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جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال 
 لربتوكول مونرتايل

 الثاين والستوناالجتماع 
 2019 هيوني/حزيران 29، ابنكوك

 

 الثاينتقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل عن أعمال اجتماعها 
 والستني

 افتتاح االجتماع - أوالا 
بشأن املواد  والستون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل الثاينُعقد االجتماع  -1

 .2019 هحزيران/يوني 29، يف ابنكوك، املتحدة للمؤمترات األمميف مركز  املستنفدة لطبقة األوزون
 .صباحا   10:00( الساعة أسرتاليا) ابتريك ماكإنريين وافتتح االجتماع رئيس اللجنة السيد -2
ورحبت السيدة تينا بريميبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، أبعضاء اللجنة وممثلي أمانة الصندوق  -3

ابألعضاء اخلمسة اجلدد يف  ورحبت أيضا   .والوكاالت املنفذة التابعة له لتنفيذ بروتوكول مونرتايل املتعدد األطراف
واململكة العربية السعودية. وقالت إنه بيساو، -، وتركيا، وغينياوابراغواي، اللجنة، الذين مثلوا االحتاد األورويب

ن االمتثال، ستنظر اللجنة أيضا  يف بند جديد بشأابإلضافة إىل البنود الثابتة يف جدول األعمال بشأن قضااي 
إنتاج واستهالك للقيم املستهدفة يف ختفيض متثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية لعدم ا ي احملتململستقبلاطر اخل

نة بشأن وتوصيات اللج ابملقررات السابقة اليت اختذهتا األطرافمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وفيما يتعلق 
مجهورية أوكرانيا، و ستنظر اللجنة يف حتديثات بشأن وضع مخسة أطراف، وهي  القضااي املتعلقة بعدم االمتثال،

 .أفريقيا الوسطى، وكازاخستان، وليبيا، واليمن. واختتمت كلمتها أبن أعربت عن أمنياهتا للجنة بعقد اجتماع انجح
 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار - اثنياا 
 احلضور - ألف

 ،وتركيا ،وبولندا ،وابراغواي ،أسرتاليااالحتاد األورويب، و حضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية:  -4
جنوب أفريقيا يف االجتماع وقدمت  مُتثَّلومل . واململكة العربية السعودية ،وملديف ،بيساو - وغينيا ،وشيلي

 .اعتذارها
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املنفذة التالية وحضر االجتماع أيضا  ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف، وممثلون عن الوكاالت  -5
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية  ،للبيئة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للصندوق: برانمج األمم املتحدةالتابعة 

 اليونيدو( والبنك الدويل.الصناعية )
 التقرير. مرفق هذاوترد قائمة ابملشاركني يف  -6

 إقرار جدول األعمال - ابء
اعتتتتتتتتتمتتتتتتتدت التتتتلتتتتجتتتتنتتتتتتتة جتتتتتتتدول األعتتتتمتتتتتتتال التتتتتتتتتتتتايل عتتتتلتتتتى أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  جتتتتتتتدول األعتتتتمتتتتتتتال املتتتتؤقتتتتتتتت  -7
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.1/Rev.1) ، اآلراء بشتتتتتتتتتتتتتأن مبلية االمتثال مبوجب  تبادل 7وأدرج ضتتتتتتتتتتتتتمن البند

، على لرقابة الربوتوكول والتحدايت املستتتقبلية احملتملة حاليا   بروتوكول مونرتايل، يف ضتتوء املواد اجلديدة اليت ختضتتع
 النحو الذي اقرتحه أحد أعضاء اللجنة:

 افتتاح االجتماع. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
من بروتوكول مونرتايل  9و 7ياانت واملعلومات مبوجب املادتني عرض تقدمه األمانة بشأن الب -3

 املسائل ذات الصلة.و 
عرض تقدمه أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات  -4

األنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة من أجل و اللجنة التنفيذية للصندوق  الصادرة عنالصلة 
 تيسري امتثال األطراف.

متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم  -5
 االمتثال:

 :7التزامات اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  )أ(
 (؛5، الفقرة 30/13مجهورية أفريقيا الوسطى )املقرر  ‘1’
 (؛5، الفقرة 30/13اليمن )املقرر  ‘2’

 االمتثال: حالة خطط العمل القائمة للعودة إىل (ب)
 (؛29/14كازاخستان )املقرر  ‘1’
 (؛60/1والتوصية  27/11ليبيا )املقرر  ‘2’
 (؛61/2و 60/2والتوصيتان  24/18أوكرانيا )املقرر  ‘3’

إنتاج واستهالك  ضيخفللقيم املستهدفة لتعدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  خطر -6
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

 مسائل أخرى. -7
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. -8
 اختتام االجتماع. -9
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 تنظيم العمل - جيم
 اتفقت اللجنة على اتباع إجراءاهتا املعتادة. -8

املسائل و من بروتوكول مونرتايل  9و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -اثلثاا 
 ذات الصلة

من  9و 7البياانت اليت قدمتها األطراف وفقا  للمادتني  بشأنقدم ممثل األمانة عرضا  يوجز تقرير األمانة  -9
 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.2)بروتوكول مونرتايل 

 عن البياانتطرفا   197طرفا  من أصل  99 أبلغ، 7وفيما يتعلق ابإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  -10
. 2017 عامل عن البياانتناء اليمن( طرفا  )مجيع األطراف ابستث 197طرفا  من أصل  196 وأبلغ، 2018لعام 

اإلبالغ يُطلب يف االجتماع الثالث والستني للجنة، حيث  تبلغ عن البياانتاألطراف اليت مل حالة وسيتم استعراض 
وأبلغت مجيع األطراف عن البياانت املطلوبة جلميع  .2019أيلول/سبتمرب  30حبلول  2018عام لبياانت العن 

. وبوجه عام، زادت النسبة املئوية لألطراف 29/13، على النحو املسجل يف املقرر 2016إىل  1986األعوام من 
 1995أيلول/سبتمرب، على النحو املطلوب مبوجب بروتوكول مونرتايل منذ عام  30اليت أبلغت عن البياانت حبلول 

متثال لتدابري الرقابة حاالت جديدة لعدم اال 2017يف عام  تظهريف املائة. ومل  100وأصبحت اآلن قريبة من 
تمل من احملمتثال الأي حاالت لعدم اتظهر ألوزون مبوجب الربوتوكول، ومل لعلى استهالك وإنتاج املواد املستنفدة 

 .2018لعام  البياانت املبلغ عنها حىت اآلن
جديدة منذ تقدمي التحديث إىل اللجنة يف بياانت ، مل ترد أي 9وفيما يتعلق ابإلبالغ مبوجب املادة  -11

على املوقع الشبكي لألمانة. وفيما يتعلق  9مبوجب املادة املعلومات املقدمة مجيع وتتاح اجتماعها السابق. 
الصني هي الطرف الوحيد الذي  االستخدامات الضرورية واالستخدامات احلرجة، كانتابإلعفاءات ألغراض 

 وحتديدا   - ألوزونلتقدم بطلب للحصول على إعفاء من إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد املستنفدة 
حلصر استخدامات تقارير وكندا .  وقدمت األرجنتني وأسرتاليا والصني 2018لعام  - كلوريد الكربون  لرابعي

 ، بينما مل تقم جنوب أفريقيا بذلك حىت اآلن.2018مليثيل لعام إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد ا
بشأن منع االجتار غري  17/16عمال  ابملقرر والوجهات اإلبالغ عن الصادرات سألة وفيما يتعلق مب -12

يف شباط/فرباير مستورِدا   131، أرسلت األمانة خطاابت إىل القانوين يف املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة
. ويف السنوات األخرية، إىل بلداهنم 2017عن توجهها يف عام  إلبالغهم ابلكميات اليت أبلغ املصدرون 2019

يف املائة من الصادرات واجهات خمصصة. وفيما يتعلق ابإلبالغ عن الواردات وبلدان املنشأ،  99كان ألكثر من 
لبياانت املبلغ عنها بشأن الواردات والبياانت ، املتعلق ابالختالفات بني ا24/12املقرر قدمت األمانة مبوجب 

معلومات جممعة إىل األطراف املصدرة اليت طلبتها. وبناء عليه، أرسلت األمانة يف املبلغ عنها بشأن الصادرات، 
، 2017لعام  للبياانت اجملمَّعةُمصدرا  تدعوهم فيها إىل تقدمي طلبات  36خطاابت إىل  2019شباط/فرباير 

هبذه املعلومات و  طرفا . 16عددها وبلغ األطراف اليت طلبتها  إىل 2017املعلومات اجملّمعة لعام  جممل وأرسلت
يف البياانت قد تشري إىل اجّتار غري قانوين أو معلومات غري صحيحة حاالت خلل أي  من متابعةمّكن األطراف تست

الواردات واجتاه تصاعدي طفيف يف النسبة املئوية يف كميات اجتاه تنازيل . وأشارت البياانت إىل إذا رغبت يف ذلك
 للواردات املبلغ عنها مع معلومات بلد املنشأ.

أبلغ االحتاد الروسي املستنفدة لألوزون، من املواد أما فيما يتعلق ابإلبالغ عن اإلنتاج واالستهالك الزائدين  -13
يُعزى إىل التخزين، وذلك عمال  ابملقررين  2017اجلمهورية التشيكية الروسي عن إنتاج زائد لعام وإسرائيل و 
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. وأكدت األطراف الثالثة أهنا اختذت التدابري الالزمة حلظر حتويل هذه املواد إىل استخدامات 22/20و 18/17
 .22/20من املقرر  3هبا، على النحو املطلوب يف الفقرة  مأذونغري 

أربعة  ال يوجد سوى(، 21/3و 10/14)املقرران املعاجلة ا يتعلق ابإلبالغ عن استخدامات عوامل وفيم -14
عن استخدام املواد ال تزال تبلغ الوالايت املتحدة األمريكية( ، والصني، و وإسرائيلاالحتاد األورويب، أطراف )

بشأن  2017عن بياانت عام ألربعة األطراف اقد أبلغت و (. 23/7)املقرر معاجلة املستنفدة لألوزون كعوامل 
 .2018عن بياانت عام  وأبلغ االحتاد األورويب، ا لعوامل املعاجلةاستخداماهت

 - الصفرية بوضع األصفاركميات ال، طُلب إىل األطراف حتديد 29/18و 24/14ومبوجب املقررين  -15
، قدم 2017. وابلنسبة لعام 7ادة مبوجب املإلبالغ عن البياانت ا لهتيف استمارا - بدال  من ترك خاانت شاغرة

طرفا  استمارات غري كاملة، واستجابت مجيع األطراف العشرين لطلبات التأكيد عما إذا كانت اخلاانت  20
 2013يف عام عددها غري املكتملة اخنفاضا  كبريا  عن االستمارات عدد وأظهر الشاغرة غري املكتملة متثل أصفارا . 

 .استمارة 60البالغ 

إنتاج املواد وارتفع أن هتم جلنة التنفيذ.  حيتملوقدم ممثل األمانة بياانت موجزة إضافية عن املسائل اليت  -16
 كمواد أولية.لالستخدام  ، معظمها 2017طن يف عام  560 000منها إىل حوايل  التدرجيي التخلصأجنز اليت 

ون اليت تستخدم كمواد أولية عبارة عن مركبات كربون يف املائة من املواد املستنفدة لألوز  50وكان أكثر من 
ورابعي كلوريد الكربون وثالثي كلورو اإليثان نسبا   الكلوروفلوريةهيدروكلورية فلورية، بينما متثل مركبات الكربون 

مليون  1.2 قدر حبوايلتُ إمجايل استخدام املواد األولية املبقدر كبري مل يتغري خالل السنوات العديدة املاضية أصغر. و 
استهالك بروميد امليثيل يف استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن مستقرا  وظل . ونسبهاطن سنواي  

، ارتفع عدد األطراف 1990طن. ومنذ عام  100 000نسبيا  على مدار السنوات العشر املاضية وتذبذب حول 
عا  كبريا . وكانت هناك زايدة كبرية للغاية يف الكميات املبلغ اليت أبلغت عن تدمري املواد املستنفدة لألوزون ارتفا

ولكن أسباب ، 2017طن يف عام  43 000إىل  2016طن يف عام  15 000عنها كمواد ُمدمرة، من حوايل 
 .ذلك ليست واضحة

. 2019كانون الثاين/يناير   1طرفا  على تعديل كيغايل، الذي دخل حيز النفاذ يف  73وحىت اآلن، صدق  -17
من بروتوكول مونرتايل )األطراف غري  5من املادة  1لفقرة اباليت ال تعمل  طرفا   28وكانت األطراف البالغ عددها 

حيز النفاذ حبلول هذا التاريخ قد استوفت مجيعها شرط ابلنسبة هلا ( واليت دخل تعديل كيغايل 5ملادة ابالعاملة 
إرجاء على  30/11 نص املقررركبات الكربون اهليدروفلورية، بينما ملاخلاصة هبا اإلبالغ عن بياانت خط األسا  

انت (. وسُتقدم البيا5ملادة ابمن الربوتوكول )األطراف العاملة  5من املادة  1لفقرة ابلألطراف العاملة الشرط هذا 
 املتعلقة هبذا األمر إىل اللجنة يف اجتماعها الثالث والستني.

وأخريا ، قدم ممثل األمانة معلومات عن أداة اإلبالغ اإللكرتونية ألمانة األوزون، واليت أاتحت الوصول  -18
قادمة لكي مهية قصوى. وسُتخترب األداة خالل األشهر الأبهذه األداة ويتسم أمن املباشر إىل البياانت التارخيية. 

 .2020تستخدمها مجيع البلدان لإلبالغ يف عام 

رد فعل يُذكر من األطراف على اخلطاب  يصدروردا  على أحد االستفسارات، قال ممثل األمانة إنه مل  -19
األطراف  إذ متيل، وجهةكبلدان التُمصدِّرة  طرفا  واليت حددهتا األطراف  131رسل إىل األطراف البالغ عددها تُ امل

توضيحا  بشأن مسائل معينة. وأوضح أن  إال إذا طلبتعلى أسا  ثنائي دون إشراك األمانة،  ية املسائلتسو إىل 
إلنتاج املواد املستنفدة  2017يعرض بياانت عام  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.2الوارد يف الوثيقة  9 اجلدول
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اجلدول ذلك مواد أولية، وابلتايل مل يتضمن الستخدام كوكان معظمها ل، اليت ُأجنز التخلص التدرجيي منهالألوزون 
الوثيقة بياانت من تلك  2قدم الشكل يبياانت عن إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومن جهة أخرى، 

مركبات الكربون اهليدروكلورية  ويشمل ابلتايلعن مجيع املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة يف تطبيقات املواد األولية، 
ابلنسبة لربوميد امليثيل لكي يعكس أن اإلعفاء  9اجلدول  وسُيصحَّحالغرض. لذلك نتجة أو املستخدمة تُ فلورية امل

غ اجلديد إىل نموذج اإلبالبدء العمل بأن يؤدي  ويتوقعلالستخدامات الضرورية. ال لالستخدامات احلرجة هو 
 شاغرة.الاانت ظهور اخلتقليل نسبة 

 وأحاطت اللجنة علما  ابملعلومات املقدمة. -20
الصلة عرض تقدمه أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات  -رابعاا 

من أجل تيسري امتثال  املنفذة الوكاالتاألنشطة اليت أجنزهتا و اللجنة التنفيذية للصندوق  الصادرة عن
 األطراف

اللجنة  اليت اختذهتاقدم كبري موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريرا  عن املقررات ذات الصلة  -21
التنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا الوكاالت الثنائية واملنفِّذة، يلخص املعلومات املقدمة يف مرفق 

. (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/INF/R.3)االمتثال مذكرة أمانة األوزون بشأن بياانت الربانمج القطري ومبفاق 
وعلى غرار ما حدث يف االجتماع الثالث والثمانني للجنة التنفيذية للصندوق، متت املوافقة على املرحلة األوىل من 

املوافقة على املرحلة  بلدا ، ومتت 144 ت الكربون اهليدروكلورية فلورية يفخطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبا
من دوالرات الوالايت دوالر بليون  1.36على متويل إمجايل قدره  من حيث املبدأبلدا . ومتت املوافقة  34 ثانية يفال

. والتزم بلد واحد من دوالر من دوالرات الوالايت املتحدةمليون  802.54هلذه األنشطة، ُصرف منها  املتحدة
املراحل املنخفض يف غري االستهالك  حجم ان ذاتاالستهالك املنخفض وبَتَلدان من البلدحجم البلدان ذات 

بلدان من  107. والتزم ما جمموعه 2015دارة التخلص التدرجيي بتحقيق هدف االمتثال لعام إل هاططخلاألوىل 
، بينما كان 2020يف خططها إلدارة التخلص التدرجيي بتحقيق االمتثال هلدف عام  5ملادة ابالبلدان العاملة 

االستهالك املنخفض  حجم . والتزم اثنا عشر بلدا  من البلدان ذات2025بلدا  أهداف امتثال حىت عام  22لدى 
. ومتت املوافقة على 2035و 2020ابلتخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بني عامي 

دروكلورية فلورية يف اجلمهورية العربية السورية التمويل إلعداد خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهلي
 من الوكاالت املنفِّذة إبمكانية البدء يف أنشطة التنفيذ.ورود أتكيد يف االجتماع الثالث والثمانني بعد 

معظم مؤسسات تصنيع الرغاوي وجزء كبري من جيري حتويل  ،اليت جرى متويلهاوفيما يتعلق ابألنشطة  -22
تكييف اهلواء. وترتبط أغلبية التحويالت ببدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث مؤسسات تصنيع التربيد و 

يا بديلة يف السوق بتوافر تكنولوجفيما يتعلق تحدايت يواجه الالبلدان  عددا  من ، ابلرغم من أناالحرتار العاملي
نسبة ( استنفاداي   ا  طن 24 399) 2017استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام ومثَّل احمللية. 

الكمية الرتاكمية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتتجاوز متثال. لاليف املائة من خط أسا  االستهالك  68
االنتهاء من املرحلتني األوىل والثانية من خطط إدارة  داليت سيجري التخلص منها تدرجييا  يف قطاع االستهالك عن

طن استنفادي. وأوضحت التقارير املقدمة  20 600بات الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من مرك
بشأن حالة متويل املرحلة األوىل والثانية من خططها إلدارة التخلص التدرجيي أن  5ملادة ابمن البلدان العاملة 

ريبا  من مركب الكربون يف املائة تق 100املشروعات املعتمدة من شأهنا أن تؤدي إىل التخلص التدرجيي من 
 نسبة تقارب سُتعاجلو ، 22-يف املائة من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 64ب، و141-اهليدروكلوري فلوري

 يف املائة من مجيع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية عندما تُنفذ مجيع املشاريع تنفيذا  كامال . 62
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املنقح القطاعات النموذج . وقد تتضمن عناصر ةالقطريالربامج بياانت عن  اإلبالغمنوذج وجرى تنقيح  -23
 18الرئيسية اليت ُتستهلك فيها مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ وقائمة مبركبات الكربون اهليدروفلورية البالغ عددها 

مركبات الكربون  اما  منواخلالئط األكثر استخدمركبا  والواردة يف اجملموعتني األوىل والثانية من املرفق واو؛ 
علومات املاملستوردة؛ و املسبقة املزج اهليدروفلورية؛ واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية املوجودة يف البوليوالت 

. وطلبت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثالث والثمانني إىل أمانة وبدائلها اخلاضعة للرقابة عن أسعار املواد
 املنقح، لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها الرابع والثمانني.للنموذج روعا  حمداث  الصندوق أن تعد مش

مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض  اللجنة التنفيذية تعدبتعديل كيغايل،  املتصلةوفيما يتعلق ابملسائل  -24
يبلغ اجتماع األطراف و التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف عملية بدأت يف اجتماعها السابع والسبعني. 

التماسا  للمزيد من التعليقات لتقدم احملرز. وسيستمر تقدمي مشروع املبادئ التوجيهية إىل اجتماع األطراف سنواي  اب
. وابإلضافة إىل ذلك، اعتمدت اللجنة 30/4النهائية، وفقا  للمقرر صيغته قبل أن تضع اللجنة التنفيذية  عليه

لتمكينية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ومتت املوافقة على ما جمموعه التنفيذية معايري األنشطة ا
، 5ملادة اببلدا  من البلدان العاملة  131مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لألنشطة التمكينية يف  19.4
يف خطة العمل لعام  5ملادة ابالعاملة دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لستة من البلدان  845 300وأُدرج 
التصنيع مؤسسات اللجنة التنفيذية على النظر يف حتويل اتفقت وكذلك فيما يتعلق بتعديل كيغايل،  .2019

يف كيفية حساب التكاليف القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع االستهالك الكتساب اخلربات 
النظر يف اخليارات املمكنة الفعالة من حيث التكلفة للتعويض عن إغالق املصانع املزدوجة على اإلضافية، و 

االمتثال اللتزامات الرقابة على الناتج الثانوي إلاتحة  22-االستخدام إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
بلدا  اليت  17والبالغ عددها  5ملادة اب. وقامت بذلك مجيع البلدان غري العاملة 23-ملركب الكربون اهليدروفلوري

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة، وُصرف  25.76طوعية إضافية، مبا جمموعه مسامهات التزمت بدفع 
األخرى اليت جيرى النظر فيها واملتصلة بتعديل كيغايل التخفيض التدرجيي ملركبات املسائل كل التمويل. ومشلت 

نقطة البداية للتخفيضات اإلمجالية حتديد لتربيد، ومنهجية خدمات الصيانة لية يف قطاع الكربون اهليدروفلور 
عند بدء لبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض خدمات الصيانة لبقطاع  املتعلقاملستدامة، والتمويل اإلضايف 

 فاءة الطاقة.على كمع احلفاظ نخفضة على إحداث االحرتار العاملي املقدرة البدائل ذات عملها ابل

البديلة، شدد كبري املوظفني على أن والتكنولوجيا وردا  على استفسار بشأن االختالفات يف أسعار املواد  -25
مقرتحات املشاريع فحىت . منذ فرتةمشكلة ال تزال متثل ، وأن هذه االختالفات الكبرية اإلبالغ عن ذلك طوعي

لبدائل. كذلك للمواد اخلاضعة للرقابة و لأسعارا  خمتلفة املقدمة من نفس البلد إىل نفس االجتماع قد تتضمن 
التباينات  فكرة عناإلبالغ الطوعي عن األسعار يف تقرير بياانت الربانمج القطري يعطي وابإلضافة إىل ذلك، 

حتدث. ومع ذلك، ميكن لألمانة أن تستفسر عن مقرتحات املشاريع إذا كانت األسعار املعروضة قد الكبرية اليت 
األسعار املبلغ عنها طوعا  يف تقارير بياانت الربانمج القطري. وفيما يتعلق أبسعار  عنلف اختالفا  كبريا  ختت

يف مرفق الوثيقة تلك املعلومات األولفينات اهليدروفلورية، قال إنه على الرغم من عدم إدراج 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/INF/R.3 ، ليت ُتدرج فيها املادة كبديل يف يف احلاالت افال بد من توفري األسعار

كميات استخدام بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن   وال متثل مقرتحات املشاريع.
االمتثال، على الرغم من أن أمانة الصندوق قد تدخل يف مناقشات مع األطراف اليت لوحظت مسألة من مسائل 

 اختالفات كبرية يف البياانت املبلغ عنها. لديها

 وأحاطت اللجنة علما  ابملعلومات املقدمة. -26
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املسائل املتعلقة بعدم متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن  - خامساا 
 االمتثال

 مجهورية أفريقيا الوسطى واليمن: 7التزامات اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  - ألف
، أن مجهورية أفريقيا 30/13مع القلق، يف مقرره  الحظاجتماع األطراف قد أشار ممثل األمانة إىل أن  -27

من بروتوكول مونرتايل،  7على النحو املطلوب مبوجب املادة  2017الوسطى واليمن مل يبلغا عن بياانهتما لعام 
ال اللتزاماهتما ابإلبالغ عن البياانت مبوجب هذه املادة، وطلب إىل جلنة وأن هذا جيعلهما يف حالة عدم امتث

 التنفيذ استعراض حالة هذين الطرفني يف اجتماعها احلايل.

 (5، الفقرة 30/13مجهورية أفريقيا الوسطى )املقرر  - 1
بياانهتا  2019كانون الثاين/يناير   10إىل األمانة يف قال ممثل األمانة إن مجهورية أفريقيا الوسطى قدمت  -28

إىل حالة االمتثال اللتزاماهتا ابإلبالغ عن البياانت. وأكدت ، األمر الذي أعادها 2017عن العام  7مبوجب املادة 
 .2017لعام ابلنسبة تدابري الرقابة يف بروتوكول مونرتايل مبوجب ه لتزاماتامتثال الطرف ال على البياانت املقدمة

املتأخرة اللجنة على أن تشري مع التقدير إىل أن مجهورية أفريقيا الوسطى قدمت مجيع البياانت  اتفقتو  -29
 اليت، وأن البياانت 30/13من بروتوكول مونرتايل واملقرر  7وفقا  اللتزاماهتا ابإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة 

 .2017لتدابري الرقابة يف الربوتوكول لعام  ميتثلأكدت أن الطرف قدمت 

 (5، الفقرة 30/13اليمن )املقرر  -2
إرسال ، على الرغم من 2017لعام لحىت اآلن عن بياانهتا األمانة يبلغ قال ممثل األمانة إن اليمن مل  -30

بدون و ابإلبالغ عن البياانت مبوجب الربوتوكول،  اللتزاماتهاليمن يف حالة عدم امتثال ال يزال التذكريات. وابلتايل، 
 تقييم امتثال الطرف لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول. ال ميكنهذه البياانت، 

 اللجنة على ما يلي: اتفقت، ولذلك -31

، 7مبوجب املادة إىل األمانة  2017بعد بياانته لعام يقدم أن تالحظ مع القلق أن اليمن مل  (أ)
 7من املادة  3ابإلبالغ عن البياانت مبوجب الفقرة  املتعلقة اللتزاماته يف حالة عدم امتثالفهو ال يزال لتايل واب

 من بروتوكول مونرتايل؛
الصعوابت مع القلق احلالة األمنية السائدة يف اليمن، واليت قد تؤدي إىل تفاقم أيضا  أن تالحظ  )ب(

 ته مبوجب الربوتوكول؛الطرف اللتزامااليت حتول دون امتثال 
لبياانت املطلوبة يف اباألمانة أن حتث اليمن على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة إلبالغ  )ج(

 اللجنة يف اجتماعها الثالث والستني. ا، لكي تنظر فيه2019أيلول/سبتمرب  15 غايتهأسرع وقت ممكن ويف موعد 
 62/1التوصية 

 المتثال: كازاخستان وليبيا وأوكرانياللعودة إىل حالة اخطط العمل القائمة  - ابء
 (29/14كازاخستان )املقرر  -1

بتخفيض  29/14طة عملها الواردة يف املقرر وفقا  خلأشار ممثل األمانة إىل أن كازاخستان قد التزمت  -32
. 2018أطنان استنفادية يف عام  7.5 حد ال يتجاوزاستهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل 

، مل يكن من املمكن تقييم امتثال 2018عن العام  7وابلنظر إىل أن كازاخستان مل تقدم بعد بياانهتا مبوجب املادة 
 الطرف اللتزاماته.
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الوكالة الذي ميثل أحد األعضاء، قال ممثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، قدمه وردا  على استفسار  -33
للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون مشروع  اقرتاحإىل مرفق البيئة العاملية املنفذة، أن حكومة كازاخستان قدمت 

ابلتزاماته املتعلقة تلبية على سيساعد الطرف مما املؤسسية القدرات  اهليدروكلورية فلورية. ويهدف املشروع إىل حتسني
 خالل األشهر املقبلة. االقرتاحبتقدمي التقارير. وسيستعرض جملس مرفق البيئة العاملية 

 3، وفقا  للفقرة 2018عن العام واتفقت اللجنة على أن تطلب إىل كازاخستان أن تبلغ األمانة ببياانهتا  -34
لكي يتاح ، 2019أيلول/سبتمرب  15 غايتهذلك يف موعد  من بروتوكول مونرتايل، ويُفضل أن يكون 7من املادة 

الثالث والستني حالة امتثال كازاخستان اللتزاماهتا على النحو املنصوص عليه يف املقرر  أن تقيم يف اجتماعهاللجنة 
29/14. 

 62/2التوصية 

 (60/1والتوصية  27/11)املقرر  ليبيا -2
استهالكها بتخفيض  27/11أشار ممثل األمانة إىل أن ليبيا التزمت مبوجب خطة عملها الواردة يف املقرر  -35

. وابلنظر 2018أطنان استنفادية يف عام  106.5من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد على 
من املمكن تقييم امتثال الطرف  ، مل يكن2018عن العام  7إىل أن ليبيا مل تقدم بعد بياانهتا مبوجب املادة 

صادرات الواردات و للرتاخيص نح الاملتعلق مب اللتزاماته. ومبوجب هذا املقرر، التزمت ليبيا أيضا  مبراقبة إنفاذ نظامها
حظر على شراء معدات تكييف اهلواء اليت حتتوي على مركبات الكربون وبفرض املواد املستنفدة لألوزون، من 

، يف مع التقدير لنظر يف فرض حظر على استرياد هذه املعدات. والحظت جلنة التنفيذابكلورية فلورية، و اهليدرو 
عن التقدم احملرز حنو الوفاء بتلك االلتزامات وطلبت إىل ليبيا أن تقدم  املعلومات اليت قدمت، 60/1توصيتها 

نح ا تعمل بنظام مللى ذلك، أبلغت ليبيا األمانة أبهنحتديثا  إىل األمانة لكي تنظر فيه يف االجتماع احلايل. وردا  ع
 مشروع قانون بشأن الضوابط املذكورة أعاله. وأبهنا أعدت، 2015صص منذ عام وحتديد احلرتاخيص ال

من التحدايت اليت حتول دون وضع الصيغة النهائية على  ا  ومع ذلك، أشارت ليبيا إىل أن هناك عدد -36
عدات، والوضع األمين غري املستقر يف البلد، واالفتقار إىل اخلدمة ملعدم اكتمال قائمة جرد ا، مبا يف ذلك التشريع

قدمية أو غري الستبدال املعدات الالتمويل الالزم والصيانة املناسبتني ملعدات التربيد وتكييف اهلواء، واالفتقار إىل 
معين املشرعني لتشكيل فريق عامل مع الفعالة. وختطط ليبيا للتنسيق مع القطاعات التقنية والتجارية ذات الصلة و 

تابعة ملاملعدات اليت حتتوي على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل األشهر املقبلة و ابملوجودات من 
هذه األولوايت فرض حظر على شراء منشآت وتشمل لتربيد وتكييف اهلواء. األولوايت التشريعية املتعلقة أبنظمة ا

التربيد فيها على مادة كيلو وات وتزيد شحنة   7التربيد فيها على قدرة تكييف اهلواء األنبوبية اجلديدة اليت تزيد 
ة اليت ختضع يف املباين اجلديدالرتكيب حظر و ؛ 2020أو أوائل عام  2019كيلو غرام حبلول هناية عام   1.5

الكبرية األخرى اليت  مجيع عمليات الرتكيبحظر و حبلول نفس التاريخ؛ لعامة النا  فتوحة واملاصة اخلملكية لل
اإلطار الزمين لتنفيذ اخلطط ويعتمد . 2021تشكل أمهية ابلنسبة لصحة النا  وسالمتهم االجتماعية حبلول عام 

 على عملية إحالل السالم يف البلد.

الوكالة  اليت متثل، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية استفسار من أحد األعضاء، أبلغ ممثلوردا  على  -37
يزال  المن أن الوضع األمين وعلى الرغم صياغة التشريعات.  ها، مبا فيبدأت املنفذة، اللجنة أبن العملية احملددة

إىل حتقيق اهلدف األول املذكور يف قائمة األولوايت حبلول املوعد  هدفويصعبا ، بدأت عملية مجع املعلومات، 
 احملدد.
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 اتفقت اللجنة على ما يلي:و  -38

من  7من املادة  3وفقا  للفقرة  2018عن العام أن تطلب إىل ليبيا أن تبلغ األمانة ببياانهتا  )أ( 
يف أن تقيم للجنة يتاح لكي ، 2019أيلول/سبتمرب  15 غايتهالربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد 

 ؛27/11اجتماعها الثالث والستني حالة امتثال ليبيا اللتزاماهتا على النحو املنصوص عليه يف املقرر 
نح مراقبة إنفاذ نظامها املتعلق مبيف احملرز بشأن التقدم ث حتدي مبا قدمته ليبيا منأن ترحب  )ب(

املواد املستنفدة لألوزون، وحنو فرض حظر على شراء معدات تكييف اهلواء من صادرات الواردات و للرتاخيص ال
اليت حتتوي على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املستقبل القريب، وحنو النظر يف حظر استرياد هذه 

 املعدات؛
حتديثا  إضافيا  عن التقدم  2020مبذار/مار   15أن تطلب إىل ليبيا أن تقدم إىل األمانة حبلول  )ج(

احملرز حنو فرض حظر على شراء معدات تكييف اهلواء اليت حتتوي على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وحنو 
 والستني للجنة. النظر يف حظر استرياد هذه املعدات، لكي تنظر فيه يف االجتماع الرابع

 62/3التوصية 

 (61/2و 60/2والتوصيتان  24/18)املقرر  أوكرانيا - 3
بتخفيض ، 24/18أشار ممثل األمانة إىل أن أوكرانيا التزمت، مبوجب خطة عملها الواردة يف املقرر  -39

. ونظرا  2018طنا  استنفاداي  يف عام  16.42فلورية إىل ما ال يزيد على  استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية
، مل يكن من املمكن تقييم امتثال الطرف اللتزاماته. 7مبوجب املادة  2018ألن أوكرانيا مل تقدم بعد بياانت عام 

املواد املستنفدة من ات صادر الواردات و لومبوجب هذا املقرر، التزمت أوكرانيا أيضا  بتنفيذ نظام منح الرتاخيص ل
على الواردات من املعدات اليت حتتوي  كما التزمت أبن تبدأ فرض حظر تدرجييحصص،  للنظام بتطبيق لألوزون، و 

رصد تفعيل هذا احلظر، ومتابعة سن تشريع جديد باملواد، و تلك على مواد مستنفدة لألوزون أو اليت تعتمد على 
 املواد املستنفدة لألوزون.فرض رقابة دقيقة على  من أجل

، تقدمي مزيد 60/2وأشار ممثل األمانة أيضا  إىل أن جلنة التنفيذ قد الحظت مع التقدير، يف توصيتها  -40
واردات الالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا حنو استكمال عمليتها التشريعية والتنظيمية ملراقبة عن من املعلومات 

املواد املستنفدة لألوزون، وطلبت حتديثا  بشأن توقيت كل مرحلة من مراحل العملية املؤدية إىل  من صادراتالو 
املعلومات ، تقدمي 61/2دخول التشريع حيز النفاذ. وابإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة مع التقدير، يف توصيتها 

وزون وغازات االحتبا  احلراري املفلورة، وكررت ابلتقدم احملرز حنو اعتماد قانون بشأن املواد املستنفدة لألاملتعلقة 
طلبها للحصول على معلومات بشأن توقيت كل مرحلة من مراحل العملية املؤدية إىل دخول هذا القانون حيز 

 فيه يف اجتماعها الثاين والستني.لكي تنظر النفاذ 

مشروع القانون، إال أهنا مل معلومات عن التقدم احملرز يف اعتماد على النحو الواجب وقدمت أوكرانيا  -41
تتناول مجيع اخلطوات املؤدية إىل دخول القانون حيز النفاذ. وتقوم اللجنة التابعة للطرف واملعنية ابلسياسات البيئية 

على كارثة تشرينوبيل إبعداد مشروع القانون والواثئق الداعمة لكي يطلع عليها الربملان  واملوارد الطبيعية والقضاء
وتتعاون وزارة البيئة واملوارد الطبيعية مع اللجنة يف املضي ابلقانون حنو التشريع، وكان من املقرر أن مرة أخرى. 

هذه املعلومات، دعا الرئيس اجلديد ألوكرانيا إىل إجراء ورود منذ  ولكن. 2019أاير/مايو  28جتتمع اللجنة يف 
 ل الربملان.قام حبو ( 2019املقرر إجراؤها يف تشرين األول/أكتوبر من انتخاابت )
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التزاماهتا تلبية وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أشار عدة أعضاء إىل الصعوابت اليت تواجهها أوكرانيا يف  -42
ميكن التنبؤ به. وقال أحد ال تشريعات بشأن املواد املستنفدة لألوزون، ابلنظر إىل وضعها السياسي الذي الوسن 

العتماد القانون، وإن اتريخ دخول التشريع حيز  زمين بلد بتقدمي جدولاألعضاء إنه ليس من اجملدي مطالبة ال
 ما يهم اللجنة.هو  النفاذ فعليا  

وردا  على استفسار من أحد األعضاء، قال ممثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي ميثل الوكالة املنفذة،  -43
الكيفية اليت  ولكنريعات اليت ستقدم إىل الربملان، إن اللجنة التابعة للطرف واملعنية ابلسياسات قد استعرضت التش

 لنظر إىل الوضع السياسي.ستتطور هبا املسألة ليست واضحة اب

 واتفقت اللجنة على ما يلي: -44
من  7من املادة  3، وفقا  للفقرة 2018عن العام أن تطلب إىل أوكرانيا أن تبلغ األمانة ببياانهتا  )أ(

اللجنة يف اجتماعها  لكي تقيم، 2019أيلول/سبتمرب  15 غايتهالربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد 
 ؛24/18الثالث والستني حالة امتثال أوكرانيا اللتزاماهتا على النحو املنصوص عليه يف املقرر 

التقدم احملرز حنو اعتماد القانون املتعلق عن نيا من معلومات أن تالحظ مع التقدير ما قدمته أوكرا )ب(
 البياانت املقدمة ال توفرابملواد املستنفدة لألوزون وغازات االحتبا  احلراري املفلورة، وأن تالحظ مع القلق أن 

 ؛61/2و 60/2النطاق الكامل للمعلومات اليت طلبتها اللجنة يف التوصيتني 
حتديثا  إضافيا  بشأن  2020مبذار/مار   15ى أن تقدم إىل األمانة حبلول أن حتث أوكرانيا عل )ج(

املؤدية إىل دخول القانون العملية وقيت كل مرحلة مقبلة من مراحل وأن تصف تالتقدم احملرز حنو اعتماد القانون 
 حيز النفاذ، لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها الرابع والستني؛

يف التوصيات اليت طُلبت ضوء الصعوابت اليت ووجهت يف تلقي املعلومات أن تدعو أوكرانيا، يف  )د(
 هذه املسألة مع اللجنة.من أجل مناقشة السابقة، إىل أن ترسل ممثال  لالجتماع الرابع والستني للجنة التنفيذ 

 62/4التوصية 

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية: خطر عدم االمتثال - سادساا 
رسالة خترب  2019نيسان/أبريل  10األمانة إن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية أرسلت يف قال ممثل  -45

نتاج واستهالك مركبات الكربون للقيم املستهدفة لتخفيض إمعرضة خلطر عدم االمتثال  افيها األمانة أبهن
واألربعني للفريق العامل املفتوح  احلادي االجتماعهذه املسألة يف جدول أعمال  إدراجاهليدروكلورية فلورية، وتطلب 

ربوتوكول لمن إجراء عدم االمتثال  4الفقرة  ولكنمن بروتوكول مونرتايل.  5من املادة  6العضوية، مبوجب الفقرة 
ا أحد األطراف وتفيد بعدم قدرته على االمتثال يقدمهمعلومات األمانة إىل اللجنة أي تنص على أن حتيل  مونرتايل

. وعلى جهوده املخلصة من أجل ذلك بذله قصارى من لى الرغماته مبوجب بروتوكول مونرتايل عالكامل اللتزام
 هذا األسا ، أُدرجت املسألة يف جدول أعمال االجتماع.

الطرف وتلقت معلومات البياانت اليت قدمها أمانة األوزون يصف قدمته واستمعت جلنة التنفيذ إىل عرض  -46
املتعدد األطراف ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. وأكدت أمانة الصندوق أنه حمدثة من أمانة الصندوق 

مليون دوالر من دوالرات  1.2حوايل  قدره ، وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق على متويل2012منذ عام 
مجهورية كوراي الشعبية  الوالايت املتحدة ملشاريع وأنشطة يف جمال التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة يف
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دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة حىت  335 000أن ُيصرف من هذا املبلغ سوى  ولكن مل يتحالدميقراطية، 
جملس األمن لألمم املتحدة مشورة . وعند تنفيذ املشاريع املعتمدة، اتبعت الوكاالت املعنيةاآلن من الوكاالت املنفذة 

قرارات جملس األمن. وعلى هذا األسا ، مل ُيصرف الرصيد لكي ال ختالف ( 2006) 1718املنشأة عمال  ابلقرار 
 دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة. 865 000البالغ حوايل 

وانقشت اللجنة هذه املسألة واتفقت على أن أي عمل تضطلع به فيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية  -47
البياانت اليت . والحظت أن الطرف، كما اتضح من املعمول هبالقرارات جملس األمن ميتثل الدميقراطية ينبغي أن 

إنتاج مركبات الكربون ختفيض نه ابملثل أن يقرر وميك ، قرر زايدة إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،قدمها
الشعبية مجهورية كوراي عدم امتثال اهليدروكلورية فلورية. واتفقت اللجنة على مواصلة مناقشة هذه املسألة يف حالة 

 اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول. يف املستقبل الدميقراطية
 مسائل أخرى - سابعاا 

مبلية االمتثال يف ضوء املواد اجلديدة اليت ختضع اآلن للرقابة مبوجب الربوتوكول والتحدايت ابلنسبة ملوضوع  -48
تفرضها المتثال اليت لأحد األعضاء انتباه جلنة التنفيذ إىل التحدايت املستقبلية احملتملة لفت املستقبلية احملتملة، 

ابلنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة  ال ميكن التنبؤ هبا يتاإلنتاج واالجتار غري القانونيني واألسعار المن قبيل  مسائل
 .وبدائلها

واتفقت اللجنة على أن تطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة من شأهنا أن تساعد اللجنة على التفكري يف  -49
ت، ، وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراء عدم االمتثال، والتحدايالقانونينيكيفية التعامل مع اإلنتاج واالجتار غري 

، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثالث والستني. وأشارت املتعلقة ابلتحسنيقرتاحات الفكار وااألواألدوات، و 
جراءات يف نطاق واليتها، على النحو تنطوي على إعن مناقشاهتا تنشأ  اليت توصياتالاللجنة إىل أمهية ضمان أن 

من إجراء عدم االمتثال،  9)ج( والفقرة  7إىل أحكام الفقرة املوصوف يف إجراء عدم االمتثال. وأشارت أيضا  
وأن تقدم إىل اجتماع  اليت تنظر فيهابشأن املسائل  عن طريق األمانة تطلب معلومات إضافيةأن هلا تتيح اليت 

 األطراف أي توصيات قد تراها مناسبة.

 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره - اثمناا 
ئب الرئيس بوضع الرئيس وان تعهد إىلعلى أن  اتفقتالتوصيات الواردة يف هذا التقرير، و أقرت اللجنة  -50

ابلتشاور مع وابلعمل يعمل األخري أيضا  مقررا  لالجتماع،  على أنتقرير االجتماع واملوافقة عليه، لالصيغة النهائية 
 األمانة.

 اختتام االجتماع - اتسعاا 
يوم السبت املوافق  13:30بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع الساعة  -51
 .2019 هحزيران/يوني 29
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