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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
لبرتوكول مونتريال
االجتماع السادس والخمسون
فيينا 42 ،سبوز/يوليو 4102

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها السادس
والخمسين
أوالً  -افتتاح االجتماع
 - 0عقد االجتماع السادس واخلمسوف للجنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ لربوتوكوؿ مونرتياؿ يف مركز
فيينا الدويل ،فيينا ،يوـ  42سبوز/يوليو  .4102وافتتح رئيس اللجنة ،السيد افتخار احلسن شاه جيالين (باكستاف)،
االجتماع يف الساعة .01/11
 - 4ورحبت السيدة تينا برؽلبيلي ،األمينة التنفيذية ألمانة األوزوف ،بأعضاء اللجنة .وأشارت إىل أنو على الرغم
من أف جدوؿ أعماؿ االجتماع يبدو طويالً إال أف ادلطلوب من اللجنة ازباذ إجراء بشأف عدد قليل من احلاالت
فقط .وىناؾ ثالثة أطراؼ ،مل تبلغ يف السابق عن بياناهتا لعاـ  ،4102لكنها أبلغت الحقاً عن بيانات تظهر أهنا
يف حالة امتثاؿ اللتزاماهتا على ععيد التخلص التدرغلي دبوجب الربوتوكوؿ .وىناؾ أربعة أطراؼ أخرى من احملتمل
أف تكوف يف حاالت عدـ امتثاؿ مل تقدـ بعد ادلعلومات الالزمة لتمكٌن اللجنة من تقييم حاالهتا .واختتمت كلمتها
بتوجيو االنتباه إىل وثائق االجتماع اليت أعدهتا األمانة وأعربت عن تقديرىا حلضور الوكاالت ادلنفذة إىل جانب أمانة
الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ ،اليت يتمثل دورىا يف تقدمي ادلساعدة إىل اللجنة ،عند االقتضاء،
من خالؿ توفًن أي معلومات إضافية عن األطراؼ اليت غلري استعراض حاالت امتثاذلا.

ثانياً  -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ألف  -الحضور
 - 3حضر شلثلو أعضاء اللجنة التالٌن االجتماع :بنغالديش ،والبوسنة واذلرسك ،وكندا ،وكوبا ،وىاييت ،وكينيا،
وباكستاف ،وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .ومل ػلضر شلثلو مايل ورومانيا.
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 - 2كما حضر االجتماع شلثلوف عن أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ وشلثلوف عن الوكاالت ادلنفذة للصندوؽ
ادلتعدد األطراؼ  -وىي برنامج األمم ادلتحدة انإظلائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيةة ،ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية
الصناعية (اليونيدو) ،والبنك الدويل.
 - 5وترد قائمة بادلشاركٌن يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.
باء -

إقرار جدول األعمال
 - 2أقرت اللجنة جدوؿ األعماؿ التايل استناداً إىل جدوؿ األعماؿ ادلؤقت ):(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/R.1
 - 0افتتاح

االجتماع.

 - 4إقرار جدوؿ األعماؿ وتنظيم

العمل.

 - 3عرض مقدـ من األمانة بشأف البيانات وادلعلومات دبوجب ادلادتٌن  7و 9من بروتوكوؿ مونرتياؿ
وادلسائل ذات الصلة.
 - 2عرض مقدـ من أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ بشأف مقررات جلنة التنفيذ
للصندوؽ ذات الصلة واألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة (برنامج األمم ادلتحدة انإظلائي ،وبرنامج
األمم ادلتحدة للبيةة ،ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية ،والبنك الدويل) من أجل تيسًن امتثاؿ
األطراؼ.
 - 5متابعة ادلقررات السابقة اليت ازبذهتا األطراؼ وتوعيات جلنة التنفيذ بشأف ادلسائل ادلتعلقة بعدـ
االمتثاؿ:
(أ)

التزامات انإبالغ عن البيانات (ادلقرر :)9/47
’ ‘0مجهورية الكونغو الدؽلقراطية؛
’ ‘4دومينيكا؛
’ ‘3الصوماؿ؛
’ ‘2اليمن؛

(ب) خطط العمل القائمة للعودة إىل االمتثاؿ:
’ ‘0مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية (ادلقرر )05/42؛
’ ‘4كازاخستاف (ادلقرر )03/42؛
’ ‘3ليبيا (ادلقرر )00/42؛
’ ‘2أوكرانيا (ادلقرر )01/42؛
(ج) عدـ انإبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعاـ  :4102إسرائيل (التوعية )2/55؛
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(د)

عدـ امتثاؿ زلتمل للتخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية (تدابًن
الرقابة) :غواتيماال.

 - 2النظر يف مسائل عدـ االمتثاؿ احملتملة األخرى الناشةة عن تقرير

البيانات.

 - 7حالة إنشاء جنوب السوداف لنظاـ إعدار تراخيص دبوجب ادلادة  2باء من بروتوكوؿ مونرتياؿ (ادلقرر
 05/45والتوعية .)5/55
 -1النظر يف معلومات إضافية بشأف التقارير ادلتصلة باالمتثاؿ ادلقدمة من األطراؼ ادلشاركة يف االجتماع
بناءً على دعوة من جلنة التنفيذ.
 - 9مسائل

أخرى.

 - 01اعتماد توعيات االجتماع وتقريره.
 - 00اختتاـ

االجتماع.

جيم  -تنظيم العمل
 - 7وافقت اللجنة على تطبيق إجراءاهتا ،واالجتماع وفقاً جلدوذلا ادلعتاد ،أي عقد اجتماعٌن يف اليوـ مدة كل
واحد منهما  3ساعات ،على أف ؼلضع ذلك للتعديل حسب االقتضاء.

ثالثاً  -عرض مقدم من األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  7و 9من بروتوكول مونتريال
وبشأن المسائل ذات الصلة
 - 1قدـ شلثل األمانة عرضاً يوجز تقرير األمانة عن البيانات اليت قدمتها األطراؼ وفقاً للمادة  7من بروتوكوؿ
مونرتياؿ لعاـ  4102و 4105وادلادة  9من بروتوكوؿ مونرتياؿ لعاـ .)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/R.2( 4105
 - 9أما فيما يتعلق بتقدمي التقارير لعاـ  4102عمالً بادلادة  9فلم ترد إفادات جديدة منذ االستكماؿ
األخًن ،يف اجتماع اللجنة يف تشرين األوؿ/أكتوبر  .4105وؽلكن االطالع على كل انإفادات ادلقدمة دبوجب ادلادة
 9يف ادلوقع الشبكي لألمانة.
 - 01وفيما يتعلق بانإبالغ عن البيانات دبوجب ادلادة  7لعاـ  ،4105قدـ ما رلموعو  034طرفاً من بٌن
 097طرفاً  -منها  014طرفاً من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  0من ادلادة ( 5األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة
 )5و 31طرفاً من األطراؼ غًن العاملة دبوجب ادلادة  – 5تقارير حبلوؿ  43سبوز/يوليو  .4102وقدـ ما رلموعو
 009طرفاً تقارير حبلوؿ  31حزيراف/يونيو ،بعد تشجيعها دبوجب ادلقرر  05/05على تقدمي تقارير .أما فيما ؼلص
السنوات السابقة فقد أبلغ ما رلموعو  092طرفاً عن مجيع البيانات جلميع السنوات حى هناية عاـ  ،4102ما عدا
اليمن ،الذي مل يبلغ عن بياناتو لعاـ  .4102وأبلغت الحقاً عن بيانات ثالثة أطراؼ أخرى زلددة يف ادلقرر 9/47
على أهنا مل تبلغ عن بياناهتا لعاـ  ،4102وىي مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ.
 - 00وفيما يتعلق حباالت عدـ االمتثاؿ احملتملة الناشةة عن تقارير البيانات ادلقدمة من جانب األطراؼ لعاـ
 ،4102نظرت اللجنة يف حالة ليبيا يف عاـ  4105وكانت ىذه احلالة موضوع ادلقرر  .00/47وقدمت غواتيماال
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معلومات متأخرة أكثر شلا ينبغي حبيث مل تتمكن اللجنة من استعراضها يف عاـ  ،4105وسوؼ تنظر فيها يف
االجتماع احلايل .وجرى التوعل إىل حل حلالة عدـ االمتثاؿ احملتمل الوحيدة األخرى بعد بياف الطرؼ ادلعين أنو قد
أبلغ خطأً عن بياناتو بالكيلوغراـ بدالً من الطن.
 - 04وفيما ؼلص حاالت عدـ االمتثاؿ احملتملة الناشةة عن تقارير البيانات من جانب األطراؼ لعاـ ،4105
ىناؾ ثالثة أطراؼ مل توضح بعد حاالت امتثاذلا .بيد أف إجراء عدـ االمتثاؿ ينص على فرتة ال تقل عن ثالثة أشهر
تسعى فيها األمانة للحصوؿ على ادلزيد من ادلعلومات من تلك األطراؼ قبل رفع حاالهتم إىل اللجنة.
 - 03ويتعٌن على األطراؼ اليت ؽلنحها اجتماع األطراؼ إعفاءات استخدامات ضرورية أو إعفاءات
استخدامات حرجة لسنة معينة أف تقدـ تقارير توضيحية تتعلق بتلك انإعفاءات حبلوؿ كانوف الثاين/يناير من السنة
التالية .وقد قدمت مجيع األطراؼ ادلطلوب منها تقدمي تلك التقارير التوضيحية التقارير ادلطلوبة.
 - 02وفيما يتعلق بانإبالغ عن الصادرات ووجهاهتا لعاـ  ،4102فقد أبلغ ما رلموعو  31طرفاً ،وفقاً للمقرر
 ،02/07عن عادرات ،منها  44طرفاً حددت وجهات مجيع عادراهتا وحددت  7أطراؼ وجهات بعض تلك
الصادرات .وحددت األطراؼ ادلبلغة وجهات ما نسبتو  91,2يف ادلائة من عادراهتا بالوزف .وأكد طرفاف أبلغا عن
عادرات لكل من ليبيا وكازاخستاف أف ىذه التجارة سبت بعد أف أعبح ىذاف البلداف طرفٌن ،شلا يعين أف ىذه
الصادرات يف حالة امتثاؿ للربوتوكوؿ .ووفق ما ىو مطلوب يف ادلقرر ،أرسلت األمانة إىل األطراؼ ادلستوردة ادلعنية
 031رسالة يف شباط/فرباير  4102تتضمن معلومات رلمعة عن عادرات مبلغ عنها.
 - 05وأبلغ ما رلموعو  023طرفاً عن واردات خالؿ عاـ  ،4102منها  32طرفاً حددت بلداف ادلصدر
بالنسبة جلميع وارداهتا وحددت  01أطراؼ أخرى بلداف ادلصدر لبعض الواردات .ومن حيث وزف الواردات فإف ما
نسبتو  21يف ادلائة من مجيع الواردات حددت مصادرىا .ووفق ما ىو مطلوب يف ادلقرر ،فقد مجعت األمانة
ادلعلومات الكلية الواردة من األطراؼ ادلستوردة وقدمتها يف شباط/فرباير  4102فقط إىل األطراؼ الػ ػ ػ  03ادلصدرة
اليت طلبت ذلك.
 - 02وفيما يتعلق بانإبالغ عن انإنتاج أو االستهالؾ الزائدين للمواد ادلستنفدة لألوزوف نتيجةً للتخزين (ادلقرراف
 07/01و ،)41/44فقد قدـ حى اآلف طرفاف ىذه ادلعلومات لعاـ  .4105وأبلغ كل من تشيكيا واالرباد
األورويب عن كمية من رابع كلوريد الكربوف منتجة كمنتج ثانوي ومعدة للتدمًن يف السنة التالية.
 - 07ودبقتضى ادلقرر  3/40طلب إىل األمانة أف توجو نظر اللجنة إىل حاالت عدـ انإبالغ عن استخدامات
عوامل التصنيع .وقدمت ثالثة أطراؼ من األطراؼ األربعة اليت ال يزاؿ يسمح ذلا هبذه االستخدامات  -وىي
الصٌن واالرباد األورويب والواليات ادلتحدة األمريكية  -تقاريرىا لعاـ  ،4102كما قدـ االرباد األورويب تقريراً لعاـ
4105؛ أما الطرؼ ادلتبقي ،وىو إسرائيل ،فلم يقدـ تقريراً عن أ ٍي من السنتٌن.
 - 01وأنتج يف عاـ  4102أكثر من  211 111طن من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف كاف قد جرى التخلص
تدرغلياً من إنتاجها واستهالكها خبالؼ ذلك ومجيعها تقريباً لالستخداـ كمواد وسيطة على النحو ادلسموح بو
دبوجب بروتوكوؿ مونرتياؿ .وتبلغ نسبة مركبات الكربوف الكلورية فلورية  24يف ادلائة من رلموع تلك الكمية ونسبة
رابع كلوريد الكربوف  57يف ادلائة .وأبلغ  02طرفاً عن استخدامات ادلواد الوسيطة يف عاـ  ،4102وبلغ رلموع
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الكميات ادلستخدمة زىاء  0,4مليوف طن استخدمت كمواد وسيطة يف كل عاـ يف الفرتة من عاـ  4100إىل عاـ
 ،4102وشكلت مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ما يقرب من  57يف ادلائة من ىذه الكمية.
 - 09وظل استهالؾ بروميد ادليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن مستقراً نسبياً عند زىاء
 01 111طن سنوياً من عاـ  4100إىل عاـ  .4102وتراوح عدد األطراؼ ادلبلغة عن ىذه االستخدامات بٌن
 29و 55خالؿ نفس الفرتة.
 - 41وجرى تدمًن زىاء  09 111طن من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف عاـ  ،4102وىي كمية تزيد عن
الكميات ادلدمرة يف السنوات الثالث السابقة .وأبلغ  01إىل  42طرفاً عن عملية تدمًن يف كل سنة من السنوات
من عاـ  4100إىل عاـ .4102
 - 40ودبقتضى ادلقرر  02/42طلب إىل األطراؼ على ضلو حازـ أف ربدد الكميات الصفرية بكتابة أعفار بدالً
من ترؾ اخلانات شاغرة يف استماراهتا للبيانات اليت ينبغي تقدؽلها دبوجب ادلادة  .7وكاف ىناؾ اطلفاض ثابت يف
عدد األطراؼ اليت تركت خانات شاغرة .وحى ىذا التاريخ ترؾ ما رلموعو  09طرفاً خانات شاغرة يف تقارير
البيانات لعاـ  ،4105واستجاب  07طرفاً منها الحقاً لطلبات التوضيح.
 - 44أحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت قدمت.

رابعاً  -عرض مقدم من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن مقررات لجنة التنفيذ
للصندوق ذات الصلة 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
 - 43قدـ شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ تقريراً عن مستويات االستهالؾ وانإنتاج ادلبلغ عنها يف تقارير
الربنامج القطري اليت قدمتها األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 5؛ وحالة الدراسات االستقصائية لبدائل ادلواد ادلستنفدة
لألوزوف ،استجابةً للفقرة  2من ادلقرر 9/42؛ والتمويل ادلعتمد حى ىذا التاريخ للتخلص التدرغلي من ادلواد
اخلاضعة للرقابة يف إطار الربوتوكوؿ؛ وادلقررات ذات الصلة اليت ازبذهتا اللجنة التنفيذية؛ واألنشطة اليت نفذهتا
الوكاالت ادلنفذة للصندوؽ .ويستند التقرير إىل ادلعلومات ادلقدمة يف الوثيقة الواردة يف مرفق مذكرة األمانة بشأف
بيانات الربنامج القطري وفرص االمتثاؿ (.(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/INF/R.3
 - 42وقاؿ إف الوثيقة عرضت بيانات الربنامج القطري وقدمت ربليالً قطاعياً لكميات االستهالؾ وانإنتاج
ادلتبقية ووفرت مصدر بيانات الستعراض ادلشاريع ومعلومات عن ادلسائل ادلتعلقة باالمتثاؿ .وىناؾ ستة بلداف مل تبلغ
عن بيانات الربامج القطرية اخلاعة هبا لعاـ  4102حبلوؿ موعد االجتماع األخًن للجنة التنفيذية .ودبوجب ادلقرر
 5/54فإف طلبات سبويل األنشطة ،يف البلداف اليت مل تقدـ بعد بيانات الربامج القطرية ،لن يوعى بادلوافقة عليها.
وحبلوؿ  05سبوز/يوليو  4102أبلغ ما رلموعو  013بلداف عن بيانات الربامج القطرية اخلاعة هبا لعاـ 4105.
 - 45وقدـ ادلمثل معلومات عن االختالفات بٌن البيانات ادلبلغ عنها يف إطار الربامج القطرية والبيانات ادلبلغ
عنها دبوجب ادلادة  ،7حيث نتجت ىذه االختالفات عن إدراج مركب الكربوف اذليدروكلوري فلوري 020 -ب
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( ،)HCFC -141bالذي يدخل يف تركيب البوليوالت ادلسبقة ادلزج ادلستوردة ،يف بيانات الربامج القطرية بينما مل يدرج
يف البيانات ادلبلغ عنها دبوجب ادلادة  ،7يضاؼ إىل ذلك تقريب األرقاـ واألخطاء يف إدخاؿ البيانات.
 - 42وتتضمن الوثيقة أيضاً ربليالً للتقارير عن إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الرئيسية
الثالث ( ،HCFC-22و HCFC-141bو )HCFC-142bللسنوات  .4102-4101إف أرقاـ االستهالؾ ىي بشكل
عاـ أعلى من أرقاـ انإنتاج.
 - 47وانتقل إىل البلداف ادلعرضة خلطر عدـ االمتثاؿ فأشار إىل أف نظم إعدار تراخيص الصادرات والواردات
من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف موجودة يف مجيع األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  ،5دبا يف ذلك جنوب السوداف ،الذي
كاف قد أبلغ عن إنشاء نظاـ نإعدار الرتاخيص يف نيساف/أبريل  .4102بيد أف موريتانيا مل تعدؿ بعد نظاـ إعدار
الرتاخيص لديها لكي يشمل تدابًن الرقابة ادلعجلة على مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية .وتوجد نظم ربديد
احلصص من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف مجيع األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  ،5باستثناء بوروندي ،اليت
مل تتمكن من استكماؿ نظامها اخلاص بسبب تغيًن يف احلكومة ،وعلى الرغم من ذلك يطبق نظاـ غًن رمسي.
 - 41وأبلغت مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ عن بياناهتا لعاـ  4102وفقاً للمقرر ،9/47
بيد أف اليمن مل يبلغ بعد عن بياناتو .وأبلغت مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية عن كمية استهالؾ وإنتاج دلركبات
الكربوف اذليدروكلورية فلورية تقل عن احلد األقصى ادلسموح بو يف عاـ  4105يف إطار خطة عملها للعودة إىل
االمتثاؿ ادلنصوص عليها يف ادلقرر  .05/42وجرت ادلوافقة على خطة ليبيا نإدارة التخلص التدرغلي من مركبات
الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف االجتماع اخلامس والسبعٌن للجنة التنفيذية دوف انإخالؿ بعمل آلية بروتوكوؿ
مونرتياؿ دلعاجلة عدـ االمتثاؿ .وكانت ليبيا قد أشارت إىل أهنا ستعود إىل االمتثاؿ يف عاـ  4101سبشياً مع خطة
عملها الواردة يف ادلقرر  .00/47ومل ِ
تف غواتيماال بالتزاماهتا ادلتفق عليها مع اللجنة التنفيذية للتخلص التدرغلي يف
عامي  4103و ،4102ولذلك فقد طبق الشرط اجلزائي من االتفاؽ خبصوص ىاتٌن السنتٌن ،ونتج عن ذلك
خفض دبا بنسبتو  05يف ادلائة من قيمة الدفعة الثالثة يف ادلرحلة األوىل من خطة ىذا الطرؼ نإدارة التخلص
التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.
 - 49وفيما يتعلق بعمليات اجلرد والدراسات االستقصائية بشأف بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ،اليت يتعٌن
إجراؤىا استجابةً للفقرة  2من ادلقرر  ،9/42وافقت اللجنة التنفيذية على إجراء استقصاءات يف  047طرفاً من
األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  .5وهتدؼ الدراسات االستقصائية إىل مساعدة البلداف على التوعل إىل فهم أفضل
لالذباىات التارؼلية يف استهالؾ بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ،وتوزيعها حسب القطاعات والقطاعات الفرعية،
وتقدمي حملة شاملة عن األسواؽ الوطنية اليت طرحت فيها البدائل وسوؼ تطرح فيها تدرغلياً ،مع األخذ يف االعتبار
التكنولوجيات ادلوجودة األخرى .ومن ادلقرر أف يكتمل إجراء ىذه االستقصاءات يف موعد ال يتجاوز هناية عاـ
 ،4102حبيث يتسىن تقدمي ربليل للنتائج لكي تنظر فيو اللجنة التنفيذية يف اجتماعها األوؿ يف عاـ 4107.
 - 31وأعرب عن األمل يف أف ربتفظ وحدات األوزوف الوطنية بادلنهجيات ادلوضوعة من أجل مجع وربليل
استخداـ البدائل والبيانات األخرى (على سبيل ادلثاؿ ،التفاعيل عن الشركات ذات الصلة) لكي يتسىن ذلذه
الوحدات مجع البيانات بعد اكتماؿ الدراسات االستقصائية .وغلري تشجيع الوكاالت ادلنفذة للصندوؽ على
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مساعدة وحدات األوزوف الوطنية يف ربقيق ىذا اذلدؼ من خالؿ تطبيق نظم لتيسًن مجع البيانات يف ادلستقبل
وإدراجها يف تقارير الربامج القطرية.
 - 30وانتقل إىل الدعم ادلايل للتخلص التدرغلي من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف فأبلغ عن أف مجيع األطراؼ العاملة
دبوجب ادلادة  5تلقت دعماً للتخلص التدرغلي من مجيع ادلواد خبالؼ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية .وقد
أصلز التخلص التدرغلي الكامل من مجيع مركبات الكربوف الكلورية فلورية واذلالونات ورابع كلوريد الكربوف.
وستكشف بيانات عاـ  4105اليت سيبلغ عنها الحقاً دبوجب ادلادة  7من الربوتوكوؿ عما إذا كاف التخلص
التدرغلي من كلوروفورـ ادليثيل وبروميد ادليثيل قد أصلز أيضاً.
 - 34ومن أجل التخلص التدرغلي من استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية اعتمد من حيث ادلبدأ
مبلغاف قدرعلا  559,4مليوف دوالر و 92,7مليوف دوالر للمرحلتٌن األوىل والثانية ،على التوايل ،من خطط إدارة
التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف  024طرفاً .ومن ادلتوقع أف تقدـ موريتانيا وجنوب
السوداف ادلرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عاـ ،4102
وأف تقدـ اجلمهورية العربية السورية ادلرحلة األوىل يف عاـ 4107؛ وقد جرى بالفعل اعتماد سبويل للتخلص التدرغلي
من مركب الكربوف اذليدروكلوري فلوري  44-يف قطاع التربيد وتكييف اذلواء باجلمهورية العربية السورية .وجرت
ادلوافقة على إعداد مشاريع للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية
فلورية يف  31طرفاً .وتعادؿ الكمية الكلية من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية اليت سيجري التخلص منها
تدرغلياً يف إطار خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية  -وىي  9 503طناً
استنفادياً  -ما نسبتو  49يف ادلائة من مستويات استهالؾ األطراؼ ذلذه ادلركبات عند بداية تنفيذ خططها نإدارة
التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.
 - 33ومن أجل التخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية اعتمد من حيث ادلبدأ مبلغ
قدره  395مليوف دوالر من أجل التخلص التدرغلي التاـ من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف الصٌن.
وقد أفرج عن مجيع ادلبالغ للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية
فلورية وقدرىا  95مليوف دوالر ،ومن ادلتوقع أف تقدـ مقرتحات للمرحلة الثانية للنظر فيها من جانب اللجنة
التنفيذية يف اجتماعها األوؿ يف عاـ  .4107والتزمت مجيع األطراؼ ادلنتجة األخرى باستثناء مجهورية كوريا الشعبية
الدؽلقراطية بالتخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية كجزء من اتفاقاهتا اذلادفة للتخلص
التدرغلي من مركبات الكربوف الكلورية فلورية .وقد أدرج إعداد مشروع خلطة إدارة التخلص التدرغلي من إنتاج
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ،يف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية ،يف خطة عمل لتقدؽلها يف عاـ 4102.
 - 32وعقب العرض الذي قدمو شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ أجاب ادلمثل عن أسةلة أعضاء اللجنة.
ورداً على سؤاؿ بشأف تاريخ استكماؿ الدراسات االستقصائية لبدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف لألطراؼ العشرين اليت
مل تتم ادلوافقة بعد على ىذه الدراسات فيما ؼلصها ،أوضح أنو ليست كل البلداف قد طلبت إجراء ىذه الدراسة.
بيد أف اللجنة التنفيذية قد تنظر يف عاـ  4107يف ادلزيد من طلبات سبويل الدراسات االستقصائية.
 - 35ورداً على سؤاؿ بشأف التضارب يف بيانات مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الواردة يف البوليوالت
ادلسبقة ادلزج ادلستوردة بيػَّن شلثل أمانة الصندوؽ وشلثل أمانة األوزوف أنو على الرغم من أف استًناد أو تصدير مركب
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الكربوف اذليدروكلوري فلوري 020 -ب ( )HCFC-141bالداخل يف تركيب البوليوالت ادلسبقة ادلزج ال يعترب
’’استهالكاً‘‘ دبوجب أحكاـ بروتوكوؿ مونرتياؿ إال أف اللجنة التنفيذية على استعداد لتقدمي سبويل للتخلص التدرغلي
من ىذه ادلواد ،وبناءً على ذلك سجلت ىذا االستهالؾ.
 - 32أحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت قدمت.

خامساً -متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة بعدم
االمتثال
ألف  -التزامات اإلبالغ عن البيانات (المقرر )9/27
 - 37وأشار شلثل األمانة إىل أنو حبلوؿ موعد االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ يف تشرين الثاين/نوفمرب
 4105فإف مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ واليمن مل تقدـ بياناهتا لعاـ  4102إىل األمانة العامة.
حث االجتماع األطراؼ األربعة على أف تبلغ عن البيانات ادلطلوبة على وجو
ويف مقرر اجتماع األطراؼ َّ 9/47
السرعة .وقد استجابت ىذه األطراؼ ،باستثناء اليمن ،لطلب اجتماع األطراؼ.
 - 31ولذلك وافقت اللجنة على أف تشًن إىل أف مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ قدمت مجيع
البيانات ادلتبقية وفقاً اللتزاماهتا على ععيد انإبالغ عن البيانات دبوجب الربوتوكوؿ وادلقرر  ،9/47وأف البيانات
تؤكد أف تلك األطراؼ يف حالة امتثاؿ لتدابًن الرقابة لعاـ  4102دبوجب الربوتوكوؿ.
 - 39ورداً على أسةلة بشأف مسار العمل ادلالئم لليمن وما إذا كاف ىناؾ توضيح ألسباب عدـ تقدمي البيانات،
أوضح شلثلو األمانة العامة أنو مل يقدـ طلب لبياف أسباب تأخر تقدمي البيانات نظراً ألف األطراؼ يطلب منها دائماً
بياف أسباب عدـ إبالغها عن البيانات إذا مل ترد على واحد أو اثنٌن من الرسائل التذكًنية .وإذا تكرر عدـ إبالغ
الطرؼ عن البيانات فإف األمانة رباوؿ أف ذبمع وتوفر أكرب قدر شلكن من ادلعلومات حى تتسىن مناقشة احلالة من
جانب جلنة التنفيذ .أما يف حالة اليمن فإف ىذا الطرؼ أبلغ األمانة أنو ظن أنو قد أبلغ عن البيانات ادلطلوبة؛ وقد
يكوف حدث بعض اخللط فيما يتعلق بانإبالغ عن ادلعلومات ادلوجهة ألمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ.
 - 21وأضاؼ شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ أف اللجنة التنفيذية تستعرض دائماً مجيع ادلشاريع واألنشطة
اليت تتأخر وتسعى للحصوؿ على إيضاحات بشأف أي تأخًن من ىذا القبيل من الطرؼ ادلعين .وقد نظرت اللجنة
التنفيذية يف اجتماعها السادس والسبعٌن ،يف أيار/مايو  ،4105يف حالة اليمن وطلبت تقدمي البيانات ادلتأخرة.
ويتوفر دعم مايل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ دلشاريع التعزيز ادلؤسسي ،دبا يف ذلك فيما يتعلق بانإبالغ عن
البيانات ،بيد أنو لن تتم ادلوافقة على التمويل يف حاؿ عدـ تقدمي بيانات الربامج القطرية.
 - 20ورداً على سؤاؿ عما إذا كانت اليمن قد طلبت مزيداً من الوقت وما إذا كاف ؽلكن أف يطلب من األطراؼ
ادلصدرة أال تصدر إىل اليمن ،أوضحت األمانة أف اليمن مل تطلب ادلزيد من الوقت وأف الطلب إىل ادلصدرين
االمتناع عن التصدير إىل طرؼ ما ىو عادةً ادلالذ األخًن يف حاؿ وجود طرؼ يف حالة عدـ امتثاؿ مستمرة.
 - 24وأفاد شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيةة بأف العمليات ادلعتادة يف اليمن تعرقلت بسبب الصراع ادلدين الذي
اندلع يف آذار/مارس  4105وال يزاؿ مستمراً .ويف آذار/مارس  4105شارؾ موظفو وحدة األوزوف الوطنية يف
اليمن يف اجتماع للشبكة انإقليمية يف البحرين ولكنهم وجدوا أنفسهم غًن قادرين على العودة إىل البلد بسبب
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اندالع القتاؿ .وقد انتقل ىؤالء الحقاً إىل بلد آخر لكنهم ال يزالوف غًن قادرين على العودة إىل اليمن .وحى قبل
حدوث النزاع واجو برنامج األمم ادلتحدة للبيةة ععوبةً يف ربويل ادلوارد إىل احلكومة ،بيد أف الصراع جعل من
ادلستحيل فعلياً القياـ بذلك .ومع توقف عمل وحدة األوزوف الوطنية توقف مجع البيانات ومن غًن احملتمل أف تقدَّـ
أي بيانات إىل األمانة يف ادلستقبل القريب.
 - 23بناءً على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:

إذ تالحظ مع القلق أف اليمن مل يقدـ بعد بياناتو عن ادلواد ادلستنفدة لألوزوف لعاـ  4102وفقاً للمادة 7
من بروتوكوؿ مونرتياؿ وادلقرر 9/47؛
وإذ تالحظ كذلك الوضع السياسي واألمين السائد يف البالد؛
ربث رغم ذلك اليمن على أف يبلغ األمانة ببياناتو ادلتعلقة بادلواد ادلستنفدة لألوزوف لعاـ  4102يف أقرب
وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  05أيلوؿ/سبتمرب  ،4102دبا يسمح للجنة بأف تنظر فيها يف اجتماعها السابع
واخلمسٌن.
التوصية 1/56
باء -

خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال

-1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المقرر )15/26
 - 22أشار شلثل األمانة إىل أف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر
 ،05/42خبفض استهالكها دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ليصل إىل ما ال يزيد عن  71,02طن استنفادي
وإنتاجها من ىذه ادلركبات ليصل إىل ما ال يزيد عن  47,2طن استنفادي يف عاـ  .4105ومنذ ذلك الوقت
قدمت بيانات لعاـ  4105تبٌن أهنا يف حالة امتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب ادلقرر 05./42
 - 25بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف تشًن إىل أف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية قدمت بياناهتا لعاـ
 4105وفقاً اللتزاماهتا دبوجب ادلادة  7من بروتوكوؿ مونرتياؿ ،وأف البيانات تشًن إىل أف الطرؼ يف حالة امتثاؿ
اللتزاماتو لتلك السنة على النحو ادلبٌن يف ادلقرر .05/42

-2

كازاخستان (المقرر )13/26
 - 22أشار شلثل األمانة إىل أف كازاخستاف التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،03/42خبفض
استهالكها دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن  9,9طن استنفادي ،وخفض استهالكها لربوميد
ادليثيل إىل عفر طن استنفادي يف عاـ  .4105بيد أف الطرؼ مل يقدـ بعد بياناتو لعاـ 4105.
 - 27وأفاد شلثل اليونيدو بأنو نظراً لعدـ توفر أي دعم مايل متاح لكازاخستاف فإنو ال تعمل حالياً أي وكالة من
الوكاالت ادلنفذة مع ىذا البلد وال غلري تنفيذ أي مشاريع .لكن رغم ذلك فإف احلكومة تأخذ التزاماهتا مأخذ اجلد،
وقد سبكنت من البقاء يف حالة امتثاؿ خلطة عملها .وتوقع ادلمثل أف يبلغ الطرؼ عن البيانات قبل  05أيلوؿ/سبتمرب
4102.
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 - 21بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف تطلب إىل كازاخستاف أف تبلغ األمانة ببياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة
لألوزوف لعاـ  4105يف أقرب وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  05أيلوؿ/سبتمرب  ،4102حى تتمكن اللجنة من
أف تقيم يف اجتماعها السابع واخلمسٌن حالة امتثاؿ الطرؼ اللتزاماتو الواردة يف ادلقرر . 03/42

التوصية 2/56
-3

ليبيا (المقرر )11/27
 - 29أشار شلثل األمانة إىل أف ليبيا التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،00/47خبفض استهالكها
دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل  044,3طن استنفادي يف عاـ  .4105بيد أف الطرؼ مل يقدـ بعد بياناتو
لعاـ 4105.
 - 51وقاؿ شلثل اليونيدو ،الذي كاف على اتصاؿ مع وحدة األوزوف الوطنية يف ليبيا ،إنو يعتقد أف البيانات
سيبلغ عنها على األرجح حبلوؿ  05أيلوؿ/سبتمرب  .4102وأبلغ شلثل كينيا ،وىو عضو يف اللجنة ،عن أنو ناقش
ادلسألة مع شلثل ليبيا خالؿ اجتماعات األوزوف اليت جرت يف فيينا قبيل االجتماع احلايل؛ وقاؿ إنو استناداً إىل تلك
ادلناقشة فإف الطرؼ ؽلكن أف يبلغ عن بياناتو لعاـ  4105يف وقت قريب جداً.
 - 50بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف تطلب إىل ليبيا أف تبلغ األمانة ببياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة لألوزوف
لعاـ  4105يف أقرب وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  05أيلوؿ/سبتمرب  ،4102حى تتمكن اللجنة من أف تقيم
يف اجتماعها السابع واخلمسٌن حالة امتثاؿ الطرؼ اللتزاماتو الواردة يف ادلقرر . 00/47
التوصية 3/56

-4

أوكرانيا (المقرر )18/24
 - 54أشار شلثل األمانة إىل أف أوكرانيا التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،01/42خبفض استهالكها
دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل  02,24طن استنفادي يف عاـ  .4105ويف وقت الحق قدمت بيانات
تظهر أف استهالكها  5,01طن استنفادي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف تلك السنة .وقدمت أيضاً
معلومات عن نظاـ إعدار الرتاخيص تشًن إىل أف النظاـ قد أنشئ دبوجب مرسوـ وزاري يف عاـ  .4105وقد
عيغت تشريعات جديدة بشأف ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ومن ادلقرر أف تدخل حيز النفاذ يف عاـ 4107.
 - 53ورداً على أسةلة بشأف السبب الذي من أجلو مل يتم تقاسم ىذه ادلعلومات مع اللجنة يف وثائق االجتماع
احلايل ،أوضح ادلمثل أف ادلعلومات مل تقدـ إال قبل فرتة وجيزة من انعقاد االجتماع.
 - 52وأفاد شلثل برنامج األمم ادلتحدة انإظلائي أف أوكرانيا صلحت سباماً يف التخلص التدرغلي من استهالؾ
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على الرغم من التغيًن ادلتكرر للموظفٌن احلكوميٌن وتباطؤ النشاط االقتصادي
واالضطرابات السياسية واألمنية وإفالس بعض الشركات اليت ظلت ربصل على مساعدة من مرفق البيةة العادلية .وقد
ساعد التباطؤ احلاد للنشاط االقتصادي واالطلفاض السريع يف الطلب على بعض ادلنتجات اليت تستخدـ فيها
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على توضيح أسباب االطلفاض الكبًن يف االستهالؾ يف عاـ  4105مقارنةً
بادلستوى ادلسموح بو يف خطة عمل ىذا البلد.
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 - 55وقد اقرتح أف يتم ،إضافةً إىل انإقرار بتسلم البيانات ادلقدمة من الطرؼ وفقاً للمقرر  ،01/42إرجاء
مواعلة النظر يف ىذه ادلسألة إىل االجتماع ادلقبل للجنة نإعطاء أعضاء اللجنة فرعة الستعراض ادلعلومات انإضافية
ادلقدمة من الطرؼ.
 - 52بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف:

 - 0تالحظ أف أوكرانيا قدمت بياناهتا لعاـ  4105وفقاً اللتزاماهتا دبوجب ادلادة  7من بروتوكوؿ
مونرتياؿ ،إىل جانب ادلعلومات انإضافية ادلطلوبة يف ادلقرر  ،01/42وأف البيانات تشًن إىل أهنا يف حالة امتثاؿ
اللتزاماهتا لتلك السنة على النحو ادلبٌن يف ادلقرر 01/42؛
-4

تنظر يف ادلعلومات انإضافية ادلقدمة من أوكرانيا يف االجتماع السابع واخلمسٌن للجنة.
التوصية 4/56

جيم  -عدم اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعام  :2114إسرائيل (التوصية )4/55
 - 57أشار شلثل األمانة إىل أنو دبوجب ادلقرر  ،7/43كاف يسمح نإسرائيل باستخداـ  3,5طن استنفادي من
ادلواد ادلستنفدة لألوزوف كعوامل تصنيع يف عاـ  4102وكاف عليها أف تبلغ عن ىذا االستخداـ حبلوؿ 31
أيلوؿ/سبتمرب  .4105بيد أنو حى حلوؿ موعد االجتماع اخلامس واخلمسٌن للجنة يف تشرين األوؿ/أكتوبر 4105
فإف إسرائيل مل تبلغ األمانة ولذلك فقد طلب إليها ،يف التوعية  ،2/55أف تقدـ ادلعلومات ادلتبقية إىل األمانة على
وجو السرعة ،ويفضل أف يكوف ذلك حبلوؿ  30آذار/مارس .4102
 - 51وحبلوؿ موعد انعقاد ىذا االجتماع مل تقدـ إسرائيل تقارير عن استخدامات عوامل التصنيع ادلسموح ذلا
هبا لعاـ  ،4102ولذلك فإف امتثاذلا للمقرر  7/43ال ؽلكن تقييمو.
 - 59بناءً على ذلك وافقت اللجنة على

أف:

 - 0تالحظ مع القلق أنو حى حلوؿ موعد اجتماع اللجنة السادس واخلمسٌن فإف إسرائيل مل تبلغ عن
تفاعيل استخدامها للمواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف عاـ  ،4102على النحو ادلطلوب يف الفقرة ( 2أ) من
ادلقرر 02/01؛
 - 4تالحظ أف عدـ انإبالغ عن ادلعلومات بشأف عوامل تصنيع لعاـ  4102وفقاً للمقرر 02/01
يضع إسرائيل يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماهتا بانإبالغ دبوجب ذلك ادلقرر؛
 - 3تطلب إىل إسرائيل أف تقدـ ادلعلومات ادلتبقية إىل األمانة يف أقرب وقت شلكن ،ويف موعد أقصاه
 05أيلوؿ/سبتمرب  ،4102لتمكٌن اللجنة من استعراض حالة إسرائيل يف اجتماعها السابع واخلمسٌن.
التوصية 5/56
دال  -عدم امتثال محتمل للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (تدابير الرقابة) :غواتيماال
 - 21قدـ شلثل األمانة ىذا البند موضحاً أف غواتيماال أبلغت عن استهالؾ قدره  2,72طن استنفادي من
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عاـ  ،4102أي دبا يزيد عن االستهالؾ ادلسموح بو ذلا وقدره  2,35طن
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UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/4

استنفادي وفق ما ىو مبٌن يف خطة عملها ادلتفق عليها يف ادلقرر  .02/42وأوضح أف البيانات األعلية ادلقدمة لعاـ
 4102أظهرت استهالؾ  2,42طن استنفادي إال أف ىذا الطرؼ أبلغ يف وقت الحق ،يف تشرين األوؿ/أكتوبر
 ،4105عن رقم استهالؾ منقح قدره  2,72طن استنفادي استناداً إىل تقرير ربقق أعده خبًن استشاري يف
أيلوؿ/سبتمرب  .4105كذلك قدـ الطرؼ بياناتو ادلنقحة لعاـ 4103.
 - 20ويف نيساف/أبريل  ،4102طلبت غواتيماال تنقيح أرقاـ االستهالؾ لعامي  4103و 4102ادلدرجة يف
ادلقرر  02/42لكي تطابق البيانات اجلديدة ،بيد أف األمانة خلصت إىل أف ادلقرر الذي اعتمد يف عاـ  4102ال
ؽلكن تنقيحو على أساس ادلعلومات أعبحت متاحة فقط يف عاـ 4105.
 - 24ويف أيار/مايو  4102قدمت غواتيماال بياناهتا لعاـ  4105وىي بيانات أظهرت أهنا يف حالة امتثاؿ
لربوتوكوؿ مونرتياؿ واللتزامها الوارد يف ادلقرر 02./42
 - 23ورداً على أسةلة بشأف امتثاؿ غواتيماال التفاقها مع اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ ،أفاد شلثل
اليونيدو أف اليونيدو تساعد ىذا الطرؼ على ععيد انإبالغ عن البيانات وتنفيذ ادلشاريع .وكانت ىناؾ مشاكل
بسبب أخطاء يف التسجيل األويل للبيانات وبسبب إجراء تغيًنات دلوظفي وحدة األوزوف الوطنية ،بيد أف التجربة
األخًنة كانت أكثر إغلابيةً ،وكما ذكر فإف الطرؼ عاد إىل االمتثاؿ يف عاـ 4105.
 - 22وأكد شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ أنو قد مت تطبيق عقوبة ترمي إىل خفض التمويل ادلتاح
لغواتيماال يف أعقاب عدـ وفائها بالتزاماهتا على ععيد التخلص التدرغلي لعامي  4103و .4102بيد أف ادلشروع
سار قدماً كما أف احلكومة أنشأت يف وقت الحق نظاماً لتحديد حصص االستًناد.
 - 25وأكد شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيةة أف نقص القدرات يف وحدة األوزوف الوطنية ،إضافةً إىل التغيًنات
يف ادلوظفٌن يف الوحدة وعلى ادلستوى الوزاري ،قد أعاؽ اجلهود ادلبذولة يف رلاؿ التخلص التدرغلي .بيد أنو يف عاـ
 4105أجرى برنامج األمم ادلتحدة للبيةة تدريباً دلسؤوؿ األوزوف اجلديد ،واضطلع يف عاـ  4102بعمل يهدؼ إىل
ادلساعدة يف استةناؼ تنفيذ ادلشاريع .وقدـ أيضاً ادلزيد من التدريب يف اجتماع حديث للشبكة انإقليمية .ويقدـ
برنامج األمم ادلتحدة للبيةة ،إىل جانب اليونيدو ،دعماً فعاالً .وقد أعرب ادلمثل عن ثقتو يف أف ىذا الطرؼ سيكوف
قادراً على الوفاء بالتزاماتو.
 - 22بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف:

تشًن إىل التوضيح ادلقدـ من غواتيماال بشأف حالة امتثاذلا ،وخباعة تصحيح بياناهتا عن استهالؾ
)أ)
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية لتصبح  9,12طن استنفادي يف عاـ  4103و 2,72طن استنفادي يف عاـ
 4102على أساس أف أرقاـ استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عامي  4103و 4102كانت غًن
عحيحة بسبب خطأ تقين يف حساب استهالؾ تلك ادلادة يف البالد دلدة السنتٌن ادلعنيتٌن؛
)ب) تشًن كذلك إىل أف الطرؼ كاف يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزامات استهالؾ مركبات الكربوف
اذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكوؿ لعاـ 4103؛
)ج) تشًن كذلك إىل أف الطرؼ كاف يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماتو بشأف استهالؾ مركبات الكربوف
اذليدروكلورية فلورية لعاـ  ،4102على النحو الوارد يف ادلقرر 02/42؛
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توافق على أف تصويبات البيانات لعامي  4103و 4102لن تغًن أي من ادلستويات ادلرجعية
)د)
اليت سبق تسجيلها واالتفاؽ عليها يف ادلقرر 02/42؛
)ىػ) تالحظ أف الطرؼ كاف يف حالة امتثاؿ للمستويات ادلرجعية خلفض استهالؾ مركبات الكربوف
اذليدروكلورية فلورية لعاـ  4105استناداً إىل البيانات ادلبلغ عنها لتلك السنة ،وأنو ال يلزـ ازباذ ادلزيد من انإجراءات؛
)و)
الربوتوكوؿ؛

تواعل الرعد عن كثب للتقدـ الذي ربرزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهتا دبوجب

)ز)
لكي ينظر فيو.

ربيل مشروع ادلقرر الوارد يف ادلرفق األوؿ ذلذا التقرير إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ
التوصية 6/56

سادساً -النظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن تقرير البيانات
 - 27قدـ شلثل األمانة ىذا البند فأشار إىل ادلقرر  ،07/01الذي طلب دبوجبو إىل األمانة أف ربتفظ بسجل
موحد للحاالت اليت أوضحت فيها األطراؼ أف إنتاجها أو استهالكها الزائد ناتج عن التخزين من أجل غرض زلدد
يف سنة مقبلة .ويف ادلقرر  41/44أضاؼ اجتماع األطراؼ شرطاً يقضي بأنو من أجل تفادي إجراءات ادلتابعة من
جلنة التنفيذ فإنو يتعٌن على أي طرؼ مستفيد من ادلقرر بشأف التخزين أف يقدـ تقريراً يفيد بأف يطبق التدابًن
الضرورية حلظر استخداـ ادلواد ادلخزنة ألي غرض خبالؼ األغراض احملددة يف الفقرة  0من ادلقرر .07/01
 - 21ويف عاـ  4102أبلغت إسرائيل عن إنتاج زائد قدره  07,3طن استنفادي من بروميد كلوريد ادليثاف
سلصص للتصدير الستخدامات ادلواد الوسيطة يف السنوات ادلقبلة .بيد أف ىذا الطرؼ مل يقدـ ادلعلومات انإضافية
ادلطلوبة دبوجب ادلقرر  41/44بشأف التدابًن اليت يطبقها لتجنب استعماؿ ادلواد ادلخزنة ألغراض أخرى غًن
األغراض احملددة .ومل تستجب إسرائيل للطلبات الالحقة من األمانة لتقدمي ادلعلومات ادلطلوبة.
 - 29بناءً على ذلك وافقت اللجنة على ما

يلي:

إذ تشًن إىل ادلقرر  ،07/01الذي دبوجبو يتعٌن على األمانة أف ربتفظ بسجل موحد للحاالت اليت
أوضحت فيها األطراؼ أف حاالت انإنتاج أو االستهالؾ الزائدين ىي حاالت ناذبة عن السيناريوىات (أ) أو (ب)
أو (ج) ادلبينة يف الفقرة  0من ذلك ادلقرر ،وأف تدرج ىذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ ،ألغراض العلم فقط؛

وإذ تشًن أيضاً إىل ادلقرر  ،41/44الذي ينص على أنو يف أي من السيناريوىات ادلشار إليها يف الفقرة
السابقة فإنو ال توجد ضرورة للمتابعة من جانب جلنة التنفيذ إذا أبلغ الطرؼ ادلعين عن أنو يطبق التدابًن الضرورية
حلظر استخداـ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ألي غرض خبالؼ األغراض ادلبينة يف ادلقرر؛
وإذ تالحظ أف إسرائيل أبلغت عن إنتاج زائد قدره  07,3طن استنفادي من بروميد كلوريد ادليثاف يف عاـ
 4102سيتم تصديره الستخدامات ادلواد الوسيطة يف السنوات ادلقبلة؛
-0
ادلقرر 41/44؛

تالحظ مع القلق أف إسرائيل مل تقدـ حى وقت االجتماع احلايل ادلعلومات ادلطلوبة دبوجب
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 - 4تطلب إىل إسرائيل أف تقدـ ادلعلومات ادلتبقية يف أسرع وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز 05
أيلوؿ/سبتمرب  ،4102لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها السابع واخلمسٌن.
التوصية 7/56

سابعاً  -حالة إنشاء جنوب السودان نظاماً إلصدار التراخيص بموجب المادة  4باء من بروتوكول مونتريال
(المقرر  15/25والتوصية )5/55
 - 71قدـ شلثل األمانة البند  7فأشار إىل أنو دبوجب ادلقرر  05/45فقد جرى حث جنوب السوداف على
إنشاء نظاـ نإعدار تراخيص دلراقبة استًناد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف دبا يتفق وادلتطلبات دبوجب ادلادة  2باء
من بروتوكوؿ مونرتياؿ قبل  30آذار/مارس  .4105ويف ضوء فشل الطرؼ يف القياـ بذلك حثت جلنة التنفيذ يف
التوعية  5/55جنوب السوداف مرة أخرى على أف ينشئ نظاماً نإعدار الرتاخيص على وجو السرعة وأف يقدـ إىل
األمانة ،يف موعد ال يتجاوز  30آذار/مارس  ،4102معلومات عن حالة ىذا النظاـ لكي تنظر فيها اللجنة يف
اجتماعها السادس واخلمسٌن .وطلب إىل جنوب السوداف أيضاً العمل مع الوكاالت ادلنفذة ذات الصلة يف إنشاء
وتنفيذ نظاـ إعدار الرتاخيص اخلاص بو.
 - 70والحقاً أبلغ الطرؼ عن أنو قد أنشأ ،بالتعاوف مع برنامج األمم ادلتحدة للبيةة ،نظاماً نإعدار الرتاخيص
دبوجب أمر وزاري؛ بيد أنو ال يزاؿ غًن قادر على سن تشريعات بسبب استمرار الصراع الداخلي يف البالد.
 - 74بناءً على ذلك وافقت اللجنة على أف:

 - 0ربيط علماً مع التقدير باجلهود اليت بذذلا جنوب السوداف يف إنشاء وتشغيل نظاـ نإعدار
تراخيص استًناد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف دبوجب ادلادة  2باء من بروتوكوؿ مونرتياؿ من خالؿ أمر وزاري؛
 - 4هتنئ جنوب السوداف عن إنشاء وتشغيل نظاـ نإعدار تراخيص استًناد وتصدير ادلواد ادلستنفدة
لألوزوف اخلاضعة للرقابة وفقا اللتزاماتو دبوجب ادلادة  2باء من الربوتوكوؿ.
التوصية 8/56

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

 - 73دبا أنو مل يكن من الضروري دعوة أي طرؼ حلضور االجتماع احلايل فإنو مل ذبر أي مناقشات يف إطار
ىذا البند من جدوؿ األعماؿ.

تاسعاً  -مسائل أخرى
 - 72مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى.
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عاشراً-

اعتماد توصيات االجتماع وتقريره
 - 75قررت اللجنة أف تعتمد التوعيات الواردة يف ىذا التقرير من خالؿ إرساؿ رسالة إىل األمانة بعد االجتماع.
وقررت كذلك أف تعهد دبهمة إقرار تقرير االجتماع إىل الرئيس ونائبو الذي عمل أيضاً مقرراً لالجتماع ،وذلك
بالتشاور مع األمانة.

حادي عشر -اختتام االجتماع
 - 72بعد تبادؿ عبارات اجملاملة ادلعتادة ،أعلن الرئيس اختتاـ االجتماع يف سباـ الساعة  04/35ظهر يوـ األحد
 42سبوز/يوليو .4102
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المرفق األول
مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها السادس والخمسين لكي ينظر فيها اجتماع األطراف
إف اجتماع األطراؼ يقرر:

 :] [/28عدم امتثال غواتيماال في عام  2114ألحكام بروتوكول مونتريال التي تنظم استهالك
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم ،المجموعة األولى (مركبات الكربون الهيدروكلورية
فلورية)
إذ يالحظ أف غواتيماال عدقت على بروتوكوؿ مونرتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف يف  7تشرين
الثاين/نوفمرب  0919وتعديل لندف ،وتعديل كوبنهاجن ،وتعديل مونرتياؿ وتعديل بيجٌن يف  40كانوف الثاين/يناير
 4114وعنفت على أهنا طرؼ يعمل دبوجب الفقرة  0من ادلادة  5من الربوتوكوؿ،
وإذ يالحظ أيضاً أف اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ [ 9 774 370دوالر] من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ
لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ وفقاً للمادة  01من الربوتوكوؿ لتمكٌن غواتيماال من ربقيق االمتثاؿ للربوتوكوؿ،
 - 0أف االستهالؾ السنوي الذي أبلغت عنو غواتيماال من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف اجملموعة األوىل من
ادلرفق جيم (مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية) ،والبالغ  2,72طن استنفادي يف عاـ  4102ال يتسق مع التزامها
الوارد يف ادلقرر  02/42خبفض استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن  2,35طن
استنفادي يف ذلك العاـ ،ولذلك فإف ىذا الطرؼ ىو يف حالة عدـ امتثاؿ لتدابًن الرقابة على استهالؾ تلك ادلادة
دبوجب الربوتوكوؿ لذلك العاـ؛
 - 4يالحظ مع التقدير تقدمي غواتيماال توضيحاً حلالة امتثاذلا وتصحيحها الستهالكها من مركبات
الكربوف اذليدروكلورية فلورية ليصبح  9,12طن استنفادي يف عاـ  4103و 2,72طن استنفادي يف عاـ ،4102
حيث عزت البيانات غًن الصحيحة السابقة خلطأ فين يف حساب استهالؾ تلك ادلادة يف البالد دلدة السنتٌن
ادلعنيتٌن؛
 - 3يالحظ أيضاً أنو على الرغم من تنقيح الطرؼ لبياناتو لعاـ  4103إال أنو ال يزاؿ يف حالة عدـ
امتثاؿ اللتزاماتو بشأف استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكوؿ لعاـ 4103؛
 -2يوافق على أف تصويبات البيانات لعامي  4103و 4102لن تغًن أي من ادلستويات ادلرجعية اليت
سبق تسجيلها وادلوافقة عليها يف ادلقرر 02/42؛
 - 5يالحظ أف غواتيماال أبلغت عن بيانات لعاـ  4105تشًن إىل أهنا عادت بالفعل إىل االمتثاؿ
لتدابًن الرقابة على مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكوؿ ويهنئ غواتيماال على إحرازىا ذلك
التقدـ؛
 - 2ػلث غواتيماال على العمل مع الوكاالت ادلنفذة ذات الصلة لتنفيذ ما تبقي من خطة العمل الواردة
يف ادلقرر 02/42؛
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 - 7يواعل الرعد عن كثب للتقدـ الذي ربرزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص
التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية .وطادلا أف الطرؼ يعمل ضلو تطبيق تدابًن الرقابة يف الربوتوكوؿ
وينفذىا فإنو ينبغي االستمرار يف معاملتو بنفس الطريقة كطرؼ يف موقف ال غبار عليو .ويف ىذا الصدد ينبغي أف
تستمر غواتيماال يف احلصوؿ على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً للبند ألف من قائمة
التدابًن انإرشادية اليت قد يتخذىا اجتماع األطراؼ فيما يتعلق بعدـ االمتثاؿ.
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المرفق الثاني
قائمة المشاركين
بنغالديش
Mr. Md. Nurul Karim
Additional Secretary (Environment)
Department of Environment
Ministry of Environment and Forests
Dhaka 1000
Government of the People’s Republic of
Bangladesh
Tel: +880-2-9514412
Mobile: +880-1711-865040
Email: nurul_karim96@yahoo.com

البوسنة والهرسك
Ms. Azra Rogović-Grubić
Senior Advisor for International Cooperation
Ozone Unit Manager
Department of Environmental Protection
Ministry of Foreign Trade and Economic
Relations
Musala 9 Street, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 33953531
Cell: +387 61323226
Email: azra.rogovic-grubic@mvteo.gov.ba,
rogovicazra@yahoo.com

)كندا (نائب الرئيس والمقرر
Ms. Nancy Seymour, P.Eng.
Head, Ozone Protection Programs
Chemical Production Division
Environmental Protection Branch
Environment Canada
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Tel: +1 819 938 4236
Fax: +1 819 938 4218
Email: nancy.seymour@canada.ca

كوبا
Ms. Yadira González Columbié
Especialista Principal
Direccion de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y
Medioambiente
Calle 18A, No. 4118 el 41 y 47, Playa
La Habana 11300
Cuba
Tel: +532 14 4 256
Email: yadira.gonzalez@citma.cu

أعضاء لجنة التنفيذ
هاييتي

Dr. Fritz NAU
Point Focal Opẻrationnel
Coordonnateur Bureau National Ozone
Ministềre de l’Environnement
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Tel: +509 3832 4074
Email: fritznau@yahoo.fr

كينيا
Mr. Leonard Marindany Kirui
Coordinator, NOU
National Ozone Office
Multilateral Environmental Agreements
Ministry for Environment and Natural
Resources
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Tel: _+254 20 359 9683
Cell: +254 722 847 342
Email: marindanykirui@yahoo.com

)باكستان (الرئيس
Mr. Iftikhar ul Hassan Shah Gilani
Joint Secretary
International Cooperation, Ministry of
Climate Change
National Focal Point for Montreal Protocol
3LG & RD Complex, Floor,
Sector G-5/2
Islamabad 44000
Pakistan
Tel: +92 51 924 5523
Fax: +92 51 924 5529
Email: iftigilani@yahoo.com,
js.jc@mocc.gov.pk

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية

Mr. Brian Ruddie
Senior Lawyer
Government Legal Department
Area 8E Millbank, Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3jr
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20802 64330
Cell: +44 (0) 7770 701663
Email: brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk
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األمانات والوكاالت المنفذة
أمانة الصندوق المتعدد األطراف
أو تنفيذ بروتوكول مونتريال
Mr. Eduardo Ganem
Chief Officer
Multilateral Fund Secretariat
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
Email: eganem@unmfs.org
Mr. Andrew Reed
Deputy Chief Officer
Multilateral Fund Secretariat
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
Email: areed@unmfs.org

نائب رئيس اللجنة التنفيذية
Mr. Paul Krajnik
Deputy Head of Division
Waste Management, Chemicals Policy and
Green Technology Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and Water
Management
Stubenbastei 5
Vienna A-1010
Austria
Tel: +431515222346
Cell: +436641210784
Email: paul.krajnik@bmlfuw.gv.at

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: +431260263624
Cell: +436642309911
E-mail: Y.Sorokin@unido.org
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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
United States of America
Tel: +1 202 473 3841
Email: tjunchaya@worldbank.org

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Mr. Jacques Van Engel
Director
Montreal Protocol Unit/Chemicals
Sustainable Development Cluster/BPPS
UNDP
304 East 45th Street, Room FF-970
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 906 5782
Email: jacques.van.engel@undp.org
Mr. Maksim Surkov
Regional Coordinator (Europe/CIS, Arab
States and Africa)
Montreal Protocol Unit/Chemicals
UNDP
Istanbul
Turkey
Tel: +90 850 298 2613
Email: maksim.surkov@undp.org

 شعبة،برنامج األمم المتحدة للبيئة
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
Mr. James Curlin
Network Policy Manager
OzonAction Branch
UNEP /DTIE
15 rue de Milan
75441 Paris Cedex 09
France
Tel: +33 1 44 371455
Email: jim.curlin@unep.org
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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
Email: Tina.Birmpili@unep.org
Mr. Gilbert Bankobeza
Chief, Legal Affairs and Compliance
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3854

Ms. Sophia Mylona
Senior Environmental Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3034
Email: Sophia.Mylona@unep.org
Mr. Gerald Mutisya
Programme Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 4057

Email: Gerald.Mutisya@unep.org

Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org
___________________
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