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  املتحدة للبيئة برنامج األمم

   

االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف بروتوكول 
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون مونتريال

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ - ٤بورت غالب، مصر، 
 *للجزء التحضريي  من جدول األعمال املؤقت١١البند 

  مسائل االمتثال واإلبالغ عن البيانات

 لربوتوكول مونتريال جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  
 االجتماع الثالث واألربعون

  ٢٠٠٩نوفمرب /شرين الثاين ت١- أكتوبر/ تشرين األول٣١بورت غالب، مصر، 
  ** من جدول األعمال املؤقت٦ و٣البندان 

 من ٧تقرير األمانة عن البيانات املعدة مبوجب املادة 
  بروتوكول مونتريال

النظر يف قضايا عدم االمتثال األخرى الناشئة عن تقرير 
  البيانات

أن املواد  من بروتوكول مونتريال بش٧ للمادة  وفقاًاألطرافمقدمة من معلومات 
  األوزوناملستنفدة لطبقة 

  ألمانةتقرير من ا

  إضافة

 مقدمة

   معلومات إضافية تلقتها األمانة يف الفترة بنيتشكّل هذه اإلضافة، اليت حتتوي على   - ١
 ، تكملةً واستيفاًء لتقرير األمانة عن٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢

 من بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة ٧ملادة ا مبوجبراف املعلومات املقدمة من األط
م جلنة التنفيذ بعد نظرها يف قدتوستUNEP/OzL.Pro.21/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2( .(األوزون 

  .ألطرافل  احلادي والعشرينجتماعاال إىل  مناسبةاملعلومات اإلضافية بتوصيات

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.21/1. 

**  UNEP/Ozl.Pro.ImpCom/43/1. 
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  ) ٢و ١ الفقرتان ،٧ املادة (األساس سنة ياناتبحالة اإلبالغ عن   - ألف
 جمموعات، قدمت أندورا بيانات سنوات األساس جلميع ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢بعد يوم   - ٢

 ١غ بالبيانات مبوجب الفقرتني  بذلك التزاماا بشأن اإلباللتستويف هلا هذه البيانات، املطلوباملواد 
  .ل من بروتوكول مونتريا٧ من املادة ٢و

  ٢٠٠٨يف عام ) مكرر ٣و ٣ الفقرتان ،٧ املادة (السنوية البيانات إبالغ الشتراطات االمتثال حالة  - باء
، ليصل ٢٠٠٨ بياناا عن عام  طرفاً كذلك٢٧ ، قدم٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢بعد يوم   -٣

  عامالً طرفا١٢٨ً( طرفا ١٧١بذلك العدد اإلمجايل لألطراف اليت قدمت بياناا عن هذه السنة إىل 
وترد يف املرفق األول ذه ).  غري عامل مبوجب هذه الفقرة طرفا٤٣ً و٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  .اإلضافة بيانات اإلنتاج واالستهالك احملسوبة لتلك األطراف
 ميكن اعتبارها غري ٢٠٠٨واألطراف االثنان والعشرون التالية اليت مل تقدم بياناا عن عام   - ٤
أن  وذلك إىل حني ٧ من املادة  مكررا٣ً و٣ مبوجب الفقرتني ا السنويةإبالغ بيانابلتزاماا ثلة الممت

اإلمارات العربية املتحدة، أنغوال، بلجيكا، بوروندي، بوليفيا، :  األمانة هلذه البيانات املتأخرةتتلقى
ية كوريا الشعبية الدميقراطية، الرأس توفالو، جزر كوك، جزر مارشال، اجلماهريية العربية الليبية، مجهور

األخضر، سان تومي وبرينسييب، السنغال، فانواتو، قطر، كوت ديفوار، التفيا، مالطة، مايل، اململكة 
  .العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ناورو

٥ -  وستنظر جلنة التنفيذ يف حاالت هذه األطراف وستقدإىل االجتماع ام توصيات مناسبة بشأ 
  .احلادي والعشرين لألطراف

  ٢٠٠٨ يف عام ل لتدابري الرقابةحالة االمتثا  - جيم
 من ٨، أكّدت تركمانستان، اليت يرد امسها يف اجلدول ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢يوم بعد   - ٦

ثيل، أنّ استهالكها يف عام يروميد املتقرير األمانة بسبب عدم توضيح احنرافها فيما يتعلق ببياناا بشأن ب
  .٢٠٠٩ بسنة خاصة وأنّ الواردات املبلَّغ عنها اً كان صفر٢٠٠٨

  بيانات التدمري: ٢٠٠٨ى عن البيانات املبلَّغ عنها لعام رختفاصيل أ  - دال
نظرا الستمرار األطراف يف مناقشة مسألة تدمري املواد املستنفدة لألوزون، تقدم األمانة يف   - ٧

مة من مقداملستنفدة لألوزون  يظهر بيانات غري صفرية عن تدمري املواد املرفق الثاين ذه املذكرة جدوالً
؛ وكانت أول البيانات غري ١٩٨٦ذلك لكامل فترة اإلبالغ من سنة  و٧األطراف مبوجب الفقرة 

عة لكافة املواد وترد البيانات السنوية لكل طرف جمم. ١٩٩٠الصفرية بشأن التدمري قد وردت لعام 
  .املبلغ عنها لتلك السنة وهي معروضة باألطنان املترية

وبصورة عامة، تظهر البيانات الواردة يف املرفق الثاين زيادةً متدرجة على مدى السنوات يف   - ٨
 من طرفني غري عاملني ١٩٩٠وجاءت املذكرات األوىل عن التدمري يف عام . بيانات التدمري املبلَّغ عنها

 بيانات عن التدمري وردت ٢٠٠٨، فيما تضمن آخر املذكرات عن عام ٥ من املادة ١جب الفقرة مبو



UNEP/OzL.Pro.21/5/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2/Add.1 

3 

وتظهر الكميات املبلَّغ عنها خالل هذه الفترة .  أطراف عاملة مبوجب تلك الفقرة٤، منها  طرفا٢٠ًمن 
  .تفاوتات يف احلجم والزمن

املرافق املعروفة يف جمال تدمري علومات عن انات التدمري هذه باملورمبا تود األطراف أن تقارن بي  - ٩
املواد املستنفدة لألوزون الورادة يف املرفق بالتقرير املقدم من األمانة عن فرص متويل إدارة تدمري 

  ).UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2/Add.1( مصارف املواد املستنفدة لألوزون
  : وميكن من مقارنة املعلومات مالحظة األمور التالية  - ١٠

   أية بيانات عن التدمري؛قطتدمري مل تقدم اليت هلا مرافق  بعض األطرافأن   )أ(
   عن التدمري؛ا لديها مرافق تدمري قدمت بيانامل يعرف أنبعض األطراف اليت أن   )ب(
 التدمري؛ وليس من ا عنإبالغ ببيانا يف  من األطراف مل يشرع إال مؤخراًاًعددأن   )ج(

إبالغ ا مل تقم أصالً بأي  أو أنهحديثاًاملعروف إن كانت مرافق التدمري لدى هذه األطراف قد أُنشئت 
  . السنوات السابقةيف

رأت أن احلصول وإذا ،  تود أيضاًوقد.  مداوالا هذه املعلومةتود األطراف أن تراعي يفقد و  - ١١
 ملا اعتمد بشأن  مماثالًاًيدها يف مداوالا، أن تتوخى ج التدمري سوف يفناقصة عنال بياناتالعلى 

ات ما قبل الشحن وأن تطلب جلاإلبالغ عن بيانات بروميد امليثيل يف استخدامات احلجر الزراعي ومعا
  .تدمري أن تبلّغ مبا هو ناقص من بيانات التدمري هلا مرافق اليتإىل األطراف 
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   األولاملرفق
  )باألطنان املترية(البيانات اليت أبلغت ا األطراف عن تدمري املواد املستنفدة لألوزون جممعة لكل سنة 

Parties operating 
under paragraph 1 of 

Article 5 Data reported by Parties on destruction of ozone-depleting substances aggregated annually (metric tones) 
Party 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Brazil                13.6   10.0 
China                133.0 105.6 602.4 26.3 
India       21.0             

Mexico                   0.7 
Republic of Korea                  1 108.0 1 970.7 

South Africa              1.0      
The former Yugoslav Republic of Macedonia           0.4   

Parties not operating under 
paragraph 1 of Article 5   Data reported by Parties on destruction of ozone-depleting substances aggregated annually (metric tonnes) 

Party 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Australia    17.9     6.5  6.9 4.5 1.3 0.0 15.1 55.4 324.1 324.1 299.6 
Belgium        17.6 38.3  27.0 32.2 151.7 98.1 166.8 128.7 104.8 86.2  
Canada   15.0 16.0 16.0 11.0       14.2 0.8      

Czech Republic    54.2 384.1 124.3 149.0 171.5 150.0 154.0 75.0 34.0 104.0 50.4 130.3 137.1 106.6 149.2 293.5 
Denmark         39.0 21.0 60.0 41.4  27.9   32.6 22.3 36.5 

Finland       30.4 9.0 9.0 40.0 71.0 44.5 32.4 32.1 81.2 105.0 131.8 129.1 125.3 
France   180.0      136.0      9 311.3 4 332.9 10 065.4 9 998.7 12 314.0 

Germany    3.0        281.0 6 659.0 6 653.0 7 538.0 7 866.3 6 954.0 10 114.5 4 106.5 
Hungary              1.3  13.6  14.6 21.0 

Liechtenstein         0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1     
Netherlands 450.0 160.0 205.0 189.0  1 033.0 1 726.0 1 240.0 1 818.0 1 138.0 1 257.5 2 329.5 1 941.0 3 330.0 452.0 147.6 183.2 115.7 173.5 

Norway         19.0 68.0 52.0 61.3 96.0 77.3 97.7 23.1 31.6 71.2 8.3 
Poland                   17.6 

Romania                  18.0 43.4 
Slovakia                1.9 3.5 5.6 4.8 

Spain 539.0             750.0  2 016.0 1 907.0 1 577.0 3 497.0 
Sweden                89.0 144.3 164.6 43.2 

Switzerland     10.0 10.0 92.4 60.0 60.0 59.6 51.0 114.0 95.0 40.0 30.0 30.0    
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland        523.2 458.7 4 709.6  

United States of America 36.0   830.0 753.0 5 693.0 7 602.0 4 399.0 3 535.0 2 932.0 2 073.0 1 247.0 1 607.0 1 123.1 1 086.0 893.7 2 207.8 2 260.4 
Uzbekistan               0.3     

                    
European Community  190.0  15.0  3 348.0 2 966.0 1 736.0 1 243.0 9 535.0 9 839.0 16 876.0 15 963.0 16 608.7 13 147.3 18 171.2 20 965.3 

Data reported by the European Community to fill gaps in reporting by the member States. 
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 املرفق الثاين
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_____________________  


