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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 
 لبرتوكول مونتريال

 االجتماع الخامس والخمسون
 8105تشرين األول/أكتوبر  88العربية ادلتحدة،  ديب، اإلمارات

الخامس  هااجتماعأعمال  عنعدم االمتثال لبروتوكول مونتريال إجراء  بموجبتقرير لجنة التنفيذ 
 والخمسين

 افتتاح االجتماع -أواًل 
يف فةدق  يال لربوتوكول مونًت إتراء قدم اجامتثال  مبوتبالتةفيذ  قدد اجاتتاا  اخلام  واخلاي ن لجنةة مت - 0

 .8105أكتوبر تشرين األول/ 88ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، يف يف كونراد 
 . 11/01 يف الياقةاجاتتاا  وافتتحت رئيية الجنةة، الييدة نانيي سياور )كةدا(،  - 8
تدول أن وأشارت إىل  ة.الجنة أقضاءرحبت الييدة تيةا برميبيجي، األميةة التةفيذية ألمانة األوزون، بو  - 3

امتثال حالة األطراف قجى البداء يف اجاتتاا  خفيف نوقا ما بفضل التددم الذي أحرزته الجنةة يف مياقدة  أقاال
الوحيدة  بةودالفإن تم مةاقشتها، تسادليائل ادلتعجدة بعدم اجامتثال اليت من  استثةاء ِقّجةبقالت إنه لجربوتوكول. و 
الةظر يف و  ،العرض ادلددم من أمانة الصةدوق ادلتعدد األطرافمن قبيل  ،اديةتيقا بةودٌ قاال األقجى تدول ادلدرتة 

ت حديثها بتوتيه الشكر إىل مجيع أقضاء الجنةة واختتا .7ادلبجغ قةها مبوتب ادلادة  البياناتتدرير األمانة بشأن 
 اقن شكرهبوته خاص  تبعد اجاتتاا  احلايل، وأقربوجايتهم تةهي أولئك الذين سياا  جا، قجى قاجهم الدؤوب

بثان إىل الجنةة واألمانة قجى مدى سةوات  انددر ي جا اودقا ، الذي قدم مشورةً كوزاكيفتش )بولةدا(  يانوشجييد ل
 .قديدة
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 رار جدول األعمال وتنظيم العملإق - ثانياً 
 الحضور - ألف

 .مايل وبولةداو لبةان، و غانا، و  ا،حضر ممثجو أقضاء الجنةة التال ن اجاتتاا : البوسةة واذلرسك، وكةدا، وكوب - 4
 .اليا وباكيتانومل حيضر ممثال إيط

كاا حضر اجاتتاا  ممثجون قن أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف، وممثجون قن الوكاجات ادلةفذة لجصةدوق  - 5
مم ادلتحدة لجتةاية وهي برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم ادلتحدة لجبيئة، ومةظاة األ - ادلتعدد األطراف

 الصةاقية )اليونيدو(، والبةك الدويل.
 ترد قائاة ادلشارك ن يف ادلرفق الثاين ذلذا التدرير.و  - 6

 إقرار جدول األعمال - باء
لتددًن ممثل إىل اجاتتاا  يفاد ليبيا إه طُجب من أنمن رغم قجى اليف مةاقشة تدول األقاال لوحظ أنه  - 7

يف مةاقشة هةاك تكون لن  لذلك. و حالت دون حضورهل الطرف، إجا أن مشكالت اليفر معجومات قن حالة امتثا
إىل تدول األقاال  وبعد ذلك أقرت الجنةة تدول األقاال التايل استةاداً من تدول األقاال.  9إطار البةد 
 :(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1)ادلؤقت 

 .افتتاح اجاتتاا  - 0 
 .ةظيم العالرار تدول األقاال وتإق - 8 
من بروتوكول مونًتيال  9و 7رض مددم من األمانة بشأن البيانات وادلعجومات مبوتب ادلادت ن ق - 3 

 وادليائل ذات الصجة.
قرض مددم من أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال بشأن مدررات جلةة  - 4 

ت ادلةفذة )برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، وبرنامج األنشطة اليت أجنزهتا الوكاجاو التةفيذ لجصةدوق 
األمم ادلتحدة لجبيئة، ومةظاة األمم ادلتحدة لجتةاية الصةاقية، والبةك الدويل( من أتل تييري 

 امتثال األطراف.
متابعة ادلدررات اليابدة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلةة التةفيذ بشأن ادليائل ادلتعجدة بعدم  5 

 خطط العال احلالية لجعودة إىل اجامتثال: :متثالاجا
 (؛54/8والتوصية  86/03كازاخيتان )ادلدرر  )أ(  
 .(54/3والتوصية  84/03أوكرانيا )ادلدرر  )ب(  
 قدم اجامتثال احملتال لتدابري الرقابة مبوتب الربوتوكول: - 6 
 (؛54/5 توصيةفجورية )ال واذليدروكجور الكربون التدرجيي من مركبات ليبيا: التخجص  )أ(  
 (؛54/6التخجص التدرجيي من ميثيل الكجوروفورم )التوصية  :أفريدياتةوب  )ب(  
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 .قضايا قدم اجامتثال احملتاجة األخرى الةاشئة قن تدرير البياناتميائل الةظر يف  - 7 
ًتيال )ادلدرر باء من بروتوكول مون 4لةظم الًتاخيص مبوتب ادلادة حالة إنشاء تةوب اليودان  - 8 

 (.54/8والتوصية  85/05
الةظر يف معجومات إضافية بشأن التدارير ادلتصجة باجامتثال ادلددمة من األطراف ادلشاركة يف  -9 

 اجاتتاا  بةاء قجى دقوة من جلةة التةفيذ.
 .ميائل أخرى - 01 
 وتدريره. توصيات اجاتتاا اقتااد  - 00 
 .اختتام اجاتتاا  - 08 

 م العملتنظي - جيم
وافدت الجنةة قجى اتبا  إتراءاهتا، واجاتتاا  وفدًا جلدوذلا ادلعتاد، أي قدد اتتااق ن يف اليوم مدة كل  - 8

 جتعديل حيب اجاقتضاء.قجى أن يكون ذلك خاضعا لساقات،  3واحد مةهاا 
وكول مونتريال من بروت 9و 7األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين مقدم من عرض  -ثالثاً 

 والمسائل ذات الصلة
من  9و 7قدم ممثل األمانة قرضًا يوتز تدرير األمانة قن البيانات اليت قدمتها األطراف وفدًا لجاادت ن  - 9

كرر يديدة ولن اجلعجومات ادلوأوضح أنه سريكز قجى ( Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2بروتوكول مونًتيال )
 .8105 هيوليادلعدود يف دتوز/  الجنةة يف اتتااقها اليابقدمت إىلادلعجومات اليت قُ 

-8103من الةرويج لجفًتة ، مت تجدي تدرير تديد 9قااًل بادلادة  8104فياا يتعجق بتددًن التدارير لعام و  - 01
 متاحة قجى ادلوقع الشبكي لألمانة. 9وكل التدارير ادليتجاة مبوتب ادلادة . 8104
من  091، بجغ قدد األطراف اليت أبجغت 7مبوتب ادلادة  8104الغ قن البيانات لعام وفياا يتعجق باإلب - 00
دوميةيكا، و تبق سوى مجهورية الكونغو الدميدراطية، يومل ، 8105أكتوبر تشرين األول/ 86حىت  طرفاً  097أصل 
من ادلادة  0وتب الفدرة مبقامل طرف قد أبجغ و . مل تدم باإلبالغوالصومال واليان  ،قطرو ليختةشتاين، و الكويت، و 
غري هةاك طرف و  ،يف حالة قدم امتثال أنهأظهرت  8104بيانات لعام قن ( 5ادلادة طرف من الربوتوكول ) 5

بصدد األمانة  تكان  ،يف كل حالةو ؛ 8104حالة امتثاله لعام قجيه توضيح ما زال يتع ن  5قامل مبوتب ادلادة 
يف اجاتتاا   كرذُ  ،5مبوتب ادلادة  غري قاملطرف آخر أكد  دوق مزيد من ادلعجومات وتوضيح احلالة.التااس 

أنه مل  مما يعينإقادة تدويرها،  تدتاليت استوردها أن اذلالونات  ،احتاال قدم اجامتثاليف وضع أنه األخري لجنةة 
 .مبوتب بروتوكول مونًتياللتعهداته ممتثل وأنه  ييتهجك شيئاً 

قدم  ،07/06لجادرر  وفداً  8104و 8103 يلعامدصد ادلهات ادرات وتِ اإلبالغ قن الصوفياا يتعجق ب - 08
توضيحات قن  8104قام وتزء من  8103قام يف  طرفغري صادرات إىل بجد قن أبجغا  دق اكانطرفان  
الطرف قام ، و 8108قام األول/دييارب كانون يف   فعالً قد ترت التصدير  إحدى قاجيات ت. وكانهاايحالت
قجى أن صدق غري الطرف ، ولكن بعد 8104يف قام  متدد فاألخرى  لذلك. أما الصادر داً وف هتصحيح بياناتب
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شامل لبيانات وتز ميتوافر مل . و احلالةد يمن الًتاخيص لتأك نيخاً  قدم ر قدصدالطرف ادلتعديل بين ن؛ وكان 
 .يع من الوقت لتنهيزهامتّ  مل يتوفر حىت اآلن، و تداً  مؤخراً  تداريرمت تجدي  ، إجا أنه8104لعام الصادرات 

درران و استهالك ادلواد ادليتةفدة لألوزون )ادلأإنتاج من الزائدة خزونات ادلإلبالغ قن أما فياا يتعجق با - 03
فرنيا  د أبجغتفد. و 8104قام قن معجومات ذات صجة أطراف حىت اآلن ثالثة قدمت فدد (، 88/81و 08/07
 إنتاج زائدقن سرائيل أبجغت إ، و تالفلإلموته ، اةتج ثانويككاية من رابع كجوريد الكربون ادلةتج  قن  
ربوميد يات ادلتحدة األمريكية قن إنتاج زائد لالوجاأبجغت و  ،وسيطةموته لجتصدير لالستخدامات الادليثان ربوموكجورو ل

 لالستخدامات احلرتة.موته لجتصدير ادليثيل 
ظر جلةة التةفيذ إىل حاجات قدم اإلبالغ قن أن تجفت ناألمانة من جب طُ  80/3ر در دتضى ادلمبو  - 04

تزال  جاهذه اجاستخدامات ت األربعة اليت كانثالثة أطراف من األطراف  قدمتو  .تصةيعاستخدامات ادلواد كعوامل 
وهو أما الطرف ادلتبدي، ؛ 8104لعام  تداريرها - الص ن واجاحتاد األورويب والوجايات ادلتحدة األمريكية - ذلا رخصةم
 فعل ذلك حىت اآلن.يجم ئيل، فإسرا
 لكايات الصفرية بكتابة أصفار بدجًا مناأن حتدد باإلجياب األطراف من طُجب  84/04 ومبدتضى ادلدرر - 05

اليت تركت  طرفاً  38 الـ ب نمن و  .7بيانات اليت يةبغي تددميها مبوتب ادلادة جل اترك اخلانات شاغرة يف استااراهت
. وهذا اليت قدمتها األمانةوضيح لطجبات الت استنابت كجها جاحداً ، 8104لعام بيانات اليف تدارير شاغرة خانات 
مةها  طرفاً  07استناب  شاغرة،  ترك خانات طرفاً  61من ب ن ) 8103قام كل من ب مدارنة كبرياً   اً ميثل حتية

ا بتددًن مةه طرفاً  05 ، استنابشاغرة خاناتترك  طرفاً  78من ب ن ) 8108قام ( و وضيحاتددًن تتب
 (.وضيحاتت

؛ ادلفيدة ةوثيدتجك ال قجى ما قامت به من قال دؤوب يف إقداداألمانة ر إىل الشك ووته أقضاء الجنةة - 06
إلنتاج واجاستهالك. حياب اية كيفشرح  يالذي  قجى ادلرفق األول من الوثيدة ،بوته خاص ، ووافق أحد األقضاء

صغ بشكل صحيح التصةيع مل تُ  ة وقواملسيطو العوامل استخدامات ال ولتةاتاليت لتحتية ا احلاشيةأن  بيد أنه رأى
ات يف كل من الزياد مع التددير الجنةة أيضاً جاحظت و . صيغ الدادمة لجوثيدةيف البتةديحها ممثل األمانة ؛ والتزم دتاماً 

 إدراج اخلاناتبشأن يح لطجبات التوض تباستنااليت قدد البجدان ، و صادراهتا اتتهوِ بجغت قن قدد البجدان اليت أً 
 البيانات.قن بالغ استااراهتا اخلاصة باإليف شاغرة ال
إىل  إغفاليتحول أي  حبيث ورأى أحد أقضاء الجنةة أنه ميكن تةديح استاارات اإلبالغ قن البيانات - 07
من أن ذلك  همقن قجد وا. غري أن أقضاء آخرين، أقربالشاغرة ة، مما يتيح جتةب مشكجة اخلاناتيف كل خان صفر

 دة أو ناقصة.إىل تددًن بيانات غري دقيادلاارسة قد يؤدي يف 
 .وأحاطت الجنةة قجااً بادلعجومات اليت مت تددميها - 08
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أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن مقررات لجنة التنفيذ مقدم من عرض  - رابعاً 
كاالت المنفذة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم األنشطة التي أنجزتها الو و للصندوق 

المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي( من أجل تيسير امتثال 
 األطراف
فيذية قدم ممثل أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف قرضًا بشأن ادلدررات ذات الصجة اليت اختذهتا الجنةة التة - 09

ادلعجومات ادلددمة يف مرفق مذكرة األمانة بشأن بيانات حيث أوتز لجصةدوق، واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاجات ادلةفذة 
 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3)الربنامج الدطري وفرص اجامتثال )

تجدت الدقم  5وتب ادلادة مجيع األطراف العامجة مبفإن اجاتتاا  األخري لجنةة،  قال إنه، كاا أفاد يفو  - 81
ادلواد ادليتةفدة لألوزون باستثةاء مركبات الكربون  مجيع منالتدرجيي األطراف لجتخجص  ادلتعددمن الصةدوق 

التخجص التدرجيي قررت دتديد تواريخ اجانتهاء خلطط قد اذليدروكجورية فجورية. وكانت الجنةة التةفيذية لجصةدوق 
اليت تواته لجبجدان مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية بالةيبة  دة لألوزون باستثةاءادلواد ادليتةف ايعالوطةية جل

(، 8106 هيونيحزيران/ ( واليان )حىت8105دييارب  كانون األول/حىتحتديات سياسية وأمةية مثل العراق )
( ومشرو  تربيد 8105رب ديياكانون األول/حىت  الص ن واذلةد ) اجاستةشاق باجلرقات ادلدةةة يفأتهزة شاريع ودل

 (.8105دييارب كانون األول/حىت  إقجياي يف أفريديا )
الجنةة التةفيذية وافدت وفياا يتعجق بالتخجص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية،  - 80

دارة التخجص التدرجيي من من خطط إوالثانية األوىل  دلرحجت نلتاويل ا مجيون دوجار 570من حيث ادلبدأ قجى مبجغ 
 30لصاحل ع لجارحجة الثانية اريإقداد مشودتت ادلوافدة قجى بجداً.  041مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف 

بوتيوانا وليبيا ادلرحجة األوىل  متقدو سبعة طجبات لجةظر فيها يف اجاتتاا  اخلام  واليبع ن لجنةة.  ت، وقدمبجداً 
موريتانيا وتةوب اليودان وسوريا لتددًن ادلرحجة  تركا يف اجاتتاا  اخلام  واليبع ن، وتُ ا لجةظر فيهامن خططه

 .اخلطط أقااذل ، وفداً 8106األوىل من خططها يف قام 
ا اوالبةك الدويل يف خطط أقااذلارت اليونيدو إنتاج مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية، أثوفياا يتعجق ب - 88
ن و ربلكركبات ادلالبةية التحتية قةدما تكون دتويل التخجص التدرجيي من اإلنتاج تعجق بيياسة ميألة ت 8106لعام 

. من أتل اإلغالق ويالً دتبالفعل ادليتخدمة يف إنتاج مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية قد تجدت  يةجور الكجورية ف
مراتعة تدةية لدطا  إنتاج مركبات إتراء يتعجق ب إلنتاجدطا  اادلعين بفرقي لجنةة التةفيذية الفريق ال أماموهةاك طجب 

ةاقش يمن ادلدرر أن . و اليت قدمها البجدتددًن البيانات األولية  الكربون اذليدروكجورية فجورية يف ادلكييك، بةاء قجى
 الفرقي يف اتتااقه ادلدبل ادلبادئ التوتيهية لدطا  اإلنتاج.الفريق 
أن جترى من ادلدرر ، اليت ستدصاءات بشأن بدائل ادلواد ادليتةفدة لألوزوناجارد و اجلعاجيات وفياا يتعجق ب - 83

يف اتتااقها الرابع واليبع ن قجى إتراء الجنةة التةفيذية وافدت فدد ، 86/9درر من ادل 4استنابة لجفدرة 
آخر يف اجاتتاا   جداً ب 44سيتم الةظر يف طجبات و . 5طرفًا من األطراف العامجة مبوتب ادلادة  85استدصاءات يف 

 بالتعاون مع الوكاجات الثةائية وادلةفذة. قدأُ  اجاستدصاءاتإلقداد منوذج نب ااخلام  واليبع ن، إىل ت
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قن إلبالغ لمةدح  منوذجيف  أن تةظر الجنةة التةفيذية يف اتتااقها اخلام  واليبع ن أيضاً  من ادلدررو  - 84
طط خلادليائل التةظياية والتديياات الةوقية اجلداول الزمةية ادلتعجدة ب بعضإلغاء ، يتضان ةامج الدطريبيانات الرب 

احلصص نظم لإلبالغ قن متطجبات وإضافة  ،إدارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية
يذ يف اجاتتاا  جلةة التةفادلعروضة قجى الوثيدة ومل تتضان . ردات والصادراتااحلظر قجى الو قاجيات خيص و اوالًت 

تدم مل  طرفاً  81ألن  8104عام امج الدطري لبيانات الرب موتز ( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3احلايل )
األطراف العامجة طجبات دتويل أنشطة تتم التوصية بدبول مل و يف الوقت ادلةاسب إلدراتها يف التحجيل. باإلبالغ 

 .7ادلادة مبوتب  بياناتلاو دطري لاربنامج اللديها تأخر اليت  5مبوتب ادلادة 
فدال إنه  بيانات قن اجاستهالك اإلمجايل ادلتبدي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية.ممثل األمانة وقدم  - 85

استةفاد األوزون من استهالك  ةطن بدال 8,478.37من ما رلاوقه التدرتي لتخجص ادتويل دتت ادلوافدة قجى 
بدالة استةفاد األوزون  طةاً  84,388.80 الـدتويل ادلوافدة بعد قجى  دروكجورية فجورية، ومل تتم بعدالكربون اذليمركبات 
ادلوافدة  تدد دتفقجى نطاق واسع،  الةظر يف ادلواد الثالث األكثر استخداماً وبيف ادلائة من اجملاو (.  74ادلتبدية )

يف  31و باء040مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية  يف ادلائة من استهالك 45قجى دتويل التخجص التدرجيي من 
استهالك مركبات الكربون يف ادلائة من  05وباء 048 - مركبات الكربون اذليدروكجورية فجوريةادلائة من استهالك 
 راريتدادلبجغ قةها يف أظهرت بيانات استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية و . 88 - اذليدروكجورية فجورية

أن اجاختالفات واليت كشف الةظر فيها بإمعان بعض التةاقضات،  7مبوتب ادلادة  ةتدارير الربامج الدطرينات و االبي
أبجغت يابدة اخلجط اليت الالبوليوجات ادلوتودة يف  ب040 - يفجور ي كجور  اذليدرومركب الكربون إىل  ترتع أساساً 

 .بيانات الربنامج الدطري بشكل مةفصلقةها 
العامجة مبوتب طراف األأن مجيع ادلتحدث خطر قدم اجامتثال، أفاد اليت تواته األطراف فياا يتعجق بو  - 86
اجانتهاء من ون دالوضع اليياسي واألمين حال باستثةاء تةوب اليودان، حيث قائاة خيص انظم تر دتجك  5ادلادة 

مبا يف ذلك وضع مشرو  قانون لإلدارة البيئية،  . ومع ذلك متيفجور ي كجور  اذليدرومركب الكربون قن مجع البيانات 
 .8105بردلان البالد قبل هناية قام يدره من ادلتوقع أن ، و الضوابط قجى ادلواد ادليتةفدة لألوزون

تعديالت قجى أنظاتهاا  أدخجتدوميةيكا  حكومةأن  الجنةة التةفيذيةأبجغ برنامج األمم ادلتحدة لجبيئة و  - 87
بصدد الربنامج كاا أن . جة دلركبات الكربون اذليدروكجورية فجوريةادلراقبة ادلعن  لتشال تدابري اخيص اخلاصة بإصدار الًت 

دارة التخجص التدرجيي من تها إلرحجة األوىل من خطادليف إقداد لجاعاونة إقادة اجاتصاجات مع حكومة موريتانيا 
 مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية.

لتخصيص حصص مركبات الكربون  ةنظاأ لديها أيضاً  5لعامجة مبوتب ادلادة األطراف ا ومجيع - 88
اذليدروكجورية فجورية باستثةاء بوروندي اليت مل تيتطع اجانتهاء من إنشاء نظامها الرمسي لجحصص، بيبب تغري 

 احلكومة، رغم أن نظامها غري الرمسي يعال.
 اأهنحيث أفادت مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية، التخجص التدرجيي من  ليبيا خطتها إلدارةقدمت و  - 89
من ادلدرر . و 54/5لجتوصية  التةفيذ وفداً مع خطة العال ادلددمة إىل جلةة  دتشياً  8108اجامتثال يف حالة عود إىل تس

لعام رجيي التخجص التدبا هغواتيااجا التزامومل تةفذ اخلام  واليبع ن.  هايف اجاقًتاح يف اتتااقالجنةة أن تةظر 
الشروط طبيق الجنةة التةفيذية يف أمر تمن ادلدرر أن تبت مع الجنةة التةفيذية، و  هامبوتب اتفاق 8104أو  8103
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زيد من ادلاحلصول قجى إىل  أمانة األوزون أيضاً  تيعىاخلام  واليبع ن. و  هاهذين العام ن يف اتتااققن  اجلزائية
 .الطرفبيانات استهالك بشأن  اتالتوضيح
الجنةة التةفيذية قامت دؤوب الذي الالعال وشكر أقضاء الجنةة ممثل الصةدوق ادلتعدد األطراف قجى  - 31

قن  تغبجقدرة بعض األطراف اليت أ قجى األسئجة بشأن ردا  و  .وأمانة الصةدوق كاا يتضح من التدرير الذي قدمه
ما يدتضيه قجى حنو  8105حبجول قام   جيي التامإجناز التخجص التدر يل قجى ستهالك بروميد ادليثمعدجات مرتفعة جا

قجى التخجص التدرجيي اياقدة يف لج دتويالً  تجدت أن مجيع األطراف ادلعةية تدريباً ادلاثل بروتوكول مونًتيال، جاحظ 
 أن إنتاج بروميد ادليثيل لن حتدق اجامتثال الكامل. وأكد أيضاً إىل أهنا  يشري جا يوتد مانه أ، و مدى قدة سةوات
ومعاجلات ما قبل  زراقيالستخدامات اخلاضعة لجرقابة، ولي  ألغراض احلنر اللموته لص ن اىل ادلبجغ قةه بالةيبة إ

 الشحن.
 تددميها. وأحاطت الجنةة قجااً بادلعجومات اليت مت - 30

متعلقة بعدم متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف، وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل ال -خامساً 
 االمتثال: خطط العمل الحالية للعودة إلى االمتثال

 (45/6والتوصية  62/31المقرر كازاخستان ) - ألف
، بتدجيص 86/03أشار ممثل األمانة إىل أن كازاخيتان التزمت، وفدًا خلطة العال الواردة يف ادلدرر  - 38

أطةان  6ليبجغ من بروميد ادليثيل طةاً، و  41ورية ليصبح من مركبات الكربون اذليدروكجورية فج 8104استهالكها لعام 
مركبات الكربون من  طةاً  84,81ظهر استهالك بيانات تُ قن  مؤخراً أبجغت كازاخيتان استةفاد األوزون. وقد  بدالة

 .8104 استةفاد األوزون يف قام أطةان من بروميد ادليثيل بدالة 6,1استةفاد األوزون و بدالةاذليدروكجورية فجورية 
 تعهداهتال وفداً  8104لعام وافدت الجنةة قجى أن تشري إىل تددًن كازاخيتان بياناهتا وبةاء قجى ذلك  - 33

ذلك العام ل امتثال جالتزاماتهحالة يف إىل أن الطرف بيانات تشري الأن قجى من بروتوكول مونًتيال و  7مبوتب ادلادة 
 .86/03درر يف ادل ةالوارد

 (45/1والتوصية  62/31 لمقررأوكرانيا )ا -باء 
، بتدجيص استهالكها 86/08التزمت، وفدًا خلطة العال الواردة يف ادلدرر  أن أوكرانياإىل أشار ممثل األمانة  - 34

نظام ، وتةفيذ 8104استةفاد األوزون يف قام  بدالة طةاً  50,31من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية إىل 
ي لجواردات من ادلعدات اليت حتتوي أو تعتاد قجى مواد ميتةفدة لطبدة األوزون، تدرجيلجحصص، وتطبيق حظر 

 باإلضافة إىل سن تشريعات تديدة دلراقبة ادلواد قن كثب.
من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية  طةاً  49,16بيانات تظهر استهالك قن  أوكرانيا مؤخراً وأبجغت  - 35
. كاا قدمت معجومات قن اآلليات اليت وضعتها احلكومة إلصدار تراخيص 8104م يف قااستةفاد األوزون  بدالة

، من التداولادلواد ادليتةفدة لألوزون بشأن سحب تشريع مشرو  إقداد استرياد وتصدير ادلواد ادليتةفدة لألوزون، و 
وزون، وآليات توزيع حصص وفرض حظر تدرجيي قجى استرياد ادلعدات اليت حتتوي أو تعتاد قجى ادلواد ادليتةفدة لأل

 اجاسترياد.
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 قجى ما يجي: ولذلك وافدت الجنةة - 36
من بروتوكول  7مبوتب ادلادة  تعهداهتال وفداً  8104أن أوكرانيا قدمت بياناهتا لعام تالحظ أن  - 0 
 ؛84/08درار اليف  ةذلك العام الواردليف حالة امتثال جالتزاماهتا تشري إىل أهنا البيانات أن مونًتيال و 
أحكام الفدرات ن أوكرانيا فياا يتعجق بتةفيذها أن حتيط قجااً، مع التددير، بادلعجومات ادلددمة م - 8 

 .84/08)ب( و)ج( و)د( من ادلدرر  8
 44/3التوصية 

 تدابير الرقابة بموجب البروتوكولاالمتثال لاحتمال عدم  - سادساً 
 (45/4)التوصية  الهيدروكلورية فلورية ليبيا التخلص التدريجي من مركبات الكربون -ألف 

 )ب( من تدول األقاال، أشار ممثل األمانة إىل أن ليبيا أبجغت بشأن استهالكٍ  6يف سياق تددًن البةد  - 37
. واستنابة لطجبات األمانة، قبل اجاتتاا  8104و 8103من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قامي  زائدٍ 

جاستهالك الزائد من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قن ا وضيحاً جنةة، قدمت ليبيا تالرابع واخلاي ن ل
العام ن ادلذكورين، وخطة قال تشال معايري زلددة زمةيًا لجعودة إىل حالة اجامتثال ونيخة من الجوائح اخلاصة بةظام 

مش اجاتتاا  اليادس والثالث ن لجفريق العامل ادليألة مع األمانة قجى ها أيضاً ليبيا قن ممثل الًتاخيص. وناقش 
يف  ددة زمةياً احملعايري ادلمن التوضيح، مبا يف ذلك ما يتعجق بتةديح  ادلفتوح العضوية، قبيل اجاتتاا  احلايل، وقدم مزيداً 

 خطة قاجها.
اخيص ًت لجأنظاة معتادة إىل قدم وتود  8104و 8103وقد قزت ليبيا استهالكها الزائد يف قامي  - 38
إىل تانب حالة البجد اليياسية الصعبة اليت حالت دون تةفيذ أي نشاط لجتخجص التدرجيي. ومع ذلك احلصص و 

أنظاة ، وإنشاء 8105اإلتراءات التشريعية واليياسية الضرورية يف الربع األخري من قام استكاال يتوقع الطرف 
 .8107جًتاخيص واحلصص حبجول قام ل

 تحديات اليياسية واألمةية اجليياةالأقرت بالرابع واخلاي ن،  هايف اتتااق حالةلجةة ة الجنوخالل مةاقش - 39
وتبعًا لذلك اقتادت الجنةة  .مدبولة دتاماً  لييت ةادلددمالعال خطة أن الطرف ولكةها خُجصت إىل اليت يواتهها 
ممثل قةها إىل اجاتتاا  احلايل إيفاد إىل داقيًة إياها و ليبيا تددًن خطة قال مةدحة  منة لبا، ط54/5التوصية 

مشاكل اليفر إجا أن ممثل إىل اجاتتاا  يفاد إ ، رغم أن ليبيا كانت تعتزمسبق ذكرهكاا . و  مةاقشة ادليألةواصجة دل
 .يف هناية األمر دون حضورهحالت 
)انظر زلدثة ليبيا خطة قال قدمت ، 8105سبتارب أيجول/ 9رسالة مؤرخة يف  ويف - 41

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.2) إلدارة ادلرحجة األوىل من خطتها تددًن جخطة ل. وتشال العةاصر الرئييية
فيها الجنةة التةفيذية لجصةدوق ادلتعدد األطراف يف تةظر لتخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية لا

ات التشريعية إلدارة مركبات الكربون استكاال وتةفيذ اليياسات واإلتراء؛ و اخلام  واليبع ن ااتتااقه
ركبات الكربون خاص مبوحصص خيص اتر نظام إنشاء وتةفيذ و ؛ 8105من قام األخري اذليدروكجورية فجورية يف الربع 

وتةفيذ ثالثة مشاريع يف قطا  رغوة البويل  ؛8107قام اذليدروكجورية فجورية لجيةوات ادلدبجة يف الربع األول من 
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اجامتثال لربوتوكول حالة ليبيا إىل تعود خطة العال أن  توقعوت ؛8107األخري من قام يف الربع  امدةاجليوريثان 
 .8108مونًتيال يف قام 

حبجول هناية قام استكااذلا ةوي اليياسات واإلتراءات اليت تبشأن من التفاصيل  زيدادل ليبيا أيضاً وقدمت  - 40
 . ويعتزم الطرفإتراءات وشروط طجب الًتخيص وادلوافدة قجيهاو  ،الًتاخيص واحلصصتعاريف ، مبا يف ذلك 8105

، 8106يةاير كانون الثاين/ 0من ابتداء  العاجياتتييري سالسة ل 8105مةح بعض الًتاخيص قبل هناية قام 
يف  البالد والتددماجاستدرار اليياسي يف ب رهةاً  ،تعديل نظام الًتاخيص واحلصص يف ادليتدبليجزم قد  هوأشارت إىل أن
حظر شراء مكيفات اذلواء اليت حتتوي قجى مركبات يف  نيتهإىل  الطرف أيضاً أشار اجاستثاارية. و  تةفيذ مشاريعه

استرياد يف هناية ادلطاف قجى حظر احتاال فرض لةظر يف واالكربون اذليدروكجورية فجورية يف ادليتدبل الدريب، 
ادلعدات وتددًن طجب لجصةدوق ادلتعدد األطراف لجحصول قجى دتويل إلقداد وتةفيذ ادلرحجة الثانية من خطة إدارة 

 .8108يف قام مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية من لتدرجيي التخجص 
التدرجيي من مركبات الكربون  دارة التخجصليبيا إلأن تددًن ادلرحجة األوىل من خطة إىل شار ممثل األمانة وأ - 48

يف طجبت الجنةة التةفيذية أن األطراف و  ادلتعددلجصةدوق  8106ل قام اقاأيف خطة  درجاذليدروكجورية فجورية أُ 
افدت و . و خيصاخلاص بالًتاها نظامبدء تشغيل مواصجة مياقدة احلكومة يف  واليونيد منالرابع واليبع ن  هااتتااق

قجى العال مع تها حكوممشرو  ليبيا لجتعزيز ادلؤسيي دلدة سةة، وشنعت قجى جتديد  الجنةة التةفيذية أيضاً 
 .8106اجامتثال وتددًن طجبها لجيةة الثانية من التاويل يف قام حالة اليونيدو من أتل العودة إىل 

اخلطة  قن كثرياً ختتجف   ةدحة جاادلعال الويف ادلةاقشة اليت تجت ذلك، جاحظ أقضاء الجنةة أن خطة  - 43
إنشاء تتوخى خطة العال قن اليبب الذي جيعل توضيحات من ليبيا  تطجب اهنإاألمانة  ةممثج تاألصجية. وقال

يف  8107ركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف الربع األول من قام واحلصص خاص مبخيص اًت نظام لجوتةفيذ 
قجى أكده ممثل اليونيدو، أنه  ليبيا، الذيوكان رد . 8105 هناية قاممةذ  ل نظاماً تشغ  بدو فيه أهنا ُ يالوقت الذي 
 ها، وفداً عتدد أنه ميكةتمل تكن احلكومة ، إجا أن 8105 هيونيحزيران/مةذ  كان يعالنظام الًتاخيص   الرغم من أن

ع ولكن من ادلتوقع أن تفعل ذلك بالتزامن مع ادلشاري ،يف الوقت احلايل دلعطيات الواقع، إنفاذ نظام احلصص
دارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون إل ها يف إطار ادلرحجة األوىل من خطتهااجاستثاارية ادلزمع تةفيذ

لواردات قجى اخيص اجًت تةفيذ نظام ليدتضي أن بروتوكول مونًتيال إىل اذليدروكجورية فجورية. وأشار ممثل األمانة 
قجى خيص اأن نظام احلصص أداة قياة يف تةفيذ الًت أنه أشار إىل  ، ولكن لي  نظام لجحصص، بيدوالصادرات

 .لجحصص نظاماً  تاقتاد ان تدريباً بجدال الصادرات والواردات وأن مجيع
 :قجى ما يجي ولذلك وافدت لجنةة - 44

أن ليبيا أبجغت قن استهالك لجاواد اخلاضعة لجرقابة الواردة يف اجملاوقة األوىل من إذ تالحظ مع الدجق 
 088,4، و8103طةًا بدالة استةفاد األوزون لعام  044ركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية(، قدره ادلرفق تيم )م

متطجبات الربوتوكول لجحد من اجاستهالك اليةوي من ، وكالمها تتعارضان مع 8104طةاً بدالة استةفاد األوزون لعام 
 ،ادلذكورت ن اليةت ن يفبدالة استةفاد األوزون طن  008,38تناوز تتجك ادلواد حبيث جا 
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ستهالكها الزائد من مركبات الكربون قن ا توضيحاً ، مع ذلك، تددًن ليبيا وإذ تالحظ مع التددير
 ،8104و 8103اذليدروكجورية فجورية يف قام 
اجامتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها حالة تددًن الطرف خطة قال لجعودة إىل  مع التددير وإذ تالحظ أيضاً 

 ،8108كول قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قام الربوتو 
مركبات الكربون اذليدروكجورية من واردات لجوطين حصص وتةفيذ نظام إنشاء ث الطرف قجى أن حت - 0

 فجورية يف أقرب وقت ممكن؛
يابع والعشرين أن حتيل مشرو  ادلدرر الوارد يف الفر  ألف من ادلرفق األول ذلذا التدرير لالتتاا  ال - 8
 .ةظر فيهلكي ي لألطراف

 44/6التوصية 

 (45/2)التوصية  الميثيل مفلور  جنوب أفريقيا: التخلص التدريجي من كلورو - باء
 قنأبجغت  تةوب أفريدياممثل األمانة إىل أن  )ب( من تدول األقاال، أشار 6يف سياق تددًن البةد  - 45
 فادرابع واخلاي ن لجنةة أويف اجاتتاا  ال .8108و 8100يف قامي ل كجورو فورم ادليثياستهالك زائد من  وتود 
ادليألة مع ممثل تةوب أفريديا يف اجاتتاا  اليادس والثالث ن لجفريق العامل ادلفتوح  ناقشت األمانة األمانة بأن ممثل

ةاء تينيل الواردات؛ قن أخطاء زلتاجة يف استخدام رموز اجلاارك يف أثقجى ما يبدو العضوية، وأن ادلشكجة نشأت 
 54/6اقتادت الجنةة التوصية  ،تبعًا لذلكو . يألة رلدداً، وتددًن إتابة قاطعةالتحديق يف ادلبوأن احلكومة التزمت 

تطجب فيها من تةوب أفريديا تددًن توضيح قن اجاستهالك الزائد، وخطة قال، حيب اجاقتضاء، تشال معايري 
 إىل حالة اجامتثال. زلددة زمةياً لضاان قودة الطرف فوراً 

أن اجاستهالك الزائد الظاهر سببه بالفعل أخطاء يف   أن تةوب أفريديا أكدت جاحداً بممثل األمانة فاد وأ - 46
ي أن يكون يةبغكان  8108و 8100 ين الرقم الصحيح لعاموأ اجلاارك يف أثةاء تينيل الوارداترموز كتابة 
ال حتدق يف ادليألة من أتل حتديد كيف حدث اخلطأ ولضاان تز  جاأن احلكومة  يف كل قام. وأضاف صفراً 
 حتدث أخطاء مماثجة يف ادليتدبل. أجا
فياا يتعجق حالتها أن تالحظ أن التوضيح الذي قدمته تةوب أفريديا قن  ولذلك وافدت الجنةة قجى - 47

البالد  ن تجك ادلادة يفم راً كان صفستهالك  اجا وتأكيدها أن ،8108و 8100ي مباستهالك كجوروفورم ادليثيل يف قا
استهالك كجوروفورم ادليثيل لتعهداته بشأن  يف حالة امتثالٍ  فىل أن الطر يف العام ن ادلذكورين، األمر الذي يشري إ

 مبدتضى الربوتوكول.
 النظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن تقرير البيانات - سابعاً 

 7بموجب المادة  6135عن عام ات بالغ عن البياناإل -ألف 
طراف مل ن سبعة أأاألقاال، إىل  لمن تدو  3يف إطار البةد  العرض الذي قدمهب مذكراً انة، مثل األممأشار  - 48
من  7، يف إخالل بتعهداهتا مبوتب ادلادة 8104بياناهتا بشأن اجاستهالك واإلنتاج لعام  اآلن باإلبالغ قن دم حىتت

 أيجول/سبتارب من العام التايل. 31باإلبالغ قن البيانات اليةوية يف موقد أقصاه اليت تدضي  بروتوكول مونًتيال،
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والعشرين لألطراف مشرو  ادلدرر الوارد يف  اجاتتاا  اليابعذلك وافدت الجنةة قجى أن حتيل إىل نظر ل - 49
ل قدد األطراف اليت أبجغت ببياناهتا الفر  باء من ادلرفق األول ذلذا التدرير، الذي يتضان، يف مججة أمور، تيني

ومالحظة ذلك العدد مع التددير، وإقداد قائاة باألطراف اليت يف حالة  8104بشأن ادلواد ادليتةفدة لألوزون لعام 
 قدم امتثال جالتزاماهتا ادلتعجدة باإلبالغ بالبيانات مبوتب بروتوكول مونًتيال.

 44/1التوصية 

 عوامل التصنيعبالغ عن استخدامات اإل - باء
إىل  جلةة التةفيذتجفت انتباه أن  80/3مبوتب ادلدرر األمانة من جب أنه طُ إىل  أيضاً ممثل األمانة أشار و  - 51

، مل تدم إسرائيل بعد باإلبالغ قن بياناهتا اا ذكر سابداً جث. ومميائل قدم اإلبالغ قن استخدامات قوامل التصةيع
 .8104 بشأن استخدامات قوامل التصةيع لعام

 لذلك وافدت الجنةة قجى ما يجي: - 50
أن مجيع األطراف يةبغي مبوتبه ، الذي قرر اتتاا  األطراف 01/04)أ( من ادلدرر  4إىل الفدرة  إذ تشري 

أيجول/سبتارب من كل قام قن استخدامها لجاواد اخلاضعة لجرقابة كعوامل تصةيع،  31أن تبجغ األمانة يف موقد غايته 
نبعاثات من تجك اجاستخدامات، وتكةولوتيات اجاحتواء اليت تيتخدمها لجتدجيل إىل أدىن حد من وميتويات اجا

 انبعاثات ادلواد اخلاضعة لجرقابة،
 نأمن أمانة األوزون  مبوتبه ، الذي طجب اتتاا  األطراف80/3من ادلدرر  4الفدرة  إىلوإذ تشري أيضاً  
 بالغ قن استخدامات قوامل التصةيع،حاجات قدم اإلإىل جلةة التةفيذ تجفت انتباه 
ادلواد اخلاضعة لجرقابة كعوامل تصةيع وفدًا لجادرر  سرائيل استخداممت الًتخيص إلأنه  إىلأيضًا وإذ تشري  

83/7، 
دلواد د اجاتتاا  احلايل قن استخدامها اغ حبجول موقأن تالحظ مع الدجق أن إسرائيل مل تبج   - 0 

 ؛01/04)أ( من ادلدرر  4قجى الةحو ادلطجوب مبوتب الفدرة  8104صةيع يف قام اخلاضعة لجرقابة كعوامل ت
أن تطجب من الطرف أن يددم ادلعجومات ادلتأخرة إىل األمانة قجى سبيل اجاستعنال، ويفضل أن  - 8 

 ،8106آذار/مارس  30يكون ذلك يف موقد غايته 
  ن.ن تيتعرض حالة إسرائيل يف اتتااقها اليادس واخلايأ - 3 

 44/5التوصية 

باء من بروتوكول مونتريال )المقرر  5لتراخيص بموجب المادة ل اً نظم حالة إنشاء جنوب السودان - ثامناً 
 (45/1والتوصية  64/34
اا دتت ثجخيص مامًا لجًت ايةشئ بعد نظ ثل األمانة أن تةوب اليودان مل، أبجغ مم8يف سياق تددًن البةد  - 58

إنشاء ب. ومع ذلك يتوقع اقتااد وتةفيذ التشريعات الالزمة ادلتعجدة 54/8والتوصية  85/05ادلدرر الدقوة إليه يف 
وقد أثبت ادلدرر والتوصية فائدهتاا يف حث الطرف قجى اجامتثال بالربوتوكول،  يف ادليتدبل الدريب.خيص انظام لجًت 
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ديد من مؤسيات الدولة اليت تؤدي تزال تةدصه الع وجا مل يظهر إىل حيز الوتود إجا مؤخراً نفيه لكن الطرف 
 حتديات سياسية وأمةية. كاا يواته الطرف أيضاً وظائفها قجى الوته األكال؛  

 توكاجاالة العال مع   التوصية لتشنيع الطرف قجى مواصجقًتح أقضاء الجنةة بأنه يةبغي تعديل مشرو وا - 53
خيص. ورحب ممثل برنامج األمم اخلاص بالًتا ء نظامهدلتعدد األطراف بشأن إنشاادلختصة التابعة لجصةدوق ا ةةفذادل

ن البجد مل أمن الصعب تددًن مياقدة كامجة جلةوب اليودان و يف ح ن اتضح أنه إنه  ادلتحدة لجبيئة باجاقًتاح قائالً 
يواصل  ، إجا أن برنامج األمم ادلتحدة لجبيئة سوفيشارك يف اجاتتاا  األخري الذي قددته الشبكة اإلقجياية ألفريديا

 .مياقيه يف تددًن ادلياقدة
 ولذلك اتفدت الجنةة قجى ما يجي: - 54

لواردات والصادرات من ادلواد اخيص اتر  ظامنأن تةوب اليودان مل يةشئ بعد  ذ تالحظ مع الدجقإ 
 ،54/8 والتوصية 85/05من بروتوكول مونًتيال، وادلدرر  اءب 4ادليتةفذة لألوزون الذي دتت الدقوة إليه يف ادلادة 

ادلواد ادليتةفذة لألوزون راقبة مب اً خاص خيصاتر ليودان من تديد قجى إنشاء نظام أن حتث تةوب ا - 0 
، معجومات قن حالة ذلك الةظام 8106آذار/مارس  30وأن يددم لألمانة، يف موقد أقصاه قاتجة بوصفها ميألة 

 ؛الثامن والعشرين لألطراف تاا ُ دس واخلاي ن واجاتانةة التةفيذ يف اتتااقها اليجر فيه التةظل
اخلاص  ادلختصة إلنشاء وتةفيذ نظامه ةةفذكاجات ادلالو طجب من تةوب اليودان العال مع أن ت - 8 

 خيص.اًت بال
النظر في معلومات إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المقّدمة من األطراف المشاركة في  - تاسعاً 

 جنة التنفيذاالجتماع بناًء على دعوة من ل
لييت هةاك مثجاا سبدت اإلشارة إليه دتت دقوة ممثل ليبيا لجحضور ولكةه مل يتاكن من ذلك. لذلك  - 55

 .حاتة إىل إتراء مةاقشة يف إطار هذا البةد
 مسائل أخرى - عاشراً 

 مل تةظر الجنةة يف أي ميائل أخرى. - 56
 وتقريره اعتماد توصيات االجتماع -حادي عشر

هاة إقرار تدرير اجاتتاا  إىل مبالجنةة التوصيات الواردة يف هذا التدرير، ووافدت قجى أن تعهد أقرت  - 57
 الرئي  ونائبه الذي أدى أيضاً دور ادلدرر وذلك بالتشاور مع األمانة.

 اختتام االجتماع - ثاني عشر
ظهر يوم  05/05دتام الياقة  بعد تبادل قبارات اجملامجة ادلعتادة، أقجةت الرئيية اختتام اجاتتاا  يف - 58

 .8105تشرين األول/أكتوبر  88األربعاء ادلوافق 
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 المرفق األول

لينظر فيها اجتماع خامس والخمسين مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها ال
 األطراف

 يدرر اجاتتاا  اخلام  واخلايون لألطراف ما يجي:
 امتثال ليبيا لبروتوكول مونتريال: عدم -/67مشروع المقرر  - ألف

يوليه /دتوز 00يا صدقت قجى بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادليتةفدة لطبدة األوزون يف ليبإىل أن  إذ يشري 
، 8114 سبتارب/أيجول 84، وتعديل كوبةهاغن يف 8110 يوليه/دتوز 08، وتعديل لةدن قجى الربوتوكول يف 0991

من  0، وهي مصةفة كطرف قامل مبوتب الفدرة 8104 أبريل/نييان 05ين ن يف وتعديل مونًتيال، وتعديل ب
 من الربوتوكول، 5ادلادة 

من الصةدوق ادلتعدد  اً دوجار  6 518 099إىل أن الجنةة التةفيذية وافدت قجى مبجغ  وإذ يشري أيضاً  
 من حتديق حالة اجامتثال لجربوتوكول، ياليبمن الربوتوكول لتاك ن  01األطراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال وفداً لجاادة 

 تيممن ادلرفق  األوىلمن ادلواد اخلاضعة لجرقابة الواردة يف اجملاوقة  لجيبياإن اجاستهالك اليةوي  - 0
 طةاً  088,4، و8103 يف قاماستةفاد األوزون  ةبدال طةاً  044,1 والبالغ( مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية)
استةفاد  ةبدال اً طة 008,38يتناوز احلد األقصى ادلياوح به لجطرف وقدره  8104قام يف ن استةفاد األوزو ة بدال

األوزون من ادلواد اخلاضعة لجرقابة يف تجك اليةوات، ولذلك فإن الطرف يف حالة قدم امتثال لجتدابري ادلفروضة قجى 
 مبوتب الربوتوكول؛ مركبات الكربون اذليدروكجورية فجوريةاستهالك 
ري مع التددير إىل قيام ليبيا بتددًن خطة قال لضاان قودهتا إىل حالة اجامتثال لتدابري الرقابة أن يش - 8

قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية، وتجتزم ليبيا مبوتبها، وبدون اإلخالل بتشغيل اآللية ادلالية لجربوتوكول، 
 بوته خاص مبا يجي:

طةاً بدالة استةفاد األوزون  088,4ن اذليدروكجورية فجورية من ختفيض استهالكها من مركبات الكربو  )أ(
 إىل ما جا يزيد قاا يجي: 8104يف قام 

 ؛8105بدالة استةفاد األوزون يف قام  طةاً  088,3 ‘0’ 
 ؛8107و 8106طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قامي  008,4 ‘8’ 
 ؛8109و 8108 يبدالة استةفاد األوزون يف قامأطةان  016,5 ‘3’ 
 ؛8180و 8181طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قامي  76,95 ‘4’ 
 واألقوام التالية؛ 8188ادليتويات ادلياوح هبا مبوتب الربوتوكول يف قام  ‘5’ 

 ؛ًتاخيص واردات وصادرات ادلواد ادليتةفدة لألوزونمراقبة إنفاذ نظامها ادلتعجق ب )ب( 
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ذلواء اليت حتتوي قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية فرض حظر قجى شراء معدات تكييف ا ج() 
 يف ادليتدبل الدريب، والةظر يف فرض حظر قجى استرياد هذه ادلعدات؛

 والتخجص تدرجيياً  خطة قاجها ادلةفذة ادلعةية من أتل تةفيذوكاجات القجى العال مع أن حيث ليبيا  - 3
 ة؛مركبات الكربون اذليدروكجورية فجوريمن استهالك 

التخجص التدرجيي من فياا يتعجق بتةفيذ خطة العال و  ليبياأن يرصد رصدًا وثيدًا التددم الذي حترزه  - 4
 احملددة اليترقابة الالطرف حنو حتديق اجامتثال لتدابري ذلك . وبددر ما يعال مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية

ويف هذا  اليت يعامل هبا أي طرف يتديد بالتزاماته.طريدة اليفرضها الربوتوكول، يةبغي اجاستارار يف معامجته بةف  
وفدًا لجبةد ألف من  تجك اجالتزاماتيف تجدي ادلياقدة الدولية اليت دتكةها من الوفاء بأن تيتار ليبيا ، يةبغي الصدد

 الدائاة اإلرشادية لجتدابري اليت ميكن أن يتخذها اتتاا  األطراف فياا يتعجق بعدم اجامتثال؛
اليت قد يتخذها اتتاا  األطراف فياا  ، وفدًا لجبةد باء من الدائاة اإلرشادية لجتدابريليبياحيذر  أن - 5

إىل حالة اجامتثال سيةظر اتتاا  األطراف يف تدابري تةينم مع قودة ليبيا ، أنه يف حالة قدم يتعجق بعدم اجامتثال
، 4إمكانية اختاذ اإلتراءات ادلتاحة مبوتب ادلادة تدابري تجك التشال  . وقدالبةد تيم من الدائاة اإلرشادية لجتدابري
اخلاضعة لعدم اجامتثال حىت جا تشارك  مركبات الكربون اذليدروكجورية فجوريةمثل العال قجى ضاان إيداف إمدادات 

 .يف استارار حالة قدم اجامتثالاألطراف ادلصدرة 
 من بروتوكول مونتريال 7ة من األطراف وفقاً للمادة : البيانات والمعلومات المقدم-/67مشروع المقرر  - باء

طرفًا يتع ن قجيها اإلبالغ قن بيانات قن قام  097[ طرفًا من ب ن 090أن ]إذ يالحظ مع التددير  
وفداً  8105حزيران/يونيه  31طرفًا من هذه األطراف أبجغت قن بياناهتا حبجول  84قد فعجت ذلك وأن  8104
 ،05/05لجادرر 
وفق ما  8105أيجول/سبتارب  31طرفًا من هذه األطراف أبجغت قن بياناهتا حبجول  041أن حظ وإذ يال 

 من بروتوكول مونًتيال، 7من ادلادة  3هو مطجوب مبدتضى الفدرة 
: ]مجهورية 8104، مع ذلك، أن األطراف التالية مل تدم باإلبالغ قن بيانات قام وإذ يالحظ مع الدجق 

 ،[ودوميةيكا، والصومال، وقطر، والكويت، واليان الكونغو الدميدراطية،
يضعها يف حالة قدم  7وفدًا لجاادة  8104أن قدم إبالغ هذه األطراف قن بياناهتا لعام  وإذ يالحظ 

 امتثال جالتزاماهتا ادلتعجدة باإلبالغ قن البيانات يف إطار بروتوكول مونًتيال إىل أن تتجدى األمانة بياناهتا ادلتأخرة،
أن قدم إبالغ البيانات يف وقتها من تانب األطراف يعيق فعالية رصد وتدييم امتثال  يالحظ أيضاً  وإذ 

 األطراف جالتزاماهتا يف إطار بروتوكول مونًتيال،
حزيران/يونيه من كل قام ييّهل إىل حد كبري أقاال الجنةة  31أن اإلبالغ حبجول  وإذ يالحظ كذلك 

 0طراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال فياا يتعجق مبياقدة األطراف العامجة مبوتب الفدرة التةفيذية لجصةدوق ادلتعدد األ
 من الربوتوكول قجى اجامتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول، 5من ادلادة 
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أن حيث ]مجهورية الكونغو الدميدراطية، ودوميةيكا، والصومال، وقطر، والكويت، واليان[، حيب  - 0 
 قجى العال قن كثب مع الوكاجات ادلةفذة إلبالغ األمانة بالبيانات ادلطجوبة قجى وته اليرقة؛اجاقتضاء، 
أقاله يف اتتااقها  0أن يطجب إىل جلةة التةفيذ استعراض وضع األطراف ادلذكورة يف الفدرة  - 8 

 اليادس واخلاي ن؛
ك واإلنتاج مبنرد توفر األرقام، أن يشنع األطراف قجى اجاستارار يف اإلبالغ قن بيانات اجاستهال - 3 

 .05/05حزيران/يونيه من كل قام، وفق ما مت اجاتفاق قجيه يف ادلدرر  31ويفضل أن يتم ذلك حبجول 
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P. O. Box MB.326  

Accra  

Ghana  

Tel:  +233 302  667374  

Email:  epaozone@africaonline.com.gh / 
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