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 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
 بشأن املواد املستنفدة مونرتايل

 ألوزونطبقة ال
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5، كيتو
 *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي 15البند 

املسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت: عمل جلنة 
التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل 

 واملقررات اليت أوصت هبا

جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول 
 مونرتايل

 احلادي والستوناالجتماع 
 2018 نوفمرب/الثاينتشرين  3 ،كيتو
 **تمن جدول األعمال املؤق 6و 5و 3 البنود

املواد من بروتوكول مونرتايل بشأن  9و 7لمادتني وفقاً لاألطراف  املقدمة مناملعلومات 
 املستنفدة لطبقة األوزون

 تقرير األمانة
 إضافة

 موجز
وعلى أعضاء جلنة التنفيذ  يرد أدانه موجز للجوانب الرئيسية للمعلومات الواردة يف هذا التقرير، وذلك تيسرياً على األطراف

 أثناء نظرها للتقرير. مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل

 احلالة البند الفرعي/املسألة

من الربوتوكول  9اإلبالغ عن البياانت عماًل ابملادة  -ألف
 2017و 2016للعامني 

، ويغطي 9قدمت ليتوانيا تقريرها بشأن األنشطة املنفذة مبوجب املادة  •
 2017-2016التقرير الفرتة 

حالة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ السنوي عن  -ابء
مكرر( عن الفرتة  3و 3، الفقرة 7البياانت )املادة 

1986-2017 

طرفاً  194: أبلغ عن البياانت 2017للعام  اإلبالغ عن البياانت •
 طرفاً  197من أصل 

متثال لتدابري الرقابة على استهالك املواد االحالة  -جيم
 2017املستنفدة لألوزون للعام 

متتثل لتدابري الرقابة مجيع األطراف اإلضافية اليت أبلغت عن بياانت  •
 .2017 للعام

اإلبالغ عن االستخدامات كعوامل معاجلة يف العام  -دال
 (10/14و 21/3)املقرران  2017

أبلغ آخر األطراف األربعة اليت مسح هلا ابستخدامات لعوامل املعاجلة  •
 .2017عن بياانته للعام 
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 مقدمة -أوالً 
، 2018أكتوبر /األولتشرين  16توجز هذه اإلضافة املعلومات اإلضافية اليت تلقتها األمانة حىت اتريخ  - 1

من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد  9و 7عن املعلومات اليت قدمتها األطراف مبوجب املادتني التقرير  بعد إعداد
استكمااًل وحتديثاً ومتثل  .(UNEP/OzL.Pro.30/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2) املستنفدة لطبقة األوزون

 .لذلك التقرير

 املقدمة من األطراف املعلومات - اثنياً 
 2017و 2016من الربوتوكول للعامني  9اإلبالغ عن البياانت عماًل ابملادة  -ألف 

، قدمت ليتوانيا موجزًا للمعلومات املتعلقة ابألنشطة اليت نفذهتا عماًل 2018أيلول/سبتمرب  28يف  - 2
املوقع  يف. وميكن االطالع على املعلومات اليت قدمتها ليتوانيا 2017-2016، ويغطي املوجز الفرتة 9ابملادة 

-http://ozone.unep.org/research-development-public-awareness-and-exchange-information)الشبكي لألمانة 

reported-parties-article9). 

-1986مكرر( عن الفرتة  3و 3، الفقرة 7حالة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ السنوي عن البياانت )املادة  - ابء
2017 

اليت أبلغت ، فبلغ جمموع األطراف 7طرفاً إضافياً البياانت مبوجب املادة  15، قدم 2017ابلنسبة للعام  - 3
طرفًا غري عامل هبا(. ومن هذا  49و 5من املادة  1طرفًا عاماًل ابلفقرة  145طرفًا ) 194عن هذه البياانت 

. وتعرض يف مرفق هذه اإلضافة بياانت اإلنتاج 2018أيلول/سبتمرب  30طرفًا التقارير حبلول  190العدد، قدم 
 .طرفاً  12عددها  واالستهالك احملسوبني لألطراف اإلضافية اليت يبلغ

 هي مجهورية أفريقيا الوسطى والتفيا واليمن. 2017واألطراف اليت مل تقدم بعد بياانت العام  - 4

وستدرج أمساء األطراف اليت مل تقدم بعد بياانهتا املتأخرة حبلول موعد اجتماع جلنة التنفيذ يف مشروع  - 5
من بروتوكول مونرتايل سيعرض لكي  7ب املادة مقرر بشأن عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن البياانت مبوج

من أي  7ينظر فيه االجتماع الثالثون لألطراف. ولكن سيحذف اسم أي طرف يقدم بياانته املتأخرة للمادة 
 .مشروع مقرر إذا قدمت البياانت املتأخرة قبل اعتماد املقرر املعين

 2017املستنفدة لألوزون للعام متثال لتدابري الرقابة على استهالك املواد الحالة ا - جيم
يتضمن اجلدول التايل احلاالت اإلضافية اليت أبلغ عنها حىت اآلن الستهالك املواد املستنفدة لألوزون لعام  - 6

، واليت تتجاوز احلدود املقررة، إىل جانب اإليضاحات أو التوضيحات اليت قدمتها األمانة أو الطرف، 2017
 حسب االقتضاء.
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املستنفدة لألوزون الذي يتجاوز الكميات املسموح هبا يف جداول التخفيض مبوجب الربوتوكول  استهالك املواد
 ، والتوضيحات املتعلقة بذلك2017لـلعام 

 (أ)اجملموعة/املرفق الطرف

 األطنان االستنفادية
 الشرح أو التعليق

 خط األساس
احلد األقصى 

 2017 للعام
استهالك 

 2017 العام
طناً  71,5= االستخدامات احلرجة 236,5 صفر 49 142,1 الثانيةاجملموعة /ابءاملرفق  الصني

طناً  71,5. الكمية املعفاة= استنفادايً 
. 28/6استنفاداًي يف املقرر 

االستخدامات املختربية والتحليلية= 
 طناً استنفادايً. 165

االستخدامات احلرجة. الكمية املعفاة=  54 صفر 1 102,1 املرفق هاء/اجملموعة األوىل 
 28/7طناً استنفادايً يف املقرر  55,8

التخزين الستخدامات املواد األولية يف  4 صفر 100 352 املرفق ألف/اجملموعة األوىل االحتاد الروسي
)ج( من املقرر  1سنة مقبلة )الفقرة 

(. واستخدمت الكمية يف العام 18/17
 األوليةالستخدامات املواد  2018

 االستخدامات املختربية والتحليلية 0,1 صفر 7 960 املرفق ألف/اجملموعة األوىل سويسرا
 االستخدامات املختربية والتحليلية 0,3 صفر 1 050 املرفق ألف/اجملموعة الثانية

 االستخدامات املختربية والتحليلية 0,1 صفر 4,7 لثانيةاملرفق ابء/اجملموعة ا
 االستخدامات املختربية والتحليلية 0,2 صفر صفر جيم/اجملموعة الثانيةاملرفق 

      
؛ مادة املرفق ؛ مواد املرفق ألف/اجملموعة الثانية هي اهلالوانت(CFCs)مواد املرفق ألف/اجملموعة األوىل هي مركبات الكربون الكلورية فلورية  )أ( 

ملرفق هاء/اجملموعة ابء/اجملموعة الثانية هي رابع كلوريد الكربون؛ مواد املرفق جيم/اجملموعة الثانية هي مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية؛ ومادة ا
 األوىل هي بروميد امليثيل.

 (10/14و 21/3)املقرران  2017اإلبالغ عن االستخدامات كعوامل معاجلة يف العام  - دال

. وبذلك، قدمت مجيع األطراف 2017قدمت الصني تقريرها عن استخدامات عوامل املعاجلة للعام  - 7
 .2017اليت ال تزال تبلغ عن استخدامات عوامل املعاجلة معلوماهتا للعام 
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 املرفق

 

___________ 


