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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 
 لبرتوكول مونتريال

 والخمسون السادساالجتماع 
 4102سبوز/يوليو  42، فيينا

 السادس هااجتماععن أعمال عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال بموجب إجراء نفيذ تقرير لجنة الت
 والخمسين

 افتتاح االجتماع -أواًل 
مركز لربوتوكوؿ مونرتياؿ يف دبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ ف للجنة التنفيذ و س واخلمسسادقد االجتماع الع   - 0

(، )باكستاف جيالين افتخار احلسن شاه تح رئيس اللجنة، السيدوافت. 4102سبوز/يوليو  42فيينا الدويل، فيينا، يـو 
 . 11/01يف الساعة االجتماع 

و على الرغم وأشارت إىل أن ة.ورحبت السيدة تينا برؽلبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزوف، بأعضاء اللجن - 4
اذ إجراء بشأف عدد قليل من احلاالت يبدو طوياًل إال أف ادلطلوب من اللجنة ازبجدوؿ أعماؿ االجتماع  من أف
ا عن بيانات تظهر أهن ت الحقاً أبلغ ، لكنها4102عاـ لعن بياناهتا  مل تبلغ يف السابق ،أطراؼوىناؾ ثالثة  فقط.

أخرى من احملتمل  التخلص التدرغلي دبوجب الربوتوكوؿ. وىناؾ أربعة أطراؼ ا على ععيداللتزاماهت يف حالة امتثاؿ
. واختتمت كلمتها ات عدـ امتثاؿ مل تقدـ بعد ادلعلومات الالزمة لتمكٌن اللجنة من تقييم حاالهتيف حاال أف تكوف

األمانة وأعربت عن تقديرىا حلضور الوكاالت ادلنفذة إىل جانب أمانة  ا أعدهتيتجيو االنتباه إىل وثائق االجتماع البتو 
اعدة إىل اللجنة، عند االقتضاء، يتمثل دورىا يف تقدمي ادلس الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ، اليت

 .اامتثاذل تن األطراؼ اليت غلري استعراض حاالأي معلومات إضافية عمن خالؿ توفًن 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ثانياً 
 الحضور - ألف

رسك، وكندا، وكوبا، وىاييت، وكينيا، البوسنة واذلو بنغالديش، حضر شلثلو أعضاء اللجنة التالٌن االجتماع:  - 3
 . ومل ػلضر شلثلو مايل ورومانيا.وباكستاف، وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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وشلثلوف عن الوكاالت ادلنفذة للصندوؽ  ن أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼكما حضر االجتماع شلثلوف ع - 2
مم ادلتحدة انإظلائي، وبرنامج األمم ادلتحدة للبيةة، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية وىي برنامج األ - ادلتعدد األطراؼ

 الصناعية )اليونيدو(، والبنك الدويل.
 ادلشاركٌن يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.بترد قائمة و  - 5

 إقرار جدول األعمال - باء
 :(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/R.1)عماؿ ادلؤقت إىل جدوؿ األ داً اة جدوؿ األعماؿ التايل استننرت اللجأق - 2

 .افتتاح االجتماع - 0
 .إقرار جدوؿ األعماؿ وتنظيم العمل - 4
من بروتوكوؿ مونرتياؿ  9و 7عرض مقدـ من األمانة بشأف البيانات وادلعلومات دبوجب ادلادتٌن  - 3

 وادلسائل ذات الصلة.
لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ بشأف مقررات جلنة التنفيذ عرض مقدـ من أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  - 2

واألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة )برنامج األمم ادلتحدة انإظلائي، وبرنامج  ذات الصلة للصندوؽ
األمم ادلتحدة للبيةة، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل( من أجل تيسًن امتثاؿ 

 األطراؼ.
متابعة ادلقررات السابقة اليت ازبذهتا األطراؼ وتوعيات جلنة التنفيذ بشأف ادلسائل ادلتعلقة بعدـ  - 5

 االمتثاؿ: 
 :(47/9)ادلقرر التزامات انإبالغ عن البيانات  )أ(

 مجهورية الكونغو الدؽلقراطية؛ ‘0’
 دومينيكا؛ ‘4’
 الصوماؿ؛ ‘3’
 اليمن؛ ‘2’

 االمتثاؿ:خطط العمل القائمة للعودة إىل  (ب)
 (؛42/05مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية )ادلقرر  ‘0’
  (؛42/03كازاخستاف )ادلقرر  ‘4’
 (؛42/00ليبيا )ادلقرر  ‘3’
 (؛42/01أوكرانيا )ادلقرر  ‘2’

 (؛55/2: إسرائيل )التوعية 4102عدـ انإبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعاـ  (ج)
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التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية )تدابًن عدـ امتثاؿ زلتمل للتخلص  (د)
 الرقابة(: غواتيماال.

 .النظر يف مسائل عدـ االمتثاؿ احملتملة األخرى الناشةة عن تقرير البيانات - 2
باء من بروتوكوؿ مونرتياؿ )ادلقرر  2تراخيص دبوجب ادلادة إعدار ـ احالة إنشاء جنوب السوداف لنظ - 7

 (.55/5توعية وال 45/05
النظر يف معلومات إضافية بشأف التقارير ادلتصلة باالمتثاؿ ادلقدمة من األطراؼ ادلشاركة يف االجتماع  -1

 على دعوة من جلنة التنفيذ. بناءً 
 .مسائل أخرى - 9

 اعتماد توعيات االجتماع وتقريره. - 01
 .اختتاـ االجتماع - 00

 تنظيم العمل - جيم
إجراءاهتا، واالجتماع وفقًا جلدوذلا ادلعتاد، أي عقد اجتماعٌن يف اليـو مدة كل  تطبيقى وافقت اللجنة عل - 7

 للتعديل حسب االقتضاء.ذلك ضع ؼلعلى أف ساعات،  3واحد منهما 
من بروتوكول مونتريال  9و 7عرض مقدم من األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  -ثالثاً 

 لصلةالمسائل ذات ابشأن و 
من بروتوكوؿ  7 ةقدـ شلثل األمانة عرضًا يوجز تقرير األمانة عن البيانات اليت قدمتها األطراؼ وفقًا للماد - 1

 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/R.2) 4105لعاـ  من بروتوكوؿ مونرتياؿ 9وادلادة  4105و 4102مونرتياؿ لعاـ 
فلم ترد إفادات جديدة منذ االستكماؿ  9بادلادة  عمالً  4102فيما يتعلق بتقدمي التقارير لعاـ أما  - 9

دبوجب ادلادة  ادلقدمة انإفاداتكل ؽلكن االطالع على  و . 4105األخًن، يف اجتماع اللجنة يف تشرين األوؿ/أكتوبر 
 ادلوقع الشبكي لألمانة. يف 9

من بٌن  طرفاً  034 قدـ ما رلموعو ،4105لعاـ  7انإبالغ عن البيانات دبوجب ادلادة ب وفيما يتعلق - 01
)األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  5من ادلادة  0من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة طرفًا  014 منها - طرفاً  097

ما رلموعو وقدـ . 4102سبوز/يوليو  43حبلوؿ تقارير  – 5ادلادة وجب من األطراؼ غًن العاملة دبطرفًا  31( و5
 أما فيما ؼلص .على تقدمي تقارير 05/05دبوجب ادلقرر بعد تشجيعها نيو، حزيراف/يو  31حبلوؿ تقارير  طرفاً  009

 ما عدا، 4102عاـ هناية ميع السنوات حى جلمجيع البيانات عن  طرفاً  092 فقد أبلغ ما رلموعو السنوات السابقة
 47/9دة يف ادلقرر أطراؼ أخرى زلدوأبلغت الحقاً عن بيانات ثالثة . 4102بياناتو لعاـ  يبلغ عناليمن، الذي مل 

 دومينيكا والصوماؿ.و مجهورية الكونغو الدؽلقراطية  ، وىي4102عاـ لبياناهتا عن أهنا مل تبلغ على 
عاـ لاألطراؼ  ادلقدمة من جانب االت عدـ االمتثاؿ احملتملة الناشةة عن تقارير البياناتحب يما يتعلقوف - 00

غواتيماال  وقدمت. 47/00موضوع ادلقرر كانت ىذه احلالة و  4105ليبيا يف عاـ  يف حالة ، نظرت اللجنة4102
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نظر فيها يف توسوؼ  ،4105يف عاـ  هاضاستعر ان ملجنة حبيث مل تتمكن المعلومات متأخرة أكثر شلا ينبغي 
 قد الطرؼ ادلعين أنوبعد بياف تمل الوحيدة األخرى احملمتثاؿ االعدـ  وجرى التوعل إىل حل حلالةاالجتماع احلايل. 

 طن.المن  كيلوغراـ بدالً بالعن بياناتو  بلغ خطأً أ
، 4105عاـ لاألطراؼ  من جانب حاالت عدـ االمتثاؿ احملتملة الناشةة عن تقارير البيانات ما ؼلصوفي - 04

فرتة ال تقل عن ثالثة أشهر ينص على  إجراء عدـ االمتثاؿبيد أف امتثاذلا.  تحاالبعد ثالثة أطراؼ مل توضح ىناؾ 
 إىل اللجنة. حاالهتمزيد من ادلعلومات من تلك األطراؼ قبل رفع ادلاألمانة للحصوؿ على ها في تسعى

أو إعفاءات  ضروريةاجتماع األطراؼ إعفاءات استخدامات  هانحؽل اليت األطراؼويتعٌن على  - 03
ثاين/يناير من السنة حبلوؿ كانوف ال انإعفاءاتبتلك  تتعلق توضيحيةتقدـ تقارير  أفسنة معينة لاستخدامات حرجة 

 التقارير ادلطلوبة. التوضيحيةالتقارير  تلكتقدمي  ادلطلوب منهامجيع األطراؼ  وقد قدمتالتالية. 
للمقرر  وفقاً  ،طرفاً  31، فقد أبلغ ما رلموعو 4102لعاـ  ووجهاهتاانإبالغ عن الصادرات ب ما يتعلقوفي - 02
أطراؼ وجهات بعض تلك  7 حددتيع عادراهتا و مج اتوجه تحددطرفًا  44عادرات، منها  عن، 07/02

أبلغا عن  طرفاف وأكدالوزف. بيف ادلائة من عادراهتا  91,2 ما نسبتو جهاتو حددت األطراؼ ادلبلغة و . الصادرات
، شلا يعين أف ىذه طرفٌنف اف البلداىذ أف أعبح بعد سبتالتجارة ىذه ليبيا وكازاخستاف أف  لكل منعادرات 

، أرسلت األمانة إىل األطراؼ ادلستوردة ادلعنية ادلقررمطلوب يف ووفق ما ىو للربوتوكوؿ.  ة امتثاؿيف حالالصادرات 
 معلومات رلمعة عن عادرات مبلغ عنها. تتضمن 4102يف شباط/فرباير  رسالة 031

حددت بلداف ادلصدر طرفًا  32، منها 4102واردات خالؿ عاـ  عن طرفاً  023ما رلموعو  وأبلغ - 05
فإف ما  وزف الواردات ومن حيث. الواردات بعضأطراؼ أخرى بلداف ادلصدر ل 01 وحددتسبة جلميع وارداهتا بالن

األمانة  فقد مجعتمطلوب يف ادلقرر،  ووفق ما ىومصادرىا.  ح ددتيف ادلائة من مجيع الواردات  21 نسبتو
ادلصدرة  03ػػػػ الػ فقط إىل األطراؼ 4102اير يف شباط/فرب  هاالواردة من األطراؼ ادلستوردة وقدمت الكليةادلعلومات 

 اليت طلبت ذلك.
ف التخزين )ادلقرر ل نتيجةً لمواد ادلستنفدة لألوزوف ل ينانإبالغ عن انإنتاج أو االستهالؾ الزائدب وفيما يتعلق - 02
اد واالرب تشيكياوأبلغ كل من . 4105عاـ لحى اآلف طرفاف ىذه ادلعلومات فقد قدـ (، 44/41و 01/07

 كمنتج ثانوي ومعدة للتدمًن يف السنة التالية.  ةرابع كلوريد الكربوف منتج من األورويب عن كمية

لجنة إىل حاالت عدـ انإبالغ عن استخدامات النظر  توجواألمانة أف  إىلط لب  40/3ودبقتضى ادلقرر  - 07
وىي  - هبذه االستخدامات ذلا سمحي  زاؿ ي تصنيع. وقدمت ثالثة أطراؼ من األطراؼ األربعة اليت الالعوامل 

، كما قدـ االرباد األورويب تقريرًا لعاـ 4102تقاريرىا لعاـ  - الصٌن واالرباد األورويب والواليات ادلتحدة األمريكية
 .يقدـ تقريراً عن أٍي من السنتٌنأما الطرؼ ادلتبقي، وىو إسرائيل، فلم  ؛4105

قد جرى التخلص  طن من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف كاف 211 111أكثر من  4102وأ نتج يف عاـ  - 01
لالستخداـ كمواد وسيطة على النحو ادلسموح بو  مجيعها تقريباً و  خبالؼ ذلك هاواستهالك هاإنتاجتدرغليًا من 

ونسبة  تلك الكمية يف ادلائة من رلموع 24فلورية ية مركبات الكربوف الكلور وتبلغ نسبة دبوجب بروتوكوؿ مونرتياؿ. 
 رلموع وبلغ، 4102ادلواد الوسيطة يف عاـ  اتعن استخدام طرفاً  02وأبلغ يف ادلائة.  57رابع كلوريد الكربوف 
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إىل عاـ  4100اد وسيطة يف كل عاـ يف الفرتة من عاـ و مليوف طن استخدمت كم 0,4 الكميات ادلستخدمة زىاء
 يف ادلائة من ىذه الكمية. 57ما يقرب من  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ، وشكلت4102

 زىاءعند  نسبياً  اً استهالؾ بروميد ادليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن مستقر وظل  - 09
عدد األطراؼ ادلبلغة عن ىذه االستخدامات بٌن وتراوح . 4102إىل عاـ  4100من عاـ  طن سنوياً  01 111

 خالؿ نفس الفرتة. 55و 29
عن  زيدت وىي كمية، 4102طن من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف عاـ  09 111مًن زىاء وجرى تد - 41

تدمًن يف كل سنة من السنوات عملية  عن طرفاً  42 إىل 01 وأبلغيف السنوات الثالث السابقة. الكميات ادلدمرة 
 .4102 عاـ إىل 4100 عاـ من

أف ربدد الكميات الصفرية بكتابة أعفار بدالً اـز على ضلو حاألطراؼ  إىلط لب  42/02ودبقتضى ادلقرر  - 40
وكاف ىناؾ اطلفاض ثابت يف . 7من ترؾ اخلانات شاغرة يف استماراهتا للبيانات اليت ينبغي تقدؽلها دبوجب ادلادة 

خانات شاغرة يف تقارير طرفًا  09. وحى ىذا التاريخ ترؾ ما رلموعو اليت تركت خانات شاغرة عدد األطراؼ
 لطلبات التوضيح. الحقاً  طرفاً منها 07استجاب و ، 4105لعاـ  البيانات

 .ق دمتأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت  - 44
عرض مقدم من أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن مقررات لجنة التنفيذ  - رابعاً 

منفذة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واألنشطة التي أنجزتها الوكاالت ال ذات الصلة للصندوق
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي( من أجل 

 تيسير امتثال األطراف
مستويات االستهالؾ وانإنتاج ادلبلغ عنها يف تقارير  تقريرًا عنقدـ شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  - 43

؛ وحالة الدراسات االستقصائية لبدائل ادلواد ادلستنفدة 5ربنامج القطري اليت قدمتها األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة ال
؛ والتمويل ادلعتمد حى ىذا التاريخ للتخلص التدرغلي من ادلواد 42/9من ادلقرر  2لألوزوف، استجابًة للفقرة 

؛ واألنشطة اليت نفذهتا اليت ازبذهتا اللجنة التنفيذية ذات الصلة اتقرر ادلاخلاضعة للرقابة يف إطار الربوتوكوؿ؛ و 
مرفق مذكرة األمانة بشأف الوثيقة الواردة يف دلعلومات ادلقدمة يف ويستند التقرير إىل ا .لصندوؽلالوكاالت ادلنفذة 

 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/INF/R.3))بيانات الربنامج القطري وفرص االمتثاؿ 
الستهالؾ وانإنتاج كميات ال قطاعياً  امج القطري وقدمت ربليالً نبيانات الرب  عرضتالوثيقة قاؿ إف و  - 42

ستة بلداف مل تبلغ ىناؾ و ادلسائل ادلتعلقة باالمتثاؿ.  عنمصدر بيانات الستعراض ادلشاريع ومعلومات  ووفرتادلتبقية 
ماع األخًن للجنة التنفيذية. ودبوجب ادلقرر حبلوؿ موعد االجت 4102عاـ ل اخلاعة هبا بيانات الربامج القطريةعن 
بادلوافقة عليها.  يوعىلن  ،بيانات الربامج القطرية مل تقدـ بعديف البلداف اليت  ،طلبات سبويل األنشطة فإف 54/5

 .4105عاـ ل اخلاعة هبابلداف عن بيانات الربامج القطرية  013 أبلغ ما رلموعو 4102سبوز/يوليو  05 وحبلوؿ
والبيانات ادلبلغ  االختالفات بٌن البيانات ادلبلغ عنها يف إطار الربامج القطرية عنمعلومات  ادلمثل ـوقد - 45

ب 020 -حيث نتجت ىذه االختالفات عن إدراج مركب الكربوف اذليدروكلوري فلوري ، 7دبوجب ادلادة عنها 
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(HCFC -141bالذي يدخل يف تركيب ،)  بيانات الربامج القطرية بينما مل ي درج يف  ،ةادلزج ادلستورد ادلسبقةالبوليوالت
 تقريب األرقاـ واألخطاء يف إدخاؿ البيانات. يضاؼ إىل ذلك، 7يف البيانات ادلبلغ عنها دبوجب ادلادة 

لتقارير عن إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الرئيسية ل ربليالً  وتتضمن الوثيقة أيضاً  - 42
ىي بشكل أرقاـ االستهالؾ إف . 4102-4101( للسنوات HCFC-142bو HCFC-141bو ،HCFC-22الثالث )

 انإنتاج. أرقاـ أعلى منعاـ 
خيص الصادرات والواردات اتر إعدار أف نظم  فأشار إىلإىل البلداف ادلعرضة خلطر عدـ االمتثاؿ  وانتقل - 47

ي ذ، دبا يف ذلك جنوب السوداف، ال5ملة دبوجب ادلادة من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف موجودة يف مجيع األطراؼ العا
 إعدار نظاـ بعد مل تعدؿ موريتانيابيد أف . 4102الرتاخيص يف نيساف/أبريل نإعدار كاف قد أبلغ عن إنشاء نظاـ 

 ربديدنظم وتوجد على مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.  ةشمل تدابًن الرقابة ادلعجلكي يل لديها لرتاخيصا
، باستثناء بوروندي، اليت 5مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف مجيع األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة من احلصص 

 نظاـ غًن رمسي.ذلك ي طبق  مل تتمكن من استكماؿ نظامها اخلاص بسبب تغيًن يف احلكومة، وعلى الرغم من
، 47/9للمقرر  وفقاً  4102عاـ لبياناهتا  عنلصوماؿ مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا وا وأبلغت - 41

ركبات دلاستهالؾ وإنتاج  كمية  مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية عن وأبلغت. عن بياناتو بلغ بعدياليمن مل  بيد أف
 يف إطار خطة عملها للعودة إىل 4105احلد األقصى ادلسموح بو يف عاـ  تقل عنالكربوف اذليدروكلورية فلورية 

دارة التخلص التدرغلي من مركبات نإليبيا وجرت ادلوافقة على خطة . 42/05االمتثاؿ ادلنصوص عليها يف ادلقرر 
الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف االجتماع اخلامس والسبعٌن للجنة التنفيذية دوف انإخالؿ بعمل آلية بروتوكوؿ 

مع خطة  سبشياً  4101ت إىل أهنا ستعود إىل االمتثاؿ يف عاـ ليبيا قد أشار  . وكانتمونرتياؿ دلعاجلة عدـ االمتثاؿ
ادلتفق عليها مع اللجنة التنفيذية للتخلص التدرغلي يف  االتزاماهتبغواتيماال ومل تِف . 47/00الواردة يف ادلقرر  هاعمل

لك نتج عن ذالسنتٌن، و  ىاتٌن خبصوصزائي من االتفاؽ اجلالشرط  فقد ط بق، ولذلك 4102و 4103عامي 
دارة التخلص ىذا الطرؼ نإادلرحلة األوىل من خطة يف الثالثة  الدفعةيف ادلائة من قيمة  05 توبنسبدبا خفض 

 التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.
يتعٌن اجلرد والدراسات االستقصائية بشأف بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف، اليت  وفيما يتعلق بعمليات - 49
من طرفًا  047استقصاءات يف  على إجراء ، وافقت اللجنة التنفيذية42/9من ادلقرر  2لفقرة ل اؤىا استجابةً إجر 

مساعدة البلداف على التوعل إىل فهم أفضل  إىلالدراسات االستقصائية  وهتدؼ. 5ادلادة وجب األطراؼ العاملة دب
حسب القطاعات والقطاعات الفرعية،  هاوزوف، وتوزيعلالذباىات التارؼلية يف استهالؾ بدائل ادلواد ادلستنفدة لأل

، مع األخذ يف االعتبار تدرغلياً  تطرح فيها البدائل وسوؼ ط رحت فيهاحملة شاملة عن األسواؽ الوطنية اليت  وتقدمي
يف موعد ال يتجاوز هناية عاـ إجراء ىذه االستقصاءات من ادلقرر أف يكتمل و التكنولوجيات ادلوجودة األخرى. 

 .4107نتائج لكي تنظر فيو اللجنة التنفيذية يف اجتماعها األوؿ يف عاـ للربليل  يتسىن تقدمي، حبيث 4102
ادلنهجيات ادلوضوعة من أجل مجع وربليل ب وحدات األوزوف الوطنية ربتفظوأعرب عن األمل يف أف  - 31

لكي يتسىن ذلذه ذات الصلة(  كاتالشر تفاعيل عن الاستخداـ البدائل والبيانات األخرى )على سبيل ادلثاؿ، 
على  للصندوؽ الوكاالت ادلنفذةوغلري تشجيع الدراسات االستقصائية. اكتماؿ مجع البيانات بعد  الوحدات
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نظم لتيسًن مجع البيانات يف ادلستقبل  تطبيقمساعدة وحدات األوزوف الوطنية يف ربقيق ىذا اذلدؼ من خالؿ 
 .ةتقارير الربامج القطري ها يفاجر وإد
أف مجيع األطراؼ العاملة عن أبلغ فوانتقل إىل الدعم ادلايل للتخلص التدرغلي من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف  - 30

وقد مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.  خبالؼللتخلص التدرغلي من مجيع ادلواد  تلقت دعماً  5دبوجب ادلادة 
 .فلورية واذلالونات ورابع كلوريد الكربوفية الكربوف الكلور مجيع مركبات من التخلص التدرغلي الكامل أصلز 

من الربوتوكوؿ عما إذا كاف التخلص  7دبوجب ادلادة  الحقاً  بلغ عنهااليت سي 4105بيانات عاـ  وستكشف
 .أيضاً  أصلزالتدرغلي من كلوروفوـر ادليثيل وبروميد ادليثيل قد 

من حيث ادلبدأ  اعت مد ات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من استهالؾ مركبومن أجل  - 34
من خطط إدارة على التوايل، ، األوىل والثانية تٌنلمرحللمليوف دوالر  92,7مليوف دوالر و 559,4 اف قدرعلامبلغ

جنوب موريتانيا و ومن ادلتوقع أف تقدـ . طرفاً  024يف التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية 
، 4102السوداف ادلرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عاـ 

سبويل للتخلص التدرغلي  اعتمادبالفعل وقد جرى  ؛4107يف عاـ ادلرحلة األوىل اجلمهورية العربية السورية أف تقدـ و 
وجرت . باجلمهورية العربية السورية قطاع التربيد وتكييف اذلواء يف 44-من مركب الكربوف اذليدروكلوري فلوري 

للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية  ادلوافقة على إعداد مشاريع
التخلص منها  اليت سيجريمن مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية  الكمية الكلية وتعادؿ. طرفاً  31 يففلورية 
طناً  9 503 وىي - يف إطار خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية تدرغلياً 

دارة نإ هاخططتنفيذ بداية  عندركبات األطراؼ ذلذه ادلاستهالؾ يف ادلائة من مستويات  49ما نسبتو  -استنفاديًا 
 وكلورية فلورية.التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدر 

اعت مد من حيث ادلبدأ مبلغ  التخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةومن أجل  - 33
التخلص التدرغلي التاـ من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف الصٌن.  من أجلمليوف دوالر  395 قدره

إدارة التخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية  خطة وىل منللمرحلة األ وقد أفرج عن مجيع ادلبالغ
لمرحلة الثانية للنظر فيها من جانب اللجنة لمقرتحات من ادلتوقع أف تقدـ مليوف دوالر، و  95 وقدرىا فلورية

ء مجهورية كوريا الشعبية مجيع األطراؼ ادلنتجة األخرى باستثناوالتزمت . 4107األوؿ يف عاـ  هاالتنفيذية يف اجتماع
لتخلص ل ا اذلادفةالدؽلقراطية بالتخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية كجزء من اتفاقاهت

لتخلص التدرغلي من إنتاج مشروع خلطة إدارة اإعداد وقد أدرج فلورية. ية التدرغلي من مركبات الكربوف الكلور 
 .4102يف خطة عمل لتقدؽلها يف عاـ  ،يف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية ،ورية فلوريةمركبات الكربوف اذليدروكل

أسةلة أعضاء اللجنة.  نع أجاب ادلمثلوعقب العرض الذي قدمو شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  - 32
اليت  لألطراؼ العشريندة لألوزوف دائل ادلواد ادلستنفلبالدراسات االستقصائية تاريخ استكماؿ على سؤاؿ بشأف  ورداً 

ىذه الدراسة. إجراء أوضح أنو ليست كل البلداف قد طلبت  ،بعد على ىذه الدراسات فيما ؼلصها مل تتم ادلوافقة
 .لدراسات االستقصائيةاادلزيد من طلبات سبويل يف  4107بيد أف اللجنة التنفيذية قد تنظر يف عاـ 

يف بيانات مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الواردة يف البوليوالت  التضارب بشأفعلى سؤاؿ  ورداً  - 35
مركب استًناد أو تصدير من أف رغم على الأنو  شلثل أمانة األوزوفو  بيػَّن شلثل أمانة الصندوؽادلستوردة  ادلسبقة ادلزج
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عترب ي ادلزج ال سبقةادلالبوليوالت تركيب يف ( الداخل HCFC-141bب )020 -الكربوف اذليدروكلوري فلوري 
سبويل للتخلص التدرغلي  قدمياللجنة التنفيذية على استعداد لت إال أف دبوجب أحكاـ بروتوكوؿ مونرتياؿ‘‘ اً استهالك’’

 ىذا االستهالؾ. وبناًء على ذلك سجلتمن ىذه ادلواد، 
 ق دمت.أحاطت اللجنة علماً بادلعلومات اليت  - 32

قة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة بعدم متابعة المقررات الساب -خامساً 
 االمتثال

 (27/9)المقرر  التزامات اإلبالغ عن البيانات - ألف
وأشار شلثل األمانة إىل أنو حبلوؿ موعد االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ يف تشرين الثاين/نوفمرب  - 37

إىل األمانة العامة.  4102عاـ ل ابياناهت تقدـدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ واليمن مل مجهورية الكونغو ال فإف 4105
البيانات ادلطلوبة على وجو  على أف تبلغ عناألطراؼ األربعة  االجتماع حثَّ  47/9ويف مقرر اجتماع األطراؼ 

 .وقد استجابت ىذه األطراؼ، باستثناء اليمن، لطلب اجتماع األطراؼ. السرعة
ف مجهورية الكونغو الدؽلقراطية ودومينيكا والصوماؿ قدمت مجيع تشًن إىل أاللجنة على أف  وافقتلذلك و  - 31

وأف البيانات  ،47/9البيانات دبوجب الربوتوكوؿ وادلقرر اللتزاماهتا على ععيد انإبالغ عن  وفقاً  ادلتبقيةالبيانات 
 دبوجب الربوتوكوؿ. 4102لعاـ  تؤكد أف تلك األطراؼ يف حالة امتثاؿ لتدابًن الرقابة

 ،تقدمي البيانات عدـب اسبأل توضيحمسار العمل ادلالئم لليمن وما إذا كاف ىناؾ  بشأفعلى أسةلة  ورداً  - 39
منها دائماً  طلبياألطراؼ  مل يقدـ طلب لبياف أسباب تأخر تقدمي البيانات نظراً ألف وأوضح شلثلو األمانة العامة أن

 تكرر عدـ إبالغإذا مل ترد على واحد أو اثنٌن من الرسائل التذكًنية. وإذا الغها عن البيانات بياف أسباب عدـ إب
من احلالة  تتسىن مناقشةفإف األمانة رباوؿ أف ذبمع وتوفر أكرب قدر شلكن من ادلعلومات حى  عن البياناتالطرؼ 
وقد أبلغ عن البيانات ادلطلوبة؛  أنو قد ظن أنو أبلغ األمانة فإف ىذا الطرؼ يف حالة اليمنأما جلنة التنفيذ.  جانب

 انإبالغ عن ادلعلومات ادلوجهة ألمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ.ب فيما يتعلقبعض اخللط يكوف حدث 
مجيع ادلشاريع واألنشطة  شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ أف اللجنة التنفيذية تستعرض دائماً  وأضاؼ - 21

اللجنة  وقد نظرت أي تأخًن من ىذا القبيل من الطرؼ ادلعين.بشأف إيضاحات ى للحصوؿ على تسعتأخر و تاليت 
، يف حالة اليمن وطلبت تقدمي البيانات ادلتأخرة. 4105يف أيار/مايو  ،السادس والسبعٌن اجتماعهايف التنفيذية 

 عن بالغانإيف ذلك فيما يتعلق ب شاريع التعزيز ادلؤسسي، دبادلدعم مايل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  ويتوفر
 التمويل يف حاؿ عدـ تقدمي بيانات الربامج القطرية.بيد أنو لن تتم ادلوافقة على البيانات، 

من الوقت وما إذا كاف ؽلكن أف يطلب من األطراؼ  على سؤاؿ عما إذا كانت اليمن قد طلبت مزيداً  ورداً  - 20
ادلصدرين الطلب إىل انة أف اليمن مل تطلب ادلزيد من الوقت وأف صدر إىل اليمن، أوضحت األمادلصدرة أال ت  

 .مستمرة عدـ امتثاؿحالة طرؼ يف يف حاؿ وجود خًن األالذ ادل ىو عادةً  ما تصدير إىل طرؼال االمتناع عن
 الذي العمليات ادلعتادة يف اليمن تعرقلت بسبب الصراع ادلدينبأف وأفاد شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيةة  - 24

وحدة األوزوف الوطنية يف  وموظفشارؾ  4105. ويف آذار/مارس مستمراً زاؿ وال ي 4105يف آذار/مارس  اندلع
أنفسهم غًن قادرين على العودة إىل البلد بسبب  اجدو و  ملشبكة انإقليمية يف البحرين ولكنهلاليمن يف اجتماع 
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ال يزالوف غًن قادرين على العودة إىل اليمن. وحى قبل  نهملك إىل بلد آخر الحقاً  ىؤالء قلتنااندالع القتاؿ. وقد 
الصراع جعل من بيد أف يف ربويل ادلوارد إىل احلكومة،  برنامج األمم ادلتحدة للبيةة ععوبةً واجو النزاع حدوث 

أف ت قدَّـ ومن غًن احملتمل مجع البيانات  توقفوحدة األوزوف الوطنية  توقف عمل. ومع القياـ بذلك ادلستحيل فعلياً 
 إىل األمانة يف ادلستقبل القريب. بياناتأي 
 :اللجنة على ما يلي وافقت بناًء على ذلك - 23

 7 للمادة وفقاً  4102 لعاـ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف عنقدـ بعد بياناتو يأف اليمن مل  إذ تالحظ مع القلق
 ؛47/9 وادلقرر مونرتياؿ بروتوكوؿ من

 د؛ياسي واألمين السائد يف البالالس الوضع الحظ كذلكتوإذ 
يف أقرب  4102ادلواد ادلستنفدة لألوزوف لعاـ ب ادلتعلقةياناتو باألمانة ب أف يبلغاليمن على رغم ذلك  ثرب

نظر فيها يف اجتماعها السابع دبا يسمح للجنة بأف ت، 4102أيلوؿ/سبتمرب  05وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز 
 .واخلمسٌن

 56/1التوصية 

 خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال -باء 
 (26/15جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )المقرر  - 1

الواردة يف ادلقرر  هاخلطة عمل ، وفقاً التزمت أشار شلثل األمانة إىل أف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية - 22
 استنفاديطن  71,02ما ال يزيد عن ليصل إىل ية ركبات الكربوف اذليدروكلورية فلور دل ها، خبفض استهالك42/05

. ومنذ ذلك الوقت 4105يف عاـ  استنفاديطن  47,2إىل ما ال يزيد عن ليصل ركبات ادل ها من ىذهإنتاجو 
 .42/05تبٌن أهنا يف حالة امتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب ادلقرر  4105عاـ لدمت بيانات ق  

أف مجهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية قدمت بياناهتا لعاـ تشًن إىل اللجنة على أف  وافقت بناًء على ذلك - 25
أف البيانات تشًن إىل أف الطرؼ يف حالة امتثاؿ ، و من بروتوكوؿ مونرتياؿ 7اللتزاماهتا دبوجب ادلادة  وفقاً  4105

 .42/05اللتزاماتو لتلك السنة على النحو ادلبٌن يف ادلقرر 

 (26/13كازاخستان )المقرر  - 2
، خبفض 42/03الواردة يف ادلقرر  هاعمل خلطة ، وفقاً التزمت أشار شلثل األمانة إىل أف كازاخستاف - 22

ربوميد استنفادي، وخفض استهالكها لطن  9,9ركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن ها دلاستهالك
 .4105يقدـ بعد بياناتو لعاـ  . بيد أف الطرؼ مل4105يف عاـ  استنفاديادليثيل إىل عفر طن 

 فإنو ال تعمل حاليًا أي وكالة منكازاخستاف لأي دعم مايل متاح  بأنو نظرًا لعدـ توفروأفاد شلثل اليونيدو  - 27
ف احلكومة تأخذ التزاماهتا مأخذ اجلد، لكن رغم ذلك فإمشاريع. أي  البلد وال غلري تنفيذىذا الوكاالت ادلنفذة مع 

أيلوؿ/سبتمرب  05عن البيانات قبل  يبلغ الطرؼأف  ادلمثل طة عملها. وتوقعخللبقاء يف حالة امتثاؿ سبكنت من اوقد 
4102. 
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ادلواد ادلستنفدة  عنبياناهتا باألمانة  أف تبلغاللجنة على أف تطلب إىل كازاخستاف  وافقت بناًء على ذلك - 21
، حى تتمكن اللجنة من 4102أيلوؿ/سبتمرب  05يف أقرب وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  4105لألوزوف لعاـ 

  .42/03اللتزاماتو الواردة يف ادلقرر  الطرؼ حالة امتثاؿأف تقيم يف اجتماعها السابع واخلمسٌن 
 56/2التوصية 

 (27/11ليبيا )المقرر  - 3
ها خبفض استهالك ،47/00الواردة يف ادلقرر  هاخلطة عمل ، وفقاً التزمت أشار شلثل األمانة إىل أف ليبيا - 29

. بيد أف الطرؼ مل يقدـ بعد بياناتو 4105يف عاـ  استنفاديطن  044,3ركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل دل
 .4105لعاـ 
 ، إنو يعتقد أف البياناتيف ليبيا شلثل اليونيدو، الذي كاف على اتصاؿ مع وحدة األوزوف الوطنيةوقاؿ  - 51

أنو ناقش  عناللجنة،  يف عضووىو شلثل كينيا، وأبلغ . 4102أيلوؿ/سبتمرب  05لوؿ حب سيبلغ عنها على األرجح
إىل تلك  استناداً قاؿ إنو احلايل؛ و  االجتماعل يادلسألة مع شلثل ليبيا خالؿ اجتماعات األوزوف اليت جرت يف فيينا قب

 يف وقت قريب جداً. 4105لعاـ  وبيانات عن يبلغإف الطرؼ ؽلكن أف فادلناقشة 
ادلواد ادلستنفدة لألوزوف  عنبياناهتا باألمانة  تبلغطلب إىل ليبيا أف تاللجنة على أف  وافقتذلك بناًء على  - 50

، حى تتمكن اللجنة من أف تقيم 4102أيلوؿ/سبتمرب  05يف أقرب وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  4105لعاـ 
  .47/00ماتو الواردة يف ادلقرر لتزاالالطرؼ  حالة امتثاؿيف اجتماعها السابع واخلمسٌن 

 56/3التوصية 
 (24/18أوكرانيا )المقرر  - 4

ها ، خبفض استهالك42/01الواردة يف ادلقرر  هاخلطة عمل ، وفقاً التزمت أشار شلثل األمانة إىل أف أوكرانيا - 54
قدمت بيانات  الحقويف وقت . 4105يف عاـ  استنفاديطن  02,24ركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل دل

 من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف تلك السنة. وقدمت أيضاً  طن استنفادي 5,01 هااستهالك أف تظهر
وقد . 4105شًن إىل أف النظاـ قد أنشئ دبوجب مرسـو وزاري يف عاـ تالرتاخيص  إعدار معلومات عن نظاـ

 .4107 عاـ يف النفاذ حيز تدخل أف ادلقرر ومنوف تشريعات جديدة بشأف ادلواد ادلستنفدة لألوز عيغت 
الجتماع االسبب الذي من أجلو مل يتم تقاسم ىذه ادلعلومات مع اللجنة يف وثائق  بشأفعلى أسةلة  ورداً  - 53

 قدـ إال قبل فرتة وجيزة من انعقاد االجتماع.تمل  ادلعلومات أفادلمثل احلايل، أوضح 
يف التخلص التدرغلي من استهالؾ  سباماً  صلحتدلتحدة انإظلائي أف أوكرانيا وأفاد شلثل برنامج األمم ا - 52

 ياالقتصاد النشاطمركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على الرغم من التغيًن ادلتكرر للموظفٌن احلكوميٌن وتباطؤ 
وقد رفق البيةة العادلية. على مساعدة من ماليت ظلت ربصل  الشركاتاالضطرابات السياسية واألمنية وإفالس بعض و 

 فيها لنشاط االقتصادي واالطلفاض السريع يف الطلب على بعض ادلنتجات اليت تستخدـلاد احلتباطؤ ساعد ال
 مقارنةً  4105االطلفاض الكبًن يف االستهالؾ يف عاـ  أسباب مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على توضيح

 .البلد ىذا سموح بو يف خطة عملادلستوى ادلب
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 ، إرجاء42/01للمقرر  تسلم البيانات ادلقدمة من الطرؼ وفقاً انإقرار بإىل  ، إضافةً وقد اقرتح أف يتم - 55
النظر يف ىذه ادلسألة إىل االجتماع ادلقبل للجنة نإعطاء أعضاء اللجنة فرعة الستعراض ادلعلومات انإضافية  مواعلة

 ادلقدمة من الطرؼ.
 :أف اللجنة على توافقذلك بناًء على  - 52

من بروتوكوؿ  7اللتزاماهتا دبوجب ادلادة  وفقاً  4105لعاـ  االحظ أف أوكرانيا قدمت بياناهتت - 0
إىل أهنا يف حالة امتثاؿ  تشًن، وأف البيانات 42/01مونرتياؿ، إىل جانب ادلعلومات انإضافية ادلطلوبة يف ادلقرر 

 ؛42/01ادلقرر  اللتزاماهتا لتلك السنة على النحو ادلبٌن يف
 نظر يف ادلعلومات انإضافية ادلقدمة من أوكرانيا يف االجتماع السابع واخلمسٌن للجنة.ت - 4

 56/4التوصية 
 (55/4: إسرائيل )التوصية 2114عدم اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعام  -جيم 

من  استنفاديطن  3,5ائيل باستخداـ سر نإ، كاف يسمح 43/7أشار شلثل األمانة إىل أنو دبوجب ادلقرر  - 57
 31بلغ عن ىذا االستخداـ حبلوؿ كاف عليها أف تو  4102ادلواد ادلستنفدة لألوزوف كعوامل تصنيع يف عاـ 

 4105حلوؿ موعد االجتماع اخلامس واخلمسٌن للجنة يف تشرين األوؿ/أكتوبر بيد أنو حى . 4105أيلوؿ/سبتمرب 
إىل األمانة على  ادلتبقيةتقدـ ادلعلومات  أف، 55/2، يف التوعية إليها لبلذلك فقد ط  إسرائيل مل تبلغ األمانة و  فإف

 . 4102آذار/مارس  30، ويفضل أف يكوف ذلك حبلوؿ وجو السرعة
ادلسموح ذلا  استخدامات عوامل التصنيع تقارير عنإسرائيل  تقدـوحبلوؿ موعد انعقاد ىذا االجتماع مل  - 51
 ال ؽلكن تقييمو. 43/7لمقرر لامتثاذلا فإف  لذلك، و 4102لعاـ  هبا

 :أف اللجنة على وافقتذلك بناًء على  - 59
إسرائيل مل تبلغ عن فإف  السادس واخلمسٌن لجنةالحلوؿ موعد اجتماع حى مع القلق أنو  تالحظ - 0

)أ( من  2يف الفقرة على النحو ادلطلوب  ،4102لمواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف عاـ ها لاستخدامتفاعيل 
 ؛01/02ادلقرر 

 01/02للمقرر  وفقاً  4102عوامل تصنيع لعاـ  بشأف علوماتادلأف عدـ انإبالغ عن  تالحظ - 4
 ؛ذلك ادلقررإسرائيل يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماهتا بانإبالغ دبوجب  يضع

قت شلكن، ويف موعد أقصاه إىل األمانة يف أقرب و  ادلتبقيةتطلب إىل إسرائيل أف تقدـ ادلعلومات  - 3
 .، لتمكٌن اللجنة من استعراض حالة إسرائيل يف اجتماعها السابع واخلمسٌن4102أيلوؿ/سبتمرب  05

 56/5التوصية 

 بير الرقابة(: غواتيماالعدم امتثال محتمل للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )تدا -دال 
من  استنفاديطن  2,72أف غواتيماال أبلغت عن استهالؾ قدره  اً ا البند موضحقدـ شلثل األمانة ىذ - 21

طن  2,35 ذلا وقدره دبا يزيد عن االستهالؾ ادلسموح بو أي ،4102مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عاـ 
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عاـ لت األعلية ادلقدمة . وأوضح أف البيانا42/02ادلتفق عليها يف ادلقرر  هاخطة عمل وفق ما ىو مبٌن يف استنفادي
يف وقت الحق، يف تشرين األوؿ/أكتوبر  أبلغ الطرؼ إال أف ىذا استنفاديطن  2,42أظهرت استهالؾ  4102
 يف خبًن استشاري أعده ربقق استنادًا إىل تقرير استنفاديطن  2,72 قدره ، عن رقم استهالؾ منقح4105

 .4103 لعاـ حةبياناتو ادلنق قدـ الطرؼ كذلك. 4105 سبتمرب/أيلوؿ
ادلدرجة يف  4102و 4103ستهالؾ لعامي اال، طلبت غواتيماال تنقيح أرقاـ 4102ويف نيساف/أبريل  - 20

ال  4102الذي اعتمد يف عاـ  ادلقرراألمانة خلصت إىل أف  بيد أفالبيانات اجلديدة،  لكي تطابق 42/02ادلقرر 
 .4105عاـ  فقط يف أعبحت متاحةؽلكن تنقيحو على أساس ادلعلومات 

امتثاؿ  حالة أظهرت أهنا يف وىي بيانات 4105قدمت غواتيماال بياناهتا لعاـ  4102ويف أيار/مايو  - 24
 .42/02لتزامها الوارد يف ادلقرر واللربوتوكوؿ مونرتياؿ 

أفاد شلثل  تفاقها مع اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ،ال على أسةلة بشأف امتثاؿ غواتيماال ورداً  - 23
مشاكل كانت ىناؾ انإبالغ عن البيانات وتنفيذ ادلشاريع. و على ععيد الطرؼ  تساعد ىذااليونيدو أف اليونيدو 

التجربة  بيد أفوظفي وحدة األوزوف الوطنية، دلإجراء تغيًنات بسبب لبيانات و لتسجيل األويل الأخطاء يف  بسبب
 .4105طرؼ عاد إىل االمتثاؿ يف عاـ ف الفإكما ذكر و ، األخًنة كانت أكثر إغلابيةً 

إىل خفض التمويل ادلتاح  ترمي شلثل أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ أنو قد مت تطبيق عقوبة وأكد - 22
 ادلشروع بيد أف. 4102و 4103التخلص التدرغلي لعامي  ا على ععيدبالتزاماهت وفائهاغواتيماال يف أعقاب عدـ ل

 حصص االستًناد.تحديد ل نظاماً  يف وقت الحق نشأتأف احلكومة أكما   قدماً  سار
إىل التغيًنات  وأكد شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيةة أف نقص القدرات يف وحدة األوزوف الوطنية، إضافةً  - 25

 ـعا يف رلاؿ التخلص التدرغلي. بيد أنو يفاجلهود ادلبذولة  أعاؽعلى ادلستوى الوزاري، قد و يف ادلوظفٌن يف الوحدة 
بعمل يهدؼ إىل  4102يف عاـ  واضطلع ،اجلديد األوزوف دلسؤوؿ تدريباً  للبيةة ادلتحدة األمم برنامج أجرى 4105

ويقدـ لشبكة انإقليمية. ل حديث ادلزيد من التدريب يف اجتماع ساعدة يف استةناؼ تنفيذ ادلشاريع. وقدـ أيضاً ادل
كوف يالطرؼ س ىذا عن ثقتو يف أفادلمثل أعرب قد و  .فعاالً  اً دعماليونيدو،  إىل جانببرنامج األمم ادلتحدة للبيةة، 

 على الوفاء بالتزاماتو. اً قادر 
 :أف اللجنة على وافقتذلك بناًء على  - 22

عن استهالؾ  ا، وخباعة تصحيح بياناهتاحالة امتثاذل بشأفإىل التوضيح ادلقدـ من غواتيماال  تشًن أ((
يف عاـ  يطن استنفاد 2,72و 4103يف عاـ  استنفاديطن  9,12 لتصبحرية مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلو 

غًن  تكان  4102و 4103على أساس أف أرقاـ استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف عامي  4102
  ؛ادلعنيتٌنسنتٌن الد دلدة بسبب خطأ تقين يف حساب استهالؾ تلك ادلادة يف البال عحيحة

ىل أف الطرؼ كاف يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزامات استهالؾ مركبات الكربوف تشًن كذلك إ ب((
 ؛4103عاـ لاذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكوؿ 

تشًن كذلك إىل أف الطرؼ كاف يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماتو بشأف استهالؾ مركبات الكربوف  ج((
 ؛42/02 ادلقرر ، على النحو الوارد يف4102اذليدروكلورية فلورية لعاـ 
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ادلرجعية  ادلستوياتأي من  تغًنلن  4102و 4103على أف تصويبات البيانات لعامي  توافق د((
 ؛42/02يف ادلقرر  اعليه واالتفاؽاليت سبق تسجيلها 

رجعية خلفض استهالؾ مركبات الكربوف ادل للمستوياتيف حالة امتثاؿ كاف تالحظ أف الطرؼ   ىػ((
 زيد من انإجراءات؛ادلتلك السنة، وأنو ال يلـز ازباذ لإىل البيانات ادلبلغ عنها  استناداً  4105لعاـ اذليدروكلورية فلورية 

دبوجب  اغواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهت الذي ربرزهلتقدـ لرعد عن كثب الواعل ت و((
 الربوتوكوؿ؛
 االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼربيل مشروع ادلقرر الوارد يف ادلرفق األوؿ ذلذا التقرير إىل  ز((

 .لكي ينظر فيو
 56/6التوصية 

 النظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن تقرير البيانات -سادساً 
بسجل  أف ربتفظإىل األمانة دبوجبو لب ، الذي ط  01/07إىل ادلقرر  فأشار قدـ شلثل األمانة ىذا البند - 27

لتخزين من أجل غرض زلدد ا ناتج عنوضحت فيها األطراؼ أف إنتاجها أو استهالكها الزائد موحد للحاالت اليت أ
تفادي إجراءات ادلتابعة من  ًا يقضي بأنو من أجلاجتماع األطراؼ شرطأضاؼ  44/41يف سنة مقبلة. ويف ادلقرر 

التدابًن  ريرًا يفيد بأف يطبقأف يقدـ تقتخزين المن ادلقرر بشأف  مستفيدأي طرؼ فإنو يتعٌن على جلنة التنفيذ 
 . 01/07 من ادلقرر 0احملددة يف الفقرة  خبالؼ األغراضخزنة ألي غرض ادلالضرورية حلظر استخداـ ادلواد 

ادليثاف  يدكلور يد  من بروم استنفاديطن  07,3 زائد قدرهإنتاج عن أبلغت إسرائيل  4102ويف عاـ  - 21
قدـ ادلعلومات انإضافية يالطرؼ مل ىذا أف بيد ة يف السنوات ادلقبلة. لتصدير الستخدامات ادلواد الوسيطسلصص ل

لتجنب استعماؿ ادلواد ادلخزنة ألغراض أخرى غًن  يطبقهابشأف التدابًن اليت  44/41ادلطلوبة دبوجب ادلقرر 
 تقدمي ادلعلومات ادلطلوبة.لمل تستجب إسرائيل للطلبات الالحقة من األمانة و األغراض احملددة. 

 :ما يلي اللجنة على وافقتذلك بناًء على  - 29
بسجل موحد للحاالت اليت  أف ربتفظاألمانة يتعٌن على ، الذي دبوجبو 01/07إىل ادلقرر  شًنتإذ 

ب( )أ( أو ) السيناريوىات حاالت ناذبة عنىي  ينانإنتاج أو االستهالؾ الزائد حاالتأوضحت فيها األطراؼ أف 
 ىذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، ألغراض العلم فقط؛ وأف تدرجمن ذلك ادلقرر،  0أو )ج( ادلبينة يف الفقرة 

نص على أنو يف أي من السيناريوىات ادلشار إليها يف الفقرة يي ذ، ال44/41إىل ادلقرر  شًن أيضاً توإذ 
التدابًن الضرورية يطبق  وأن عنالطرؼ ادلعين  أبلغجلنة التنفيذ إذا  جانب لمتابعة منضرورة لوجد تال فإنو السابقة 

 ؛ادلقررادلبينة يف  خبالؼ األغراضحلظر استخداـ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ألي غرض 
ادليثاف يف عاـ  يدكلور يد  من بروم استنفاديطن  07,3 قدرهأف إسرائيل أبلغت عن إنتاج زائد  وإذ تالحظ

 بلة؛الستخدامات ادلواد الوسيطة يف السنوات ادلق هتصدير  سيتم 4102
أف إسرائيل مل تقدـ حى وقت االجتماع احلايل ادلعلومات ادلطلوبة دبوجب  مع القلق تالحظ - 0

 ؛44/41ادلقرر 
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 05يف أسرع وقت شلكن ويف موعد ال يتجاوز  ادلتبقيةإىل إسرائيل أف تقدـ ادلعلومات  طلبت - 4
 .مسٌن، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها السابع واخل4102أيلوؿ/سبتمرب 

 56/7التوصية 

باء من بروتوكول مونتريال  4لتراخيص بموجب المادة صدار اإل ماً احالة إنشاء جنوب السودان نظ - سابعاً 
 (55/5والتوصية  25/15)المقرر 

على حث جنوب السوداف جرى فقد  45/05أشار إىل أنو دبوجب ادلقرر ف 7شلثل األمانة البند  قدـ - 71
باء  2خيص دلراقبة استًناد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف دبا يتفق وادلتطلبات دبوجب ادلادة ترانإعدار إنشاء نظاـ 

جلنة التنفيذ يف  حثت . ويف ضوء فشل الطرؼ يف القياـ بذلك4105آذار/مارس  30من بروتوكوؿ مونرتياؿ قبل 
قدـ إىل يوأف  وجو السرعةص على نإعدار الرتاخي اً نظام أف ينشئعلى  مرة أخرى جنوب السوداف 55/5التوعية 

اللجنة يف  ا، معلومات عن حالة ىذا النظاـ لكي تنظر فيه4102آذار/مارس  30األمانة، يف موعد ال يتجاوز 
العمل مع الوكاالت ادلنفذة ذات الصلة يف إنشاء  جنوب السوداف أيضاً إىل طلب و اجتماعها السادس واخلمسٌن. 

 .اص بواخل الرتاخيصإعدار وتنفيذ نظاـ 
خيص الرت ا نإعدار أنشأ، بالتعاوف مع برنامج األمم ادلتحدة للبيةة، نظاماً قد  وأن عن أبلغ الطرؼ الحقاً و  - 70

 د.سن تشريعات بسبب استمرار الصراع الداخلي يف البال بيد أنو ال يزاؿ غًن قادر علىدبوجب أمر وزاري؛ 
 :أف اللجنة على وافقتذلك بناًء على  - 74

عدار باجلهود اليت بذذلا جنوب السوداف يف إنشاء وتشغيل نظاـ نإ مع التقدير علماً ربيط  - 0
 أمر وزاري؛ من خالؿباء من بروتوكوؿ مونرتياؿ  2تراخيص استًناد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف دبوجب ادلادة 

دلواد ادلستنفدة تراخيص استًناد وتصدير اعدار جنوب السوداف عن إنشاء وتشغيل نظاـ نإ هتنئ - 4
 باء من الربوتوكوؿ. 2لألوزوف اخلاضعة للرقابة وفقا اللتزاماتو دبوجب ادلادة 

 56/8التوصية 

النظر في معلومات إضافية بشأن التقارير المتصلة باالمتثال المقّدمة من األطراف المشاركة في  - ثامناً 
 االجتماع بناًء على دعوة من لجنة التنفيذ

ر  مل  فإنو أي طرؼ حلضور االجتماع احلايل دعوةمن الضروري يكن  دبا أنو مل - 73 يف إطار  اتأي مناقش ذب 
 جدوؿ األعماؿ.من بند ىذا ال

 مسائل أخرى - تاسعاً 
 مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى. - 72
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 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره -عاشراً 
من خالؿ إرساؿ رسالة إىل األمانة بعد االجتماع.  ا التقريرالتوعيات الواردة يف ىذأف تعتمد اللجنة  قررت - 75

وذلك  ًا لالجتماع،أيضًا مقرر  عملأف تعهد دبهمة إقرار تقرير االجتماع إىل الرئيس ونائبو الذي  وقررت كذلك
 بالتشاور مع األمانة.

 اختتام االجتماع -عشر حادي
 األحدظهر يـو  35/04اختتاـ االجتماع يف سباـ الساعة  بعد تبادؿ عبارات اجملاملة ادلعتادة، أعلن الرئيس - 72
 .4102 سبوز/يوليو 42
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 المرفق األول

 ينظر فيها اجتماع األطرافكي والخمسين ل السادسمشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها 
 :يقرر ألطراؼااجتماع إف 

بروتوكول مونتريال التي تنظم استهالك  ألحكام 2114/]  [: عدم امتثال غواتيماال في عام 28
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم، المجموعة األولى )مركبات الكربون الهيدروكلورية 

 فلورية(
تشرين  7أف غواتيماال عدقت على بروتوكوؿ مونرتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف يف  الحظيإذ 

كانوف الثاين/يناير   40تعديل بيجٌن يف و تعديل مونرتياؿ و كوبنهاجن، وتعديل  يل لندف، وتعد 0919الثاين/نوفمرب 
 من الربوتوكوؿ، 5من ادلادة  0وعنفت على أهنا طرؼ يعمل دبوجب الفقرة  4114

تعدد األطراؼ ادلدوالر[ من الصندوؽ  9 774 370]مبلغ أف اللجنة التنفيذية أقرت  الحظ أيضاً ي وإذ
 ربقيق االمتثاؿ للربوتوكوؿ، منمن الربوتوكوؿ لتمكٌن غواتيماال  01للمادة  ؿ مونرتياؿ وفقاً لتنفيذ بروتوكو 

غواتيماال من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف اجملموعة األوىل من الذي أبلغت عنو أف االستهالؾ السنوي  - 0
مع التزامها  سقال يت 4102يف عاـ  ادياستنفطن  2,72 ، والبالغادلرفق جيم )مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية(

طن  2,35خبفض استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن  42/02الوارد يف ادلقرر 
ادلادة  تلكيف حالة عدـ امتثاؿ لتدابًن الرقابة على استهالؾ ىو الطرؼ  ىذا فإف لكيف ذلك العاـ، ولذ استنفادي

 ذلك العاـ؛لدبوجب الربوتوكوؿ 
مركبات  ها منستهالكال ا وتصحيحهاالة امتثاذلحل توضيحاً يالحظ مع التقدير تقدمي غواتيماال  - 4

، 4102يف عاـ  استنفاديطن  2,72و 4103يف عاـ  استنفاديطن  9,12 ليصبحالكربوف اذليدروكلورية فلورية 
سنتٌن الد دلدة ؾ تلك ادلادة يف البالطأ فين يف حساب استهالخل ةصحيحة السابقالبيانات غًن ال حيث عزت

  ؛ادلعنيتٌن
يزاؿ يف حالة عدـ أنو ال ال إ 4103لعاـ  ولبياناتالطرؼ أنو على الرغم من تنقيح  أيضاً  يالحظ - 3

 ؛4103امتثاؿ اللتزاماتو بشأف استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية دبوجب الربوتوكوؿ لعاـ 
ادلرجعية اليت  ادلستوياتأي من  تغًنلن  4102و 4103ات البيانات لعامي على أف تصويب يوافق -2

 ؛42/02يف ادلقرر  اعليه وادلوافقةسبق تسجيلها 
إىل االمتثاؿ  ت بالفعلعاد اتشًن إىل أهن 4105أف غواتيماال أبلغت عن بيانات لعاـ يالحظ  - 5

ذلك إحرازىا هنئ غواتيماال على يو  ربوتوكوؿدبوجب المركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على رقابة التدابًن ل
 التقدـ؛

 الواردة تبقي من خطة العملما لتنفيذ  ذات الصلة ادلنفذةوكاالت الغواتيماال على العمل مع  ػلث - 2
  ؛42/02يف ادلقرر 
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غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص  الذي ربرزهلتقدـ لرعد عن كثب اليواعل  - 7
تدابًن الرقابة يف الربوتوكوؿ  تطبيق التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية. وطادلا أف الطرؼ يعمل ضلو

ينبغي االستمرار يف معاملتو بنفس الطريقة كطرؼ يف موقف ال غبار عليو. ويف ىذا الصدد ينبغي أف  فإنو وينفذىا
للبند ألف من قائمة  تمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات وفقاً تستمر غواتيماال يف احلصوؿ على مساعدة دولية ل

 .ألطراؼ فيما يتعلق بعدـ االمتثاؿالتدابًن انإرشادية اليت قد يتخذىا اجتماع ا
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 المرفق الثاني
 قائمة المشاركين

 التنفيذ أعضاء لجنة
 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 

 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 

 لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمىا
 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 

mailto:azra.rogovic-grubic@mvteo.gov.ba
mailto:rogovicazra@yahoo.com
mailto:nancy.seymour@canada.ca
mailto:iftigilani@yahoo.com
mailto: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 

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة
 )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  

 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  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة، شعبة
 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 

mailto:jacques.van.engel@undp.org
mailto:maksim.surkov@undp.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 

Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org  

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 

 

___________________ 
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