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لألطراف يف بروتوكول التاسع عشر االجتماع 

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ - ١٧مونتريال، 

  * التحضريي من جدول األعمال املؤقت للجزء١٥البند 
مسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها 

  جلنة التنفيذ

  لربوتوكول مونتريال جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال
  والثالثون التاسعاالجتماع 

  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول١٤ – ١٢، مونتريال
** من جدول األعمال املؤقت٦ و ٣البندان 

  

   من بروتوكول مونتريال٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة 
  النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن إبالغ البيانات

 من بروتوكول مونتريال بشأن املواد ٧املعلومات اليت قدمتها األطراف مبوجب املادة 
  املستنفدة لطبقة األوزون

  األمانة من تقرير
  مقدمة

، مبوجب ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠يشتمل هذا التقرير على معلومات وردت إىل األمانة، حىت  - ١
  . بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونمونتريال من بروتوكول ٧املادة 

٢ -  ه على بروتوكول مونتريالمن ٧ املادة وتنصأن :  
على كل طرف القيام، يف غضون ثالثة أشهر من  ")١(،بالنسبة لبيانات سنة األساس )أ(

الوقت الذي يصبح فيه طرفاً، بتزويد األمانة بالبيانات اإلحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل 
                                                        

* UNEP/OzL.Pro.19/1. 
** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/1. 

بيانات عن مادة أن تبلغ األطراف  منفيها طلب ياألوىل اليت السنة ، "سنة األساس"تعين يف هذا التقرير   )١(
نسبة بالف. يعين مستوى اإلنتاج أو االستهالك املستخدم كأساس جلداول التخلص التدرجيي" خط األساس"و. بعينها

سنة األساس ملواد املرفق ألف، بينما يشكل ، على سبيل املثال ١٩٨٦، تعترب سنة ٥ملادة لألطراف العاملة مبوجب ا
وباملثل فإن .  خط األساس بالنسبة لتدابري الرقابة١٩٩٧ – ١٩٩٥متوسط مستويات اإلنتاج أو االستهالك يف الفترة 

ن اهليدرو كلورية فلورية، بينما يكون  بالنسبة ملركبات الكربو٥ هي سنة األساس لألطراف غري العاملة باملادة ١٩٨٩
 يف املائة من استهالك ٢,٨ زائد ١٩٨٩ مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام الستهالكخط األساس مساو 

 .١٩٨٩مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 
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 األوىل تنيواموع ومواد املرفق باء...  ١٩٨٦ سنةمن املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق ألف عن 
 أو بأفضل تقديرات ممكنة ،١٩٩١عن سنة  ومواد املرفق هاء ١٩٨٩ سنة  جيم عنوالثانية من املرفق

  ؛.".. هلذه البيانات إذا مل تتوفر بيانات فعلية
على كل طرف أن يزود األمانة بالبيانات اإلحصائية عن "وبالنسبة للبيانات السنوية،   )ب(  

ادة من املواد اخلاضعة للرقابة عن كل م) ١ املادة من ٥على النحو املعرف يف الفقرة (إنتاجه السنوي 
املدرجة يف املرفقات ألف، باء، جيم وهاء، كل على حدة، والكميات املستخدمة كمواد وسيطة 
والكميات املبادة بواسطة التقنيات اليت توافق عليها األطراف، والواردات والصادرات إىل األطراف 

ها األحكام املتعلقة باملواد الواردة يف وإىل غري األطراف كل على حدة عن السنة اليت دخلت أثناء
... . جيم وهاء حيز السريان بالنسبة لذلك الطرف وعن كل عام بعد ذلكوباء، و ألف، اتاملرفق

يزيد عن تسعة أشهر بعد اية السنة اليت تتعلق ا تلك  وعليه أن يقدم هذه البيانات يف غضون ما ال
  ؛"البيانات

يتوجب على كل طرف أن "لسنوية بشأن املواد املسترجعة، أنه بالنسبة للبيانات ا  )ج(  
يقدم إىل األمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل من املواد اخلاضعة 

  ". من املرفق جيم اليت أعيد تدويرهااألوىلللرقابة الواردة يف اموعة الثانية من املرفق ألف واموعة 
 التقرير ومرفقاته، تعين القيم السلبية لإلنتاج احملسوب لسنة معينة أن الكميات وخالل هذا  - ٣

وباملثل تشري القيم .  اإلنتاج لتلك السنةجتاوزتاملبادة أو املصدرة الستخدامها كمواد وسيطة قد 
 يعين  مما،أو الواردات/السلبية لالستهالك احملسوب إىل أن الصادرات لذلك العام قد جتاوزت اإلنتاج و

املتعلقة بكميات املواد اخلاضعة وقد مت تقريب األرقام . ضمناً أن الصادرات جاءت من خمزونات
  . املبينةبالنقاط العشريةاألعداد إىل ومرفقاته الواردة يف هذا التقرير للرقابة 

  : ويصف حمتواها بإمجالذا التقرير املرفقات أدناه ١ اجلدول ويورد  - ٤
  التقريرب املرفقات: ١اجلدول 
 الوصف )املرفقات(املرفق 
  عن اإلنتاج واالستهالك احملسوبني من جانب األطراف٢٠٠٦بيانات  )ج(واألول ) ب(األول ) أ(األول 

 عما استرجع من املواد املستنفدة لألوزون اليت ٢٠٠٦بيانات  الثاين 
 تستوردها وتصدرها األطراف

ل االستخدامات املختربية  املبلغ عنها يف جما٢٠٠٦بيانات  الثالث
 والتحليلية

 عن اإلنتاج واالستهالك احملسوبني من جانب ٢٠٠٥بيانات  )ج(الرابع ) ب(الرابع ) أ (الرابع
 األطراف

كل  (٥بيانات خط أساس اإلنتاج لألطراف العاملة مبوجب املادة  اخلامس
 )جمموعات املرافق

 ٥املة مبوجب املادة بيانات خط أساس االستهالك لألطراف الع  السادس
  )كل جمموعات املرافق(
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صدقت فقط على تعديل لندن 
وتعديل كوبنهاجن %12

صدقت فقط على تعديل لندن %4

ديالت: (تعديل لندن،  لتع صدقت على مجيع ا
، تعديل  ديل مونتريال تعديل كوبنهاجن، تع

بيجني ) %67

صدقت فقط على تعديل لندن 
وتعديل كهوبنهاجن وتعديل 

مونتريال %14

مل تصدق على أي تعديالت   (فقط 
اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال) 

3%

 

 مونتريال وبيجنيوكوبنهاجن، وحالة التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالت لندن،   -ألف 
  للربوتوكول

تتحدد التزامات طرف ما مبوجب الربوتوكول تبعاً للتعديالت على الربوتوكول اليت صدق   - ٥
  . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠عدد التصديقات حىت اه  أدن٢ويوجز اجلدول . عليها ذلك الطرف

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠موجز حالة التصديق يف : ٢اجلدول 
 عدد األطراف اليت صدقت على الصك الصك

 ١٩١ اتفاقية فيينا
 ١٩١ بروتوكول مونتريال

 ١٨٦ تعديل لندن
 ١٧٨ تعديل كوبنهاجن

 ١٥٦ تعديل مونتريال
 ١٣٠ تعديل بيجني

 املئوية لألطراف يف بروتوكول بالنسب حالة التصديق على التعديالت ١ يصور الشكلو  - ٦
  .مونتريال اليت صدقت على خمتلف التعديالت

     حالة التصديق على تعديالت بروتوكول مونتريال– ١الشكل 
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ديالت مبختلف التع أدناه التزامات إبالغ البيانات وتدابري الرقابة املرتبطة ٣ويوجز اجلدول   - ٧
  :على الربوتوكول

  االلتزامات املرتبطة مبختلف تعديالت الربوتوكول: ٣اجلدول 
 متطلبات اإلبالغ وتدابري الرقابة  الصك

 املرفق ألف، اموعتان األوىل والثانية بروتوكول مونتريال

  املرفق باء، اموعات األوىل والثانية والثالثة تعديل لندن
 )شرط اإلبالغ فقط(وىل واملرفق جيم اموعة األ

  اموعة األوىل، واملرفق هاء،املرفق جيم، اموعتان األوىل والثانية تعديل كوبنهاجن

 املرفق جيم اموعة الثالثة تعديل بيجني

 )٢ و١ الفقرتان ٧املادة (حالة اإلبالغ عن بيانات سنة األساس   -باء 

، اليت تصبح ٧ من املادة ٢ و١وجب الفقرتني  أدناه التزامات اإلبالغ مب٤يوجز اجلدول   - ٨
واجبة على األطراف مبجرد تصديقها على خمتلف التعديالت مبوجب الربوتوكول، وطول الفترة الزمنية 

  : بعد التصديقاليت جيب على الطرف الوفاء ذه االلتزامات

  ٧ة  من املاد٢ و١رتني اإلبالغ عن سنة األساس مبوجب الفقالتزامات : ٤اجلدول 

 التصديق
املرفقات اليت يشترط 

 فيها اإلبالغ
سنة األساس اليت يتم 

 التبليغ عنها
الفترة الزمنية اليت جيب أن 

 يتم اإلبالغ أثناءها

  أشهر٣ ١٩٨٦ ألف بروتوكول مونتريال

  أشهر٦ ١٩٨٩ باء وجيم تعديل لندن

  أشهر٦ ١٩٩١ هاء تعديل كوبنهاجن

 أفضل تقديرات للبيانات املشار إليها ورة أن تقدم األطرافعلى ضر  أيضا٧ًتنص املادة و  - ٩
  .أعاله يف حالة عدم توافر بيانات فعلية

 ،  فقد قدمت مجيع األطراف،استناداً إىل االتفاقيات اليت صدقت عليها وتواريخ التصديق عليها  - ١٠
ومل .  ا كما هو مطلوبس اخلاصة بيانات سنة األسا، أدناه٥ اجلدول الطرفني املسميني يفباستثناء 

اليت مل يقوما بعد بالوفاء بالتزامات اإلبالغ عن سنة على الصكوك املذكوران إال مؤخراً  الطرفانصدق ي
  .األساس مبوجبها
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  األطراف اليت مل تقدم بيانات سنة األساس بعد: ٥اجلدول 
املرفقات اليت مل تبلغ عنها   الطرف

  بيانات سنة األساس
  مالحظات

 ٦صدقت على بروتوكول مونتريال يف  )١٩٨٦(ألف  *نيا االستوائيةغي  - ١
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

، )١٩٨٩(، باء )١٩٨٦(ألف   *اجلبل األسود  - ٢
  )١٩٩١(، هاء )١٩٨٩(جيم 

صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى 
 تشرين ٢٣تعديلي لندن وكوبنهاجن يف 

  ٢٠٠٦أكتوبر /األول

أي بيانات ومها بذلك قد صنفا مؤقتاً ضمن األطراف العاملة  ستوائية واجلبل األسود غينيا االتقدم كلّ منمل   *
  . إىل حني تلقى بياناما٥مبوجب املادة 

وستنظر جلنة التنفيذ يف مسألة عدم اإلبالغ عن بيانات سنة األساس وسترفع توصيات ذا   - ١١
  .الشأن إىل اجتماع األطراف

، ٥املادة  (٥انات خط األساس من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة حالة اإلبالغ عن بي  -جيم 
  ) ثالثا٨ً و٣الفقرتان 

 بيانات خط األساس املطلوبة من األطراف العاملة ٥ ثالثاً من املادة ٨ و٣حتدد الفقرتان   - ١٢
 طاء من ٢ ألف إىل ٢ لتحديد مدى االمتثال لتدابري الرقابة اليت تفرضها املواد ٥مبوجب املادة 

 أدناه إىل متطلبات بيانات خط ٦ويشري اجلدول . ٥باملادة واملنقحة الربوتوكول، بصيغتها املعدلة 
  .٥األساس من األطراف العاملة مبوجب املادة 

  ٥بيانات خط األساس لألطراف العاملة مبوجب املادة : ٦اجلدول 
 لتزام الطرفالتصديق املطلوب ال خط األساس لالستهالك أو اإلنتاج املرفق
 بروتوكول مونتريال ١٩٩٧ – ١٩٩٥املتوسط لـ  ألف
 تعديل لندن ٢٠٠٠ – ١٩٩٨املتوسط لـ  باء
 تعديل كوبنهاجن ١٩٩٨ – ١٩٩٥املتوسط لـ  هاء

أبلغت عنها  ذا التقرير على بيانات خط األساس اليت اخلامس والسادسيشتمل املرفقان و  - ١٣
  . لمواد الواردة يف املرفقات ألف وباء وهاءبالنسبة ل ٥ األطراف العاملة مبوجب املادة

 وإىل تواريخ ٥وبالرجوع إىل املعاهدات اليت صدقت عليها األطراف العاملة مبوجب املادة   - ١٤
 مل يبلغا يف ٥ مبوجب املادة لني عامنيطرفسوى  هناك ه ليس التصديق على تلك املعاهدات، يالحظ أن

ومل يصدق هذان الطرفان . يانات الالزمة لتحديد خط األساس اخلاص ماسنة أو أكثر بعد عن الب
، وال يزال يتعين عليهما الوفاء مبا هو منصوص  أدناه، على الصكوك إال مؤخرا٧ًاملسميان يف اجلدول 

  .عليه يف هذه الصكوك من التزامات اإلبالغ عن سنة األساس
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   اليت مل تبلغ بعد بيانات خط األساس،٥األطراف العاملة مبوجب املادة : ٧اجلدول 
 مالحظات املرفقات اليت مل تبلغ بشأا بيانات خط األساس الطرف

صدقت على بروتوكول مونتريال يف  اموعة الثانية/، ألفاموعة األوىل/ألف *غينيا االستوائية
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦

، الثانيةاموعة /، ألفاموعة األوىل/ألف  *اجلبل األسود
  ،اموعة الثانية/، باءاموعة األوىل/باء
  اموعة األوىل/هاءالثالثة، اموعة /باء

صدقت على بروتوكول مونتريال 
 ٢٣وتعديلي لندن وكوبنهاجن يف 

  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول
مؤقتاً ضمن األطراف العاملة أي بيانات ومها بذلك قد صنفا   غينيا االستوائية واجلبل األسودتقدم كلّ منمل   *

  . إىل حني تلقى بياناما٥مبوجب املادة 

وستنظر جلنة التنفيذ يف مسألة عدم اإلبالغ عن بيانات سنة األساس وسترفع توصيات ذا   - ١٥
  .الشأن إىل اجتماع األطراف

  )١٥/١٩ و ١٣/١٥املقرران (طلبات للحصول على تنقيح لبيانات خط األساس   -دال 
يف األطراف اليت طلبت تغيريات  ،، نصح اجتماع األطراف١٣/١٥ ه من مقرر٥ الفقرة يف  - ١٦

 أن تعرض طلباا على جلنة التنفيذ اليت ستعمل بدورها مع أمانة بيانات خط األساس املبلغ عنها
األوزون ومع اللجنة التنفيذية لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها على اجتماع األطراف للموافقة 

  .ليهاع
 فيما قدمته األطراف املذكورة يف وعلى أساس الطلبات املقدمة، تنظر جلنة التنفيذ حالياً  - ١٧

  . أدناه من طلبات على  تنقيح بيانات خط األساس٨اجلدول 

  األطراف اليت طلبت تنقيح بيانات خط األساس املبلَّغ عنها : ٨اجلدول 
  على تنقيح بيانات خط األساس املرفق الذي ورد بشأنه طلب /املادة  الطرف 

  )اموعة األوىل/املرفق ألف (فلوريةلكلورية مركبات الكربون ا   اليونان– ١
  )اموعة األوىل/املرفق هاء(بروميد امليثيل    اململكة العربية السعودية– ٢
  )اموعة الثانية/املرفق باء (رابع كلوريد الكربون  * صربيا– ٣
  )اموعة األوىل/املرفق هاء(ميد امليثيل برو   تركمانستان- ٤
  )اموعة األوىل/املرفق هاء(بروميد امليثيل   ا أوكراني- ٥
  )اموعة الثانية/املرفق باء (رابع كلوريد الكربون   اإلمارات العربية املتحدة - ٦

ط األساس ألنها أبلغت عن ال يزال يتعين على صربيا أن توضح ما إذا كانت قد سعت إىل تغيري بياناا خل  *
  .بيانات استهالك لسنة أساس ختتلف عن البيانات اليت أبلغت عنها سابقاً
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وستنظر جلنة التنفيذ يف طلبات تنقيح خط األساس وسترفع توصيات ذا الشأن إىل اجتماع   - ١٨
  .األطراف

عن الفترة ) اً مكرر٣و، ٣رات ، الفق٧املادة (ية حالة االمتثال ملتطلبات إبالغ البيانات السنو  -هاء 
  ٢٠٠٦ إىل ١٩٨٦

 من بروتوكول مونتريال من مجيع األطراف أن تبلغ األمانة ٧ من املادة ٣تقتضي الفقرة   - ١٩
وكانت مجيع األطراف، . سنة معينة وذلك يف غضون تسعة أشهر من اية تلك السنةأي بالبيانات عن 

  .٧ من املادة ٣تزاماا يف جمال اإلبالغ مبوجب الفقرة ، ممتثلة الل٢٠٠٥ إىل ١٩٨٦خالل الفترة من 
 ٢٣ ( طرفا٩٨ً سوى ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠، مل يكن هناك يف ٢٠٠٦وفيما خيص سنة   - ٢٠

يف حالة امتثال اللتزاماته يف جمال )  ٥ مبوجب املادة  عامالً طرفا٧٥ً و٥طرفا غري عامل مبوجب املادة 
ومبا أنّ هذا التقرير أُعد .  بتقرير عن تلك السنة مطالباً طرفا١٩٠ً اإلبالغ عن البيانات وذلك من مجلة

قبل انتهاء مهلة التسعة أشهر املنصوص عليها، فإنّ األطراف املتبقية اليت مل تقدم تقاريرها عن عام 
  .ت عن البيانا ال ميكن اعتبارها غري ممتثلة اللتزاماا يف جمال اإلبالغ سنوياً طرفا٩٢ً وعددها ٢٠٠٦

، وسترفع ٢٠٠٦وستنظر جلنة التنفيذ يف حاالت األطراف اليت مل تقدم بيانات عن عام   - ٢١
  .توصيات ذا الشأن إىل اجتماع األطراف

  ٢٠٠٦تفاصيل أخرى عن البيانات املبلغة عن   - واو
 ٣٠ فسحة من الوقت حىت ٢٠٠٦ال تزال أمام األطراف اليت مل تبلغ بياناا لعام   - ٢٢

 الصادر عن االجتماع ١٧/٢٠ومع ذلك، فقد تضمن املقرر .  لكي تقوم بذلك٢٠٠٧بتمرب س/أيلول
 مواصلة اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد لألطراف على السابع عشر لألطراف تشجيعاً

 يونيه من كل عام على النحو املتفق/ حزيران٣٠توافر البيانات ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته 
، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ويف .  الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف١٥/١٥عليه يف املقرر 

 غري  طرفا١٥ً و٥ مبوجب املادة  عامالً طرفا٥٧ً (٢٠٠٦ من األطراف عن بيانات سنة ٧٢أبلغت 
  ).٥عامل مبوجب املادة 

إلنتاج واالستهالك ر كميات اذا التقري) ج(واألول ) ب(واألول ) أ(وترد يف املرفق األول   - ٢٣
  .  احملسوبة على أساس البيانات الواردة حىت اآلن٢٠٠٦يف عام 

استوردا ويتضمن املرفق الثاين ذا التقرير قائمة باملواد املستنفدة لألوزون املستصلحة اليت   - ٢٤
  .٢٠٠٦يف عام وصدرا األطراف 

 بشأن ٢٠٠٦باألطراف اليت قدمت بيانات سنة وترد يف املرفق الثالث ذا التقرير قائمة   - ٢٥
  . اإلنتاج أو االستهالك ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية

 الكاملة اليت ٢٠٠٥ذا التقرير بيانات ) ج(والرابع ) ب(والرابع ) أ(وترد يف املرفق الرابع   - ٢٦
  .أبلغ عنها فرادى األطراف
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الضرورية بإبالغ  إعفاءات لالستخدامات ٢٠٠٦ يف عام وقامت مجيع األطراف اليت منحت  - ٢٧
ميات واستخدامات املواد املستنفدة لألوزون اليت مت إنتاجها واستهالكها يف االستخدامات كاألمانة ب

وتلك .  الصادر عن االجتماع الثامن لألطراف٨/٩ من املقرر ٩ بالفقرة الضرورية وذلك عمالً
  .االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكيةاألطراف هي اجلماعة األوروبية و

أستراليا، :  إعفاءات لالستخدامات احلرجة٢٠٠٦عام وباملثل، منحت األطراف التالية يف   - ٢٨
إسبانيا، أملانيا، ايرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بولندا، (والدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية 

، إسرائيل، )فرنسا، التفيا، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، هولندا، اليونان
وباستثناء سويسرا، زودت مجيع هذه . ابانندا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليسويسرا، ك

 .٢٠٠٦األطراف األمانة بتقاريرها عن عام 

  ٥ لتدابري الرقابة من جانب األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦حالة االمتثال يف عام   - زاي
 على األطراف غري العاملة ٢٠٠٦الرقابة املطبقة يف عام  أدناه موجز بتدابري ٩يرد يف اجلدول   - ٢٩

  .٥مبوجب املادة 
  ٢٠٠٦ لعام ٥على األطراف غري العاملة مبوجب املادة طبقة تدابري الرقابة امل: ٩اجلدول 

 *أو االستهالك/ على اإلنتاج و٢٠٠٦يف عام املطبقة تدابري الرقابة  املرفقات) جمموعات (جمموعة 

اموعة الثانية، /باء، جيم وألف،
 التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك هاءاموعة الثالثة و/جيم

مركبات (اموعة األوىل /جيم
 )الكربون اهليدروكلورية فلورية

  التجميد عند مستويات خط األساس: اإلنتاج
  يف املائة من خط األساس٦٥ال يزيد على : االستهالك

  املوافق عليها أو املعفاة من جانب الربوتوكول أو اجتماع األطرافأو  ا، باستثناء الكميات املسموح  *
، تقتصر االحنرافات املسموح ا على اإلعفاءات ٥وبالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة   - ٣٠

املصادق عليها لالستخدامات الضرورية أو االستخدامات احلرجة، وعلى االستخدامات يف األغراض 
  عاملة مبوجبالألطراف لاألساسية ية والتحليلية، وعلى زيادة اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية املخترب
  .٥املادة 

 بالنسبة لألطراف اليت قامت باإلبالغ ٢٠٠٦السنة التقوميية بلة يف هذا الفرع  األرقام احمللَّوتتعلّق  - ٣١
 اإلنتاج واالستهالك اليت تنحرف عن وتقدم األمانة أدناه البيانات عن. ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠حىت 

 اليت ٥ بالنسبة جلميع األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦تدابري الرقابة السارية على السنة امليالدية 
ويف حاالت حدوث االحنراف عن تدابري الرقابة ألسباب غري االستخدام املسموح به أو . أبلغت حىت اآلن

  .لتقدمي توضيحاتاملعنية  األطرافاملعفي، مت االتصال ب
، كما تتبين حنراف عن جداول ختفيض االستهالك أدناه مجيع حاالت اال١٠ اجلدول ويظهر  - ٣٢
  .٥ األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦اليت قدمتها عن عام البيانات من 
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  يض االستهالك عن جداول ختف٢٠٠٦ يف عام ٥احنراف األطراف غري العاملة باملادة : ١٠اجلدول 

  التوضيح أو التعليق  طن بداالت استنفاد األوزون
  اموعة/املرفق  الطرف

االستهالك يف   خط األساس
٢٠٠٦  

  

بروميد (اموعة األوىل /هاء   أستراليا- ١
  ٣٣,٢  ٤٢٢,٤  )امليثيل

إعفاء االستخدامات احلرجة 
 ١٦/٢مبوجب املقرر 

  .٢/١إ .واملقرر د
مركبات (وعة األوىل ام/باء   أذربيجان-٢

فلورية الكلورية الكربون ال
  )خرىاأل

 ٠,٢ صفر
  . عدم امتثال حمتمل

مركبات (اموعة األوىل /باء  ة األوروبيجلماعة ا– ٣
فلورية الكلورية الكربون ال

  )خرىاأل
  .بانتظار التوضيح  ٥٣٣,٧  ٥٨

اموعة الثالثة /باء  
ات املختربية االستخدام  ٠,٤  ١٣ ٥٩٨,٢  ) امليثيلكلوروفورم(

  .والتحليلية
بروميد (اموعة األوىل /هاء  

  ٨٩٨,٣  ١١ ٥٣٠  )امليثيل
إعفاء االستخدامات احلرجة 

 ١٦/٢مبوجب املقررين 
  .١٧/٩و

رابع (اموعة الثانية /باء  لي إسرائ- ٤
االستخدامات املختربية   ٠,١  ٤٧٣  )كلوريد الكربون

  .والتحليلية
 بروميد(اموعة األوىل /هاء  

إعفاء االستخدامات احلرجة   ٥٠٤,٤  ٢ ١٤٨  )امليثيل
  .١٦/٢مبوجب املقرر 

إعفاء االستخدامات احلرجة   ١٦,٥  ٨١  )بروميد امليثيل(اموعة األوىل /هاء   نيوزيلندا- ٥
  .١٦/٢مبوجب املقرر 

مركبات (اموعة األوىل /ألف   االحتاد الروسي– ٦
إعفاء االستخدامات الضرورية   ٣٩٤,٧  ١٠٠,٣٥٢  )فلورية الة يكلورالكربون ال

  .١٧/٥مبوجب املقرر  
  :مالحظات

  .تعين أنه مل يتح للطرف الوقت الكايف لكي يقدم توضيحات" بانتظار التوضيح"
تعين أنّ االستهالك مل يوثَّق بالكامل كاستهالك يف األغراض املعفاة أو األغراض املسموح ا، وأنّ الفائض " عدم امتثال حمتمل"

  . أسابيع لكي يرد٦، وأن الطرف منح من الوقت أزيد من  االستهالك مل يتم بعد توضيحه أو تربيرهيف
 ٥االستخدامات املختربية والتحليلية يشملها إعفاء شامل كاستخدامات ضرورية لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 ).١٦/١٦ و ١٥/٨و / ٤/٢٥املقررات (
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اإلنتاج، كما تتبين من حنراف عن جداول ختفيض ناه مجيع حاالت اال أد١١ اجلدول ويظهر  - ٣٣
  .٥ األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦اليت قدمتها عن عام البيانات 

  اإلنتاج عن جداول ختفيض ٢٠٠٦ يف عام ٥احنراف األطراف غري العاملة باملادة : ١١اجلدول 
  ألوزونطن بداالت استنفاد ا

االستهالك   خط األساس  اموعة/املرفق  الطرف
  ٢٠٠٦يف 

  التوضيح أو التعليق

 اجلمهورية – ١
  التشيكية

اموعة الثانية /باء
رابع كلوريد (

  )الكربون

رابع كلوريد يتم حتصيل   ٦٧,٤  ٥ ٢٨٥,٥
 كمنتج ثانوي ناجم الكربون

عن عمليات أخرى، ويتم 
  .لتدمريختزينه قبل إرساله ل

 ة األوىلاموع/ألف  اليونان -٢
كربون المركبات (
  )خرىاألفلورية الكلورية ال

ج لتلبية االحتياجات احمللية إنتا ١٥٠,٠ ١٤ ٠٤٥
األساسية لألطراف العاملة 

  .٥مبوجب املادة 
اموعة األوىل /هاء   إسرائيل– ٣

  )بروميد امليثيل(
ج لتلبية االحتياجات احمللية إنتا  ٤ ٤٠٩,٨  ١٦ ٨٠٠

لة األساسية لألطراف العام
 ٢ ٤٩٨,٤ (٥مبوجب املادة 

 حمسوبة بداالت استنفاد طناً
، إنتاج صدر )األوزون

ألغراض االستخدامات 
ان ـأطن ١ ٤١٠(ة ـاحلرج

حمسوبة بداالت استنفاد 
، وإنتاج ألغراض )األوزون

االستخدامات احلرجة املعفاة 
 ١٦/٢مبوجب املقرر 

 أطنان حمسوبة ٥٠٤,٤(
  ).بداالت استنفاد األوزون

  :الحظاتم
  .٥بة على السماح باإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة ارقتنص تدابري ال

 .UNEP/Ozl.Pro.19/6/Add.1، مت توثيق حالة اجلمهورية التشيكية يف الوثيقة ١٨/١٧مبقتضى املقرر 

بة من جانب األطراف غري اتمل لتدابري الرقوستنظر جلنة التنفيذ يف حاالت عدم االمتثال احمل  - ٣٤
  .، وسترفع توصيات ذا الشأن إىل اجتماع األطراف٥العاملة مبوجب املادة 

  ٥ لتدابري الرقابة من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦حالة االمتثال يف عام   -حاء 
 على األطراف العاملة ٢٠٠٦ عام  يفطبقةتدابري الرقابة املموجز ل أدناه ١٢رد يف اجلدول ي  - ٣٥

  .٥باملادة 
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  ٥ على األطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦يف عام طبقة تدابري الرقابة امل: ١٢اجلدول 

 * على اإلنتاج واالستهالك٢٠٠٦تدابري الرقابة املطبقة يف  اموعة/املرفق

اموعة الثانية /اموعة األوىل وألف/ألف
  )واهلالوناتفلورية اللورية مركبات الكربون الك(

   يف املائة من خط األساس٥٠ال تزيد على 

مركبات الكربون الكلورية (اموعة األوىل /باء
 )األخرىفلورية ال

   يف املائة من خط األساس٨٠ال تزيد على 

   يف املائة من خط األساس١٥ال تزيد على   )رابع كلوريد الكربون(اموعة الثانية /باء
   يف املائة من خط األساس٧٠ال تزيد على  ) امليثيلكلوروفورم(الثة الث/باء

مركبات الكربون (الثالثة اموعة /اموعة الثانية وجيم/جيم
  ) امليثانوبرومو كلور فلورية ويةاهليدروبرومو

  التخلص التدرجيي

  اس يف املائة من خط األس٨٠ال تزيد على  )بروميد امليثيل(اموعة األوىل /هاء
 .باستثناء الكميات املسموح ا واملوافق عليها أو املعفاة مبوجب الربوتوكول أو اجتماع األطراف  *

 على ، تقتصر االحنرافات املسموح ا حاليا٥ًوبالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة   - ٣٦
نتاج لتلبية االحتياجات  وعلى زيادة اإل١٧/١٣االستخدامات املختربية والتحليلية اليت حددها املقرر 

  .٥احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
، كما تتبين حنراف عن جداول ختفيض االستهالك أدناه مجيع حاالت اال١٣ترد يف اجلدول و  - ٣٧
  .٢٠٠٦ لعام ٥البيانات املقدمة من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة من 

  ٢٠٠٦ يف عام ٥ ختفيض االستهالك من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة االحنراف عن جداول: ١٣اجلدول 
  طن بداالت استنفاد األوزون

خط   اموعة/املرفق  الطرف
 األساس

استهالك 
٢٠٠٦ 

النسبة 
 املئوية

  اإليضاح أو التعليق

  .عدم امتثال حمتمل  ٣٧  ٠,١  ٠,٣  اموعة الثانية/باء   بوليفيا- ١
 مجهورية -٢

نغو الكو
  الدميقراطية

 حمسوبة  طنا١٦,٥ًيف حدود االلتزام مبستوى   ١٠٨  ١٦,٥  ١٥,٣  اموعة الثانية/باء
بداالت استنفاد األوزون، املنصوص عليه يف 

  .١٨/٢١املقرر 
 أطنان حمسوبة ٤يف حدود االلتزام مبستوى   ٨٤  ٤,٠  ٤,٨  لثةاموعة الثا/باء  

يف بداالت استنفاد األوزون، املنصوص عليه 
  .١٨/٢١املقرر 
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  طن بداالت استنفاد األوزون
خط   اموعة/املرفق  الطرف

 األساس
استهالك 
٢٠٠٦ 

النسبة 
 املئوية

  اإليضاح أو التعليق

 .عدم امتثال حمتمل    ٠,٨  ٠,٠ اموعة الثانية/باء السلفادور - ٣

 حمسوبة  طنا٣٣٥ًيف حدود االلتزام مبستوى   ٨٣  ٣٣٣,٤  ٤٠٠,٧ اموعة األوىل/هاء  غواتيماال- ٤
بداالت استنفاد األوزون، املنصوص عليه يف 

  .١٥/٣٤املقرر 
 طنا٢٩٥,٨ًيف حدود االلتزام مبستوى   ١١٠  ٢٨٤,٦  ٢٥٩,٤  اموعة األوىل/هاء   هندوراس– ٥

حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، املنصوص 
  .١٧/٣٤عليه يف املقرر 

  .عدم امتثال  ١٠٦  ١٨,٨  ١٧,٧  اموعة الثانية/ألف   الصومال- ٦

  :مالحظات
ض املعفاة أو األغراض املسموح ا، وأنّ الفائض يف تعين أنّ االستهالك مل يوثَّق بالكامل كاستهالك يف األغرا" عدم امتثال حمتمل"

  . أسابيع لكي يرد٦، وأن الطرف منح من الوقت أزيد من االستهالك مل يتم بعد توضيحه أو تربيره
  .تعين أنّ الطرف قدم من املعلومات ما فيه، ضمن أمور أخرى، اعتراف حبالة من عدم االمتثال" عدم امتثال"

 اليت هي منتجة ٥مل يكن أحد من األطراف العاملة مبوجب املادة أغسطس، / آب١٥حىت و  - ٣٨
  .٢٠٠٦ملواد مستنفدة لألوزون خاضعة للرقابة قد أبلغ بيانات تكشف عن احنرافات يف عام 

 من جانب رقابةوستنظر جلنة التنفيذ يف حاالت عدم االمتثال وعدم االمتثال احملتمل لتدابري ال  - ٣٩
  .، وسترفع توصيات ذا الشأن إىل اجتماع األطراف٥مبوجب املادة األطراف العاملة 

 لتلبية ٥ يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦ مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إنتاج  -طاء 
  ))٢ (١٧/١٢املقرر  (٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 أدناه املستويات ١٤، يعرض اجلدول ١٧/١٢ من املقرر ٢لوارد يف الفقرة بناء على الطلب ا  - ٤٠
 يف األطراف غري العاملة مبوجب ٢٠٠٦املبلغ عنها بشأن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 

 باملقارنة مع إنتاجها ٥ لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة ٥املادة 
 ألف من الربوتوكول، باإلضافة إىل البيانات املتاحة عن إحالة ٢ النحو الوارد يف املادة لىملسموح به عا

  .حقوق اإلنتاج
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 لتلبية ٥ يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٦إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام : ١٤اجلدول 
  )أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون (٥املة مبقتضى املادة االحتياجات احمللية األساسية لألطراف الع

 املسموح به يف عام اإلنتاج  اسم البلد
 لتلبية االحتياجات  ٢٠٠٦

  احمللية األساسية
أطنان حمسوبة بداالت (

  )استنفاد األوزون

املبلّغ عنه يف عام اإلنتاج 
االحتياجات لتلبية  ٢٠٠٦

  احمللية األساسية

داالت أطنان حمسوبة ب(
  )استنفاد األوزون

أو ( على ٢٠٠٦احلصول يف عام 
لتلبية حقوق اإلنتاج ) اإلحالة لـ

  االحتياجات احمللية األساسية
أطنان حمسوبة بداالت استنفاد (

  )األوزون

بلد املصدر أو 
  املقصد

    -  **مل تقدم بعد  ٠,٠٠٠   كندا- ١
  اإىل أسباني  )١ ٧٣١,٦٦(  مل تقدم بعد  ١ ٧٣١,٦٦٧   فرنسا- ٢
    -  ١٥٠  ٧٣٠,٠٠٠   اليونان- ٣
    -  مل تقدم بعد  ٣ ٢٠٥,٧٣٣   إيطاليا- ٤
    -  مل تقدم بعد  ١ ٠٥٩,٩٦٧   اليابان- ٥
    -  صفر  ٨٤,٣٦٧*   هولندا- ٦
    -  صفر  ٦٤٨,٧٨٠   االحتاد الروسي-  ٧

  مل تقدم بعد  ١ ٣٥٩,٠٠٠   إسبانيا- ٨  من فرنسا  ١ ٧٣١,٦٦
  كة املتحدةمن اململ  ١ ٥٢٥

ململكة املتحدة  ا-  ٩
لربيطانيا العظمى 
  وأيرلندا الشمالية

  إىل إسبانيا  )١ ٥٢٥(  صفر  ٣ ٨٤٨,٧٦٧

 الواليات - ١٠
  املتحدة األمريكية

    -  مل تقدم بعد  ٢ ٥٣٩,١٩١

  .تلبية االحتياجات احمللية األساسيةمن أجل   هلولنداإلنتاج املسموح بهامل يتأكّد بعد   *
  .٧ مبوجب املادة ٢٠٠٦طراف مل تقدم بعد بياناا لعام تعين أن األ" مل تقدم بعد "  **

 ١٧/١٢ال يتضمن هذا التقرير نسخاً من تأكيدات األطراف املستوردة اليت يشترطها املقرر   - ٤١
 الذي أبلغ حىت اآلن عن أي إنتاج يف عام ٥ألنّ اليونان، الطرف الوحيد غري العامل مبوجب املادة 

، مل يبعث بعد بأي من ٥ احمللية األساسية لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  لتلبية االحتياجات٢٠٠٦
  . بضرورة إرسال نسخ من التأكيداتوقد سبق لألمانة أن ذكّرت هذا الطرف. هذه النسخ إىل األمانة
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  ١٨/١٧ باملقرر السجل املوحد حباالت التخزين الذي أُعد عمالً  -ياء 
د للحاالت  بسجل موحطلب اجتماع األطراف إىل األمانة أن حتتفظ، ١٨/١٧مبقتضى املقرر   - ٤٢

لسيناريوهات حددها كانت مبثابة نتيجة  بأن حاالت عدم امتثاهلا احملتمل اليت أوضحت فيها األطراف
 ٧ السجل يف تقرير األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة ذلك املقرر، وأن تدرج ذلك

  .ولمن الربوتوك
واستجابة لذلك الطلب، أعدت األمانة وثيقة إضافية هلذا التقرير   - ٤٣

)UNEP/Ozl.Pro.19/6/Add.1 ( ن املعلومات املطلوبة وحتمل العنوانالسجل املوحد حلاالت "تتضم
  ". لالجتماع الثامن عشر لألطراف١٨/١٧ للمقرر التخزين الذي أُعد وفقاً
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  املرفقات


























































































































































