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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
  

   

ن لألطراف يف بروتوكول واالجتماع العشر
بشأن املواد املستنفدة لطبقة  مونتريال
 األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦حة الدو
  *للجزء التحضريي  من جدول األعمال املؤقت‘١ ’٤البند 

لربوتوكول  جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال
 مونتريال

  واألربعونالواحداالجتماع 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ - ١٢الدوحة 
  **من جدول األعمال املؤقت ٦و ٣البندان 

ذ المتثال وإبالغ البيانات اليت نظرت فيها جلنة التنفيقضايا ا
ونتريال الذي قد مبا يف ذلك عدم االمتثال لربوتوكول م

باجلرعات املقننة جهزة االستنشاق يعزى الستهالك وإنتاج أ
 ٥ من املادة ١ة رق العاملة مبوجب الفاألطراف بعض يف
  )٥ -  ٣ الفقرات ١٨/١٦املقرر (

  من٧يانات املعدة مبوجب املادة عن الب األمانة تقرير
  بروتوكول مونتريال

تقرير  النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن
  البيانات

 من بروتوكول مونتريال بشأن املواد ٧ للمادة حالة املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً
  املستنفدة لطبقة األوزون

  تقرير من األمانة

  إضافة

  مقدمة

 من بروتوكول مونتريال ٧ملادة ا عمالً بتقرير احلايل على معلومات إضافية مقدمةحيتوي ال  - ١
 تشرين ٩بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، فيما يتعلق باالمتثال، واليت تلقتها األمانة يف الفترة بني 

املقدمة يف تقرير املعلومات  التقرير ستكمليو. ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ و٢٠٠٨أكتوبر /األول
 من بروتوكول مونتريال بشأن املواد ٧ للمادة األمانة عن حالة املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً

                                                        
*  UNEP/OzL.Cov.8/1-UNEP/Ozl.Pro.20/1. 

**  UNEP/OzL.Pro.ImpCom/41/1. 
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وستتقدم جلنة . )UNEP/OzL.Pro.20/5- UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2(املستنفدة لطبقة األوزون 
  .األطرافالتنفيذ بعد نظرها يف املعلومات اإلضافية بتوصيات إىل اجتماع 

عامي  ل)٧املادة  من ٤ وة مكرر٣ و٣الفقرات  (اإلبالغ عن البيانات سنوياً ملتطلبات حالة االمتثال  - ألف
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

عام  ل بياناا، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩بعد   أطراف إضافيةةقدم ما جمموعه سبع  - ٢
  طرفا١٨٣ً إىل ٢٠٠٧عام  ل عن بيانااجمموع عدد األطراف اليت أبلغت  وبذلك وصل،٢٠٠٧

  ). ال تعمل مبوجبها طرفا٤٥ً، و٥ من املادة ١ تعمل مبوجب الفقرة  طرفا١٣٨ً(
وبنغالديش  والبحرين اإلمارات العربية املتحدة: واألطراف اليت أبلغت بالبيانات اإلضافية هي  - ٣

راف من قائمة األطراف الواردة ومن مث جيوز رفع هذه األط. يين ونيواوخلتنشت والفلبنيوجزر كوك 
  .)UNEP/OzL.Pro.20/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2 الوثيقة( من تقرير األمانة ٢٠يف الفقرة 

 إىل ما واجهته وحدة البيئة يف وباإلضافة إىل ذلك، اتصلت فانواتو باألمانة مفيدة بأنه نظراً  - ٤
 من ٧د املستنفدة لطبقة األوزون مبوجب املادة ع بيانات عن املوافانواتو من صعوبات غري متوقعة يف مج

، فإن الوحدة ال تزال جتمع هذه البيانات وتصنفها ٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي  لبروتوكول مونتريال
  .٢٠٠٨وستبعث ا إىل أمانة األوزون قبل اية عام 

 ربوميد امليثيللحلرجة  ااالستخدام أوجه  املقدم من نيوزيلندا بشأن٢٠٠٧تقرير احملاسبة عن عام   - باء
  املعفاة

 أن نيوزيلندا قدمت بالفعل إطارها ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩أكدت األمانة بعد يوم   - ٥
 فإن هذه ،ولذلك. ٢٠٠٧عام  لاملعفاة ربوميد امليثيل ل احلرجة االستخدام أوجهلإلبالغ احملاسيب عن

  من تقرير األمانة٢٤ الواردة يف الفقرة  نيوزيلندا عناملعلومات تنسخ املعلومات املقابلة
)UNEP/OzL.Pro.20/5- UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2(.  

  ٢٠٠٧عام  لل لتدابري الرقابةحالة االمتثا  - جيم
، قامت األطراف التالية اليت كانت قد أدرجت يف ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩بعد   - ٦

 ألن )UNEP/OzL.Pro.20/5- UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2( من تقرير األمانة ١١ و٩ و٨اجلداول 
 حتل  معلومات بتقدميها كانت ال تزال متأخرة،التوضيحات بشأن االحنرافات املتصلة ببياناا املبلغ عن

  : على النحو التايل،املعلقةاملسائل 
 طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٠,١أوضحت الصني أن إنتاجها اإلضايف البالغ   )أ(  

املواد املدرجة يف (كلورية فلورية األخرى املهلجنة بالكامل ن مركبات الكربون اهليدرو  م٢٠٠٧
 إىل ظروف غري متوقعة مل يتم  للتصدير، ولكن نظراًكان خمصصاً) اموعة األوىل من املرفق باء

 ولذلك خزنت الكمية من أجل تصديرها يف السنوات املقبلة لتلبية حاجات. ٢٠٠٧التصدير يف عام 
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من املقرر ) أ (١ للفقرة  وفقاً،٥ من املادة ١حملية أساسية يف أطراف أخرى تعمل مبوجب الفقرة 
  ؛)١٨/١٧

 كان من ٢٠٠٧أوضحت كوبا أن استهالكها من رابع كلوريد الكربون يف عام   )ب(  
  ؛١٩/١٧ و١٧/١٣ ألحكام املقررين  املختربية والتحليلية وفقاً االستخدام أوجهأجل

 كان من ٢٠٠٧ا أن استهالكها من رابع كلوريد الكربون يف عام أكدت أندونيسي  )ج(  
  ؛١٩/١٧ و١٧/١٣ ألحكام املقررين  املختربية والتحليلية وفقاً االستخدام أوجهأجل

 ومن مث أكدت ٢٠٠٧ت اليابان إنتاجها اإلمجايل من بروميد امليثيل يف عام ححص  )د(  
  أوجه كان من أجل٢٠٠٧د امليثيل يف عام أن مجيع إنتاجها احملسوب واستهالكها احملسوب من برومي

  ؛)٢ (١٧/٩ احلرجة املعفاة مبوجب املقرر االستخدام
. ٢٠٠٧ يف عام أكدت جنوب أفريقيا أن استهالكها من اهلالونات كان يبلغ صفراً  )ه(  

 كغم من ٨٠٠٠يف مصادر بياناته وحتليلها، أن واردات تبلغ  بعناية وقد اكتشف الطرف بعد النظر
 امليثان من أجل االستخدام كمادة وسيطة سجلت عن خطأ على أا واردات من برومو كلور

  .اهلالونات
_______________ 


