EP

األمم المتحدة

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4

برنامج األمم المتحدة للبيئة

Distr.: General
15 November 2016
Arabic
Original: English

لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
لبرتوكول مونتريال
االجتماع السابع والخمسون
كيغايل ،رواندا 9 ،تشرين األول/أكتوبر 6106

تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها
السابع والخمسين
أوالً  -افتتاح االجتماع
 - 0عقد االجتماع السابع واخلمسون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونًتيال يف
فندق ومركز مؤدترات راديسون بلو يف كيغايل ،يوم  9تشرين األول/أكتوبر .6106
وافتتح رئيس اللجنة السيد افتخار احلسن شاه جيالين (باكستان) االجتماع يف الساعة .01/11
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 -3ورحبت السيدة تينا بَتديبيلي ،األمينة التنفيذية ،ألمانة األوزون ،بأعضاء اللجنة وشلثلي أمانة الصندوق
ادلتعدد األطراف والوكاالت ادلنفذة التابعة ذلا .والحظت أن جدول أعمال االجتماع يتضمن مسائل قليلة نسبياً،
شلا يدل على التقدم اجليد الذي حتققو األطراف يف التقيد بالتزاماهتا وتعهداهتا مبوجب بروتوكول مونًتيال.
وستتناول اللجنة يف االجتماع احلايل عدداً من ادلسائل اليت نظرت فيها يف اجتماعها السادس واخلمسُت ولكنها
مل حتسمها آنئذ بسبب االفتقار إىل ادلعلومات ذات الصلة .وستتاح ذلا أيضاً الفرصة لتوضح ادلسائل ادلتعلقة
بطلب فيجي تغيَت بيانات خط األساس ذلا ،وذلك مع شلثل فيجي الذي سيكون حاضراً بدعوة من اللجنة.
وشكرت رئيس اللجنة ،الذي تنتهي مدة واليتو يف عام  ،6106على عملو يف رئاسة اللجنة ،ورحبت بالسيدة
كاثرين ثيوتوكاتوس ،اليت ستشغل قريباً منصب مسؤول االمتثال والرقابة لدى األمانة .واختتمت كلمتها بتوجيو
االنتباه إىل وثائق االجتماع ،اليت أعدهتا األمانة ،مستفيدة يف بعض احلاالت من مسامهات أمانة الصندوق
ادلتعدد األطراف والوكاالت ادلنفذة.

ثانياً  -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ألف  -الحضور
 - 4حضر شلثلو أعضاء اللجنة التالون االجتماع :باكستان ،والبوسنة واذلرسك ،وكندا ،وكوبا ،وكينيا،
وىاييت ،ومايل ،وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية .ومل يتمكن شلثال بنغالديش ورومانيا من
احلضور.
K1610734
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 - 5وحضر االجتماع شلثلون عن أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف وشلثلون عن الوكاالت ادلنفذة للصندوق
ادلتعدد األطراف  -وىي برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم ادلتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،والبنك الدويل .وحضر االجتماع أيضاً نائب رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق
ادلتعدد األطراف.
-6
باء -

وترد قائمة بادلشاركُت يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.

إقرار جدول األعمال
-7

أقرت اللجنة جدول األعمال التايل استناداً إىل جدول األعمال ادلؤقت ):(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/R.1
 - 0افتتاح

االجتماع.

 - 6إقرار جدول األعمال وتنظيم

العمل.

 - 3عرض مقدم من األمانة بشأن البيانات وادلعلومات مبوجب ادلادتُت  7و 9من بروتوكول
مونًتيال وادلسائل ذات الصلة.
 - 4عرض مقدم من أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال بشأن ادلقررات ذات
الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة (برنامج
األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية،
والبنك الدويل) من أجل تيسَت امتثال األطراف.
 - 5متابعة ادلقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن ادلسائل ادلتعلقة بعدم
االمتثال:
(أ)

اليمن :االلتزامات بإبالغ البيانات( :ادلقرر  9/67والتوصية )0/56؛

(ب) خطط العمل القائمة للعودة إىل االمتثال:
’ ‘0كازاخستان (ادلقرر  03/66والتوصية )6/56؛
’ ‘6ليبيا (ادلقرر  00/67والتوصية )3/56؛
’ ‘3أوكرانيا (ادلقرر  08/64والتوصية )4/56؛
(ج) إسرائيل :عدم اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعام ( 6104التوصية )5/56
وعن فائض إنتاج بروموكلورو ادليثان (التوصية )7/56؛
 -6النظر يف مسائل عدم االمتثال احملتملة األخرى الناشئة عن تقرير

البيانات.

 -7النظر يف معلومات إضافية بشأن التقارير ادلتصلة باالمتثال ادلقدمة من األطراف ادلشاركة يف
االجتماع بناءً على دعوة من جلنة التنفيذ.
 -8مسائل

أخرى.

 -9اعتماد توصيات االجتماع وتقريره.
 -01اختتام
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جيم  -تنظيم العمل
 - 8وافقت اللجنة على أن تطبق إجراءاهتا ،وجتتمع وفقاً جلدوذلا ادلعتاد ،أي بعقد جلستُت يف اليوم مدة
كل منهما  3ساعات ،على أن خيضع ذلك للتعديل حسب االقتضاء.

ثالثاً  -عرض مقدم من األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  5و 7من بروتوكول مونتريال
وبشأن المسائل ذات الصلة
 - 9قدم شلثل األمانة عرضاً يوجز تقرير األمانة عن البيانات اليت قدمتها األطراف وفقاً للمادتُت  7و 9من
بروتوكول مونًتيال ( ،)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/2موضحاً أنو لن يكرر ادلعلومات اليت قدمت إىل اللجنة
يف اجتماعها السادس واخلمسُت ولن يقدم إال ادلستجدات وادلعلومات اجلديدة.
 - 01وفيما يتعلق باإلبالغ مبوجب ادلادة  ،9ورد تقرير جديد منذ االجتماع األخَت للجنة قدمتو ليتوانيا،
ويغطي الفًتة  .6105-6104وديكن االطالع على رتيع التقارير ادلقدمة مبوجب ادلادة  9من ادلوقع الشبكي
لألمانة.
 - 00وفيما يتعلق باإلبالغ عن البيانات مبوجب ادلادة  7لعام  ،6105قدم ما رلموعو  089طرفاً من أصل
 097طرفاً  -منها  045طرفاً من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  0من ادلادة ( 5األطراف العاملة مبوجب
ادلادة  )5و 44طرفاً من األطراف غَت العاملة مبوجب ادلادة  - 5تقاريرىا حبلول  9تشرين األول/أكتوبر
 .6106وكانت األطراف الثماين اليت مل تبلغ بعد ىي إسرائيل ،وأوزبكستان ،وأيسلندا ،ورتهورية أفريقيا
الوسطى ،ورومانيا ،والتفيا ،وىنغاريا ،واليمن .وقام باإلبالغ عدد إرتايل من  069طرفاً حبلول 31
أيلول/سبتمرب ،على النحو ادلطلوب مبوجب ادلادة .7
 - 06وبالنسبة للسنوات السابقة ،كان كل طرف قد أبلغ عن كافة البيانات ادلطلوبة جلميع السنوات حىت
هناية عام  .6104وبالنسبة لليمن ،الذي كان مدرجاً يف ادلقرر  9/67ولوحظ يف االجتماع السابق أنو مل يبلغ
عن بيانات عام  ،6104فقد قام باإلبالغ بعد ذلك.
 - 03وبالنسبة حلاالت عدم االمتثال احملتملة من جانب األطراف لتدابَت الرقابة على اإلنتاج واالستهالك يف
عام  ،6105فهناك ثالثة أطراف (طرفان اثنان من األطراف العاملة مبوجب ادلادة  5وطرف واحد ال يعمل
مبوجب ادلادة  )5ال يزال يتعُت عليها توضيح حالة امتثاذلا .بيد أن إجراء عدم االمتثال ينص على فًتة ال تقل
عن ثالثة أشهر تسعى فيها األمانة للحصول على ادلزيد من ادلعلومات من تلك األطراف اليت لديها حاالت
عدم امتثال زلتملة ،قبل أن ترفع حالتها إىل اللجنة .وأضاف أن األمانة على اتصال مع األطراف ادلعنية،
وستلفت انتباه اللجنة إىل أي قضايا مل ديكن حلها.
 - 04ومبقتضى ادلقرر  3/60طلب إىل األمانة أن تلفت نظر اللجنة إىل حاالت عدم اإلبالغ عن
استخدامات عوامل التصنيع .وقدمت ثالثة أطراف من األطراف األربعة اليت ال يزال يسمح ذلا هبذه
االستخدامات  -االحتاد األورويب والصُت والواليات ادلتحدة األمريكية -تقاريرىا للعامُت  6104و6105؛ أما
الطرف ادلتبقي ،وىو إسرائيل ،فلم يقم باإلبالغ حىت اآلن.
 - 05ومبقتضى ادلقرر  04/64طلب إىل األطراف أن تؤكد حتديد الكميات الصفرية بكتابة أصفار بدالً من
ترك اخلانات شاغرة يف استمارات إبالغ البيانات ادلقدمة مبوجب ادلادة  .7واستجابة لطلب من األمانة ،قامت
بعد ذلك رتيع األطراف اليت قدمت استمارات اإلبالغ لعام  6104ادلتضمنة لبعض اخلانات الفارغة ،بتوضيح
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ما إذا كانت ىذه اخلانات تشَت إىل قيم صفرية ،مل يبق سوى ذتانية أطراف ال يزال يتعُت عليها تقدًن توضيح
شلاثل فيما يتعلق بتقارير بياناهتا عن عام .6105
 - 06وطلب طرف واحد ،ىو فيجي ،إجراء تغيَت يف بيانات خط أساسو دلركبات الكربون اذليدروكلورية
فلورية ،بتخفيض خط األساس احلايل من  8,4أطنان استنفادية إىل  5,73طناً استنفادياً .وألن ادلعلومات اليت
تدعم الطلب مل تصل إىل األمانة يف الوقت ادلناسب لكي يتسٌت إدراج ادلسألة على جدول أعمال االجتماع،
سيجري النظر يف ادلسألة يف إطار البند ” ،8مسائل أخرى“.
 - 07وأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات ادلقدمة.

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
 - 08قدم شلثل أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف عرضاً بشأن ادلقررات ذات الصلة اليت اختذهتا اللجنة
التنفيذية للصندوق ،واألنشطة اليت أصلزهتا الوكاالت ادلنفذة حيث أوجز ادلعلومات ادلقدمة يف مرفق مذكرة أمانة
اللجنة التنفيذية بشأن بيانات الربنامج القطري وفرص االمتثال ( )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/INF/R.3وأشار
إىل أن الوثيقة ىي نفسها اليت قدمت إىل جلنة التنفيذ يف اجتماعها السادس واخلمسُت ،ألن اللجنة التنفيذية مل
جتتمع منذ ذلك احلُت .ولذلك فهو سوف يركز يف عرضو عن ادلعلومات اجلديدة واحملدثة.
 - 09وأشار إىل أن بيانات الربامج القطرية ىي ادلصدر الوحيد للبيانات القطاعية ادلتعلقة بادلواد اخلاضعة
لرقابة بروتوكول مونًتيال وىي لذلك ضرورية لتحليل طلبات التمويل وإلجراء التحليالت الشاملة لالستهالك.
وحبلول  5تشرين األول/أكتوبر  ،6106كان  064من أصل  044بلداً قد أبلغ عن بيانات الربامج القطرية
لعام 6105؛ ولكن البلدان ادلتبقية البالغ عددىا  61بلداً تشمل بعض أكرب البلدان ادلستهلكة.
 - 61وبالنسبة للبلدان ادلعرضة خلطر عدم االمتثال ،أفاد بأن اليمن مل تقدم بيانات الربامج القطرية منذ عام
 .6104ويف موريتانيا ،جترى حالياً دراسة استقصائية عن استخدام مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية
( )HCFCيف إطار إعداد خطة البلد إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،وكان
معجلة
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة قد أشار إىل أن البلد يعتزم تعديل نظام إصدار الًتاخيص فيو ليشمل تدابَت َّ
للرقابة على مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية قبل تقدًن خطة عملو .ورتيع األطراف العاملة مبوجب ادلادة 5
فيما عدا بوروندي لديها نظم لتخصيص حصص مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية؛ ومل تتمكن بوروندي من
وضع الصيغة النهائية لنظام احلصص الرمسي اخلاص هبا بسبب تغَت حكومتها وبسبب ادلشاكل األمنية اجلارية،
ولكن جيري العمل بنظام حصص غَت رمسي.
 - 60وقد الحظت اللجنة التنفيذية الطلب ادلقدم من فيجي إىل األطراف يف بروتوكول مونًتيال لتنقيح خط
األساس اخلاص هبا الستهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية من  8,4أطنان استنفادية إىل  5,77أطنان
استنفادية( )0بعد باستثناء مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ادلستخدمة خلدمات صيانة السفن اليت تبحر
( )0أشارت فيجي يف الطلب الذي قدمتو إىل قيمة  5,77أطنان استنفادية باعتبارىا خط األساس اجلديد ادلقًتح اخلاص هبا،
وسجلت ىذه القيمة يف وثائق اللجنة التنفيذية .ولكن بناء على البيانات اجلديدة اليت أبلغ الطرف عنها ،حيسب خط األساس
ادلقًتح بقيمة  5,73أطنان استنفادية.
4

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4

حتت أعالم أجنبية .وتشَت بيانات الربامج القطرية لفيجي لعام  6105إىل أن االستهالك من مركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية كان أدىن مبقدار  3,87أطنان استنفادية من احلد األقصى لالستهالك ادلسموح بو والبالغ
 5,09أطنان استنفادية (اخنفاض بنسبة  01يف ادلائة عن خط األساس) وادلدرج يف اتفاق فيجي ادلنقح ادلربم مع
اللجنة التنفيذية.
 - 66وانتقل إىل الدعم ادلايل للتخلص التدرجيي من ادلواد ادلستنفدة لألوزون فأبلغ عن أن رتيع األطراف
العاملة مبوجب ادلادة  5تلقت دعماً للتخلص التدرجيي من رتيع ادلواد ادلستنفدة لألوزون غَت مركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية ،وقد حتقق التخلص التدرجيي جلميع مركبات الكربون الكلورية فلورية واذلالونات ورباعي
كلوريد الكربون .وكان رلموع الكمية الًتاكمية من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اليت ينبغي حتقق
التخلص منها بعد إصلاز خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية -البالغ
 9,503أطنان استنفادية -يعادل  69يف ادلائة من نقطة بدء التخلص التدرجيي لالستهالك اإلرتايل دلركبات
الكربون اذليدروكلورية فلورية .ومشل ذلك  50يف ادلائة من مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري040-ب
( ،)HCFC-141و 31يف ادلائة من مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري046-ب ( )HCFC-142bو 07يف ادلائة
من مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري ،)HCFC-22( 66-وىي مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية الثالث
األكثر استخداماً.
 - 63وستتناول ادلرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية
ادلقدمة إىل اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعُت ادلعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،6106كمية إضافية
تبلغ  8,914أطنان استنفادية من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية .وعند إصلاز التخلص من ىذه الكمية،
سيزداد التخفيض اإلرتايل الًتاكمي من  69يف ادلائة من نقطة بدء التخلص التدرجيي لالستهالك اإلرتايل من
مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية إىل  56يف ادلائة منها ،مبا يف ذلك  88يف ادلائة من مركب الكربون
اذليدروكلوري فلوري040-ب ،و 59يف ادلائة من مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري046-ب و 31يف ادلائة
من مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري .66-وتضمنت رتيع ادلعلومات الواردة للمرحلة الثانية من خطط إدارة
مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية مقًتحات لتحوالت إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار
العادلي.
 - 64وتلقت رتيع البلدان إال ثالثة منها دتويالً للمرحلة األوىل من خطط إدارهتا للتخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية .وقد قدم جنوب
السودان طلبو للمرحلة األوىل من أجل النظر فيو يف االجتماع السابع والسبعُت للجنة التنفيذية؛ ومل تقدم
اجلمهورية العربية السورية اقًتاحاً ولكنها حصلت على دتويل من أجل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف اذلواء؛ وجيري حالياً إعداد ادلشروع خلطة موريتانيا.

 - 65ودتت ادلوافقة على التخلص التدرجيي التام من إنتاج مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف الصُت ،ومت
دتويل ادلرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية بالكامل؛
ومن ادلتوقع أن يقدم اقًتاح للمرحلة الثانية يف عام  .6107ومن ادلقرر أن تقوم البلدان ادلنتجة األخرى باستثناء
رتهورية كوريا الشعبية الدديقراطية بالتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية كجزء من
اتفاقاهتا مع اللجنة التنفيذية اذلادفة إىل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية .وقد أدرج إعداد
مشروع خلطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،يف رتهورية كوريا الشعبية
الدديقراطية ،يف خطة العمل ادلقرر تقدديها يف عام .6107
 - 66وأحاطت اللجنة علماً بادلعلومات ادلقدمة.
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خامساً -متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة
بعدم االمتثال
ألف  -اليمن :االلتزامات بإبالغ البيانات( :المقرر  7/75والتوصية )1/34
 - 67أشار شلثل األمانة إىل أنو حبلول موعد االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب
 ،6105مل يكن اليمن قد أبلغ بياناتو عن إنتاج واستهالك ادلواد ادلستنفدة لألوزون لعام  .6104وقد حث
اجتماع األطراف اليمن يف مقرره  9/67على اإلبالغ عن البيانات ادلطلوبة على وجو السرعة .ولكن مل يرد
اإلبالغ عن ىذه البيانات حبلول االجتماع السادس واخلمسُت للجنة التنفيذ يف دتوز/يوليو  ،6106ولذلك
اعتمدت التوصية  ،0/56اليت حتث فيها اليمن مرة أخرى على اإلبالغ عن البيانات يف أقرب وقت شلكن.
 - 68وقد أبلغ اليمن بعد ذلك عن بياناتو .ولذلك وافقت اللجنة على اإلشارة إىل أن اليمن قد قدم بياناتو
ادلتأخرة عن العام  6104وفقاً اللتزاماتو باإلبالغ بالبيانات مبوجب ادلادة  7من الربوتوكول وادلقرر 9/67
والتوصية  0/56وأن البيانات تؤكد أن الطرف شلتثل لتدابَت الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول لعام .6104
باء -

خطط العمل القائمة للعودة إلى االمتثال

-1

كازاخستان (المقرر  11/74والتوصية )7/34
 - 69أشار شلثل األمانة إىل أن كازاخستان التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،03/66بتخفيض
استهالكها دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن  9,9أطنان استنفادية ،وختفيض استهالكها
لربوميد ادليثيل إىل صفر من األطنان االستنفادية يف عام  .6105ولكنها مل تكن قد قدمت البيانات عن العام
 6105حبلول موعد االجتماع السادس واخلمسُت للجنة التنفيذ يف دتوز/يوليو  .6106ولذلك ،اعتمدت
اللجنة التوصية  ،6/56اليت حتث فيها الطرف على تقدًن بياناتو عن العام  6105يف موعد ال يتجاوز 05
أيلول/سبتمرب .6106
 - 31وقد قدم الطرف منذ ذلك احلُت بيانات تظهر استهالكاً يبلغ  06,78طناً استنفادياً من مركبات
الكربون اذليدروكلورية فلورية للعام  .6105وىذه كمية تتجاوز احلد األقصى من االستهالك ادلسموح بو للطرف
مبوجب الربوتوكول والذي ال يتجاوز  91يف ادلائة من خط أساس استهالكو بالنسبة للمادة ،أو  3,95أطنان
استنفادية ،وال يليب التزامو يف خطة عملو بتخفيض االستهالك إىل مستوى ال يتجاوز  9,9أطنان استنفادية.
وقد أبلغ الطرف أيضاً عن استهالك من بروميد ادليثيل قدره صفر من األطنان االستنفادية للعام  ،6105دتشياً
مع التزاماتو وواجباتو.
 - 30وبناء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:
 - 0أن حتيط علماً بأن البيانات ادلقدمة من كازاخستان بشأن استهالكها من بروميد ادليثيل تؤكد
أن الطرف شلتثل اللتزامو الوارد يف ادلقرر  00/67وادلتمثل يف حتديد استهالكو من تلك ادلادة حبيث ال يتجاوز
صفراً من األطنان االستنفادية لعام 6105؛
 - 6أن تشَت مع القلق إىل أن كازاخستان أبلغت لعام  6105عن استهالك قدره  06,78طناً
استنفادياً من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،وىو مقدار ال يتسق مع شروط الربوتوكول للحد من
االستهالك إىل مستوى ال يتجاوز  3,95أطنان استنفادية واالشًتاطات الواردة يف خطة عمل كازاخستان يف
ادلقرر  03/66وىي احلد من االستهالك حبيث ال يتجاوز  9,9أطنان استنفادية؛
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 - 3أن تطلب إىل كازاخستان أن تقدم إىل األمانة ،بوصف ذلك مسألة عاجلة ويف موعد ال
يتجاوز  30آذار/مارس  ،6107تفسَتاً ذلذا التجاوز ،وإذا اقتضى األمر ،خطة عمل لكفالة عودة الطرف
بسرعة إىل االمتثال؛
ذلك.

 - 4أن تدعو كازاخستان ،إىل إرسال شلثل إىل االجتماع الثامن واخلمسُت للجنة ،إذا دعت الضرورة
التوصية 1/35

-7

ليبيا (المقرر  11/75والتوصية )1/34
 - 36أشار شلثل األمانة إىل أن ليبيا التزمت ،وفقاً خلطة عملها الواردة يف ادلقرر  ،00/66بتخفيض
استهالكها دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية إىل  066,3طناً استنفادياً يف عام  .6105ولكنها مل تكن قد
قدمت بياناهتا عن العام  6105حبلول موعد االجتماع السادس واخلمسُت للجنة التنفيذ يف دتوز/يوليو .6106
ولذلك ،اعتمدت اللجنة التوصية  ،3/56اليت حتث فيها الطرف على تقدًن بياناتو عن العام  6105يف موعد
ال يتجاوز  05أيلول/سبتمرب .6106
 - 33وقد قدم الطرف منذ ذلك احلُت بيانات تظهر استهالكاً يبلغ  009,80طناً استنفادياً من مركبات
الكربون اذليدروكلورية فلورية ،وىو استهالك يتماشى مع التزاماتو .لذلك وافقت اللجنة على أن تشَت إىل أن ليبيا
قد قدمت بياناهتا لعام  6105وفقاً اللتزاماهتا مبوجب ادلادة  7من الربوتوكول ،وأن البيانات تؤكد أن الطرف
شلتثل اللتزاماتو يف ادلقرر  00/67وىي احلد من استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية حبيث ال تتجاوز
 066,3طناً استنفادياً يف العام .6105

-1

أوكرانيا (المقرر  16/72والتوصية )2/34
 - 34أشار شلثل األمانة إىل أنو وفقاً للفقرات ( 6ب) و(ج) و(د) من ادلقرر  ،08/64يتعُت على أوكرانيا
إبالغ ادلعلومات ادلتعلقة بتنفيذىا لتدابَت الرقابة على مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،مبا يف ذلك النظام
الذي وضعتو للحصص ،واحلظر الذي بدأت العمل بو الستَتاد ادلعدات احملتوية على ادلواد ادلستنفدة لألوزون أو
ادلعتمدة عليها ،والتشريعات اجلديدة اليت ختضع ادلواد ادلستنفدة لألوزون لرقابة أوثق.
 - 35وقد قدم الطرف الحقاً ادلعلومات ادلطلوبة ولكنو مل يقم بذلك إال قبل فًتة قصَتة من االجتماع
السادس واخلمسُت للجنة التنفيذ .وبناء على ذلك ،وافقت اللجنة ،يف التوصية  ،4/56على تأجيل ادلناقشة
ادلوضوعية حلالة أوكرانيا حىت تتاح ألعضاء اللجنة فرصة الستعراض ادلعلومات وأن تعود إىل ىذه ادلسألة يف
االجتماع احلايل.
 - 36وأظهرت ادلعلومات ادلقدمة أنو باستثناء العملية التشريعية والتنظيمية دلراقبة الواردات والصادرات من
ادلواد ادلستنفدة لألوزون ،اليت ال يزال مشروع القانون ادلتعلق هبا قيد التفاوض ،فقد جرى تنفيذ اإلجراءات ادلبينة
يف ادلقرر  .08/64وأشار أحد أعضاء اللجنة إىل أن التشريع اجلديد ادلقًتح يستند إىل قاعدة تنظيمية لالحتاد
األورويب كانت قد ألغيت يف عام  .6119ووافق شلثل األمانة على إبالغ ىذا األمر إىل أوكرانيا ،حتسباً لعدم
علمهم بذلك.
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 - 37وبناء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:
 - 0أن حتيط علماً مع التقدير بتقدًن أوكرانيا للمعلومات ادلتعلقة مبا يلي:
(أ) تنفيذىا ،عن طريق ادلرسوم الوزاري الذي اعتمد يف عام  ،6105لنظام ترخيص
الستَتاد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزون ،وتنفيذىا لنظام احلصص عن طريق أمر وزاري يف عام
6105؛
(ب) بدء عملها ،عن طريق أمر وزاري ،حبظر تدرجيي لصادرات ادلعدات احملتوية على ادلواد
ادلستنفدة لألوزون أو ادلعتمدة عليها؛
(ج) ووضعها للتشريعات اجلديدة ،اليت من ادلقرر أن تدخل حيز النفاذ يف عام  ،6107من
أجل تعزيز رقابتها على ادلواد ادلستنفدة لألوزون وللتخفيض تدرجيياً من استهالكها دلركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية؛
 - 6وأن تشجع أوكرانيا على إصلاز العملية التشريعية والتنظيمية دلراقبة الواردات والصادرات من ادلواد
ادلستنفدة لألوزون ،وإطالع األمانة على آخر مستجدات ما حترزه من تقدم حبلول  30آذار/مارس ،6107
لكي تتمكن اللجنة النظر يف ىذه ادلسألة يف اجتماعها الثامن واخلمسُت.
التوصية 7/35
جيم  -إسرائيل :عدم اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعام ( 7112التوصية  )3/34وعن فائض إنتاج
بروموكلورو الميثان (التوصية )5/34
 - 38أشار شلثل األمانة إىل أنو يف ادلقرر  ،7/63مسح إلسرائيل باستخدام ادلواد ادلستنفدة لألوزون
الستخدامات عوامل التصنيع ،وكان عليها أن تبلغ عن ىذه االستخدامات لعام  6104حبلول 31
أيلول/سبتمرب  .6105وحبلول موعد االجتماع اخلامس واخلمسُت للجنة ،يف تشرين األول/أكتوبر  ،6105مل
تكن إسرائيل قد قدمت بعد التقرير ادلطلوب إىل األمانة .ولذلك اعتمدت اللجنة التوصية  ،4/55اليت تطلب
فيها إىل الطرف أن يقدم ادلعلومات ادلتأخرة إىل األمانة ،باعتبار ذلك مسألة ملحة ،وتالحظ أن عدم قيام
إسرائيل باإلبالغ يضعها يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا باإلبالغ مبوجب ادلقرر .7/63
 - 39وحبلول موعد االجتماع السادس واخلمسُت للجنة يف دتوز/يوليو  6106مل تكن إسرائيل قد أبلغت
بعد عن استخداماهتا لعوامل التصنيع للعام 6104؛ ولذلك ،اعتمدت اللجنة يف ذلك االجتماع التوصية
 ،5/56مشَتة إىل عدم امتثال إسرائيل اللتزاماهتا باإلبالغ ،وحثتها على اإلبالغ بأسرع وقت شلكن ويف موعد
أقصاه  05أيلول/سبتمرب  ،6106لكي تتمكن اللجنة من استعراض حالتها يف اجتماعها السابع واخلمسُت،
كما دعتها إىل إرسال شلثل إىل االجتماع لتوضيح حالتها .وحبلول موعد االجتماع السابع واخلمسُت ،مل تكن
إسرائيل قد أبلغت بعد عن استخداماهتا لعوامل التصنيع عن العام  ،6104ومل تستجب للدعوة اليت وجهتها
اللجنة من أجل إرسال شلثل ذلا إىل االجتماع لشرح حالتها .وباإلضافة إىل ذلك ،كان ينبغي أن يكون الطرف
قد أبلغ يف ذلك الوقت عن استخدامو لعوامل التصنيع عن العام  ،6105وكان ادلوعد النهائي لذلك ىو 31
أيلول/سبتمرب  ،6106ولكن الطرف مل يقم باإلبالغ حبلول ذلك ادلوعد.
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 - 41وكانت إسرائيل قد أبلغت أيضاً عن  07,3طناً استنفادياً من فائض إنتاج بروموكلورو ادليثان يف عام
 ،6104كان من ادلقرر تصديرىا يف السنوات ادلقبلة لالستخدام كمادة وسيطة على النحو ادلسموح بو مبوجب
ادلقررين  07/08و .61/66إال أن إسرائيل مل تدرج يف تقريرىا معلومات عن التدابَت اليت تتخذىا من أجل
جتنب حتويل اإلنتاج الزائد إىل استخدامات غَت مأذون هبا .وحبلول موعد االجتماع السادس واخلمسُت للجنة مل
تكن إسرائيل قد أبلغت ،على النحو ادلطلوب مبوجب ادلقرر  ،61/66عن التدابَت اليت تتخذىا ،كما أهنا مل
تؤكد ما إذا كان فائض اإلنتاج قد مت تصديره بالفعل لالستخدام كمادة وسيطة .وبناء على ذلك فقد أعربت
اللجنة عن القلق يف توصيتها  ،7/56وطلبت إىل إسرائيل أن تقدم ادلعلومات ادلتأخرة يف أسرع وقت شلكن ويف
موعد ال يتجاوز  05أيلول/سبتمرب  ،6106لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها السابع واخلمسُت .وحبلول
موعد االجتماع السابع واخلمسُت مل تكن إسرائيل قد قدمت ىذه ادلعلومات كما أهنا مل ترد على الدعوة اليت
وجهت إليها إلرسال شلثل إىل االجتماع.
 - 40وأعرب أعضاء اللجنة عن القلق إزاء عدم تواصل إسرائيل مع األمانة بشأن اإلبالغ عن ادلعلومات
ادلطلوبة وعدم ردىا على الدعوات اليت وجهت إليها إلرسال شلثل إىل اجتماعات اللجنة .وأكد شلثل األمانة ،أن
األمانة تعلم ،من خالل القنوات غَت الرمسية ،أن الدعوة حلضور االجتماع السابع واخلمسُت قد وصلت إىل
األشخاص ادلعنيُت يف احلكومة.
 - 46وبناء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي:
 - 0أن تالحظ مع القلق أن إسرائيل مل تبلِّغ عن استخدامها ادلواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
يف العامُت  6104و ،6105على النحو ادلطلوب مبوجب الفقرة ( 4أ) من ادلقرر 04/01؛
 - 6أن تشَت كذلك مع القلق إىل أن إسرائيل مل تقدم بعد ادلعلومات ادلطلوبة مبوجب الفقرة  3من
ادلقرر  61/66بشأن التدابَت ادلطبقة لديها لتجنب حتول  07,3طناً استفادياً من فائض إنتاج بروموكلورو ادليثان
إىل استخدامات غَت مأذون هبا؛
 - 3أن تعرب عن قلقها إزاء تكرر عدم استجابة إسرائيل لطلبات احلصول على ادلعلومات وىي
طلبات سجلت يف التوصيات  4/55و 5/56و7/56؛
 - 4ويف حالة عدم قيام إسرائيل بتقدًن ادلعلومات ادلطلوبة ،أن حتيل مشروع ادلقرر الوارد يف الفرع
ألف من ادلرفق األول ذلذا التقرير ،لكي ينظر فيو االجتماع الثامن والعشرين لألطراف ،وسيشتمل ادلقرر على
رتلة أمور منها الطلب إىل الطرف أن يقدم ادلعلومات ادلتأخرة إىل األمانة يف أسرع وقت شلكن ،ويف موعد غايتو
 30آذار/مارس  ،6107وذلك لكي تتمكن اللجنة من استعراض حالة إسرائيل يف اجتماعها الثامن
واخلمسُت.
التوصية 1/35

سادساً  -النظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن تقرير البيانات

 - 43أشار شلثل األمانة ،مذكراً بالعرض الذي قدمو يف إطار البند  3من جدول األعمال ،إىل أن ذتانية
أطراف مل تقم حىت اآلن باإلبالغ عن بياناهتا بشأن االستهالك واإلنتاج لعام  ،6105شلا خيل بتعهداهتا مبوجب
9
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ادلادة  7من بروتوكول مونًتيال ،اليت تقضي باإلبالغ عن البيانات لكل عام يف موعد أقصاه  31أيلول/سبتمرب
من العام التايل.
 - 44ولذلك وافقت اللجنة على أن حتيل مشروع ادلقرر الوارد يف الفرع باء من ادلرفق األول ذلذا التقرير،
لكي ينظر فيو االجتماع الثامن والعشرون لألطراف ،وسيتضمن ادلقرر رتلة أمور منها تسجيل عدد األطراف
اليت أبلغت بياناهتا عن ادلواد ادلستنفدة لألوزون لعام  6105ومالحظة ذلك العدد مع التقدير ،وإعداد قائمة
باألطراف اليت ىي يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا ادلتعلقة باإلبالغ عن البيانات مبوجب بروتوكول مونًتيال.
التوصية 2/35

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

 - 45بناء على دعوة من اللجنة ،حضر شلثل فيجي جزءاً من االجتماع لتقدًن معلومات بشأن طلب
حكومة بلده تغيَت بيانات خط أساسها الستهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية .ويرد موجز للعرض
الذي قدمو وادلناقشة اليت أجراىا أعضاء اللجنة فيما يتعلق بذلك يف الفرع الثامن أدناه ادلعنون مسائل أخرى.

ثامناً  -مسائل أخرى
 - 46ذكر شلثل األمانة أنو يف آب/أغسطس  6106طلبت فيجي تنقيح بيانات خط أساسها الستهالك
مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية من  8,4أطنان استنفادية إىل  5,73أطنان استنفادية )6(.وأوضح الطرف
أنو اعتمد اعتباراً من  0كانون الثاين/يناير  6103سياسة جديدة تعامل فيها مبيعات مركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية إىل السفن اليت حتمل أعالماً أجنبية كصادرات بدالً من اعتبارىا استهالكاً زللياً .ويشمل رقم
خط األساس احلايل لفيجي ،الذي احتسب على أساس االستهالك ادلبلَّغ عنو يف عامي  6119و ،6101مثل
ىذه ادلبيعات إىل السفن األجنبية كجزء من االستهالك احمللي.
 - 47وكانت األمانة قد أخطرت فيجي أن استعراض طلبات تنقيح بيانات خط األساس ،يسًتشد بادلقررين
 05/03و .09/05يف ادلقرر  05/03أ ِ
وعز إىل األطراف اليت تطلب تغيَتات يف بيانات خط األساس ادلبلغ
بأن تقدم طلباهتا إىل جلنة التنفيذ ،اليت ستعمل بدورىا مع أمانة األوزون واللجنة التنفيذية على تأكيد مسوغات
التغيَتات وتعرضها على اجتماع األطراف للموافقة عليها .وحيدد ادلقرر  09/05منهجية تقدًن تلك الطلبات،
مبا يف ذلك ادلعلومات ادلطلوبة.
 - 48ووجو شلثل األمانة االنتباه إىل الوثائق الداعمة اليت قدمتها فيجي يف أيلول/سبتمرب  ،6106مبا يف
ذلك خطة الطرف إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اليت أعدت يف دتوز/يوليو
 ،6100وتفاصيل عن مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اليت زودت هبا السفن األجنبية يف عامي 6119
و ،6101والتشريعات والقواعد التنظيمية ذات الصلة بادلوضوع ،وتقرير للتحقق من خطة إدارة التخلص
التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية للعام  .6103وكذلك أتاحت األمانة للجنة خالصة عن
فيجي من تقرير االجتماع الثالث والسبعُت للجنة التنفيذية ،الذي نوقشت فيو ادلسألة أيضاً.
( )6ادلرجع نفسو.
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 - 49وعند حتليل ادلعلومات اليت قدمتها فيجي ،رأت األمانة أهنا تظهر درجة عالية من االتساق عند
التحقق من صحتها من مصادر أخرى ،وتبُت أن لدى فيجي السياسات والقواعد التنظيمية اليت تسمح جبمع
ادلعلومات ادلقدمة؛ وعالوة على ذلك ،فإن البيانات اإلحصائية الواردة يف الوثائق ،على سبيل ادلثال ،الكميات
النسبية ادلستهلكة يف القطاعات ادلختلفة تتوافق مع التغيَت ادلقًتح يف بيانات خط األساس .ونظراً ألن الوثائق
الداعمة أعدت يف أوقات سلتلفة بُت عامي  0998و 6103وألغراض سلتلفة ،فمن غَت احملتمل أن تكون قد
ِّزورت لتظهر االتساق ادلالحظ الذي يدعم الطلب .ولفت االنتباه إىل موجز األمانة للمعلومات والبيانات
اإلحصائية الرئيسية اليت قدمتها فيجي وادلبينة يف الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/R.3/Add.1
 - 51وأفاد شلثل أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف بأن اللجنة التنفيذية ،كانت قد وافقت ،بعد مناقشة
ادلسألة يف اجتماعها الثالث والسبعُت ،على طلب فيجي تغيَت مستوى استهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية
فلورية الذي ستقاس ختفيضاهتا لالستهالك اعتماداً عليو.
 - 50وقال أعضاء اللجنة إنو بالنظر إىل أن الكمية الكبَتة اليت قدمتها فيجي من ادلعلومات مل تتح إال قبل
بضعة أيام من االجتماع احلايل ،فقد َّ
تعذر استعراضها بالتفصيل .وبوجو خاص ألن اللجنة كانت قد اختذت
إجراء بالفعل ،ال يبدو أن ىناك ما يدعو إىل عدم إرجاء النظر يف ادلسألة إىل االجتماع ادلقبل .ومن ادلهم ،على
حد قول أعضاء اللجنة ،تفادي إنشاء سابقة تتخذ فيها القررات دون منح الفرصة ادلناسبة لألعضاء الستعراض
رتيع ادلعلومات الالزمة.
 - 56ورداً على أسئلة من أعضاء اللجنة بشأن حتديد موعد هنائي لتقدًن ادلعلومات قبل كل اجتماع ،حبيث
ال تنظر اللجنة يف أي معلومات مقدمة بعده ،أوضح شلثل األمانة أنو مبوجب قواعد بروتوكول مونًتيال ينبغي
تعميم ادلعلومات قبل شهرين على األقل من االجتماع الذي سينظر فيها .ولكن بالنظر إىل أن ادلوعد النهائي
السنوي لإلبالغ عن البيانات ىو  31أيلول/سبتمرب ،فإن التطبيق الصارم لتلك القاعدة سيعٍت أن اللجنة ال
ديكنها أن تنظر يف البيانات ادلقدمة قرب ذلك ادلوعد النهائي حىت كانون األول/ديسمرب .وألن اجتماعات
األطراف جتري قبل كانون األول/ديسمرب من كل عام ،فهذا بدوره سيمنع اللجنة من اقًتاح أي مشاريع مقررات
إىل اجتماع األطراف حىت السنة التالية .ويف ادلمارسة العملية ،كانت اللجنة دائماً تتوخى ادلرونة فيما يتعلق
بادلعلومات ادلقدمة قبل فًتة وجيزة من اجتماعاهتا ،فتنظر فيها عندما ديكن عملياً القيام بذلك.
 - 53وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرىم للجهود اليت تبذذلا فيجي من أجل تقدًن معلومات شاملة لدعم
طلبها وكذلك للعمل الذي تقوم بو األمانة يف جتهيز ادلعلومات لصاحل اللجنة يف الوقت القصَت ادلتاح قبل
االجتماع احلايل.
 - 54واستمعت اللجنة بعد ذلك إىل عرض قدمو شلثل حكومة فيجي ،الذي حضر االجتماع بناء على
دعوة اللجنة من أجل تقدًن معلومات إضافية تتعلق بطلب حكومة بلده تنقيح بيانات خط األساس .وتقدم
ادلمثل بالشكر إىل اللجنة على دعوهتا ،وأوضح أن الدراسة االستقصائية لبيانات خط األساس اليت أجريت يف
عامي  6119و 6101تعاملت مع مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اليت ت َّزود هبا السفن اليت حتمل أعالماً
أجنبية كاستهالك زللي .وىذا ديثل حجماً كبَتاً من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،ألن قطاع صيد
األمساك ديثل قطاعاً اقتصادياً ىاماً ومتنامياً لفيجي ،كما ىو احلال بالنسبة لكثَت من الدول اجلزرية يف احمليط
اذلادئ ،وإذا احتسب ضمن االستهالك احمللي فهو سيشكل صعوبة كبَتة أمام جهود الطرف للتخلص التدرجيي
من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية .ولذلك قررت احلكومة أن تعامل إمدادات مركبات الكربون
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اذليدروكلورية فلورية إىل السفن اليت حتمل أعالماً أجنبية كصادرات بدالً من اعتبارىا استهالكاً زللياً اعتباراً من
 0كانون الثاين/يناير  ،6103وقامت بعد ذلك باإلبالغ عن البيانات على ىذا األساس .وأضاف أن اللجنة
التنفيذية كانت قد وافقت يف اجتماعها الثالث والسبعُت على ىذا التعديل لبيانات االستهالك ألغراض
الصندوق ادلتعدد األطراف ،وأعرب عن أملو يف أن توافق جلنة التنفيذ بادلثل على طلب تنقيح خط األساس.
 - 55ورداً على أسئلة من أعضاء اللجنة ،أوضح أن فيجي تعمل بنظام للًتخيص ونظام للحصص دلركبات
تزود هبا السفن اليت ترفع علم فيجي
الكربون اذليدروكلورية فلورية ،وأن مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية اليت َّ
تعامل كاستهالك زللي .وكرر التزام الطرف بالتقيد بقرار جلنة التنفيذ مهما كان.
 - 56واتفقت اللجنة على أن تشَت مع التقدير إىل تقدًن فيجي للمعلومات اليت تدعم طلبها لتغيَت بيانات
خط أساسها دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ،وأن تالحظ مع التقدير أن شلثل فيجي قد حضر االجتماع
احلايل لتقدًن معلومات إضافية فيما يتعلق بالطلب .واتفقت اللجنة أيضاً ،يف ضوء التأخر يف تقدًن ادلعلومات،
وكذلك بالنظر إىل حجم ادلعلومات اليت حتتاج إىل استعراض ،أن تؤجل النظر يف طلب فيجي لتنقيح خط
أساسها الستهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية إىل اجتماعها الثامن واخلمسُت.

تاسعاً -اعتماد توصيات االجتماع وتقريره
 - 57اتفقت اللجنة على أن تعتمد التوصيات الواردة يف ىذا التقرير بواسطة الربيد اإللكًتوين أو بوسيلة
أخرى لإلرسال بعد اختتام االجتماع .واتفقت كذلك على أن تعهد مبهمة جتهيز تقرير االجتماع إىل الرئيس
وإىل نائب الرئيس الذي يعمل أيضاً مقرراً لالجتماع ،وذلك بالتشاور مع األمانة.

عاشراً -اختتام االجتماع

 - 58بعد تبادل عبارات اجملاملة ادلعتادة ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  06/35من يوم األحد
 9تشرين األول/أكتوبر .6106
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المرفق األول
مشاريع المقررات التي أقرتها لجنة التنفيذ في اجتماعها السابع والخمسين لكي ينظر فيها اجتماع
األطراف
إن االجتماع الثامن والعشرون لألطراف يقرر ما يلي:
ألف  -مشروع المقرر  :.../76عدم امتثال إسرائيل اللتزاماتها باإلبالغ عن البيانات والمعلومات
إذ يالحظ أن إسرائيل صدقت على بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون وعلى
تعديل لندن بتاريخ  31حزيران/يونيو  ،0996وعلى تعديل كوبنهاغن بتاريخ  5نيسان/أبريل  ،0995وعلى
تعديل مونًتيال بتاريخ  68أيار/مايو  ،6113وعلى تعديل بيجُت بتاريخ  05نيسان/أبريل  ،6114وأهنا
تصنف كطرف غَت عامل مبوجب الفقرة  0من ادلادة  5من الربوتوكول،
 - 0أن يشَت مع القلق إىل أن إسرائيل مل تبلغ عن استخدام ادلواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف
عامي  6104و ،6105على النحو ادلطلوب يف الفقرة ( 4أ) من ادلقرر  ،04/01وأن يالحظ أن عدم إبالغ
إسرائيل عن ادلعلومات ادلطلوبة يضع الطرف يف حالة عدم امتثال اللتزاماتو باإلبالغ مبوجب ذلك ادلقرر؛
 - 6أن يشَت كذلك مع القلق إىل أن إسرائيل مل تقدم بعد ادلعلومات ادلطلوبة مبوجب ادلقرر
 61/66بشأن التدابَت ادلطبقة لديها لتجنب حتول فائض إنتاج بروموكلورو ادليثان ادلخزن ،والذي بلغت كميتو
 07,3طناً استنفادياً يف العام  ،6104إىل استخدامات غَت مأذون هبا؛
 - 3أن يعرب عن قلقو إزاء تكرر عدم استجابة إسرائيل لطلبات احلصول على ادلعلومات وىي
طلبات سجلت يف التوصيات  4/55و 5/56و 7/56للجنة التنفيذ؛
 - 4أن يطلب إىل إسرائيل أن تقدم إىل األمانة يف أسرع وقت شلكن ،ويف موعد أقصاه 30
آذار/مارس  ،6107ادلعلومات ادلتأخرة بشأن ما يلي:
(أ) استخدامها للمواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف عامي  6104و ،6105على
النحو ادلطلوب يف الفقرة ( 4أ) من ادلقرر 04/01؛
(ب) ادلعلومات ادلطلوبة وفقاً للفقرة  3من ادلقرر  ،61/66بشأن التدابَت ادلطبقة لديها
لتجنب حتول فائض إنتاج بروموكلورو ادليثان ادلخزن والذي بلغت كميتو  07,3طناً استنفادياً يف
 ،6104إىل استخدامات غَت مأذون هبا؛
 - 5أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة إسرائيل يف اجتماعها الثامن واخلمسُت؛
باء -

مشروع المقرر  :.../76البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف وفقاً للمادة  5من بروتوكول مونتريال
 -0أن يالحظ أن  089طرفاً من أصل  097كان ينبغي عليها أن تبلغ بيانات عن عام 6105
قد قامت بذلك ،وأن  069من تلك األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول  31أيلول/سبتمرب  6106على النحو
ادلطلوب مبوجب الفقرة  3من ادلادة  7من بروتوكول مونًتيال؛
 -6وأن يالحظ مع التقدير أن  009طرفاً من تلك األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول 31
يسهل إىل حد
حزيران/يونيو  6106وفقاً للمقرر  ،05/05وأن اإلبالغ حبلول  31حزيران/يونيو من كل عام ّ
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كبَت أعمال اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال فيما يتعلق مبساعدة األطراف
العاملة مبوجب الفقرة  0من ادلادة  5من الربوتوكول على االمتثال لتدابَت الرقابة يف إطار الربوتوكول؛
 -3وأن يشَت كذلك إىل أن عدم إبالغ البيانات يف وقتها من جانب األطراف يعيق فعالية رصد
وتقييم امتثال األطراف اللتزاماهتا يف إطار بروتوكول مونًتيال؛
 -4وأن يشَت مع القلق إىل أن [ ]8أطراف ،ىي [إسرائيل وأوزبكستان وآيسلندا ورتهورية أفريقيا
الوسطى ورومانيا والتفيا وىنغاريا واليمن] ،مل تبلغ عن بياناهتا لعام  6105على النحو ادلطلوب مبوجب ادلادة 7
من بروتوكول مونًتيال ،وأن ىذا جيعلها يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا بإبالغ البيانات مبوجب بروتوكول
مونًتيال إىل حُت استالم األمانة لبياناهتا ادلتأخرة؛
 -5أن حيث ىذه األطراف على اإلبالغ عن البيانات ادلطلوبة إىل األمانة بأسرع ما ديكن ،وحيث
أيضاً [رتهورية أفريقيا الوسطى واليمن] ،عند االقتضاء ،على العمل عن كثب مع الوكاالت ادلنفذة عند اإلبالغ
عن البيانات ادلطلوبة؛
 -6أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة تلك األطراف يف اجتماعها الثامن واخلمسُت؛
 -7أن يشجع األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر
ويفضل أن يتم ذلك حبلول  31حزيران/يونيو من كل عام ،وفق ما مت االتفاق عليو يف ادلقرر .05/05
األرقامَّ ،
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المرفق الثاني
قائمة المشاركين

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 3395 3531
Cell: +387 6132 3226
Email: azra.rogovicgrubic@mvteo.gov.ba,
rogovicazra@yahoo.com

كندا
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 Columbiẻ
Direccion de Relaciones Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y
Medio Amiente
Calle 18A, entre 41 y 47, No. 4118, Playa
La Habana 11300
Cuba
Tel: +537 214 4256
Fax: +537 214 4257
Email: yadira.gonzalez@citma.cu,
yadira.gonzalez73@gmail.com

هايتي
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
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أعضاء لجنة التنفيذ
كينيا
Mr. Leonard Marindany Kirui
Co-ordinator, NOU
National Ozone Office
Ministry of Environment and Natural
Resources
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 273 0808
Cell: +254 722 847 342
Email: marindanykirui@yahoo.com

مالي
Dr. Modibo Sacko
Coordinateur National Ozone
Direction Nationale de l’Assainissement
et du Contrôle des Pollutions et des
Nuisances BPE 3114 Bamako
Mali
Tel: +223 20 29 24 10; 20 29 38 04
Cell: +223 66 71 49 83/766 742 342
Email: ozone@afribonemali.net,
sakhoam58@me.com

)باكستان (الرئيس
Mr. Iftikhar Ul-Hassan Shah
Joint Secretary
International Cooperation, Climate
Change Division
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

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا 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 لتنفيذ
بروتوكول مونتريال والوكاالت المنفذة
Mr. Eduardo Ganem
Chief Officer
Multilateral Fund Secretariat
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Tel: +1 514 282 7860
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
Ms. Julia Anne Dearing
Information Management 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: jamdearing@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: +43 1 71100 612346
Cell: +43 6641 210784
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: +43 1 26026 3624
Cell: +43 6642 309 911
E-mail: Y.Sorokin@unido.org

Ms. Ozunimi Iti
Industrial Development Officer
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna, Austria
Tel: +43 1 26026 3441
Cell: +43 6642 309 911
E-mail: o.iti@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
Mr. Viraj Vithoontien
Lead Envinment Specialist
East Asia and the Pacific
Environment and Natural Resources
Global Practice
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
United States of America
Tel: +1 202 473 6303
Email: vvithoontien@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 Regional Hub
Istanbul
Turkey
Tel: +90 850 298 2613
Email: maksim.surkov@undp.org

16

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4

 شعبة،برنامج األمم المتحدة للبيئة
التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
Ms. Shamila Nair-Bedouelle
Head
OzonAction Branch
UNEP /DTIE
Paris 75015
France
Tel: +33 1 44 371 450
Email: shamila.nair-bedouelle@unep.org

Mr. Patrick Salifu
Regional Network Coordinator (English
Speaking)
UNEP/Regional Office for Africa
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3956
Email: patrick.salifu@unep.org
Mr. Yamar Guisse
Regional Network Coordinator (French
Speaking)
UNEP/Regional Office for Africa
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3909
Email: yamar.guisse@unep.org

الجهات المدعوة

فيجي

Mr. Ilaitia Finau
Senior Environment Officer
Ozone Depleting Substances Unit
Department of Environment
Ministry of Local Government, Housing
& Environment
UTOF Building, Lot 19, Macgregor Road
Suva
Fiji
Tel: +679 3311 699
Email: ilaitia.finau@govnet.gov.fj

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

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

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
___________________
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