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والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال  السابعاالجتماع 
 زونبشأن المواد المستنفدة لطبقة األو 

 2015 نوفمرب/الثاينتشرين  5-1 اإلمارات العربية ادلتحدة ،ديب
 *من جدول األعمال ادلؤقت للجزء التحضريي 10البند 

عن المسائل المتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات: عرض 
لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول  عمل

 من اللجنة والنظر فيهما مونتريال والمقررات الموصى بها المحالة

لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال 
 لبروتوكول مونتريال

 والخمسون الخامساالجتماع 
 2015تشرين األول/أكتوبر  28، اإلمارات العربية ادلتحدة، ديب
 **ادلؤقت من جدول األعمال 7 - 5و 3 ودالبن

وتوكول مونتريال بشأن المواد من بر  9و 7 تيناألطراف بموجب الماد مقدمة منمعلومات 
 المستنفدة لطبقة األوزون

 األمانةمن  تقرير
 إضافة

  موجز 
 هذا ص للجوانب األساسية للمعلومات الواردة يف هذا التقرير وذلك تيسريًا لألطراؼ للنظر يفخليرد أدناه م 

 التقرير.
 

  احلالة القضية 
ج تقريرها عن األنشطة ادلضطلع هبا قدمت النروي  2014لعام  9مبوجب ادلادة اإلبالغ  

 2014-2013، ويغطي التقرير الفًتة 9مبوجب ادلادة 
 

مبوجب ادلادة  2014اإلبالغ السنوي عن البيانات لعام  
7 

  ليصبح  2014طرفًا إضافيًا بيانات عن عام  40قدم
 طرفاً  172جمموع عدد األطراؼ ادلبلغة 

 

أبلغ طرفان إضافيان عن استخدامات عوامل التصنيع   2014عام اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع ل 
 2014لعام 

 

بشأن اإلبالغ  24/14استجابة األطراؼ للمقرر  
 2014بالصفر يف استمارات إبالغ البيانات عن عام 

 7مبوجب ادلادة 

  أطراؼ استمارات بيانات غري مكتملة عن العام  3قدم
على طلبات  ومل تقم بعد بالرد 7مبوجب ادلادة  2014

ادلتابعة اليت تقدمت هبا األمانة للحصول على توضيح 
 بشأن التعامل مع اخلانات الفارغة
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**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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 مقدمة - أوالا 
، وذلك بعد 2014تشرين األول/أكتوبر  16حىت  معلومات تلقتها األمانةتتضمن هذه اإلضافة  - 1

من بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد  9و 7 دتنيوفقًا للمادلقدمة من األطراؼ ا ادلعلوماتإعداد التقرير عن 
اإلضافة  ذهه وبالتايل فإن .(UNEP/OzL.Pro.27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2) ادلستنفدة لطبقة األوزون

 ذلك التقرير.ل اً ثيوحتد   استكمالً  متثل
 المعلومات المقدمة من األطراف -ثانياا 
 4102ل لعام من البروتوكو  9اإلبالغ بموجب المادة  -ألف 

النرويج  ، قدمت(UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2)بعد صدور تقرير البيانات  - 2
امهات ػوتنشر ادلس .2014-2013 ي الفًتةػوتغط 9 ًا بادلادةػمعلومات موجزة عن األنشطة اليت نفذهتا عمل

 نًتنتإلعلى ادلوقع الشبكي لألمانة على ا

(http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php). 
 4102مكرراا( للعام  3و 3، الفقرتان 7االمتثال لمتطلبات إبالغ البيانات السنوية )المادة حالة  - باء

، 7مبوجب ادلادة  طرفًا بياناهتا 40قدمت أطراؼ إضافية جمموعها  ،2014فيما يتعلق ببيانات عام  - 3
من  1طرفًا عاماًل مبوجب الفقرة  131طرفًا ) 172موع عدد األطراؼ اليت أبلغت بياناهتا وبذلك يكون جم

لإلنتاج  بيانات احملسوبةوتعرض يف مرفق هذه اإلضافة ال. هبا( ةعاملالغري  من األطراؼ 41و 5ادلادة 
 والستهالك لألطراؼ.

 ،وتونس ،وتايلند ،وبنغالديش ،تغالوالرب  ،أوزبكستاناليت مل تتقدم بعد ببياناهتا هي واألطراؼ  - 4
وسان  ،ورومانيا ،ودومينيكا ،والدامنرك ،وجنوب السودان ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،واجلمهورية التشيكية

 ،ولتفيا ،والكويت ،وقطر ،والصومال ،وسويسرا ،وسورينام ،وسانت كيتس ونيفس ،تومي وبرينسييب
 .واليمن ،ونيبال ،وناورو ،وموريتانيا ،ومالطة ،وليختنشتاين

إبالغ البيانات مبوجب  بشأنقائمة األطراؼ غري ادلمتثلة للتزاماهتا  يف األطراؼهذه لذلك سُتدرَج و  - 5
ولكن أي أطراؼ تقوم بتقدمي بياناهتا ادلتأخرة قبل أن تعتمد القرارات من قبل  من بروتوكول مونًتيال. 7ادلادة 

 .سًتفع أمساؤها من هذه القائمة اجتماع األطراؼ السابع والعشرين
 (01/02و 40/3)المقرران  4102اإلبالغ عن استخدامات عوامل التصنيع لعام  -جيم 

قدمت الصني والوليات ادلتحدة األمريكية معلومات إىل األمانة عن عمليات استخدام عوامل التصنيع  - 6
بشأن استخدام ادلواد ادلستنفدة لألوزون  2014 ومل تبق سوى إسرائيل مل تقدم بعد تقريرها لعام .2014للعام 

 كعوامل تصنيع.
 (7لمادة بموجب ا)اإلبالغ بالصفر في استمارات إبالغ البيانات  42/02استجابة األطراف للمقرر  -دال 

تقم بعد بالرد على ومل ، 7ترد فيما يلي األطراؼ اليت قدمت استمارات غري مكتملة مبوجب ادلادة  - 7
الفارغة، وهذه األطراؼ  بعة اليت تقدمت هبا األمانة للحصول على توضيح بشأن التعامل مع اخلاناتادلتا طلبات

 .هي: الحتاد الروسي، أفغانستان، ليربيا
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 المرفق
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