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ألطراف يف بروتوكول جتماع التاسع عشر لالا
  ونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونم

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ - ١٧، مونتريال
 *التحضريي للجزء  من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

  لربوتوكول مونتريال جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال
  والثالثوناالجتماع التاسع 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-١٢ونتريال، م
  ** من جدول األعمال املؤقت٦ و٣ان البند

 من بروتوكول ٧ البيانات مبوجب املادة تقرير األمانة بشأن  ذمسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفي
  مونتريال

 إبالغاشئة عن النخرى األعدم االمتثال قضايا النظر يف 
  البيانات

 من لالجتماع الثا١٨/١٧ وفقاً للمقرر الذي أُعدالسجل املوحد حلاالت التخزين 
  عشر لألطراف

  مذكرة من األمانة

 الصادر عن االجتماع الثامن عشر ١٨/١٧أعدت األمانة هذه املذكرة وفقاً للمقرر   - ١
أن األمانة قد أفادت بأن األطراف اليت جتاوزت املستوى املسموح وقد أشار هذا املقرر إىل . لألطراف

 قد أوضحت يف بعض احلاالت أن ،به من إنتاج أو استهالك مواد مستنفدة لألوزون معينة يف سنة ما
  :حد التصورات األربعة التالية أحتت يندرجإنتاجها أو استهالكها التجاوز يف 
مت ختزينها للتدمري احمللي أو لتصديرها ويف تلك السنة املنتجة املواد املستنفدة لألوزون   )أ(

  تدمريها يف سنة مقبلة؛بغرض 
                                                        

*  UNEP/OzL.Pro.19/1. 
**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/1. 
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يف تلك السنة اليت مت ختزينها الستخدامات املواد املنتجة املواد املستنفدة لألوزون   )ب(
   االستخدامات يف سنة مقبلة؛ألغراض تلك الوسيطة احمللية أو لتصديرها

مت ختزينها لتصديرها من أجل تلبية ويف تلك السنة املنتجة املواد املستنفدة لألوزون   )ج(
  االحتياجات احمللية األساسية لبلدان نامية يف سنة مقبلة؛

اد مت ختزينها الستخدامات املوواملواد املستنفدة لألوزون املستوردة يف تلك السنة   )د(
  .الوسيطة احمللية يف سنة مقبلة

 للحاالت اليت أوضحت فيها األطراف بأن اً موحدسجالً تضعوطلب املقرر من األمانة أن   - ٢
املعدة وثائق ال هذا السجل يف ن تدرجأو ،)ج(أو ) ب(أو ، )أ(جتة عن التصورات اأوضاعها كانت ن

 من األطراف وفقاً للمادة ة عن البيانات املقدم وكذلك يف تقرير األمانة،لجنة التنفيذ ألخذ العلم فقطل
جلنة التنفيذ يف الطلب، وذلك ألن املقرر أشار إىل أن ) د( ومل يتم تضمني التصور . من الربوتوكول٧

يتمشى مع أحكام بروتوكول مونتريال واملقررات الصادرة عن ) د(أن التصور إىل قد خلصت 
  .اجتماعات األطراف

االجتماع احلادي والعشرين لألطراف النظر يف هذه يعيد  على أن ١٨/١٧وينص املقرر   - ٣
اختاذ املزيد من ضرورة بغية النظر يف والقضية، يف ضوء املعلومات الواردة يف السجل املوحد 

  .اإلجراءات
حيتوي املرفق األول هلذه املذكرة على السجل املوحد الذي أُعد على أساس املعلومات اليت   - ٤

فئة من فئات التخزين الثالث بشكل ويعرض السجل كل . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢مانة قبل تلقتها األ
مستقل، مع موجز باملعلومات املقدمة بشأن كل من حاالت التخزين، فيما يضم املرفق الثاين هلذه 

  .١٨/١٧ن املقرر ماملذكرة، نسخة 
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  املرفق األول

   لالجتماع الثامن عشر لألطراف١٨/١٧لمقرر السجل املوحد حلاالت التخزين وفقاً ل

غراض مت ختزينها للتدمري احمللي أو لتصديرها ألو  معينةيف سنةاملنتجة املواد املستنفدة لألوزون   -أوالً 
  تدمريها يف سنة مقبلة

 ملخص الظروف  السجلرقم

 استنفاد  بداالتبداالتسوبة  حم طنا١٣٢ً قدره  من رابع كلوريد الكربون اإلنتاج املبلغ عنه:البيانات ١
 ٢٠٠٣ يف عام  استنفاد األوزون  بداالتبداالت حمسوبة اً طن٩٤,٦ و ، ٢٠٠٢يف عام األوزون 

  .٢٠٠٦ يف عام االت استنفاد األوزون حمسوبة بد طنا٦٧,٤ًو
 من الربوتوكول، ٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالمبوجب ري الرقابة تداب

، باستثناء ذلك القدر ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و٢٠٠٢األعوام ابع كلوريد الكربون يف من رالتدرجيي التخلص 
 أحكام الربوتوكول  لالستخدامات األساسية املوافق عليها، أو الذي أُجيز مبوجباملخصص اإلنتاج من

  .املتعلقة باالحتياجات احمللية األساسية
كمنتج ثانوي غري مرغوب فيه إلنتاج رابع " مت إنتاج رابع كلوريد الكربون :اإليضاح املقدم من الطرف

ين، ردهاير مبجرد توفر كمية كافية من النفايات السائلة من إنتاج اإليبيكلور، ودم"كلوريد اإليثيلني
ال يف مزيج ومن الضروري تدمري رابع كلوريد الكربون يف شكل . يج متسق بشكل مناسبلتكوين مز

وال يتزامن إنتاج . ، بالنظر إىل اخلصائص الكيميائية للمنتج الثانوي لرابع كلوريد الكربونشكله البحت
يتم أحياناً ختزين  وتبعاً لذلك، .النفايات السائلة دائماً، مع إنتاج املنتج الثانوي لرابع كلوريد الكربون

 .املنتج الثانوي لرابع كلوريد الكربون ألغراض التدمري يف سنة مقبلة

  مواد اموعة األوىلمن  استنفاد األوزونبداالت طن حمسوبة ٢,٠ اإلنتاج املبلغ عنه قدره :البيانات ٢
  .٢٠٠٤عام يف )  كلورية فلورية أخرىمركبات كربون( املرفق باءب

 من الربوتوكول ٥أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة  :بروتوكول مونتريالمبوجب تدابري الرقابة 
 املخصص باستثناء ذلك القدر من اإلنتاج ،٢٠٠٤يف عام  من هذه املواد التدرجييالتخلص 

ملتعلقة باالحتياجات لالستخدامات األساسية املوافق عليها، أو الذي أجيز مبوجب أحكام الربوتوكول ا
  .احمللية األساسية

فلورية األخرى كمنتج ثانوي لتصنيع  مت إنتاج مركبات الكربون الكلورية :اإليضاح املقدم من الطرف
ووفقاً لألنظمة الوطنية،  .CFC-12) وCFC-11 (١٢ و١١ -لورية فالطرف ملركبات الكربون الكلورية 

فلورية بون الكلورية ر على انبعاثات املنتج الثانوي ملركبات الكCFC-12) وCFC-11(اجلهة املنتجة لـ 
 وقد أعدت اجلهة املنتجة ترتيبات يتم مبوجبها تصدير املنتج الثانوي الذي حصلت عليه إىل .األخرى

، مت ختزينه يف ٢٠٠٤وبالنظر إىل ضآلة كمية املنتج الثانوي الذي حصل عليه يف عام . طرف آخر لتدمريه
. ، للتقليل إىل احلد األدىن من تكاليف النقل والتدمري٢٠٠٥نة لتصديره ألغراض التدمري يف عام تلك الس

وقد كان من الضروري يف السنوات السابقة، أن يتم ختزين املنتج الثانوي يف سنة معينة لتدمريه يف سنة 
 .مقبلة، نظراً للقدرة احملدودة اليت تتسم ا مرافق التدمري
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 ملخص الظروف  السجلرقم

 مواد اموعة من استنفاد األوزون بداالت حمسوبة أطنان ٣,٠ املبلغ عنه قدره الستهالك ا:البيانات ٣
  .٢٠٠٢يف عام )  كلورية فلورية أخرىمركبات كربون(األوىل، املرفق باء، اخلاضعة للرقابة 

ربوتوكول،  من ال٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالة مبوجب تدابري الرقاب
، باستثناء ذلك القدر من ٢٠٠٤ من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام التدرجيي التامالتخلص 

  . لالستخدامات األساسية املوافق عليهااالستهالك املخصص
فلورية األخرى، قيد  أوضح الطرف بأن مركبات الكربون الكلورية :اإليضاح املقدم من الطرف

واستجابة لذلك، أفادت .  يف املخزونات اليت يف حوزة اجلهات املنتجة لدى الطرفالبحث، متثل زيادة
األمانة بأا يف ضوء هذا التوضيح، ستسجل يف تقرير البيانات املعروض على اجتماع األطراف، أن 

خدام الستا موجهة حنو التدمري أو  كانت استنفاد األوزون، بداالتحمسوبة  أطنان ٣,٠الكمية البالغة 
 .كمواد وسيطة أو للتصدير يف سنة مقبلة
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مت ختزينها الستخدامات املواد الوسيطة احمللية أو ويف سنة معينة املنتجة املواد املستنفدة لألوزون   -ثانياً 
  هذه االستخدامات يف سنة مقبلةغراض لتصديرها أل

 ملخص الظروف  السجلرقم

 مواد اموعة من استنفاد األوزون بداالت  حمسوبة اً طن١١٨,٨ره  املبلغ عنه قداإلنتاج :البيانات ١
  .٢٠٠٣يف عام ) مركبات الكربون الكلورية فلورية (املرفق ألفب األوىل

 من ٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالمبوجب تدابري الرقابة 
، باستثناء ٢٠٠٣ من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام جيي التامالتدرالربوتوكول، التخلص 
 لالستخدامات األساسية املوافق عليها، أو الذي أجيز مبوجب أحكام املخصصذلك القدر من اإلنتاج 

  .الربوتوكول املتعلقة باالحتياجات احمللية األساسية
وأنتجت .  لتصديرها ألغراض استخدامات املواد الوسيطة املواد مت إنتاج :اإليضاح املقدم من الطرف

ويقوم الزبائن يف اية كل عام، . بكميات كبرية دفعة واحدة نظراً لقلة عدد الزبائن والكميات املعنية
وقد .  متطلباا للسنة التالية، وينتج الطرف وفقاً لذلك الكمية الكلية املطلوبة قبل اية العامبتحديد

ظروفاً وأوضاعاً تستدعي إرجاء شحن كل ما يلزمه من مركبات الكربون يواجه أحد الزبائن، أحياناً، 
جزء مما ينتجه الطرف من وتبعاً لذلك، يتم ختزين . فلورية أو جزء منها حىت السنة التاليةالكلورية 

فلورية أو كلها، لتصديرها أو ألغراض استخدامات املواد الوسيطة يف سنة مركبات الكربون الكلورية 
 .مقبلة

 استنفاد األوزون من رابع بداالت  حمسوبة اً طن٤٠,٣٧املبلغ عنه قدره واإلنتاج   االستهالك:البيانات ٢
  .٢٠٠٣ يف عام كلوريد الكربون

 من ٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالمبوجب الرقابة  ابريتد
، باستثناء ذلك القدر ٢٠٠٣ من رابع كلوريد الكربون يف عام التدرجيي التامالربوتوكول، التخلص 

 به  املسموح لالستخدامات األساسية املوافق عليها، أو الذي املخصصمن اإلنتاج واالستهالك 
  .مبوجب أحكام الربوتوكول املتعلقة باالحتياجات احمللية األساسية

 شكل رابع كلوريد الكربون منتجاً ثانوياً لعملية إنتاج متواصلة؛ ومت :اإليضاح املقدم من الطرف
 ومبا .ر املنتج الثانوي لرابع كلوريد الكربون واستخدامه حملياً ألغراض املواد الوسيطة، على السواءيتصد

ن العملية اليت أدت إىل نشوء املنتج الثانوي لرابع كلوريد الكربون هي عملية متواصلة، يتبقى لدى أ
ميكن توجيهها الستخدامات املواد ال الطرف دائماً كمية من رابع كلوريد الكربون يف اية كل سنة 

 .الوسيطة املقررة هلا حىت السنة املقبلة

املبلغ  استنفاد األوزون، واإلنتاج بداالت  حمسوبة اًطن ١ ٨٤١,٨قدره  االستهالك املبلغ عنه :البيانات ٣
 استنفاد األوزون من رابع كلوريد الكربون يف عام بداالت  حمسوبة اً طن٢ ٤٥١,٣قدره وعنه 

٢٠٠٥.  
 من الربوتوكول، ٥ أن تواصل األطراف العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالمبوجب تدابري الرقابة 

 يف املائة ١٥ستويات ال تزيد عن مب ٢٠٠٥ من رابع كلوريد الكربون يف عام التدرجيي التامالتخلص 
  .من مستويات خطوط األساس اخلاصة ا

 مت إنتاج رابع كلوريد الكربون من أجل استخدامات املواد الوسيطة يف :اإليضاح املقدم من الطرف
 .٢٠٠٦عام 
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مت ختزينها لتصديرها من أجل تلبية االحتياجات احمللية ومعينة يف سنة املنتجة زون املواد املستنفدة لألو  -ثالثاً 
  األساسية لبلدان نامية يف سنة مقبلة

 ملخص الظروف  السجلرقم

 استنفاد األوزون من مواد اموعة بداالت  طن حمسوبة ٠,٨ االستهالك املبلغ عنه قدره :البيانات ١
  حمسوبة اً طن٢١٤,٢، و)فلوريةمركبات الكربون الكلورية (اء، اخلاضعة للرقابة األوىل، املرفق ب

  .١٩٩٩ استنفاد األوزون من كلوروفورم امليثيل يف عام بداالت
 من ٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالمبوجب تدابري الرقابة 

 مركبات الكربون الكلورية فلورية وكلوروفورم امليثيل يف عام منالتام  التدرجييالربوتوكول، التخلص 
  .لالستخدامات األساسية املوافق عليهااملخصص  االستهالك، باستثناء ذلك القدر من ١٩٩٩

 وكلوروفورم امليثيل يف عام فلورية مت إنتاج مركبات الكربون الكلورية *:اإليضاح املقدم من الطرف
 . مقبلة يف سنة٥لبية االحتياجات احمللية األساسية ألطراف عاملة باملادة من أجل ت لتصديرها ١٩٩٩

 استنفاد األوزون من كلوروفورم بداالت  حمسوبة اً طن٢٨٧,٨ االستهالك املبلغ عنه قدره :البيانات ٢
  .٢٠٠٠امليثيل يف عام 

 من ٥لة باملادة  أن تواصل األطراف غري العام:بروتوكول مونتريالمبوجب تدابري الرقابة 
، باستثناء ذلك القدر من ٢٠٠٠ من كلوروفورم امليثيل يف عام التدرجيي التامالربوتوكول، التخلص 

  . لالستخدامات األساسية املوافق عليهااملخصص االستهالك
 لتصديرها من أجل سد ٢٠٠٠ مت إنتاج كلوروفورم امليثيل يف عام *:اإليضاح املقدم من الطرف

 . يف سنة مقبلة٥حمللية األساسية ألطراف عاملة باملادة االحتياجات ا

 استنفاد األوزون من كلوروفورم بداالت  طن حمسوبة ٠,٥٣٣١ اإلنتاج املبلغ عنه قدره :البيانات ٣
  .٢٠٠٤ استنفاد األوزون من بروميد امليثيل يف عام بداالت حمسوبة   طنا١ً ٩٨٦,٢امليثيل، و

 من ٥ أن تواصل األطراف غري العاملة باملادة :بروتوكول مونتريالوجب مبتدابري الرقابة 
، باستثناء ذلك القدر من ٢٠٠٤ من كلوروفورم امليثيل يف عام التدرجيي التامالربوتوكول، التخلص 

 لالستخدامات األساسية املوافق عليها، أو الذي أجيز مبوجب أحكام الربوتوكول املخصصاإلنتاج 
فض خب من الربوتوكول ٥ األطراف غري العاملة باملادة تقوم وأن ،تياجات احمللية األساسيةاملتعلقة باالح

خط األساس مستوى  يف املائة من ٣٠إنتاجها واستهالكها من بروميد امليثيل إىل نسبة ال تتجاوز 
ول لربوميد امليثيل اخلاص ا، ما عدا ذلك القدر من اإلنتاج الذي أجيز مبوجب أحكام الربوتوك

  .املتعلقة باالحتياجات احمللية األساسية
  

                                                        
*  من الربوتوكول، ومت تسجيلها ٧مدت هذه اإليضاحات من تقارير البيانات املقدمة من الطرف املعين، وفقاً للمادة است 

ومل تقدم األطراف حىت تارخيه، أية إيضاحات بديلة .  السنوي ألمانة األوزون املقدم إىل اجتماع األطرافيف تقرير البيانات
  .إىل األمانة
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 ملخص الظروف  السجلرقم

 لسد االحتياجات احمللية األساسية ٢٠٠٤املادتني يف عام كلتا  مت إنتاج :اإليضاح املقدم من الطرف
، ٢٠٠٤بدالً من تصديرمها هلذا الغرض يف عام ختزينهما  وجرى، ٥لدى األطراف العاملة باملادة 

 أن الشركات املعنية أنتجت الكميات ،الطرفويعتقد . ت الصلةنتيجة لتوقيت الترتيبات التجارية ذا
 ومل تتمكن من إجناز الترتيبات التجارية لتصدير ، البحث يف األشهر األخرية من السنة التقومييةدقي

وأفاد الطرف كذلك بأنه عمل على احلد من الكمية الكلية . املادتني إال بعد اليوم األخري من تلك السنة
األساسية لكل سنة تقوميية، دون احمللية ملستنفدة لألوزون اليت ميكن إنتاجها لالحتياجات من املواد ا

 ذلك، سيؤدي إىل تقييد أي ترتيب خالف تصدير هاتني املادتني أثناء تلك السنة، على أساس أن شرط
ظ اتفحاال إىل الشركات اليت تنتج مواد مستنفدة لألوزون، بِلوطُ. بالغالتداول التجاري بشكل 

بسجل دقيق وصارم لتبيان أن الكميات اليت تنتج لسد االحتياجات احمللية األساسية، يتم تصديرها يف 
 . الشرطلكخالفة ذصارمة مل عقوبات وحددت الغرض؛ لذلكاية األمر 
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  املرفق الثاين

ة املواد املستنفدة لألوزون ملمعا:  لالجتماع الثامن عشر لألطراف١٨/١٧املقرر 
  خزنة فيما يتعلق باالمتثالامل

أن يأخذ علماً بأن األمانة قد أفادت بأن األطراف اليت جتاوزت املستوى املسموح به   - ١
 قد أوضحت يف بعض احلاالت أن ،من إنتاج أو استهالك مواد مستنفدة لألوزون معينة يف سنة ما

  :التالية أحد التصورات األربعة يندرج حتتإنتاجها أو استهالكها التجاوز يف 
نها للتدمري احمللي أو ختزيفيها إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف السنة اليت مت   )أ(

  تدمريها يف سنة مقبلة؛لتصديرها بغرض 
ختزينها الستخدامات املواد فيها  اليت مت ،إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف السنة  )ب(

  خدامات يف سنة مقبلة؛هذه االستغراض الوسيطة احمللية أو لتصديرها أل
ختزينها لتصديرها من أجل فيها إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف تلك السنة اليت مت   )ج(

  تلبية االحتياجات احمللية األساسية لبلدان نامية يف سنة مقبلة؛
ختزينها الستخدامات املواد فيها املواد املستنفدة لألوزون املستوردة يف السنة اليت مت   )د(

  وسيطة احمللية يف سنة مقبلة؛ال
 بأن جلنة التنفيذ قد خلصت، مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول كرأن يذّ  - ٢

األحوال مع أحكام بروتوكول مونتريال واملقررات مجيع يتمشى يف ) د(مونتريال، إىل أن التصور 
  الصادرة عن اجتماعات األطراف؛

لحاالت اليت أوضحت فيها األطراف بأن سجل موحد لوضع طلب إىل األمانة أن ي  - ٣
 وإدراج هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ ألخذ ،)ج(أو ) ب(، )أ(لتصورات لأوضاعها كانت نتيجة 

   من الربوتوكول؛٧ من األطراف وفقاً للمادة ة وكذلك يف تقرير األمانة عن البيانات املقدم،العلم فقط
 هلا من قبل سيتم التصدي ،١ ال تشملها الفقرة أن يسلم بأن التصورات اجلديدة اليت  - ٤

  جلنة التنفيذ وفقاً إلجراء عدم االمتثال للربوتوكول واملمارسات املوضوعة يف إطار ذلك؛
 النظر يف هذه القضية أثناء االجتماع احلادي والعشرين معاودةأن يوافق على   - ٥
 بغية النظر يف احلاجة إىل اختاذ ،هذا املقرر من ٣ يف ضوء املعلومات اليت مجعت وفقاً للفقرة ،لألطراف

  .املزيد من اإلجراءات
_____________  


