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ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكم 

  نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف
  يناثلا عامتجالا

لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم 
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  لوألا عامتجالا

 ،   ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٩ايسينودنإ ،يلاب

انييف ةيقافتا  يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل يناثلا كرتشملا عامتجالا ريرقت
فارطإلل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالاو نوزوألا ةقبطةيامحل  يف  
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب لايرتنوم لوكوتورب    

  ةمدقم

بتكمل يناثلاكرتشملا عامتجالا دقعنا   - ١ ةيامحل انييف ةيقافتا  يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا 
لوألا عامتجالاو،نوزوألا ةقبط عامتجالا بتكمل   فارطألل نيرشعلاويناثلا  لايرتنوم لوكوتورب  يف  
، يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب  ،ايسينودنإ ىلاب ،تارمتؤملل ناليتناو زكرمب شتيب روناس قدنف
نيرشت ١٩ ،تبسلا موي   .٢٠١١ربمفون /يناثلا 

  عامتجالا حاتتفا  -  ًالوأ
ذلا،)اكنال يرس(الاب يثاموس ل.و ديسلا كراش  - ٢ اه دايرب ارونأ ديسلا لثميي  ريزو  ،اباي اناشر 
فارطألارمتؤملنماثلا عامتجالا بتكم سيئرو اكنال  يرس يف ةئيبلا عامتجال ل ةكرتشملا ةسائرلا، يف  

رتيوأ اروبيدةديسلاعم كرتشملا  عامتجالا بتكم سيئر ،  فارطألل نيرشعلاويناثلا  لوكوتورب  يف  



UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/3-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/3  

2 

تبسلا موي ًءاسم ٣٠/٦ةعاسلا مامت  يف عامتجالا ءدب نلعأف )١(.لايرتنوم نيرشت ١٩   ،ربمفون/يناثلا 
  .اباي ديسلا تايحت مدقو
نيكراشملاب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألازيلازنوغ وكرام ديسلا بحر  - ٣ هتراشإ ددصبو ،  ىلإ  
نأب حرص ،تاونس ثالث لك دقعنت لوكوتوربلاو ةيقافتالا يف فارطألل ةكرتشملا تاعامتجالا نأ  
 يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا كرتشملا عامتجالا

ددع  يف تبت نأفارطألا ىلع نوكي ةكرتشملا تاعامتجالا ءانثأف . ةديرف ةصرفوه لايرتنوم لوكوتورب 
نوزوألا ثوحبيريدملنماثلا عامتجالا نع ةئشانلا تايصوتلا لثم ةمهملا اياضقلا نم  دراوم ديدجتو  ، 

ةمهم قودنصلا دراوم ديدجت تاررقم نوكتو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا
  .ةمداق تاونسل لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نم لك لمعل ةبسنلاب
ةكرتشملا تاعام تجالا ميظنتل دهج نم هتلذب امل نوزوألا ةنامأ ىلإركشلا بتكملا هجو و  - ٤
  .فارطألل
٥ -   نماثلا عام تجالا بتكم يف مهؤامسأ ةيلاتلاءاضع ألاني بتكملل ةكرتشملا تاعامتجالا رضحو
   :انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل

اكنال يرس ،الابيثاموس. ل.و/ديسلا    :سيئرلا   )ئداهلاطيحملاو ايسآ ( 
ناتسزيغرق ،فييلانمأ سرام/ديسلا  :سيئرلا باون   )ةيقرشلا ابروأ( 

ابوك ،اينيب ازونبسا نوسلين/ديسلا   )يبيراكلارحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ( 
ادنك،يدام درانرب/ديسلا   )نورخآو ةيبرغلا ابوروأ ( 

جعح.ل تزع/ديسلا    : ررقملا رصم ،يـبيا    )ايقيرفأ( 
يرشعلاويناثلاعامتجالا بتكم نم مه ؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا كلذك تاعامتجالا رضحو  - ٦ ن  
  :لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،رتيوأ اروبيد/ةديسلا   :سيئرلا ةيلامشلا ادنلريا و 
  )نورخآو ةيبرغلا ابوروأ(

سنوت ،ىشاننه نيساه/ديسلا  :سيئرلا باون   )ايقيرفأ( 
ناتسكاب ،فارشأ دمحم/ديسلا   )ئداهلاطيحملاو ايسآ ( 
رصلا،نزور اجنوس/ةديسلا   ) ةيقرشلا ابوروأ(ب  

  )يبيراكلارحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ (ادانيرغ  ،شرشت لكيام/ديسلا    :ررقملا
  .يمسر ريرحت نودب تمدُق ام وحن ىلعنيكراشملاب ةلماك ةمئاق ريرقتلا اذه قحلم  يف درت  - ٧

                                                           
اهدلب سفن نم اهليمز زفير نفيتس ديسلا لحم رتيوأةديسلاتلح   )١( يذلا   عامتجالل ًاسيئر بختنا،   يناثلا 
 .هبصنم ةدم لامكإ نم نكمتي مل هنكلو فارطألل نيرشعلاو
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  لامعألا لودج رارقإ  -ًاينا ث
لودج ساسأ ىلع يلاتلالامعألا لودج نابتكملا رقأ   - ٨ دراولا تقؤملالامعألا  ةقيثولا  يف  

UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1:  
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  .لامعألا لودج رارقإ  - ٢
انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ةرداصلا تاررقملا ذيفنت يف نآلا ىتح ةزجنملا لامعألا   - ٣

  :ةلصلا تاذ لئاسملاو نماثلا هعامتجا يف
  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا جئاتن  )أ(
  ؛فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالا  )ب(
  ؛نوزوألا ثوحب ةطشنأ هجاوت يتلا تايدحتلا  )ج(
يناثلا عامتجالا نع ةرداصلا تاررقملا ذيفنت يف نآلا ىتح ةزجنملا لامعألا   )د(

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو
انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل تدعأ يتلا لمعلا قئاثول ماع ضرع   - ٤

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو
عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا لامعأ لودج ضارعتسا   - ٥

لامعأ رييستل قيرط ةطيرخل ضرعو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلا و ثلاثلا
  .نيعامتجالا

  .ىرخألا لئاسملا  - ٦
  .ريرقتلا دامتعا  - ٧
 .عامتجالا ماتتخا  - ٨

تزجنأ يتلالامعألا   -ًاثلاث  هعامت جا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاررقم ذيفنتنأشب نآلا ىتح  
ةلصلاتاذ لئاسملاو نماثلا    
-UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2ةقيثولا زجوأو دنبلا اذه نوزوألا ةنامأ لثمم مدق   - ٩

UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 لوألا قفرملا تاررقملا ىلع ةماع ةرظن ىلع اهيف لوألا قفرملا لمتشأ يذلا،   
ءانثأ فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ،هعامتجا  و نماثلا زجوم ،يناثلاقفرملا  يف   ةذختملا تاءارجإلاب  يلودج 

عامتجالا اهدمتعا يتلاتاررقملا نأشب  فارطألل نورشعلاويناثلا    .لايرتنوم لوكوتورب يف  
نماثلا عامتجالا نأشب ريرقت ضرع متيس هنأ يذيفنتلانيمألا فاضأو   - ١٠ نوزوألا ثوحبيريدمل   ، 
دقعنايذلا نم ةرتفلا لالخ فينج يف   ىلإ ٢  رايأ٤  كلذ  يف ةدراولا تايصوتلا نأو ،٢٠١١ويام / 
امك .ةيقافتالا هذه راطإ يف ةزجنملا لامعألا معدت فوس ريرقتلا يذلا لالقتسالا ىلإراشأ  هيلع لصح    

يذلاوًارخؤم نادوسلا بونج  دي ادوعي مل لوكوتوربلاو ةيقافتالا نأ ىنعي امهيلع قيدص تلا نأب نايع 
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ىلع نيبتكملا ثحو  ،قيدصتلا ةيملاع ةداعإل ةصرف لثمت فارطألل ةكرتشملا تاعامتجالا نأو. يملاع
  .نادوسلا بونج يف ةئيبلا ريزو عم ةيمسر ريغ ةروصب قيدصتلا ةلأسم ةشقانم

ةصيرح نادوسلا ةموكح نأو نادوسلا بونج ةموكح عم لاصتا ىلع هنأب ءاضعألا دحأ حرص   - ١١
بونج ةموكح لثمم عم ثدحتي نأ رخآ لثمم ضرعو . لوكوتوربلاو ةيقافتالا نم لك ىلع قيدصتلا ىلع

حبصت نأ ةديدجلا ةلودلل ا يتلا قرطلا فاشكتسال ةكرتشملا تاعامتجالا شماه ىلعنادوسلا   نكمي  
  .ةعرسلا حانج ىلع نوزوألا تايقافتا يف ًافرط

تمدقيتلا تامولعملاب ًاملع نابتكملا ذخأ  - ١٢  .  

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمت ؤمل عساتلا عامتجالل تدعأ يتلا لمعلا قئاثول ماع ضرع  - ًاعبار 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو

-UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2ةقيثولاب ثلاثلا قفرملا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم تفل   - ١٣

UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 ،نيكرتشملا نيعامتجالل تدعأيتلا قئاثولا ةمئاق مدق يذلاو  .  
بابسألا نع ءاضعألا دحأ لءاستو  - ١٤ لعجيتلا  لاومألات  ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا يف    
اذإ امو ،نآلا ىتح ةصصخم ريغلظت انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلا وثوحبلا لاجم  يف ةطشنألا  
  .هدلب يف نوزوألا دصر ةزهجأ ةرياعم تاقفن ديدستل لاومألا هذه ضعب لامعتسا نكمملا نم ناك

ينامئتسالا قودنصلا نأ يذيفنتلانيمألا حضوأ  - ١٥ قودنص وه   كرتشم عورشم ةئيه ىلع  يعوط 
ةيملاعلا داصرألا ةمظنم نأو ،ةيملاعلا داصرألا ةمظنم عم سملايه    .تاعورشملل لاومألا دامتعا نع ةلوؤ 

كانه لازي ال هنأ كلذك ةنامألايلثممدحأ حضوأ   - ١٦ وحن  ارالودب رالود١٠٠ ٠٠٠   تايالولا ت  
ينامئتسالا قودنصلا يفةدحتملا ةيميلقإلا تاعورشملا نم ديدعلا تمظن ةيملاعلا داصرألا ةمظنم نأو   يف  
،يضاملا يعورشم ميظنتب نآلا موقت ا  أو نيرخآن  قودنصلا يف رفاوتملا ليومتلا نأ نم مغرلا ىلعو.    
كلذ ىلع ءانب ًايلاح دودحمينامئتسالا يغبني هنإف  ضعلا اذهل،    .هحرتقم مدقيهدلب لعجي نأ و  

تمدقيتلا تامولعملاب ًاملع نابتكملا ذخأ  - ١٧  .  

ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا لامعأ لودج ضارعتسا   -ًاسماخ 
  نيعامتجالا لامعأ رييستل قيرط ةطراخل ضرعو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

فارطألل نيكرتشملا نيعامتجالل عقوتملا لمعلا جمانربيذيفنتلانيمألا زجوأ   - ١٨ ًالمكمو ًازجوم ،   
  .UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2ةقيثولا نم ًاعبار عرفلا  يف ةدراولا تامولعملا

نيمألا حرص ،يريضحتلاءزجلل قيرطلا ةطراخب قلعتي اميفو   - ١٩ جتت ةينلا نأبيذيفنتلا  لوانت ىلإ ه  
مويلا ةيا  يف لامعألا لودج دونب عيمج  امب،يناثلاهتياغ دعوم  .ةيرورضلا لاصتالا ةقرفأ ءاشنإ كلذ يف  

ءزجلا ءانثأ ًادج ليئض تقو الإ دجوي ال هنأ ىلإراشأو  اياضقلا ثحبليريضحتلا  نأو  ،ةماع تاسلج يف  
اضقلا ةشقانم ةلصاوم ىلع ىرج دق ةدحتملاممألا يف فرعلا نم ءاهتنالا درجمب لاصتا ةقرفأ لخاد اي  
تلا كلذ دعب زجوأ مث.ةماع تاسلج يف اهتشقانم دقعي يذلا ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تابيتر   يموي 

نيرشت ٢٥و ٢٤  .ًاحابص ةرشاعلا يف ةرودلا حاتتفا ءدب دعوم ديدحت مت هنأ نم مغرلا ىلع. ربمفون/يناثلا 
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مسر ًاحوتفميلعفلاتقولا كرتي فوسو  ايسينودن إسيئر رضحي نأ لومأملا نم هنأل ًارظن دكؤم ريغو ًاي  
لمع لودج نأو،حاتتفالا لفح نآلا ىتح ةيئا يف ه   تيقوت نكي امهمو .ةروصب ددحتي مل مويلا كلذ  

أدبي فوس هنإف ىوتسملا عيفرلا ءزجلليمسرلاحاتتفالا  نيرشت ٢٤موي ًاحابص ةرشاعلا  يف   ربمفون /يناثلا 
ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بناج نم ريرقتو مييقتلا ةقرفأ بناج نم ضورعو ،بتكملا ةئيه باختناب  
  .دوفولا ءاسؤر بناج نم تانايبو فارطألا ددعتملا قودنصلل

كلذ تلتيتلا ةشقانملا لالخو  - ٢٠ نم نأ مغرلا ىلع هنأ ظحول ؛  لاصتا ةقرفأ ءاشنإ يرورضلا   
نم نإف ،نكمم تقو عرسأ يف ةفلتخم ذكيرورضلا  ثدحتلل فارطألا مامأ ةصرف لا ةحاتإ نامض كل 
لامعألا لودج دونب نم دنبيأ نأشب نكمملا نم ناك اذإ ام نأشب ةشقانم ترجو .ةماع ةسلج يف    
ةماعلا تاسلجلا عميزاوتلابكلذ دعب لمعت مث عامتجالا مايأ لوأ  يف لمعلا أدبت نأ لاصتالا ةقرفأل  . 
نابتكملاِرّكُذو تناك ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلاعامتج الا ءانثأ هنأب كلذك    

 يحرتقملا ةشقانم ىلع تقفتا دق فارطألا تابكرم نأشب لايرتنوم لوكوتورب ليدعت ىلإ ن ييمارلا ن
   .رخآ قيرف يف وأ لاصتا قيرف يف اهتشقانم نم ًالدب ةماع ةسلج يف ةيرولفورديهلا نوبركلا

لاصتا قيرف ءاشنإ نكمي،دراوملا ديدجت ةيضقب قلعتي اميف ،يذيفنتلانيمألا حرص و  - ٢١ أدبي نأو ،   
مويلا ةحيبص ريدقت ىصقأ ىلع وأ ،لوألا مويلا يف هتالوادمقيرفلا  عامتجالا نميناثلا   ، نيسيئرلا نأو   

 ءزجلل نيكراشملا يدوغةديسلا امهو يريضحتلا  كلا  خيش يايدناليس ديسلاو ) ادنلوه(دامي    ،)لاغنسلا( 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع فارطأ ةرشع لمشي قلغم لاصتا قيرف ءاشنإ ناثحب ي نم ٥   

لاصتالا قيرف فارطأ نم فرط لكل نكميو .ةلماع ريغ فارطأ ةرشعو لوكوتوربلا ا رايتخاب موقي نأ  
ًاوضعنيعبرأزواجتي ال ددع ىلع لاصتالا قيرف ةيوضع لمتشت ثيحب رخآ وضع   .  

دوهجلا عيمج نأب يذيفنتلانيمألا حرص ،لاصتالا ةقرفأ ددعو ليكشت نأشب لاؤ س ىلع ًادرو  - ٢٢  
ًايميلقإ ةنزاوتم لاصتالا ةقرفأ ىتأت نأ نامضل لذبتفوس  حب ريبادتلا عيمجْذختتنأ و  ةروصب عمتجت  الثي  

عامتجالا ءانثأ لاصتا ةقرفأةينامثءاشنإ عقوتملا نمو . ناكمإلا ردقب ةيزاوتم  .  
  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع نابتكملاذخأ   - ٢٣

 بتكملا ةئيهباختنا : ىرخأ لئاسم  -ًاسداس 
نيمألا حضوأ ،نيبتكملا ءاضعأ رايتخا ةيلمع نأشب لاؤس ىلع ًادرو  - ٢٤ ماظنلا نأب يذيفنتلا   يلخادلا 
 ،ًاسيئر بختني نأ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجاو فارطألا رمتؤم نم لك ىلع هنأب ىضقي
سيئرلل باون ةثالثو،ًاررقمو يميلقإقيرف لك ىلع نوكيو .   ي نأ   لمعلل قيرفلا نمنيلثمم نيع بصانم  يف  
فر ل ًاقبط قيرفلل صصخت ةئيه نييعت ةيلمعل ًاليصفت رثكأ حرش دريو .بصانملل يميلقإلا بوانتلاع  
ءاب ًايناث نيعرفلا يف UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1ةقيثولا  يف بتكملا  ١ 

  .٢ءاب ًايناثو 
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 ريرقتلا دامتعا  -ًاعباس 
ممعي مث ةنامألا بناج نم هدادعإ متي فوس ريرقتلا عورشمنأ بسيئرلا نلعأ   - ٢٥ ءاضعأ ىلع  
نم ءاهتنالامتي مث . نكمم تقوعرسأ يف ن يبتكملا لا ذخأو ذئدعبريرقتلا  مهل مدق يو ،رابتعالانيعب تاقيلعت  
اذه دمتعا دقو.هدامتعال ءارجإلا اذه عابتا دعب ريرقتلا   . 

 عامتجالا ماتتخا  - ًانماث 
ًءاسم٥٥/٧ مامتيف عامتجالا ماتتخا كراشملا سيئرلا نلعأ   - ٢٦  .  
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  قفرملا
  نيكراشملاب ةمئاق

نيرشعلاو يناثلاعامتجالاو انييف ةيقافتا  يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكم ءاضعأءامسأ   - فلأ  
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

ادنك  
Mr. Bernard Madé,  
Director, Chemicals Production 
Chemical Sectors Directorate  
Environmental Stewardship Branch  
Environment Canada  
200 Sacre-coeur Boulevard, 3rd floor  
Gatineau K1A 0H3  
Canada  
Tel: +1 819 934 4533  
Fax: +1 819 994 0004 
E-mail: Bernard.Made@ec.gc.ca  

ابوك  

Dr. Nelson Espinosa  
Director  
Oficina Técnica de Ozono de Cuba  
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente  
Calle 20e/18a.y47 Miramar Municipio Playa, La 
Habana 10300  
Cuba  
Tel: + 537 202 5543, 202 9585  
Fax: + 537 204 4041  
E-mail: espinosa@ama.cu  

رصم  

Dr. Ezzat Lewis Hannalla Agaiby  
Director  
National Ozone Unit 
Egyptian Environmental Affair Agency  
Ministry of State for Environmental Affairs  
30 Misr Helwan El-Zyrae Rd, Maadi - P.O. Box 
11728, Cairo  
Egypt  
Tel: +202 3817 6390 /+202 122181424  
Fax: +202 381 76390  
E-mail: eztlws@yahoo.com  

ادانيرغ  
Mr. Michael A. Church  
Financial Complex, Carenage  
St. George's  
Grenada  
Tel: +473 440 2214  
Fax: +473 440 0075  
E-mail: mchurch@spiceisle.com , 
smithll31@hotmail.com  

ناتسزيغريق  
Mr. Mars Amanaliev  
Head of NOU  
National Ozone Center of Krygyzstan  
Ministry of Ecology and Emergency Situations 
of the Kyrgyz Republic  
142 Gorky Street, Room 234  
Bishkek 720055  
Kyrgyzstan  
Tel: +996 312 548 852  
Cell: +996 772 535 292  
Fax: +996 312 548 853  
E-mail: ecoconv@ozonecenter.kg  

ناتسكاب  
Mr. Muhammad Ashraf 
Joint Secretary 
(International Cooperation Wing) 
 National, Project Director (Ozone Cell), 
Planning Commission, 
Planning & Development Division, 
4th Floor, Room No. 408, 
Local Government Complex, 
Sector G-5/2,  
Islamabad  
Pakistan 
Tele: + 92-51-9245523 
Fax:  + 92-51-9245524 
E-mail: jsicenv@gmail.com 
 
Mr. Mohammad Asif Khan 
National Programme Manager 
Ozone Cell 
Planning Commission 
Planning and Development Division 
339 Ravi Road G-8/2 
Government of Pakistan 
Islamabad 
Tel: +92 51 9260686 
Cell: + 92 300 510 7096 
Email: asifmk@yahoo.com 
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ايبرص  
Ms. Sonja Ruzin  
NOU Officer  
Ministry of Environment, Mining and Spatial 
Planning  
Omladinskih Brigada, 1 Str.  
New Belgrade 11070  
Serbia  
Tel: +381 112 856 141  
Fax: +381 112 691 746  
E-mail: sonja.ruzin@ekoplan.gov.rs  

اكنال يرس  
Mr. W.L. Sumathipala 
Senior Technical Advisor 
Ministry of Environment 
980/4, Wickramasinghe Place  
Etul Kotte Road, Pitakotte,  
Sri Lanka 
Tel: + 94 11 288 3455 
Fax: + 94 11 288 3417 
Email: sumathi@noulanka.lk,  
wlsumathipala@hotmail.com  

سنوت  
Dr. Hassen Hannachi  
Chef de Départment de l'evaluation 
Environnementale  
et de la depollution et Directeur du Bureau 
National de l'Ozone  
Agence Nationale de Protection de 
l'Environnement  
Ministere de l'Agriculture et de l'Environnement  
Centre Urbain Nord 15 Rue 7051 Cite Essalem  
Tunis 1080  
Tunisia  
Email : dt.dep@anpe.nat.tn 

ةدحتملا ةكلمملا  
Ms. Deborah Owens  
Department of Environment,  
Food and Rural Affairs 
Department of Environment  
Area 5E Ergon House,  

Smith Square  
Horseferry Road,  
London SW1P 2AL  
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland  
Tel: + 44 020 7238 4722 
Cell: +44 077320 471  
E-mail: deborah.owens@defra.gsi.gov.uk  
 

 نوزوألا ةنامأ  -ءاب 
Mr. Marco Gonzalez  
Executive Secretary  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
United Nations Avenue, Gigiri 
P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: +254 20 762 3885/3611  
E-mail: Marco.Gonzalez@unep.org  
 
Mr. Gilbert M. Bankobeza  
Senior Legal Officer  
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
United Nations Avenue, Gigiri 
P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: +254 20 762 3854/3848  
E-mail: Gilbert.Bankobeza@unep.org  
 
Ms. Megumi Seki  
Senior Scientific Affairs Officer 
Ozone Secretariat  
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
United Nations Avenue, Gigiri 
P.O. Box 30552  
Nairobi 00100  
Kenya  
Tel: +254 20 762 3452/4213  
E-mail: Meg.Seki@unep.org  

 

____________  


