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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 
 لبرتوكول مونتريال

 االجتماع الرابع والخمسون
 7025 سبوز/يوليو 78و 77 ،باريس

لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبرتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها الرابع تقرير 
 والخمسين

 االجتماع افتتاح -أواًل 
ُعقد االجتماع الرابع واخلمسون للجنة التنفيذ دبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونًتيال يف ادلقر  - 2

 . 7025سبوز/يوليو  77لم والثقافة يف باريس يوم الرئيسي دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والع
اليت اُنتخبت رئيسة للجنة يف الفًتة بني االجتماعني الثالث  ،وافتتحت السيدة نانسي سيمور )كندا( - 7

 . 00/20االجتماع يف الساعة  ،واخلمسني والرابع واخلمسني للجنة
نة األوزون، دبمثلي أعضاء اللجنة، ورحبت حبرارة ورحبت السيدة تينا برديبيلي، األمينة التنفيذية ألما - 3

بالسيدة سيمور بعد انتخاهبا خالل ادلشاورات اليت جرت يف الفًتة الفاصلة بني الدورات. وبعد عرض البنود 
ادلدرجة على جدول األعمال، أشارت إىل أن كل األطراف تقريبًا قد أنشأت نظمًا لًتخيص واردات وصادرات 

لطبقة األوزون، ولكنها قالت إن بعض األطراف مل ربقق التقدم الكايف بشأن اإلنفاذ. ولذلك ادلواد ادلستنفدة 
فقد حثت مجيع األطراف، عن طريق اللجنة، على وضع آليات لضمان اإلنفاذ الكامل للتدابري التنظيمية دلنع 

 عدد األطراف اليت ما زال يتعني اإلذبار غري ادلشروع يف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون. ومع اإلشارة أيضًا إىل
، شددت على األمهية البالغة لتقدًن التقارير يف الوقت ادلناسب، ال للعمل القيم 7022عليها تقدًن بياناهتا لعام 

الذي تنجزه اللجنة يف رلال رصد االمتثال، ومعاجلة مسائل عدم االمتثال فحسب، بل أيضًا لعمل أفرقة التقييم 
روتوكول مونًتيال، واذليئات األخرى اليت تشمل اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف الثالثة يف إطار ب

لتنفيذ بروتوكول مونًتيال يف سياق جهودىا الرامية إىل ربديد التمويل ادلطلوب يف شكل مساعدة مالية وتقنية 
(. وشكرت 5ملة دبوجب ادلادة من الربوتوكول )األطراف العا 5من ادلادة  2لألطراف العاملة دبوجب الفقرة 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/4 

2 

اللجنة على عملها اجليد، وقالت إن ىذا العمل كان عاماًل ساىم يف درجات االمتثال العالية اليت ربققت حىت 
 اليوم، وسبنت ألعضاء اللجنة النجاح يف مداوالهتم.

 إقرار جدول العمل وتنظيم األعمال -ثانياً 
 الحضور -ألف 

التالني االجتماع: البوسنة واذلرسك، وكندا، وكوبا، واجلمهورية الدومينيكية، حضر شلثلو أعضاء اللجنة  - 2
 وغانا، وايطاليا، ولبنان، ومايل، وباكستان، وبولندا.

كما حضر االجتماع شلثلون عن أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف، وشلثلون عن الوكاالت ادلنفذة  - 5
ادلتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ومنظمة األمم  وىي برنامج األمم -للصندوق ادلتعدد األطراف 

 ادلتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، والبنك الدويل.
 ترد قائمة ادلشاركني يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير. - 6

 إقرار جدول األعمال -باء 
سال شلثل ذلذا االجتماع لتقدًن وافق أعضاء اللجنة على أنو نظرًا إىل عدم دعوة أي طرف إىل إر  - 7

من جدول األعمال ادلؤقت على ضلو ما مت إقراره. وبناء على  9معلومات عن حالة امتثال الطرف، سُيلغى البند 
ذلك، أقرت اللجنة جدول األعمال اآليت على أساس جدول األعمال ادلؤقت 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/R.1/Rev.1 ًبصيغتو ادلعدلة شفويا ): 
 فتتاح االجتماع.ا - 2
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. - 7
من بروتوكول  9و 7األمانة بشأن البيانات وادلعلومات دبوجب ادلادتني مقدم من عرض  - 3

 مونًتيال وادلسائل ذات الصلة.
أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال بشأن مقررات جلنة مقدم من عرض  - 2

نفيذ للصندوق اخلاصة باألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة )برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، الت
وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل( من أجل 

 األطراف. امتثالتيسري 
وصيات جلنة التنفيذ بشأن ادلسائل ادلتعلقة متابعة ادلقررات السابقة اليت ازبذهتا األطراف، وت - 5

 بعدم االمتثال: 
 بال  بشأن البيانات وادلعلومات:االلتزامات باإل )أ(

 (؛76/27مجهورية أفريقيا الوسطى )ادلقرر  ‘2’
 (؛53/2سرائيل )ادلقرر إ ‘7’
 خطط العمل القائمة للعودة إىل االمتثال:  )ب(

 (؛76/25ية )ادلقرر كوريا الشعبية الدديقراط  مجهورية ‘2’
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 (؛70/26إكوادور )ادلقرر  ‘7’
 (؛76/26غواتيماال )ادلقرر  ‘3’
 (؛76/23كازاخستان )ادلقرر  ‘2’
 (.72/28أوكرانيا )ادلقرر ) ‘5’

 احتمال عدم االمتثال بشأن: - 6
 ؛يةفلور  يةاذليدروكلور مركبات الكربون البوسنة واذلرسك: التخلص التدرجيي من  )أ(
 ؛يةفلور  يةاذليدروكلور مركبات الكربون لتخلص التدرجيي من ليبيا: ا )ب(
 .ادليثيل وفلورجنوب أفريقيا: التخلص التدرجيي من كلور  )ج(

 النظر يف مسائل عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير البيانات. - 7
كول باء من بروتو  2حالة إنشاء بوتسوانا وجنوب السودان لنظم الًتاخيص دبوجب ادلادة  - 8

 (. 53/6والتوصية  75/25مونًتيال )ادلقرر 
 مسائل أخرى. - 9
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. - 20
 .االجتماع اختتام - 22

 تنظيم األعمال -جيم 
وافقت اللجنة على اتباع إجراءاهتا، واالجتماع وفقًا جلدوذلا ادلعتاد، أي عقد اجتماعني يف اليوم مدة   - 8

 .االقتضاءاعات، وذلك رىناً بالتعديل حسب س 3كل واحد منهما 

من بروتوكول مونتريال والمسائل  9و 7عرض األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  -ثالثاً 
 ذات الصلة

من  9و 7قدم شلثل األمانة عرضًا يوجز تقرير األمانة عن البيانات اليت قدمتها األطراف وفقًا للمادتني  - 9
 (. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/R.2مونًتيال )بروتوكول 

إن التصديق على الصعيد العادلي على كل التعديالت على قال وقال فيما يتعلق حبالة التصديق  - 20
ملزمة اآلن جبميع أحكام  297، وإن كل األطراف البالغ عددىا 7022بروتوكول مونًتيال قد ربقق يف عام 

 الربوتوكول وكل تعديالتو. 
، مل ُتستلم أي معلومات جديدة من األطراف 9عماًل بادلادة  7022التقارير لعام  فيما يتعلق بتقدًنو  - 22

متاحة على ادلوقع الشبكي لألمانة. وفيما  9منذ االجتماع الثالث واخلمسني. والتقارير ادلستلمة دبوجب ادلادة 
، أما 207اف اليت قدمت تقاريرىا حىت اآلن ، بلغ عدد األطر 7دبوجب ادلادة  7022يتعلق بتقدًن التقارير لعام 

اللجنة  فإن، 7025أيلول/سبتمرب  30ال تُقدم تقاريرىا حبلول ادلوعد النهائي، أي اليت طراف بالنسبة لأل
، امتثلت مجيع األطراف 7023-2986يف اجتماعها اخلامس واخلمسني. وبالنسبة للفًتة ستستعرض حالتها 

تقارير بياناهتا السنوية، دبا يف ذلك مجهورية أفريقيا الوسطى اليت مل تقدم تقرير  لشروط تقدًن 297البالغ عددىا 
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(، ولكنها فعلت ذلك بعد ذلك 76/27بياناهتا بتاريخ انعقاد االجتماع السادس والعشرين لألطراف )ادلقرر 
 التاريخ.
وجد أمام اللجنة حالة عدم ، تُ 7022وفيما يتعلق باالمتثال لتدابري الرقابة دبوجب الربوتوكول لعام  - 27

امتثال واحدة تتعلق بليبيا والتزامها بتجميد استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية. وىي سبثل طرفًا آخر 
ما زال يتعني أن يوضح حالتو فيما يتعلق باالستهالك الزائد احملتمل. ونظرًا لعدم انتهاء فًتة التسعني يوما على 

أجل أن تسعى األمانة إىل حل ادلسألة مع الطرف وفقًا إلجراء عدم االمتثال، فإن ادلسألة مل األقل احملددة من 
 ُتطرح أمام اللجنة يف ىذا االجتماع. 

وفيما يتعلق حبصر اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية واالستخدامات احلرجة، قدمت مجيع األطراف  - 23
تقارير عن حصر  7022فلورية أو بروميد ادليثيل لعام لكلورية االكربون مركبات اليت ذلا إعفاءات الستخدام 

 استخداماهتا ذلذه ادلواد وفقاً ذلذه اإلعفاءات. 
، حددت مجيع األطراف 27/26وفيما يتعلق بالتقارير عن الصادرات وبلدان ادلقصد وفقًا للمقرر  - 22

ادرات أو بعضها، وُحددت وجهات وجهات ادلقصد جلميع الص 7023اليت قدمت تقارير عن الصادرات لعام 
يف ادلائة من الصادرات حسب الوزن. وأبلغ أحد األطراف بشأن صادرات جلهات غري  98ادلقصد لنسبة 

أطراف، ولكنو ذكر أنو بصدد توضيح ادلسألة مع األمانة، ويبدو أن الصادرات اليت مت اإلبال  بشأهنا مل تتم يف 
معلومات ذبميعية  7025مانة أيضًا أهنا أرسلت يف كانون الثاين/يناير واقع األمر يف ذلك العام. وأبلغت األ

 . 27/26مستقاة من األطراف لكل األطراف ادلستوردة على ضلو ما ىو مطلوب يف ادلقرر 
طرفًا من  262طرفًا من رلموع  23(، حدد 72/27وفيما يتعلق بالواردات وبلدان ادلصدر )ادلقرر  - 25

يف ادلائة من  39مصادر كل الواردات أو بعضها، مع ربديد نسبة  7023رير لعام األطراف اليت قدمت تقا
الواردات حسب الوزن من ادلصادر اليت مت ربديدىا. وال ُتوجد تقارير عن الواردات من اجلهات غري األطراف، 

ًا أهنا وأبلغت ثالث جهات من غري األطراف بشأن الواردات دون أن ربدد مصادرىا. وأبلغت األمانة أيض
دعوات لألطراف اليت كانت دبثابة رسائل تذكريية لطلب رلموعات  7025أرسلت يف كانون الثاين/يناير 

. مل تستلم 72/27ادلعلومات التجميعية اليت مت استالمها من األطراف ادلستوردة أعدهتا األمانة وفقًا للمقرر 
ءات التجميعية عن الصادرات والواردات معلومات رلمعة سوى األطراف اليت طلبت ذلك. وسُتقدم اإلحصا

  دبجرد استالم كل البيانات ومعاجلتها. 7022لعام 
 28/27وفيما يتعلق دبخزونات الفائض من إنتاج أو استهالك ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون )ادلقرر  - 26

اإلبال  منذ  سرائيل شرطإ. واستوفت 7022(، مل يقدم أي طرف ىذه ادلعلومات لعام 77/70وادلقرر 
عن التدابري القائمة دلنع  7023االجتماع الثالث واخلمسني، وقدمت رلموعة كاملة من البيانات لعام 

االستخدامات غري ادلأذون هبا للمخزون من بروميد ادليثيل. وفيما يتعلق باإلبال  بشأن استخدامات ادلواد 
ربعة اليت ما زالت تسمح هبذه االستخدامات، وىي ، قدمت األطراف األتصنيعادلستنفدة لطبقة األوزون كعوامل 
على النحو ادلطلوب  7023سرائيل، والواليات ادلتحدة األمريكية تقاريرىا لعام إالصني، واالرباد األورويب، و 

. أما كل األطراف 7022، وقدم أحد ىذه األطراف، وىو االرباد األورويب، تقريرًا لعام 73/7دبوجب ادلقرر 
، فلم تعد ىناك حاجة إىل تصنيعابقًا أهنا مل تعد تستخدم ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون كعوامل اليت أبلغت س

 أن تبلغ بشأن ىذه ادلسألة. 
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، بلغ 7023ي استخدامها تدرجييًا يف عام غوفيما يتعلق بإنتاج ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون اليت أُل - 27
 يف ادلائة( 28فلورية )الكلورية الكربون مركبات ظم الكميات من طن، وتتكون مع 385 000 اإلنتاج الكلي

يف  2,5البالغة  بالنسبةيف ادلائة( واستخدمت كلها كعلف للحيوان. وفيما يتعلق  52كلوريد الكربون )  ورابع
من ادلخزونات، ادليثان الذي مل يرد ذكرىا يف تقرير األمانة، قال إهنا نسبة  يدكلور   يدادلائة من اإلنتاج الكلي لربوم

وىي مسجلة ضمن األرقام ذات الصلة دبخزونات الفائض من اإلنتاج. وفيما يتعلق بتدمري ادلواد ادلستنفدة لطبقة 
 . 7023طن يف عام  25 000 طرفاً بتدمري ما رلموعو حوايل 28األوزون، أبلغ 

لثالث واخلمسني بشأن احلجر وفيما يتعلق بالبيانات اإلحصائية اليت طلبتها اللجنة يف اجتماعها ا - 28
واستخدام بروميد ادليثيل قبل الشحن، قال إن ىذه البيانات مل ترد يف تقرير األمانة سهواً، وسُتقدم يف االجتماع 

 اخلامس واخلمسني للجنة. 
بشأن التحديد باإلجياب  72/22وعرض ربليل األمانة الستجابات األطراف للطلب الوارد يف ادلقرر  - 29

الصفرية بكتابة أصفار بداًل من ترك اخلانات شاغرة يف استماراهتا للبيانات اليت ينبغي تقدديها دبوجب  للكميات
يف ادلائة(  30طرفاً ) 60، ترك 7023اليت قدمت تقاريرىا لعام  297. ومن بني األطراف البالغ عددىا 7ادلادة 

من بني ىذه األطراف لطلبات التفسري  ادلائة(يف  78)طرفاً  27خانات شاغرة يف استمارات بياناهتا، واستجاب 
اليت قدمتها األمانة، األمر الذي يُعد دبثابة ربسن مقارنة بالعام ادلاضي. وسُيقدم للجنة يف اجتماعها ادلقبل ربليل 

 . 7022الستمارات اإلبال  لعام 
، إن خـط روكلورية فلوريةدلركبات الكربون اذليدوأخريًا قال فيما يتعلق دبراجعة بيانات خط األساس  - 70

من األطنان ادلرجحة حسب القدرة على استنفاد  322,9إىل  398,7األساس لنيجرييا قد مت مراجعتو من 
-7009للفًتة  7األمانة خطًأ وصححتو بالنسبة لبيانات الطرف دبوجب ادلادة  اكتشفتاألوزون بعد أن 

مركب الكربون اذليدروكلوري على واردات من : االستهالك احملسوب للطرف اشتمل عن طريق اخلطأ 7027
 . البوليوالت السابقة ادلزجيف  b141– فلوري
ويف سياق ادلناقشات اليت تلت، أعرب أحد ادلمثلني عن قلقو إزاء عدد األطراف اليت ما زالت تًتك  - 72

لبات األمانة لتوضيح ، وعدم استجابتها لط7خانات شاغرة يف استمارات اإلبال  بشأن البيانات دبوجب ادلادة 
ما إذا كانت اخلانات الفارغة تعين كميات صفرية. وباإلضافة إىل ما ديثلو ذلك من ذباىل مت توضيحو لتوصيات 
اللجنة ومقررات اجتماع األطراف، فهو يرقى إىل مرتبة عدم تقدًن معلومات كاملة، وديثل حالة عدم امتثال 

وبعد أن أعرب شلثلون آخرون عن آراء شلاثلة، مت االتفاق على أن  ال.اللتزامات التبليغ دبوجب بروتوكول مونًتي
األمانة ستدرج امساء األطراف اليت ما زالت تتجاىل طلباهتا بشأن اخلانات الفارغة يف تقرير بياناهتا، وأنو سيتم 

، دبا يف ذلك تشجيع الوكاالت ادلنفذة للصندوق ادلتعدد األطراف على التنسيق مع األطراف بشأن ىذه ادلسألة
يف اجتماعات الشبكة اإلقليمية، وأن اللجنة ستنظر رلدداً يف ىذه ادلسألة يف اجتماعها اخلامس واخلمسني، وإذا 
دعت الضرورة ستعتمد توصية ذات صلة، وتقوم بصياغة مقرر من احملتمل أن حيدد امساء األطراف اليت استمرت 

ج األمم ادلتحدة للبيئة إن الربنامج قام بالفعل يف اجتماعات يف ترك خانات شاغرة دون شرح. وقال شلثل برنام
الشبكة بتذكري األطراف باحلاجة إىل االمتثال للشرط، وسيواصل عمل ذلك يف االجتماعات القادمة، حيث 
ديكن زبصيص الوقت لألمانة لتناول ىذه ادلسألة، كما ستقوم بذلك يف إطار مشاريعو للتعزيز ادلؤسسي مع 

 راف فيما يتعلق باإلبال  بشأن البيانات. فرادى األط
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وأعرب أحد ادلمثلني عن قلقو إزاء أن بعض األطراف تستخدم استمارات الربنامج القطري للصندوق  - 77
، نظرًا إىل أن ىذه االستمارات ربتوي على 7ادلتعددة األطراف لإلبال  بشأن البيانات ادلطلوبة دبوجب ادلادة 

، األمر الذي قد يؤدي إىل مشاكل. وقال شلثل األمانة إن 7نات ادلطلوبة دبوجب ادلادة بيانات سلتلفة عن البيا
األمانة عندما تستلم ىذه االستمارات، فإهنا تستخلص وتسجل ادلعلومات عن اإلنتاج، والواردات، والصادرات، 

 ،تخدام االستمارة الصحيحةباس 7ويُطلب من األطراف ادلعنية أن تقدم رلددًا البيانات ادلطلوبة دبوجب ادلادة 
 ولألسف مل يستجب اجلميع ذلذه الطلبات.

وردًا على طلب توضيح بشأن أسباب عدم تقدًن مخسة بلدان ُمصدرة دلعلومات عن بلدان ادلقصد،  - 73
 وماذا مت فعلو لتوضيح ىذه ادلعلومات، قال إن األمانة اتصلت رلددًا باألطراف ادلعنية طلبًا للمعلومات، ولكنها

ويف معرض الرد على سؤال  .27/26مل تتلق أي استجابات، وأضاف أن ىذا اإلبال  طوعي وفقًا للمقرر 
وجهو شلثل آخر بشأن كيفية ربديد بلدان ادلصدر األصلية يف حالة الواردات القادمة عرب مناطق التجارة احلرة، 

طبقة األوزون، مث يقوم بتصديرىا رلددًا إىل قال إن اجتماع األطراف قرر أن البلد الذي يستورد موادًا مستنفدة ل
بلد ثالث يعترب بلد ادلصدر للواردات بالنسبة للبلد الثالث. ومن ناحية أخرى، حينما يتم رلرد شحن ادلواد عرب 

ال يعًتف ىذا البلد الثاين بالشحنة بوصفها مستوردة، فإن البلد األصلي الذي صدر الشحنة يعترب و  بلد ثان،
النسبة للبلد الثالث. ويف حالة الواردات ادلصدرة من بلد واحد عرب منطقة ذبارة حرة يف بلد ثان بلد ادلصدر ب

لشحنها يف هناية ادلطاف إىل بلد ثالث، ينبغي إدراج البلد األول كبلد ادلصدر ما مل يسلم البلد الذي تقع فيو 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إن التعامل مع احلرة نفسو بأن الشحنة ىي شحنة استرياد. وقال شلثل  التجارةمنطقة 

 يف اجتماعات الشبكة اإلقليمية. التباسالشحنات ادلارة عرب مناطق التجارة احلرة كان مصدر 
 وأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت مت تقدديها. - 72

رات لجنة التنفيذ عرض أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن مقر  -رابعاً 
للصندوق الخاصة باألنشطة التي أنجزتها الوكاالت المنفذة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي( من أجل 

 األطراف امتثالتيسير 
راف عرضًا بشأن ادلقررات ذات الصلة اليت ازبذهتا اللجنة قدم شلثل أمانة الصندوق ادلتعددة األط - 75

مرفق مذكرة األمانة بشأن التنفيذية للصندوق، واألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة موجزاً ادلعلومات ادلقدمة يف 
 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/INF/R.3) بيانات الربنامج القطري وفرص االمتثال

بليون دوالر للتخلص التدرجيي من   3,5ادلبلغ الذي ُقدم حىت اآلن يبلغ يف رلموعو وأبلغ اللجنة أن  - 76
كل فئات ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون خبالف مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية. ومنذ اعتماد التخلص 

ية من حيث ادلبدأ على ، وافقت اللجنة التنفيذ7007ادلعجل من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عام 
مركبات الكربون اذليدروكلورية مليون دوالر للمرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من  559مبلغ 
يف ادلائة من خـط األساس  76مليون دوالر للمرحلة الثانية يف بلدين، أي ما ديثل  27و بلداً، 220يف  فلورية

أربعة، التمويل للمرحلة األوىل  باستثناء. وتلقت مجيع األطراف، 5 الستهالك األطراف العاملة دبوجب ادلادة
يف ادلائة من استخدام مركبات الكربون اذليدروكلورية  20لتحقيق ىدف الربوتوكول الرامي إىل التخفيض بنسبة 

لك طرفًا أىدافًا أكثر طموحًا للتخلص التدرجيي، دبا يف ذ 225، ومع ذلك اعتمدت 7025فلورية حبلول عام 
ومت  بكثري. 7030تسعة أطراف التزمت بإكمال التخلص التدرجيي قبل حلول تاريخ ىدف الربوتوكول لعام 
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يف بلد واحد، شلا ديثل  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةاعتماد مشروع للمرحلة األوىل بالنسبة لقطاع إنتاج 
. وجيري 5يف األطراف العاملة دبوجب ادلادة  ورية فلوريةدلركبات الكربون اذليدروكليف ادلائة من اإلنتاج الكلي  89

إعداد خطط اإلدارة للمرحلة الثانية على قدم وساق، حيث سبت ادلوافقة على سبويل إعداد ادلشاريع بالنسبة ل 
 طرفاً. 32
 ةمركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريإدارة التخلص التدرجيي من  وتتطلب ادلرحلة األوىل من خطط - 77

تأكيد إنشاء نظم تراخيص تشغيلية السترياد وتصدير مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية. وأنشأت مجيع 
جنوب السودان الذي يعاين من وضع سياسي وأمين  باستثناءىذه النظم  5األطراف العاملة دبوجب ادلادة 

دابري ادلراقبة ادلعجلة دلركبات الكربون صعب. غري أن دومينيكا وموريتانيا مل تعدال بعد نظم تراخيصها لتشمل ت
لديها نظم لتخصيص  5. وكل األطراف العاملة دبوجب ادلادة 7007اذليدروكلورية فلورية اليت اُعتمدت يف عام 

بوروندي حيث أُنشئ نظام مؤقت، وسيتم إنشاء نظام  باستثناءمركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية حصص 
من مث أُوضح أن كل األطراف اليت لديها خطط زبلص تدرجيي معتمدة لديها نظم . و 7025رمسي بنهاية عام 
 تراخيص وحصص.

وبالنسبة للبلدان اليت تواجو بعض سلاطر عدم االمتثال، أبلغ اللجنة أنو قد مت تطبيق شرط جزائي يف  - 78
يل. ويف ليبيا، سبت ادلوافقة على أن البلد قد عاد إىل مرحلة االمتثال يف الوقت احلا البوسنة واذلرسك، ولكن يبدو

دعم مؤسسي لسنة واحدة فقط بسبب عدم امتثال البلد، وعدم وجود نظام تراخيص تشغيلي. ونظرًا إىل أن 
التأكيد قد مت استالمو مؤخرًا بأن نظام الًتاخيص قد دخل مرحلة التشغيل، فإن ادلرحلة األوىل من خطة إدارة 

ديكن تقدديها للجنة التنفيذية للنظر فيها يف اجتماعها  ون اذليدروكلورية فلوريةمركبات الكربالتخلص التدرجيي من 
 ادلقبل.
وتويل اللجنة التنفيذية دائمًا اىتمامًا وثيقًا لبيانات الربنامج القطري، وآفاق االمتثال اليت تكشفها ىذه  - 79

ي أن تساعد األطراف يف معاجلة أي البيانات. وبناء على ذلك، فقد قررت اللجنة أن الوكاالت ادلنفذة ينبغ
تباينات بني البيانات الواردة يف تقارير الربامج القطرية لألطراف والبيانات عن اإلنتاج واالستهالك اليت تقدمها 

إىل التوزيع القطاعي والوطين الستهالك  االنتباهووجو  من الربوتوكول. 7األطراف ألمانة األوزون دبوجب ادلادة 
 الوثيقة يف مرفق 20و 9على النحو ادلوجز يف اجلدولني  ن اذليدروكلورية فلوريةمركبات الكربو 

UNEP/Ozl.Pro/ImpCom/54/INF/R.3 مركبات الكربون ، بلغت النسبة ادلتبقية من 7023. ويف عام
 يف ادلائة يف الصني، أي أكثر من ضعف استهالك أكثر البلدان استهالكاً  60ادلستهلك  اذليدروكلورية فلورية

 رلتمعة، وحوايل ستة أمثال استهالك كل البلدان ادلتبقية رلتمعة.  22البالغ عددىا 
، منحت اللجنة التنفيذية أولوية عالية الستحداث تكنولوجيات 29/6وشدد على أنو سبشيًا مع ادلقرر  - 30

يف إطار التخلص  وتتسم بأدىن درجة من التأثري على ادلناخ ،منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي
. ونظرًا إىل توفرىا حاليًا بقدر زلدود يف بعض مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةالتدرجيي ادلعجل من 

 20,2القطاعات، فإن اللجنة التنفيذية تدعم مشاريع البيان العملي ذلذه التكنولوجيات. وقد مت زبصيص مبلغ 
اجلدوى للتربيد يف ادلدن، وقدمت الوكاالت ادلنفذة مقًتحات  مليون دوالر دلشاريع البيان العملي، ودراسات

 23مليون دوالر، وسبت ادلوافقة على إعداد ادلشاريع حىت اآلن جملموع  75مشاريع بلغت قيمتها اإلمجالية 
بدائل  الستحداثويف بعض احلاالت، تتلقى األطراف التمويل  مشروع بيان عملي، ودراسة جدوى واحدة.

بون اذليدروكلورية فلورية منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي كحل مؤقت إىل حني توفر دلركبات الكر 
 البدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي. 
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إىل اللجنة التنفيذية النظر يف تقدًن سبويل إضايف لعمليات  76/9وطلب اجتماع األطراف يف مقرره  - 32
واستجابت اللجنة التنفيذية سريعاً،  بشأن بدائل ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون. احلصر أو االستقصاءات

، ومسحت بتقدًن 5طرفًا من األطراف العاملة دبوجب ادلادة  85ووافقت حىت اآلن على إجراء استقصاءات يف 
ت حسب كل قطاع وترمي االستقصاءات إىل توفري البيانات، أو التقديرا طلبات سبويل من األطراف ادلتبقية.

وقطاع فرعي للبدائل ادلستخدمة يف الوقت احلايل، والتنبؤات لالستهالك يف ادلستقبل للبدائل األكثر استخداماً. 
  .7027وسُيقدم ربليل نتائج االستقصاءات يف االجتماع األول للجنة التنفيذية يف عام 

من االمتثال لربوتوكول  5دبوجب ادلادة  ونظرًا إىل أمهية ىذا التحليل يف سبكني األطراف العاملة - 37
مونًتيال، ومعاجلة التحديات ادلتعلقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية، وافقت اللجنة 

يف ادلائة من ادلستوى ادلتفق  78التنفيذية على سبويل مشاريع التعزيز ادلؤسسي والتجديدات دبستوى أعلى بنسبة 
 دوالر يف السنة. 27 500 ياً، وأعلى من مستوى احلد األدىن البالغعليو تارخي

وأخريًا أبلغ عن عدد من التغيريات يف التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من  - 33
ادلعتمد من  يف ادلائة من التمويل 70، دبا يف ذلك ادلرونة يف نقل نسبة تبلغ مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية

يف ادلائة أعلى من سقف  75التكاليف التشغيلية اإلضافية إىل التكاليف الرأمسالية اإلضافية، أي سبويل بنسبة 
فعالية التكاليف حينما يكون التمويل مطلوبًا الستحداث بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي، 

ف فعالية التكاليف للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف قطاع يف ادلائة من سق 20وتقدًن أقساط أعلى بنسبة 
طناً، والنظر يف مستوى أعلى من التكاليف التشغيلية اإلضافية للمشاريع اليت  70الرغاوي اليت تستهلك أقل من 

 تنتقل إىل مرحلة إنتاج البدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي، وبصفة خاصة ادلؤسسات الصغرية
 وادلتوسطة، وزيادة التمويل يف قطاع صيانة أجهزة التربيد.

نة التنفيذية جوشكر أعضاء اللجنة شلثل الصندوق ادلتعدد األطراف على العمل الشاق الذي أصلزتو الل - 32
وأمانة الصندوق كما يتضح من التقرير الذي قدمو. ورداً على بعض األسئلة بشأن نظم الًتاخيص، قال إن أمانة 

ندوق ادلتعدد األطراف تسعى إىل احلصول على التوضيح من دومينيكا وموريتانيا بشأن سبب عدم ربديث الص
نظام الًتاخيص يف كل منهما سبشيًا مع التخلص ادلعجل من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ادلتفق عليو يف 

  .7007عام 
ن بروتوكول مونًتيال، فإن األطراف ملزمة بإنشاء م 2وأضاف شلثل أمانة األوزون أنو دبوجب ادلادة  - 35

نظم تراخيص، وتقدًن تقارير لألمانة عن وجود ىذه النظم يف غضون ثالثة أشهر من التاريخ الذي أصبحت فيو 
ولكن ال يُوجد التزام باإلبال  عن تفاصيل ىذه النظم، ومل يكن من السهل لألمانة  أطرافًا يف الربوتوكول.

الربوتوكول، وحىت إذا مل على  7007كان ربديث نظم الًتاخيص قد مت لتشمل تعديالت عام اكتشاف ما إذا  
 ، فهو ال يعين أن الطرف ادلعين كان يف حالة عدم امتثال اللتزاماتو بشأن إنشاء نظم الًتاخيص.يتم ذلك

الك بروميد وردًا على سؤال بشأن قدرة األطراف على االنتقال من مستويات عالية جدًا من استه - 36
الوثيقة  ادلعلومات الواردة يف مرفق ادليثيل إىل استهالك صفري يف فًتة زمنية وجيزة كما توحي بذلك على ما يبدو

UNEP/Ozl.Pro/ImpCom/54/INF/R.3 أكد شلثل أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف أن اللجنة التنفيذية مل ،
ريخ التخلص التدرجيي التاريخ احملدد يف شروط الربوتوكول. تعتمد، إال يف ظروف خاصة، مشاريع يتجاوز فيها تا

وستواصل كل من تونس ومصر استهالك كميات زلدودة من بروميد ادليثيل يف فًتة ما بعد تاريخ التخلص 
، ولكن ىذا االستخدام خيص ذبهيز التمور العالية الرطوبة كما يسمح بذلك ادلقرر 7025التدرجيي يف عام 
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سنتني من التاريخ الذي يستنتج فيو فريق التكنولوجيا والتقييم  انقضاءألطراف إىل حني الجتماع ا 25/27
االقتصادي توفر بدائل دليثيل الربوميد دلعاجلة التمور العالية الرطوبة. وىناك مشروع قيد التنفيذ لوقف ىذا 

، نظرًا إىل أنو صدق 7025 تاريخ إكمال ادلشروع بالنسبة جلنوب السودان ديتد إىل ما بعد عامو  االستخدام.
 على بروتوكول مونًتيال يف وقت متأخر للغاية.

وأكد شلثل اليونيدو أنو رغم أن استهالك بروميد ادليثيل يف شيلي أعلى من احلد ادلسموح بو يف عام  - 37
، فإن مشروع الطرف للتخلص التدرجيي قد اكتمل، وليس من ادلتوقع أن تكون ىناك واردات يف عام 7023
 آخر عام تتوقع فيو غواتيماال اإلبال  بشأن أي استهالك.  7022. وبادلثل، كان عام 7025
غينيا كما و  وردًا على سؤال آخر بشأن عدم وجود خطوط أساس الستهالك بروميد ادليثيل يف أنغوال - 38

ثل أمانة ، أوضح شلUNEP/Ozl.Pro/ImpCom/54/INF/R.3الوثيقة  مرفق من 27ُأشري إىل ذلك يف الفقرة 
يُطلب من األطراف اإلبال  بشأن خطوط األساس إال إذا أبلغت بشأن االستهالك. ومل تبلغ  األوزون أنو ال

 أنغوال وغينيا قط بشأن استهالك بروميد ادليثيل، ولذلك فهي غري ملزمة باإلبال  بشأن خطوط األساس.
لتعزيز ادلؤسسي بالنسبة للمشاريع اليت مت وردًا على سؤال بشأن نطاق تطبيق زيادة مستويات سبويل ا - 39

اعتمادىا بالفعل، أوضح شلثل أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف أنو وفقًا إلجراءاهتا ادلعتادة، اعتمدت اللجنة 
التنفيذية عددًا من ىذه ادلشاريع يف ادلراحل األوىل من اجتماعها الرابع والسبعني قبل مناقشة مسألة السياسات 

 نطاق اخلاصة بزيادة التمويل. ولذلك فقد أُعتمدت ادلشاريع دبوجب ادلبادئ التوجيهية القددية للتمويل.الواسعة ال
وأخريًا قدم شلثل أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف تفاصيل إضافية بشأن التفاصيل القطاعية واإلقليمية  - 20

ًتار العادلي. وأوضح شلثل أمانة األوزون أنو دلشاريع البيان العملي للبدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االح
 سيتم إبال  االجتماع السابع والعشرين لألطراف بالتفاصيل الكاملة.

 وأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت مت تقدديها. - 22

متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف، وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل ذات  -خامساً 
 ة بعدم االمتثالالصل

 االلتزامات باإلبالغ بشأن البيانات والمعلومات -ألف 
 (62/16جمهورية أفريقيا الوسطى )المقرر  - 1

ويف سياق تقدديو ذلذا البند الفرعي، أشار شلثل األمانة إىل أن مجهورية أفريقيا الوسطى مل تبلغ دبوجب  - 27
حبلول تاريخ انعقاد  7023اد ادلستنفدة لطبقة األوزون لعام بشأن بياناهتا عن إنتاج واستهالك ادلو  7ادلادة 

حث الطرف على اإلبال  على سبيل االستعجال.  76/27االجتماع السادس والعشرين لألطراف، وأن ادلقرر 
دبوجب بروتوكول  7023، وأكد أن الطرف ديتثل لتدابري الرقابة لعام 7025ومت اإلبال  بشأن البيانات يف عام 

 . مونًتيال
 وأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت مت تقدديها. - 23

 (35/4سرائيل )التوصية إ - 6
طن من ادلواد  3,5سرائيل مل تبلغ بشأن استخدامها ادلسموح بو لكمية إوأشار شلثل األمانة إىل أن  - 22

اد االجتماع الثالث ( حبلول تاريخ انعق73/7)ادلقرر  7023ادلستنفدة لطبقة األوزون كعوامل ذبهيز لعام 
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واخلمسني للجنة، وبناء على ذلك، فقد طُلب من الطرف تقدًن ادلعلومات ادلتأخرة على سبيل االستعجال 
سرائيل مل تتجاوز حدود التعويض، واحلد األقصى إ(. ومت تقدًن ادلعلومات اليت أوضحت أن 53/2)التوصية 
  .73/7كما ينص على ذلك ادلقرر   لالنبعاثات

 اطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت مت تقدديها.وأح - 25

 لقائمة للعودة إلى حالة االمتثالخطط العمل ا -باء 
غواتيماال )المقرر و  (،62/12(، وإكوادور )المقرر 62/13جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )المقرر  - 1

62/12) 
الت عدم امتثال جلدول التخلص التدرجيي ويف سياق تقدًن ىذا البند الفرعي، عرض شلثل األمانة حا - 26
مشلت مجهورية كوريا الشعبية الدديقراطية، وغواتيماال الذين مشلهما  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية من

على التوايل، وأيضاً عدم امتثال إكوادور جلدول التخلص التدرجيي من بروميد ادليثيل  76/26و 76/25ادلقرران 
. ومشلت ادلقررات العمل من أجل العودة إىل حالة االمتثال اليت حددت أىدافًا لعام 70/26رر اليت مشلها ادلق

طنًا من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية  79طنًا وكمية إنتاج تبلغ  80بكمية استهالك تبلغ  7022
ربون اذليدروكلورية فلورية طن من استهالك مركبات الك 2,35و بالنسبة جلمهورية كوريا الشعبية الدديقراطية،

طن من استهالك بروميد ادليثيل بالنسبة إلكوادور وكل ىذه الكميات زلسوبة  57,8بالنسبة لغواتيماال، و
يف الوقت ادلناسب  7دبوجب ادلادة  7022بداالت استنفاد األوزون. وقدمت مجيع ىذه األطراف بياناهتا لعام 

بشأن اإلبال  دبوجب بروتوكول مونًتيال، وأوضحت البيانات أن ىذه  هتااللتزاماشلا يعين أهنا يف حالة امتثال 
 األطراف يف حالة امتثال اللتزاماهتا دبوجب خطط العمل. 

ولذلك أشارت اللجنة إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدديقراطية، وإكوادور، وغواتيماال قدمت بياناهتا  - 27
من بروتوكول مونًتيال، وأن البيانات اشارت إىل أن ىذه األطراف  7ادة وفقًا اللتزاماهتا دبوجب ادل 7022لعام 

 يف حالة امتثال اللتزاماهتا لذلك العام.
 34/1التوصية 

 (62/15كازاخستان )المقرر  - 6
، بتقليص 76/23وأشار شلثل األمانة إىل أن كازاخستان التزمت، وفقًا خلطة العمل الواردة يف ادلقرر  - 28

أطنان من بروميد ادليثيل  6طناً، و 20من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ليصبح  7022عام استهالكها ل
، 7دبوجب ادلادة  7022زلسوبة بداالت استنفاد األوزون. ودبا أن الطرف مل يبلغ بعد بشأن بياناتو لعام 

 اع. ديكن تقييم التقدم الذي أحرزه من أجل الوفاء بالتزاماتو يف ىذا االجتم ال
مل تنتو بعد.  7022دلناقشات اليت تلت، ُأشري إىل أن ادلهلة الزمنية لإلبال  بشأن البيانات لعام ويف ا - 29

وردًا على أحد األسئلة، قال شلثل األمانة إنو مل تتهيأ فرصة ليناقش ادلسألة شخصيًا مع شلثل الطرف، ال يف 
لألطراف يف بروتوكول مونًتيال، وال يف آخر اجتماع للشبكة  االجتماع السادس والثالثني للفريق ادلفتوح العضوية

وقالت شلثلة بولندا إن بلدىا، بوصفو  اإلقليمية، نظرًا إىل أن كازاخستان مل تكن شلثلة يف ىذين االجتماعني.
فق ولكنو مل يو عضواً يف اللجنة ومن نفس منطقة كازاخستان، حاول االتصال بادلسؤولني ادلعنيني يف كازاخستان 

 . يف ذلك
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وذكر شلثل اليونيدو أن كازاخستان قدمت طلب سبويل من مرفق البيئة العادلية دلشروعني مقًتحني يرميان  - 50
إىل تنفيذ خطة عمل العودة إىل حالة االمتثال فيما يتعلق دبركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية وبروميد ادليثيل، 

. ورحب أحد ادلمثلني، 7025جاىزين لالعتماد حبلول أيلول/سبتمرب  نوأعرب عن أملو أن يكون ادلشروعا
مشريًا إىل أن اللجنة ناقشت يف اجتماعها الثالث واخلمسني إمكانية مساعدة ادلشاريع اليت ديوذلا مرفق البيئة 

م بشأن أمهية العادلية للطرف، باألخبار اليت تفيد بأن مشروعني مقًتحني مها اآلن قيد ادلناقشة، وىناك اتفاق عا
 ىذه ادلشاريع للطرف.

 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 52
وفقاً  7022حث كازاخستان على أن تُبلغ األمانة ببياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون لعام 

 25من الربوتوكول على سبيل االستعجال، ومن األفضل أن يكون ذلك يف تاريخ ال يتجاوز  7للمادة 
اللجنة يف اجتماعها اخلامس واخلمسني تقييماً المتثال الطرف اللتزاماتو  من أجل أن ذبري 7025ول/سبتمرب أيل

 .76/23ادلنصوص عليها يف ادلقرر 
 34/6التوصية 

 (64/11أوكرانيا )المقرر ) - 5
ا بسبب تغيري ، ردب7دبوجب ادلادة  7022وذكر شلثل األمانة أن أوكرانيا مل تقدم بعد بياناهتا لعام  - 57

ادلوظفني داخل اإلدارات احلكومية ادلعنية. ونتيجة لذلك، مل تتمكن اللجنة يف ىذا االجتماع من تقييم امتثال 
مركبات الكربون اذليدروكلورية بغية زبفيض استهالكو من  22/28الطرف اللتزاماتو ادلنصوص عليها يف ادلقرر 

، وتنفيذ نظام احلصص، واتباع 7022د األوزون حبلول عام طنًا زلسوبة بداالت استنفا 52,30إىل  فلورية
احلظر التدرجيي للواردات من ادلعدات اليت ربتوي أو تعتمد على مواد مستنفدة لطبقة األوزون، باإلضافة إىل سن 
ل تشريعات جديدة دلراقبة ادلواد عن كثب. ومل تكن أوكرانيا شلثلة يف االجتماع السادس والثالثني للفريق العام

 ادلفتوح العضوية، ولذلك مل تتمكن األمانة من إثارة ادلسألة مع الطرف يف ذلك الوقت.
وقدم شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي معلومات إضافية، وذكر أن مسؤول األوزون الوطين اجلديد  - 53

هامو للتو، وأصبح مطلعاً على يف أوكرانيا الذي مت تعيينو بعد عام شهد العديد من التغيريات ادلؤسسية قد باشر م
مركبات ن وزارة البيئة تعمل مع سلطات اجلمارك لضمان مجع البيانات عن استهالك قال أيضًا إادلسائل، و 

، وإرساذلا يف الوقت ادلناسب. وأشار أيضًا إىل أنو من ادلتوقع أن يقوم 7022لعام  الكربون اذليدروكلورية فلورية
 لنحو ادلالئم بعد أن يتم تعيني وزير جديد للبيئة كما ىو متوقع قريباً. مكتب األوزون باإلبال  على ا

 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 52
وفقًا للمادة  7022حث أوكرانيا على أن تُبلغ األمانة ببياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون لعام 

على  72/28من ادلقرر  )ب(، و )ج(، و )د( 7فقرات إىل جانب ادلعلومات عن تنفيذىا لل ،من الربوتوكول 7
من أجل أن  7025أيلول/سبتمرب  25سبيل االستعجال، ومن األفضل أن يكون ذلك يف تاريخ ال يتجاوز 

ذبري اللجنة يف اجتماعها اخلامس واخلمسني تقييمًا المتثال الطرف اللتزاماتو ادلنصوص عليها يف ادلقرر 
72/28.  

 34/5التوصية 
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 عدم االمتثال المحتمل لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول -دساً سا
 البوسنة والهرسك: التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  -ألف 

)أ( من جدول األعمال، أشار شلثل األمانة إىل أن البوسنة واذلرسك أبلغت  6يف سياق تقدًن البند  - 55
. واستجابة لطلبات األمانة، قدمت 7023مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عام بشأن استهالك زائد من 

مدعوماً  7023يف عام  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةالبوسنة واذلرسك تفسريًا الستهالكها الزائد من 
وأوضحت  متثال.، فضاًل عن خطة عمل للعودة إىل حالة اال7022نيسان/أبريل  20بتقرير ربقق بتاريخ 

كان بسبب عدم   7023يف عام  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةالبوسنة واذلرسك أن االستهالك الزائد من 
قدرهتا على استحداث حصص استرياد وتصدير قابلة للتنفيذ، وذلك بشكل رئيسي بسبب اإلجراءات ادلعقدة 

وافقة النهائية على خطة الطرف إلدارة التخلص التدرجيي وبعد ادل اليت ينطوي عليها اعتماد اللوائح ذات الصلة.
، طُبق نظام احلصص على الواردات من 7023يف تشرين الثاين/نوفمرب  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةمن 

، وأعرب الطرف عن ثقتو يف أنو بعد إنشاء نظامو 7022مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اعتبارًا من عام 
، فإنو سيكون يف حالة امتثال بشأن دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ًتاخيص وربديد حصص استريادلل

وما بعد. وتوضح بيانات الطرف لعام  7022اعتبارًا من عام  مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةالتخلص من 
طن بداالت استنفاد األوزون، شلا يعين  3,37أن استهالكو من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية بلغ  7022

 أنو يف حالة امتثال اللتزاماتو دبوجب الربوتوكول.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرىم للبوسنة واذلرسك، وأثنوا على جهودىا من أجل العودة إىل حالة  - 56

أن حصص االسترياد االمتثال. وردًا على بعض األسئلة، أوضح شلثل البوسنة واذلرسك )عضو يف اللجنة( 
مركبات الكربون ُخصصت بالتناسب مع مستويات االسترياد التارخيية للمستوردين الرئيسيني، رغم أن واردات 

أقل من الكميات ادلسموح هبا دبوجب نظام احلصص.  7022كانت يف الواقع يف عام   77-فلوريةاذليدروكلورية 
، كما 7026كانون الثاين/يناير   2اعتبارًا من  b141-ريمركب الكربون اذليدروكلوري فلو وسيتم حظر واردات 

أن مشاريع االستثمار للتخلص التدرجيي من االستخدامات ادلتبقية دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ستكون 
قد قطعت شوطًا بعيداً. وخبالف تقدًن ادلعلومات، مل يشارك مندوب البوسنة واذلرسك يف مداوالت اللجنة 

 اغة توصية بشأن حالة امتثال الطرف.بشأن صي
 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 57

أن البوسنة واذلرسك أبلغت عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف  إذ تالحظ مع القلق
األوزون أطنان بدالة استنفاد  5,2اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم )مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية(، قدره 

، وىي كمية سبثل اضلرافاً عن مقتضى الربوتوكول بأن يقلل الطرف استهالكو من ىذه ادلواد إىل ما ال 7023لعام 
 أطنان بدالة استنفاد األوزون يف تلك السنة،  2,7يتجاوز 

تقدًن الطرف لتفسري وخطة عمل، دبا يف ذلك تنفيذ تدابري تنظيمية  ، مع ذلك،وإذ تالحظ مع التقدير
وما بعده إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة على االستهالك اليت يفرضها الربوتوكول  7022إدارية للعودة يف عام و 

 على مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية،
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أوضحت أن البوسنة  7دبوجب ادلادة  7022أن البيانات اليت قدمها الطرف لعام  وإذ تالحظ
 دبوجب تدابري الرقابة اليت مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةاماهتا بشأن استهالك واذلرسك يف حالة امتثال اللتز 
 ، ةنيفرضها الربوتوكول يف تلك الس

أن ترصد رصدًا وثيقا التقدم الذي ربرزه البوسنة واذلرسك فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهتا دبوجب  - 2
 الربوتوكول؛ 
الفرع ألف من ادلرفق األول ذلذا التقرير لالجتماع السابع أن ربيل مشروع ادلقرر الوارد يف  - 7

 والعشرين لألطراف.
 34/4التوصية 

 يةفلور  يةكلور الهيدرو  مركبات الكربون التدريجي من التخلصليبيا:  -باء 
)ب( من جدول األعمال، أشار شلثل األمانة إىل أن ليبيا أبلغت بشأن  6يف سياق تقدًن البند  - 58

. واستجابة لطلبات األمانة، 7022و 7023من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عامي  استهالك زائد
يف العامني ادلذكورين، وخطة عمل مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية  قدمت ليبيا تفسريًا لالستهالك الزائد من

ح اخلاصة بنظام الًتاخيص. وقد عزت ليبيا تشمل معايري زلددة زمنيًا للعودة إىل حالة االمتثال ونسخة من اللوائ
استهالكها الزائد يف السنتني ادلذكورتني على حد سواء إىل عدم وجود نظامي تراخيص وحصص معتمدين إىل 
جانب حالة البلد السياسية الصعبة اليت حالت دون تنفيذ أي نشاط للتخلص التدرجيي. ومع ذلك يتوقع 

، 7025لسياسية الضرورية يف صيغتها النهائية يف الربع األخري من عام الطرف وضع اإلجراءات التشريعية وا
. وقد أوضح الطرف أن إنشاء نظام الًتاخيص مل يُنجز 7027وإنشاء نظامي الًتاخيص واحلصص حبلول عام 

ة يف بسبب الوضع السياسي غري ادلستقر. وتأمل ليبيا أن تعتمد اللجنة التنفيذي 7025يف تارخيو ادلتوقع وىو عام 
دبا فيها  ،مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اجتماعها اخلامس والسبعني خطتها إلدارة التخلص التدرجيي من

ثالثة مشاريع يف قطاع الرغاوي. ووافقت اللجنة التنفيذية على ذبديد مشروع ليبيا للتعزيز ادلؤسسي دلدة سنة، 
ة إىل حالة االمتثال، وتقدًن طلب سبويل لسنة ثانية يف وشجعت الطرف على العمل مع اليونيدو من أجل العود

  .7026عام 
ويف سياق ادلناقشات اليت تلت، سلم ادلمثلون بأن ليبيا تواجو العديد من التحديات السياسية واألمنية  - 59

اص إىل ومع ذلك، ُأشري إىل أن خطة العمل اليت قدمتها ليبيا ال تزال غري مقبولة بشكل كامل. وُأشري بوجو خ
. وينبغي إعداد خطة عمل جديدة 7027أنو سيكون من ادلستصوب تنفيذ نظام ربديد احلصص قبل عام 

إلبراز التغيريات وادلعلومات اليت أُرسلت إىل األمانة منذ إعداد خطة العمل األصلية. وكانت ىناك إشادة بقرار 
ات الكربون اذليدروكلورية فلورية، وطُرح سؤال احلكومة الليبية حبظر شراء مكيفات اذلواء اليت ربتوى على مركب

 عما إذا كان باإلمكان توسيع نطاق احلظر ليشمل استرياد ىذه ادلركبات أسوة بشرائها. 
وقال شلثل األمانة إن ليبيا كانت زبطط الستحداث نظام ربديد احلصص، ولكنها مل تكن واثقة من  - 60

دى القصري. وأشارت إىل أن األمانة ردبا ترغب يف النظر يف دعوة قدرة النظام على األداء بشكل كامل على ادل
شلثل ليبيا لالجتماع ادلقبل دلناقشة ادلسألة. والحظ شلثل اليونيدو أن استكمال ليبيا خلطة عملها ادلقًتحة يشمل 

إىل حالة  بالقدر الذي ديكنها من العودة 7025زبفيض استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عام 
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االمتثال. وتواصل اليونيدو العمل مع ليبيا من أجل تشغيل نظام الًتاخيص، وتأمل يف مساعدة البلد على تقدًن 
 يف االجتماع ادلقبل للجنة التنفيذية. يةفلور  يةكلور اذليدرو  مركبات الكربون خطتو إلدارة التخلص التدرجيي من

 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 62
أبلغت عن استهالك للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اجملموعة األوىل من  أن ليبيا حظ مع القلقإذ تال

 ،7023طنًا بدالة استنفاد األوزون لعام  222ادلرفق جيم )مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية(، قدره 
عن مقتضى الربوتوكول بأن يقلل  ، وىي كميات سبثل اضلرافاً 7022طنًا بدالة استنفاد األوزون لعام  277,2و

 طناً بدالة استنفاد األوزون يف ىذه السنوات،  228,38الطرف استهالكو من ىذه ادلواد إىل ما ال يتجاوز 
تقدًن ليبيا لتفسري لزيادة استهالكها من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عامي  تالحظ وإذ

  حالة االمتثال،، وخطة عمل لضمان العودة إىل7022و 7023
أن ليبيا قدمت، استجابة لطلب األمانة، معلومات إضافية بشأن خطة عملها،  وإذ تالحظ مع التقدير

 ،وأن بعض ىذه ادلعلومات قد عدلت ىذه اخلطة
 25أن تطلب من ليبيا أن تقدم لألمانة على سبيل االستعجال، ويف موعد ال يتجاوز  - 2

دثة تشمل معايري زلددة زمنيًا لضمان عودة الطرف فورًا إىل حالة خطة عمل مستح 7025أيلول/سبتمرب 
 االمتثال؛ 
 أن تدعو ليبيا إىل إرسال شلثل لالجتماع اخلامس واخلمسني للجنة دلناقشة ادلسألة.  - 7

 34/3التوصية 

 كلوروفورم الميثيلجنوب أفريقيا: التخلص التدريجي من   -جيم 
ن جدول األعمال، أشار شلثل األمانة إىل أن ليبيا أبلغت بشأن )ب( م 6يف سياق تقدًن البند  - 67

. وناقشت األمانة ادلسألة مع 7027و 7022استهالك زائد من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف عامي 
والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول  السادسشلثل جنوب أفريقيا يف االجتماع 

ًتيال. وأوضح أن ادلشكلة يبدو أهنا نشأت عن أخطاء زلتملة يف استخدام رموز اجلمارك يف أثناء تسجيل مون
 الواردات، وقال إن احلكومة ستحتاج إىل ادلزيد من الوقت للتحقيق يف ادلسألة رلدداً، وتقدًن إجابة زلددة.

يف عام  من كلوروفورم ادليثيلوالحظ أعضاء اللجنة أن جنوب أفريقيا أبلغت عن استهالك صفري  - 63
 7022، أوضحت البيانات أيضًا استهالكًا صفرياً، ومهما كانت ادلشاكل يف عامي 7022. ويف عام 7023

، فإن الطرف يكون قد حقق بالفعل العودة إىل حالة االمتثال. ووافقت اللجنة على العودة إىل تناول 7027و
متاحة إىل جانب ادلعلومات اإلضافية اليت يقدمها  7022بيانات لعام ادلسألة يف اجتماعها ادلقبل عندما تكون ال

 الطرف.
 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 62

جنوب أفريقيا أبلغت عن استهالك صفري للمادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف اجملموعة  أن إذ تالحظ
 ، 7023-7022( يف السنوات كلوروفورم ادليثيلالثالثة من ادلرفق باء )

 كلوروفورم ادليثيلجنوب أفريقيا أبلغت الحقاً عن بيانات منقحة عن استهالك   أن إذ تالحظ مع القلق
، وىي  7027أطنان بدالة استنفاد األوزون لعام  3,6و ،7022أطنان بدالة استنفاد األوزون لعام  8,2قدره 
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 من ىذه ادلواد إىل ما ال يتجاوز صفر كميات سبثل اضلرافًا عن مقتضى الربوتوكول بأن يقلل الطرف استهالكو
 يف ىذه السنوات، طن بدالة استنفاد األوزون

توضح  7023أن البيانات اليت أبلغت عنها جنوب أفريقيا بشأن االستهالك لعام  تالحظ مع التقدير
 يفرضها دبوجب تدابري الرقابة اليت كلوروفورم ادليثيلأن الطرف يف حالة امتثال اللتزاماتو بشأن استهالك  

 الربوتوكول لتلك السنة، 
 7022يف عامي  كلوروفورم ادليثيللاجلهود اليت بذذلا الطرف لتقدًن تفسري لالستهالك الزائد  تالحظ

 ، ومع ذلك تالحظ مع القلق أن الطرف مل يقدم سوى تفسري جزئي، 7027و
موعد ال يتجاوز  أن تطلب من جنوب أفريقيا أن تقدم لألمانة على سبيل االستعجال، ويف - 2

، تشمل معايري زلددة زمنياً االقتضاءتفسريًا لالستهالك الزائد، وخطة عمل، حسب  7025أيلول/سبتمرب  25
 متثال؛لضمان عودة الطرف فوراً إىل حالة اال

، إىل إرسال شلثل لالجتماع اخلامس واخلمسني للجنة االقتضاءأن تدعو جنوب أفريقيا، عند  - 7
  ؛دلناقشة ادلسألة
أن تقدم، يف حالة عدم تقدًن ادلعلومات ادلتأخرة، والتفسري الكامل لالستهالك الزائد، مشروع  - 3

 ذا التقرير لالجتماع السابع والعشرين لألطراف للنظر فيو.ذل األول رفقادلمن  باءادلقرر الوارد يف الفرع 
 34/2التوصية 

 الناشئة عن تقرير البيانات ةلالمحتمالنظر في مسائل عدم االمتثال األخرى  -سابعاً 
ناشئة عن تقرير البيانات لتنظر فيها زلتملة أشار شلثل األمانة إىل عدم وجود مسائل عدم امتثال أخرى  - 65

 اللجنة.

باء من بروتوكول مونتريال  4حالة إنشاء بوتسوانا وجنوب السودان لنظم التراخيص بموجب المادة  - ثامناً 
 (35/2 والتوصية 63/13)المقرر 

، أشار شلثل األمانة إىل أنو طُلب من بوتسوانا وجنوب السودان دبوجب ادلقرر 8يف سياق تقدًن البند  - 66
إنشاء نظم تراخيص للواردات والصادرات من ادلواد ادلستنفدة لطبقة  53/6و 57/5، والتوصيتني 75/25

 األوزون على سبيل االستعجال، وإبال  األمانة يف ىذا الشأن. 
 بوتسوانا -ف أل

ويف رسائل الحقة لألمانة، أبلغت بوتسوانا أن نظامها للًتاخيص دخل حيز التشغيل يف كانون  - 67
 . 7022األول/ديسمرب 

 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 68
اجلهود اليت بذلتها بوتسوانا يف إنشاء وتشغيل نظام لًتاخيص الواردات  إذ تالحظ مع التقدير

 باء من بروتوكول مونًتيال، 2ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون دبوجب ادلادة  والصادرات من
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أن يالحظ أن بوتسوانا أنشأت وتنفذ نظام تراخيص الواردات والصادرات من ادلواد ادلستنفدة لألوزون 
 باء من الربوتوكول. 2اخلاضعة للرقابة وفقاً اللتزاماهتا دبوجب ادلادة 

 34/7التوصية 

 السودان جنوب -باء 
يف رسائل الحقة لألمانة، أوضح جنوب السودان أنو يواجو ربديات سياسية وأمنية خطرية أعاقت  - 69

اعتماده للتشريعات الضرورية، وأنو، بناء على ذلك، مل حيقق ادلزيد من التقدم صوب إنشاء نظامو للًتاخيص. 
 ويل األموال إىل داخل البلد.عالوة على ذلك، واجو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مشاكل يف رب

وأبلغ شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن حكومة جنوب السودان صاغت تشريعات إدارة بيئية زبول  - 70
لوزير البيئة إصدار اللوائح اخلاصة بادلواد ادلستنفدة لألوزون، دبا يف ذلك نظام الًتاخيص. وال تزال التشريعات 

ان الذي مل يتمكن من االجتماع بسبب احلالة األمنية. ومن ادلأمول أن يتم اعتماد تنتظر أن ينظر فيها الربدل
، وبعد ذلك ديكن إنشاء نظام الًتاخيص ونظام ربديد احلصص. ويواصل 7025التشريعات حبلول هناية عام 

مانة، فإن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة العمل بالتعاون الوثيق مع جنوب السودان، ولكن كما شرح الطرف لأل
 الربنامج واجو بعض ادلشاكل يف ربويالت ادلساعدة ادلالية تتعلق باستحداث نظام مايل جديد يف األمم ادلتحدة.

 ولذلك وافقت اللجنة على ما يلي: - 72
أن جنوب السودان مل يُنشئ بعد نظام تراخيص للواردات والصادرات من ادلواد ادلستنفدة  إذ تالحظ

 ، 53/6، والتوصية 75/25باء من بروتوكول مونًتيال، وادلقرر  2 ذلك ادلادة لألوزون كما دعت إىل
جنوب السودان على إنشاء نظام تراخيص للواردات والصادرات من ادلواد ادلستنفدة لألوزون،  ربث أن

جلنة معلومات عن حالة ىذا النظام لتنظر فيها  7025أيلول/سبتمرب  25وأن يقدم لألمانة يف موعد ال يتجاوز 
 التنفيذ يف اجتماعها اخلامس واخلمسني، واالجتماع السابع والعشرون لألطراف.

 34/1التوصية 

 أخرىمسائل  - تاسعاً 
 مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى. - 77

 اعتماد توصيات وتقرير االجتماع -عاشراً 
مهمة إقرار تقرير االجتماع إىل أقرت اللجنة التوصيات الواردة يف ىذا التقرير، ووافقت على أن تعهد  - 73

 الرئيس ونائبو الذي أدى أيضاً دور ادلقرر وذلك بالتشاور مع األمانة.

 االجتماع اختتام -حادي عشر
ظهر يوم  30/27 بعد تبادل عبارات اجملاملة ادلعتادة، أعلنت الرئيسة اختتام االجتماع يف سبام الساعة - 72

  .7025سبوز/يوليو  77االثنني ادلوافق 
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 المرفق األول

مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها الرابع واألربعين لينظر فيها اجتماع 
 األطراف 

 يقرر االجتماع السابع والعشرون لألطراف ما يلي:

 : عدم امتثال البوسنة والهرسك لبروتوكول مونتريال-/67مشروع المقرر  -ألف 
اذلرسك صدقت على بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون إىل أن البوسنة و  إذ يشري

 22مونًتيال يف  ل، وتعديل لندن على الربوتوكول، وتعديل كوبنهاغن، وتعدي2993أيلول/سبتمرب  2يف 
، وىي مصنفة كطرف عامل دبوجب 7022تشرين األول/أكتوبر  22، وتعديل بيجني يف 7003 أغسطسآب/
 من الربوتوكول، 5ن ادلادة م 2الفقرة 

دوالر[ من الصندوق ادلتعدد األطراف  ×××إىل أن اللجنة التنفيذية وافقت على مبلغ ] يشري أيضاً  وإذ
من الربوتوكول لتمكني البوسنة واذلرسك من ربقيق حالة االمتثال  20لتنفيذ بروتوكول مونًتيال وفقًا للمادة 

  ،للربوتوكول
ي أبلغت عنو البوسنة واذلرسك من ادلواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف إن االستهالك السنوي الذ -2

أطنان بدالة استنفاد األوزون  5,23اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم )مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية( وقدره 
خلاضعة أطنان مرجحة من ىذه ادلواد ا 2,7، يتجاوز احلد األقصى ادلسموح بو للطرف وقدره 7023لعام 

امتثال لتدابري الرقابة على استهالك مركبات الكربون -للرقابة يف تلك السنة، ولذلك فإن الطرف يف حالة عدم 
 اذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكول؛

أن يالحظ مع التقدير تقدًن البوسنة واذلرسك خلطة عمل لضمان العودة إىل حالة االمتثال  -7
 دبوجب الربوتوكول؛ 7022مركبات الكربون اذليدروكلورية لعام  لتدابري الرقابة على استهالك

أن يالحظ أيضاً مع التقدير أن الطرف قدم تفسرياً حلالة عدم االمتثال، وأكد أنو ازبذ رلموعة  -3
 شاملة من التدابري الضرورية لضمان االمتثال يف ادلستقبل؛

واذلرسك يف حالة امتثال  أوضحت أن البوسنة 7022أن البيانات اليت قدمها الطرف لعام  -2
 اللتزاماهتا بشأن استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية دبوجب تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول؛

أنو ليس من الضروري ازباذ تدابري أخرى بغية عودة الطرف إىل حالة االمتثال بشأن التخلص  -5
، وتدابري التنفيذ والتدابري التنظيمية اليت ازبذىا 7022يف عام ورية مركبات الكربون اذليدروكلورية فلالتدرجيي من 

على استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية دبوجب بروتوكول مونًتيال يف  لضمان االمتثال لتدابري الرقابة
 السنوات التالية؛

زاماتو دبوجب أن تقوم بالرصد الوثيق للتقدم الذي حيرزه الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الت -6
 .الربوتوكول
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 : عدم امتثال جنوب أفريقيا لبروتوكول مونتريال -/67مشروع المقرر  -باء 
إىل أن جنوب أفريقيا صدقت على بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون يف  وإذ يشري

، وتعديل كوبنهاغن يف 2997مايو أيار/ 27، وتعديل لندن على الربوتوكول يف 2990كانون الثاين/يناير   25
، وىي مصنفة  7002تشرين الثاين/نوفمرب  22، وتعديل مونًتيال، وتعديل بيجني يف 7002آذار/مارس  23

 من الربوتوكول، 5من ادلادة  2كطرف عامل دبوجب الفقرة 
د األطراف دوالر[ من الصندوق ادلتعد xxxإىل أن اللجنة التنفيذية وافقت على مبلغ ] وإذ يشري أيضاً 

من الربوتوكول لتمكني جنوب أفريقيا من ربقيق حالة االمتثال  20لتنفيذ بروتوكول مونًتيال وفقًا للمادة 
  ،للربوتوكول
إن االستهالك السنوي جلنوب أفريقيا من ادلواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اجملموعة الثالثة من  -2
أطنان بداالت  3,6و ،7022ان بداالت استنفاد األوزون لعام أطن 8,2( وقدره كلوروفورم ادليثيلادلرفق باء )

يتجاوز احلد األقصى ادلسموح بو للطرف وقدره صفر طن بداالت استنفاد األوزون  7027استنفاد األوزون لعام 
امتثال للتدابري ادلفروضة على  من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنوات، ولذلك فإن الطرف يف حالة عدم

 دبوجب الربوتوكول؛ كلوروفورم ادليثيلالك  استه
أن يطلب من جنوب أفريقيا أن تقدم لألمانة على سبيل االستعجال ويف موعد ال يتجاوز  -7

تفسرياً الستهالكها الزائد، وخطة عمل تشمل معايري زلددة زمنيًا لضمان عودة الطرف  7026آذار/مارس  32
 دبوجب الربوتوكول؛ كلوروفورم ادليثيلا يتعلق باستهالك  فوراً إىل حالة االمتثال بشأن التزاماتو فيم

كلوروفورم أن يرصد رصدًا وثيقًا التقدم الذي ربرزه جنوب أفريقيا بشأن التخلص التدرجيي من   -3
. وبقدر ما يعمل الطرف ضلو ربقيق االمتثال لتدابري رقابة معينة يفرضها الربوتوكول، ينبغي االستمرار يف ادليثيل

س طريقة معاملتو كطرف لو مسعة حسنة، ويف ىذا الشأن، ينبغي استمرار جنوب أفريقيا يف تلقي معاملتو بنف
ادلساعدة الدولية اليت سبكنها من الوفاء بالتزاماهتا وفقًا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ديكن أن 

 يتخذىا اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛
أفريقيا، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، أنو يف حالة عدم العودة أن حيذر جنوب  -2

إىل حالة االمتثال يف الوقت ادلناسب، سينظر اجتماع األطراف يف تدابري تنسجم مع البند جيم من القائمة 
مثل العمل على ضمان ، 2اإلرشادية للتدابري اليت قد تشمل إمكانية ازباذ اإلجراءات ادلتاحة دبوجب ادلادة 

 اخلاضعة لعدم االمتثال حىت ال تشارك األطراف ادلصدرة يف حالة عدم امتثال. كلوروفورم ادليثيلإيقاف إمدادات  
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