  افتتاح االجتماع  - ١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  - ٢

من بروتوكول مونرتيال  ٩و ٧عرض من األمانة عن البيانات واملعلومات مبوجب املادتني   - ٣
 وعن القضايا ذات الصلة.

عرض من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عن املقررات ذات   - ٤
ا الوكاالت  الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق، وعن األنشطة اليت اضطلعت 

منظمة األمم املتحدة املنفذة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و 
 للتنمية الصناعية، والبنك الدويل) لتيسري امتثال األطراف.

متابعة املقررات السابقة الصادرة عن األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املتصلة   - ٥
 بعدم االمتثال:

 االلتزامات باإلبالغ عن البيانات:  (أ)

 )؛٤٨/١١(التوصية  اجلمهورية الدومينيكية  ‘١’

  ؛)٤٨/١٢إسرائيل (التوصية   ‘٢’
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  )؛٤٨/١١املكسيك (التوصية   ‘٣’
  )؛٤٨/١٠موزامبيق (التوصية   ‘٤’
 )؛٤٨/١١االحتاد الروسي (التوصية   ‘٥’

 خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال:  (ب)

 )؛٤٨/٣والتوصية  ٢٠/١٦إكوادور (املقرر   ‘١’

 )؛٤٨/٤والتوصية  ١٧/٣٧و ١٥/٣٦ليبيا (املقرران   ‘٢’

) ١٥/١٩و ١٣/١٥ملرجعية (املقرران طلبات تغيري البيانات ابشأن  استعراض املعلومات  - ٦
 ):٤٨/٨والتوصية 

 )؛٤٨/٦الكونغو (التوصية   (أ)
  )؛٤٨/٧مجهورية الكونغو الدميقراطية (التوصية   (ب)
  إكوادور؛  (ج)
  )؛٤٨/٧بيساو (التوصية -غينيا  (د)
  )؛٤٨/٩موزامبيق (التوصية   (هـ)
  ؛اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا   )(و

  ؛تركيا  (ز)
 مجهورية تنزانيا املتحدة.  (ح)

كلورية فلورية من  عدم االمتثال احملتمل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو  - ٧
 جانب أوكرانيا وطلب املساعدة.

  البيانات. األخرى الناشئة عن تقريراحملتمل النظر يف قضايا عدم االمتثال   - ٨
 من الربوتوكول: ٧اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة   - ٩

 بروميد امليثيل املستخدم يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن؛  (أ)
  ؛تدمري املواد املستنفدة لألوزون  (ب)
 استخدامات املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة.  (ج)

لرتخيص مبوجب نظم للرتخيص: حالة وضع نظم لنظر يف تقرير األمانة عن وضع لا  -  ١٠
  ).٤٨/١٤التوصية باء من بروتوكول مونرتيال ( ٤ املادة

رير املتصلة باالمتثال املقّدمة من األطراف املشاركة يف االنظر يف معلومات إضافية بشأن التق  -  ١١
  االجتماع بناًء على دعوة من جلنة التنفيذ.

  مسائل أخرى.  -  ١٢
  وصيات وتقرير االجتماع.اعتماد الت  - ١٣
  اختتام االجتماع.  -  ١٤
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  تنظيم العمل  -باء   
ا املعهودة واالجتماع وفق جدوهلا الزمين املألوف بعقد جلستني   - ٩ اتفقت اللجنة على اتباع إجراءا

 رهناً بأي تعديل حسب االقتضاء. ،مدة كل منها ثالث ساعات يف اليوم

بروتوكول مونتريال  من ٩و ٧والمعلومات بموجب المادتين عرض من األمانة للبيانات   -ثالثاً   
  والقضايا ذات الصلة

ن تقرير األمانة بشأن البيانات املقّدمة من األطراف وفقاً إ ،قال ممثل األمانة، لدى عرض هذا البند  -  ١٠
  .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/2-UNEP/OzL.Pro.24/3وثيقة الرد يف يمن الربوتوكول  ٧للمادة 
 نيمَ املقدَّ وقبل أن تقوم األمانة بالعرض وتلخيص ذلك التقرير، قال أحد األعضاء أن التقرير والعرض   -  ١١
يثريان البند من جدول األعمال فيما يتعلق بكل اجتماع من اجتماعات اللجنة هذا األمانة يف إطار من 

يف جدول األعمال. وقد يكون من البنود  العديد مننوعًا ما، ذلك أن املعلومات املقدمة تتناول  االلتباس
ا بدًال من   ،األفضل عرضها  كما اقرتح، عرض املعلومات يف إطار خمتلف بنود جدول األعمال اليت تتصل 
وقال ممثل األمانة أن العرض ُقِصد به أن يكون حملة عامة عن مجيع  مرة واحدة يف إطار البند احلايل.كلها 

مها بشأن عدم االمتثال وبشأن مسائل أخرى؛ حيث لتا، وك٧وفقاً للمادة البيانات واملعلومات اليت مت مجعها 
األمانة أن حاولت أن املسائل املذكورة يف العرض جرى تناوهلا يف إطار بنود أخرى يف جدول األعمال، و 

 املعلومات األساسية الالزمة لصنع القرار يف إطار تلك البنود ولتجنُّب تكرار مجيع املعلوماتفحسب تعرض 
املعروضة يف إطار البند احلايل. بيد أن األمانة أخذت علمًا بشواغل األعضاء، وستحاول وفقًا لذلك إجراء 

ا املعلومات على اللجنة يف اجتماعها التايل.   بعض التعديالت على الطريقة اليت ُعرضت 
ألمانة. وفيما يتعّلق حبالة م مّثل األمانة بعد ذلك عرضًا ّخلص فيه البيانات املعروضة يف تقرير اوقدَ   -  ١٢

على تعديل مونرتيال على الربوتوكول،  صدَّقتما عدا مخسة أطراف في - األطرافالتصديق، قال إن مجيع 
. وبالنسبة حلالة البيانات السنوية طرفًا ما زال يتعّني عليها التصديق على تعديل بيجني ١٥وأن هناك 

، وقد ٢٠١١ًا يُطَلب إليهم اإلبالغ قاموا بذلك يف سنة طرف ١٩٦من بني  ١٩٠، قال إن ٧مبوجب املادة 
. وانتقل إىل ٢٠١٠ إىل ١٩٨٦للسنوات من فعل ذلك مجيع األطراف، من بينها ليبيا وموزامبيق بالنسبة 

قال إن ف، ٥من املادة  ١مسألة االمتثال لتدابري الرقابة اليت تنطبق على األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 يةفلور ية كلور  رواهليدمركبات الكربون من  ٢٠١١و ٢٠١٠ملنّقحة الستهالك أوكرانيا يف عامي البيانات ا

ا عن تدابري  ثالثة أطراف أخرى ماوضعتها يف حالة عدم امتثال، وأن هناك  زال يتعنيَّ عليها توضيح احنرافا
ديل مبا استجد تا، وسوف الرقابة. وقد كانت األمانة على اتصال مع تلك األطراف اللتماس توضيح حلاال

، مل تتبنيَّ ٥من املادة  ١أمام اللجنة يف اجتماعها التايل. وفيما يتعلق باألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .٢٠١١األمانة حاالت عدم امتثال حمتمل لتدابري الرقابة لعام 

 بات الكربون الكلوريةاالستخدامات الضرورية ملركّ املتعلقة باإلعفاءات حساب وفيما يتعّلق بكشف   -  ١٣
وبسبب حدوث خطأ  )١(.٢٠١١عن عام  احملاسيبفلورية، ما زال يتعّني على املكسيك فقط تقدمي تقريرها 

اخلاص باالحتاد الروسي املقدَّم إىل األمانة، جرى بطريق  احملاسيبتقرير لخمتلف الصيغ اللغوية ل انطوت عليه

                                                            

 كما لوحظ يف اجلزء اخلامس من التقرير احلايل، قدَّمت املكسيك إطارها احملاسيب أثناء االجتماع احلايل.  )١(
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اللتزامه  يف حالة عدم امتثاللثامن واألربعني للجنة باعتباره الجتماع ايف ااخلطأ حتديد االحتاد الروسي 
يف صناعته اخلاصة بالفضاء اجلوي؛ قام  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوريباإلبالغ عن استعمال مركَّب 

احلقيقة بإبالغ املعلومات املطلوبة وكان يف حالة امتثال. ومن بني األطراف اليت ُمنَحت إعفاءات يف الطرف 
أن تقدِّم تقريرها ما زال يتعنيَّ عليها إسرائيل فقط  هناكباالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل،  تتعّلق

، أفاد ١٧/١٦وبلدان املقصد وفقًا للمقرر عن الصادرات . وبشأن مسألة اإلبالغ ٢٠١١عن عام  احملاسيب
الصادرات. ومت حتديد طرفًا حّددت وجهات جلميع  ٢٦، ومن بينها ٢٠١١طرفًا عن الصادرات لعام  ٣٧

يف املائة من الصادرات حسب الوزن، بيد أن أحد املصّدرين الكبار مل يقدِّم بعد  ٩٩,٨الوجهات بنسبة 
  . ومل ترد أية تقارير عن الصادرات إىل غري األطراف.٢٠١١تقريراً عن بيانات عام 

هالكها من مرّكبات الكربون وقدَّم مثانية أطراف طلبات من أجل تنقيح البيانات املرجعية الست  -  ١٤
. وكانت اللجنة قد أقرت يف اجتماعها الثامن واألربعني مشروع ١٣/١٥فلورية وفقًا للمقرر  كلورية اهليدرو

  وهاييت.والنيجر اجلزائر وغينيا االستوائية إريرتيا و مقرر لينظر فيه اجتماع األطراف الذي سيوافق على طلبات 
فائض اإلنتاج املخّزن أو االستهالك من املواد املستنفدة لألوزون وفقاً  وفيما يتعّلق باإلبالغ عن  -  ١٥

 ملادة ، أُبِلغ عن ثالث حاالت جديدة، من بينها حالة من أملانيا (إنتاج فرعي غري مقصود٢٠/١٢للمقرر 
 - يثيلخمزَّن من أجل تدمريه) وحالتان من الواليات املتحدة األمريكية (بروميد امل -رابع كلوريد الكربون 

وجرى ختزينه لالستخدامات احلرجة ومن أجل االحتياجات احمللية األساسية لألطراف  ٢٠١١أُنِتج يف سنة 
الكربون من مركبات  ٢٠١١يف سنوات قادمة). وبشأن اإلنتاج لسنة  ٥من املادة  ١الفقرة العاملة مبوجب 

ا يف سنة واهلالونات ورابع كلوريد الكربون اليت جرى التية فلور ية الكلور  ، ٢٠١٠خّلص التدرجيي من منتجا
 ية مبا يففلور ية الكلور الكربون االستخدامات األساسية عن إنتاج مرّكبات أفاد ثالثة أطراف تتمّتع بإعفاءات 

ذلك من أجل استخدامات املواد الوسيطة، وأفاد طرفان عن إنتاج اهلالونات، وكلها من أجل استخدام املواد 
طرفًا عن إنتاج رابع كلوريد الكربون، أساسًا من أجل استخدام املواد الوسيطة على  ١١الوسيطة، وأفاد 

، قّدم ١٠/٤و ٢١/٣املستوى احمللي. وفيما يتعلق باإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع وفقًا للمقررين 
ا فهي بوتان ومجهورية  طرفاً تقارير يف هذا الشأن. أما األطراف اليت يزال يتعنيَّ عليها أن تقدِّم معلوما ١٩٠

  واليمن.املتحدة كوريا الشعبية الدميقراطية وإكوادور وجزر مارشال وقطر وجنوب أفريقيا واإلمارات العربية 
ويف املناقشة التالية، أعرب أحد األعضاء عن شكره إىل األمانة إلدراجها بيانات عن استخدامات   -  ١٦

على النحو الذي  )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/2-UNEP/OzL.Pro.24/3(املواد الوسيطة يف تقريرها 
اللجنة يف اجتماعها الثامن واألربعني. وقال أيضًا أنه سيكون من املفيد فيما يتعّلق جبميع البيانات  طلبته

أن يتم حتديثها عندما تصدر اإلضافات يف ضوء مزيد من املعلومات احلديثة  املرفقات بالتقريراملقدمة يف 
األمانة، إىل جانب حتديث أرقام اإلنتاج واالستهالك الواردة يف مرفق الوثيقة  تتلقاها اليت

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.24/3/Add.1.  
وتساءل أيضاً عّما إذا كانت هناك أية مناقشة يف االجتماع احلاضر بشأن احلقيقة، على النحو الوارد   -  ١٧

الكربون مل تصدِّق على تعديل بيجني ميكن أن تواجه مشاكل يف االجتار مبركبات  يف تقرير األمانة، أن أطرافاً 
غري بشأن . وقال ممثل األمانة أن املسائل ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١ابتداًء من  ية فلوريةكلورو  اهليدرو

 اوالت اللجنة.مل تظهر يف مد تثال مبقتضى الربوتوكول، وهلذاإلجراءات االم حمدَّدأي تعديل  يفاألطراف 
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على الربوتوكول  ٤يف املادة  ٨ستفيد من أحكام الفقرة ياألطراف يف التعديالت أن ألي من غري وميكن 
  يف الربوتوكول، بيد أن هذه األمور ال تقع يف والية اللجنة. االجتاراإلعفاء من أحكام  ليلتمس

ة األطراف البالغ عددها وقال عضو آخر أن اجتماع األطراف هو أنسب حمفل لدراسة مسأل  -  ١٨
ا وحتّث  ١٥ واليت ما زال يتعنيَّ عليها التصديق على تعديل بيجني، متاشيًا مع املقررات السابقة اليت اختذ

فيها األطراف على التصديق على تعديالت الربوتوكول. وقال األمني التنفيذي أن األمانة كانت تشارك 
ها على التصديق وأن عددًا من األطراف مير باملراحل األخرية بنشاط مع أولئك األطراف يف حماولة لتشجيع

من عملية التصديق. وقال إنه يتوّقع أن يطرح األطراف املسألة أثناء االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف 
اليت  الربوتوكول، واقرتح أن يعربِّ رئيس جلنة التنفيذ، يف تقريره إىل األطراف بشأن أعمال اللجنة، عن الشواغل

  طرحها أعضاء اللجنة.
واليت اللجنة  إىلاألمانة  البيانات اليت أبلغتهافيما يتعلق مبدى أحد األعضاء عن قلقه وأعرب   -  ١٩
لم تكن هناك حاجة على سبيل املثال، لتقدمي بيانات عن فأمام اللجنة. املعروضة االمتثال  بقضاياتتصل  ال

عن لوريد الكربون ما مل تكن ذات صلة باالحنرافات واهلالونات ورابع كفلورية  كلوريةالإنتاج مرّكبات الكربون 
 تزويد، ١٧/١٦من املقرر  ٤االمتثال. كذلك ُقِصد باإلبالغ عن جهة مقصد الصادرات، مبوجب الفقرة 

دان واليت ميكن إحالتها إىل البل للرقابةاألمانة باملعلومات اجملّمعة من البلدان املصّدرة عن املواد اخلاضعة 
ا على التحقق من خمتلف املصادر. فمثل هذه املعلومات ليست ذات صلة باالمتثال  املستوردة ملساعد

وضع معلومات امللكية اخلاصة خطورة  هاويثري إبالغ اللجنة عن بالتايل ذات قيمة ألعمال اللجنة، وليست
 تهااختصاص لتقرر أي ية والاللجنة واللدى املال العام. ومضى قائًال إضافة إىل ذلك، ليست جمال يف 

معلومات هي األصح عندما تكون البيانات املبلغة من أي طرف عن الواردات املتعلقة مبادة معّينة متفقة مع 
  بيانات األطراف املصدِّرة لتلك املادة.

اعدة باإلضافة إىل تقدمي معلومات ملسالقصد من تقريرها، ورّدًا على ما ذُكر، قال ممثل األمانة أن   -  ٢٠
ا بشأن مسائل تتصل بعدم االمتثال، هو الوفاء بالتزام األمانة مبوجب املادة  من  ١٢اللجنة يف مداوال
. ٩و ٧الربوتوكول، بأن تُِعد وتوزِّع بانتظام على األطراف تقارير استناداً إىل املعلومات الواردة عمًال باملادتني 

عدم االمتثال.  قضاياً ب حصراً تتجاوز تلك املتصلة  وهذا هو السبب وراء اشتمال التقرير على معلومات
والصندوق األطراف استخدمه اجتماع األطراف و  اجتماعإىل أيضًا  ُقدِّمولوحظ أيضًا أن تقرير األمانة 

متصلة حباالت حمّددة ختص عدم  بروتوكول مونرتيال ألغراض شّىت غريمن أجل تنفيذ املتعّدد األطراف 
قييم التقدُّم احملرز حالياً يف التخّلص التدرجيي من املواد املستنّفدة لألوزون. ومع ذلك، االمتثال، مبا يف ذلك ت

البيانات املتصلة متييز أوضح بني وسوف تستكشف خيارات لتحقيق  ،أحاطت األمانة علمًا بالتعليقات
كل جهد ممكن لعرض ، قال إن األمانة بذلت  ةامللكية اخلاصوبشأن بيانات  باالمتثال وغريها من البيانات.
ترّحب بأية معلومات بشأن أية حاالت حيث تكون قد فشلت يف و  ،وامللكيةالبيانات بطريقة حتمي السّرية 

  اجملال. ذلك
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 المقررات ذات بشأن عرض من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  -رابعاً 
اضطلعت بها الوكاالت  األنشطة التي بشأنو  الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق

المتحدة للبيئة ومنظمة األمم  اإلنمائي وبرنامج األمم (برنامج األمم المتحدة المنّفذة
  األطراف لتيسير امتثال )الصناعية والبنك الدولي المتحدة للتنمية

نة التنفيذية للصندوق املتعدد قدَّم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف هذا البند مشرياً إىل أن اللج  -  ٢١
األطراف مل جتتمع منذ انعقاد االجتماع الثامن واألربعني للجنة التنفيذ. ووفقًا للبيانات اليت أبلغت عنها 

مل تظهر  ،٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٤األطراف وتقارير الوكاالت املنفِّذة التابعة للصندوق حىت يوم 
من  بال حّل مسألة واحدة فقطعدم االمتثال. وظّلت  الةحيف  ٥ادة من امل ١أطراف عاملة مبوجب الفقرة 

  .٢٠١٢بني املسائل العشر املتصلة باالمتثال واملبّلغ عنها يف عام 
طرفاً أفادت عن وجود نظم  ٦٧الربناجمية القطرية، فقال إن إىل البيانات ممثل أمانة الصندوق وانتقل   -  ٢٢

وأبلغت عن نظم ترخيص  ٢٠١١طرفًا قّدمت بيانات عام  ١١٦أطراف من بني  ١٠٩حصص لديها وأن 
، وطلبت األمانة منها معلومات “على ما يرام” تسري أعماهلا ال ة أطراف إىل أنتشغيلية، وأشار مخس

 كلورية اهليدروأخرى، بيد أن بعضها ما زال يتعّني عليه الرّد. وعموماً، ازداد استهالك مرّكبات الكربون 
. وقد عاجلت اللجنة التنفيذية ٢٠١١و ٢٠١٠طرفاً عامًال يف عامي  ١٣٧بعدد يتعلَّق فيما  ٣فلورية بنسبة 

على استنفاد  بدالة استنفاد األوزونطنًا  ٨٣٠,٣مجيع استهالك املواد املستنفدة لألوزون ما عدا مسألة 
  األوزون من كمية االستهالك املتبقية من بروميد امليثيل.

ا كانت أقل فيما يتعلق مبركبات الكربون وفيما يتعلق بأسعار   -  ٢٣ املواد املستنفدة لألوزون، فإ
البديلة، ولكن أسعار من املواد  ب١٤٢- كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية اهليدرو

ا أقل من البديلني مرّكبات الكربون  ١٤١ -كلورية فلورية  مركبات الكربون اهليدرو ب كانت، رغم أ
سيكلوبنتان  أسعارأعلى من  ٣٥٦ mfcفلورية  اهليدروالكربون ومركبات  fa٢٤٥ -كلورية فلورية  هليدروا

معظم البلدان أسعار املواد املستنفدة لألوزون كمتوسط ملا لوحظ أن جتار التجزئة واملوردين  وحِسبوالبنتان. 
م منذ انعقاد االجتماع السابق  . ومع ذلك، أفاد البعض ممن مت االتصالعلى مدار عاميطلبونه كسعر 

  للجنة التنفيذ استخدام جمموعة من منهجيات خمتلفة.
 ١وفيما يتعلق بإنتاج املواد املستنفدة لألوزون، كانت الصني الطرف الوحيد العامل مبوجب الفقرة   -  ٢٤

استخدامات قدرة  إلنتاج مرّكبات الكربون الكلورية فلورية أو رابع كلوريد الكربون ألغراض ٥من املادة 
، حيث أن املركبات األوىل يف إطار إعفاءات االستخدامات الضرورية ورابع كلوريد ٢٠١١يف سنة  اإلطالق

الكربون ألغراض االستخدامات كعوامل تصنيع واالستخدامات املختربية. وكانت الصني أيضًا الطرف 
يف املائة.  ٢٠بنسبة خط األساس دون ّلت ظ يثيل، رغم أن مستويات اإلنتاجالوحيد الذي يُنتج بروميد امل

كلورية فلورية من املواد املستنِفدة لألوزون  طنًا من مركبات الكربون اهليدرو ٣٧ ٧٤٤وأنتج سبعة أطراف 
وأنَتج أربعة أطراف مواد أدىن من خط األساس بدالة استنفاد الكربون،  بدالة استنفاد األوزون باألطنان املرتية

ا،    معظم اإلنتاج يتم يف الصني. وكاناخلاص 
طرفًا عامًال مبوجب  ٢٥وبشأن التخّلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل، قال إن هناك   -  ٢٥
أبلغت عن بعض االستهالك وأن هناك تسعة أطراف لديها مشاريع للتخّلص التدرجيي  ٥من املادة  ١ الفقرة
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ن هذه األطراف األخرية أبلغت عن استهالك مقداره م ٥اجلزئي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، وهناك 
بلداً. وظّلت تونس،  ١٨مشاريع لالستثمار يف وجيري تنفيذ  على سنة واحدة.قليًال زيد ي ماخالل صفر 

اليت تلقت متويًال من أجل مشروع للعرض اإلرشادي، مؤهلة إلعادة تقدمي طلب من أجل مشاريع أخرى 
اجلزائر وتونس مؤهَلتني لدعم إمنائي للمشاريع مبجرد أن تصبح البدائل للتخّلص التدرجيي. وسوف تصبح 

حالياً  انتتمتع ومن أجل هذامتاحة من أجل معاجلة البلح الذي حيتوي على نسبة عالية من الرطوبة، 
  .١٥/١٢بإعفاءات وفقاً للمقرر 

كبات الكربون وقد أنفقت مبالغ مالية من أجل إعداد خطط إدارة التخّلص التدرجيي ملر   -  ٢٦
 من أجلهما عدا جنوب السودان الذي ُقّدم  املستوفية للشروطكلورية فلورية إىل مجيع األطراف  اهليدرو

إلدارة التخّلص التدرجيي من  خططمتت املوافقة على و مشروع يف االجتماع الثامن والستني للجنة التنفيذية. 
، باعتماد ٥من املادة  ١رفًا عامًال مبوجب الفقرة ط ١٢٦ من أجلكلورية فلورية  مركبات الكربون اهليدرو

مليون دوالر مت اإلفراج عنها حىت اليوم، وأبلغ ثالثة  ٤٩٨,٩مليون دوالر من إمجايل مبلغ  ٢٣١,٣مبلغ 
ا املرجعيةاالستهالك أقل من  وسبعون طرفًا بالفعل عن اخنفاض يف . وهناك تسعة عشر بلدًا مل تتلق بيانا

كلورية فلورية ُقّدمت  خطة إلدارة التخّلص التدرجيي ملركبات الكربون اهليدرو ١٣يد أن بعد أي متويل، ب
 ٢٠١٣لالجتماع الثامن والستني، ومل يدخل يف هذا ستة بلدان كان من املتوّقع أن تقدِّم خططًا يف سنة 

من اخلطط تغطي  ٢٤يف اإلمجال، هناك و ، بوتسوانا، ليبيا، موريتانيا، جنوب أفريقيا، تونس). س(بربادو 
دف إىل حتقيق ؛ وهناك تسع خطط ٢٠٢٠  - ٢٠١١خطة تغّطي الفرتة  ٨١و ؛٢٠١٥ - ٢٠١١ الفرتة

  .٢٠٤٠التخّلص التدرجيي الكامل قبل حلول املوعد النهائي يف عام 
ا تطلب إجراءوضوع األطراف اليت مل بالنسبةو   -  ٢٧  الكربونرّكبات مب املرجعية اخلاصة تغيريات يف بيانا

األطراف تسمح بإدخال تغيريات يف  مثل هذهفلورية، قال إن اتفاقات اللجنة التنفيذية مع  كلورية اهليدرو
تمويل وبالتايل مستويات التمويل. وأوضح كيف أن  الاليت سيكون هلا أثر على استحقاق  البيانات املرجعية

  ق بالبلدان اليت تستهلك مقادير قليلة.قد يؤثّر على مستويات التمويل وخصوصاً فيما يتعلّ  تغيري مقرتحكل 

 القضاياألطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن الصادرة عن امتابعة المقررات السابقة   -خامساً 
  المتصلة بعدم االمتثال

  البياناتعن بالغ باإلااللتزامات   -ألف   
  (موزامبيق) ٧المتعلقة بالمادة  ٢٠١٢اإلبالغ عن بيانات سنة   - ١  

ممثل األمانة إىل أنه يف موعد انعقاد االجتماع الثامن واألربعني للجنة التنفيذ املعقودة يف أشار   -  ٢٨
من بروتوكول مونرتيال، ومها ليبيا  ٥من املادة  ١طرفان عامالن مبوجب الفقرة كان هناك ،  ٢٠١٢متوز/يوليه 

ما عن سنة مل يبّلغا وموزامبيق،  املفروض  ٢٠١٠يلول/سبتمرب أ ٣٠ يف قبل املوعد احملّدد ٢٠١٠بيانا
  من بروتوكول مونرتيال. ٧من املادة  ٣مبوجب الفقرة 

(ب)  ٥االمتثال اإلضايف الذي يُنَظر فيه يف إطار البند يف قضايا وضوع هي املونظراً ألن ليبيا كانت   -  ٢٩
  أدناه. ٥٤- ٤٥، تناَقش حالتها بشكل مستقل يف الفقرات ‘٢’
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ممثل األمانة إىل أن موزامبيق أبلغت قبل حلول تشرين األول/أكتوبر أشار أما فيما خيص موزامبيق،   -  ٣٠
ا عن املواد املستنفدة لألوزون لعام   ٢٠١١ ما عدا تلك البيانات املتصلة مبادة بروميد  ٢٠١٠كل بيانا

انات ، أن يقدِّم البي٤٨/١٠امليثيل. ووفقًا لذلك، طُلب إىل البلد الطرف، على حنو ما ذُكر يف التوصية 
، لتنظر فيها اللجنة يف ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥الناقصة يف أقرب وقت مستطاع، ويف موعد أقصاه 

االجتماع احلايل، أو إذا مل يكن مبقدور الطرف القيام بذلك، عليه أن يقدِّم تفسريًا يف هذا اخلصوص قبل 
  حلول ذلك املوعد.

عن بروميد امليثيل  اوزامبيق إىل األمانة بيانا، قّدمت م٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٢ويف رسالة مؤرخة   -  ٣١
طنًا من املادة حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف تلك  ٠,٩ قدره استهالك أبلغت عن، حيث ٢٠١٠لعام 

يستهلك أكثر  مبوجب خطة عمله بأن ال اللتزامهالسنة. ووضعت هذه البيانات الطرف يف حالة االمتثال 
  .٢٠١٠يثيل حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام طناً من بروميد امل ٢,٧من 
 امع التقدير بالتقرير الوارد من موزامبيق عن بيانااللجنة على أن حتيط علمًا اتفقت  بناًء عليه،و   -  ٣٢

باإلبالغ عن البيانات مبقتضى الربوتوكول،  اوفقًا اللتزاما ٢٠١٠املتبقية عن عام بشأن مادة بروميد امليثيل 
  .فيما يتعّلق بتلك السنة ا دّل على أنه يف حالة امتثال لتدابري الرقابة املكّرسة يف الربوتوكولوهو م

  ٤٩/١التوصية 

الدومينيكية  لالستخدامات الضرورية (الجمهورية ٢٠١١في عام  حصر اإلعفاءات الممنوحة  -  ٢  
  )والمكسيك واالتحاد الروسي

طرف ُمنح إعفاءات لالستخدامات  ، يُطَلب إىل كل٨/٩رر ه وفقًا للمقأشار ممثل األمانة إىل أن  -  ٣٣
كانون الثاين/يناير كل سنة تقريرًا إلطار حماسيب بشأن كميات   ٣١الضرورية، أن يقدِّم يف موعد أقصاه 

واستخدامات املواد املستنفدة لألوزون اليت استهلكها وأنتجها فيما يتعلق باالستخدامات الضرورية يف السنة 
من املادة  ١طرفني عاملني مبوجب الفقرة   اجتماعها الثامن واألربعني حاليتنظرت اللجنة يفالسابقة. و 

بشأن االستخدامات عن اإلطار احملاسيب هما يمن الربوتوكول، ومل يتم النظر يف ذلك الوقت يف تقرير  ٥
ية الدومينيكية واملكسيك. الضرورية املعفاة من مرّكبات الكربون الكلورية فلورية، وهذان الطرفان مها اجلمهور 

، حيث مت ٥من املادة  ١ونظرت اللجنة أيضاً يف حالة االحتاد الروسي، وهو طرف غري عامل مبوجب الفقرة 
 ويف اجلدولأعاله  ١٣هو مبني يف الفقرة التسجيل بأن تقريره احملاسيب مل يشمل كامل اإلعفاءات. وكما 

قبل يف احلقيقة إطاره احملاسيب الكامل بيد أن جزءًا منه أغفلته قد قّدم من كان االحتاد الروسي   فإن أدناه،
  األمانة بسبب الرتمجة غري املكتملة للنسخة الروسية إىل اللغة اإلنكليزية.

ويرد يف اجلدول أدناه املقادير من مرّكبات الكربون الكلورية فلورية فيما خيص األطراف املذكورة   -  ٣٤
  أعاله.
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١لخاصة باالستخدامات الضرورية الممنوحة لمرّكبات الكربون الكلورية فلورية لعام اإلعفاءات ا

  
 املادة املقرر الطرف

  املقدار املعفي
 (باألطنان املرتية)

مرّكب الكربون الكلوري   ٢٢/٤ اجلمهورية الدومينيكة
  (أ)٠,٨٩٢ ١١٣- فلوري

)٩( ٢٣/٢ املكسيك
مرّكب الكربون الكلوري 

 ١٢ - فلوري 
 ب)(٦

 االحتاد الروسي

٢٢/٤ 
مركَّب الكربون الكلوري 

  ١١- فلوري
٢١٢ 

٢٢/٥ 
مركب الكربون الكلوري 

 ١١٣- فلوري
١٠٠ 

  
طناً مرتياً من مرّكب  ١,٨٣٢مقدار  ٢٠١٠املعتمد يف عام  ٢٢/٤ُمنحت اجلمهورية الدومينيكية، مبوجب املقرر   (أ)

، بلغ ما أبلغت اجلمهورية الدومينيكية ٢٠١٠ سنة . ويف٢٠١١-٢٠١٠للفرتة  ١١٣ - الكربون الكلوري فلوري 
طنًا مرتياً، وهذا  ٠,٨٩٢ما مقداره  ٢٠١١طنًا مرتياً؛ ومن مث كان الرصيد املتبقي لسنة  ٠,٩٤عن استخدامه 

  يتطّلب تقدمي تقرير حماسيب.
  .٢٠١٢-٢٠١١الطارئة للفرتة  مقدار معتمد االستخدامات الضرورية  (ب)

املعلومات املقدمة من األمانة يف االجتماع الثامن واألربعني، اعتمدت اللجنة التوصية واستنادًا إىل   -  ٣٥
إىل اجلمهورية الدومينيكة واملكسيك واالحتاد الروسي أن تقدِّم تقاريرها احملاسبية ومبقتضاها طُلب  ٤٨/١١

جنة يف االجتماع ، لتنظر فيها الل٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥يف أقرب وقت مستطاع، وذلك يف موعد أقصاه 
احلايل، أو أن تقوم، إذا مل يكن مبقدور الطرف القيام بذلك، تقدمي تفسري يف هذا الصدد قبل انقضاء ذلك 

  املوعد.
  الجمهورية الدومينيكية  (أ)  

تقرير اإلطار احملاسيب  ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٨قّدمت اجلمهورية الدومينيكية يف رسالتها املؤرخة   -  ٣٦
ا فيم . وبالتايل، أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير ٢٠١١ا يتعّلق باالستخدامات الضرورية لعام اخلاص 

  ببيان الطرف اخلاص بإطاره احملاسيب.
  المكسيك  (ب)  

ا لعام  قدَّمت املكسيك تقرير  -  ٣٧ أثناء االجتماع احلايل. وبالتايل  ٢٠١١اإلطار احملاسيب اخلاص 
  لبيان املقدَّم من الطرف بشأن إطاره احملاسيب.أحاطت اللجنة علماً مع التقدير با
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  االتحاد الروسي  (ج)  
، أوضح االحتاد الروسي أنه يف الواقع ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٣يف رسالة موّجهة إىل األمانة مؤرخة   -  ٣٨

بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية اخلاص به إطاره احملاسيب  تقرير ٢٠١٢شباط/فرباير  ٢قّدم يف 
مكتملة  الة أُغِفل سهوًا بسبب ترمجة غريمن الرس ذلك اجلزءً . ولدى إدراك األمانة أن ٢٠١١لعام الكاملة 

للنسخة الروسية إىل اللغة اإلنكليزية، فقد خلصت إىل نتيجة مفادها أنه ما كان ينبغي إثارة املسألة يف 
. وأعربت ٤٨/١١ع التوصية االجتماع الثامن واألربعني للجنة، وما كان ينبغي أن يكون ذلك الطرف موضو 

ا إىل االحتاد الروسي، وتعّهدت األمانة بأن توّجه  األمانة وفقًا لذلك عن أسفها هلذا اخلطأ يف رسالة بعثت 
اهتمام جلنة التنفيذ إىل هذا اخلطأ. وإذ خلصت اللجنة إىل أن املسألة ما كان ينبغي إدراجها يف جدول 

، قررت ٤٨/١١التوصية  بشأنه تصدرني وأن ال يكون الطرف موضوعاً األعمال يف اجتماعها الثامن واألربع
  يف املسألة.تواصل النظر اللجنة أالّ 

  (إسرائيل) ٢٠١١حصر اإلعفاءات الممنوحة لالستخدامات الحرجة لعام   - ٣  
ات مكل طرف ُمنح إعفاء بشأن االستخدا، ُيطَلب إىل  ١٦/٦أنه وفقاً للمقرر أشار ممثل األمانة إىل   -  ٣٩

كميات املادة اليت أنتجها أو استوردها أو صّدرها وفقاً   عنأن يقدِّم معلومات  احلرجة ملادة بروميد امليثيل
طرف هو إسرائيل، مل تقّدم  هناكلذلك اإلعفاء. وحبلول موعد انعقاد االجتماع الثامن واألربعني للجنة، 

ا بشأن االستخدامات احلرجة . ونتيجة ٢٠١١ميد امليثيل لعام برو ملادة  تقرير اإلطار احملاسيب اخلاص 
حّث إسرائيل على أن تقدِّم، على سبيل االستعجال، إطارها احملاسيب  ٤٨/١٢لذلك، تضّمنت التوصية 

، وهو الوقت املناسب لنظر اللجنة يف االجتماع ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥، ويف موعد غايته ٢٠١١لعام 
  احلايل.
  .٢٠١١، مل تقدِّم إسرائيل بعد تقريرها عن إطارها احملاسيب لعام وحىت وقت االجتماع احلايل  -  ٤٠

  توصية
  وبناء عليه، اتفقت اللجنة على التايل:  -  ٤١

إىل أن إسرائيل مل تقدِّم تقريرها عن اإلطار احملاسيب الذي يرمي إىل تقدمي  مع القلق إذ تشري  
نتجة أو املستوردة أ

ُ
ملا ُمنح هلا من  ، وفقاً ٢٠١٢ يف عامو املصدَّرة معلومات عن كميات بروميد امليثيل امل

  إعفاءات لالستخدامات احلرجة لتلك املادة يف تلك السنة،
إسرائيل على تقدمي تقريرها عن اإلطار احملاسيب، وذلك على سبيل االستعجال، ويف موعد  حتثّ   

ا مل تتمّكن من تقدمي هذا لتنظر فيه اللجنة يف اجتماعها اخلمسني أو إذ ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١يتجاوز  ال
  التقرير، فعليها أن تقدِّم تفسرياً لذلك حبلول املوعد املذكور.

  ٤٩/٢التوصية 
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  للعودة إلى االمتثالالحالية خطط العمل   -باء   
  )٤٨/٣والتوصية  ٢٠/١٦إكوادور (المقرر   - ١  
  لحالة مسألة االمتثال قيد االستعراض: تخفيض استهالك بروميد الميثي  -(أ)   

، خبفض ٢٠/١٦أشار ممثل األمانة إىل أن إكوادور قد التزمت، على النحو املسجَّل يف املقرر   -  ٤٢
طناً من بروميد  ٥٢,٨يف املرفق هاء (بروميد امليثيل) إىل ما ال يزيد عن  للرقابةاستهالكها من املادة اخلاضعة 

هذا الطرف، على النحو املذكور يف . وجرى حّث ٢٠١١امليثيل حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام 
 ٣للفقرة  وفقاً  ٢٠١١عام يف أن يقدِّم إىل األمانة بياناته عن املادة املستنفدة لألوزون على ، ٤٨/٣التوصية 

، لكي يتسىن ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥يتجاوز  من الربوتوكول، ومن األفضل يف موعد ال ٧من املادة 
تزامه على النحو املسجَّل يف املقرر اللع واألربعني حالة امتثال الطرف للجنة أن تقيِّم يف اجتماعها التاس

٢٠/١٦.  
ا عن املادة املستنفدة لألوزون   -  ٤٣ يف الرسالة املؤرخة  ٢٠١١عام يف وقدَّمت إكوادور بعد ذلك بيانا
سوبة احملصفر من أطنان مادة بروميد امليثيل قدره االستهالك أن ، وذكرت فيها ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٨

تزامه املسّجل يف املقرر لالزون. ووضعت هذه البيانات ذلك الطرف يف حالة امتثال و بدالة استنفاد األ
٢٠/١٦.  

  توصية  (ب)  
ا عن  ،وبناء عليه  -  ٤٤ اتفقت اللجنة على أن حتيط علمًا مع التقدير بأن إكوادور قد أبلغت بيانا

 لتزامهالوهي البيانات اليت بّينت أن الطرف يف حالة امتثال  ،٢٠١١استهالك املواد املستنفدة لألوزون لعام 
طنًا من املادة  ٥٢,٨لتحديد استهالكه من مادة بروميد امليثيل مبا ال يزيد على  ٢٠/١٦املسّجل يف املقرر 

  حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة.

  ٤٩/٣التوصية 

  )٤٨/٤والتوصية  ١٧/٣٧و ١٥/٣٦ ان(المقرر  ليبيا  - ٢  
بأنه كانت هناك مسائل فيما يتعّلق بامتثال الطرف  ،أوضح ممثل األمانة، يف تقدميه للبند الفرعي  -  ٤٥
 ٢٠٠٩ يف سنة، والتزامه خبفض االستهالك من مادة اهلالون ٢٠١٠لتزاماته بإبالغ البيانات عن عام ال

رد بإجياز ت. و ٢٠١٠عام يف روميد امليثيل والتزاماته خبفض االستهالك من مرّكبات الكربون الكلورية فلورية وب
اية االجتماع الثامن واألربعني للجنة ( الوارد  ٢، يف اجلدول ٢٠١٢متوز/يوليه  ٣٠مسائل امتثال ليبيا يف 

  أدناه.
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  ٢اجلدول 
  ليبيا: مسائل االمتثال قيد االستعراض

  

هدف خطة  السنة املقرر بشأن االمتثال املادة
 العمل

غة للسنة البيانات املبلّ 
املستهدفة (باألطنان 

استنفاد حمسوبة بدالة 
 ODP-tonsاألوزون) (

ـــــــــــون  ـــــــــــات الكرب مرّكب
 - صفر ٢٠١٠ ٢٣/٢٢، ١٥/٣٦الكلورية فلورية

 ١,٨ صفر٢٣/٢٣٢٠٠٩، ١٧/٣٧ اهلالونات
 - صفر٣٣/٢٢٢٠١٠

 - صفر٢٣/٢٢٢٠١٠، ١٧/٣٧بروميد امليثيل

  نفاد األوزون.) تعين القدرة على استODPمالحظة: (

الميثيــل والتزامــات  التزامــات بتخفــيض اســتهالك مرّكبــات الكربــون الكلوريــة فلوريــة والهــالون وبروميــد  (أ)  
  ٢٠١٠تقديم التقارير لعام 

بتخفيض استهالكها من مرّكبات  ،١٧/٣٧و ١٥/٣٦مسّجل يف املقررين  ملا هو وفقا ،التزمت ليبيا  -  ٤٦
وميد امليثيل، على التوايل، إىل كمية ال تزيد عن الصفر من األطنان احملسوبة الكربون الكلورية فلورية ومن بر 
ويستثىن من ذلك االستخدامات الضرورية  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١بدالة استنفاد األوزون حبلول 

ا األطراف. والتزم هذا الطرف أيضاً، كما هو مسجَّل يف املقرر  لُّص بالتخ ١٧/٣٧واحلرجة اليت قد تأذن 
، ويستثىن من ذلك االستخدامات ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ١التدرجيي من استهالكه من اهلالونات حبلول 

ا األطراف. ونتيجة هلذا، مل يكن من املتوقَّع أن تستهلك ليبيا أية كميات من  الضرورية اليت قد تأذن 
  .٢٠١٠امليثيل يف عام  مرّكبات الكربون الكلورية فلورية أو من اهلالونات أو من بروميد

األمانة بشكل وثيق مع الوكاالت املنّفذة إلبالغ ، ُدعيت ليبيا بإحلاج إىل العمل ٢٣/٢٢ويف املقرر   -  ٤٧
اعن  . ومع ذلك، مع موعد انعقاد االجتماع الثامن واألربعني على سبيل االستعجال ٢٠١٠عن عام  بيانا

. ووفقًا لذلك، طُِلب إليه على حنو ما ذكر يف ٢٠١٠عام للجنة، مل يكن الطرف قد أبلغ أية بيانات عن 
، تقدمي تلك املعلومات على سبيل االستعجال إىل األمانة، ويف موعد أقصاه ٤٨/٤التوصية 

  .٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥
  ٢٠٠٩االلتزام بتخفيض استهالك الهالون لعام   (ب)  

 اجملموعة الثانية من املرفق ألف (اهلالونات) أبلغت ليبيا عن استهالك مواد خاضعة للرقابة مدرجة يف  -  ٤٨
. ونّوه الطرف إىل أن هذه الكمية، اليت ٢٠٠٩حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام  اً طن ١,٨مبقدار 
لالستخدام يف صناعة الطريان، وهو  ١٢١١ -طنًا مرتيًا كانت عبارة عن هالون بكر أصلي  ٠,٦تعادل 

يتناقض هذا االستهالك مع التزام الطرف و ًال حرجًا يف التقرير الذي قدمه. استعمال اعتربه الطرف استعما
  .٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ١بالتخّلص التدرجيي من استهالك اهلالون حبلول  ١٧/٣٧الوارد يف املقرر 

رياً ، طلبت األمانة إىل الطرف أن يقدِّم تفس٢٠١١كانون الثاين/يناير   ١٣مؤرخة أوَّلية ويف رسالة   -  ٤٩
هلذا االحنراف. ونظرًا لعدم وجود أي رّد من الطرف، اعتمد اجتماع األطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 

، وفيه طُِلب إىل ليبيا أن تقدِّم إىل األمانة، على سبيل االستعجال، ويف موعد غايته ٢٣/٢٣املقرر  ٢٠١١



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/5/Rev.1 

14 

ا الثامنة و  ٢٠١٢آذار/مارس  ٣١ األربعني، تفسريًا الستهالكها الزائد من لتنظر فيه جلنة التنفيذ يف دور
  اهلالونات، إىل جانب خطة عمل حمّددة زمنياً بعالمات هادية لضمان سرعة عودة الطرف إىل االمتثال.

. ٢٣/٢٣انعقاد االجتماع الثامن واألربعني للجنة، مل تكن ليبيا قد استجابت للمقرر وحبلول موعد   -  ٥٠
فيها طلبت إىل ليبيا أن تقدِّم إىل اللجنة على سبيل و ، ٤٨/٤وصية وبناًء عليه، اعتمدت اللجنة الت

ا لعام ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥االستعجال ويف موعد ال يتجاوز  ، ٢٠١٠، تقرير حالة عن إبالغ بيانا
 ١٥/٣٦للسماح بتقييم التزامات الطرف املسّجلة يف املقررين  ،٢٣/٢٢على النحو املذكور يف املقرر 

  .٢٠٠٩بشأن استهالكها الزائد من اهلالون يف عام  ٢٣/٢٣يذه ألحكام املقرر ، وتنف١٧/٣٧و
  قضايا حالة االمتثال  (ج)  

 ١٢١١ - أن بيانات استهالك اهلالون ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٤أوضحت ليبيا يف رسالة مؤرخة   -  ٥١
مستوردة ألغراض  كانت غري صحيحة، نظرًا ألن املواد املستوردة كانت  ٢٠٠٩اليت أبلغت من قبل لعام 

وجرت إعادة تدويرها ومل تكن مواد خام بكر أصلية. وأظهرت تلك “ استعمال الطريان يف حقول النفط”
على النحو املسّجل يف  ٢٠٠٩زامه إزاء استهالك اهلالونات لعام تاملعلومات أن الطرف يف حالة امتثال إلل

   .٢٢/٣٧املقرر 
ا بشأن املواد ٢٠١٢بتمرب أيلول/س ٢٤ويف رسالة تالية، مؤرخة   -  ٥٢ ، قّدمت ليبيا إىل األمانة بيانا

مرّكبات الكربون من  ومقدارها صفراالستهالك  ، مع ذكر كمية٢٠١١و ٢٠١٠لعامي  املستنفدة لألوزون
تزاماته بالالكلورية فلورية وبروميد امليثيل يف تلكما السنتني. ووضعت تلك البيانات الطرف يف حالة امتثال 

  وبروميد امليثيل.مرّكبات الكربون الكلورية فلورية بشأن  ،على التوايل ١٧/٣٧و ١٥/٣٦يف املقررين  املسّجلة
  المناقشة في االجتماع الحالي  (د)  

ا   -  ٥٣ أّكد ممثل األمانة، يف رّده على األسئلة املطروحة من أعضاء اللجنة، أن ليبيا قامت بتصحيح بيانا
جرى تدويرها ومن  ٢٠١١و ٢٠١٠ميات اهلالونات املستخَدمة يف عامي املبّلغة من قبل، مع توضيح أن ك
ا ال تعترب مبثابة استهالك.   مث، فإ

  توصية  (هـ)  
الذي قدمته ليبيا فيما يتعّلق  بالتفسريعلى أن حتيط علمًا مع التقدير  بناًء عليهواتفقت اللجنة   -  ٥٤

ا املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون املقدّ  التقريرو  ٢٠٠٩باستهالكها من اهلالونات يف عام  م منها بشأن بيانا
 ١٥/٣٦لتزاماته املسّجلة يف املقررين با، واليت بّينت أن الطرف كان يف حالة امتثال ٢٠١١و ٢٠١٠لعامي 

للتخّلص التدرجيي من استهالكه من مرّكبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل، على  ١٧/٣٧و
  .٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١حلول  قبل ،التوايل

  ٤٩/٤التوصية 
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  النظر في قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات  -جيم   
  نظرت اللجنة يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات.  -  ٥٥
  

 ١٥/١٩و ١٣/١٥ ارانطلبـــات تغييـــر البيانـــات المرجعيـــة (القـــر بشـــأن اســـتعراض المعلومـــات   -سادساً   
  )٤٨/٨و ٤٨/٧و ٤٧/١٢و ،٤٧/١١و ،/٤٧/١٠والتوصيات 

أن اللجنة ستنظر يف طلبات مقدمة من ستة  ،يف معرض تقدميه هلذا البند الفرعي ،قال ممثل األمانة  -  ٥٦
لتنقيح بيانات استهالكها احلالية من  ٥من املادة  ١أطراف، ومجيعها من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

لتحديد  ، ومها العامان املستخدمان٢٠١٠ام و/أو ع ٢٠٠٩كلورية فلورية لعام  رّكبات الكربون اهليدروم
األطراف. وقد ُقّدمت كلورية فلورية بالنسبة هلذه  البيانات املرجعية إلنتاج واستهالك مرّكبات الكربون اهليدرو

يف طلبها  هلذا االجتماع بسبب تقدمييف جدول األعمال  جةُمدر  تطلبات أخرى، من إثيوبيا (ليس ةثالث
يف جدول وأُدرجا يف وقت سابق  طلبامها موزامبيق ومجهورية تنزانيا املتحدة (ُقدِّممن موعد متأخّر) و 

االجتماع احلايل، ذلك ألن األطراف الطالبة مل تقّدم معلومات  تلك الطلبات يف ولن يُنَظر يف  ،األعمال)
ا وفقاً للمقر  ومل ترّد بطريقة مناسبة التوقيت على طلبات األمانة للحصول على  ١٥/١٩ر كافية لدعم طلبا

األول اليوم معلومات أخرى. أما إثيوبيا ومجهورية تنزانيا املتحدة فلم ترّدا إطالقا، بينما ردَّت موزامبيق يف 
قييم وعرض رًا لضيق الوقت أمام األمانة لتظ. وناالنعقاد االجتماع احلايل مقدمة معلومات تدعم طلبه

ومجيع األطراف الستة . نياملعلومات املقدمة من موزامبيق، سوف تنظر اللجنة يف طلبها يف اجتماعها اخلمس
املتعدد للصندوق اللجنة التنفيذية  تيتعنيَّ على اللجنة أن تنظر فيها، سبق أن وافقو اليت هلا طلبات 
. وقد مت استنساخ كلورية فلورية كربون اهليدرورجيي من مرّكبات الدارة التخلص التدإل هاطاألطراف على خط

  .4و 3و Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/INF/R.3 الوثائق املتعلقة بالطلبات املقدمة يف مرفقات الوثائق
ا املرجعية قد أوضحت أن استعراض   -  ٥٧ وأضاف أن األمانة يف ردها على طلبات األطراف بتنقيح بيانا

الذي ينص على أن تُقدم طلبات التنقيح إىل جلنة التنفيذ للنظر  ١٣/١٥قرر الطلبات سوف يسرتشد بامل
الذي حيدد املنهجية املتبعة يف تقدمي واستعراض املعلومات اليت ينبغي تقدميها إىل  ١٥/١٩فيها، واملقرر 

  :) بتقدمي املعلومات التالية١٥/١٩أ (من املقرر ٢الفقرة  توطالب اللجنة دعما لتلك الطلبات.
ا غري صحيحة، وتقدمي   ‘١’ ” حتديد عام أو أعوام البيانات املرجعية، واليت تعترب بيانا

  األعوام؛لتلك العام أو  لذلك ةمقرتح ةجديد أرقام
تقدمي يانات املرجعية احلالية مبا يف ذلك بتوضيح السبب يف عدم صحة ال  ‘٢’” 

قق من دقتها، إىل جانب الوثائق معلومات عن املنهجية املستخدمة يف مجع هذه البيانات والتح
  ؛حيثما توفَّرتالداعمة 

تفسري السبب يف اعتبار التغيريات املطلوبة صحيحة، مبا يف ذلك تقدمي معلومات   ‘٣’” 
  عن املنهجية املستخدمة يف مجع التغيريات املقرتحة والتحقق من دقتها؛

 تلكها ونتائج تطبيق الوثائق الداعمة إلجراءات مجع البيانات والتحقق من دقت  ‘٤” ’
  أن تشمل: ميكناإلجراءات واليت 
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ووثائق  )ُنسخ من الفواتري (مبا يف ذلك فواتري إنتاج املواد املستنفدة لألوزون  -  أ
الشحن واجلمارك، إما من الطرف املقدم للطلب أو شركائه التجاريني (أو مجع تلك 

  م عند الطلب)؛تقدّ املتوافرة نسخ الالوثائق مع 
  ؛االستقصاءاتوتقارير  االستقصاءاتمن  ُنسخ  -  ب
، وعن اجتاهات استهالك الطالبمعلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للطرف   -  ج

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

ا السابقة ثالثة طلبات (ختص الكونغو ومجهورية ومن بني الطلبات الست  -  ٥٨ ة، حبثت اللجنة يف اجتماعا
الكونغو الدميقراطية وغينيا بيساو)، وكانت موضوعًا لتوصيات اللجنة اليت تطالب األطراف بتقدمي مزيد من 

لول موعد حبورغم أن األطراف الثالثة مجيعها قد استجابت هلذه الطلبات  .١٥/١٩املعلومات وفقًا للمقرر 
  بينما مل يفعل الطرف الثالث ذلك. فإن طرفني منها بذال جهوداً ملعاجلة املسائل املثارة االجتماع احلايل

األمانة بقدر من التفصيل ما قدمه كل  ةممثل ت، عرض٣وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة يف اجلدول   -  ٥٩
يستند إليها طلبه بتنقيح بياناته املرجعية على البيانات اليت وتدقيق طرف من تفسري ومعلومات بشأن مجع 

ا UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/INF/R.3النحو املوّضح يف الوثيقة  ، واليت تستند يف بعض احلاالت وإضافا
متطلبات قدَّم معلومات تستويف الطرف  عّما إذا كاناألمانة  تقييمإىل معلومات ُقدِّمت بعد ذلك، وكذلك 

قد وتركيا  اليوغوسالفية السابقةبيساو ومجهورية مقدونيا  - ألمانة أن إكوادور وغينيا. وترى ا١٥/١٩املقرر 
الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية، سأل ممثل األمانة اللجنة بأن  ه املتطلبات. ويف حاليتهذ استوفت

واغل اللجنة ش تتناول بشكل مرضٍ  ذلكما الطرفنيتنظر فيما إذا كانت أحدث املعلومات املقدمة من 
  واملسائل احملّددة اليت طرحتها يف اجتماعها السابق.

وفيها اتفقت  ٤٨/٨وأشارت أيضًا إىل أن اللجنة يف اجتماعها الثامن واألربعني اعتمدت التوصية   -  ٦٠
ا املرجعية ولكنها  يف تقدمي املعلومات املطلوبة  تفشلاللجنة على أن تنصح األطراف اليت تطلب تنقيح بيانا

وأنه يف حالة ذلك، األطراف ، رغم الطلبات املتكررة من جانب اللجنة بأن تفعل ١٥/١٩مبقتضى املقرر 
بيل، فإن اللجنة ستنظر يف طلبات من هذا القتوجيه طلبني هذه املعلومات إىل اللجنة بعد  عدم تقدمي
ا املرجعية من مرّكبات  األطراف ا قد انقضت والكلو  كربون اهليدروالاملتعلقة بتنقيح بيانا تتخذ  رية فلورية بأ

ا.   أي إجراء بشأ
طلبات تنقيح البيانات املرجعية من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية لموجز أدناه  ٣رد يف اجلدول يو   -  ٦١

يف بداية  الذي وردت بهاللجنة يف االجتماع احلايل، على النحو  حبثتهااليت  ٢٠١٠و ٢٠٠٩فلورية لعامي 
  االجتماع.
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  ٣جلدول ا
    ٢٠١٠و ٢٠٠٩كلورية فلورية لعامي  طلبات األطراف من أجل تنقيح البيانات المرجعية لمرّكبات الكربون الهيدرو

من  ٦البند 
جدول 
 األعمال

مجيعهـــــــــــــــا الطـــــــــــــــرف (
مبوجب  أطراف عاملة

 ٥من املــادة  ١الفقرة 
لديها بيانــات مرجعيــة 

مرّكبــات الكربــون عــن 
اهليدروكلوريـــــــة فلوريـــــــة  

ستهالك متوسط االك
 ٢٠٠٩عــــــــــــــــــــــامي يف 
 )٢٠١٠و

 املادة
  البيانات احلالية

 (باألطنان املرتية)
  قرتحةاملديدة اجلبيانات ال

 (باألطنان املرتية)

توصــية ســابقة مــن موضــوع طــرف ال
ــــــــب معلومــــــــات وفقــــــــاً  اللجنــــــــة تطل

 ١٥/١٩للمقرر 

توصـــــــية مســـــــتجيب آلخـــــــر طـــــــرف ال
ـــــــــب معلومـــــــــات وفقـــــــــاً للمقـــــــــرر  تطل

١٥/١٩ 

   ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩   

 (أ)
 ٤٧/١٠، ٤٦/٣نعـــم (التوصـــيات  - ١٧٦ - ١٢٨,٥ ٢٢-لوري فلوريالكربون اهليدروكمرّكب  (أ)الكونغو

 )٤٨/٦و
 نعم

 (ب)

مجهوريـــــــــــــة الكونغـــــــــــــو 
 (أ)الدميقراطية

 - ١ ٠١٤,٩٨٤ - ٨٩٠ ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
 ٤٧/١١، ٤٦/٣نعم (التوصيات 

 - صفر - ٢٤٥,٠ ب١٤١-هليدروكلوري فلوريمرّكب الكربون ا نعم  )٤٨/٧و

 - صفر - ١٥٠,٠ ب١٤٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

 غري متاح ال ٣٣٣,٥٤ ٤٣١,٠ ٢٣٨,١٦ ٣٦٢,١٢ ٢٢-لوري فلوريالكربون اهليدروكمرّكب  (ب)إكوادور (ج)

   ٩,٦٢ ٨,٧٥ ١٣,٨٩ ١٣,٥٧ ١٢٣-لوري فلوريالكربون اهليدروكمرّكب   

   ١٢,٥٠ ٧,٤٧ صفر صفر ١٢٤-لوري فلوريالكربون اهليدروكّكب مر   

   ٩,٤٠ ٦,٢٨ ٦,٩٩ ٤,٢ ب١٤١-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري  

   ٢١,٣٩ ١٥,٥١ ٢,٧٦ (ج)صفر ب١٤٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري  

 )د(
 ٤٧/١٢(التوصيتان نعم  - ٥٠ - صفر ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري (أ)بيساو-غينيا

 )٤٨/٧و
 نعم

مجهوريــــــــــــــة مقــــــــــــــدونيا  )(ه
 اليوغوسالفية السابقة

 غري متاح ال - صفر - ١٥,٧ ب١٤١-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
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 غري متاح ال ٤ ٢٣٠,٩ - ٥ ٣٨٩,٢٧٠ - ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري (ب)تركيا (و)

   ٠,٩ - ١,٢٣٠ - ١٢٣-لوري فلوريالكربون اهليدروكمرّكب   

   ٠,٣ - صفر - ١٢٤-لوري فلوريالكربون اهليدروكمرّكب   

   ١ ٧١٩,٥ - ١ ٧٩٢,٠٨ - ب١٤١-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري  

 غري متاح ال ١ ١٢٣,٤ - ١ ٧٩١,٣٧٨ - ب١٤٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري  
  
  لتنقيحها.مل ُتطَلب بيانات االستهالك   “”.
”NS“  .غري حمّدد يف بالغ طرف  
ا السابقة.  أ   طلب نظرت فيه اللجنة يف اجتماعا

  طلب ورد بعد إصدار جدول األعمال املؤقت لالجتماع احلايل.  ب
  .٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٨يوم  أُبلغطناً مرتياً  ٠,٦٦خيتلف عن الرقم،  وهو، ٢٠١٠آب/أغسطس  ٢٦يوم  رقم أُبلغ  ج
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  ع الحاليالمناقشة في االجتما   (أ)  
من التفصيل عن القلق إزاء  بشيءأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب عدد من أعضاء اللجنة   -  ٦٢

ا. وقال هؤالء وهم يعيدون التأكيد على اآلراء اليت  نوعية املعلومات املقدَّمة من بعض األطراف تأييداً لطلبا
، تعملألطراف الطالبة إجراء تنقيحات مرجعية أن أُبديت يف االجتماع الثامن واألربعني للجنة أنه ينبغي ل

، وال سيما املستندات اجلمركية ١٥/١٩ممكن، على تقدمي الوثائق احملّددة يف املقرر إىل أقصى حّد عملي 
حيثما مل تتوّفر تلك املستندات، كما هو متوّقع يف البلدان اليت شهدت فرتات طويلة من عدم و والفواتري. 
أو واجهت ظروفًا أخرى شاقة للغاية، ميكن تقدمي أدلة بديلة، مثل املعلومات املتجّمعة السياسي  االستقرار

ا يف سياق وضع خطط إدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون  خالل استقصاءات ُيضطََلع 
ن من املعلومات اهليدروكلورية فلورية. بيد أنه ينبغي لألطراف الطالبة يف هذه احلاالت أن تقّدم أكرب قدر ممك

  عن كيفية مجع املعلومات وكيف اسُتخِدمت حلساب األرقام املرجعية املنّقحة املطلوبة.
  الكونغو  - ١  

لدى عرض الطلب املقدَّم من الكونغو، أشار ممثل األمانة إىل أن عددًا من األعضاء أعربوا أثناء   -  ٦٣
التسّرب من املعدات املستخدمة من الطرف  االجتماع الثامن واألربعني للجنة عن شكوكهم إزاء معدالت

، حيث تطالب الطرف بأن ٤٨/٦حلساب بياناته املرجعية املنّقحة. واعتمدت اللجنة وفقًا لذلك التوصية 
يقّدم مزيدًا من املعلومات والتوضيح فيما يتعلق حبساب بياناته املرجعية املنّقحة. وقّدم الطرف رّدا يعيد فيه 

  أو تفسري.إضافية  د أنه مل يُدرِج أية معلوماتالتأكيد على طلبه بي
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أشارت إحدى أعضاء اللجنة إىل أن البلدان األفريقية بذلت، رغم   -  ٦٤

ا اخلاصة جبمع البيانات والستيفاء مطالب اللجنة فيما يتعّلق  استمرار املشاكل، جهودًا كبرية لتحسني قدرا
ا من أ ا املرجعية. واقرتحت أن توصي اللجنة، حيث يدور هذا يف األذهان، بسالمة طلبا جل تنقيح بيانا

  باملوافقة على طلب الكونغو.
ومع ذلك، أعاد عدة أعضاء آخرين التأكيد على الشواغل اليت أبديت يف االجتماع السابق للجنة   -  ٦٥

جنة أن توصي، يف حال عدم وجود حول معدالت التسّرب اليت يستخدمها الطرف وقالوا أنه ال ينبغي لل
تفسري واضح بشأن تلك النقطة، باملوافقة على طلب الطرف. وأشري إىل أن ُيطَلب إىل الطرف صراحة أن 

ا معدالت التسّرب واليت استند إليها يف طلبه  تسبمعلومات بالتحديد عن موضوع الطريقة اليت حُ  ميقدِّ 
  لتنقيح بياناته املرجعية.

  ليه، اتفقت اللجنة على التايل:وبناًء ع  -  ٦٦
طلبات تنقيح البيانات  ملنهجية اليت ُتستخَدم الستعراض، الذي حّدد ا١٥/١٩املقرر  إذ تشري إىل  
  املرجعية،
، اليت طُِلب مبقتضاها من الكونغو تقدمي ٤٦/٣و ٤٧/١٠و ٤٨/٦التوصيات وإذ تشري أيضًا إىل   

ا املرجعية لالستهالك لعام دعمًا لطلبها ت ١٥/١٩معلومات وفقًا للمقرر  بالنسبة  ٢٠٠٩نقيح بيانا
  للمجموعة األوىل من املرفق جيم، من املواد اخلاضعة للرقابة (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)،

  ،٢٠١٢باملعلومات الداعمة املقّدمة من الكونغو يف أيلول/سبتمرب  وإذ حتيط علماً مع التقدير  
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ا اللجنة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على  وإذ تشري مع هذا إىل   أن املعلومات املقّدمة اعترب
  التغيريات اليت طلبها الطرف؛

معدالت التسرب  اسُتخِلَصتتطلب إىل الكونغو تقدمي معلومات مفّصلة توّضح كيف   (أ)  
من مرّكبات الكربون  رجييإلدارة التخّلص التد افيما يتعلق مبختلف أنواع املعدات املدرجة يف تقرير خطته

  كلورية فلورية؛اهليدرو 
حتّث الكونغو على أن تقدِّم إىل األمانة املعلومات املطلوبة يف أسرع وقت ممكن، ويفّضل   (ب)  

  ، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها اخلمسني.٢٠١٣آذار/مارس  ٣١أالّ يتجاوز 
  ٤٩/٥التوصية 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  - ٢  
إىل أن طلب الطرف يستند إىل  ،لدى تقدمي طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ار ممثل األمانةأش  -  ٦٧

أقاليم من بني أقاليمه البالغ  ٨نتائج استقصاء أجراه فنيون خمتصون بالتربيد ومديرون للمباين واملرافق يف 
ربون اهليدروكلورية فلورية. من مرّكبات الكالتدرجيي ، فيما يتصل بوضع خطته إلدارة التخّلص ١١عددها 

 ٢٢-واستنادًا إىل املواد املقّدمة، حسبت األمانة استهالك الطرف من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
طن مرتي.  ١٠٠٠أطنان مرتية، يف حني كان الطرف يطلب تنقيح بياناته املرجعية مبا يزيد على  ٥بلغ يبأنه 
، وفيها طلبت إىل الطرف تقدمي معلومات إضافية. ٤٨/٧ة التوصية هذا التفاوت، اعتمدت اللجن وإزاء

املمكن  مل يكن منوبعد بعض التأخري، أجاب الطرف بأن املستندات املقدمة هي على سبيل العّينة، وأنه 
تقدمي مستندات ختّص البلد بأكمله. وذكر الطرف أيضًا أن أرقام استهالكه املنّقحة املقرتحة تستند إىل 

ا شركة استشارية موضع ثقة جيدة من احلكومة على أساس نوعية عملها  تقديرات االستهالك اليت أعد
ا.   وخرب

وأعرب ممثالن عن القلق إزاء املستندات املقّدمة، قائَلني أنه من غري املمكن أن يتم من خالهلا حتديد    -  ٦٨
  اهليدروكلورية فلورية.كيف حسب الطرف رقمه املنّقح املقَرتح من استهالك مرّكبات الكربون 

  وبناًء عليه، اتفقت اللجنة على التايل:  -  ٦٩
املنهجية اليت ُتستخَدم الستعراض طلبات تنقيح البيانات ، الذي حّدد ١٥/١٩املقرر  إذ تشري إىل  
  املرجعية،
، اللتني طُِلب مبقتضامها من مجهورية الكونغو ٤٧/١١و ٤٨/٧التوصيتني  وإذ تشري أيضًا إىل  
دعمًا لطلبها تنقيح بيانات االستهالك املرجعية لعام  ١٥/١٩راطية تقدمي معلومات وفقًا للمقرر الدميق

بالنسبة للمجموعة األوىل من املرفق جيم من املواد اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية  ٢٠٠٩
  فلورية)،
هورية الكونغو الدميقراطية يف باملعلومات الداعمة املقّدمة من مج وإذ حتيط علمًا مع التقدير  

  ،٢٠١٢/سبتمرب لأيلو 
ا اللجنة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على  وإذ تشري مع هذا إىل   أن املعلومات املقّدمة اعترب

  التغيريات اليت طلبها الطرف،
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الشحنات من  مقاديرإىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أن حتدِّد ما إذا كانت تطلب   (أ)  
ات الكربون اهليدروكلورية فلورية املدرجة يف التقارير املقّدمة متّثل السعة اإلمجالية للمعدات أو للمقادير مرّكب

  املستخدمة للصيانة أو إلعادة تعبئة املعدات؛
ا توحيد   (ب)   تطلب إىل الطرف أن يقدِّم مزيدًا من التوضيح بشأن الكيفية اليت جرى 

ى اإلقليمي بشأن معدات قائمة على مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية معلومات قوائم اجلرد على املستو 
  املستوى الوطين؛ علىاستهالكها اجلديد املقرتح  الستخالص

حتّث الطرف على أن يقّدم لألمانة املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن، ويفضَّل أن   (ج)  
  ة إبّان اجتماعها اخلمسني.، لكي تنظر فيها اللجن٢٠١٣آذار/مارس  ٣١تتجاوز  ال

  ٤٩/٦التوصية 
  بيساو - غينيا  - ٣  

بيساو تستند إىل استقصاء ُأجري -أوضح ممثل األمانة أن البيانات املرجعية املنّقحة املقرتحة من غينيا  -  ٧٠
 طلب واستجابة إىلأثناء وضع خطتها إلدارة التخّلص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 

م الطرف خطته اخلاصة بإدارة التخّلص قدَّ  ،٤٨/٧اللجنة من أجل مزيد من املعلومات يف التوصية 
التدرجيي، واليت اشتملت على وصف للتوزيع اجلغرايف والقطاعي للمعدات واحتياجات خدمة الصيانة يف 

إىل  ٢٠٠٩لورية للفرتة من خمتلف مناطق البلد وتضّمنت توقُّعاً بالطلب على مركبات الكربون اهليدروكلورية ف
٢٠٢٠.  

أعرب أحد أعضاء اللجنة عن القلق بأن اخلطة مل تقدِّم توضيحًا عن كيفية استخالص األرقام اليت   -  ٧١
تؤثّر على حساب استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مثل شحنة املعدات. ونظرًا ألن تنقيح 

بد  ات طويلة األجل، قال إن الطلبات إلجراء مثل هذه التنقيحات الالبيانات املرجعية ألي طرف هلا تأثري 
املستندات املقّدمة  بد وأن تشتمل البيساو، - وأن تكون مدّعمة باملستندات بشكل كامل. ويف حالة غينيا

من أجل املعدات اليت تدخل يف  ٢٢- معلومات عن شحنات مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على
حصاء ومقابالت اإلرقم البيانات املرجعية املنّقحة املقرتحة، إىل جانب مستندات تتعّلق ب عوامل حساب

  جرت يف وضع خطة إدارة التخّلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
  وافقت اللجنة على التايل: ،وبناًء عليه  -  ٧٢

الستعراض طلبات تنقيح البيانات حدِّد املنهجية اليت ُتستخَدم الذي  ١٥/١٩املقرر  إذ تشري إىل  
  املرجعية،
بيساو تقدمي -، اللتني طُِلب مبقتضامها من غينيا٤٧/١١و ٤٨/٧إىل التوصيتني  شري أيضاً توإذا   

بالنسبة  ٢٠٠٩عام يف دعمًا لطلبها تنقيح بيانات االستهالك املرجعية  ١٥/١٩معلومات وفقًا للمقرر 
  واد اخلاضعة للرقابة (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)،للمجموعة األوىل من املرفق جيم من امل

  بيساو يف تشرين   - باملعلومات الداعمة املقّدمة من غينيا وإذ حتيط علمًا مع التقدير  
  ؛٢٠١٢األول/أكتوبر 
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ا اللجنة ال تكفي للسماح هلا باملوافقة على  وإذ تشري   مع هذا إىل أن املعلومات املقّدمة اعترب
  غيريات اليت طلبها الطرف،الت

مستندات استقصائية على سبيل العّينة تدعم معلومات بيساو تقدمي -تطلب إىل غينيا  (أ)  
قائمة اجلرد على املستوى اإلقليمي املوجزة يف تقريرها عن خطة إدارة التخّلص التدرجيي من مرّكبات الكربون 

  اهليدروكلورية فلورية؛
تقدِّم لألمانة املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت مستطاع،  بيساو على أن- حتّث غينيا  (ب)  

  اجتماعها اخلمسني.، لكي تنظر فيها اللجنة يف ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١ويفضَّل أّال تتجاوز 
  ٤٩/٧التوصية 

  إكوادور وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا  - ٤  
  إكوادور  (أ)  

لب إكوادور، إىل أنه يستند إىل استقصاء ُأجري برعاية برنامج أشار ممثل األمانة، لدى تقدميه ط  -  ٧٣
األمم املتحدة للبيئة بشأن االستهالك من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية ومرّكبات الكربون اهليدروكلورية 

يف فلورية وأن املستندات املقدمة من الطرف تشمل، ضمن أمور أخرى، تفسريًا ملاذا كان الرقم األصلي 
. اركاجلمكلورية فلورية ومستندات اهليدرو واردات مرّكبات الكربون  بشأنفواتري  وتشمل ضخماً  اتهمستند

وأشار أحد األعضاء إىل أن مستندات  ١٥/١٦وكان هناك اتفاق بأن إكوادور قد استوفت متطلبات املقرر 
ا امل تطلبإكوادور بشأن طلبها ميكن أن تصلح منوذجاً ألطراف أخرى    رجعية.تنقيح بيانا

  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  (ب)  
ا للبيان  -  ٧٤  ةاألصلي ةاملرجعي اتأوَضح ممثل األمانة أن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف حسا

د اهليدروكسيلية) االبوليوالت (املو ب يف ١٤١- بشكل خاطئ مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أدرَجت
  لفاً. وقد أسفر طرح تلك املواد عن أساس مرجعي منّقح مقرتح مقداره صفر.س املمزوجة

ينبغي أن توصي اللجنة وهلذا املسألة هي حالة بسيطة لتصحيح خطأ،  أنوقال أحد أعضاء اللجنة   -  ٧٥
  باملوافقة على طلب الطرف.

  تركيا  (ج)  
ستهالكها التارخيي من مرّكبات الكربون إجراء استعراض ال أبلغت عنأوَضح ممثل األمانة أن تركيا قد   - ٧٦

 كشفت عناهليدروكلورية فلورية فيما يتصل بإعداد خطتها إلدارة التخّلص التدرجيي من هذه املركبات، واليت  
مستشار مستقل  معالطرف  وتعاقدوجود أخطاء يف تسجيل استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 

البيانات من  استنساخعن وجود أخطاء يف هذا قد كشف و الت الواردات، إلجراء مراجعة متعّمقة لسج
السجالت األصلية إىل صحيفة البيانات اجلدولية املوّحدة واليت بناًء عليها استند الطرف يف اإلبالغ مبوجب 

قطاع استهالكه يف  سجَّل بأقل من كميةمن بروتوكول مونرتيال. وقد أظهرت املراجعة أن الطرف قد  ٧املادة 
بيد أنه قد بالغ فيه يف قطاع الصناعة التحويلية. وكان صايف نتيجة األخطاء هو املبالغة يف  ،خدمة التربيد

  بشكل خمّفض. ٢٠١٠االستهالك ويطلب الطرف أن يتم تعديل بياناته املرجعية لعام 
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. وأشار أيضاً وعقب إلقاء ذلك البيان، قال أحد األعضاء أن تركيا قد عّدلت بشكل دقيق طلبها  -  ٧٧
ا املرجعية.   إىل تقديره لرتكيا وجلميع األطراف اليت طلبت تنقيحات خمّفضة لبيانا

  توصية: إكوادور وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا  (د)  
  اتفقت اللجنة على التايل: ،بناًء عليهو   -  ٧٨

هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا باملعلومات املقدمة من إكوادور ومج حتيط علماً مع التقدير  
ا من أجل تنقيح بيانات استهالكها املرجعية من املواد اخلاضعة للرقابة دعماً  بالنسبة للمجموعة األوىل  لطلبا

  كليهما،لأو  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ لكل من عاميمن املرفق جيم، (مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) 
الذي حّدد املنهجية اليت ُتستخَدم ملراجعة الطلبات من أجل تنقيح  ١٥/١٩إىل املقرر  وإذ تشري  

  البيانات املرجعية،
اليت يتطلبها الستيفاء املعلومات  أعالهاألطراف  باجلهود اليت بذلتها يط علمًا مع التقديرحتوإذ   
ا املرجعية اجلديدة املق١٥/١٩املقرر  عن طريق رتحة ، وال سيما جهودها للتحّقق من دّقة بيانا

اليت أجريت يف هذه البلدان، و  الكربون اهليدروكلوري فلورياستخدام اخلاصة باالستقصاءات الوطنية 
  وبتمويل من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، ،مبساعدة من الوكاالت املنّفذة

 التاسعجتماع الاألول بتقرير اإدراج األطراف يف مشروع املقرر الوارد يف الفرع باء من املرفق   
ا املرجعية اخلاصة باستهالك مركبات  )٢(،ني للجنةواألربع ا من أجل تنقيح بيانا اليت ستوافق على طلبا

  ذا التقرير. ١ مشروع املقرر على النحو املنّقح يف الفرع باء من املرفق وإلدراجفلورية  يدروكلوريةالكربون اهل
  ٤٩/٨التوصية 

ــ ةكلوريــ الهيــدرو عــدم االمتثــال المحتمــل للــتخلص التــدريجي مــن مركبــات الكربــون  -سابعًا    مــن  ةفلوري
  جانب أوكرانيا وطلب المساعدة

من الربوتوكول،  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة طرف غري عامل وهي  ،أوكرانياجرى النظر يف حالة   -  ٧٩
  من جدول األعمال. ١١و ٧يف إطار البندين 

  قيد االستعراض تثالقضية االم  -ألف   
(انظر  ٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠يف مراسلة مؤرخة  ،قدم ممثل األمانة البندين وأوضح أن أوكرانيا طلبت  -  ٨٠

الكربون )، تعديل بيانات استهالكها من مرّكبات UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/INF/R.3/Add.2الوثيقة 
نًا بدالة استنفاد األوزون. وخيص التعديل سنة ط ٨٦,٩طناً إىل  ٤٠,٧من  ٢٠١٠اهليدروكلورية فلورية لعام 

  من الربوتوكول. ٥من املادة  ١مرجعية لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة بيانات مل تكن سنة 
وأشارت أوكرانيا إىل أن طلبها كان يستند إىل نتائج العمل التحليلي والدراسات امليدانية اليت جرت   -  ٨١

. وبعد أن أدركت أوكرانيا أن التعديل ٢٠٠٨يف سنة من مرفق البيئة العاملية يف إطار مشروع إقليمي ممّول 
ا الل البلد يف حالة عدم امتثال حمتمل املطلوب ينطوي على أرقام أعلى بكثري يف االستهالك مما يرتك تزاما

                                                            

)٢(  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/5. 
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يف تقدمي خطة ، أعربت عن الرغبة ٢٠١٠بالتخّلص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 
ا سوف حتتاج إىل مساعدة تقنية ومالية من مرفق  عمل من أجل الرجوع إىل االمتثال للربوتوكول، مبيِّنة أ

  البيئة العاملية بغية التخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
يكلية يف احلكومة والتغيريات يف وقد أوضح الطرف يف نفس الرسالة، أن عددًا من التغيريات اهل  -  ٨٢

يف السلطة الوطنية املشرفة على تنفيذ بروتوكول مونرتيال عملت يف السنوات األخرية على  املوظفني العاملني
رتخيص اخلاص بالتعزيز كل من الرقابة على استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف البلد وعلى نظام البلد 

مت مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع الصناعة التحويلية لواردات والصادرات. واسُتخدل
يف صيانة املنشآت واملؤسسات االسرتاتيجية مثل اجملّمعات العسكرية واحملطات النووية و وخدمات الصيانة، 

  ويف عدد من املؤسسات االجتماعية مثل املستشفيات ومرافق رعاية األطفال.
مل يكن سنة أساس مرجعي  ٢٠١٠واستجابة إىل الطلب املقدَّم من أوكرانيا، ونظرًا ألن عام   -  ٨٣

للطرف، أدخلت األمانة التعديالت املطلوبة على بيانات استهالك أوكرانيا من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية 
ت الكربون اهليدروكلورية فلورية، إىل أدناه األرقام املذكورة اجلديدة اخلاصة مبركبا ٤وترد يف اجلدول  فلورية.

ا املرجعية اخلاصة باالستهالك وحّد االستهالك فيما يتعلق بعام  (استنادًا إىل االلتزام  ٢٠١٠جانب بيانا
  ).البيانات املرجعيةيف املائة من  ٧٥بنسبة  ٢٠١٠خبفض استهالك عام 

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٠بات الكربون الهيدروكلورية فلورية لعام استهالك مركأوكرانيا فيما يتعلق بتنقيحات بيانات 

  ان املرتية)ن(باألط
  

  بيانات مبلغة جديدة
 (باألطنان املرتية)

البيانات املبلغة 
  اجلديدة

(باألطنان بدالة 
 استنفاد األوزون)

حد االستهالك لعام 
٢٠١٠  

(األطنان بدالة 
 استنفاد األوزون)

  خط األساس
(األطنان بدالة 
 استنفاد األوزون)

مركبات الكربون 
اهليدروكلورية 

 ٢٢-فلورية

٩٥١

١٦٤,٢ ٤١,١ ٨٦,٩ 
مركبات الكربون 

اهليدروكلورية 
 ب١٤١-فلورية

٢٢٩

مركبات الكربون 
اهليدروكلورية 

 ب١٤٢-فلورية

١٤٥

  
االستهالك املسموح به للطرف لتلك السنة  ٢٠١٠وقد جتاوز االستهالك اجلديد املبّلغ عنه لعام   -  ٨٤
وضعت الطرف يف حالة عدم  ،طنًا بدالة استنفاد األوزون، ونتيجة لذلك ٤٥,٨جب الربوتوكول مبقدار مبو 

طلبت األمانة إىل ذلك الطرف أن ييّسر نظر اللجنة حلالته، وذلك لتقدمي ما  ،امتثال حمتمل. ووفقًا لذلك
  يلي:

ت استهالك الطرف من األسباب املتعلقة بالتغيري يف بيانامفّصلة عن  أساسيةمعلومات   (أ)  
ات يف بيانات  ٢٠١٠مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام  والتقارير االستقصائية اليت أّدت إىل التغريُّ

  مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية فيما يتعّلق بتلك السنة؛
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إىل االمتثال  خطة عمل تفصيلية قد متكِّن أوكرانيا، يف حالة عدم االمتثال، من العودة  (ب)  
  لربوتوكول مونرتيال؛

معلومات مفّصلة عن تنفيذ نظام الرتخيص لدى الطرف املتعّلق بتنظيم واردات وصادرات   (ج)  
  املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك احلصص؛

أية معلومات أخرى ذات صلة قد تساعد جلنة التنفيذ على استعراض املسألة وتقدمي   (د)  
  توصيات مناسبة.

  االمتثالقضية حالة   -باء   
رّدها على طلب األمانة، مبا يف ذلك  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧قّدمت أوكرانيا رسالة مؤرخة   -  ٨٥

درجيي الت بالتخلُّصفيما يتعلق  هطرف وخطة عملالمعلومات أساسية تعاِلج احتماالت عدم امتثال  مذكرة
مبساعدة  رفق البيئة العاملية أُعداملندات مشروعني كلورية فلورية، فضًال عن مستمركبات الكربون اهليدرو  من

الوثيقة يف بالكامل  وترد املراسلة اليت استنسختمن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/INF/R.3/Add.2 الفقرات التالية. بشكل موجز يف  

ا على اهتمامها بأ  -  ٨٦ ا وأعادت حكومة أوكرانيا التأكيد يف بيا ا تواجه احتمال عدم االمتثال اللتزاما
ا سوف  اخلاصة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول وأّكدت أ

يتجاوز استهالك  ، عندما ال٢٠١٥لفرتة حىت سنة طوال اتطلب املساعدة للحفاظ على حالة االمتثال 
يف  ١٠من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية نسبة  ٥من املادة  ١قرة األطراف غري العاملة مبوجب الف

  املائة من استهالكها املرجعي.
  مالحظات من أوكرانيا بشأن استهالكها المبلغ عنه من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  - ١  

ا عن ذكرت أوكرانيا،   -  ٨٧ من مركبات الكربون  اجتاهات استهالكهالدى مناقشة ما جاء يف بيا
يف املائة  ٣٨و يف املائة ٤٥,٥هي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨اهليدروكلورية فلورية، أن األرقام املبلغ عنها رمسياً لعامي 

ا املرجعية، على التوايل، وهو ما يعين أنهمن  سيتعّني عليها حتقيق ختفيضات كبرية لتلبية رقمها  بيانا
ا املرجعيةئة من يف املا ٢٥املستهدف من االستهالك بنسبة  يف . والحظ الطرف أيضًا أن استهالكه بيانا

بياناته يف املائة بالضبط من  ٢٥ نسبة طنًا بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يعين ٤٠,٧ بلغ ٢٠١٠عام 
  .املرجعية

  المساعدة المالية من مرفق البيئة العالمية والنتيجة  - ٢  
صاد مير مبرحلة انتقال، دعمًا تقنيًا وماليًا من مرفق البيئة العاملية. تلقت أوكرانيا، بوصفها قطرًا ذا اقت  -  ٨٨

وفيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، استهدفت املساعدة املالية املقدمة عن طريق برنامج األمم 
مرفق البيئة  كانل. و املتحدة اإلمنائي وضع وتنفيذ خطة عمل لتلبية التزامات أوكرانيا مبوجب بروتوكول مونرتيا

مخسة أطراف ليست عاملة بلدان يف األصل بتمويل مشروع إقليمي متوسط احلجم يف  قامقد العاملية 
دف إجراء استقصاءات  الكومنولثمن دول  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  املستقلة، مبا يف ذلك أوكرانيا، 

ضع اسرتاتيجيات ذات صلة للتخلص التدرجيي منها. بشأن استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وو 
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، بيد أنه على العكس من الوضع يف الدول ٢٠٠٨وقد اسُتِهل املشروع يف أوكرانيا يف الربع الثاين من عام 
  .٢٠١٠املشاركة األخرى األربع، أحرز تقّدم حمدود يف أواخر عام 

على إعداد مشروع متابعة كامل النطاق على ، وافق مرفق البيئة العاملية ٢٠١٠ويف حزيران/يونيه   -  ٨٩
الدول املستقلة (بيالروس وطاجيكستان وأوكرانيا  للكومنولثاملستوى اإلقليمي يف أربعة بلدان تابعة 

مليون دوالر) من مساعدة من  ٢,٩صص ألوكرانيا يف البداية النصيب األكرب (خيوأوزبكستان) على أن 
يبدو يف  رتكيز األّويل للمشروع اجلديد، وتاريخ انتهائه كان على مامرفق البيئة العاملية. وكان حمور ال

ل إىل بدائل ، املشاركة يف التمويل فيما يتعلق باستثمار املؤسسات يف التحوُّ ٢٠١٥متوز/يوليه  ٣٠
املذيبات والتربيد. و والتربيد التجاري أو الصناعي،  وةالرغقطاعات مستنفدة لألوزون، وبالتحديد يف  غري
ة إىل ذلك، سعى املشروع إىل تقدمي املساعدة التقنية يف شكل بناء الطاقات على املستوى اإلقليمي إضاف

وتبادل اخلربات بني البلدان املشاركة والدول النامية يف أوروبا الشرقية ووسط آسيا بدعم من الصندوق املتعدد 
مم املتحدة للبيئة، مع تقدمي التدريب المتثال برعاية برنامج األعلى ااألطراف يف إطار برنامج املساعدة 

الصلة بنظم الرتخيص، وضوابط االسترياد والتصدير، وتكنولوجيات خدمة  ذياملتخصص والدعم التقين 
  صيانة التربيد والتكنولوجيات البديلة.

يادة ز ، ٢٠١٠متت املوافقة عليها يف عام واستطاعت أوكرانيا، بدعم من منحة إلعداد املشاريع، و   -  ٩٠
كانت البيانات من نظام مع ذلك،  وضيح أمناطها من استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. و ت

الرتخيص حمدودة، بسبب نقل املعلومات بشكل متأخر وغري مكتمل بني املؤسسات البيئية للدولة. ومع 
  البيانات ما يلي: تذلك التقييد، أظهر 

سوى قدرًا حمدودًا من البيانات واملعلومات ذات الصلة مل تقدِّم مفتشية البيئة الرمسية   (أ)  
. وقد اقتصرت تلك البيانات ٢٠٠٨  - ٢٠٠٥برتخيص واردات مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة 

بالتايل احلد األقصى بشأن الواردات بدًال من مثّلت السنوية املمنوحة للموّردين و “ احلصص”على تراخيص 
ية. وأمكن مراقبة الواردات الفعلية من خالل تراخيص مستقلة تدار بشكل رمسي من مفتشية الواردات الفعل

وقد استند استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  البيئة الرمسية والسلطات اجلمركية يف منطقة الدخول.
سنوية وبالتايل كان إىل تراخيص احلصص ال ،بلغت بشكل مسّجل تارخييًا إىل أمانة األوزوناليت أُ  ،فلورية

واردات أو إبالغ الالفعلية من  املعامالتيتمّيز باستهالك فعلي حيتمل أن يكون مبالغًا فيه؛ فرتاخيص 
  عكس بشكل أفضل االستهالك الفعلي على املستوى الوطين؛تسوف  ،املستعِمل النهائي

ألّولية اخلاصة وقد تأّكدت بشكل جزئي املعلومات املذكورة أعاله من االستقصاءات ا  (ب)  
من املواد املستنفدة لألوزون أقل مما ُمسح هلم من تراخيص  مقادير باملستوردين الذين أبلغوا عن استرياد

م ُمنحوا يف بعض احلاالت تراخيص بالرغم من عدم استرياد مرّكبات الكربون اهليدروكلورية  سنوية، وأيضًا أ
  كرانيا أن الواردات قد تتم بدون منح تراخيص؛فلورية على اإلطالق. ويف الوقت نفسه، ذكرت أو 

وحبلول موعد انعقاد االجتماع احلايل، ليست هناك حاليًا معلومات بشأن تراخيص   (ج)  
املعدات احملتوية على مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملنتجات اليت يُفرتض أن يشملها نظام الرتخيص، 

اهليدروكلورية فلورية املكّدسة يف معدات الكربون تقدير حجم مرّكبات  وهو ما أقر الطرف بأمهيته من أجل
  املستوردة. ةو غالر  مواد التشغيل احلالية للتربيد والتكييف واستخدام هذه املركبات يف مكّونات
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وأوضح الطرف كذلك أن وزارة محاية البيئية يف أوكرانيا، نظرًا لقلة البيانات ورمبا املتسمة بالشّك   -  ٩١
من نظام الرتخيص وحماوالته غري املوّفقة إلنشاء صورة جمملة الستهالك مرّكبات الكربون ملستمدة او 

ينطلق من قاعديًا جًا ”اتبعت  ،رمسياً جرى إحصاؤهم اهليدروكلورية فلورية عن طريق املستوردين الذين 
اهليدروكلورية فلورية. وكشف يشمل االتصال املباشر مع املستهلكني احملتملني ملركبات الكربون “ القاعدة

يف املائة من استهالك هذه املركبات يف البلد كان يرتبط بصناعة معدات التربيد  ٧٥االستقصاء أن حنو 
اهليدروكسيلية الرتكيبية بشكل كامل واستخدام مركبات الكربون  البوليوالتومنتجات مواد الرغوة، وخلط 

دمة صيانة املعدات القائمة وجتميع خبيف املائة الباقية أساساً  ٢٥ اهليدروكلورية فلورية كمذيبات. وتتصل نسبة
، وفقاً ٢٠١٠بعض املعدات احمللية. وبلغ إمجايل استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

هذا املقدار متامًا الرقم يعادل ال  ،ومع ذلك طنًا بدالة استنفاد األوزون. ٨٢,٩ما مقداره  ،لالستقصاء
  طناً بدالة استنفاد األوزون. ٨٦,٩املقَرتح اجلديد الذي يبلغ 

  خطة العمل المقترحة  - ٣  
ا جالحظت أوكرانيا، يف رسالتها وهي تناقش احلا  -  ٩٢ ة إىل خطة عمل فورية، أن األعمال املضطلع 

أيضًا تدهور  قد أكدتو  .لتقدير استهالكها الفعلي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية غري وافية
 ةعدتدير بشكل شامل عملية التخّلص التدرجيي من تلك املركبات نتيجة للكي الطاقة االستيعابية للبلد 

  تغيريات مؤسسية.
قائمة باإلجراءات العاجلة املطلوبة ليتسىن للطرف  ،وقد قدَّم الطرف، وهو يعرض نبذة عن خطته  -  ٩٣

ظى بدعم بالتمويل من مرفق حت أن تنفيذ تلك اإلجراءات، لكي العودة إىل االمتثال للربوتوكول، مشريًا إىل
تقدمي مع البيئة العاملية إىل جانب التمويل املشرتك على املستوى الوطين، سوف يتم يف املستقبل القريب 

  ما يلي:على مقرتح جديد ملشروع كامل النطاق إىل مرفق البيئة العاملية. وقد اشتملت اإلجراءات املقرتحة 
من مركبات الكربون التدرجيي النهائية السرتاتيجية الطرف للتخلص وضع الصيغة   (أ)  

اهليدروكلورية فلورية (مبا يف ذلك حتديد األرقام الدقيقة الستهالك هذه املركبات ومقدار املواد احملتواة يف 
ية وتنفيذ صارم لنظام راق تنظيميةاملعدات املستوردة واملنشأة يف البلد)، وهو ما يتطّلب اجلمع بني تدابري 

  احلصص، وتعزيز القدرة التقنية واملؤسسية واالستثمار املباشر؛
تيسري املوافقة على اسرتاتيجية التخلص التدرجيي من استخدام مركبات الكربون   (ب)  

  ؛٢٠١٣أو أوائل عام  ٢٠١٢يف أقرب وقت ممكن يف عام إقرارها اهليدروكلورية فلورية أو 
الشاملة من أجل الكمية القصوى من الواردات السنوية من مركبات استعمال احلصص   (ج)  

ا يف عام الكربون اهليدروكلورية فلورية    وتنفيذ آلية لتوزيع احلصص على املستوردين؛ ٢٠١٢املسموح 
مراقبة صارمة الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من خالل الرتخيص لواردات   (د)  
  فعلية؛

إجراء تنظيمي معتمد يف اسرتاتيجية التخلص التدرجيي، وال سيما ضوابط بشأن  بدء  (هـ)  
  استرياد معدات ومنتجات حتتوي على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
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من مركبات الكربون استمرار أنشطة التوعية بشأن أولويات التخلص التدرجيي   (و)  
  ستوردون، املوزعون، املستعملون النهائيون وعامة اجلمهور)؛مع أصحاب املصلحة (املكلورية فلورية  اهليدرو

املذكورة التنفيذ الفّعال للمرحلة الراهنة للتخلص التدرجيي من استخدام تلك املرّكبات   (ز)  
  (املرحلة األوىل)؛

بدء وضع مشروع فرعي لبناء القدرات من أجل قطاع الصيانة يف إطار مرفق البيئة العاملية،   (ح)  
عتمد موافقته على اعتماد أوكرانيا اسرتاتيجية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية الذي ت
  فلورية.
مركبات الكربون اهليدروكلورية طناً من  ٢٥.٦٤وقد أحملت أوكرانيا يف رسالتها إىل أن استهالك كمية   -  ٩٤
نها يف إطار مشروع جديد ممول من مرفق البيئة بدالة استنفاد األوزون سنوياً سيتم التخلص التدرجيي م فلورية

املتوّقع أن يعمل املشروع   كان. و مستوفية الشروطخمتارة العاملية من خالل توفري مساعدة مباشرة ملؤسسات 
طنًا بدالة استنفاد األوزون سنوياً  ٣٣,٥٥كذلك على تيسري التخلص غري املباشر لكمية إضافية مقدارها 

  .توفية للشروطاملسيف املؤسسات غري 
وقد أشارت أوكرانيا، عند التطّرق إىل نظامها اخلاص بالرتخيص، إىل أن عدة تغيريات مؤسسية   -  ٩٥

أسفرت عن استبعاد الوحدة الوطنية املعنية باألوزون من عملية صنع  ٢٠١١و ٢٠١٠حدثت خالل عامي 
تنفدة لألوزون. ومع ذلك، أضاف ضعف إجراءات االسترياد والتصدير املتعلقة باملواد املس ، وعنالقرار

بشأن تنظيم استرياد  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٢٦الطرف أن صدور قرار اعتمده جملس الوزراء يف 
عرض وتصدير السلع مّكن من فرض رقابة أكثر فعالية ملراقبة استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون. و 

  د.لعناصر األساسية للقرار اجلديموجزاً لالطرف 
وطلبت األمانة لدى استعراضها بيان أوكرانيا من الطرف أن يوضح عددًا من النقاط. وعلى وجه   -  ٩٦

اخلصوص، طُِلب إىل الطرف أن يُدرِج يف خطة عمله معايري مرجعية زمنية حمّددة من أجل ختفيض استهالكه 
ته إىل االمتثال للربوتوكول. كما من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف السنوات املقبلة لضمان عود

 ومنها توضيحتوضيح بشأن عدد من أرقام االستهالك الواردة يف مذكرة املعلومات األساسية،  طُلب إليه
 ٨٦,٩التفاوت بني الرقم اجلديد الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املقرتح من أوكرانيا (بشأن 

الستقصاء الذي أجرته، على النحو املبنيَّ لقم االستهالك املتحّصل عليه نتيجة طناً بدالة استنفاد األوزون) ور 
طناً بدالة استنفاد األوزون). كما طُِلب إىل الطرف أن يوضح أسباب  ٨٢,٩يف مذكرة املعلومات األساسية (

تنفيذ دأ ولتأكيد ما إذا كان قد ب ٢٠٠٨عدم متّكنه من حتقيق أهداف مشروع مرفق البيئة العاملية عام 
  املشروع الكامل النطاق التايل الذي يرعاه مرفق البيئة العاملية.

وقدمت أوكرانيا يف اليوم األول لالجتماع احلايل مزيدًا من املعلومات، من بينها جدول زمين مقرتح   -  ٩٧
واقرتح الطرف  للتخّلص النهائي من استهالكه من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. يبّني معايري مرجعية

باعتباره األساس لتخفيض  ٢٠١١أن جيمِّد استهالكه من هذه املرّكبات على املستوى املبلغ عنه لعام 
وكان يهدف إىل  ،٢٠١٤عدم االمتثال حىت سنة  حالةتدرجيي يف االستهالك. وتوّقع الطرف أن يبقى يف 

الربوتوكول. وسيكون الطرف تبعاً مستوى االستهالك املسموح به مبوجب  ٢٠١٥أن يبلغ قبل حلول سنة 
. كما أبلغ الطرف األمانة أنه جرت ٢٠٢٠امتثال مع التخّلص الكامل املتوّقع حبلول سنة حالة لذلك يف 
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على الربملان األوكراين للنظر فيه مبجرد التوّصل إىل  عرضصياغة مشروع قانون بشأن محاية طبقة األوزون وسيُ 
  نظاماً للحصص سوف يعمل به، مما يسمح بإنفاذ ذلك القانون. نأ ذكراتفاق مع جلنة التنفيذ، و 

  معلومات أساسية إضافية  -جيم   
  حتى اآلن ٢٠١٠تغييرات مطلوبة للبيانات المبلغة عام   - ١  

أيلول/سبتمرب  ٢٩يف  ٢٠١٠أبلغت أوكرانيا أصًال استهالكها من املواد املستنفدة لألوزون لعام   -  ٩٨
طنًا بدالة  ٤٣,٩غ استهالكها من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ، ويف ذلك الوقت، بل٢٠١١

طنًا بدالة  ٢,٨استنفاد األوزون، وهذا يتجاوز تدبري الرقابة على استهالك الطرف لتلك السنة مبقدار 
  استنفاد األوزون.

ا اخلاصة باستهالك ، نّقحت أوكرانيا بيانا٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٧ويف رسالة تالية مؤرخة يف   -  ٩٩
طنًا بدالة استنفاد األوزون إىل رقم  ٤٣,٩من إمجايل  ٢٠١٠مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

طنًا بدالة استنفاد األوزون، موضحة أن البيانات املقدمة سابقًا كانت غري صحيحة  ٤٠,٧إمجايل مقداره 
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف خالئط التربيد ومواد  بسبب وقوع خطأ يف حساب النسبة املئوية ملركبات

بري الرقابة على االبيانات املنقحة الطرف يف حالة امتثال لتد توقد وضع .اهليدروكسيليةالبوليوالت 
  .٢٠١٠االستهالك لعام 

إىل  ٢٠١٠نقيحاً ثانياً مقرتحاً الستهالكها لعام ت ٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠وأخرياً، قدمت أوكرانيا يف   -١٠٠
طنًا بدالة استنفاد األوزون، وهي كمية وضعت الطرف مرة ثانية يف حالة عدم امتثال لتدابري  ٨٦,٩مقدار 

  حىت اآلن. ٢٠١٠أدناه تنقيحات البيانات لعام  ٥. وترد يف اجلدول ٢٠١٠الرقابة على االستهالك لعام 
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٠كلورية فلورية لعام بيانات استهالك أوكرانيا من مرّكبات الكربون الهيدرو 
  (باألطنان املرتية)

 ٢٩البيانات املبلغة يف  
٢٠١١أيلول/سبتمرب 

تشرين  ٧البيانات املبلغة يف 
 ٢٠١١األول/أكتوبر 

 ٣٠البيانات املبلغة يف 
 ٢٠١٢آذار/مارس 

حد االستهالك 
  ٢٠١٠لعام 

 

خط األساس

 
باألطنان 
 املرتية

باألطنان 
بدالة استنفاد 

 األوزون

طنان باأل
 املرتية

باألطنان 
بدالة استنفاد 

 األوزون

باألطنان 
 املرتية

باألطنان 
بدالة استنفاد 

 األوزون

باألطنان بدالة 
استنفاد 
 األوزون

باألطنان بدالة 
استنفاد 
 األوزون

مركبــات الكربــون اهليدروكلوريــة 
 ٢٢-فلورية

٥٨٣,٢

٤٣,٩ 

٥١٨,١٢٧

٤٠,٧ 

٩٥١ 

١٦٤,٢ ٤١,١ ٨٦,٩ 
هليدروكلوريــة مركبــات الكربــون ا

 ب١٤١-فلورية

٢٢٩ ٣٨,٤٤٨,٩ 

مركبــات الكربــون اهليدروكلوريــة 
 ب١٤٢-فلورية

١١٦,٥١٠٤,٨٥٤١٤٥ 
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فلوريـــة فـــي عـــام  حالـــة عـــدم االمتثـــال المحتملـــة لتـــدابير الرقابـــة علـــى مرّكبـــات الكربـــون الهيدروكلوريـــة  - ٢  
٢٠١١  
أن استهالك الطرف من مركبات  ٢٠١١انيا عن عام اليت أبلغتها أوكر  ٧أظهرت بيانات املادة   -١٠١

طنًا بدالة استنفاد األوزون. وقد جتاوز هذا املقدار  ٩٣,٣يف تلك السنة بلغ الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  طناً بدالة استنفاد األوزون. ٥٢,١٩مبقتضى الربوتوكول مبقدار  ٢٠١١استهالك الطرف املسموح به لعام 

  ي االجتماع الحاليالمناقشة ف  -دال   
قال عدة ممثلني، يف مناقشة موجزة يف أعقاب العرض الذي قدمه ممثل األمانة، أن أوكرانيا تواجه   -١٠٢

حتّديًا هامًا يف سعيها للعودة إىل حالة االمتثال وأثىن هؤالء على الطرف ملا تتسم به معامالته مع اللجنة من 
ا قابل ة للنجاح عملياً، رغم أن عدة أعضاء أعربوا عن القلق ألن بعض شفافية. واعُتربت خطة العمل على أ

  العوامل ومنها احتماالت التأخري يف سّن التشريعات، ميكن أن خترجها عن املسار الصحيح.
وحضر ممثالن من أوكرانيا االجتماع احلايل بدعوة من اللجنة. وسرد أحدمها املعلومات األساسية   -١٠٣

حدت بالطرف ليصبح يف حالة عدم امتثال، ومن بينها التغيري السياسي وعدم  التارخيية والعوامل اليت
ات  االستقرار ونقص املوارد البشرية، نظرًا ألن العاملني جرى تسرحيهم بسبب الصعوبات االقتصادية والتغريُّ

مرّكبات يف الوزارة احلكومية املسؤولة عن املواد املستنفدة لألوزون، وحدوث ارتفاع سريع يف استخدام 
الكربون اهليدروكلورية فلورية بسبب انتعاش يف قطاع التشييد سببه االستعدادات للدورة األوروبية لكرة القدم 

. إضافة إىل ذلك، ثبتت صعوبة ختفيض استهالك مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حيث ٢٠١٢لعام 
يتني االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك ظل الطلب مرتفعًا يف عدة قطاعات كانت ذات أمهية من الناح

كانت أساليب احملاسبة يف نظام الرتخيص أيضًا على خطأ، نظراً و والدفاع والطاقة الذرية.  صناعة امليتالورجيا
ا تراخيص استرياد  ألن اإلبالغ إىل األمانة من املعهود أنه كان مستندًا إىل املقادير اليت ُأصدرت بشأ

ملستوردة فعًال، مما أّدى إىل املبالغة يف تقدير واردات مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وليست املقادير ا
، ووضعت خطط لعدد من التدابري التصحيحية املوقفومع ذلك، كان الطرف حياول جاهدًا حسم 

حسب  ٢٠١٢عام الكربون اهليدروكلورية فلورية ل. وسوف يتم جتميد واردات مركبات املتخذة بالفعل وأ
وسوف يتسىن بفضل مشروع القانون بشأن املواد املستنفدة لألوزون حتسني الرقابة ، ٢٠١١مستويات عام 

وحتديد احلصص فيما يتعلق بواردات مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على املستوى الوطين. وأضاف 
ا مسايرة ملتطلبات االحتاد األورويب. قائًال إن القانون سيكون أيضًا ذا أمهية يف جهود أوكرانيا جلعل  تشريعا

برنامج األمم املتحدة  بتنفيذهوقال إن كل شيء يعتمد على جناح مشروع مرفق البيئة العاملية الذي يقوم 
يف القطاع الصناعي، مشرياً إىل أن مشروع قطاع اخلدمات بلغ فعًال املرحلة الثانية. واختتم قائًال إن اإلمنائي 
  الطرف. حالةتزمة بتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وشكر اللجنة على إتاحة الفرصة لتوضيح أوكرانيا مل

ويف أعقاب العرض الذي قدمه ممثل أوكرانيا، طرح أعضاء اللجنة أسئلة اللتماس توضيح بشأن   -١٠٤
، أشار لتحقيق أهدافه ٢٠٠٨بعض املسائل. ويف الرّد على سؤال عن فشل مشروع مرفق البيئة العاملية لعام 

إىل العوامل سالفة الذكر اخلاصة باحلالة السياسية املعقدة، ونقص القدرات واملوارد البشرية والتغيريات يف 
فيما يتعلق بالتفاوت يف أرقام استهالك مركبات و املسؤولية الوزارية للتعامل مع املواد املستنفدة لألوزون. 

ار إليها ممثل األمانة، قال إن اإلصالحات اإلدارية كانت ، اليت أش٢٠١٠الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 
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هي السبب األساسي، نظرًا ألن هيئات خمتلفة مسؤولة عن املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك مرّكبات 
الكربون اهليدروكلورية فلورية، طّبقت أساليب خمتلفة للحساب. وكانت أحدث األرقام مستندة إىل حتليل 

  مبا يف ذلك استقصاء مؤسسات االسترياد وسلطات اجلمارك.للحالة،  أدق
ورّداً على سؤال حول سري عمل نظام الرتخيص لدى الطرف، قال إن مرسومًا وزاريًا كان يصدر يف   -١٠٥

بداية كل سنة متضّمنًا قائمة بتلك املواد املستنفدة لألوزون واليت كان ُيطَلب هلا إصدار تراخيص من أجل 
تصدير. ومجيع هؤالء الذين يلتمسون التصاريح كان عليهم أن يقّدموا مستندات حمّددة وبناًء االسترياد وال

م أو كانت وزارة االقتصاد تصدر هلم هذه الرتاخيص وكانت تنص على املقدار  على املوافقة على طلبا
ستنفدة لألوزون، طُِلب إىل جتار فيه. وليتسىن إعطاء صورة أدّق للتجارة الفعلية يف املواد املاملسموح هلم باإل

إدارة اجلمارك اآلن أن تبلغ وزارة البيئة واملوارد الطبيعية بشأن املقادير املستوردة فعًال واملصّدرة بدًال من جمرد 
ا مبقتضى التصاريح الصادرة. وسوف تسمح هذه البيانات بإعطاء صورة أوضح  ذكر املقادير املسموح 

   بعض املواد.لتتبلور بشأن ضرورة االجتار يف
ورّدًا على سؤال حول نظام احلصص املقرتح، قال إنه من املعتزم مساعدة الطرف يف حتقيق أهداف   -١٠٦

التخّلص التدرجيي اليت يدعمها التغريُّ التكنولوجي يف إطار مشروع مرفق البيئة العاملية وسّن التشريعات 
تم تبأن إدخال نظام احلصص قد يتأخر يف حني شواغل املقرتحة بشأن املواد املستنفدة لألوزون. وأقر بوجود 

ملشروع القانون من جانب حاليًا املوافقة على التشريعات الضرورية، بيد أنه أّكد على األولوية اليت توىل 
احلكومة وقال إن احلصص يف الوقت احلايل ميكن ختصيصها مبوجب قرار تنفيذي. وجرى االضطالع بدراسة 

 ،واملؤسسات حيث متس احلاجة بشدة إىل مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتحديد تلك القطاعات
هذه  قوسوف يتم وضع أولوية هلا يف حتديد احلصص بغية تقليل حدوث تعّطل لالقتصاد. وقال إن سو 

املواد، يعَترب مستقرًا نسبياً، ومن غري احملتمل أن ختصص للمؤسسات اجلديدة حصص لالسترياد ويساعد 
ا. وبشأن مسألة استرياد املعدات اليت تعتمد مشر  وع مرفق البيئة العاملية املؤسسات احلالية يف تغيري معدا

على مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قال إن هذا يتناوله مشروع القانون املقرتح. وفيما يتعلق مبرحلة 
ن احلايل من املعدات اليت تستخدم تلك املواد قطاع اخلدمات يف مشروع مرفق البيئة العاملية قال إن املخزو 

ومتطلبات الصيانة جيري تقديرها وسوف حيظر عّما قريب استرياد املعدات احملتوية على مرّكبات الكربون 
  .٢٠٢٠حنو وجود حظر كامل يف سنة  حتركاهليدروكلورية فلورية نظراً ألن الطلب 

يف إطار مشروع مرفق البيئة العاملية كافية ليتسىن  ورّدًا على سؤال بشأن ما إذا كانت األنشطة  -١٠٧
ملرّكبات الكربون  البيانات املرجعيةيف املائة من  ١٠بنسبة  ٢٠١٥للطرف االمتثال خلطوة التخفيض عام 

اهليدروكلورية فلورية، قال املمثل اآلخر ألوكرانيا أن املرحلة األوىل من املشروع لقطاع اإلنتاج جيري تنفيذها، 
اية وسيتم  . أما خطط قطاع اخلدمات ما زال ٢٠١٤استبدال املعدات يف املؤسسات املستهدفة حبلول 

ينجم عنه جيري إعدادها. وأضاف ممثل الوكالة املنّفذة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إن املشروع سوف 
مة إىل أوكرانيا تشمل املعونة يف طناً بدالة استنفاد األوزون وأن املساعدة املقد ٥٩ختّلص تدرجيي يقّدر حبوايل 

وضع الصيغة النهائية لالسرتاتيجية الوطنية للتخلص التدرجيي، اليت هي اآلن يف شكل مشروع. ومن املتوّقع 
  .٢٠١٤أن يبدأ تنفيذ مرحلة قطاع اخلدمات يف عام 

دهم للجهود وبعد جلسة السؤال واجلواب وانسحاب ممثّلي أوكرانيا، أعرب أعضاء اللجنة عن تأيي  -١٠٨
اليت يبذهلا الطرف حاليًا لبلوغ حالة االمتثال، إىل جانب شكوك حول بعض جوانب تنفيذ خطة العمل، 
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مثل ما إذا كان باإلمكان سّن التشريع املناسب بطريقة مناسبة التوقيت. وأعرب عضو عن القلق ألن بعض 
ل إجيايب من اللجنة. ورغم ذلك، كان عناصر اخلطة، مثل إنشاء نظام للرتخيص، يبدو معتمدًا على رّد فع

  هناك اتفاق واسع النطاق على أن الطرف ملتزم بالعودة إىل حالة االمتثال.
 توصية  -هاء   

  :على التايلاتفقت اللجنة  وبناًء عليه،  -١٠٩
إىل أن أوكرانيا كانت يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب  إذ تشري مع القلق  

  ،٢٠١١و ٢٠١٠توكول مونرتيال فيما خيص مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي برو 
بيان الطرف بشأن خطة عمل للعودة إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة الواردة  روإذ تالحظ مع التقدي  

  ،٢٠١٥يف الربوتوكول فيما خيص مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف سنة 
التوضيحات املقدمة من أوكرانيا إىل اللجنة أثناء اجتماعها التاسع  حظ مع التقدير أيضاً وإذ تال  
   ،واألربعني
  باجلهود اهلامة اليت تبذهلا أوكرانيا للعودة إىل حالة االمتثال لربوتوكول مونرتيال، وإذ تقر مع التقدير  
ملقرر الذي يتضّمن خطة العمل نظر مشروع اللإىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف  أن حتيل  

ذا التقرير.   الواردة يف الفرع واو من املرفق األول 
  ٤٩/٩التوصية 

 البيانات قضايا عدم االمتثال المحتمل األخرى الناشئة عن تقريرالنظر في   -ثامنًا   

، وهو يشري إىل لجنةاألمانة المن الربوتوكول، أبلغ ممثل  ٧بشأن مسألة إبالغ البيانات مبوجب املادة   -١١٠
تومي وبرينسييب  من جدول األعمال، أن إسرائيل ومايل والنيجر وسان ٣العرض الذي ُقدِّم يف إطار البند 

مكررًا يف  ٣و ٣وجنوب أفريقيا وطاجيكستان تعترب حاليًا يف حالة عدم امتثال للشرط الوارد يف الفقرتني 
  .٢٠١١ة لعام من بروتوكول مونرتيال بإبالغ بيانات سنوي ٧املادة 
لنظر يف االجتماع الرابع والعشرين لألطراف مشروع مقرر لممثل األمانة بعدئذ أن حتيل اللجنة اقرتح و   -١١١

بيانات بشأن احلني املناسب يسجل ضمن أمور أخرى ويالحظ مع التقدير عدد األطراف اليت أبلغت يف 
ا اخلاصة إىل األطراف ويشري  ٢٠١١املواد املستنفدة لألوزون يف عام  اليت تعترب يف حالة عدم امتثال اللتزاما

البيانات املطلوبة، على سبيل بإبالغ البيانات مبقتضى بروتوكول مونرتيال، وحيّث هذه األخرية على إبالغ 
  ها يف االجتماع التايل للجنة.نظر فياالستعجال لكي يُ 

مشروع املقرر الوارد يف  أن حتيلًا على افقت اللجنة على العناصر املقرتحة للمقرر واتفقت الحقو و   -١١٢
  ن لألطراف.و االجتماع الرابع والعشر  فيه نظرلكي يذا التقرير  الفرع ألف من املرفق األول

وأبلغ ممثل األمانة أيضًا اللجنة أن بوتان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وجزر مارشال وقطر   -١١٣
ا باإلبالغ عن استخدامها للمواد املستنفدة لألوزون لالستخدام  تفي بالتزا واليمن الوجنوب أفريقيا  ما

  .٢١/٣كمواد وسيطة وفقاً للمقرر 
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ذا التقرير  واتفقت اللجنة بناًء عليه على أن حتيل  -١١٤ مشروع املقرر الوارد يف الفرع دال من املرفق األول 
يسّجل، ضمن أمور أخرى، عدد األطراف وهو الذي س للنظر فيه، االجتماع الرابع والعشرين لألطراف إىل

 ١٠/١٤، وفقًا للمقررين كعوامل تصنيع اخلاضعة للرقابةاليت أبلغت معلومات عن استخدامها للمواد 
، وأن تطلب إىل األطراف الباقية اليت مل تفعل ذلك بأن تبلغ هذه املعلومات يف حينها لكي تنظر ٢١/٣و

  فيها اللجنة يف اجتماعها القادم.
  ٤٩/١٠ة التوصي

 من بروتوكول مونتريال ٧البيانات بموجب المادة عن بالغ اإل  -تاسعًا   

 معالجات ما قبل الشحنبروميد الميثيل المستخَدم للحجر الزراعي و   - ألف  

 تدمير المواد المستنفدة لألوزون  -باء   

امليثيل للحجر الزراعي قدَّم ممثل األمانة عرضًا بشأن الوضع احلايل لإلبالغ بشأن استخدام بروميد   -١١٥
أن املسألة ). وأشار إىل UNEP/OzL.Pro.24/3-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/2( ومعاجلات ما قبل الشحن

مقرراً اجتماع األطراف بأن يعتمد نوِقشت باستفاضة يف اجتماع اللجنة الثامن واألربعني وأن اللجنة أوصت 
 دراجالبيانات، وإعن استمارات إبالغها يف  خانةًا يف كل مناسبرقماً طلب فيه إىل مجيع األطراف أن ُتدرج يُ 

أي طرف قصد حيدث فيها إنتاج أو استهالك، ويطلب إىل األمانة أن توضِّح  ملاليت رقم صفر يف احلاالت 
املسألة يف مناقشة  مواصلة. واتفقت اللجنة أيضًا على فارغةيقدِّم استمارة إبالغ حتتوي على خانات 

واستخدامات  الزراعي. وختاماً، أوَجز ممثل األمانة البيانات املبلغة بشأن استخدام احلجر االجتماع احلايل
حقيقة أن الطرفني اللذين مل  مبا يف ذلك، ٢٠١١عام معاجلات ما قبل الشحن يف مادة بروميد امليثيل يف 

  .٢٠١١ذلك بالنسبة لعام  هذه االستخدامات قد فعالعن يبلغا أبداً من قبل 
 املناقشة اليت تلت ذلك، قال عضو أن مشروع املقرر الذي أوصت به اللجنة يف اجتماعها يفو   -١١٦

إبالغ البيانات سوف تساعد األطراف عن يف استمارات  الثامن واألربعني بشأن استخدام أرقام الصفر
ومع  .ومعاجلات ما قبل الشحن بشكل كبري اإلبالغ عن استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي

ا مبقتضى الربوتوكول واليت ال تطلب اللجنة أية إجراءات أخرى  ،ذلك مثل تلك االستخدامات املسموح 
  .األساسية غالباً ما ُتطَلب يف اتفاقات ثنائية بني البلدان لتمكني التجارة السليمة يف السلع

كعوامل اد وسيطة و مو كستخدامات  الأن اعتبارات مماثلة انطبقت أيضًا على اوقال عضو آخر   -١١٧
بشأن اإلبالغ بأرقام  املقررتصنيع، وتساءل ملاذا مل يُدرَج التدمري إىل جانب اإلنتاج واالستهالك يف مشروع 

صفر. وقد نوِقش االفتقار إىل بيانات واضحة بشأن التدمري يف االجتماع السابق للجنة، وقال إن حتديد  
، ستكون مفيدة يف حتسني املعرفة بشأن التدمري وكذلك بشأن ، مبا يف ذلك أرقام الصفركيفية إبالغ األرقام

مشروع يف هذا الشأن، مضيفاً أن هناك فروعاً أخرى من  ستهالك. وأعرب عضو آخر عن اتفاقهاإلنتاج واال
هذا املقرر سوف تستفيد من إجراء بعض التنقيح على النص. والحظ ممثل األمانة أن األطراف ال تـُبَـلِّغ 

ا تبلغ بشأن اإلنتاج والواردات والصادرات والتدمري، بشأن االستهال يستمد  ومنهاك يف حد ذاته، بل أ
  ميكن ذكرها بالتحديد يف كل تنقيح يف مشروع املقرر.وأن تلك العناصر االستهالك 
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اتفقت اللجنة على االستعاضة عن مشروع املقرر الوارد يف الفرع باء من املرفق األول  ،عليهوبناًء   -١١٨
ذا التقرير، والذي  ذا التقرير يف اجتماعها الثامن واألربعني باملقرر املبّني يف الفرع جيم من املرفق األول 
يتناول بشكل صريح االشرتاط بأن تُبلِّغ األطراف بيانات كاملة بشأن الواردات والصادرات واإلنتاج والتدمري 

  فيما خيص املواد املستنفدة لألوزون.
  ٤٩/١١التوصية 

 المواد المستنفدة لألوزون كمواد وسيطة اتاستخدام  -جيم   

عرضًا بشأن احلالة الراهنة لإلبالغ بشأن استخدامات  ،قّدم ممثل األمانة، يف تقدميه للبند الفرعي  -١١٩
). وأشار UNEP/OzL.Pro.24/3-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/2املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة (

وِقشت يف اجتماع اللجنة الثامن واألربعني، وفيه أعرب بعض األعضاء عن القلق لنقص إىل أن املسألة ن
البيانات بشأن مدى استخدام املواد الوسيطة وطلب إىل األمانة أن ُتدرِج املسألة يف تقريرها إىل االجتماع 

أبداً  تقماألطراف اليت مل  احلايل. واقرتح عضو، أثناء املناقشات يف االجتماع الثامن واألربعني، أن يُطَلب إىل
لديها هذه ليس  تؤّكد، على أساس مرة واحدة، بأناستخدامات املواد الوسيطة أن باإلبالغ عن 

تساءل عضو آخر عن  ،تصنيع. ومع ذلكال لإلبالغ عن عواملاالستخدامات، مبا يتفق مع النهج املعتمد 
ا يف مرافق صغرية على الو  املوادمدى فائدة القيام بذلك، قائًال إن استخدامات  سيطة ميكن االضطالع 

مل ينفِّذ أبدًا استخدامات املواد الوسيطة من األطراف وبالتايل، فإن حقيقة أن أي طرف منتظم  أساس غري
هذه االستخدامات يف املستقبل. واتفقت اللجنة، يف اجتماعها الثامن ينفِّذ ال يُعد مؤشرًا يُعتد به بأنه لن 

ممثل عاود مناقشة املسألة بشأن االستخدامات الوسيطة يف االجتماع احلايل. وأخرياً، عرض واألربعني بأن ت
بيانات عن االستخدامات الوسيطة ملركبات الكربون الكلورية فلورية، ومرّكبات الكربون اهليدروكلورية األمانة 

  مواد أخرى.و  )فورم امليثيلو كلور ثالثي كلورو اإليثان (فلورية، ورابع كلوريد الكربون، و 
يزال  وسيطة الاملواد الويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال عضو أن اإلبالغ عن استخدامات   -١٢٠
تزامه باإلبالغ عن استخدامات املواد اللكاٍف لتمكني اللجنة من تقييم مدى امتثال أي طرف  غري

ا أعّدت املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة؛ وهلذا سيكون من املفيد لألمانة أن ُتدرج  يف تقرير البيانات أ
ما ينطوي عليه األمر لكل اجتماع قائمة باألطراف اليت تبلغ عن استخدامات املواد الوسيطة، دون حتديد 

  وقال إن عرض البيانات بطريقة جمّمعة لن ينتهك السرية. .من العمليات
ات املواد الوسيطة، حىت أعرب عضو آخر عن القلق قائًال إن البيانات بشأن استخداممع ذلك، و   -١٢١

. وأعاد التأكيد أيضًا على يف قضايا عدم االمتثال للنظرلو كانت جمّمعة، ليست ذات أمهية لوالية اللجنة 
بالتفصيل يف االجتماع الثامن واألربعني للجنة بأن اإلبالغ ملرة واحدة بشأن استخدام  نوقشالرأي الذي 

األسباب الداعية لذلك املوقف املبّينة أعاله، تساءل عّما إذا كان  املواد الوسيطة ليس مستصوباً. وإضافة إىل
أنشطة يف مراقبتها  يرتاخالاألطراف على  غري قصدعن ر يطلب اإلبالغ ملرة واحدة قد يشّجع قرَّ وجود مُ 

  املواد الوسيطة.
غ عن عن موافقته، موضحًا موقفه. وبقدر ما يعترب اإلبال علَّق من قبلأعرب العضو الذي و   -١٢٢

التقصري يف اإلبالغ عن هذه االستخدامات ، ومبا أن مبوجب الربوتوكول اً وسيطة إلزاميالواد املاستخدامات 
يرقى إىل التأكيد بعدم وجود هذه االستخدامات، ينبغي أن يشمل تقرير األمانة عن البيانات معلومات عن 
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تاج واالستهالك. ورغم ما قيل، ينبغي أن يشمل معلومات عن اإلن ماوسيطة بنفس قدر الواد املاستخدامات 
يتم تناول هذه املسألة بشكل واٍف. فمشروع املقرر بشأن تسجيل أرقام صفر يف استمارات اإلبالغ من 

  األطراف بأن اللجنة قد وافقت على التوصية بذلك.

 ٤لمــادة تــرخيص بموجــب الل نظم وضعترخيص: حالة للنظم  عن وضعالنظر في تقرير األمانة   -عاشراً   
 )٤٨/١٤ باء من بروتوكول مونتريال (التوصية

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/R.4عرض ممثل األمانة البند، الفتًا االنتباه إىل مضمون الوثيقتني   -١٢٣
باء من  ٤املادة وأشار إىل أن  .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/49/INF/1-UNEP/OzL.Pro.24/INF/1و

رتخيص السترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، وأن للظام ن وضعالربوتوكول تشرتط على كل طرف 
إىل عدد من األطراف أن تزّود األمانة مبعلومات مفّصلة ومصّنفة عن  ٤٨/١٤اللجنة طلبت يف التوصية 

. وقد امتثل معظم األطراف ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥حالة نظمها على سبيل االستعجال ويف موعد غايته 
ا.طلب، وتعتالهلذا    رب حقيقة وجود نظام تراخيص لدى كل طرف تقريباً إشادة جبهود اللجنة واألطراف ذا
أن نظام الرتخيص يف غامبيا ال يشمل سوى  ٤٨/١٤وأظهر اإلبالغ من األطراف استجابة للتوصية   -١٢٤

أن أظهر و  ؛ادأنه مل يُنتج ومل يصّدر هذه املو  إىل واردات املواد املستنفدة لألوزون، رغم أن الطرف أملح
لدى رتخيص الطرفًا يف تعديل مونرتيال، مل يوجد لديها نظام ترخيص؛ وأن نظام بعد بوتسوانا اليت مل تكن 

صّدقت على مجيع التعديالت على الربوتوكول يف  السودانهندوراس اشتمل على الصادرات؛ وأن جنوب 
عليها يتعّني ما طاجيكستان ما زال ، وهي بصدد إدخال نظام للرتخيص. أ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٦

  أن تقدِّم أية معلومات مصّنفة.
واستجابة لطلب اللجنة إجراء حتديث بشأن طاجيكستان، ذكر ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   -١٢٥

أنشطة متهيدية ملشروع من املقرر أن ينطلق يف الشهرين القادمني، حبيث يشمل وضع جرى استهالل  هأن
ريعية وسياساتية من أجل التخّلص التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملساعدة خيارات تش

واملشورة لتحسني لوائح نظام الرتخيص واحلصص. وكان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حياول االتصال 
 البياناتالتغيريات يف بالطرف طوال السنتني املاضيتني ملعاجلة املسائل ذات الصلة وغريها من مسائل ختص 

رتخيص، ورمبا حيتاج نظامه للاملرجعية اليت ناقشتها اللجنة يف اجتماعها السابق. وقد ُوِجد لدى الطرف نظام 
  للحصص تعديًال ليتواءم مع تلك التغيريات داخل إطار املشروع الذي نال مؤخراً موافقة مرفق البيئة العاملية.

ا كانو   -١٢٦ رتخيص لدى طاجيكستان منذ فرتة من للت على دراية بوجود نظام قال ممثل األمانة أ
ا املتكررة على مدى السنتني السابقتني، مل تتلق أية معلومات بشأن ما إذا كان  ا رغم طلبا الوقت، بيد أ
نظامها يشمل الواردات والصادرات. وطُِلب إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يعمل على تيسري عملية 

  .الشأنبالغ من جانب ذلك الطرف يف هذا اإل
  وبناًء عليه، اتفقت اللجنة على التايل:  -١٢٧

وتطبيق  وضعإىل اجلهود الضخمة اليت بذلتها األطراف يف بروتوكول مونرتيال يف  إذ تشري مع التقدير  
  باء من الربوتوكول، ٤مبوجب املادة  للرتخيصنظم 
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ذا حتيل إىل االجتماع الرابع والعشرين ل   ألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع هاء من املرفق األول 
التقرير الذي سيقوم، ضمن أمور أخرى، بتسجيل عدد األطراف يف تعديل مونرتيال اليت أبلغت األمانة عن 

باء من بروتوكول  ٤إنشاء وتطبيق نظم الرتخيص لواردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون وفقًا للمادة 
يال لينظر فيه االجتماع، وتطالب الطرف الواحد الباقي يف تعديل مونرتيال الذي مل ينشئ بعد نظام مونرت 

، معلومات عن ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٣٠ترخيص أن يفعل ذلك وأن يقّدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 
  .٢٠١٣حالة ذلك النظام، لتنظر فيه جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف سنة 

  ٤٩/١٢صية التو 

مشــاركة الطراف األ رير المتصلة باالمتثال المقدَّمة مناالنظر في معلومات إضافية بشأن التق  -حادي عشر 
 دعوة من لجنة التنفيذبناًء على في االجتماع 

نظرت اللجنة يف املعلومات املقّدمة من ممثل أوكرانيا الذي حضر االجتماع بدعوة من اللجنة. ويرد   -١٢٨
  يف حالة أوكرانيا يف الفرع السابع من هذا التقرير نظر اللجنة

  مسائل أخرى  -ثاني عشر 
  مل تنظر اللجنة يف أية مسائل أخرى.  -١٢٩

 اعتماد التوصيات وتقرير االجتماع  - عشر ثالث

اللجنة التوصيات املبّينة يف التقرير احلايل، واتفقت على إسناد مهمة إعداد تقرير االجتماع اعتمدت   -١٣٠
  الرئيس ونائب الرئيس الذي عمل أيضاً مقرراً لالجتماع، وذلك بالتشاور مع األمانة. إىل

 اختتام االجتماع  -عشر  رابع

من يوم اجلمعة  ٥٠/١٥بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع الساعة   -١٣١
  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٩
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  المرفق األول
رات التي أقرتها لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مشروع المقر 

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

  يقرر اجتماع األطراف الرابع والعشرون ما يلي:  
بروتوكــول  مــن ٧ ت المقدمــة مــن األطــراف وفقــاً للمــادة: البيانــات والمعلومــا-/٢٤مشــروع المقــرر   -ألف   

 مونتريال

لعام  البياناتعن كان ينبغي أن تبلِّغ  ١٩٦] طرفًا من أصل ١٩٠إىل أن [ إذ يشري مع التقدير  
ا حبلول  ٩٩، وأن قد فعلت ذلك ٢٠١١  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠من تلك األطراف قد أبلغت عن بيانا

  ،١٥/١٥وفقاً للمقرر 
ا حبلول  ١٧٣إىل أن  يشري وإذ    ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٣٠من تلك األطراف قد أبلغت عن بيانا

  من بروتوكول مونرتيال، ٧وفقاً للمطلوب مبوجب املادة 
ا لعام وإذ يشري مع القلق   ، ٢٠١١، رغم ذلك، إىل أن األطراف التالية أمساؤها مل تبّلغ عن بيانا

  [سان تومي وبرينسييب]، [جنوب أفريقيا]، [طاجيكستان]، وهي: [إسرائيل]، [مايل]، [النيجر]،
ا عام إىل أن  وإذ يشري   يضعها يف حالة  ٧وفقًا للمادة  ٢٠١١عدم إبالغ تلك األطراف عن بيانا

ا  ا باإلبالغ عن البيانات مبوجب بروتوكول مونرتيال، إىل أن تستلم األمانة بيانا عدم امتثال اللتزاما
  املتأخرة،
إىل أن عدم إبالغ األطراف عن البيانات يف املوعد احملّدد يعيق الرصد والتقييم  شري أيضاً وإذ ي  

ا مبوجب بروتوكول مونرتيال،   الفّعالني المتثال األطراف اللتزاما
حزيران/يونيه من كل عام ييّسر بقدر كبري أعمال اللجنة  ٣٠إىل أن اإلبالغ حبلول  وإذ يشري كذلك  

بروتوكول مونرتيال الرامية إىل مساعدة األطراف العاملة مبوجب لتنفيذ املتعدد األطراف  التنفيذية للصندوق
  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اخلاصة بالربوتوكول، ٥من املادة  ١الفقرة 

املدرجة أمساؤها يف هذا املقرر على أن تعمل بصورة وثيقة، وفقًا للمقتضى، حيّث األطراف   - ١  
  ع الوكاالت املنفذة إلبالغ األمانة بالبيانات املطلوبة على وجه السرعة؛م

  يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض وضع تلك األطراف إبّان اجتماعها اخلمسني؛  - ٢  
ر أرقامها، فمواصلة اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج فور توايشّجع األطراف على   - ٣  

  ؛١٥/١٥حزيران/يونيه من كل عام، وفقاً للمتفق عليه يف املقرر  ٣٠ وحيبَّذ أن يتم ذلك حبلول
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وتركيـــا  وإكـــوادور : طلبـــات لتنقـــيح بيانـــات خـــط األســـاس مقّدمـــة مـــن إريتريـــا-/٢٤مشـــروع المقـــرر   -باء   
 االستوائية والنيجر وهايتي وغينيا السابقةوالجزائر وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أن تقوم  ١٣/١٥للمقرر إىل أنه وفقا إذ يشري   
األطراف اليت تطلب تنقيح بيانات خط األساس املبلغ عنها بتقدمي تلك الطلبات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل 

من مربرات بدورها مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد 
  التغيريات وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها،

  حيّدد املنهجية املتبعة يف تقدمي تلك الطلبات، ١٥/١٩إىل أن املقرر  وإذ يشري أيضاً   
وغينيا االستوائية  السابقةأن إريرتيا وإكوادور وتركيا واجلزائر ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   - ١  

ا بتنقيح بيانات استهالكها من ١٥/١٩قدمت معلومات كافية، وفقًا للمقرر  والنيجر وهاييت ، لتربير طلبا
أو العامني معاً، واليت تُعد جزءًا من خط  ٢٠١٠أو عام  ٢٠٠٩مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

  ؛٥من املادة  ١ة مبوجب الفقرة لاألساس بالنسبة لألطراف العام
لبات األطراف املدرجة أمساؤها يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح بيانات خط على طيوافق   - ٢  

  األساس الستهالكها من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وفقاً للوارد يف اجلدول التايل:
  

 الطرف

البيانات السابقة ملركبات الكربون اهليدروكلورية 
 فلورية

هليدروكلورية البيانات اجلديدة من مركبات الكربون ا
 فلورية

 (باألطنان املرتية)
(أطنان بدالة استنفاد 

 (باألطنان املرتية) األذون)
(أطنان بدالة استنفاد 

 األذون)

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 ١,١٢ ١,٠٥ ٢٠,٣١ ١٩,١ ٠,١ ٠,١ ١,٩ ١,٨ إريرتيا -  ١

 ٢١,٢٤ ٢٥,٧٤ ٤٦٩,٠١ ٢٦١,٨ ١٤,٣ ٢٠,٧ ٢٦١,٨ ٣٧٩,٨٩ إكوادور -  ٢

 ٤٩٣,٠٣ -  ٧ ٠٤١,٢٥ -  ٦٠٦,٠ -  ٨ ٩٠٠,٧٢١ -  تركيا -  ٣

 ٦٣,٨٨ ٦٠,٣٥ ١ ١٢٢,٥ ١ ٠٦١,٦ ٣٠,٢ ٣٠,٢ ٤٩٧,٧٥ ٤٩٧,٧٥ اجلزائر -  ٤

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية  -  ٥
 (أ)السابقة

٢,٢٩  ٤١,٦٣٢ -  ٤ -  ٥٧,٣٣٢  

 -  ٦,٢٢ -  ١١٣ -  ١٣,٩ -  ٢٥٣ غينيا االستوائية -  ٦

 -  ١٥,٩٥ -  ٢٩٠ -  ٣٦,٣ -  ٦٦٠ لنيجرا – ٧

 ٣,٤١ ٣,٨٥ ٦٢ ٧٠ ١,٨ ١,٩ ٣٣,٤١ ٣٥,٣٠٨ هاييت – ٨

تنقيح بيانات خط األساس باستبعاد مركبات الكربون اهليدروكلورية ب السابقةيتعلَّق طلب مجهورية مقدونيا اليوغسالفية  -أ 
جة سابقًا من كميات استهالكها من مركبات الكربون املمزو (اهليدروكسيلية) فلورية اليت تتضمنها واردات البوليوالت 

  اهليدروكلورية فلورية.
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 ٧ت إبالغ البيانات بموجب المادة : اإلبالغ عن كميات صفرية في استمارا- /٢٤مشروع المقرر   -جيم   

بضرورة اإلبالغ املستمر عن اإلنتاج والواردات والصادرات وعن تدمري املواد املستنفدة  إذ يذّكر  
  من بروتوكول مونرتيال، ٧زون وفقاً للمادة لألو 

أحيانًا خانات  تشملاليت تقدمها األطراف  ٧لمادة لإىل أن استمارات اإلبالغ وفقًا  وإذ يشري  
  فارغة ال تتضمن أي أرقام لكميات املواد املستنفدة لألوزون،

االت، كمية صفرية من هذه اخلانات الفارغة قد تعين لطرف ما، يف بعض احلأن وإذ يشري أيضًا إىل   
  املواد اخلاضعة للرقابة، أو قد متثل، بدًال عن ذلك، حالة عدم إبالغ من الطرف لتلك املواد،

يطلب إىل األطراف أن تسجل رقمًا يف كل خانة من استمارات اإلبالغ عن البيانات اليت   - ١  
وفقًا للمقتضى، يف ذلك رقم صفر،  مباتقدمها لإلبالغ عن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات أو التدمري، 

  وبدًال من ترك اخلانة فارغة؛
يطلب إىل األمانة أن تستقي التوضيح من أي طرف يقدم استمارة إبالغ تتضمن خانة   - ٢  
  فارغة.

  
  : إبالغ المعلومات عن استخدام عوامل التصنيع- /٢٤مشروع المقرر   -دال   

طرفًا يف بروتوكول مونرتيال قد أبلغت عن  ١٩٧] من أصل ١٩١إىل أن [ مع التقدير إذ يشري  
  ،٢١/٣و ١٠/١٤معلومات بشأن استخدامات عوامل التصنيع، وفقاً للمقررين 

، رغم ذلك، إىل أن األطراف الستة التالية أمساؤها مل تقدم معلومات وفقاً للمقرر مع القلق وإذ يشري  
]، [جزر مارشال]، [قطر]، [جنوب أفريقيا]، ، وهي: [بوتان]، [مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية٢١/٣

  [اليمن]،
، املعلومات وجه السرعةحيث األطراف املدرجة أمساؤها يف هذا املقرر على أن تقدم، على   - ١  

  ؛٢١/٣عن استخدامات عوامل التصنيع وفقاً للمقرر 
  يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض وضع تلك األطراف إبان اجتماعها اخلمسني.  - ٢  

  
 باء من بروتوكول مونتريال ٤نظم الترخيص بموجب المادة  وضع: حالة - /٢٤مشروع المقرر   -هاء   

باء من بروتوكول مونرتيال تقضي بأن يقوم كل طرف، يف  ٤من املادة  ٣إىل أن الفقرة  إذ يشري  
واد اجلديدة أو غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بإصدار تراخيص السترياد وتصدير امل

املستعملة أو املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف، وباء، وجيم 
 وهاء من الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،

ونرتيال للربوتوكول قد طرفًا يف تعديل م ١٩٢] طرفًا من أصل ١٩١مع التقدير أن [ وإذ يالحظ  
أنشأت نظمًا لرتخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل، وأن 

] من تلك األطراف قدمت بيانات مصنفة عن نظم ترخيصها أشارت فيها بالتفصيل إىل املرفقات ١٩٠[
 ،وجمموعات املواد من بروتوكول مونرتيال اليت ختضع لتلك النظم
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بأن نظم الرتخيص تتيح رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، ومنع االجتار  وإذ يسلم  
ا، والتمكني من مجع البيانات،  غري املشروع 

أيضًا بأن النجاح الذي حالف األطراف يف التخلص تدرجييًا من معظم املواد املستنفدة  وإذ يسّلم  
إنشاء وتطبيق نظم الرتخيص الرامية إىل مراقبة عمليات استرياد وتصدير  لألوزون يعزى يف املقام األول إىل

 املواد املستنفدة لألوزون،

مجيع تعديالت بروتوكول مونرتيال، ويطلب على يهنئ جنوب السودان على تصديقه مؤخراً   - ١  
باء من  ٤ادة إىل الطرف أن ينشئ نظام ترخيص لواردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون يتماشى وامل

 ؛٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٣٠الربوتوكول، وأن يبلغ األمانة بإنشاء ذاك النظام يف موعد أقصاه 

يطلب إىل طاجيكستان اليت مل تقدم بعد معلومات مصنفة عن نظام ترخيصها، أن تبادر   - ٢  
لكي تنظر فيها ، ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١على عجل إىل تقدمي هذه املعلومات إىل األمانة، يف موعد أقصاه 

 اللجنة إبان اجتماعها اخلمسني؛

حيث غامبيا اليت تقوم بتشغيل نظام ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون ال يتضمن ضوابط   - ٣  
باء من بروتوكول مونرتيال، وتوفري الرتاخيص  ٤على الصادرات، أن تكفل توافق هيكل هذا النظام مع املادة 

  ك؛للصادرات، وأن تبلغ األمانة بذل
يشجع بوتسوانا غري الطرف يف تعديل مونرتيال للربوتوكول واليت مل تنشئ بعد نظام ترخيص   - ٤  

للرقابة على الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، أن تبادر إىل التصديق على التعديل وأن 
 تنشئ نظام الرتخيص املذكور؛

لنظم ترخيص الواردات والصادرات من املواد  يستعرض دوريًا حالة إنشاء مجيع األطراف  - ٥  
 باء من الربوتوكول. ٤املستنفدة لألوزون، وفقاً ملا تدعو إليه املادة 

 : عدم امتثال أوكرانيا لبروتوكول مونتريال-/٢٤المقرر   -واو   

، وعلى ١٩٨٨أيلول/سبتمرب  ٢٠أن أوكرانيا صدقت على بروتوكول مونرتيال بتاريخ  إذ يالحظ  
وعلى  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤، وعلى تعديل كوبنهاجن بتاريخ ١٩٩٧شباط/فرباير  ٦لندن بتاريخ تعديل 

ا ُتصنف كطرف غري عامل مبوجب الفقرة ٢٠٠٧أيار/مايو  ٤تعديلي مونرتيال وبيجني بتاريخ  ، كما أ
 من الربوتوكول، ٥من املادة  ١

دوالراً  ٢٦ ٧٧٧ ٥٠١ وفري متويل قدرهأيضًا أن مرفق البيئة العاملية قد وافق على ت وإذ يالحظ  
ا مبوجب الربوتوكول،  لتيسري امتثال أوكرانيا اللتزاما

باملشاورات اجلارية بني جلنة التنفيذ وممثلي أوكرانيا بشأن عدم امتثال هذا الطرف اللتزاماته  وإذ حييط علماً 
 مبوجب الربوتوكول،

 ا أوكرانيا للعودة إىل االمتثال لربوتوكول مونرتيال،باجلهود الكبرية اليت تبذهل مع التقدير وإذ يقر  

أن أوكرانيا أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل   - ١  
 ٢٠١٠طنًا بدالة استنفاد األوزون لعام  ٨٦,٩من املرفق جيم، (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 
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، وهو ما يتجاوز االستهالك األقصى املسموح به هلذا ٢٠١١الة استنفاد األوزون لعام طنًا بد ٩٣,٣و
 كانطنًا بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة هلاتني السنتني، ولذلك   ٤١,١الطرف وقدره 

يال فيما خيص هذا الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب بروتوكول مونرت 
 ،٢٠١١و ٢٠١٠مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي 

ا الفورية لالمتثال   -٢   يسجل مع التقدير تقدمي أوكرانيا خلطة عمل من أجل ضمان عود
لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول، اليت اِلتزمت أوكرانيا مبوجبها، 

 ون اإلخالل بعمل مرفق البيئة العاملية، وعلى وجه التحديد مبا يلي:د

 خفض استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن:  (أ)  

 ؛٢٠١٣طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٨٦,٩٠  ‘١’

 ؛٢٠١٤طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٥١,٣٠  ‘٢’

 ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥استنفاد األوزون يف األعوام  طنًا بدالة ١٦,٤٢  ‘٣’
 ؛٢٠١٩و ٢٠١٨و

، ما عدا االستهالك املقصور على صيانة ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١الصفر حبلول   ‘٤’
، وفق للمنصوص ٢٠٣٠إىل ٢٠٢٠معدات التربيد وتكييف اهلواء خالل الفرتة من 

 عليه يف الربوتوكول؛

الرتخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، تنفيذ نظامها املتعلق مبنح   (ب)  
 اخلاص حبصص هلذه الواردات والصادرات؛ هاونظام

تطبيق حظر تدرجيي يف أقرب وقت ممكن على واردات املعدات احملتوية على مواد مستنفدة   (ج)  
 ؛لألوزون أو املعتمدة على هذه املواد، ورصد تشغيل هذه املعدات مبجرد إدخاهلا

 العمل على إقرار قوانني جديدة تتيح تطبيق رقابة أكرب على املواد املستنفدة لألوزون؛  (د)  

أعاله جيب أن متكن أوكرانيا من العودة إىل االمتثال  ٢يالحظ أن التدابري املدرجة يف الفقرة   - ٣  
، وحيث الطرف ٢٠١٥عام  لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول يف

على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة من أجل تنفيذ خطة العمل اخلاصة به والرامية للتخلص 
 التدرجيي من استهالكه ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه أوكرانيا فيما يتعلق بتنفيذ كل جزء من أجزاء خطة   - ٤  
ا الرامية للتخلص التدرجيي من استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وفق ما هو مبني يف عمله

وجيب االستمرار يف معاملة هذا الطرف كطرف ذي مسعة حسنة، ما دام يعمل على تطبيق  أعاله. ٢الفقرة 
ا. تعني االستمرار يف تقدمي املساعدة ي ،ويف هذا الصدد تدابري الرقابة احملددة مبوجب الربوتوكول والوفاء 

ذه االلتزامات وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن  الدولية ألوكرانيا لتمكينها من الوفاء 
  أن يتخذها اجتماع لألطراف خبصوص عدم االمتثال؛
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 ميكن أن يتخذها اجتماع حيذر أوكرانيا، وفقًا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت  - ٥  
ا لالمتثال، فإن األطراف ستنظر يف اختاذ  لألطراف خبصوص عدم االمتثال، من أنه يف حالة عدم عود

وميكن أن تتضمن هذه التدابري إمكانية اختاذ  تدابري تتفق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري.
اإلمداد مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، موضوع ، مثل ضمان وقف ٤إجراءات متاحة مبوجب املادة 

  عدم االمتثال، حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال.
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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 
 (اليونيدو)

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 
Tel: (+43 1) 26026- 3624 
Fax: (+43 1) 26026- 6804 
E-mail: Y.Sorokin@unido.org  

 البنك الدولي
Mr. Thanavat Junchaya 
Senior Environmental Engineer 
Climate Policy & Finance Department 
The World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
Tel:  +1 202 479 3841 
Fax: +1 202 522 3258 
E-mail: junchaya@worldbank.org  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة
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 2 59337 423 
Fax: +421 2 59337 450 
E-mail: maksim.surkov@undp.org 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
Mr. James S. Curlin 
Interim Head, 
OzonAction Branch 
Division of Technology, Industry and 
Economics   (DTIE) 
15 rue de Milan 
75441 Paris cedex 09 
France 
Tel : + 331 4437 1455 
Fax: +33 1 4437 1474 
E-mail: jim.curlin@unep.org 

 
Ms. Mirian Vega 
Regional Network Coordinator,  
UNEP Regional Office for  
Latin America and the Caribbean 
(ROLAC) 
OzonAction Branch 
Av. Morse Ed. 103 
Clayton, Ciudad del saber 
Corregimiento de ancon 
Panama City 
Panama 
Aparta do Postal 0843 03590 
Tel : + 507 305 3258 
Fax: +507 305 3105 
E-mail: mirian.vega@unep.org 
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اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  رئيس
 األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

Mr. Xiao Xuezhi 
Deputy Director-General 
Foreign Economic Cooperation Office 
Ministry of Environmental Protection 
5 Houyingfang Hutong, Xicheng District 
Beijing 100035, China 
Email: xiao.xuezhi@mepfeco.org.cn 

نائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد 
 األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

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  

 ونوز أمانة األ

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

 
Mr. 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 
Programme Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 762 4057 
Fax: +254 20 762 762 0335 
E-mail: gerald.mutisya@unep.org 
 


