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  املتحدة للبيئة 

  

لألطراف يف  ثالثون الاحلادي و  االجتماع
ل بروتوكول   املستنفدة بشأن املواد   مونرت

  ألوزونطبقة ال
  2019تشرين الثاين/نوفمرب  8-4، روما

 *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي  16البند 
ت: عمل جلنة   المتثال وتقدمي البيا املسائل املتعلقة 

ل   التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرت
ا    واملقررات اليت أوصت 

مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول  جلنة التنفيذ 
ل   مونرت

  والستون  الثالثاالجتماع 
  2019 نوفمرب/الثاينتشرين  2 ،روما
  **ت من جدول األعمال املؤق(أ)    6و 5و 3 البنود

ل بشأن املواد  9و 7لمادتني وفقًا لاألطراف  املقدمة مناملعلومات  من بروتوكول مونرت
  األوزون املستنفدة لطبقة 

 تقرير األمانة

  إضافة

  موجز
ه موجز للجوانب الرئيسية للمعلومات الواردة يف هذا التقرير، وذلك  أعضاء  و  األطراف ملساعدةيرد أد

ل  . يف التقريرنظرها  يف جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرت

 احلالة  البند الفرعي /املسألة

ملادة اإلبالغ عن   -ألف ت عمًال  من   9البيا
  الربوتوكول 

  ويغطي التقرير 9ملادة عمًال تقريرها  أسرتالياقدمت ،  
 .)2األنشطة اليت نفذت مؤخراً (الفقرة  

حالة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ السنوي عن    -ء
ت (املادة   ن، الفق7البيا  مكرر)  3و   3  ر

  ت ت  2018للعام  اإلبالغ عن البيا : أبلغ عن البيا
 . )3(الفقرة  طرفاً  197طرفاً من أصل   195

  2018استهلك طرفان مواد خاضعة للرقابة يف العام    2018متثال لتدابري الرقابة للعام  االحالة   -جيم
: وكان االستهالك ألحد  الرقابة بكميات تتجاوز حدود 

الطرفني الستخدامات خاضعة لإلعفاء، يف حني خزن  
اآلخر فائض اإلنتاج من أجل التصدير يف العام الطرف 
 . )1(اجلدول   2019
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 احلالة  البند الفرعي /املسألة

اإلبالغ عن االستخدامات كعوامل معاجلة يف    -دال
  ) 3/ 21و  10/14(املقرران   2018العام 

   قدمت األطراف الثالثة اليت عليها تقارير متأخرة معلومات
  . )7(الفقرة    2018املعاجلة للعام    عوامل استخدامات  عن  

  24/14استجابة األطراف للمقررات   - هاء
(اإلبالغ عن كميات   30/14و  29/18و

ت مبوجب   صفرية يف استمارات إبالغ البيا
  ) 7املادة 

   من أصل    طرفاً   16، قدم ما جمموعه  2018لنسبة للعام
ستخدام   164 ا  طرفًا من األطراف اليت تقدم بيا

ت مبوجب املادة  ،  7استمارات اإلبالغ عن البيا
ت فارغة ا خا ؛ وأوضحت أربعة من تلك  استمارات 

ت الفارغة متثل أصفاراً (اجلدول    . )2األطراف أن اخلا

  مقدمة  -أوالً  
ريخ   -   1 ،  2019أكتوبر  /األولتشرين    14توجز هذه اإلضافة املعلومات اإلضافية اليت تلقتها األمانة حىت 

ل بشأن املواد  9و 7األطراف مبوجب املادتني عن املعلومات اليت قدمتها التقرير  بعد إعداد من بروتوكول مونرت
استكماًال   ومتثل اإلضافة .)UNEP/OzL.Pro.31/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2( املستنفدة لطبقة األوزون

 .التقريرللمعلومات الواردة يف ذلك وحتديثاً 

  املقدمة من األطراف  املعلومات  -  نياً 
ملادة   -ألف  ت عمالً    من الربوتوكول   9اإلبالغ عن البيا

ا  أسرتاليا، قدمت 2019أيلول/سبتمرب  26يف  -   2 ألنشطة اليت نفذ مؤخراً موجزًا للمعلومات املتعلقة 
ملادة    املوقع الشبكي لألمانة أسرتاليا علىوميكن االطالع على املعلومات اليت قدمتها  .9عمًال 

)http://ozone.unep.org/ (    ت البلد“ على املوقع، حتت العنوان على صفحة املوجز القطري للبلد وضمن قسم ”بيا
 ”معلومات إضافية أُبلغ عنها“. 

ت (املادة   - ء ن، الفق7حالة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ السنوي عن البيا  مكرر)  3و  3 ر
ت مبوجب املادة    40، قدم  2018لنسبة للعام   -   3 ، فبلغ جمموع األطراف اليت أبلغت 7طرفاً إضافياً البيا

ت  لفقرة  146طرفًا (  195عن هذه البيا ا). ومن هذا   49و  5من املادة  1طرفًا عامًال  طرفًا غري عامل 
ت  )1( رض يف مرفق هذه اإلضافة. وتع2019أيلول/سبتمرب  ٣٠طرفًا التقارير حبلول  169العدد، قدم  بيا

 . طرفاً  40اإلنتاج واالستهالك احملسوبني لألطراف اإلضافية اليت يبلغ عددها 

ت العام طرفان مل يقدما وهناك  -   4  .الكونغو الدميقراطية وهندوراسمجهورية  ومها 2018بعد بيا

ا املتأخرة حبلول موعد اجتماع جلنة التنفيذ يف مشروع   -   5 وستدرج أمساء األطراف اليت مل تقدم بعد بيا
ت مبوجب املادة  ل سيعرض لكي   7مقرر بشأن عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن البيا من بروتوكول مونرت

ته املتأخرة للمادة    الثالثون لألطراف. ولكن سيحذف اسم أي احلادي و ينظر فيه االجتماع   من    7طرف يقدم بيا
ت املتأخرة قبل اعتماد املقرر املعين  .أي مشروع مقرر إذا قدمت البيا

   

 
ا حصراً.  )1( للغة اليت قدم    مل خيضع املرفق لتحرير رمسي، ويعمم 
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 2018متثال لتدابري الرقابة للعام الحالة ا  -  جيم
احلاالت اإلضافية اليت أبلغ عنها حىت اآلن الستهالك املواد املستنفدة لألوزون لعام   1يتضمن اجلدول  -   6

واليت تتجاوز احلدود املقررة، إىل جانب اإليضاحات أو التوضيحات اليت قدمتها األمانة أو الطرف،  ، 2018
  حسب االقتضاء. 

  1اجلدول  
ا يف جداول التخفيض مبوجب الربوتوكول لـلعام   استهالك املواد املستنفدة لألوزون الذي يتجاوز الكميات املسموح 

  ، والتوضيحات املتعلقة بذلك2018

موعة  الطرف    ) أ(املرفق/ا

  ألطنان االستنفادية االستهالك 

  خط األساس   الشرح أو التعليق 
احلد األقصى  

  2018للعام 

استهالك  
العام  
2018  

موعة /ءاملرفق   الصني - 1 طناً   71,5= االستخدامات احلرجة  236,5  صفر   49 142,١  الثانية ا
 ً طناً   71,5. الكمية املعفاة= استنفاد

ً يف املقرر  . االستخدامات  29/5استنفاد
ً  165املختربية والتحليلية=    . طناً استنفاد

موعة األوىل    طناً   52,3= االستخدامات احلرجة  52,3  صفر   ١ ١٠٢,١  املرفق هاء/ا
 ً طناً   52,3. الكمية املعفاة= استنفاد

ً يف    . ) 1(  29/6املقرر استنفاد
موعة /جيم املرفق   إسرائيل -2   2019خمزنة لتصديرها يف العام   16,5  صفر   -  الثالثة ا

موعة /هاء املرفق    2019خمزنة لتصديرها يف العام   335,6  صفر   2 148  األوىل ا

موعة الثانية هي رابع كلوريد الكربون؛  مادة(أ)   ء/ا موعة  ومادةاملرفق  موعة األوىل هي ؛ ومادة املرفق بروميد كلوريد امليثان هي  الثالثةاملرفق جيم/ا هاء/ا
  بروميد امليثيل. 

 ) 21/3و 14/ 10 (املقرران  2018اإلبالغ عن االستخدامات كعوامل معاجلة يف العام   -  دال

امل املعاجلة  األطراف الثالثة اليت كانت عليها تقارير متأخرة عن استخدامات عو  تقاريرها اآلن قدمت -   7
ت املتحدة األمريكية).(إسرائيل والصني   2018للعام   والوال

(اإلبالغ عن كميات صفرية يف استمارات إبالغ   14/ 30و   18/ 29و  24/14استجابة األطراف للمقررات    -هاء
ت مبوجب املادة    ) 7البيا

ت األطراف للمقررات  -   8 ستجا   29/18و  24/14يقدم هذا الفرع حتديثًا للمعلومات املتعلقة 
ت   2اجلدول . ويبني )2( 14/ 30و عدد األطراف اليت كانت قد قدمت استمارات غري مكتملة لإلبالغ عن بيا

  ، وعدد األطراف اليت استجابت لطلبات املتابعة اليت قدمتها األمانة طالبة التوضيح.2018للعام   7املادة 
   

 
الصادرات أو أن تسجل األطراف، عند اإلبالغ عن اإلنتاج أو الواردات أو  24/14طلب اجتماع األطراف يف املقرر   )2(

ت، مبا يف ذلك الصفر، عند االقتضاء، بدًال من ترك اخلانة  ت استمارات اإلبالغ عن البيا التدمري، رقمًا يف كل خانة من خا
فارغة. وطلب اجتماع األطراف أيضاً إىل األمانة أن تستقي التوضيح من أي طرف يقدم استمارة إبالغ تتضمن خانة فارغة. وكرر 

  .30/14و 29/18ف طلبه إىل األطراف يف املقررين اجتماع األطرا



UNEP/OzL.Pro.31/7/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2/Add.1 

4 

  2اجلدول 
ية يف استمارات  بشأن اإلبالغ عن كميات صفر   14/ 30و  18/ 29و   24/14استجابة األطراف للمقررات  
ت مبوجب املادة    7إبالغ البيا

  ٢٠١٨  وصف النشاط 
ت السنوية (عدد األطراف)    ١٩٥  اإلبالغ عن البيا

ت املادة  ستخدام استمارات اإلبالغ عن بيا ت    ١٦٤  (عدد األطراف)  7تقدمي البيا
ت املادة  ت  7تقدمي استمارات اإلبالغ عن بيا   ١٦  الفارغة (عدد األطراف) متضمنة بعض اخلا

ت الفارغة (النسبة املئوية)  ت مع بعض اخلا   ١٠  معدل تقدمي استمارات البيا
  ٤  االستجابة لطلب التوضيح الذي قدمته األمانة (عدد األطراف) 

  ٢٥  معدل االستجابة لطلب التوضيح الذي قدمته األمانة (النسبة املئوية) 
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  املرفق 
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