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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول 
 مونتريال

 االجتماع الخامس والخمسون
 8102تشرين األوؿ/أكتوبر  88العربية ادلتحدة، ديب، اإلمارات 

 **ادلؤقتمن جدوؿ األعماؿ  7-2و 3 ودالبن

االجتماع السابع والعشرون لألطراؼ في بروتوكول مونتريال 
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 8102تشرين الثاين/نوفمرب  2-0ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، 
 *ؿ ادلؤقت للجزء التحضَتيمن جدوؿ األعما 01البند 

مسائل االمتثال وإبالغ البيانات: تقديم بشأن، وبحث عمل 
لجنة التنفيذ والمقررات الموصى بها بموجب إجراء عدم 

 االمتثال لبروتوكول مونتريال

من بروتوكول مونتريال بشأن  9و 7المعلومات التي تقدمها األطراؼ بموجب المادتين 
 األوزون المواد المستنفدة لطبقة 

 تقرير األمانة
 ادلوجز

يرد أدناه موجز للجوانب الرئيسية للمعلومات الواردة يف ىذا التقرير، وذلك للتيسَت على األطراؼ أثناء 
 نظرىم للتقرير.

 احلالة القضية

يف بروتوكوؿ مونًتياؿ على مجيع  097صادؽ مجيع األطراؼ الػ   التصديق على الربوتوكوؿ وتعديالتو 
 اليت أُدخلت على الربوتوكوؿ التعديالت

 8102تغطى عاـ  9ال توجد تقارير حىت اآلف بشأف ادلادة   8102لعاـ  9اإلبالغ دبوجب ادلادة 

 7اإلبالغ السنوي عن بيانات ادلادة 
  8102و 8103 يلعام

  طرفاً  097طرفًا من رلموع  038: أبلغ 8102إبالغ البيانات لعاـ
 8102سبتمرب أيلوؿ/ 07البيانات حىت 

  بياناهتا 097: أبلغت مجيع األطراؼ الػ 8103إبالغ البيانات لعاـ 

 8103االمتثاؿ لتدابَت الرقابة لعامي 
، باإلضافة إىل حالة جديدة 8102و

  طرفاً  038طرفًا من رلموع  030، وجد أف 8102بالنسبة لعاـ
 ديو قضية عدـ امتثاؿل ؛ وطرؼ واحداشلتثلة اللتزاماهت

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro/27/1. 

**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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 8100من عدـ امتثاؿ زلتمل لػ 
  8108و

  طرفًا يف  097رلموع طرفًا من  098، وجد أف 8103بالنسبة لعاـ
 حالة امتثاؿ

 8102مت تناوؿ عدـ االمتثاؿ من جانب ثالثة أطراؼ يف  -
االمتثاؿ لكل طرؼ من ىذه واعُتمدت ادلقررات ادلعنية بعدـ 

 األطراؼ

 8102يوجد طرفاف جيرى حبث عدـ امتثاذلما يف  -

استخداـ اإلعفاءات  بياف أسباب
الضرورية دلركبات الكربوف الكلورية 
فلورية، وإعفاءات االستخدامات 

 8102احلرجة لربوميد ادليثيل لعاـ 

  قاـ كال الطرفُت اللذين لديهما إعفاءات لالستخداـ األساسي
 بتربير ىذه اإلعفاءات  8102دلركبات الكربوف الكلورية فلورية لعاـ 

 ثة اليت لديها إعفاءات الستخداـ بروميد قاـ مجيع األطراؼ الثال
 بتربير تلك اإلعفاءات  8102ادليثيل يف استخدامات حرجة لعاـ 

وكذلك  التصديراإلبالغ عن جهات 
 يالصادرات إىل غَت األطراؼ لعام

  8102وعاـ  8103

  وحدد مجيع  8102طرفًا حىت تارخيو عن صادرات أثناء  88أبلغ
 سبة لبعض صادراهتم.األطراؼ بلداف ادلقصد بالن

  ؛ ومت ربديد بلداف ادلقصد لػ 8103طرفًا عن صادرات يف  31أبلغ
بادلائة )حبسب الوزف( من ىذه الصادرات، وأدرج مجيع األطراؼ  98

 معلومات جزئية أو كاملة عن بلداف ادلقصد ذلذه الصادرات.

 االستَتاداإلبالغ عن مصادر 
والواردات من غَت األطراؼ لعامي 

  8102و 8103

  ال توجد حاالت ألطراؼ أبلغت عن واردات من غَت األطراؼ أثناء
 8102أو  8103

  جهات من غَت األطراؼ أبلغت عن وارداهتا من  3كاف ىناؾ
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية من األطراؼ، وأبلغت جهة 

ادليثاف، وكل ىذه كلورو وحيدة من غَت األطراؼ عن واردات برومو  
 ت َخْرٌؽ للقيود التجارية فيما بُت األطراؼ وغَت األطراؼ الواردا

  8102ردات أثناء اطرفاً حىت تارخيو عن و  007أبلغ  

  طرفًا معلومات  23وأدرج ؛ 8103طرفًا عن واردات يف  062أبلغ
 ادلائةيف  39لػنسبة  مت ربديد بلداف ادلنشأو  بشأف مصادر الواردات،

 )حبسب الوزف( من الواردات

زبزين ادلواد ادلستنفدة لألوزوف  حاالت
  8102و 8103 عامي يف

  8102ادلواد ادلستنفدة لألوزوف أثناء زبزين أبلغ أحد األطراؼ عن  

  8103 عاـ أطراؼ عن مخس حاالت للتخزين يف 2أبلغ  

اإلبالغ عن استخدامات عوامل 
  8102و 8103التصنيع لعامي 

  عن خداـ عوامل التصنيع ادلسموح ذلا باست 2الػ أبلغ مجيع األطراؼ
  8103 لعاـبياناهتا 

  بيانات عن أبلغ طرؼ واحد فقط من ىذه األطراؼ األربعة حىت اآلف
 8102عاـ 
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إنتاج مركبات الكربوف الكلورية فلورية 
وكذلك اذلالونات ورابع  )أ(8103يف 

 كلوريد الكربوف وبرومو كلورو ادليثاف

  مًتى من مركبات طن  083 111أطراؼ عن إنتاج حنو  2أبلغت
بادلائة من ذلك  99الكربوف الكلورية فلورية؛ وكانت نسبة تزيد عن 
اإلنتاج ادلتبقي  توجواإلنتاج موجهة لالستخدامات الوسيطة، بينما 

فقد وصل إىل  8108 عاـ . أما اإلنتاج يففاةلػُمعالالستخدامات 
 طن مًتى 888 111

  ذلالونات، وكلها طن مًتى من ا 8 011أبلغ طرفاف عن إنتاج حنو
طن  0 211فكاف  8108نتاج يف لالستخدامات الوسيطة. أما اإل

 مًتي

  طن مًتى من رابع كلوريد  097 111طرفًا عن إنتاج حنو  00أبلغ
بادلائة منها كاف موجهاً  96الكربوف؛ وأف نسبة تزيد على 

غَت مقصود مت  اً فرعي اً لالستخدامات الوسيطة أما الباقي فكاف إنتاج
طن مًتي يف  811 111ه يف وقت الحق. وبلغ اإلنتاج تدمَت 

8108 

  طن مًتى من برومو كلورو ادليثاف  8 111أبلغ طرفاف عن إنتاج حنو
 8108 عاـ ُوجهت مجيعها لالستخدامات الوسيطة. أما اإلنتاج يف

 طن مًتى  0 211فقد بلغ 

)أ(8103االستخداـ الوسيط يف 
   مليوف طن مًتى من  0,8من  طرفًا عن استخداـ ما يقرب 03أبلغ

. 8103 عاـ وسيطة يف اتادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف استخدام
 عاـلوأُبلغ عن مقدار شلاثل من جانب نفس عدد األطراؼ بالنسبة 

8108 

حجر استخدامات بروميد ادليثيل يف 
ن واستخدامات ما قبل الشح اآلفات
)أ(8103

 

  طن مًتى من  01 111طرفًا عن استخداـ ما يقرب من  23أبلغ
واستخدامات ما قبل الشحن  حجر اآلفاتبروميد ادليثيل يف أغراض 

طن مًتى يف  9 111طرفًا عما يقرب من  21. وأبلغ 8103يف 
8108 

عاـ تدمَت ادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف 
 )أ(8103

  طن مًتى من ادلواد ادلستنفدة  02 111طرفاً عن تدمَت حنو  08أبلغ
 تدمَت ، عن8108طرفاً، عن عاـ  88. وأبلغ 8103لألوزوف يف 

 8103 يف عاـنفس ادلقدار تقريباً من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف 

 82/02استجابة األطراؼ للمقرر 
بشأف اإلبالغ الصفري يف استمارات 

 7اإلبالغ اخلاصة ببيانات ادلادة 
 8102و 8103بالنسبة لعامي 

  ادلبِلغة عن  طرفاً  097بادلائة من الػ  31قدمت نسبة  8103يف
نسبة الردود  وبلغتالية، اخلانات بعض اخلالبيانات استمارات فيها 
 بادلائة  88على طلبات االستيضاح 

  بعد قياـ ادلزيد من األطراؼ  8102سوؼ يُعرض التحليل اخلاص بػ
 باإلبالغ

___________ 
 .8102ف معلومات ادلوجز التجميعية غَت معروضة يف ىذا التقرير لعاـ ال يزاؿ غَت كامل، ومن مث فإ 8102إبالغ البيانات عن عاـ )أ(  
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 المقدمة -أواًل 
من بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة  08التقرير دبوجب الفقرة )ج( من ادلادة مت إعداد ىذا  - 0

، وذلك دبوجب 8102 أيلوؿ/سبتمرب 07لطبقة األوزوف وىو يشتمل على ادلعلومات اليت تلقتها األمانة، حىت 
 من الربوتوكوؿ.  7ادلادة 

 .على مرفقات ىذا التقرير جنباً إىل جنب مع عناوينها 0يشتمل اجلدوؿ  - 8

 0اجلدوؿ 
 مرفقات ىذا التقرير

 الوصف ادلرفق

  ةاإلنتاج واالستهالؾ احملسوباستخالص كميات  األوؿ
 و االلتزامات الرئيسية ادلرتبطة بالربوتوكوؿ وتعديالت الثاين

 بالنسبة جلميع األطراؼ  8102تدابَت الرقابة لػ  الثالث
مع خط األساس: موجز جلميع  8102إنتاج واستهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف: مقارنة  الرابع

 واألطراؼ غَت العاملة هبا 2من ادلادة  0األطراؼ، واألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
مع خط األساس: موجز جلميع  8103نفدة لألوزوف: مقارنة إنتاج واستهالؾ ادلواد ادلست اخلامس

 واألطراؼ غَت العاملة هبا 2من ادلادة  0األطراؼ، واألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
مع خط األساس:  8103و 8102إنتاج واستهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف: مقارنة  السادس

 ادلوجز حبسب ادلنطقة 
مع خط  8103و 8102صدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف: مقارنة إنتاج واستَتاد وت السابع

 األساس
  8103و 8102يف عادة استَتاد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف اجلديدة وادلست الثامن
  8103و 8102اليت استوردهتا وصدرهتا األطراؼ يف عادة ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ادلست التاسع
  8103و 8102ختربية والتحليلية للمواد ادلستنفدة لألوزوف يف االستخدامات ادل العاشر

لتخزين دبوجب ادلقررين اليت تُعزى لاالستهالؾ  وأاإلنتاج  اإلفراط يف ِسِجْل ُموحد حلاالت احلادي عشر
  88/81و 08/07

واد األخرى إنتاج مركبات الكربوف الكلورية فلورية، واذلالونات ورابع كلوريد الكربوف وادل الثاين عشر
 اليت مت التخلص التدرجيي منها

 بلغ عنها للمواد ادلستنفدة لألوزوف يف استخدامات وسيطة احلاالت ادل الثالث عشر
استخداـ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف االستخدامات حاالت لغة عن بعدد األطراؼ ادل الرابع عشر

 الوسيطة 
 ما قبل الشحنخدامات واست اآلفات استهالؾ بروميد ادليثيل يف حجر اخلامس عشر
  لغ عنو من جانب األطراؼبادلواد ادلستنفدة لألوزوف ادلتدمَت  السادس عشر
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 المقدمة من جانب األطراؼ  تالمعلوما - ثانياً 
 حالة التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبيجين -ألف 

اليت صادقت على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزوف وبروتوكوؿ مونًتياؿ  عدد األطراؼ 8يبُت اجلدوؿ  - 3
(0)وتعديالتو.

 

 8اجلدوؿ 
 ول مونتريال وتعديالتوكالتصديق على اتفاقية فيينا وبروتو 

عدد األطراؼ اليت صادقت  الصكوؾ
 على الصكوؾ 

النسبة ادلئوية لألطراؼ يف 
 الصكوؾ 

ؿ، وتعديالت اتفاقية فيينا، وبروتوكوؿ مونًتيا
 011 097 لندف، كوبنهاجن، ومونًتياؿ وبيجُت

من جانب مجيع األطراؼ،  ةومنذ وقت إبراـ االتفاقية، مت التصديق على الربوتوكوؿ وتعديالتو األربع - 2
 وىكذا تكوف مجيع أحكاـ الربوتوكوؿ وتعديالتو ُملزمة جلميع األطراؼ.

الربوتوكوؿ  دبوجبت الرئيسية وااللتزامات األخرى يوجز ادلرفق الثاين ذلذا التقرير إبالغ البيانا - 2
 وتعديالتو.

 4102من البروتوكول لعام  9اإلبالغ بموجب المادة  –باء 
منذ آخر ربديثات ُنشرت يف تقرير البيانات  ((98مل تتلق األمانة أي معلومات جديدة دبوجب ادلادة  - 6

ى طرؼ تغطى األنشطة يف لتحديد تقارير من أ. وال توجد على وجو ا8102 الصادر يف تشرين األوؿ/ أكتوبر
 .8102عاـ 

من  3بأف ادلعلومات ادلتعلقة بالتزاـ اإلبالغ الواردة يف الفقرة  81/03و 07/82ادلقرراف  توقد سلم - 7
اليت نشطة األيف سياؽ شبكات األوزوف اإلقليمية، و  تُنَفذجيوز توليدىا من خالؿ اجلهود التعاونية اليت  9ادلادة 

عن طريق مشاركة األطراؼ يف أعماؿ كذلك من اتفاقية فيينا، و  3حبوث األوزوف دبوجب ادلادة  ومدير ا يقـو هب
من بروتوكوؿ مونًتياؿ،  6تقييم كل من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي دبوجب ادلادة 

 تعميق الوعي اجلماىَتي الوطنية. ومبادرات

على ادلوقع الشبكي لألمانة  9ات اليت ُقدمت من جانب األطراؼ دبوجب ادلادة مجيع التقددي وتنشر - 8
 .(http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php)على االنًتنت 

                                                           

مونًتياؿ وتعديالتو بناء على التدابَت الواردة يف الربوتوكوؿ وتعديالتو اليت يكوف ىذا  طرؼ يف بروتوكوؿ أي تتحدد التزامات ( 0)
 الطرؼ قد صادؽ عليها.

، اليت تُعٌت بالبحث والتطوير والوعي اجلماىَتي، وتبادؿ ادلعلومات أف يقـو كل طرؼ بتقدًن موجز إىل 9ة (  تتطلب ادلاد8)
 الربوتوكوؿ، وكل سنتُت بعد ذلك. األمانة بشأف األنشطة اليت أجراىا دبوجب ىذه ادلادة خالؿ سنتُت من بدء نفاذ

http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php
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-0991مكرر( عن الفترة  3و 3، الفقرة 7لة االمتثال لمتطلبات إبالغ البيانات السنوية )المادة حا - جيم
4102 

طرفاً  038 قاـ (3)ادلطلوب منها إبالغ البيانات، 097األطراؼ الػ  ومن أصل، 8102بالنسبة لعاـ  - 9
عن  باإلبالغهبا(  ملِ عا غَتطرفًا  86و من الربوتوكوؿ 2من ادلادة  0ؼ عاملة دبوجب الفقرة اطر أ 016)

عن كاف رلموع األطراؼ اليت أبلغت   ،8102يونيو حزيراف/ 31. وحبلوؿ 8102/سبتمرب أيلوؿ 07بياناهتا حىت 
من ادلواد  8102لعاـ  طرفاً، ويُعرض يف ادلرفق الرابع ذلذا التقرير اإلنتاج واالستهالؾ احملسوبُت 82البيانات 

. ويَعِرض ادلرفق األوؿ ذلذا التقرير معلومات عن الكيفية اليت 8102مرب سبتأيلوؿ/ 07ستنفدة لألوزوف حىت ادل
رَبِسْب هبا األمانة إنتاج واستهالؾ األطراؼ من ادلواد اخلاضعة للرقابة دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ. أما ادلعلومات 

هبذا ضميمة عرض يف فسوؼ تُ  8102لعاـ  7دبوجب ادلادة  ابياناهتبعد الواردة من األطراؼ اليت مل تُػَبِلغ 
 التقرير.

ادلطلوب منها إبالغ البيانات سنوياً  097، وجدت مجيع األطراؼ الػ 8103-0986بالنسبة للفًتة  - 01
عامل هبا(  غَتطرفًا  29و 2من ادلادة  0دبوجب الفقرة  يعملطرفًا  028)منها  7من ادلادة  3دبوجب الفقرة 

مجهورية أفريقيا الوسطى،  قامتوقد . 7اليت ترتبها عليها ادلادة  يف حالة امتثاؿ تاـ اللتزامات إبالغ البيانات
 الفًتة ادلاضية.عن بياناهتا ادلتأخرة بتقدًن ، 8103 لعاـبياناهتا عن بأهنا مل تبلغ  86/08اليت ذُكر يف ادلقرر 

ن عاـ حيتوى ادلرفق اخلامس على بيانات اإلنتاج واالستهالؾ احملسوبُت وىى البيانات اليت أُبلغت عو  - 00
، بينما يقدـ ادلرفق السادس موجزًا للمعلومات التجميعية بشأف اإلنتاج واالستهالؾ من ادلواد ادلستنفدة 8103

حبسب ادلنطقة طبقًا للمجموعات اإلقليمية لألمم ادلتحدة. ويعرض  مفصلة، 8102و 8103لألوزوف عن عاـ 
 اإلنتاج والواردات والصادرات من ادلواد ادلستنفدة ادلرفق السابع ادلعلومات ادلوجزة التجميعية اليت تقارف بُت

لألطراؼ طبقاً لنصيب الفرد من استهالؾ  2حبسب تصنيف ادلادة  مفصلة 8102و 8103لألوزوف عن عامي 
 وف وذلك كأساس لعمل ىذا التصنيف.ادلواد ادلستنفدة لألوز 

 ادلستنفدة لألوزوف يف ادلرفقات التالية: ادلستعادة (2)تُعرض ادلعلومات التجميعية أو ادلوجزة بشأف ادلوادو  - 08

عن عامي عادة الواردات والصادات من ادلواد اجلديدة وادلست ويقدـ معلومات عن ،ادلرفق الثامن ( أ)
 ؛8102و 8103

ا هتا وصدر هتستوردااليت ادلستعادة ادلواد ادلستنفدة لألوزوف  ، ويقدـ معلومات عنادلرفق التاسع ( ب)
 .8102و 8103األطراؼ عن عامي 

                                                           

ل طرؼ إىل األمانة بيانات إحصائية عن إنتاجو السنوي من كل مادة من الربوتوكوؿ بأف يقدـ ك 7من ادلادة  3(  تنص الفقرة 3)
خاضعة للرقابة، وُمدرجة يف ادلرفقات ألف، أو باء، أو جيم وىاء بصورة منفصلة بالنسبة لكل مادة. وادلقادير ادلستخدمة كمواد 

لواردات والصادرات من وإىل األطراؼ وغَت وسيطة، وادلقادير اليت مت تدمَتىا بواسطة التكنولوجيات اليت اعتمدهتا األطراؼ، وا
األطراؼ، على التوايل، وذلك خالؿ السنة اليت دخلت فيها األحكاـ ادلتعلقة بادلواد ادلعنية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ، 

تسعة  وعن كل سنة الحقة بعد ذلك. وىى تنص أيضًا على أنو جيب على األطراؼ تقدًن مثل ىذه البيانات يف موعد غايتو
 أشهر عقب انتهاء العاـ الذي تتعلق بو ىذه البيانات.

من الربوتوكوؿ على أنو بالنسبة للبيانات السنوية عن ادلواد اليت أُعيد تدويرىا، يقدـ كل  7مكرر من ادلادة  3(  تنص الفقرة 2)
واد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف امجمموعة طرؼ لألمانة بيانات إحصائية منفصلة بشأف وارداتو وصادراتو السنوية من كل مادة من ادل

 الثانية من ادلرفق ألف وامجمموعة األوىل من ادلرفق جيم واليت مت إعادة تدويرىا.
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مت سبديد أجل اإلعفاء العادلي لالستخدامات ادلختربية والتحليلية للمواد ادلستنفدة لألوزوف دبوجب  - 03
. ويعرض ادلرفق العاشر مقادير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف 8180 كانوف األوؿ/ديسمرب  30حىت  86/2ادلقرر 

 .8102و 8103ادلستوردة أو ادلنتجة لالستخدامات ادلختربية والتحليلية لعامي 

والسنوات  4103حاالت عدم االمتثال لتدابير الرقابة على استهالك المواد المستنفدة لألوزون عن عام  - دال
 السابقة عليو

عاـ  يف احملتملةادلعلومات ادلتعلقة حباالت عدـ االمتثاؿ، أو حباالت عدـ االمتثاؿ  3يوجز اجلدوؿ  - 02
ادلعلومات ىنا من أجل  وترد ىذهناوذلا أثناء العاـ اجلاري. أو يتم ت ،8102 يفواليت مت التعامل معها  ،8103

 .8102تبحثو األطراؼ يف  لكياالكتماؿ، حيث مل تكن مجيع ادلعلومات متاحة يف تقرير البيانات الذي ُنشر 

 3جلدوؿ ا
 4103حاالت عدم االمتثال لعام 

 امجمموعة/ادلرفق الطرؼ

 طناً بدالة استنفاد األوزوف 

خط  يقالشرح أو التعل
 األساس

احلد األقصى 
8103 

االستهالؾ 
 8103يف 

البوسنة  -0
 واذلرسك

ادلرفق جيم/ 
 امجمموعة األوىل 

عدـ االمتثاؿ: حبثتو جلنة التنفيذ أثناء  2,03 2,7 2,7
سوؼ و اجتماعها الرابع واخلمسُت. 

ينظر اجتماع األطراؼ السابع والعشرين 
 بادلوضوع يف مقرر ذى صلة

مجهورية كوريا  -8
 الشعبية الدديقراطية 

ادلرفق جيم/ 
 امجمموعة األوىل

عدـ االمتثاؿ: كاف ىذا الطرؼ غَت  91,26 78 78
شلتثل إلنتاج مركبات الكربوف 

. وقد 8103اذليدروكلورية فلورية لعاـ 
 8102مت تناوؿ القضيتُت يف عاـ 

من جانب  86/02واعُتمد القرار 
 االجتماع السادس والعشرين لألطراؼ

جيم/ ادلرفق  االغواتيم -3
 امجمموعة األوىل

 8102عدـ االمتثاؿ: مت تناولو يف  9,98 8,3 8,3
من جانب  86/06واعُتمد ادلقرر 

 ؼااالجتماع السادس والعشرين لألطر 
جيم/ ادلرفق  كازاخستاف -2

 امجمموعة األوىل

 8102عدـ االمتثاؿ: مت تناولو يف  83,38 9,9 39,2
من جانب  86/03واعُتمد ادلقرر 

 ىاء/ادلرفق  ؼاجتماع السادس والعشرين لألطر اال
 امجمموعة األوىل

 09 صفر 02,6

جيم/ ادلرفق  ليبيا -2
 امجمموعة األوىل

عدـ االمتثاؿ: معروض على بساط  022 008,2 008,38
 8102البحث أماـ جلنة التنفيذ أثناء 
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من جانب األطراؼ غير العاملة  4102ك لعام بالنسبة لإلنتاج واالستهال (2)حالة االمتثال لتدابير الرقابة - ىاء
 5من المادة  0بموجب الفقرة 

واليت تتجاوز جداوؿ  ،اليت أُبلغ عنها حىت اآلف 8102مجيع حاالت االستهالؾ لعاـ  2يُبُت اجلدوؿ  - 02
 ، إىل جانب الشروح والتوضيحات ادلقدمة2من ادلادة  0التخفيض ادلقررة لألطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة 

(6)أو من األمانة، حسبما يتناسب. ادلعٍتإما من الطرؼ 
 

 2اجلدوؿ 

بالنسبة لألطراؼ غير العاملة  التخفيضبيان أسباب وتوضيحات بشأن االستهالك الذي يتجاوز جداول 
 4102لعام  5من المادة  0بموجب الفقرة 

  طناً بدالة استنفاد األوزوف 

 خط األساس ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
ألقصى احلد ا

8102 
االستهالؾ 

 الشرح أو التعليق 8102يف 
 ادلرفق ىاء/ سًتالياأ -0

 امجمموعة األوىل

طناً  08,31االستخدامات احلرجة:  08,3 صفر 288,2
عفاة ػُ بدالة استنفاد األوزوف. الكمية ادل

طن بدالة استنفاد األوزوف  08,6=
 (0الفقرة ) 82/2يف ادلقرر 

 ادلرفق باء/ كندا -8
 ثانيةامجمموعة ال

 1,81استخدامات سلتربية وربليلية = 1,8 صفر 6 067,7
 طن بدالة استنفاد األوزوف

 ادلرفق ىاء/
 امجمموعة األوىل

أطناف  2,01االستخدامات احلرجة:  2,0 صفر 081,0
عفاة 

ُ
بدالة استنفاد األوزوف. الكمية ادل

طن بدالة استنفاد األوزوف  6,8= 
 (0الفقرة ) 82/2يف ادلقرر 

 ادلرفق باء/ بافاليا -3
 امجمموعة الثانية

االستهالؾ من أجل االستخدامات  06,8 صفر 72 879,8
طن  06,81ادلختربية والتحليلية = 
 بدالة استنفاد األوزوف

 ادلرفق جيم/ كازاخستاف -2
 امجمموعة األوىل

 القياسيف حدود االلتزاـ بلعالمة  82,8 9,9 39,2
 21,1اإلشارية ومقدارىا  ةادلرجعي

بدالة استنفاد األوزوف يف ادلقرر طناً 
86/03 

 ادلرفق ىاء/
 امجمموعة األوىل

بعالمة القياس يف حدود االلتزاـ  6 صفر 02,6
بدالة  طناً  6,1ومقدارىا ة ادلرجعي

 86/03استنفاد األوزوف يف ادلقرر 

                                                           

 .8102(  يرد يف ادلرفق الثالث ذلذا التقرير موجز لتدابَت الرقابة السارية على األطراؼ خالؿ (2

ىي مركبات الكربوف ىي كالتايل: مواد ادلرفق ألف/امجمموعة األوىل  8إىل  3ُمرفق/رلموعة ادلواد احملددة يف اجلداوؿ من   (6)
األوىل ىي مركبات الكربوف الكلورية امجمموعة باء/ادلرفق الثانية ىي اذلالونات؛ ومواد امجمموعة ألف/ادلرفق الكلورية فلورية؛ مواد 

الثالثة ىي  امجمموعة باء/ادلرفق ية ىي رابع كلوريد الكربوف؛ ومادة الثانامجمموعة باء/ادلرفق فلورية األخرى الكاملة اذللجنة؛ ومواد 
الثانية امجمموعة جيم/ادلرفق األوىل ىي مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية؛ ومواد امجمموعة جيم/ادلرفق كلوروفوـر ادليثيل؛ ومواد 

امجمموعة ىاء/ادلرفق الثالثة ىي برومو كلورو ادليثاف؛ ومادة  امجمموعةجيم/ادلرفق ىي مركبات الكربوف اذليدرو برومية فلورية؛ ومادة 
 األوىل ىي بروميد ادليثيل.
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  طناً بدالة استنفاد األوزوف 

 خط األساس ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
ألقصى احلد ا

8102 
االستهالؾ 

 الشرح أو التعليق 8102يف 

 ادلرفق ألف/ االرباد الروسي -2
 امجمموعة األوىل

مات األساسية = الواردات لالستخدا 072,1 صفر 011 328,1
طناً بدالة استنفاد األوزوف.  072,1

طناً بدالة  881,1الكمية ادلعفاة = 
 82/3استنفاد األوزوف يف ادلقررين 

 ( 0الفقرة ) 82/8( و0الفقرة )

ادلرفق جيم/  أوكرانيا -6
 امجمموعة األوىل

القياس يف حدود االلتزاـ بعالمة  29,16 20,0 062,8
بدالة  طن 20,3ومقدارىا ادلرجعية 

استنفاد األوزوف الواردة يف ادلقرر 
82/08 

الواليات  -7
 ادلتحدة األمريكية

 ادلرفق ىاء/
 امجمموعة األوىل

 862,81االستخدامات احلرجة = 82,91 صفر 02 307,21
طن بدالة استنفاد األوزوف. الكمية 

طن بدالة استنفاد  862,2ادلعفاة = 
 82/2األوزوف الواردة يف ادلقرر 

 (0الفقرة )

باإلنتاج ػ الذي ذباوز  وادلتعلقة 8102لعاـ  مجيع احلاالت اليت أُبلغ عنها حىت اآلف 2يُدرج اجلدوؿ  - 06
، إىل جانب شروحات أو توضيحات 2من ادلادة  0لألطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة  التخفيضجداوؿ 

 أو من األمانة حسبما يتناسب. ادلعٍتالطرؼ جانب مقدمة إما من 

 2اجلدوؿ 
بالنسبة لألطراؼ غير العاملة  التخفيضيان أسباب وتوضيحات بشأن اإلنتاج الذي يتجاوز جداول ب

 4102لعام  5من المادة  0بموجب الفقرة 
  طناً بدالة استنفاد األوزوف 

 احلد األقصى خط األساس ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
 8102 لعاـ

االستهالؾ 
 8102لعاـ 

 الشرح أو التعليق

 ق باء/ادلرف فرنسا -0
 امجمموعة الثانية

التخزين للتدمَت أو التصدير للتدمَت  89,6 صفر 2 009,2
)ب( من  0يف السنة القادمة )الفقرة 

طناً بدالة  89,61( =88/07ادلقرر 
 استنفاد األوزوف

 ادلرفق باء/ الياباف -8
 امجمموعة الثانية

اإلنتاج من أجل االستخدامات  06,8 صفر 09,618
طناً  06,81لية =ادلختربية والتحلي

  بدالة استنفاد األوزوف

 ادلرفق ألف/ االرباد الروسي -3
 امجمموعة األوىل 

اإلنتاج من أجل االستخدامات  68 صفر 012,896
طناً بدالة  68,11األساسية =

عفاة ػُ استنفاد األوزوف. الكمية ادل
طناً بدالة استنفاد األوزوف  881,1=

 82/8( و0الفقرة ) 82/3يف ادلقرر 
 (0فقرة ال)
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  طناً بدالة استنفاد األوزوف 

 احلد األقصى خط األساس ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
 8102 لعاـ

االستهالؾ 
 8102لعاـ 

 الشرح أو التعليق

الواليات  -2
 ادلتحدة األمريكية

 /ادلرفق ىاء
 امجمموعة األوىل

 862,81االستخدامات احلرجة = 297,81 صفر 06 918,11
طن بدالة استنفاد األوزوف. الكمية 

طن بدالة استنفاد  862,2ادلعفاة = 
الفقرة ) 82/2األوزوف الوارد يف ادلقرر 

(. اإلنتاج لسد االحتياجات 0
لية لألطراؼ العاملة األساسية احمل

طن  829,91= 2دبوجب ادلادة 
بدالة استنفاد األوزوف. ىامش من 
االحتياجات األساسية احمللية قدره 

طناً بدالة استنفاد  8 272,61
 األوزوف.

من  0من جانب األطراؼ العاملة بموجب الفقرة  (5)حالة االمتثال لتدابير الرقابة لإلنتاج واالستهالك –واو 
 4102في  5المادة 

من االستهالؾ الذي ذباوز  8102 عاـ يفمجيع احلاالت اليت أُبلغ عنها حىت اآلف  6يُعدد اجلدوؿ  - 07
، إىل جانب شروحات أو توضيحات 2من ادلادة  0بالنسبة لألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  التخفيضجداوؿ 

 قدمتها األمانة، حسبما يتناسب. 

 6اجلدوؿ 
بالنسبة لألطراؼ العاملة بموجب  التخفيضستهالك الذي يتجاوز جداول بيان أسباب والتوضيحات لال

 4102 لعاملػ 5من المادة  0الفقرة 

 ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
 طناً بدالة استنفاد األوزوف

خط  الشرح أو التعليق
 األساس

احلد األقصى 
8102 

االستهالؾ 
 8102يف 

مجهورية كوريا  -0
 الدديقراطية الشعبية

/ ادلرفق جيم
 79,37 78 78 امجمموعة األوىل

ىف حدود االلتزاـ بعالمة القياس 
بدالة طناً  81,1 اادلرجعي وقدرى

يف ادلقرر  ةاستنفاد األوزوف والوارد
86/02 

ادلرفق جيم/  ليبيا -8
 088,2 008,38 008,38 امجمموعة األوىل

 عدـ االمتثاؿ: االستهالؾ بالزائد
أطناف بدالة استنفاد األوزوف  2,1=

 لتبحثو جلنة التنفيذ

 ػعاملزلددة  بأسس مرجعيةأمساء مجيع األطراؼ اليت أبلغت حىت اآلف، واليت التزمت  7يُدرج اجلدوؿ  - 08
دبوجب خطط العمل ادلتفق عليها يف مقررات األطراؼ. وقد وردت ىذه المتثاؿ إىل ا، من أجل العودة 8102

للتقدـ الذي رُبرزه تلك األطراؼ فيما يتعلق بتنفيذ خطط ىنا ألف ادلقررات تدعو إىل الرصد الدقيق  ادلعلومات
 العمل لديها.
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 7اجلدوؿ 
المعلومات بشأن األطراؼ التي تستخدم عالمات قياس مرجعية متفق عليها لالستهالك بموجب خطط 

 4102لػ  5من المادة  0جب الفقرة العمل بالنسبة لألطراؼ العاملة بمو 

 امجمموعةادلرفق/ الطرؼ

 لة استنفاد األوزوفطناً بدا
خط  الشرح أو التعليق

 األساس
احلد األقصى 

8102 
االستهالؾ 

 8102يف 
ىاء/امجمموعة  رمينيا أ -0

 األوىل
يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر صفر صفر

طن بدالة استنفاد األوزوف كما يف  1,1
 08/81ادلقرر 

البوسنة  -8
 واذلرسك

امجمموعة /باء
 الثالثة 

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 1,2 0,6
طن بدالة استنفاد األوزوف كما يف  1,1

 07/88ادلقرر 

ىاء/امجمموعة 
 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 8,8 3,2
طن بدالة استنفاد األوزوف   1,1وقدرىا 

 02/31كما يف ادلقرر 

امجمموعة /باء شيلي -3
 الثالثة

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 0,9 6,2
طن بدالة استنفاد األوزوف   0,9وقدرىا 

 07/89كما يف ادلقرر 

ىاء/امجمموعة 
 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  018,9 071,1 808,2
طناً بدالة استنفاد األوزوف   071,1وقدرىا 

  07/89كما يف ادلقرر 

امجمموعة /باء ور إكواد -2
 الثالثة

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 1,6 8
طن بدالة استنفاد األوزوف   0,2وقدرىا 

 07/30كما يف ادلقرر 

ىاء/امجمموعة 
 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 23,1 66,8
طن بدالة استنفاد األوزوف   28.8وقدرىا 

 81/06ر كما يف ادلقر 

ىاء/امجمموعة  فيجي  -2
 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 1,6 1,7
طن بدالة استنفاد األوزوف   1,2وقدرىا 

 07/33كما يف ادلقرر 

جيم/امجمموعة  غواتيماال -6
 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  2,86 8,3 8,3
ألوزوف  طن بدالة استنفاد ا 2,2وقدرىا 

 86/06كما يف ادلقرر 
ىاء/امجمموعة 

 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  882,0 381,6 211,7
طن بدالة استنفاد األوزوف  381,6وقدرىا 

 08/86كما يف ادلقرر 

 ادلرفق ىاء/ ىندوراس  -7
 امجمموعة األوىل

ية يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجع صفر 817,2 829,2
طن بدالة استنفاد األوزوف  817,2وقدرىا 

  07/32كما يف ادلقرر 
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 امجمموعةادلرفق/ الطرؼ

 لة استنفاد األوزوفطناً بدا
خط  الشرح أو التعليق

 األساس
احلد األقصى 

8102 
االستهالؾ 

 8102يف 
ىاء/امجمموعة  ليبيا  -8

 األوىل

يف حدود االلتزاـ بعالمة القياس ادلرجعية  صفر 72,3 92,0
طن بدالة استنفاد األوزوف   1,1وقدرىا 

 07/37كما يف ادلقرر 

ىاء/امجمموعة  أوروغواي -9
 األوىل

زاـ بعالمة القياس ادلرجعية يف حدود االلت صفر 9,1 00,8
طن بدالة استنفاد األوزوف   1,1وقدرىا 

 07/39كما يف ادلقرر 

لألطراؼ العاملة  التخفيضاليت تتجاوز جداوؿ  8102مجيع حاالت اإلنتاج لػ  8يُدرج اجلدوؿ  - 09
 سب. ، إىل جانب شروحات أو توضيحات مقدمة من جانب األمانة، حسبما يتنا2من ادلادة  0دبوجب الفقرة 

 8اجلدوؿ 
 0العاملة بموجب الفقرة بالنسبة لألطراؼ التخفيض بيان أسباب وشروح اإلنتاج الذي يتجاوز جداول 

 4102لػ  5من المادة 

  طناً بدالة استنفاد األوزوف 

 ادلرفق/امجمموعة الطرؼ
خط 
 األساس

 احلد األقصى
 8102 لعاـ

االستهالؾ 
 الشرح أو التعليق 8102 لعاـ

ريا مجهورية كو 
 الدديقراطية الشعبية 

ادلرفق جيم/ 
 امجمموعة األوىل

87,6 87,6 88,93 
يف حدود عالمة القياس ادلرجعية وقدرىا 

طناً بدالة استنفاد األوزوف يف  89,1
 86/02ادلقرر 

 4102ة واالستخدامات الحرجة لعام بيان أسباب اإلعفاءات الممنوحة لالستخدامات األساسي – زاي
ادلعلومات ادلتعلقة بإعفاءات االستخدامات األساسية من مركبات الكربوف الكلورية  9يوجز اجلدوؿ  - 81

. ويشمل اجلدوؿ معلومات بشأف 82/3و 82/8واليت ُمنحت لألطراؼ دبوجب ادلقررين  ،8102فلورية لػ 
 .8/9من جانب تلك األطراؼ وذلك دبوجب ادلقرر  (7)حالة تقدًن تقارير بياف األسباب

 9اجلدوؿ 

ات االستخدامات األساسية الممنوحة لألطراؼ بالنسبة لمركبات الكربون الكلورية فلورية لعام إعفاء
4102 

 )بالطن ادلًتي(
 حالة تقدًن تقرير بياف األسباب  االستخداـ  عفاةالكمية ادل الطرؼ

استخدامات يف أجهزة  832,12 الصُت  -0
 االستنشاؽ باجلرعات ادلقننة

ـ التقرير  ُقدِّ

استخدامات يف أجهزة  808 روسي االرباد ال -8
 االستنشاؽ باجلرعات ادلقننة

ـ التقرير  ُقدِّ

ـ التقرير استخدامات يف الفضاء اجلوي  82  ُقدِّ

                                                           

ُيطلب إىل األطراؼ اليت ُمنحت إعفاءات من أجل االستخدامات األساسية عن السنوات  8/9من ادلقرر  9(  طبقًا للفقرة 7)
 ناير من كل عاـ.كانوف الثاين/ ي  30السابقة أف تقدـ تلك التقارير يف موعد غايتو 
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 8102 عاـادلعلومات ادلتعلقة بإعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد ادليثيل لػ 01يوجز اجلدوؿ  - 80
. ويشمل ىذا اجلدوؿ 82/2يف إطار ادلقرر  2من ادلادة  0وادلمنوحة لألطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة 

 .06/6 تقدًن تقارير بياف األسباب من جانب األطراؼ دبوجب ادلقرر حالةمعلومات عن 

 01اجلدوؿ 
 5من المادة  0إعفاءات االستخدامات الحرجة الممنوحة لألطراؼ غير العاملة بموجب الفقرة 

 4102الستخدام بروميد الميثيل لػ 
 الطن ادلًتي()ب

 حالة تقدًن تقرير بياف األسباب مُعفاةػالكمية ال الطرؼ

ـ التقرير 31,927 اسًتاليا -0  ُقدِّ

ـ التقرير 01,312 كندا -8  ُقدِّ

ـ التقرير 228,337 الواليات ادلتحدة األمريكية  -3  ُقدِّ

 (2والمادة  07/01ألطراؼ )المقرر اإلبالغ عن الصادرات والتجارة مع غير ا –حاء 
، وىو آخر عاـ حدث فيو إبالغ كامل عن البيانات، حددت األطراؼ يف 8103لنسبة لعاـ با - 88

بادلائة من تلك ادلواد )حبسب  98ادلواد ادلستنفدة لألوزوف جهات ادلقصد بالنسبة لػ  (8)صادراتإبالغها عن 
النسبة لبعض ىذه صادرات، وحددت مجيع األطراؼ بلداف ادلقصد بالطرفًا عن  31الوزف(. وأبلغ ما رلموعو 

ادلتعلقة جبهة التصدير  علوماتعن ادلطرفًا  82الصادرات، أو بالنسبة ذلا كلها. ومن بُت األطراؼ الثالثُت، أبلغ 
 بالنسبة جلميع صادراهتا.

جمعة اليت تلقتها من  07/06من ادلقرر  2طلبت الفقرة  - 83
ُ
إىل األمانة أف تُعيد تبليغ ادلعلومات ادل

، بعثت األمانة 8102يناير /إىل األطراؼ ادلستوردة. ويف كانوف الثاين إعادة التصدير/تصديرالالقائمة بطراؼ األ
األطراؼ  من جانب كوجهات تصديرطرفًا مت إدراجها   030إىل  8103غطت عاـ  رلمعةدبعلومات 

 .الػُمصدِّرة

قامت مجيعها طرفاً فقط عن صادرات إىل أطراؼ أخرى، و  88أبلغ  وحىت اآلف، 8102 عاـوبالنسبة لػ - 82
 .أو كلها لبعض صادراهتا بالنسبةبتحديد بلداف ادلقصد 

، إىل جانب مجيع 8102و 8103وعند قياـ األمانة باستعراض الصادرات ادلبلغ عنها لعامي  - 82
ادلعلومات بشأف مقاصد تلك الصادرات، ومع مراعاة القيود التجارية ادلفروضة على االذبار مع غَت األطراؼ 

 2من ادلادة  8أحكاـ الفقرة  تستخدـمن بروتوكوؿ مونًتياؿ، وكذلك مجيع األطراؼ اليت  2ادة واليت تفرضها ادل
فًتضبشأف الصادرات 

ُ
 ات عن حاالت تصدير إىل غَت أطراؼ.مل ذبد األمانة أي بالغ السماح ذلا هبا، ادل

                                                           

، طلب االجتماع السابع عشر لألطراؼ إىل األمانة القياـ بتنقيح استمارات اإلبالغ حبيث تشمل 07/06(  ويف ادلقرر 8)
وحثَّ األطراؼ على استعماؿ استمارة اإلبالغ حاالت التصدير وإعادة التصدير جلميع ادلواد ادلستنفدة لألوزوف اخلاضعة للرقابة، 

نقحة على 
ُ
جناح السرعة. ويف اإلحصاءات، تستبعد األمانة الصادرات اليت تُبلغ عنها فرادى الدوؿ األعضاء يف االرباد ادل

 االزدواج مع الصادرات اليت يُبلَّغ عنها االرباد األورويب نيابة عن الدوؿ األعضاء. األورويب، وذلك لتفادي
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 (42/04وبلدان المنشأ )المقرر  اإلبالغ عن الواردات –طاء 
بلغة عن واردات، 8103لعاـ بالنسبة  - 86

ُ
ادلواد ادلستنفدة لألوزوف بتحديد بلداف من  9))قامت األطراؼ ادل

 23حدد و  طرفاً عن الواردات، 062بادلائة من تلك ادلواد )حبسب الوزف(. وأبلغ ما رلموعو  39التصدير لنحو 
ىذه األطراؼ البالغ  منطرفًا  37قاـ و . هاأو كل بلداف ادلنشأ بالنسبة لبعض وارداهتا األطراؼمن تلك  طرفاً 

 .اطرفاً، بتحديد بلداف ادلنشأ بالنسبة جلميع وارداهت 23 عددىا

خطابات إىل األطراؼ اليت كانت قد أُدرجت بصفتها  8102يناير /يف كانوف الثاينأرسلت األمانة و  - 87
 اليت تشمل تلك األطراؼ ادلهتمة بادلعلومات امجممعة فيها من جانب اجلهات ادلستوردة، ودعت ُمصدرةبُلداف 
 23إىل إبالغ األمانة، إذا رغبت يف تلقي ىذه ادلعلومات. ومن بُت األطراؼ الػ  8103و 8108 عامي

أطراؼ بطلبات إىل األمانة وأُرسلت ادلعلومات  9البلداف ادلستوردة، بعثت  من جانب كبلداف تصديرادلدرجة  
 ة إليها.امجممع

و، عن استَتاد مواد مستنفدة لألوزوف من أطراؼ طرفًا حىت تارخي 007، أبلغ 8102بالنسبة لعاـ  - 88
جمعة يف حينو دبجرد انتهاء مجيع األطراؼ من 

ُ
بالغ اإلأخرى. وسوؼ يُقَدـ موجز أكثر مشواًل للمعلومات ادل

 .8102عاـ بيانات عن 

جنبًا إىل جنب مع  8102و 8103وبصدد استعراض الواردات اليت أبلغ عنها األطراؼ عن عامي  - 89
من بروتوكوؿ  2صدر تلك الواردات، ومع مراعاة القيود التجارية اليت تفرضها ادلادة دب ادلتعلقةادلعلومات 

يف البيانات السنتُت  األطراؼ من غَت األطراؼ يف أٍي من ىاتُت استوردهتامونًتياؿ، مل ربدد األمانة أي واردات 
 وردت حىت اآلف.الىت 

 8103لعاـ  ثالثةغَت األطراؼ الػ أبلغت، األطراؼوعند استعراض الواردات اليت أبلغت عنها غَت  - 31
، 8103عاـ وىي )كازاخستاف، وليبيا، وموريتانيا( عن واردات من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف 

يف تعديل بيجُت. وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت كازاخستاف عن واردات من  بعد طرفاً تلك البلداف  عندما مل تكن
. ونظراً ألف مجيع ُمنتجي وُمصدري تلك ادلواد ىم أطراؼ يف تعديل بيجُت، 8103 عاـ ادليثاف يف الربومو كلورو
صدروف،  يقوموا بالتصديروال ينبغي أف 

ُ
 ألفلغَت األطراؼ. فإف ىذه الصادرات سبثل اذبارًا غَت مشروع ديارسو ادل

من بروتوكوؿ  (01)2األطراؼ دبوجب ادلادة ىذه الصادرات زبرؽ القيود التجارية ادلفروضة على االذبار مع غَت 
صدرين عن أى ذبارة مع غَت األطراؼ امتثاالً 

ُ
. وبادلثل مل تقدـ  7طلبو ادلادة  دلا تمونًتياؿ. ومل يُػَبِلغ أحد من ادل

مات اختياري دبوجب ادلقرر ف تقدًن ىذه ادلعلو ألصدرة، كازاخستاف أو ليبيا أو موريتانيا أمساء البلداف ادل
82/08. 

                                                           

كانوف الثاين/   0، إىل األمانة أف تُنقح استمارة اإلبالغ قبل 82/08(  طلب االجتماع الرابع والعشروف لألطراؼ، يف ادلقرر 9)
بلغة على أساس طوعي بتحديد األطراؼ ادلصدرة ألى مواد 8103يناير 

ُ
، وأف ُتدرج مرفقًا ديكن أف تقـو فيو األطراؼ ادل

كل كانوف الثاين/يناير بتجميع   من ىذا ادلقرر إأف تقـو األمانة يف 8ُمستنفدة لألوزوف أُبلغ عنها كواردات. وطلبت الفقرة 
عيد لالستَتاد، مصنفة حبسب ادلرف

ُ
جمعة ادلتعلقة بادلواد اخلاضعة للرقابة واليت يتم تلقيها من الطرؼ ادلستورد/أو ادل

ُ
ق ادلعلومات ادل

 وامجمموعة، وتقدًن ىذه ادلعلومات بصورة فريدة وحصرية إىل الطرؼ ادلستورد ادلعٍت عندما ُيطلب إليها ذلك.
على أف يقـو كل طرؼ حبظر صادرات ادلواد اخلاضعة للرقابة يف امجمموعة الثالثة من  2سادسًا من ادلادة  8(  تنص الفقرة 01)

 إىل أى دولة ليست طرفاً يف الربوتوكوؿ، وذلك خالؿ عاـ من تاريخ دخوؿ ىذا احُلكم حيز النفاذ. ادلرفق جيم
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 44/41تم إعداده طبقاً للمقرر الذي اإلنتاج واالستهالك  اإلفراط في موحد لحاالتالسجل ال - ياء
اإلنتاج  اإلفراط يف ، قامت األمانة بإدراج آخر نسخة من السجل ادلوحد حلاالت88/81طبقاً للمقرر  - 30

على ادلعلومات  بناء 8102يف عاـ سجلت أحدث ىذه احلاالت ذلذا التقرير. و  00، يف ادلرفق (00)واالستهالؾ
أشارت فرنسا إىل أف لديها التدابَت والنظم الضرورية دلنع ربويل ادلواد ادلخزونة إىل  وقداليت وردت من فرنسا. 

 .88/81من ادلقرر  3استخدامات غَت ُمرخص هبا، مثلما تتطلب الفقرة 

الرباد األورويب، وفرنسا، على ادلعلومات اليت وردت من ا 8103آخر احلاالت اليت ُسجلت يف  وتعتمد - 38
وإسرائيل، والواليات ادلتحدة األمريكية. وأشارت األطراؼ كذلك إىل أف لديها التدابَت والُنظم الضرورية دلنع 

 .88/81من ادلقرر  3الفقرة  على النحو ادلطلوب دبوجبربويل ادلواد ادلخزونة إىل استخدامات غَت مرخص هبا 

 (01/02و 40/3)المقرران  4102و 4103 في عاميكعوامل تصنيع اإلبالغ عن االستخدامات   - كاؼ
تلفت نظر جلنة التنفيذ إىل حاالت عدـ اإلبالغ عن  أف 80/3طُلب إىل األمانة يف ادلقرر  - 33

 لكي تبحثها اللجنة. ،كعوامل تصنيعدلواد ادلستنفدة لألوزوف  ااستخدامات 

، وإسرائيل، والواليات ادلتحدة األمريكية( والزالت أربعة أطراؼ فقط ىي )الصُت، واالرباد األورويب - 32
أحدث  83/7ستنفدة لألوزوف كعوامل تصنيع. ويرد يف اجلدوؿ باء من ادلرفق للمقرر ادلواد استخداـ ادلتُبلغ عن 

 احلدود ادلسموح هبا لالستعاضة )أو االستهالؾ( وكذلك االنبعاثات.

، 8103بشأف استخدامات عوامل التصنيع لعاـ وقد قدـ األطراؼ األربعة كلهم إىل األمانة تقاريرىم  - 32
، طُلب إىل األطراؼ تقدًن 80/3. ويف ادلقرر 8102وقدـ االرباد األورويب وحده معلومات زبص عاـ 

 سبتمرب من كل عاـ./أيلوؿ 31ادلعلومات يف موعد غايتو 

يد الكربون والمواد األخرى مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات ورابع كلور  من 4103عام  إنتاج - الم
 التي تم التخلص التدريجي منها

ورابع كلوريد  ،يوجز ىذا الفرع ادلعلومات ادلتعلقة بإنتاج مركبات الكربوف الكلورية فلورية، واذلالونات - 36
. أما ادلعلومات ادلبلغ عنها بالنسبة 8103لعاـ  (08)وادلواد األخرى اليت مت التخلص تدرجييا منها ،الكربوف

 نوات السابقة فمعروضة يف ادلرفق الثاين عشر ذلذا التقرير.للس

مواعيد  اليت لديها إنتاج من تلك ادلواد ومضت ادلعلومات اليت وردت من األطراؼ 00ويوجز اجلدوؿ  - 37
عفاة عادة  1,0. أما ادلواد اليت تُنتج دبقادير ضئيلة جدًا تقل عن منهاالتدرجيي  زبلصها

ُ
طن مًتى، ولألغراض ادل

 سُتبعدت من ادلوجز الوارد أدناه.االستخدامات ادلختربية والتحليلية، فقد امثل 

                                                           

ىل األمانة أف تواصل االحتفاظ بسجل موحد للحاالت اليت قاـ فيها إ 88/81(  طلب اجتماع األطراؼ يف ادلقرر 00)
من الربوتوكوؿ، بتحديد اإلنتاج واالستهالؾ بالزيادة بسبب إنتاج ادلواد  7األطراؼ، عند إبالغهم البيانات دبوجب ادلادة 

ير من أجل التدمَت يف عاـ قادـ؛ )ب( يف ادلستنفدة لألوزوف أثناء العاـ الذي دَيُت إليو اإلبالغ: )أ( التدمَت احمللي أو التصد
االستخداـ احمللي كمواد وسيطة، أو التصدير لالستخداـ يف عاـ ُمقبل؛ )ج( للتصدير للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية 

دلقرر، ال يبدو من ذلك ا 8من ىذا القرار بأنو يف أي حالة مذكورة يف الفقرة  3للبلداف النامية يف عاـ ُمقبل. وقد وجهت الفقرة 
أف من الضروري ازباذ تدابَت متابعة من جانب جلنة التنفيذ، إذا كاف الطرؼ ادلعٍت قد أبلغ عن وجود التدابَت الضرورية لديو دلنع 

 من ادلقرر. 8استخداـ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ألى غرض غَت تلك األغراض اليت ربددىا الفقرة 

من إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف  درجيياً ت 8101حبلوؿ  كوف مجيع األطراؼ قد زبلصتتتقضى تدابَت الرقابة بأنو  ( 08)
لف، امجمموعة الثانية(، ورابع كلوريد أالكلورية فلورية )ادلرفق ألف، امجمموعة األوىل وادلرفق باء، امجمموعة األوىل(، واذلالونات )ادلرفق 

ناء االستخدامات ادلعفاة بواسطة اجتماع األطراؼ. وباإلضافة إىل ذلك، مت التخلص ، باستثالكربوف )ادلرفق باء، امجمموعة الثانية(
درجة بادلرفق جيم، امجمموعة الثانية )مركبات الكربوف اذليدروبرومو فلورية استخداـ وإنتاج من

ُ
، وامجمموعة الثالثة )برومو  (ادلواد ادل

 ، على التوايل.8118و 0996يف دبجرد إدراجها يف الربوتوكوؿ  بشكل فوري كلورو ادليثاف(
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 00اجلدوؿ 
 المواد التي تم التخلص التدريجي منها من  4103عام إنتاج 

 )بالطن ادلًتي(
 /ادلرفق ألف امجمموعة/ادلرفق

 امجمموعة األوىل

 /ادلرفق ألف
 امجمموعة الثانية

 /ادلرفق باء
 امجمموعة الثانية

 /رفق جيمادل
 امجمموعة الثانية

 /ادلرفق جيم
 امجمموعة الثالثة

بلغة عن اإلنتاج 
ُ
 8 3 00 8 2 عدد األطراؼ ادل

مجموع اإلنتاج لجميع 
 االستخدامات وللصادرات 

419 093 024 4 999 091 11,1 994 0 

اإلنتاج لالستخدامات الوسيطة لدى 
 اجلهة ادلنتجة 

117 080 186 8 822 088 62,6 296 
(99%) (97%) (96%) (98%) (82%) 

 اإلنتاج لالستخدامات األساسية
 لدى اجلهة ادلنتجة 

92     

 0 267 0,2 227 26 0 933 لالستخداـ كمادة وسيطة  التصدير

(0%) (3%)  (8%) (72%) 

التصدير لالستخدامات األساسية 
 لدى أطراؼ آخرين 

2  0   

   9 898 8 620 الكميات اليت دمرىا ادلنتجوف 

  (2%)   

استأثرت مركبات الكربوف و طن مًتى،  382 111الحظ، مت إنتاج كمية تقرب يف رُلملها من وكما ي - 38
يف  20و ادلائةيف  28نسبة بتوزيع بو بادلائة من ذلك اإلنتاج،  99الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربوف بنسبة 

نتاج لالستخداـ كمواد وسيطة، ويف معرض بياف أسباب إنتاج ذىب اجلانب األكرب من اإلو ، على التوايل. ادلائة
 0 نسبتو امجمموعة الثالثة( ينبغي مالحظة أف مقدار العجز الصغَت، والذي تبلغرومو كلورو ادليثاف )ادلرفق جيم/ب

اد امو يف تطبيقات ادلو ألجل تصديره يف السنوات ادلقبلة الستخد 8103 عاـ تقريبًا مت زبزينو يفادلائة يف 
 الوسيطة.

 د المستنفدة لألوزون كمواد وسيطةاستخدامات الموا –ميم 
يوجز ىذا الفرع ادلعلومات ادلقدمة لعناية األطراؼ بشأف كميات ادلواد ادلستنفدة لألوزوف اليت جيري  - 39

بشأف اإلنتاج والواردات من ادلواد  معلومات اإلبالغ. وتُعرض (03)استخدامها يف تطبيقات ادلواد الوسيطة
ادلوجهة لالستخدامات الوسيطة يف ادلرفق الثالث عشر من ىذا التقرير، بينما يوضح ادلرفق و دلستنفدة لألوزوف ا

 لغة عن ىذه االستخدامات الوسيطة.الرابع عشر عدد األطراؼ ادلب

رسم وباإلضافة إىل ذلك، يعرض الشكل األوؿ ادلعلومات اخلاصة باالستخداـ كمواد وسيطة يف شكل  - 21
بلغة عن استخدامات ادلواد الوسيطة. وكما يتبُت، فإف  يبُت ، بينماعمدةبياين باأل

ُ
الشكل الثاين عدد األطراؼ ادل

 0,8طن مًتى إىل حنو  811 111عامًا األخَتة ىو الزيادة التدرجيية من حوايل  03االذباه العاـ خالؿ الػ 
                                                           

أف كميات ادلواد ادلستنفدة لألوزوف وادلستخدمة بالكامل كمواد وسيطة يف تصنيع مواد   0حيدد الربوتوكوؿ يف ادلادة   (03)
 كيماوية أخرى ينبغي أف ُتطرح من حساب اإلنتاج واالستهالؾ.
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طرفاً  03إىل  8110 عاـ يف طرفاً  81عدد األطراؼ أخذ يف االخنفاض التدرجيي، من  ولكنمليوف طن مًتى. 
 .8103 عاـ يف

 الشكل األوؿ
 كمواد وسيطة  اتكميات المواد المستنفدة لألوزون المستوردة أو الُمنتجة من أجل االستخدام

 (طن مًتي)
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 ر الصحي واستخدامات ما قبل الشحناستخدامات بروميد الميثيل في الحج –نون 
يف احلجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن  (02)ومن أجل تيسَت حبث استخداـ بروميد ادليثيل  - 20

قدـ ادلرفق اخلامس عشر جدواًل يظهر البيانات غَت الصفرية بشأف من جانب جلنة التنفيذ واجتماع األطراؼ، ي
                                                           

ات احملسوبة لالستهالؾ واإلنتاج دبوجب ىذه ادلادة ال تشمل حاء بأف ادلستوي 8من ادلادة  6حيدد الربوتوكوؿ يف الفقرة   02))
 ا قبل الشحن.الكميات اليت يستخدمها الطرؼ يف احلجر الصحي واستخدامات م

المجموعة /جيم أخرى
 األولى

المجموعة باء/
 الثالثة

المجموعة باء/
 الثانية

المجموعة ألف/
 األولى
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وذلك  7احلجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن لربوميد ادليثيل اليت أبلغت عنها األطراؼ دبوجب ادلادة 
 ، ُمبينة باألطناف ادلًتية.8103-0996عن الفًتة 

. وىو يوضح االذباه رسم بياين خطيت يف لمعلوماليقدـ الشكل الثالث األرقاـ العادلية اإلمجالية و  - 28
طن مًتى، مع وجود حد أقصى  01 111سنة األخَتة والذي يتمثل يف التذبذب حوؿ  08العاـ خالؿ الػ 

طن مًتى. وقد ارتفع عدد األطراؼ تدرجييًا من  8 111طن مًتى وحد أدىن يقًتب من  08 211يبلغ حنو 
 طرفاً. 28و طرفاً  21مث بدأ يتباين بُت ، 8112طرفاً يف  28إىل  0996يف اً طرف 87

 ثالثالشكل ال
 كميات بروميد الميثيل المستخدمة في الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن
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 تدمير المواد المستنفدة لألوزون -سين

اليت مت لألوزوف  ادلواد ادلستنفدة مسألةحث بلجنة واجتماع األطراؼ بقياـ المن أجل تيسَت  - 23
تدمَت ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ادلتعلقة ب، يورد ادلرفق السادس عشر جدواًل يبُت البيانات غَت الصفرية (02)تدمَتىا

البيانات السنوية لكل طرؼ  وترد. 8103- 0996عن الفًتة  ،7األطراؼ دبوجب ادلادة  أبلغت عنهااليت 
 معة وزلسوبة باألطناف ادلًتية.لعاـ رلُ ىذا اادلبلغ عنها بالنسبة جلميع ادلواد 

يبُت أف االذباه العاـ و خطي. للمعلومات يف رسم بياين يعرض الشكل الرابع األرقاـ العادلية الكلية و  - 22
 2 211إىل حنو  0996 عاـ طن مًتي يف 7 111من حنو عامًا األخَتة يشمل اخنفاضًا مبدئيًا  08خالؿ الػ 

 العاـ طن مًتى يف 30 211ارتفاعًا حثيثًا إىل أقصى مداه فيبلغ حنو  ، مث يرتفع8111 عاـ طن مًتى يف
 اخنفاضًا تدرجييًا لكي تصل إىل ما بُتاليت يتم تدمَتىا . ومنذ ذلك التاريخ، اخنفضت الكميات 8117
. ومع ذلك، فإف عدد األطراؼ ادلبلغة عن 8103-8108طن مًتي خالؿ العامُت  02 111و 02 111

 .8108 عاـ طرفاً يف 88إىل  0996 عاـ أطراؼ يف 6يف االرتفاع من يأخذ ستنفدة لألوزوف تدمَت ادلواد ادل
                                                           

دمرة من حساب اإلنتاج واالستهالؾ يف ادلادة   02))
ُ
يف بروتوكوؿ مونًتياؿ، الذي مت  0مت ربديد طرح ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ادل

. وكاف اشًتاط اإلبالغ عن ادلقادير اليت يتم تدمَتىا بواسطة التكنولوجيات اليت تعتمدىا األطراؼ قد 0987و يف التوقيع علي
 .0991وحىت تعديل لندف، الذي اعُتمد يف  7اسُتحدث رمسياً دبوجب ادلادة 

 الُمدمرة ونالمواد المستنفدة لألوز  عدد األطراؼ
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 الشكل الرابع 
 مرة من المواد المستنفدة لألوزونالكميات الُمد
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Destroyed ODS Number of parties

 

 (7 )اإلبالغ بالصفر في استمارات إبالغ البيانات للمادة 42/02استجابة األطراؼ للمقرر  –عين 
عدد  08ويبُت اجلدوؿ  06)).82/02استجابة األطراؼ للمقرر ادلتعلقة بيُلخص ىذا الفرع ادلعلومات  - 22

، وتلك اليت استجابت غَت مستكملة سباماً  7لمادة ل هاقدمتكانت استمارات البيانات اليت األطراؼ اليت  
 لطلبات ادلتابعة اليت قدمتها األمانة للتوضيح. 

 08اجلدوؿ 
 الصفر في استمارات إبالغ البيانات بموجب ببشأن اإلبالغ  42/02راؼ للمقرر استجابة األط

  7المادة 

 وصف النشاط
 عدد األطراؼ

 (أ)8102 8103
 038 097 اإلبالغ عن البيانات السنوية 
 83 61 خانات خالية  ربتوى على 7تقدًن استمارات بيانات ادلادة 

 %07 %31 بعض اخلانات اخلالية  معدؿ تقدًن استمارات البيانات اليت هبا
 (أ) 07 االستجابة لطلب األمانة للتوضيح 

 (أ) %88 ُمعدؿ االستجابة
 .ليست كاملة وسوؼ يتم استكماذلا يف تقارير البيانات ادلستقبلية 8102بيانات   (أ)

                                                           

اردات، والصادرات أو التدمَت، أف تقـو األطراؼ عند إبالغها عن اإلنتاج، والو  82/02(  طلب اجتماع األطراؼ يف ادلقرر 06)
بإدخاؿ رقم يف كل خانة من خانات استمارات إبالغ البيانات اليت تقدمها، دبا يف ذلك الصفر، عند االقتضاء، بداًل من ترؾ 

 اخلانة خالية. وطلب ادلقرر أيضاً إىل األمانة أف تطلب توضيحات من أى طرؼ يقدـ استمارة إبالغ ربتوى على خانة خالية.

 طراؼعدد األ

 

 الُمدمرة المواد المستنفدة لألوزون
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 معالتعامل سوؼ تقدـ قائمة باألطراؼ اليت مل تستجب لطلبات األمانة لتقدًن التوضيح بشأف  - 26
 ية يف إضافة تُرفق هبذا التقرير.اخلانات اخلال

عندما تقـو بإبالغ  7ينبغي مالحظة أف بعض األطراؼ ال تقدـ استمارات البيانات دبوجب ادلادة  - 27
ذلك أف بعض األطراؼ اليت لديها استهالؾ صفري أو تلك اليت لديها واردات ضئيلة جدًا تقـو  ،البيانات

بعض األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  تقـوبيانات، بينما المن استخداـ استمارات خبطاب بداًل بإخطار األمانة 
باستخداـ استمارات الربنامج القطري التابع ألمانة الصندوؽ ادلتعدد  7لمادة لبياناهتا  ، بتقدًن2من ادلادة  0

فإف األمانة تطلب  ،القطري األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ. وبالنسبة لألطراؼ اليت تقدـ استمارات الربنامج
 .7إبالغ البيانات دبوجب ادلادة  إليها إعادة تقدًن ىذه البيانات باستخداـ استمارات

 األطراؼ إليها توجيو اىتمامألمانة التي تود ا المسائل - فاء
رَكَبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ب - 28

ُ
النسبة ترغب األمانة يف إبالغ األطراؼ بأف بيانات خط األساس دل

طن بدالة استنفاد  322,9طن بدالة استنفاد األوزوف إىل  398,8من  حنو االخنفاضلنيجَتيا قد روجعت 
وجود ، 8102نوفمرب /يف تشرين الثاين ،ادلراجعة اليت أقرهتا نيجَتيا بعد أف أدركت األمانة هوحدثت ىذاألوزوف. 

ب ادلوجود يف البوليوالت السابقة ادلزج 020-يتفاوتات يف معاجلة مادة مركب الكربوف اذليدروكلوري فلور 
 ىذا الطرؼ لسنوات عديدة. بو أبلغ النحو الذي على  ،ادلستوردة

لسنوات ل 7األصلية اليت وردت من نيجَتيا واليت أبلغت عن بيانات ادلادة  الرسالةاستعرضت األمانة و  - 29
ب ادلوجود يف 020-ي فلوريوأكدت على أف كميات مركب الكربوف اذليدروكلور ، 8103إىل  8119من 

مل ُتستبعد من ، 8108إىل  8119لسنوات لاليت أبلغت عنها نيجَتيا  ،البوليوالت السابقة ادلزج ادلستوردة
 للمعاجلة الطبيعية دلثل ىذه الواردات.، وفقاً 8103حساب االستهالؾ، بينما اسُتبعدت ىذه الكميات يف 

سجلة ب - 21
ُ
شأف واردات نيجَتيا، وذلك ألجل استبعاد تلك ومن مث صححت األمانة ادلعلومات ادل

ب ادلوجودة يف البوليوالت السابقة ادلزج من حساب 020-الواردات من مادة الكربوف اذليدروكلورية فلورية
 .ادلعنيةهالؾ للسنوات االست
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Annex I 

Deriving calculated production and consumption 
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Annex II 

Key obligations associated with the Protocol and its amendments 
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Annex III 

Control measures for 2014 for all parties 
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Annex IV 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2014 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption ODS: comparison of 2014 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex V 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2013 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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  B. Production and Consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex VI 

Production and Consumption of ozone depleting substances: 

comparison of 2014 and with baseline: summary by region  

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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Annex VII 

Production, import and exportof ozone-depleting substances: 

Comparison of 2014 and 2013 with baseline 

 A. Production, import and export of ODS: comparison of 2014 with baseline 

(ODP tonnes) 

 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

55 

 B. Production, import and export of ODS: comparison of 2013 with baseline 

(ODP tonnes) 
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Annex VIII 

Import and export of new and recovered ozone-depleting substances 

in 2014 and 2013 

 A. Import and export of new and recovered ODS in 2014 (ODP tonnes) 
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 B. Import and export of new and recovered ODS in 2013 (ODP tonnes) 
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Annex IX 

Recovered ozone-depleting substances imported and exported by 

parties in 2014 and 2013 

 A. Recovered ODS imported and exported by parties in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Recovered ODS imported and exported by the parties in 2013 (metric tonnes) 
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Annex X 

Laboratory and analytical uses of ozone-depleting substances in 2014 

and 2013 

 A. Laboratory and analytical uses of ODS in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Laboratory and analytical uses of ODS in 2013 (metric tonnes) 
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Annex XI 

Consolidated record of cases of excess production or consumption 

attributable to stockpiling in accordance with decisions XVIII/17 and 

XXII/20
a
 

 

                                                           
a Updated September 2015. 
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Annex XII 

Production of chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride and other phased-out substances 
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Annex XIII 

Reported feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XIV 

Number of parties reporting feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XV 

Methyl bromide quarantine and pre-shipment consumption 
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Annex XVI 

Destruction of ozone-depleting substances reported by parties 

 

      


