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االجتماع الثالث والثالثون لألطراف في بروتوكول  
 المستنفدة لطبقة األوزون مونتريال بشأن المواد 

 2021تشرين األول/أكتوبر  29-23عبر اإلنترنت، 
 *( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري و)  4البند  

 المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال: مسائل االمتثال 
 واإلبالغ التي تنظر فيها لجنة التنفيذ 

 لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
 لبروتوكول مونتريال

 االجتماع السادس والسبعون 
 2021تشرين األول/أكتوبر  21-20عبر اإلنترنت، 

 **من جدول األعمال المؤقت 5و 3البندين 
عرض من األمانة بشأن البيانات والمعلومات التي ُقد ِّمت بموجب  

 من بروتوكول مونتريال والمسائل ذات الصلة  9و  7المادتين  
المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن متابعة  

 بعدم االمتثال: خطط العمل القائمة للعودة إلى حالة االمتثال  المسائل المتعلقة

من بروتوكول مونتريال بشأن المواد    9و   7المعلومات المقدمة من األطراف وفقًا للمادتين  
 المستنفدة لطبقة األوزون 

 من األمانة   تقرير
 إضافة
 الموجز

موجز للجوانب الرئيسية للمعلومات الواردة في التقرير لمساعدة األطراف وأعضاء لجنة التنفيذ بموجب   فيما يلييرد  
 .إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال أثناء النظر في التقرير

 الحالة  المسألة/القسم الفرعي 
لمتطلبات اإلبالغ السنوي عن حالة االمتثال  - ألف

 مكرر( 3و 3، الفقرتان 7البيانات )المادة 
م  :2020إبالغ البيانات عن عام  • طرفًا من  168قدَّ

 طرفًا بيانات في هذا الشأن 198بين 
استهلكت ثالثة أطراف إضافية مواد خاضعة للرقابة   • 2020حالة االمتثال لتدابير الرقابة للعام  -باء

 :بمعدالت تفوق حدود الرقابة 2020في عام 
o وتتعلق حالتان منهما بحاالت عدم امتثال محتملة 
o   وكان استهالك واحد من األطراف لالستخدامات

 المعفاة
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 الحالة  المسألة/القسم الفرعي 
اإلبالغ عن استخدامات عوامل المعالجة للعام   -جيم

 31/6و 21/3و 10/14)المقررات  2020
 (32/5و

بشأن  2020ُقد ِّمت جميع التقارير المعلقة لعام  •
 استخدامات عوامل المعالجة 

السجل الموحد لحاالت فائض اإلنتاج أو   -دال
االستهالك المحسوبين التي تعزى إلى التخزين 

 (22/20و 18/17)المقرران 

أكد الطرف المتبقي الذي لم تكن لديه التدابير والنظم  •
الالزمة لمنع تحويل المواد المخزونة إلى استخدامات  

 يتوفر عليهاغير مأذون بها أنه أصبح 

 مقدمة -أوالً 
،  2021تشرين األول/أكتوبر  12توجز هذه اإلضافة المعلومات اإلضافية التي تلقتها األمانة حتى تاريخ  -1

من بروتوكول مونتريال بشأن المواد    9و  7إعداد التقرير عن المعلومات التي قدمتها األطراف بموجب المادتين  بعد  
(. وتمثل اإلضافة استكمااًل UNEP/OzL.Pro.33/6–UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/2المستنفدة لطبقة األوزون )

 وتحديثًا للمعلومات الواردة في ذلك التقرير.
 المعلومات المقدمة من األطراف -ثانياً 
 مكرر( 3و 3، الفقرتان 7حالة االمتثال لمتطلبات اإلبالغ السنوي عن البيانات )المادة  -ألف

، وبذلك بلغ مجموع األطراف التي  7طرفًا إضافيًا البيانات بموجب المادة  20، قدم 2020بالنسبة للعام  -2
طرفًا غير عامل بها(. ومن  48و 5من المادة  1طرفًا عاماًل بالفقرة  138طرفًا ) 186أبلغت عن هذه البيانات 

 . 2021أيلول/سبتمبر  30طرفًا التقارير بحلول  181بين هذا العدد، قدم 
هي    7من المادة    3على النحو المطلوب بموجب الفقرة    2020واألطراف التي لم تقدم بعد بيانات عن عام   -3

بيساو، وكوبا، وكوت ديفوار،   -جنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ودولة فلسطين، وسورينام، وسويسرا، وغينيا 
 وليختنشتاين، ومالي، وموريتانيا، ونيبال.

التي صادقت على تعديل كيغالي  5تعين على األطراف التالية العاملة بموجب المادة باإلضافة إلى ذلك، ي -4
لهيدروفلوروكربون( ا مركباتلبروتوكول مونتريال أن تكون قد قدمت بيانات خط األساس بشأن مواد المرفق واو )

الجمهورية العربية  ، ولكنها لم تفعل ذلك، وهي:7من المادة  2على النحو المطلوب بموجب الفقرة  2020لعام 
 بيساو، وكوبا، وكوت ديفوار، ومالي. -السورية، وجنوب أفريقيا، والصومال، وغينيا، وغينيا 

درج أسماء األطراف التي لم تقدم بعد بياناتها المتأخرة بحلول موعد اجتماع لجنة التنفيذ في مشروع وستُ  -5
من بروتوكول مونتريال سيعرض لكي  7البيانات بموجب المادة مقرر بشأن عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن 

  7ينظر فيه االجتماع الثالث والثالثون لألطراف. ولكن سيحذف اسم أي طرف يقدم بياناته المتأخرة بموجب المادة 
 من أي مشروع مقرر إذا ُقدمت البيانات المتأخرة قبل اعتماد اجتماع األطراف للمقرر المعني.

 2020متثال لتدابير الرقابة للعام حالة اال -باء
الحاالت اإلضافية التي أبلغ عنها حتى اآلن الستهالك المواد المستنفدة لألوزون لعام   1يتضمن الجدول  -6

، والتي تتجاوز الحدود المقررة، إلى جانب اإليضاحات أو التوضيحات التي قدمتها األمانة أو الطرف، حسب  2020
 االقتضاء.
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 1الجدول  
استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي يتجاوز الكميات المسموح بها في جداول التخفيض بموجب البروتوكول 

 ، والتوضيحات المتعلقة بذلك2020لـلعام 

 الطرف
 المرفق/

 مجموعة)أ(

 االستهالك )باألطنان االستنفادية(

 خط األساس أو التعليق توضيحال
الحد األقصى 

 2020لعام 
االستهالك لعام 

2020 
 االستخدامات المختبرية والتحليلية  123,8 0 49 142,1 المرفق باء/المجموعة الثانية الصين -1
حالة عدم امتثال محتمل. لم يرد  16,9 0 0,4 المرفق هاء/المجموعة األولى نيكاراغوا -2

 توضيح من الطرف بعد
لم يقدم الطرف توضيحًا بعد عن  6,0 0 4,4 المرفق هاء/المجموعة األولى أوزبكستان -3

 حالة عدم االمتثال المحتملة
 )أ(  مادة المرفق باء/المجموعة الثانية هي رابع كلوريد الكربون؛ ومادة المرفق هاء/المجموعة األولى هي بروميد الميثيل.

 ( 32/5و 31/6و 21/3و 10/14)المقررات  2020اإلبالغ عن استخدامات عوامل المعالجة للعام  -جيم
بشأن استخدامات عوامل المعالجة على النحو الوارد بإيجاز في   2020ُقد ِّمت جميع التقارير المعلقة لعام  -7

 . 2الجدول  
 2الجدول  

 2020المعالجة في عام استعراض المعلومات المبلغ عنها بشأن استخدامات عوامل 

 الطرف
االنبعاثات المبلغ عنها وضمن 

 الحدود
المواد الداخلة في تركيب المنتجات 

 أو االستهالك المبلغ عنها
تكنولوجيات االحتواء 

 المبلغ عنها
 نعم نعم نعم: ضمن الحدود الصين

نعم: غير قادر على تحديد ما  الواليات المتحدة األمريكية
 الحدودإذا كان ضمن 

 نعم نعم

 18/17السجل الموحد لحاالت فائض اإلنتاج أو االستهالك المحسوبين التي تعزى إلى التخزين )المقرران  -دال
 (22/20و

، أكدت إسرائيل أن لديها التدابير والنظم الالزمة لمنع تحويل المواد المخزونة إلى  2020بالنسبة لعام  -8
 استخدامات غير مأذون بها.

______________ 


