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 راف ــاألطـ ددــتعــالم دوقــللصن ةــــذيـالتنفي ةــاللجن

  الــ مونتري ولـبروتوك ذـــلتنفي

 والثمانون  السادس االجتمــــــاع

 2020 الثاني نوفمبر/تشرين  6 إلى 2 من ،مونتريال

 20211 مارس/آذار 12  إلى 8 من :مؤجل
 

 إضافة

 

 محددة إبالغ متطلبات  لديها  التي  المشروعات عن تقارير

 
،  أمور  جملة  في،  التنفيذية   اللجنة  قررت،  والثمانين  السادس  لالجتماع  الدورات  بين  فيما  الموافقة  عملية  خالل -1

  للفترة  النكا  لسري الهيدروكلوروفلوروكربونية    إدارة إزالة المواد  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  المبدأ  حيث  من  الموافقة

  األمم   برنامج  ومطالبةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    ستهالك ة الالكامل  اإلزالة  أجل  من  2030  إلى   2020  من

  النكا  لسريالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    استهالك  بشأن  المنقح  التحقق  تقرير  بتقديم )اليوئنديبي(    اإلنمائي  المتحدة 

 2. 2021يناير/كانون الثاني  15 أقصاه  موعد في األمانة  إلى 2019 إلى  2016  للفترة 

 .مقررلل استجابة اليوئنديبي من المقدم   أعاله  المذكور  التقرير إلدراج اإلضافة هذه  صدرتتو -2

 ( اليونيب /اليوئنديبي) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن التحقق من استهالك   :سري النكا

 خلفيةال

  الشريحة   على  التنفيذية  اللجنة  وافقت،  والثمانين  الخامس  لالجتماع  الدورات  بين   فيما  الموافقة  عملية  خالل -3

  جملة   في،  النكا  لسري  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  األولى  المرحلة  من  واألخيرة   الرابعة

السادس    بلق  أسبوعا  12  أقصاه   موعد  في  التحقق  تقرير  بتقديم   التزم   قد  اليوئنديبي  أن  أساس  على،  أمور االجتماع 

 . 2020 آب/ أغسطس 22 في التحقق  تقرير اليوئنديبي قدم ، الحق  وقت فيووالثمانين؛ 

 
 . (19-بسبب مرض فيروس كورونا )كوفيد 1

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAP/3من  184الفقرة  2
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إلنظام  تنفذ  الحكومة  أن  التقرير  أكدو -4 التراخيصا  المواد    وصادرات  لواردات  والحصص  صدار 

  2016  عام   في  ا متري  اطن  40.77  قدره   إضافي  استهالك  إلى  التقرير  أشار ،  ذلك  ومعالهيدروكلوروفلوروكربونية.  

  أشار   كما؛  مونتريال  بروتوكول  من  7  المادة  بموجب   عنه  المبلغ  باالستهالك   مقارنة  2017  عام   في  متري  طن  2.15و

  2017  عام   في  صادر   استيرادهناك بشأنها ترخيص    لم يكن،  ا متري  ا طن  22.9  كمية قدرها  عن  اإلبالغ   تم   أنه  إلى  التقرير 

  القائم بعملية التحقق  وأشار.  2017  عام   في  استهالك  أنها  على،  2018يناير/كانون الثاني    في  بلدال  إلى  وصلت  ولكنها

  لتلك  الفعلي االستهالك    لتحديد  األخرى  والمصادر   الجماركهيئة    في  المادية  لسجالت ل  تحليله لن يتمكن من إجراء  أن  إلى

  عن   الناجم   اإلغالق  بسبب  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  تقديم   قبل  السنوات

  طلبت ،  االستعراض  هذا  بإكمال  اليوئنديبيو   النكا  سري  لحكومة  السماح  أجل  نوم  3. (19- كوفيد)  فيروس كورونا  جائحة

  من  الثانية  المرحلة  في  النظر  لتمكين  2021يناير/كانون الثاني    15  أقصاه   موعد  في  محدث  تحقق   تقرير  تقديم   األمانة

والثمانين    في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد   إزالة  إدارة  خطة السادس   فيعقده    المقرر و  المؤجلاالجتماع 

 4. 2021 آذار/مارس

 إضافية   معلومات  األعضاء   أحد  طلب،  والثمانين  السادس  لالجتماع  الدورات  بين  فيما  الموافقة  عملية  اللوخ -5

  لتجنب  المساعدة   من  المزيد  تقديم   إلى  الملحة  بالحاجة  العضو  أساسه  على  أقر  والذي،  المحدث  التحقق  تقرير  تقديم   عن

  حيث  منو،  أمور  جملة  في،  الحق في وقت    التنفيذية  اللجنة  ووافقت .  التوصية  ونقح  اإلضافية  األنشطة  تنفيذ   في  االنقطاع 

  على   األولى  والشريحة،  النكا  لسري  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  على  المبدأ 

  حتى )اليونيب(    للبيئة  المتحدة   األمم   وبرنامج  اليوئنديبي  إلىالموافق عليها    األموال  ه لن يجري تحويلبأن  الفهم   أساس

  أن  وأكد  2019-2016  للفترة   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهالكمن    المنقح  التحقق  تقرير   األمانة  تستعرض

 األولى   للمرحلة  التنفيذية  واللجنة  الحكومة  بين  واالتفاق  مونتريال  لبروتوكول  امتثال  حالة  في  كانت  النكا  سري  حكومة

 الصلة  ذات  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم ،  االمتثال  عدم   حالة  وفي،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من

 5.المؤجل السادس والثمانين اجتماعها في التنفيذية اللجنة قبل من

 التحقق المحدث تقرير 

  في   موضح  هو  كما  2019-2016  للفترة   الواردات  أرقام   يؤكد  الذي  المحدث  التحقق  تقرير  اليوئنديبي  دم ق -6

 . 1 الجدول

 ( قدرات استنفاد األوزوناستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سري النكا )طن  -1الجدول 

 7المادة  تقرير البرنامج القطري  العام 
األقصى لالستهالك  الحد 

 المسموح به 
 االستهالك المتحقق منه

2016 10.54 10.54 12.51 12.74 

2017 8.85 8.85 12.51 9.04 

2018 9.84 9.84 12.51 9.84 

2019 9.91 9.91 12.51 9.91 

  تكن  لم  مونتريال  بروتوكول  من  7  والمادة   البرنامج القطري  تنفيذ  تقرير   بموجب  المقدمة  البيانات  أن   وحظول -7

  من منتظمة غير شحنات هناك كانت ، في التقارير  ورد وكما. 2017و 2016 لعامي منه  المتحقق  االستهالك مع متسقة

  محت . وسمسجل  غير  ومستورد  مسجل  مستورد  قبل  من  2017و  2016  عامي  في  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الفعلية  الواردات   أنإلى    التحقق  أشار. والمناسبة  التراخيص  بدون  ولكن،  بلدال   إلى  الواردات   هذه   بدخول  الجمارك  سلطات

 
 . /ExCom/86/74UNEP/OzL.Proمن  7الفقرة  3

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74من  30الفقرة  4

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAP/3من  184و 183الفقرتان  5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2 

 

 

3 

الحد األقصى  و  مونتريال  بروتوكول  هدف  من  أعلى  كانت  (استنفاد األوزون  من قدرات  اطن  12.74)  2016  عام   في

استنفاد    من قدرات  اطن  12.51)  التنفيذية  واللجنة  النكا  سري  حكومة  بين  االتفاق  في  المحدد  به  المسموح  لالستهالك

  البلد  استهالك  امتثال  أيضا  التحقق   وأكد.  متري(  طن  4.18  )استنفاد األوزون    طن من قدرات  0.23  بمقدار  (األوزون

  2017  من  للفترة   االتفاق و  مونتريال  بروتوكول  بموجبالمنصوص عليها    بأهدافهلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من ا

.  البلد  فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ب  الخاص  والحصص  نظام إصدار التراخيصل  الفعال  والتنفيذ  2019  إلى

  خالل   سينفذها  البلد  أن  اليوئنديبي  أكد  والتي  6، والحصص  نظام إصدار التراخيص   لتعزيز  توصيات  عدة   التقرير  ضمنوت

  بدأت  النكا  سري  حكومة  أن  اليوئنديبي  أكد  كما.  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة

 . منه التحقق تم  الذي  لالستهالك  وفقا 2017و 2016 لعامي  7 والمادة  البرنامج القطري   بيانات لتنقيح إجراءات

 تعليقات األمانة 

  هذاب  تقر  النكا  سري  حكومة  من  رسمية  رسالة  ذلك  بعد  وتلقت  اليوئنديبي  مع  التحقق  تقرير  نتائج  األمانة  ناقشت -8

 المعنية  الشركة ضد  بالفعل اتخذت  قد   القانونية  اإلجراءات   أن إلى وتشير،  هبشأن  أسفها  عن  وتعرب  المتوقع غير  الوضع 

  التخاذ  النكا  سري  جماركهيئة    في  جارية  األخرى  الداخلية  التحقيقات  وأن،  النكا  سري  في  الجمارك  انونق  إطار  في

  في   الواردات  في  الخاطئة  الممارسات   هذه   تكرار  عدم   بضمان  التزامها  إلى  الحكومة  أشارت  كما.  الالزمة  اإلجراءات

 المناسبة  اإلنفاذ  تعديالت  وإجراء  الجمارك  وسلطات  الوطنية  األوزون  وحدة   بين  اإلبالغ  آلية  تعزيز  خالل  من  المستقبل

  نظام  وضع  وسيتم ،  2018  عام  منذ  قوي  رصد  نظام   وضع،  ذلك  على  الوة . وعالتحقق  تقرير  في  به  الموصى  النحو  على

ا إل إطار  اإلنترنت  عبر  واإلبالغ  خيص التر صدار    المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  في 

 . تراخيص بدون استيراد  عمليات حدوث  تجنب إلى  ذلك  يؤدي أن المتوقع ومن. الهيدروكلوروفلوروكربونية

الحد   في ضوءو، 2016 لعام  األوزون استنفاد قدرات من طنا 12.74 البالغة الواردات من التحقق من خاللو -9

  النكا   سري  تجاوزت،  العام   لذلك  األوزون  استنفاد  قدرات  من  طنا  12.51  البالغ  للبلد   به  المسموح  األقصى لالستهالك

  مقدار ب  التنفيذية  اللجنة  مع  اتفاقها  في  المحدد   به  المسموح  الحد األقصى لالستهالكو  مونتريال  بروتوكول  بموجب   الهدف

  لف أ- 7  التذييل   في   عليه  المنصوص  الجزائي  للشرط  فقاوو.  متري(  طن   4.18)استنفاد األوزون    طن من قدرات   0.23

با   االتفاق  من   مبلغ  تخفيض  يمكن  7، الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  األولى  لمرحلةالخاص 

 غرامة  عنه  ينتج  مما،  به  المسموح  األقصى  الحد   يتجاوز  الذي  المتري   للطن  أمريكي  دوالر  2,500  بمقدار   المقدم   التمويل

 .الوكالة  دعم   تكاليف إلى باإلضافة، أمريكيا دوالرا  10,450 قدرها

ها الخاص  نظام لتعزيز إطارا   وضعت قد النكا سري حكومة  أن إلى   األمانة أشارت، أعاله   ورد ما وبناء على  -10

  هذه  ظهر. وتللرقابة  الخاضعة  بالمواد  المشروع  غير  لالتجار  المحتملة  القضايا  معالجة  أجل  من  خيصاالتر بإصدار  

إلى    المحددة   اإلجراءات   المواد   إزالة  إدارة   خطة  يتجاوز  بما  الحكومة  التزام  اإلنفاذ   آليات   تعزيزالرامية 

  وينبغي،  التنفيذية  اللجنة  مع  واالتفاق  مونتريال  لبروتوكول  الرقابة  لتدابير  االمتثال  لضمان  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  البلد   بأن  األمانة  اليوئنديبي  أبلغ  كما.    البلد  على  تطبيقها  سيتم   التي  العقوبةاتخاذ قرار بشأن    عند   االعتبار  بعين  تؤخذ  أن

 .2017و 2016 لعامي المقدمة 7 المادة   بيانات لتنقيح األوزون نةأما  إلى  طلبتقديم ب بادر  قد

 
( من أجل  SLCجمارك سري النكا )هيئة ( وDIECتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين وحدة األوزون الوطنية، وإدارة مراقبة االستيراد والتصدير ) 6

مزيد من اليقظة  والالمواد المستنفدة لألوزون؛  من  لواردات  اخيص  اوتر  تقديم طلباتالتغييرات في شكل  والتراخيص والحصص؛  إصدار  نظام  التنفيذ الفعال ل

أنها  لتبدو  تم تمويهها من خالل وضع عالمات زائفة  يالتي    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن اإلمدادات غير المشروعة المحتملة من   مواد  على 

هذه التوصيات أيضا    وأُدرجتالجمارك.  هيئة  واإلعالنات الخاطئة عن الرموز الجمركية؛ وتحسين معايير تحليل المخاطر من قبل    هيدروفلوروكربونية

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  8في الفقرة 

يتجاوز المستوى المحدد    الذيدوالر أمريكي لكل طن متري من االستهالك    2,500من االتفاق، يجوز تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار    11للفقرة  وفقا    7

الصف   سنة    لفأ-2  التذييلمن    2-1في  يتم لكل  الصف  تحقيق  فيها    ال  في  المحدد  )-2  التذييل من    2-1الهدف  ، لف أ-7  التذييلألف 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62 ،الحادي والعشرون(. المرفق 
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  المواد   إزالة  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  من  األولى  الشريحة  على  الموافقة  لشرط  استجابةو -11

  458,238  البالغ  المحتجز  التمويل  لصرف  الخزانة  أمين  إلى  تعليمات  األمانة  ترسل  لم ،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ا  دوالر  15,134  البالغ  الوكالة  دعم   تكاليف   إلى  باإلضافة،  أمريكي  دوالر  216,200  من  يتألفالذي  و ،  أمريكيا  دوالرا

  ةأمريكي  اتدوالر   26,104  البالغة  الوكالة  دعم   تكاليف  إلى  باإلضافة،  أمريكي  دوالر  200,800، وليوئنديبيل  أمريكيا

 .المؤجل والثمانين السادس االجتماع في التنفيذية اللجنة  جانب من الصلة ذات اإلجراءات انتظارفي ، لليونيب 

 توصية ال

 :في التنفيذية اللجنة  ترغب دق -12

  إلى  2016 من للفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهالك بشأن المحدث  التحقق بتقريرعلما  اإلحاطة (أ)

  الوثيقة   في  والوارد  اليوئنديبي  من  المقدم ،  النكا  لسري  2019

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2 ؛ 

 : بما يلي  كذلك اإلحاطة علما ( ب)

  7 والمادة   القطري  برنامجهابيانات تقرير    لتنقيح  إجراءات  اتخاذ  في  شرعت  قد  النكا  سري  حكومة  أن (1)

 ؛ منه التحقق تم  الذي  لالستهالك  وفقا 2017و 2016 لعامي

  الهدف  تجاوز  النكا  سري  في  2016  عام   فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    استهالك  أن  القلق  مع (2)

  بين  االتفاق  في  المحدد  به  المسموح  الحد األقصى لالستهالكو  مونتريال   بروتوكول  بموجب المحدد  

  4.18)استنفاد األوزون   طن من قدرات  0.23  بمقدار  العام  لذلك التنفيذية  واللجنة النكا سري حكومة

 ؛ طن( متريطن 

في  االمتثال  إلى  للعودة  الالزمة  الخطوات  اتخذت  قد  النكا  سري  حكومة  أن (3) الموضح  النحو    على 

 حالة  في  كان البلد   أن  الذي يبين 2019  إلى  2017 من التالية للسنوات   منه التحقق تم  الذي االستهالك 

 ؛ امتثال

  طريق  عن  المستقبل  في  الواردات   بشأن  الخاطئة  الممارسات  تكرار  عدم   بضمان  ملتزمة  الحكومة  أن (4)

 ؛ المناسبة  اإلنفاذ  تعديالت وإجراء الجمارك وسلطات الوطنية األوزون وحدة  بين اإلبالغ  آلية تعزيز

 النكا  سري  حكومة  بين   االتفاق  من  ألف -7  والتذييل   11  للفقرة   وفقا  التمويل   في  اتخفيض  تطبقت سكان  إذا   ما ( ج)

  على أساس   امحسوبالهيدروكلوروفلوروكربونية،    إدارة إزالة المواد  خطة  من  األولى  للمرحلة  التنفيذية  واللجنة

  األقصى  الحد  يتجاوزالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    استهالك  من  متري  طن  لكلأمريكي    دوالر  2,500

دعم   تكاليف   إلى باإلضافة، اأمريكي  ادوالر  10,450 إلى  تصل   غرامة إلى يؤدي مما، لالستهالك به  المسموح

 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد إزالة إدارة  خطة من الثانية المرحلة من األولى الشريحة  على، الوكالة

 خطة  من  الثانية  المرحلة  من  األولى  للشريحة  عليه  الموافق  المحتجز  التمويل  صرف  الخزانة  أمين  من  تطلب  أن (د)

  من   يتألفو،  اأمريكي  ادوالر   458,238  بمبلغ  النكا  لسري  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة 

  ليوئنديبيل  اأمريكي  ادوالر  15,134  البالغة  الوكالة  دعم   تكاليف  إلى  باإلضافة،  أمريكي  دوالر  216,200

 . لليونيب ةأمريكي اتدوالر 26,104 البالغة الوكالة  دعم   تكاليف إلى باإلضافة ،أمريكي دوالر  200,800و

_______________ 


