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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
لبرتوكول مونتريال
االجتماع الخامس والخمسون
ديب ،اإلمارات العربية ادلتحدة 88 ،تشرين األول/أكتوبر 8105

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها الخامس
والخمسين
أوالً  -افتتاح االجتماع
 - 0مت قدد اجاتتاا اخلام واخلاي ن لجنةة التةفيذ مبوتب إتراء قدم اجامتثال لربوتوكول مونًتيال يف فةدق
كونراد يف ديب ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،يف  88تشرين األول/أكتوبر .8105
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وافتتحت رئيية الجنةة ،الييدة نانيي سياور (كةدا) ،اجاتتاا يف الياقة .01/11

 - 3ورحبت الييدة تيةا برميبيجي ،األميةة التةفيذية ألمانة األوزون ،بأقضاء الجنةة .وأشارت إىل أن تدول
أقاال اجاتتاا خفيف نوقا ما بفضل التددم الذي أحرزته الجنةة يف مياقدة األطراف قجى البداء يف حالة امتثال
لجربوتوكول .وقالت إنه باستثةاء قِجّة من ادليائل ادلتعجدة بعدم اجامتثال اليت ستتم مةاقشتها ،فإن البةود الوحيدة
بةود اقتيادية ،من قبيل العرض ادلددم من أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف ،والةظر يف
ادلدرتة قجى تدول األقاال ٌ
تدرير األمانة بشأن البيانات ادلبجغ قةها مبوتب ادلادة  .7واختتات حديثها بتوتيه الشكر إىل مجيع أقضاء الجنةة
قجى قاجهم الدؤوب ،جا سياا أولئك الذين تةهي وجايتهم بعد اجاتتاا احلايل ،وأقربت بوته خاص قن شكرها
لجييد يانوش كوزاكيفتش (بولةدا) ،الذي قدم مشورةً ودقاا جا يددران بثان إىل الجنةة واألمانة قجى مدى سةوات
قديدة.
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ثانياً  -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ألف  -الحضور
 - 4حضر ممثجو أقضاء الجنةة التال ن اجاتتاا  :البوسةة واذلرسك ،وكةدا ،وكوبا ،وغانا ،ولبةان ،ومايل وبولةدا.
ومل حيضر ممثال إيطاليا وباكيتان.
 - 5كاا حضر اجاتتاا ممثجون قن أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف ،وممثجون قن الوكاجات ادلةفذة لجصةدوق
ادلتعدد األطراف  -وهي برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة لجبيئة ،ومةظاة األمم ادلتحدة لجتةاية
الصةاقية (اليونيدو) ،والبةك الدويل.
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وترد قائاة ادلشارك ن يف ادلرفق الثاين ذلذا التدرير.

باء  -إقرار جدول األعمال
 - 7يف مةاقشة تدول األقاال لوحظ أنه قجى الرغم من أنه طُجب من ليبيا إيفاد ممثل إىل اجاتتاا لتددًن
معجومات قن حالة امتثال الطرف ،إجا أن مشكالت اليفر حالت دون حضوره .ولذلك لن تكون هةاك مةاقشة يف
إطار البةد  9من تدول األقاال .وبعد ذلك أقرت الجنةة تدول األقاال التايل استةاداً إىل تدول األقاال
ادلؤقت ):(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1
 - 0افتتاح اجاتتاا .
 - 8إقرار تدول األقاال وتةظيم العال.
 - 3قرض مددم من األمانة بشأن البيانات وادلعجومات مبوتب ادلادت ن  7و 9من بروتوكول مونًتيال
وادليائل ذات الصجة.
 - 4قرض مددم من أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال بشأن مدررات جلةة
التةفيذ لجصةدوق واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاجات ادلةفذة (برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج
األمم ادلتحدة لجبيئة ،ومةظاة األمم ادلتحدة لجتةاية الصةاقية ،والبةك الدويل) من أتل تييري
امتثال األطراف.
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متابعة ادلدررات اليابدة اليت اختذهتا األطراف ،وتوصيات جلةة التةفيذ بشأن ادليائل ادلتعجدة بعدم
اجامتثال :خطط العال احلالية لجعودة إىل اجامتثال:
(أ)

كازاخيتان (ادلدرر  03/86والتوصية )8/54؛

(ب) أوكرانيا (ادلدرر  03/84والتوصية .)3/54
 - 6قدم اجامتثال احملتال لتدابري الرقابة مبوتب الربوتوكول:
(أ)

ليبيا :التخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورو فجورية (التوصية )5/54؛

(ب) تةوب أفريديا :التخجص التدرجيي من ميثيل الكجوروفورم (التوصية )6/54؛
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 - 7الةظر يف ميائل قضايا قدم اجامتثال احملتاجة األخرى الةاشئة قن تدرير البيانات.
 - 8حالة إنشاء تةوب اليودان لةظم الًتاخيص مبوتب ادلادة  4باء من بروتوكول مونًتيال (ادلدرر
 05/85والتوصية .)8/54
-9

الةظر يف معجومات إضافية بشأن التدارير ادلتصجة باجامتثال ادلددمة من األطراف ادلشاركة يف
اجاتتاا بةاء قجى دقوة من جلةة التةفيذ.

 - 01ميائل أخرى.
 - 00اقتااد توصيات اجاتتاا وتدريره.
 - 08اختتام اجاتتاا .
جيم  -تنظيم العمل
 - 8وافدت الجنةة قجى اتبا إتراءاهتا ،واجاتتاا وفداً جلدوذلا ادلعتاد ،أي قدد اتتااق ن يف اليوم مدة كل
واحد مةهاا  3ساقات ،قجى أن يكون ذلك خاضعا لجتعديل حيب اجاقتضاء.

ثالثاً  -عرض مقدم من األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  7و 9من بروتوكول مونتريال
والمسائل ذات الصلة
 - 9قدم ممثل األمانة قرضاً يوتز تدرير األمانة قن البيانات اليت قدمتها األطراف وفداً لجاادت ن  7و 9من
بروتوكول مونًتيال ( UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2و )Add.1وأوضح أنه سريكز قجى ادلعجومات اجلديدة ولن يكرر
ادلعجومات اليت قُدمت إىل الجنةة يف اتتااقها اليابق ادلعدود يف دتوز/يوليه .8105
 - 01وفياا يتعجق بتددًن التدارير لعام  8104قاالً بادلادة  ،9مت تجدي تدرير تديد من الةرويج لجفًتة -8103
 .8104وكل التدارير ادليتجاة مبوتب ادلادة  9متاحة قجى ادلوقع الشبكي لألمانة.
 - 00وفياا يتعجق باإلبالغ قن البيانات لعام  8104مبوتب ادلادة  ،7بجغ قدد األطراف اليت أبجغت  091من
أصل  097طرفاً حىت  86تشرين األول/أكتوبر  ،8105ومل يتبق سوى مجهورية الكونغو الدميدراطية ،ودوميةيكا،
والكويت ،وليختةشتاين ،وقطر ،والصومال واليان مل تدم باإلبالغ .وقد أبجغ طرف قامل مبوتب الفدرة  0من ادلادة
 5من الربوتوكول (طرف ادلادة  )5قن بيانات لعام  8104أظهرت أنه يف حالة قدم امتثال ،وهةاك طرف غري
قامل مبوتب ادلادة  5ما زال يتع ن قجيه توضيح حالة امتثاله لعام 8104؛ ويف كل حالة ،كانت األمانة بصدد
التااس مزيد من ادلعجومات وتوضيح احلالة .وقد أكد طرف آخر غري قامل مبوتب ادلادة  ،5ذُكر يف اجاتتاا
األخري لجنةة أنه يف وضع احتاال قدم اجامتثال ،أن اذلالونات اليت استوردها دتت إقادة تدويرها ،مما يعين أنه مل
ييتهجك شيئاً وأنه ممتثل لتعهداته مبوتب بروتوكول مونًتيال.
 - 08وفياا يتعجق باإلبالغ قن الصادرات ِ
وتهات ادلدصد لعامي  8103و 8104وفداً لجادرر  ،06/07قدم
طرفان كانا قد أبجغا قن صادرات إىل بجد غري طرف يف قام  8103وتزء من قام  8104توضيحات قن
حالتيهاا .وكانت إحدى قاجيات التصدير قد ترت فعالً يف كانون األول/دييارب قام  ،8108وقام الطرف
بتصحيح بياناته وفداً لذلك .أما الصادر األخرى فدد مت يف قام  ،8104ولكن بعد أن صدق غري الطرف قجى
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تعديل بين ن؛ وكان الطرف ادلصدر قد قدم نيخاً من الًتاخيص لتأكيد احلالة .ومل يتوافر موتز شامل لبيانات
الصادرات لعام  ،8104إجا أنه مت تجدي تدارير مؤخراً تداً ،ومل يتوفر حىت اآلن متّيع من الوقت لتنهيزها.
 - 03أما فياا يتعجق باإلبالغ قن ادلخزونات الزائدة من إنتاج أو استهالك ادلواد ادليتةفدة لألوزون (ادلدرران
 07/08و ،)81/88فدد قدمت حىت اآلن ثالثة أطراف معجومات ذات صجة قن قام  .8104وفدد أبجغت فرنيا
قن كاية من رابع كجوريد الكربون ادلةتج كاةتج ثانوي ،موته لإلتالف ،وأبجغت إسرائيل قن إنتاج زائد
لربوموكجوروادليثان موته لجتصدير لالستخدامات الوسيطة ،وأبجغت الوجايات ادلتحدة األمريكية قن إنتاج زائد لربوميد
ادليثيل موته لجتصدير لالستخدامات احلرتة.
 - 04ومبدتضى ادلدرر  3/80طُجب من األمانة أن تجفت نظر جلةة التةفيذ إىل حاجات قدم اإلبالغ قن
استخدامات ادلواد كعوامل تصةيع .وقدمت ثالثة أطراف من األطراف األربعة اليت كانت هذه اجاستخدامات جا تزال
مرخصة ذلا  -الص ن واجاحتاد األورويب والوجايات ادلتحدة األمريكية  -تداريرها لعام 8104؛ أما الطرف ادلتبدي ،وهو
إسرائيل ،فجم يفعل ذلك حىت اآلن.
 - 05ومبدتضى ادلدرر  04/84طُجب من األطراف أن حتدد باإلجياب الكايات الصفرية بكتابة أصفار بدجاً من
ترك اخلانات شاغرة يف استااراهتا لجبيانات اليت يةبغي تددميها مبوتب ادلادة  .7ومن ب ن الـ  38طرفاً اليت تركت
خانات شاغرة يف تدارير البيانات لعام  ،8104استنابت كجها جاحداً لطجبات التوضيح اليت قدمتها األمانة .وهذا
ميثل حتيةاً كبرياً مدارنة بكل من قام ( 8103من ب ن  61طرفاً ترك خانات شاغرة ،استناب  07طرفاً مةها
بتددًن توضيحات) وقام ( 8108من ب ن  78طرفاً ترك خانات شاغرة ،استناب  05طرفاً مةها بتددًن
توضيحات).
 - 06ووته أقضاء الجنةة الشكر إىل األمانة قجى ما قامت به من قال دؤوب يف إقداد تجك الوثيدة ادلفيدة؛
ووافق أحد األقضاء  ،بوته خاص ،قجى ادلرفق األول من الوثيدة الذي يشرح كيفية حياب اإلنتاج واجاستهالك.
بيد أنه رأى أن احلاشية التحتية اليت تتةاول استخدامات العوامل الوسيطة وقوامل التصةيع مل تُصغ بشكل صحيح
دتاماً؛ والتزم ممثل األمانة بتةديحها يف الصيغ الدادمة لجوثيدة .وجاحظت الجنةة أيضاً مع التددير الزيادات يف كل من
قدد البجدان اليت أًبجغت قن ِوتهات صادراهتا ،وقدد البجدان اليت استنابت لطجبات التوضيح بشأن إدراج اخلانات
الشاغرة يف استااراهتا اخلاصة باإلبالغ قن البيانات.
 - 07ورأى أحد أقضاء الجنةة أنه ميكن تةديح استاارات اإلبالغ قن البيانات حبيث يتحول أي إغفال إىل
صفر يف كل خانة ،مما يتيح جتةب مشكجة اخلانات الشاغرة .غري أن أقضاء آخرين ،أقربوا قن قجدهم من أن ذلك
قد يؤدي يف ادلاارسة إىل تددًن بيانات غري دقيدة أو ناقصة.
 - 08وأحاطت الجنةة قجااً بادلعجومات اليت مت تددميها.
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رابعاً  -عرض مقدم من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن مقررات لجنة التنفيذ
للصندوق واألنشطة التي أنجزتها الوكاالت المنفذة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،والبنك الدولي) من أجل تيسير امتثال
األطراف
 - 09قدم ممثل أمانة الصةدوق ادلتعدد األطراف قرضاً بشأن ادلدررات ذات الصجة اليت اختذهتا الجنةة التةفيذية
لجصةدوق ،واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاجات ادلةفذة حيث أوتز ادلعجومات ادلددمة يف مرفق مذكرة األمانة بشأن بيانات
الربنامج الدطري وفرص اجامتثال (.(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3
 - 81وقال إنه ،كاا أفاد يف اجاتتاا األخري لجنةة ،فإن مجيع األطراف العامجة مبوتب ادلادة  5تجدت الدقم
من الصةدوق ادلتعدد األطراف لجتخجص التدرجيي من مجيع ادلواد ادليتةفدة لألوزون باستثةاء مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية .وكانت الجنةة التةفيذية لجصةدوق قد قررت دتديد تواريخ اجانتهاء خلطط التخجص التدرجيي
الوطةية جلايع ادلواد ادليتةفدة لألوزون باستثةاء مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية بالةيبة لجبجدان اليت تواته
حتديات سياسية وأمةية مثل العراق (حىت كانون األول/دييارب  )8105واليان (حىت حزيران/يونيه ،)8106
ودلشاريع أتهزة اجاستةشاق باجلرقات ادلدةةة يف الص ن واذلةد (حىت كانون األول/دييارب  )8105ومشرو تربيد
إقجياي يف أفريديا (حىت كانون األول/دييارب .)8105
 - 80وفياا يتعجق بالتخجص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،وافدت الجنةة التةفيذية
من حيث ادلبدأ قجى مبجغ  570مجيون دوجار لتاويل ادلرحجت ن األوىل والثانية من خطط إدارة التخجص التدرجيي من
مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف  041بجداً .ودتت ادلوافدة قجى إقداد مشاريع لجارحجة الثانية لصاحل 30
بجداً ،وقدمت سبعة طجبات لجةظر فيها يف اجاتتاا اخلام واليبع ن لجنةة .وقدمت بوتيوانا وليبيا ادلرحجة األوىل
من خططهاا لجةظر فيها يف اجاتتاا اخلام واليبع ن ،وتُركت موريتانيا وتةوب اليودان وسوريا لتددًن ادلرحجة
األوىل من خططها يف قام  ،8106وفداً خلطط أقااذلا.
 - 88وفياا يتعجق بإنتاج مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،أثارت اليونيدو والبةك الدويل يف خطط أقااذلاا
لعام  8106ميألة تتعجق بيياسة دتويل التخجص التدرجيي من اإلنتاج قةدما تكون البةية التحتية دلركبات الكربون
الكجورية فجورية ادليتخدمة يف إنتاج مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية قد تجدت بالفعل دتويالً من أتل اإلغالق.
وهةاك طجب أمام الفريق الفرقي لجنةة التةفيذية ادلعين بدطا اإلنتاج يتعجق بإتراء مراتعة تدةية لدطا إنتاج مركبات
الكربون اذليدروكجورية فجورية يف ادلكييك ،بةاء قجى البيانات األولية تددًن اليت قدمها البجد .ومن ادلدرر أن يةاقش
الفريق الفرقي يف اتتااقه ادلدبل ادلبادئ التوتيهية لدطا اإلنتاج.
 - 83وفياا يتعجق بعاجيات اجلرد واجاستدصاءات بشأن بدائل ادلواد ادليتةفدة لألوزون ،اليت من ادلدرر أن جترى
استنابة لجفدرة  4من ادلدرر  ،9/86فدد وافدت الجنةة التةفيذية يف اتتااقها الرابع واليبع ن قجى إتراء
استدصاءات يف  85طرفاً من األطراف العامجة مبوتب ادلادة  .5وسيتم الةظر يف طجبات  44بجداً آخر يف اجاتتاا
اخلام واليبع ن ،إىل تانب منوذج إلقداد اجاستدصاءات أُقد بالتعاون مع الوكاجات الثةائية وادلةفذة.
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 - 84ومن ادلدرر أيضاً أن تةظر الجنةة التةفيذية يف اتتااقها اخلام واليبع ن يف منوذج مةدح لإلبالغ قن
بيانات الربامج الدطرية ،يتضان إلغاء بعض اجلداول الزمةية ادلتعجدة بادليائل التةظياية والتديياات الةوقية خلطط
إدارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،وإضافة متطجبات لإلبالغ قن نظم احلصص
والًتاخيص وقاجيات احلظر قجى الواردات والصادرات .ومل تتضان الوثيدة ادلعروضة قجى جلةة التةفيذ يف اجاتتاا
احلايل ( )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3موتز بيانات الربامج الدطري لعام  8104ألن  81طرفاً مل تدم
باإلبالغ يف الوقت ادلةاسب إلدراتها يف التحجيل .ومل تتم التوصية بدبول طجبات دتويل أنشطة األطراف العامجة
مبوتب ادلادة  5اليت تأخر لديها الربنامج الدطري والبيانات مبوتب ادلادة .7
 - 85وقدم ممثل األمانة بيانات قن اجاستهالك اإلمجايل ادلتبدي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية .فدال إنه
دتت ادلوافدة قجى دتويل التخجص التدرتي من ما رلاوقه  8,478.37طن بدالة استةفاد األوزون من استهالك
مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،ومل تتم بعد ادلوافدة بعد قجى دتويل الـ  84,388.80طةاً بدالة استةفاد األوزون
ادلتبدية ( 74يف ادلائة من اجملاو ) .وبالةظر يف ادلواد الثالث األكثر استخداماً قجى نطاق واسع ،فدد دتت ادلوافدة
قجى دتويل التخجص التدرجيي من  45يف ادلائة من استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية 040باء و 31يف
ادلائة من استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية 048 -باء و 05يف ادلائة من استهالك مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية  .88 -وأظهرت بيانات استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ادلبجغ قةها يف تدارير
البيانات وتدارير الربامج الدطرية مبوتب ادلادة  7بعض التةاقضات ،واليت كشف الةظر فيها بإمعان أن اجاختالفات
ترتع أساساً إىل مركب الكربون اذليدرو كجوري فجوري 040 -ب ادلوتودة يف البوليوجات اليابدة اخلجط اليت أبجغت
قةها بيانات الربنامج الدطري بشكل مةفصل.
 - 86وفياا يتعجق باألطراف اليت تواته خطر قدم اجامتثال ،أفاد ادلتحدث أن مجيع األطراف العامجة مبوتب
ادلادة  5دتجك نظم تراخيص قائاة باستثةاء تةوب اليودان ،حيث حال الوضع اليياسي واألمين دون اجانتهاء من
مجع البيانات قن مركب الكربون اذليدرو كجوري فجوري .ومع ذلك مت وضع مشرو قانون لإلدارة البيئية ،مبا يف ذلك
الضوابط قجى ادلواد ادليتةفدة لألوزون ،ومن ادلتوقع أن يدره بردلان البالد قبل هناية قام .8105
 - 87وأبجغ برنامج األمم ادلتحدة لجبيئة الجنةة التةفيذية أن حكومة دوميةيكا أدخجت تعديالت قجى أنظاتهاا
اخلاصة بإصدار الًتاخيص لتشال تدابري ادلراقبة ادلعنجة دلركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية .كاا أن الربنامج بصدد
إقادة اجاتصاجات مع حكومة موريتانيا لجاعاونة يف إقداد ادلرحجة األوىل من خطتها إلدارة التخجص التدرجيي من
مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية.
 - 88ومجيع األطراف العامجة مبوتب ادلادة  5لديها أيضاً أنظاة لتخصيص حصص مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية باستثةاء بوروندي اليت مل تيتطع اجانتهاء من إنشاء نظامها الرمسي لجحصص ،بيبب تغري
احلكومة ،رغم أن نظامها غري الرمسي يعال.
 - 89وقدمت ليبيا خطتها إلدارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،حيث أفادت أهنا
ستعود إىل حالة اجامتثال يف  8108دتشياً مع خطة العال ادلددمة إىل جلةة التةفيذ وفداً لجتوصية  .5/54ومن ادلدرر
أن تةظر الجنةة يف اجاقًتاح يف اتتااقها اخلام واليبع ن .ومل تةفذ غواتيااجا التزامها بالتخجص التدرجيي لعام
 8103أو  8104مبوتب اتفاقها مع الجنةة التةفيذية ،ومن ادلدرر أن تبت الجنةة التةفيذية يف أمر تطبيق الشروط
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اجلزائية قن هذين العام ن يف اتتااقها اخلام
التوضيحات بشأن بيانات استهالك الطرف.

واليبع ن .وتيعى أمانة األوزون أيضاً إىل احلصول قجى ادلزيد من

 - 31وشكر أقضاء الجنةة ممثل الصةدوق ادلتعدد األطراف قجى العال الدؤوب الذي قامت الجنةة التةفيذية
وأمانة الصةدوق كاا يتضح من التدرير الذي قدمه .وردا قجى األسئجة بشأن قدرة بعض األطراف اليت أبجغت قن
معدجات مرتفعة جاستهالك بروميد ادليثيل قجى إجناز التخجص التدرجيي التام حبجول قام  8105قجى حنو ما يدتضيه
بروتوكول مونًتيال ،جاحظ ادلاثل أن مجيع األطراف ادلعةية تدريباً تجدت دتويالً لجاياقدة يف التخجص التدرجيي قجى
مدى قدة سةوات ،وأنه جا يوتد ما يشري إىل أهنا لن حتدق اجامتثال الكامل .وأكد أيضاً أن إنتاج بروميد ادليثيل
ادلبجغ قةه بالةيبة إىل الص ن موته لالستخدامات اخلاضعة لجرقابة ،ولي ألغراض احلنر الزراقي ومعاجلات ما قبل
الشحن.

 - 30وأحاطت الجنةة قجااً بادلعجومات اليت مت تددميها.
خامساً -متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف ،وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة بعدم
االمتثال :خطط العمل الحالية للعودة إلى االمتثال
ألف  -كازاخستان (المقرر  31/62والتوصية )6/45
 - 38أشار ممثل األمانة إىل أن كازاخيتان التزمت ،وفداً خلطة العال الواردة يف ادلدرر  ،03/86بتدجيص
استهالكها لعام  8104من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ليصبح  41طةاً ،ومن بروميد ادليثيل ليبجغ  6أطةان
بدالة استةفاد األوزون .وقد أبجغت كازاخيتان مؤخراً قن بيانات تُظهر استهالك  84,81طةاً من مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية بدالة استةفاد األوزون و 6,1أطةان من بروميد ادليثيل بدالة استةفاد األوزون يف قام .8104
 - 33وبةاء قجى ذلك وافدت الجنةة قجى أن تشري إىل تددًن كازاخيتان بياناهتا لعام  8104وفداً لتعهداهتا
مبوتب ادلادة  7من بروتوكول مونًتيال وقجى أن البيانات تشري إىل أن الطرف يف حالة امتثال جالتزاماته لذلك العام
الواردة يف ادلدرر .03/86
باء  -أوكرانيا (المقرر  31/62والتوصية )1/45
 - 34أشار ممثل األمانة إىل أن أوكرانيا التزمت ،وفداً خلطة العال الواردة يف ادلدرر  ،08/86بتدجيص استهالكها
من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية إىل  50,31طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قام  ،8104وتةفيذ نظام
لجحصص ،وتطبيق حظر تدرجيي لجواردات من ادلعدات اليت حتتوي أو تعتاد قجى مواد ميتةفدة لطبدة األوزون،
باإلضافة إىل سن تشريعات تديدة دلراقبة ادلواد قن كثب.
 - 35وأبجغت أوكرانيا مؤخراً قن بيانات تظهر استهالك  49,16طةاً من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية
بدالة استةفاد األوزون يف قام  .8104كاا قدمت معجومات قن اآلليات اليت وضعتها احلكومة إلصدار تراخيص
استرياد وتصدير ادلواد ادليتةفدة لألوزون ،وإقداد مشرو تشريع بشأن سحب ادلواد ادليتةفدة لألوزون من التداول،
وفرض حظر تدرجيي قجى استرياد ادلعدات اليت حتتوي أو تعتاد قجى ادلواد ادليتةفدة لألوزون ،وآليات توزيع حصص
اجاسترياد.
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 - 36ولذلك وافدت الجنةة قجى ما يجي:
 - 0أن تالحظ أن أوكرانيا قدمت بياناهتا لعام  8104وفداً لتعهداهتا مبوتب ادلادة  7من بروتوكول
مونًتيال وأن البيانات تشري إىل أهنا يف حالة امتثال جالتزاماهتا لذلك العام الواردة يف الدرار 08/84؛
 - 8أن حتيط قجااً ،مع التددير ،بادلعجومات ادلددمة من أوكرانيا فياا يتعجق بتةفيذها أحكام الفدرات
( 8ب) و(ج) و(د) من ادلدرر .08/84
التوصية 3/44

سادساً  -احتمال عدم االمتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول
ألف  -ليبيا التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (التوصية )4/45

ٍ
استهالك
 - 37يف سياق تددًن البةد ( 6ب) من تدول األقاال ،أشار ممثل األمانة إىل أن ليبيا أبجغت بشأن
زٍ
ائد من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قامي  8103و .8104واستنابة لطجبات األمانة ،قبل اجاتتاا
الرابع واخلاي ن لجنةة ،قدمت ليبيا توضيحاً قن اجاستهالك الزائد من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف
العام ن ادلذكورين ،وخطة قال تشال معايري زلددة زمةياً لجعودة إىل حالة اجامتثال ونيخة من الجوائح اخلاصة بةظام
الًتاخيص .وناقش ممثل قن ليبيا أيضاً ادليألة مع األمانة قجى هامش اجاتتاا اليادس والثالث ن لجفريق العامل
ادلفتوح العضوية ،قبيل اجاتتاا احلايل ،وقدم مزيداً من التوضيح ،مبا يف ذلك ما يتعجق بتةديح ادلعايري احملددة زمةياً يف
خطة قاجها.
 - 38وقد قزت ليبيا استهالكها الزائد يف قامي  8103و 8104إىل قدم وتود أنظاة معتادة لجًتاخيص
واحلصص إىل تانب حالة البجد اليياسية الصعبة اليت حالت دون تةفيذ أي نشاط لجتخجص التدرجيي .ومع ذلك
يتوقع الطرف استكاال اإلتراءات التشريعية واليياسية الضرورية يف الربع األخري من قام  ،8105وإنشاء أنظاة
لجًتاخيص واحلصص حبجول قام .8107

 - 39وخالل مةاقشة الجنةة لجحالة يف اتتااقها الرابع واخلاي ن ،أقرت بالتحديات اليياسية واألمةية اجليياة
اليت يواتهها الطرف ولكةها خجُصت إىل أن خطة العال ادلددمة لييت مدبولة دتاماً .وتبعاً لذلك اقتادت الجنةة
التوصية  ،5/54طالبة من ليبيا تددًن خطة قال مةدحة وداقيةً إياها إىل إيفاد ممثل قةها إىل اجاتتاا احلايل
دلواصجة مةاقشة ادليألة  .وكاا سبق ذكره ،رغم أن ليبيا كانت تعتزم إيفاد ممثل إىل اجاتتاا إجا أن مشاكل اليفر
حالت دون حضوره يف هناية األمر.
 - 41ويف رسالة مؤرخة يف  9أيجول/سبتارب  ،8105قدمت ليبيا خطة قال زلدثة (انظر
 .)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.2وتشال العةاصر الرئييية لجخطة تددًن ادلرحجة األوىل من خطتها إلدارة
التخجص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية لتةظر فيها الجنةة التةفيذية لجصةدوق ادلتعدد األطراف يف
اتتااقها اخلام واليبع ن؛ واستكاال وتةفيذ اليياسات واإلتراءات التشريعية إلدارة مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية يف الربع األخري من قام 8105؛ وإنشاء وتةفيذ نظام تراخيص وحصص خاص مبركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية لجيةوات ادلدبجة يف الربع األول من قام 8107؛ وتةفيذ ثالثة مشاريع يف قطا رغوة البويل
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يوريثان اجلامدة يف الربع األخري من قام 8107؛ وتتوقع خطة العال أن تعود ليبيا إىل حالة اجامتثال لربوتوكول
مونًتيال يف قام .8108
 - 40وقدمت ليبيا أيضاً ادلزيد من التفاصيل بشأن اليياسات واإلتراءات اليت تةوي استكااذلا حبجول هناية قام
 ،8105مبا يف ذلك تعاريف الًتاخيص واحلصص ،وإتراءات وشروط طجب الًتخيص وادلوافدة قجيها .ويعتزم الطرف
مةح بعض الًتاخيص قبل هناية قام  8105لتييري سالسة العاجيات ابتداء من  0كانون الثاين/يةاير ،8106
وأشارت إىل أنه قد يجزم تعديل نظام الًتاخيص واحلصص يف ادليتدبل ،رهةاً باجاستدرار اليياسي يف البالد والتددم يف
تةفيذ مشاريعه اجاستثاارية .وأشار الطرف أيضاً إىل نيته يف حظر شراء مكيفات اذلواء اليت حتتوي قجى مركبات
الكربون اذليدروكجورية فجورية يف ادليتدبل الدريب ،والةظر يف احتاال فرض حظر يف هناية ادلطاف قجى استرياد
ادلعدات وتددًن طجب لجصةدوق ادلتعدد األطراف لجحصول قجى دتويل إلقداد وتةفيذ ادلرحجة الثانية من خطة إدارة
التخجص لتدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قام .8108
 - 48وأشار ممثل األمانة إىل أن تددًن ادلرحجة األوىل من خطة ليبيا إلدارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية أُدرج يف خطة أقاال قام  8106لجصةدوق ادلتعدد األطراف وأن الجنةة التةفيذية طجبت يف
اتتااقها الرابع واليبع ن من اليونيدو مواصجة مياقدة احلكومة يف بدء تشغيل نظامها اخلاص بالًتاخيص .ووافدت
الجنةة التةفيذية أيضاً قجى جتديد مشرو ليبيا لجتعزيز ادلؤسيي دلدة سةة ،وشنعت حكومتها قجى العال مع
اليونيدو من أتل العودة إىل حالة اجامتثال وتددًن طجبها لجيةة الثانية من التاويل يف قام .8106
 - 43ويف ادلةاقشة اليت تجت ذلك ،جاحظ أقضاء الجنةة أن خطة العال ادلةدحة جا ختتجف كثرياً قن اخلطة
األصجية .وقالت ممثجة األمانة إهنا طجبت توضيحات من ليبيا قن اليبب الذي جيعل خطة العال تتوخى إنشاء
وتةفيذ نظام لجًتاخيص واحلصص خاص مبركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف الربع األول من قام  8107يف
الوقت الذي يبدو فيه أهناُ تشغل نظاماً مةذ هناية قام  .8105وكان رد ليبيا ،الذي أكده ممثل اليونيدو ،أنه قجى
الرغم من أن نظام الًتاخيص كان يعال مةذ حزيران/يونيه  ،8105إجا أن احلكومة مل تكن تعتدد أنه ميكةها ،وفداً
دلعطيات الواقع ،إنفاذ نظام احلصص يف الوقت احلايل ،ولكن من ادلتوقع أن تفعل ذلك بالتزامن مع ادلشاريع
اجاستثاارية ادلزمع تةفيذها يف إطار ادلرحجة األوىل من خطتها إلدارة التخجص التدرجيي من مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية .وأشار ممثل األمانة إىل أن بروتوكول مونًتيال يدتضي تةفيذ نظام لجًتاخيص قجى الواردات
والصادرات ،ولكن لي نظام لجحصص ،بيد أنه أشار إىل أن نظام احلصص أداة قياة يف تةفيذ الًتاخيص قجى
الصادرات والواردات وأن مجيع البجدان تدريباً اقتادت نظاماً لجحصص.
 - 44ولذلك وافدت لجنةة قجى ما يجي:
إذ تالحظ مع الدجق أن ليبيا أبجغت قن استهالك لجاواد اخلاضعة لجرقابة الواردة يف اجملاوقة األوىل من
ادلرفق تيم (مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية) ،قدره  044طةاً بدالة استةفاد األوزون لعام  ،8103و088,4
طةاً بدالة استةفاد األوزون لعام  ،8104وكالمها تتعارضان مع متطجبات الربوتوكول لجحد من اجاستهالك اليةوي من
تجك ادلواد حبيث جا تتناوز  008,38طن بدالة استةفاد األوزون يف اليةت ن ادلذكورت ن،
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وإذ تالحظ مع التددير ،مع ذلك ،تددًن ليبيا توضيحاً قن استهالكها الزائد من مركبات الكربون
اذليدروكجورية فجورية يف قام  8103و،8104
وإذ تالحظ أيضاً مع التددير تددًن الطرف خطة قال لجعودة إىل حالة اجامتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها
الربوتوكول قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية يف قام ،8108
 - 0أن حتث الطرف قجى إنشاء وتةفيذ نظام حصص وطين لجواردات من مركبات الكربون اذليدروكجورية
فجورية يف أقرب وقت ممكن؛
 - 8أن حتيل مشرو ادلدرر الوارد يف الفر ألف من ادلرفق األول ذلذا التدرير لالتتاا اليابع والعشرين
لألطراف لكي يةظر فيه.
التوصية 6/44

باء  -جنوب أفريقيا :التخلص التدريجي من كلورو فلورم الميثيل (التوصية )2/45
 - 45يف سياق تددًن البةد ( 6ب) من تدول األقاال ،أشار ممثل األمانة إىل أن تةوب أفريديا أبجغت قن
وتود استهالك زائد من كجورو فورم ادليثيل يف قامي  8100و .8108ويف اجاتتاا الرابع واخلاي ن لجنةة أفاد
ممثل األمانة بأن األمانة ناقشت ادليألة مع ممثل تةوب أفريديا يف اجاتتاا اليادس والثالث ن لجفريق العامل ادلفتوح
العضوية ،وأن ادلشكجة نشأت قجى ما يبدو قن أخطاء زلتاجة يف استخدام رموز اجلاارك يف أثةاء تينيل الواردات؛
وأن احلكومة التزمت بالتحديق يف ادليألة رلدداً ،وتددًن إتابة قاطعة .وتبعاً لذلك ،اقتادت الجنةة التوصية 6/54
تطجب فيها من تةوب أفريديا تددًن توضيح قن اجاستهالك الزائد ،وخطة قال ،حيب اجاقتضاء ،تشال معايري
زلددة زمةياً لضاان قودة الطرف فوراً إىل حالة اجامتثال.
 - 46وأفاد ممثل األمانة بأن تةوب أفريديا أكدت جاحداً أن اجاستهالك الزائد الظاهر سببه بالفعل أخطاء يف
كتابة رموز اجلاارك يف أثةاء تينيل الواردات وأن الرقم الصحيح لعامي  8100و 8108كان يةبغي أن يكون
صفراً يف كل قام .وأضاف أن احلكومة جا تزال حتدق يف ادليألة من أتل حتديد كيف حدث اخلطأ ولضاان
أجا حتدث أخطاء مماثجة يف ادليتدبل.
 - 47ولذلك وافدت الجنةة قجى أن تالحظ أن التوضيح الذي قدمته تةوب أفريديا قن حالتها فياا يتعجق
باستهالك كجوروفورم ادليثيل يف قامي  8100و ،8108وتأكيدها أن اجاستهالك كان صفراً من تجك ادلادة يف البالد
يف العام ن ادلذكورين ،األمر الذي يشري إىل أن الطرف يف حالة ٍ
امتثال لتعهداته بشأن استهالك كجوروفورم ادليثيل
مبدتضى الربوتوكول.

سابعاً  -النظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن تقرير البيانات
ألف  -اإلبالغ عن البيانات عن عام  6135بموجب المادة 7
 - 48أشار ممثل األمانة ،مذكراً بالعرض الذي قدمه يف إطار البةد  3من تدول األقاال ،إىل أن سبعة أطراف مل
تدم حىت اآلن باإلبالغ قن بياناهتا بشأن اجاستهالك واإلنتاج لعام  ،8104يف إخالل بتعهداهتا مبوتب ادلادة  7من
بروتوكول مونًتيال ،اليت تدضي باإلبالغ قن البيانات اليةوية يف موقد أقصاه  31أيجول/سبتارب من العام التايل.
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 - 49لذلك وافدت الجنةة قجى أن حتيل إىل نظر اجاتتاا اليابع والعشرين لألطراف مشرو ادلدرر الوارد يف
الفر باء من ادلرفق األول ذلذا التدرير ،الذي يتضان ،يف مججة أمور ،تينيل قدد األطراف اليت أبجغت ببياناهتا
بشأن ادلواد ادليتةفدة لألوزون لعام  8104ومالحظة ذلك العدد مع التددير ،وإقداد قائاة باألطراف اليت يف حالة
قدم امتثال جالتزاماهتا ادلتعجدة باإلبالغ بالبيانات مبوتب بروتوكول مونًتيال.
التوصية 1/44
باء -

اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع
 - 51وأشار ممثل األمانة أيضاً إىل أنه طُجب من األمانة مبوتب ادلدرر  3/80أن تجفت انتباه جلةة التةفيذ إىل
ميائل قدم اإلبالغ قن استخدامات قوامل التصةيع .ومثجاا ذكر سابداً ،مل تدم إسرائيل بعد باإلبالغ قن بياناهتا
بشأن استخدامات قوامل التصةيع لعام .8104
 - 50لذلك وافدت الجنةة قجى ما يجي:
إذ تشري إىل الفدرة ( 4أ) من ادلدرر  ،04/01الذي قرر اتتاا األطراف مبوتبه أن مجيع األطراف يةبغي
أن تبجغ األمانة يف موقد غايته  31أيجول/سبتارب من كل قام قن استخدامها لجاواد اخلاضعة لجرقابة كعوامل تصةيع،
وميتويات اجانبعاثات من تجك اجاستخدامات ،وتكةولوتيات اجاحتواء اليت تيتخدمها لجتدجيل إىل أدىن حد من
انبعاثات ادلواد اخلاضعة لجرقابة،
وإذ تشري أيضاً إىل الفدرة  4من ادلدرر  ،3/80الذي طجب اتتاا األطراف مبوتبه من أمانة األوزون أن
تجفت انتباه جلةة التةفيذ إىل حاجات قدم اإلبالغ قن استخدامات قوامل التصةيع،
،7/83

وإذ تشري أيضاً إىل أنه مت الًتخيص إلسرائيل استخدام ادلواد اخلاضعة لجرقابة كعوامل تصةيع وفداً لجادرر

 - 0أن تالحظ مع الدجق أن إسرائيل مل تبجغ حبجول موقد اجاتتاا احلايل قن استخدامها ادلواد
اخلاضعة لجرقابة كعوامل تصةيع يف قام  8104قجى الةحو ادلطجوب مبوتب الفدرة ( 4أ) من ادلدرر 04/01؛
 - 8أن تطجب من الطرف أن يددم ادلعجومات ادلتأخرة إىل األمانة قجى سبيل اجاستعنال ،ويفضل أن
يكون ذلك يف موقد غايته  30آذار/مارس ،8106
 - 3أن تيتعرض حالة إسرائيل يف اتتااقها اليادس واخلاي ن.
التوصية 5/44

ثامناً  -حالة إنشاء جنوب السودان نظماً للتراخيص بموجب المادة  5باء من بروتوكول مونتريال (المقرر
 34/64والتوصية )1/45
 - 58يف سياق تددًن البةد  ،8أبجغ ممثل األمانة أن تةوب اليودان مل يةشئ بعد نظاماً لجًتاخيص مثجاا دتت
الدقوة إليه يف ادلدرر  05/85والتوصية  .8/54ومع ذلك يتوقع اقتااد وتةفيذ التشريعات الالزمة ادلتعجدة بإنشاء
نظام لجًتاخيص يف ادليتدبل الدريب .وقد أثبت ادلدرر والتوصية فائدهتاا يف حث الطرف قجى اجامتثال بالربوتوكول،
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لكن الطرف نفيه مل يظهر إىل حيز الوتود إجا مؤخراً وجا تزال تةدصه العديد من مؤسيات الدولة اليت تؤدي
وظائفها قجى الوته األكال؛ كاا يواته الطرف أيضاً حتديات سياسية وأمةية.
 - 53واقًتح أقضاء الجنةة بأنه يةبغي تعديل مشرو التوصية لتشنيع الطرف قجى مواصجة العال مع الوكاجات
ادلةفذة ادلختصة التابعة لجصةدوق ادلتعدد األطراف بشأن إنشاء نظامه اخلاص بالًتاخيص .ورحب ممثل برنامج األمم
ادلتحدة لجبيئة باجاقًتاح قائالً إنه يف ح ن اتضح أنه من الصعب تددًن مياقدة كامجة جلةوب اليودان وأن البجد مل
يشارك يف اجاتتاا األخري الذي قددته الشبكة اإلقجياية ألفريديا ،إجا أن برنامج األمم ادلتحدة لجبيئة سوف يواصل
مياقيه يف تددًن ادلياقدة.
 - 54ولذلك اتفدت الجنةة قجى ما يجي:
إذ تالحظ مع الدجق أن تةوب اليودان مل يةشئ بعد نظام تراخيص الواردات والصادرات من ادلواد
ادليتةفذة لألوزون الذي دتت الدقوة إليه يف ادلادة  4باء من بروتوكول مونًتيال ،وادلدرر  05/85والتوصية ،8/54
 - 0أن حتث تةوب اليودان من تديد قجى إنشاء نظام تراخيص خاصاً مبراقبة ادلواد ادليتةفذة لألوزون
بوصفها ميألة قاتجة وأن يددم لألمانة ،يف موقد أقصاه  30آذار/مارس  ،8106معجومات قن حالة ذلك الةظام
لتةظر فيه الجنةة التةفيذ يف اتتااقها اليادس واخلاي ن واجاتتاا ُ الثامن والعشرين لألطراف؛

 - 8أن تطجب من تةوب اليودان العال مع الوكاجات ادلةفذة ادلختصة إلنشاء وتةفيذ نظامه اخلاص
بالًتاخيص.

تاسعاً  -النظر في معلومات إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المق ّدمة من األطراف المشاركة في
بناء على دعوة من لجنة التنفيذ
االجتماع ً

 - 55مثجاا سبدت اإلشارة إليه دتت دقوة ممثل ليبيا لجحضور ولكةه مل يتاكن من ذلك .لذلك لييت هةاك
حاتة إىل إتراء مةاقشة يف إطار هذا البةد.

عاشراً  -مسائل أخرى
 - 56مل تةظر الجنةة يف أي ميائل أخرى.

حادي عشر -اعتماد توصيات االجتماع وتقريره
 - 57أقرت الجنةة التوصيات الواردة يف هذا التدرير ،ووافدت قجى أن تعهد مبهاة إقرار تدرير اجاتتاا إىل
الرئي ونائبه الذي أدى أيضاً دور ادلدرر وذلك بالتشاور مع األمانة.

ثاني عشر  -اختتام االجتماع
 - 58بعد تبادل قبارات اجملامجة ادلعتادة ،أقجةت الرئيية اختتام اجاتتاا يف دتام الياقة  05/05ظهر يوم
األربعاء ادلوافق  88تشرين األول/أكتوبر .8105
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المرفق األول
مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها الخامس والخمسين لينظر فيها اجتماع
األطراف

يدرر اجاتتاا اخلام واخلايون لألطراف ما يجي:
ألف  -مشروع المقرر  :-/67عدم امتثال ليبيا لبروتوكول مونتريال
إذ يشري إىل أن ليبيا صدقت قجى بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادليتةفدة لطبدة األوزون يف  00دتوز/يوليه
 ،0991وتعديل لةدن قجى الربوتوكول يف  08دتوز/يوليه  ،8110وتعديل كوبةهاغن يف  84أيجول/سبتارب ،8114
وتعديل مونًتيال ،وتعديل بين ن يف  05نييان/أبريل  ،8104وهي مصةفة كطرف قامل مبوتب الفدرة  0من
ادلادة  5من الربوتوكول،
وإذ يشري أيضاً إىل أن الجنةة التةفيذية وافدت قجى مبجغ  6 518 099دوجاراً من الصةدوق ادلتعدد
األطراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال وفداً لجاادة  01من الربوتوكول لتاك ن ليبيا من حتديق حالة اجامتثال لجربوتوكول،
 - 0إن اجاستهالك اليةوي لجيبيا من ادلواد اخلاضعة لجرقابة الواردة يف اجملاوقة األوىل من ادلرفق تيم
(مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية) والبالغ  044,1طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قام  ،8103و 088,4طةاً
بدالة استةفاد األوزون يف قام  8104يتناوز احلد األقصى ادلياوح به لجطرف وقدره  008,38طةاً بدالة استةفاد
األوزون من ادلواد اخلاضعة لجرقابة يف تجك اليةوات ،ولذلك فإن الطرف يف حالة قدم امتثال لجتدابري ادلفروضة قجى
استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية مبوتب الربوتوكول؛
 - 8أن يشري مع التددير إىل قيام ليبيا بتددًن خطة قال لضاان قودهتا إىل حالة اجامتثال لتدابري الرقابة
قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية ،وتجتزم ليبيا مبوتبها ،وبدون اإلخالل بتشغيل اآللية ادلالية لجربوتوكول،
بوته خاص مبا يجي:
(أ) ختفيض استهالكها من مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية من  088,4طةاً بدالة استةفاد األوزون
يف قام  8104إىل ما جا يزيد قاا يجي:
’ 088,3 ‘0طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قام 8105؛
’ 008,4 ‘8طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قامي  8106و8107؛
’ 016,5 ‘3أطةان بدالة استةفاد األوزون يف قامي  8108و8109؛
’ 76,95 ‘4طةاً بدالة استةفاد األوزون يف قامي  8181و8180؛
’ ‘5ادليتويات ادلياوح هبا مبوتب الربوتوكول يف قام  8188واألقوام التالية؛
(ب) مراقبة إنفاذ نظامها ادلتعجق بًتاخيص واردات وصادرات ادلواد ادليتةفدة لألوزون؛
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(ج) فرض حظر قجى شراء معدات تكييف اذلواء اليت حتتوي قجى مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية
يف ادليتدبل الدريب ،والةظر يف فرض حظر قجى استرياد هذه ادلعدات؛
 - 3أن حيث ليبيا قجى العال مع الوكاجات ادلةفذة ادلعةية من أتل تةفيذ خطة قاجها والتخجص تدرجيياً
من استهالك مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية؛
 - 4أن يرصد رصداً وثيداً التددم الذي حترزه ليبيا فياا يتعجق بتةفيذ خطة العال والتخجص التدرجيي من
مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية .وبددر ما يعال ذلك الطرف حنو حتديق اجامتثال لتدابري الرقابة احملددة اليت
يفرضها الربوتوكول ،يةبغي اجاستارار يف معامجته بةف الطريدة اليت يعامل هبا أي طرف يتديد بالتزاماته .ويف هذا
الصدد ،يةبغي أن تيتار ليبيا يف تجدي ادلياقدة الدولية اليت دتكةها من الوفاء بتجك اجالتزامات وفداً لجبةد ألف من
الدائاة اإلرشادية لجتدابري اليت ميكن أن يتخذها اتتاا األطراف فياا يتعجق بعدم اجامتثال؛
 - 5أن حيذر ليبيا ،وفداً لجبةد باء من الدائاة اإلرشادية لجتدابري اليت قد يتخذها اتتاا األطراف فياا
يتعجق بعدم اجامتثال ،أنه يف حالة قدم قودة ليبيا إىل حالة اجامتثال سيةظر اتتاا األطراف يف تدابري تةينم مع
البةد تيم من الدائاة اإلرشادية لجتدابري .وقد تشال تجك التدابري إمكانية اختاذ اإلتراءات ادلتاحة مبوتب ادلادة ،4
مثل العال قجى ضاان إيداف إمدادات مركبات الكربون اذليدروكجورية فجورية اخلاضعة لعدم اجامتثال حىت جا تشارك
األطراف ادلصدرة يف استارار حالة قدم اجامتثال.
باء  -مشروع المقرر  :-/67البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف وفقاً للمادة  7من بروتوكول مونتريال
إذ يالحظ مع التددير أن [ ]090طرفاً من ب ن  097طرفاً يتع ن قجيها اإلبالغ قن بيانات قن قام
 8104قد فعجت ذلك وأن  84طرفاً من هذه األطراف أبجغت قن بياناهتا حبجول  31حزيران/يونيه  8105وفداً
لجادرر ،05/05
وإذ يالحظ أن  041طرفاً من هذه األطراف أبجغت قن بياناهتا حبجول  31أيجول/سبتارب  8105وفق ما
هو مطجوب مبدتضى الفدرة  3من ادلادة  7من بروتوكول مونًتيال،
وإذ يالحظ مع الدجق ،مع ذلك ،أن األطراف التالية مل تدم باإلبالغ قن بيانات قام [ :8104مجهورية
الكونغو الدميدراطية ،ودوميةيكا ،والصومال ،وقطر ،والكويت ،واليان]،
وإذ يالحظ أن قدم إبالغ هذه األطراف قن بياناهتا لعام  8104وفداً لجاادة  7يضعها يف حالة قدم
امتثال جالتزاماهتا ادلتعجدة باإلبالغ قن البيانات يف إطار بروتوكول مونًتيال إىل أن تتجدى األمانة بياناهتا ادلتأخرة،
وإذ يالحظ أيضاً أن قدم إبالغ البيانات يف وقتها من تانب األطراف يعيق فعالية رصد وتدييم امتثال
األطراف جالتزاماهتا يف إطار بروتوكول مونًتيال،
ييهل إىل حد كبري أقاال الجنةة
وإذ يالحظ كذلك أن اإلبالغ حبجول  31حزيران/يونيه من كل قام ّ
التةفيذية لجصةدوق ادلتعدد األطراف لتةفيذ بروتوكول مونًتيال فياا يتعجق مبياقدة األطراف العامجة مبوتب الفدرة 0
من ادلادة  5من الربوتوكول قجى اجامتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول،
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 - 0أن حيث [مجهورية الكونغو الدميدراطية ،ودوميةيكا ،والصومال ،وقطر ،والكويت ،واليان] ،حيب
اجاقتضاء ،قجى العال قن كثب مع الوكاجات ادلةفذة إلبالغ األمانة بالبيانات ادلطجوبة قجى وته اليرقة؛
 - 8أن يطجب إىل جلةة التةفيذ استعراض وضع األطراف ادلذكورة يف الفدرة  0أقاله يف اتتااقها
اليادس واخلاي ن؛
 - 3أن يشنع األطراف قجى اجاستارار يف اإلبالغ قن بيانات اجاستهالك واإلنتاج مبنرد توفر األرقام،
ويفضل أن يتم ذلك حبجول  31حزيران/يونيه من كل قام ،وفق ما مت اجاتفاق قجيه يف ادلدرر .05/05
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Department of Environmental Protection
Ministry of Foreign Trade and Economic
Relations
Musala 9 Street, 71000 Sarajevo
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Vice-Chair, Executive Committee
Mr. Leslie Smith
Project Officer
National Ozone Unit, Energy Division
Ministry of Finance and Energy
St. George's
Grenada
Tel: +1 473 4358708
Cell: +1 473 4098128
Email: smithld31@gmail.com

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
)(اليونيدو

Mr. Yury Sorokin
Industrial Development Officer
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna
Austria
Tel: +431 26026 3624
E-mail: y.sorokin@unido.org

البنك الدولي
Mr. Thanavat Junchaya
Senior Environmental Engineer
Climate Change Group, Implementing
Agency Coordination Unit
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
17

United States of America
Tel: +1 202 4733841
Email: tjunchaya@worldbank.org

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Mr. Maksim Surkov
Montreal Protocol Unit/Chemicals
Regional Coordinator (Europe/CIS, Arab
States and Africa)
Istanbul Regional Hub
Key Plaza, Abide-i Hurriyet Cad. Istiklal
Sk.11
Tel: +90 850 288 2613
Email: maksim.surkov@undp.org

 برنامج،شعبة التكنولوجيا واالقتصاد والصناعة
األمم المتحدة للبيئة

Mr. James Curlin
Network Policy Manager
OzonAction Branch
UNEP Division of Technology, Industry
and Economics
15 rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09
France
Tel: + 33 144 371 455
Email: jim.curlin@unep.org

أمانة األوزون
Ms. Tina Birmpili
Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3855
E-mail: tina.birmpili@unep.org
Ms. Megumi Seki
Deputy Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/5

Tel: +254 20 3452
E-mail: meg.seki@unep.org
Mr. Gilbert Bankobeza
Chief, Legal Affairs and Compliance
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
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