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 ملتحدة للبيئةا

  

جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال 
 مونرتايللربتوكول 
 واخلمسون الثامن االجتماع

 2017 تشرين الثاين/نوفمرب 18مونرتايل، كندا، 

 تقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل عن أعمال اجتماعها التاسع واخلمسني

 افتتاح االجتماع -أوالا 
عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل يف مركز ُعقد االجتماع التاسع واألربعون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء  -1

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  18املؤمترات التابع ملنظمة الطريان املدين الدويل يف مونرتايل بكندا، يوم 
يرلندا الشمالية( االجتماع يف الساعة أن َردي )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يوافتتح رئيس اللجنة برا -2

 العاشرة صباحاا.
ورحبت األمينة التنفيذية ألمانة األوزون تينا بريميبيلي ابملشاركني. وأشارت إىل أن معدل اإلبالغ عن  -3

. ووجهت االنتباه إىل خمتلف 1٩7بياانت من أصل  بلداا  1٩٦حيث قدم  اترخيياا  بلغ رقماا  201٦البياانت لعام 
كستان والفلبني إلدخال تغيريات يف بياانت خط األساس، املسائل املعروضة على اللجنة، مبا فيها الطلبات الواردة من اب

ومتابعة املسائل املتعلقة بعدم االمتثال من خالل خطط العمل القائمة لكازاخستان وأوكرانيا لكفالة عودهتما إىل 
 االمتثال. وأعربت يف اخلتام عن متنياهتا أبن ُُتري اللجنة مداوالت مثمرة.

 وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -اثنياا 
 احلضور -ألف

 ،كندا  ،رومانيا ،جورجيا ،بنغالديش ،ابراغواي ،حضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية: األردن -4
 هاييت. ومل يتمّكن ممثل الكونغو من احلضور.، يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ،كينيا

ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف، والوكاالت املنفذة للصندوق املتعدد  وحضر االجتماع أيضاا  -5
األطراف، وهي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 )اليونيدو(، والبنك الدويل.
وين. وكان ممثل ابكستان قد ُدعي حلضور االجتماع، ولكنه وحضر ممثال كازاخستان والفلبني كطرفني مدع -٦

 مل يتمكن من اجمليء.
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 وترد قائمة ابملشاركني يف املرفق الثاين هلذا التقرير. -7
 إقرار جدول األعمال -ابء

أقررررررررت الرررررررلرررررررجرررررررنرررررررة جررررررردول األعرررررررمرررررررال الرررررررترررررررايل عرررررررلرررررررى أسرررررررررررررررررررراس جررررررردول األعرررررررمرررررررال املرررررررؤقرررررررت  -8
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/R.1/Rev.1): 

 االجتماع.افتتاح  -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
من بروتوكول مونرتايل  ٩و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -3

 واملسائل ذات الصلة.
عرض تقدمه أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات الصلة  -4

تنفيذية للصندوق واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة )برانمج األمم املتحدة الصادرة عن اللجنة ال
اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل( من 

 أجل تيسري امتثال األطراف.
نة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جل -5

 االمتثال: خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال: 
 (؛ 58/1والتوصية  2٦/13كازاخستان )املقرر  (أ)
 (.58/2والتوصية  24/18أوكرانيا )املقرر  (ب)

التزامات اإلبالغ عن البياانت: تقدمي بالغ صفري يف استمارات اإلبالغ عن البياانت مبوجب  -٦
 (.58/4والتوصية  24/14)املقرر  7املادة 

 النظر يف مسائل عدم االمتثال احملتملة األخرى الناشئة عن التقرير بشأن البياانت. -7
 (:15/1٩و 13/15طلبات تغيري بياانت خط األساس )املقرران  -8

 ابكستان؛ )أ(
 الفلبني. )ب(

 مسائل أخرى. -٩
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. -10
 اختتام االجتماع.  -11

 تنظيم العمل -جيم
 اتفقت اللجنة على اتباع إجراءاهتا املعتادة. -٩
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من بروتوكول مونرتايل وبشأن املسائل  ٩و 7عرض قدمته األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -اثلثاا 
 ذات الصلة

 ٩و 7البياانت اليت قدمتها األطراف وفقاا للمادتني بشأن قدم ممثل األمانة عرضاا أوجز فيه تقرير األمانة  -10
 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/2/Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/2)من بروتوكول مونرتايل 

 1٩7من أصل  طرفاا  1٩٦، قال إن 7مبوجب املادة  201٦وفيما يتعلق ابإلبالغ عن البياانت لعام  -11
 30تقاريرها حبلول  طرفاا  130. ومن تلك األطراف، قدم2017 الثاين/نوفمربتشرين  10قدمت تقاريرها حبلول 

 30تقاريرها حبلول  طرفاا  180، وقدم 15/15املقرر على النحو الذي شجع عليه ، 2017حزيران/يونيه 
لتزامات . ومل يتخلف عن تقدمي التقارير سوى الكرسي الرسويل، مما جيعله يف حالة عدم امتثال ال2017أيلول/سبتمرب 

 تقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول.
، أضاف أنه جيري النظر يف حالة كازاخستان، 201٦عام يف وفيما يتعلق بعدم االمتثال لتدابري الرقابة  -12

ركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ، نظراا 5من املادة  1وهي أحد األطراف غري العاملة ابلفقرة 
ُ
 الستهالكها الزائد مل

 1، ما زال أحد األطراف غري العاملة ابلفقرة 201٦خيص حاالت عدم االمتثال احملتمل يف عام  وفيما -13
قدم يف  5من املادة  1مل يوضح مسألة امتثاله فيما يتعلق بفائض اإلنتاج. بيد أن الطرف العامل ابلفقرة  5من املادة 

، 201٦صححت جنوب أفريقيا بياانهتا لعام أعقاب اجللسة السابقة للجنة إيضاحات عن حالة امتثاله. وابملثل، 
إلجراء عدم االمتثال، تُعرض على اللجنة أية حاالت ال يتم التوصل  فثبت أهنا يف حالة امتثال لتدابري الرقابة. ووفقاا 

 إىل حل هلا.
ةا إنه فيما يتعلق ابإلبالغ عن فائض اإلنتاج أو االستهالك للمواد املستنفدة لألوزون نتيج وأردف قائالا  -14

(، وردت تقارير من إسرائيل والوالايت املتحدة خبصوص ثالث حاالت. وأكد 22/20و 18/17للتخزين )املقرران 
الطرفان أهنما اختذا التدابري الالزمة ملنع حتويل املواد املخزونة إىل استخدامات غري مأذون هبا، على النحو املطلوب يف 

 .22/20من املقرر  3الفقرة 
األطراف األربعة أفاد أبن ( 21/3و 10/14بالغ عن استخدام عوامل التصنيع )املقرران وفيما يتعلق ابإل -15

)الصني واالحتاد األورويب وإسرائيل  23/7املأذون هلا ابستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع مبوجب املقرر 
 .201٦تقارير على النحو املطلوب لعام قدمت والوالايت املتحدة( 

أصفار يف  وضع، طُلب إىل األطراف اإلبالغ عن كميات صفرية ب24/14نه مبوجب املقرر وأوضح أ -1٦
عن ترك اخلاانت فارغة. وأكد أن األمانة  ، عوضاا 7اخلاانت املناسبة من استماراهتا لإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة 

ألطراف اليت قدمت استمارات ما فتئت تعمل على تشجيع األطراف على اتباع تلك التوجيهات، وقد اتصلت اب
تتضمن خاانت فارغة لطلب أتكيد ما إذا كانت تلك اخلاانت متثل كميات صفرية. وأشار إىل حدوث اخنفاض مطرد 

 2012يف عام  طرفاا  72يف عدد األطراف اليت تقدم استمارات غري مكتملة أو استمارات تشمل خاانت فارغة من 
 .201٦يف عام  (عرضا أمام االجتماع )يف حني تقدمي األمانة طرفاا  23إىل 
وقال إن األمانة تلقت طلبني من ابكستان والفلبني إبدخال تغيريات يف بياانت األساس املتعلقة مبُركَّبات  -17

ابء  - منألف والثا - منالكربون اهليدروكلورية فلورية. وترد تفاصيل عن املناقشات الفنية ذات الصلة يف الفرعني الثا
 التقرير.من هذا 

 وأحاطت اللجنة علماا ابملعلومات املقدمة. -18
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عرض قدمته أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية  -رابعاا 
مم املتحدة للبيئة، للصندوق وبشأن األنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة )برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األ

 ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل( من أجل تيسري امتثال األطراف
عن البياانت املقدمة يف إطار التقارير عن الربامج القطرية،  قدم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عرضاا  -1٩

لورية فلورية، ونتائج الدراسة االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة وحالة التخلص التدرجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروك
 لألوزون، واملسائل املتعلقة بتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل.

وفيما يتعلق ابلبياانت املقدمة يف إطار التقارير عن الربامج القطرية، أكد أن األمانة حتققت من بياانت  -20
، واستعرضت بياانت االستهالك واإلنتاج يف مقرتحات 7انت املقدمة مبوجب املادة الربامج القطرية مبقارنتها ابلبيا

من اإلجراءات هبذا اخلصوص. وأوضح أنه  تخذ مزيداا تاملشاريع، ووجهت عناية الوكاالت املنفذة إىل التناقضات، كي 
بية السورية وتركيا(، وأن )جنوب أفريقيا واجلمهورية العر  201٦لوحظت تناقضات يف بياانت ثالثة أطراف يف عام 

 تلك املسائل قد مت حلها أو هي قيد احلل.
وأشار إىل أن خطط التخلص التدرجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متت املوافقة عليها يف مجيع  -21

التدرجيي من ُمركَّبات  البلدان املعنية عدا اجلمهورية العربية السورية. وقال إنه متت املوافقة على خطة إلدارة التخلص
ركَّبات. وجيري حتويل  ٩5الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني، اليت متثل حوايل 

ُ
يف املائة من جمموع إنتاج هذه امل

معظم الصناعات التحويلية للرغاوى ونسبة كبرية من صناعات تكييف اهلواء، ويتم االنتقال يف أغلبية هذه احلاالت 
القدرة على إحداث االحرتار العاملي. وابإلضافة إىل ذلك فإن مجيع البلدان تعمل على معاجلة إىل بدائل منخفضة 

ركَّبات يف قطاع التربيد. وتزيد الكمية الرتاكمية من ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية مشكلة التخلص التدرجيي من هذه امل
 5٩طن استنفادي، أو  1٩ 300 مع إجناز خطط إدارة التخلص التدرجيي، على فلورية، املزمع التخلص منها تدرجيياا 

 .املركباتيف املائة من نقطة البداية للتخفيض اإلمجايل الستهالك هذه 
وعرض نتائج الدراسة االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون، فشدد على أن النتائج ستتغري، رمبا إىل  -22

البياانت من عدد من البلدان اليت تستهلك كميات كبرية، ومنها الربازيل والصني واهلند. وأضاف حد كبري، بعد إاتحة 
أن العقبات األخرى أمام تطبيق االستنتاجات تشمل عدم وجود إطار تنظيمي لرصد استرياد وتصدير البدائل عن املواد 

ري من البلدان، والطبيعة الدينامية لألسواق فيما يتعلق املستنفدة لألوزون، وخباصة ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية يف كث
 ابعتماد ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية وغريها من البدائل، مما يؤدي إىل صعوابت يف التنبؤ ابالستهالك.

تستهلك كميات قليلة من املواد  بلداا  77)منها  بلداا  127وقال إن الدراسة االستقصائية ُأجريت مبخاطبة  -23
 ٩1منها بياانت وتوقعات، مما ميثل  بلداا  11٩تستهلك كميات غري قليلة منها(، وقدم  بلداا  42، ولألوزن نفدةاملست

ركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على التوايل. وأوضح أن االستهالك املبلغ عنه  24و
ُ
يف املائة من خط األساس مل

 سنوايا  ، مما ميثل منواا 2015و 2012خالل الفرتة بني عامي  طناا  182 141إىل  )1(أطنان 100 005ارتفع من 
 مليون طن من اثين أكسيد الكربون. 345مقدار  2015يف املائة. وبلغ النمو يف عام  22قدره  متوسطاا 

لكون  وأشار إىل بروز عدة نقاط من بني الدروس املستفادة من عملية االستقصاء، منها ما يلي: نظراا  -24
، فإن من الضروري املركباتمن الكميات املستهلكة من تلك  كبرياا   ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية تشكل جزءاا  خالئط

من الضروري وجود نظم ترميز متسقة جلميع املواد، مبا و ؛ خالئطهاو  املركباتاختاذ إجراءات مبكرة لزايدة الوعي هبذه 
صد البياانت واإلبالغ عنها بدقة، كفالة التدريب وبناء القدرات لفائدة من األمهية مبكان، إذا أُريد ر و ؛ الئطفيها اخل

                                                           
 الطن = الطن املرتي.  (1)
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تدعو و ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية، وآليات لرصد االستهالك واإلبالغ عنه؛  خالئطسلطات اإلنفاذ خبصوص 
من  الئط تكوين اخلمن املهم توحيد معايريو احلاجة إىل إقامة آليات اإلبالغ اإللزامي عن البياانت بصورة تدرجيية؛ 
 أجل كفالة الدقة يف اإلبالغ عن البياانت واالستخدام اآلمن هلذه املواد.

إىل البياانت التارخيية. وأكد أن من األمور املشجعة  وحذر من تقدمي توقعات مؤكدة أكثر مما ينبغي استناداا  -25
لصة سُتستخدم على نطاق واسع، بيد احلاجة ارتفاع معدل االستجابة للدراسة االستقصائية وكون البياانت املستخ جداا 

، وذلك ألغراض حتليل 5من املادة  1تدعو إىل إجراء حتليل أمشل لالستهالك لدى مجيع األطراف العاملة ابلفقرة 
 السياسات واختاذ القرار على الصعيد العاملي.

لورية وإنتاجها، أشار إىل أن وفيما يتعلق بتمويل التخلص التدرجيي من استهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروف -2٦
، املركباتلوضع مبادئ توجيهية لتمويل التخلص التدرجيي من هذه  اتفاقاا  7٩/44اللجنة التنفيذية أدرجت يف املقرر 

على أن ُتدمج يف املبادئ التوجيهية  من املقرر عرضه على االجتماع الثالثني لألطراف. وأوضح أن ذلك يشمل اتفاقاا 
وهي: املرونة يف التنفيذ؛ وحتديد موعد هنائي للطاقة  28/2ة املبادُئ التالية، اليت اتُّفق عليها يف املقرر املتعلقة ابلتكلف

اإلنتاجية املؤهلة للتمويل؛ وحتويالت املرحلتني الثانية والثالثة؛ والتخفيضات اإلمجالية املستدامة يف استهالك وإنتاج 
ف املؤهلة للتكاليف املتزايدة يف قطاع الصناعات االستهالكية وقطاع اإلنتاج ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية؛ واألصنا

وقطاع صيانة أجهزة التربيد؛ وأهلية املواد املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة إلعفاءات مرتبطة بدرجات احلرارة احمليطة 
 العالية.

 7٩/45و 78/3أدرجت يف املقررين وفيما يتعلق بقطاع الصناعات االستهالكية، نوه أبن اللجنة التنفيذية  -27
بشأن النظر يف املشاريع ذات الصلة مبُركَّبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع الصناعة التحويلية، من أجل اكتساب  اتفاقاا 

؛ واملوافقة على املشروع ركباتتلك املاخلربة يف جمال التكاليف الرأمسالية املتزايدة املرتبطة ابلتخلص التدرجيي من 
طنا مرتاي من ُمركَّب الكربون  230,٦3ماليني دوالر للتخلص التدرجيي من  3,13االستثماري األول بقيمة 

املوجود يف مرفق حملي لصناعة معدات التربيد يف بنغالديش، مبا يف ذلك الضاغطات؛ واملوافقة  HFC-134aاهليدروفلوري 
إلعداد ستة مشاريع إضافية للتخلص التدرجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية  دوالر 240 000مبلغ ختصيص على 

 يف قطاع التربيد احمللي والتجاري، ومشروعني يف قطاع رغوة البويل يوريثان.
، قال إن اللجنة التنفيذية حددت 7٩/4٦وخبصوص دعم األنشطة التمكينية وتعزيز املؤسسات يف املقرر  -28

، وهي أنشطة متت ابلفعل املوافقة 5من املادة  1ألنشطة التمكينية لدى األطراف العاملة ابلفقرة معايري للنظر يف ا
بشأن النظر خالل  اتفاقاا  28/2، بينما أدرجت اللجنة يف املقرر بلداا  5٩ماليني دوالر لتمويلها يف  8,27على مبلغ 

 اجتماع مقبل يف زايدة التمويل املخصص لتعزيز املؤسسات.
 ، أوضح أن مثة اتفاقاا HFC-23يتعلق ابلسيطرة على املنتجات الثانوية ملركَّب الكربون اهليدروفلوري وفيما  -2٩

-HFCبشأن النظر يف خيارات حمتملة فعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق ابملصانع املؤقتة ملركَّب الكربون اهليدروفلوري 

إبجراء تقييم للخيارات الفعالة من حيث  ُتصدر األمانة تكليفاا للسماح ابالمتثال لاللتزامات املتعلقة ابلرقابة. وس 22
الناتج عن مرافق إنتاج ُمركب الكربون  HFC-23لتدمري ُمركب الكربون اهليدروفلوري  التكلفة واملستدامة بيئياا 

ولوجيا احلد املنفذة إىل تقدمي مقرتحات بشأن التطبيقات اإليضاحية لتكن ، وستدعو الوكاالت  HCFC-22اهليدروفلوري 
أو حتويلها. وقد متت ابلفعل املوافقة على ختصيص األموال  HFC-23من املنتجات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري 

إىل  HFC-23إلعداد مشروع للتطبيقات اإليضاحية لتكنولوجيا حتويل املنتجات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري 
 هاليدات عضوية مفيدة.
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 أن الصندوق نظم، منذ انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، أربعة اجتماعات نوقشت وأشار إىل -30
خالهلا مسألة التخلص التدرجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية، وأبرم ابلفعل اتفاقات هبذا الشأن. وأضاف أن 

رجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية من إلعداد وثيقة شاملة تغطي مجيع جوانب التخلص التد األمانة تلقت طلباا 
حيث صلتها بقطاع خدمات التربيد، ووافقت اللجنة التنفيذية على متويل مشاريع للحصول على بياانت مفيدة هلذا 
الغرض. وقد وافقت اللجنة يف اجتماعها املعقود مباشرة قبل االجتماع احلايل على أول مشروع من نوعه للتخلص 

للمشروع ابلفعل، مما  ، وكان التمويل متاحاا R600Aُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية ابستخدام تكنولوجيا التدرجيي من 
 يدل على وجود التزام قوي من جانب احلكومات ابلتصديق على تعديل كيغايل.

بتقدمي  5من املادة  1من األطراف غري العاملة ابلفقرة  طرفاا  17، فقد تعهد وعلى النحو املذكور سابقاا  -31
تشرين  14تربعات إضافية لتوفري الدعم العاجل للتخلص التدرجيي من ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية. وأفاد أبنه يف 

مليون دوالر.  14من تلك البلدان قد سددت تربعاهتا، فبلغ جمموع التربعات  بلداا  11، كان 2017الثاين/نوفمرب 
، ومشروع استثماري ذي صلة مبُركَّبات الكربون بلداا  5٩نشطة متكينية يف وقد اسُتخدمت األموال يف املوافقة على أ

اهليدروفلورية، والتمويل التحضريي لثمانية مشاريع استثمارية تتعلق مبُركَّبات الكربون اهليدروفلورية، ومشروع إيضاحي 
 .HFC-23واحد متعلق ابملنتجات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري 

 نة علماا ابملعلومات املقدمة.وأحاطت اللج -32
متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم االمتثال:  -خامساا 

 خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال
 (58/1والتوصية  2٦/13كازاخستان )املقرر  -ألف

انقشت يف اجتماعها السابق مع ممثل كازاخستان أسباب عدم االتساق أشار ممثل األمانة إىل أن اللجنة  -33
واألهداف املنصوص عليها يف خطة  2015بني البياانت اليت قدمتها عن ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

أن  58/1توصيتها  عملها للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل. وأضاف أن اللجنة طلبت يف
 .201٦وبياانت لعام  2015تُقدم كازاخستان بياانت مصححة لعام 

، أثبتت أهنا 201٦وبياانت لعام  2015بياانت منقحة لعام  إن كازاخستان قدمت الحقاا  وأردف قائالا  -34
ية، بيد أهنا امتثلت اللتزاماهتا كانت يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا املتعلقة ابستهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلور 
األمانة، أن بناء على طلب املتعلقة ابستهالك بروميد امليثيل يف كلتا السنتني. وقال إن الدولة الطرف أوضحت، 
يت تسمح بتحديد نوع املواد لاألسباب الرئيسية لعدم االمتثال تشمل رداءة معدات اجلمارك، مبا فيها أجهزة الكشف ا

ون؛ وافتقار املوظفني الفنيني لدى الشركات إىل القدرات التقنية الالزمة لالنتقال إىل مواد التربيد الطبيعية؛ املستنفدة لألوز 
وقلة وعي اجلمهور بضرورة االستعاضة عن ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبواد غري ضارة بطبقة األوزون، وابألذى 

ملواد غري اخلاضعة للرقابة اليت أتيت من الدول األخرى األعضاء يف االحتاد املواد؛ والواردات من اهذه الذي تسببه 
 االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية.

إىل عدم تلقي أي دعم تقين للحد من استهالك املواد املستنفدة  وقال إن الدولة الطرف أشارت أيضاا  -35
ستعراض مشروع مقرتح للتخلص من ُمركَّبات الكربون ، بيد أن مرفق البيئة العاملية بصدد ا2008لألوزون منذ عام 

 إعداده ابالشرتاك مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. ىاهليدروكلورية فلورية جر 
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بوضع خطة عمل منقحة تشمل التقليل من استهالك ُمركَّبات  وأوضح أن كازاخستان قدمت اقرتاحاا  -3٦
أطنان  ٦، و201٩و 2018و 2017أطنان استنفادية يف األعوام  7,5 على ا ال يزيدالكربون اهليدروكلورية فلورية مب

 2023و 2022طن استنفادي يف األعوام  0,5و 2021أطنان استنفادية يف عام  3,٩5و 2020استنفادية يف عام 
ستهالك . إال أنه من الضروري السماح اب2025كانون الثاين/يناير   1حبلول  ، على أن يتم التخلص منها متاماا 2024و

، على النحو املسموح به 2030إىل عام  2020تكييف خالل الفرتة من عام الكميات إضافية خلدمة قطاع التربيد و 
 مبوجب بروتوكول مونرتايل.

وخطة عمل منقحة، ولكنهم أعربوا عن  وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لكازاخستان لتقدميها إيضاحاا  -37
ملتوقعة قبل حتقيق التخلص التدرجيي، مما يعىن استمرار االستهالك لعدة سنوات بعد قلقهم إزاء فرتة التأخري الطويلة ا

 التواريخ املقررة للتخلص التدرجيي.
على  2٦/13أن حكومته عملت بعد اعتماد املقرر  وعرض ممثل كازاخستان اخلطة املنقحة، موضحاا  -38

ة فلورية وسعت للسيطرة على الواردات، ولكنها واجهت حتسني نظمها املتعلقة ابستهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلوري
إن الفحص الدقيق للبياانت اجلمركية املتعلقة  التحدايت املشار إليها يف تقريرها املقدم إىل األمانة. واستطرد قائالا 

فلورية، أثبتت أن ابالسترياد، إىل جانب دراسة استقصائية للشركات الرئيسية املستخدمة ملركَّبات الكربون اهليدروكلورية 
 تلك الشركات مل تتجاوز مستوايت حصصها، مما يشري إىل حدوث عمليات استرياد غري قانونية.

وأعلن أن موافقة مرفق البيئة العاملية على املشروع الذي قدمته كازاخستان، مبساعدة من برانمج األمم  -3٩
تقبلي من استهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية يف التخلص التدرجيي املس أساسياا  املتحدة اإلمنائي، ستؤدي دوراا 

فلورية وُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية على حد سواء، وسيسمح للحكومة بتحسني ضوابطها لالسترياد وحتديث 
حىت ، فلن يتسىن بدء التنفيذ شهراا  1٦ملوافقة على املشاريع تستغرق عادة ما يصل إىل الكون  تشريعاهتا. بيد أنه نظراا 

 .2021، وال يُتوقع أن تظهر بوادر اخنفاض كبري يف االستهالك إال يف عام 201٩عام 
على أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح أن استهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من املتوقع أن  ورداا  -40

النتائج اهلامة للدعم الذي بسبب الواردات املرتقبة من االحتاد الروسي. وقال إن من ضمن  2025يستمر حىت عام 
 يقدمه مرفق البيئة العاملية حدوث حتسن يف نوعية معدات الكشف اليت تستخدمها سلطات اجلمارك.

 وبناء على ذلك وافقت اللجنة على أن: -41
 2015عن عام  7تالحظ مع التقدير أن كازاخستان قدمت بياانهتا املصححة مبوجب املادة  )أ(

 ؛201٦املادة عن عام وبياانهتا مبوجب نفس 
تشري إىل أن استهالك  201٦و 2015تالحظ مع ذلك بقلق أن البياانت املقدمة عن عامي  )ب(

الطرف ملركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف السنتني ُتاوز مستوى التزاماته يف إطار خطة عمله على النحو املسجل 
 عن تدابري الرقابة املنصوص عليها يف بروتوكول مونرتايل؛  ، فضالا 2٦/13يف املقرر 

تدل على كون الطرف يف حالة  201٦و 2015تالحظ أن بياانت االستهالك املقدمة عن عامي  )ج(
 ؛2٦/13للمقرر  عدم امتثال اللتزاماته لتينك السنتني وفقاا 

طة عملها، إىل جانب خطة عمل الحنرافها عن خ تالحظ مع التقدير أن كازاخستان قدمت تفسرياا  )د(
 منقحة للعودة إىل االمتثال؛
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من  ابءحتيل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، للنظر فيه، مشروع املقرر الوارد يف الفرع  )هر(
ه لعامي املرفق األول هلذا التقرير، الذي تالحظ فيه األطراف مجلة أمور منها كون الطرف يف حالة عدم امتثال اللتزامات

، وتالحظ مع التقدير التفسري 2٦/13مبوجب خطة عمله القائمة، على النحو املسجل يف املقرر  201٦و 2015
لكفالة العودة إىل  الذي قدمه الطرف لذلك االحنراف، وكونه عرض خطة عمل منقحة تتضمن معايري حمددة زمنياا 

 .2025االمتثال حبلول عام 
 5٩/1التوصية 

 (58/2والتوصية  24/18ملقرر أوكرانيا )ا -ابء
بياانهتا بشأن املواد املستنفدة  تقدميقال ممثل األمانة إن اللجنة طلبت إىل أوكرانيا يف جلستها السابقة  -42

كي تتمكن اللجنة من تقييم حالة امتثاهلا خالل اجللسة احلالية. وأضاف أن بياانت االستهالك   201٦لألوزون لعام 
 .24/18أثبتت أهنا يف حالة امتثال اللتزاماهتا مبوجب املقرر  اليت قدمتها أوكرانيا الحقاا  201٦لعام 
ل لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن الربانمج يعمل على مساعدة أوكرانيا على وخالل املناقشات، أكد ممث -43

تنفيذ عملية التخلص التدرجيي ومجع البياانت الالزمة إلعداد اسرتاتيجيتها الوطنية. وأشار إىل حدوث اخنفاض يف 
إىل االنكماش االقتصادي. وإذا ما ، األمر الذي ميكن عزوه يف البلد استهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

حتسن الوضع االقتصادي، مما يؤدي إىل زايدة يف االستهالك، فإن الطرف قد حيتاج إىل التماس املساعدة من مرفق 
 البيئة العاملية ملواصلة الوفاء ابلتزاماته. 

مبوجب املادة  201٦ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير كون أوكرانيا قدمت بياانهتا لعام  -44
وتدابري الرقابة املنصوص  24/18من بروتوكول مونرتايل، مما يدل على امتثاهلا للمعيار املرجعي املسجل يف املقرر  7

 عليها يف بروتوكول مونرتايل.
قرر )امل 7التزامات اإلبالغ عن البياانت: تقدمي بالغ صفري يف استمارات اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  -سادساا 

 (58/4والتوصية  24/14
إىل احلاجة إىل اإلبالغ املتسق عن إنتاج املواد  24/14أوضح ممثل األمانة أن األطراف أشارت يف املقرر  -45

من بروتوكول مونرتايل، كما أشارت إىل كون  7للمادة  املستنفدة لألوزون ووارداهتا وصادراهتا وعمليات تدمريها وفقاا 
على خاانت فارغة مل ُتدخل فيها أية أرقام تشري إىل كميات  تها األطراف حتتوي أحياانا استمارات اإلبالغ اليت قدم

نية الطرف الدالة  نععرب إىل أن تلك اخلاانت الفارغة قد ت املواد املستنفدة لألوزون. وأضاف أن األطراف أشارت أيضاا 
طرف بياانت بشأن تلك املواد. ولذلك على استهالك أو إنتاج صفري، أو قد متثل من انحية أخرى، عدم تقدمي ال

فقد طُلب من األطراف عند إبالغها عن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات أو عمليات التدمري، إدخال رقم يف كل 
إنه  عن ترك اخلاانت فارغة. ومضى قائالا  خانة من االستمارة اليت تقدمها، مبا يف ذلك األصفار عند االقتضاء، عوضاا 

 التماس إيضاحات من أي طرف يقدم استمارة إبالغ تتضمن خانة فارغة. انة أيضاا طُلب من األم
وأوضح أنه يف حني حدث اخنفاض مطرد يف عدد األطراف اليت تقدم استمارات إبالغ حتتوي على خاانت  -4٦

. وأكد ارسةتلك املم، فقد استمرت عدة أطراف يف 3فارغة، على النحو املشار إليه يف تقرير األمانة يف إطار البند 
أن األمانة اضطرت يف بعض األحيان إىل بذل جهود كبرية، مبا يف ذلك طلب املساعدة من برانمج املساعدة على 

 االمتثال التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، من أجل حل الغموض الذي تسببه اخلاانت الفارغة.
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انة ال تلتمس إيضاحات خبصوص اخلاانت على أسئلة أعضاء اللجنة، أوضح ممثل األمانة أن األم ورداا  -47
الفارغة للبياانت االختيارية اليت ُتشجَّع األطراف على تقدميها ولكنها ال ُتطالب بذلك، مثل البياانت الواردة يف مرفق 
االستمارة اخلاصة ابلواردات، اليت تشمل بياانت عن بلد املنشأ للواردات. وكذلك إذا أفادت األطراف بعدم وجود 

ت لديها على اإلطالق، فال داعي للتحقق من استمارات تقدمي البياانت ذات الصلة، ومن مث فال داعي إىل واردا
التماس إيضاحات. وأكد أن األمانة حباجة لطلب اإليضاحات فقط يف احلاالت اليت تُعلن فيها األطراف أن لديها 

 تمارة البياانت املناظرة.صادرات أو إنتاجا، ولكنها ترتك يف نفس الوقت خاانت فارغة يف اس
وأشار أحد أعضاء اللجنة إىل إمكانية اشتمال االستمارات أوتوماتيكيا على أصفار يف كل خانة، حيث  -48

 فقط عندما تكون لديها بياانت لإلبالغ. األرقام يتعني على األطراف تغيري
استمرار أحد األطراف يف عدم إيضاح ن إممثل األمانة  قالعلى سؤال طرحه عضو آخر يف اللجنة،  ورداا  -4٩

اخلاانت الفارغة، حىت بعد تلقي طلب لإليضاح، سيرتتب عليه عرض احلالة على اللجنة لكي تنظر فيها. وأوضح أن 
اللجنة كانت قد أمرت األمانة، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، إبعداد قائمة أبمساء األطراف اليت تتمادى يف ُتاهل 

اانت الفارغة يف استماراهتا لتقدمي البياانت. وكان من املقرر أن تعيد اللجنة النظر يف تلك املسألة، طلباهتا خبصوص اخل
وأن تعتمد عند الضرورة توصية ومشروع مقرر هبذا الصدد يف اجتماعها اخلامس واخلمسني ملعاجلة الوضع، بيد أن 

 يضاح.مجيع األطراف املعنية يف ذلك الوقت كانت قد ردت على طلبات اإل
 ولذلك فقد وافقت اللجنة على أن: -50

تالحظ مع التقدير أن غالبية األطراف، عند إبالغها عن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات أو  (أ)
إبدخال رقم يف كل خانة من استمارة البياانت اليت  24/14عمليات التدمري، قد امتثلت للطلب الوارد يف املقرر 

 عن ترك اخلاانت فارغة؛ ذلك األصفار عند االقتضاء، عوضاا  تقدمها إىل األمانة، مبا يف
 هاءحتيل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، للنظر فيه، مشروع املقرر الوارد يف الفرع  (ب)

، من أجل ُتنب 24/14من املرفق األول هلذا التقرير، مع حث مجيع األطراف على كفالة االمتثال ملقتضيات املقرر 
اضطرار األمانة إىل طلب إيضاحات، وما قد يرتتب على ذلك من أتخري يف تقييم مدى امتثال األطراف اللتزامات 

 اإلبالغ عن البياانت.
 5٩/2التوصية 

 النظر يف مسائل عدم االمتثال األخرى احملتملة الناشئة عن التقرير بشأن البياانت -سابعاا 
 واحداا  من جدول األعمال، إىل أن طرفاا  3قدمه يف إطار البند  أشار ممثل األمانة، مذكراا ابلعرض الذي -51

خالل اإل، يف 201٦فقط، هو الكرسي الرسويل، مل يقم حىت اآلن ابإلبالغ عن بياانته بشأن االستهالك واإلنتاج لعام 
 30وعد أقصاه من بروتوكول مونرتايل، اليت تقضي ابإلبالغ عن البياانت السنوية يف م 7ابلتزاماته مبوجب املادة 

 أيلول/سبتمرب من العام التايل.
من املرفق األول هلذا التقرير، لكي  ألفولذلك وافقت اللجنة على أن حتيل مشروع املقرر الوارد يف الفرع  -52

ينظر فيه االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، وسيتضمن املقرر مجلة أمور منها تسجيل عدد األطراف اليت قدمت 
ومالحظة ذلك العدد مع التقدير، وإعداد قائمة ابألطراف اليت هي  201٦عن املواد املستنفدة لألوزون لعام بياانهتا 

 يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت مبوجب بروتوكول مونرتايل.
 5٩/3التوصية 
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 طلبات إدخال تغيريات يف بياانت خط األساس -اثمناا 
خبصوص تقدمي طلبات  15/1٩ألمانة إىل املنهجية اليت اتفقت عليها األطراف يف املقرر أشار ممثل ا -53

إدخال التغيريات يف بياانت خط األساس. وأوضح أنه يُطلب إىل الطرف الذي يلتمس التغيري القيام مبا يلي: حتديد 
انت خط األساس، مبا يف ذلك إيضاح سبب عدم صحة بياو البياانت اليت تعترب غري صحيحة واقرتاح أرقام جديدة؛ 

إيضاح سبب اعتبار التغيريات صحيحة، مبا يف ذلك و وصف املنهجية املستخدمة يف مجع البياانت والتحقق منها؛ 
 .تقدمي الواثئق الداعمةو وصف املنهجية املستخدمة يف مجع البياانت والتحقق منها؛ 

 ابكستان -ألف
ستهالك ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية ا املتعلقة ابيف بياانهت أوضح ممثل األمانة أن ابكستان طلبت تغيرياا  -54

فلورية. وقال إن البلد أوضح أن عدم وجود رموز مجركية، يف إطار النظام املنسق، ملركَّب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
HCFC-142b ب الكربون اهليدروكلوري ، أدى إىل اإلبالغ عن الواردات من تلك املادة ابعتبارها ُمركَّ 2012، حىت عام

، HCFC-142b، عندما اعُتمدت تلك الرموز ملركَّب الكربون اهليدروكلوري فلوري 2012. ومنذ عام HCFC-22فلوري 
غ عن تلك املادة بصورة منفصلة. ولذلك التمس الطرف إدخال تنقيحات يف بياانت االستهالك املقدمة بلّ  مل يزل البلد يُ 
، مبا يعكس معدل االستهالك املرتفع ملركَّب 2011ا خط األساس(، وكذلك عام )سنت 2010و 200٩عن عامي 

فض ملركَّب الكربون اهليدروكلوري فلوري خ، وما يقابله من استهالك منHCFC-142bالكربون اهليدروكلوري فلوري 
HCFC-22. 

لكون تنقيح  راا وأوضح أن الطلب مرتبط ابلتمويل الذي سيقدم يف إطار الصندوق املتعدد األطراف، نظ -55
للموافقة على مشروع استثماري يسمح  شرطاا  HCFC-142bبياانت خط األساس ملركَّب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

للجنة  7٦/3٩مع املقرر  من ذلك املركَّب يف قطاع صناعة رغوة البوليستريين املبثَّق، متشياا  لباكستان ابلتخلص تدرجيياا 
 استنفادايا  طناا  247.4صايف للتغيريات املطلوبة يف زايدة خط األساس الستهالك الطرف من التنفيذية. وسيتمثل األثر ال

 .استنفادايا  طناا  248,11إىل 
 Symbolحات الحقة قدمتها ابكستان أكدت أن إحدى املؤسسات، وهي شركة اإن إيض وأضاف قائالا  -5٦

Industries من ُمركَّيب الكربون اهليدروكلوري فلوري  ، استخدمت خليطااHCFC-142b وHCFC-22  ( 40:٦0)بنسبة
لصناعة ألواح البوليستريين املبثَّق. وقد استقدمت املؤسسة اخلليط عن طريق االسترياد املباشرة والشراء حمليا من 

ن التجاريني إىل داخل ابكستان كانت املستورديعرب املستوردين التجاريني، بيد أن مجيع الواردات التجارية لذلك خلليط 
، مما HCFC-22خمصصة لتلك الشركة. وقد أُبلغ عن مجيع كميات اخلليط بوصفها ُمركَّب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

إىل تكوين اخلليط؛ وقد ُسجل ذلك يف التنقيحات املقرتحة لبياانت  جيعل ابإلمكان حساب األرقام املنقحة استناداا 
 .2011نيت خط األساس وعام االستهالك لس

وقد قدمت ابكستان معلومات داعمة، منها نسخ من استمارات اإلعالن عن السلع فيما يتعلق ابلواردات  -57
، وموجزات عن مشرتايت واستهالك عامل اإلرغاء كحصة من مركب الكربون Symbol Industriesاملباشرة لشركة 

الكميات السنوية للخليط اليت اشرتهتا الشركة، وتفاصيل عن شراء ، ومعلومات عن HCFC-142bاهليدروكلوري فلوري 
، ورسالتني من جهتني من جهات االسترياد التجاري الثالث اليت 2012-200٩خالل الفرتة  40:٦0اخلليط بنسبة 

ويُنتظر ) Symbol Industriesصص لشركة خب مت استرياده فقط ضمن اخلليط املتستورد ذلك املركب، تؤكدان أن املركَّ 
بشأن استهالك  2015لعام حلساابت اأن تقدم جهة االسترياد الثالثة  املعلومات اخلاصة هبا(، وتقرير املراجعة لتدقيق 

 ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
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على أسئلة  تظر أن حيضر االجتماع ممثل لباكستان، ولكنه لألسف مل يتمكن من احلضور. ورداا نوكان من امل -58
هي الشركة الوحيدة يف  Symbol Industriesاء اللجنة، أكد ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن شركة أعض

يف خليط مع ُمركَّب الكربون اهليدروكلوري  HCFC-142bابكستان اليت تستخدم مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
إلنتاج رغوة البوليستريين املبثَّق. ومع أن الشركات األخرى تُنتج رغاوى، إال أهنا تستخدم مركب  HCFC-22فلوري 

هذه املسألة تطرقت إىل إىل أن الشركة نفسها  أو مواد أخرى. وأشار أيضاا  HCFC-142bالكربون اهليدروكلوري فلوري 
 عند تسجيل الواردات وأبلغت احلكومة بذلك.

ختصيص علنت إىل أنه، مع كون املعلومات اليت قدمتها ابكستان مفيدة، إال أهنا أوأشار أعضاء اللجنة  -5٩
الوحيدة اليت استخدمت الشركة  Symbol Industries. وبينما كانت شركة 2015ب يف عام حصص السترياد هذا املركَّ 

ُمنحت فقط  2015، فقد أشارت اللجنة إىل أن حصص عام 2015حصتها واستوردت هذه املادة ابلفعل يف عام 
. وقد أفادت ابكستان أبن ثالث شركات أخرى 2010و 200٩يف سنيت خط األساس  املادة لشركات استوردت

نفسها، وقد مت  Symbol Industries، ابإلضافة إىل شركة HCFC-142bاستوردت مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
. وأكدت اثنتان منها Symbol Industriesة إلمداد شركة االتصال بتلك الشركات للتأكد من أن وارداهتا كانت خمصص
. غري أن ذلك يعين أن Symbol Industriesمات شركة احىت اآلن أهنما استوردات هذه املادة فقط ألغراض استخد

قد تكوانن  (Simlim International)وشركة مسليم الدولية  (Nasir Corporation)شركتني ُأخريني، مها شركة انصر 
، ومل يُتصل هبما على ما يبدو للحصول على مزيد من HCFC-142bوردات مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري است

املعلومات. ووافقت اللجنة على ضرورة حل هذه املسألة قبل أن يتمكن االجتماع التاسع والعشرون لألطراف من 
 املوافقة على طلب تغيري بياانت خط األساس. 

 اللجنة على أن:وبناء على ذلك وافقت  -٦0
إىل املعلومات اليت قدمتها ابكستان دعماا لطلبها تنقيح بياانت استهالكها احلالية للسنوات  تشري مع التقدير

، من املواد اخلاضعة للرقابة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم )ُمركَّبات الكربون اهليدروكلورية 2011و 2010و 200٩
 فلورية(،

حيدد املنهجية املتبعة يف تقدمي واستعراض طلبات تنقيح بياانت خط  15/1٩إىل أن املقرر  تشري أيضاا 
 األساس،

 ،15/1٩اجلهود اليت بذلتها ابكستان للوفاء ابملتطلبات املتعلقة ابملعلومات يف املقرر  تالحظ مع التقدير
الوارد يف الفرع جيم من املرفق  إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، للنظر فيه، مشروع املقرر حتيل

األول هلذا التقرير، الذي يُوافق اجتماع األطراف مبوجبه على طلب ابكستان تنقيح بياانت استهالكها ملركَّبات الكربون 
من ابكستان، قبل أن يعتمد  اهليدروكلورية فلورية، على النحو املبني يف اجلدول أدانه، شريطة أن تتلقى األمانة أتكيداا 

اليت  HCFC-142bجتماع التاسع والعشرون لألطراف املقرر، أبن كميات مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري اال
 :ُأخذت بعني االعتبار يف بياانت خط األساس املنقحة 2010و 200٩استوردهتا الشركتان اأُلخراين يف عامي 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/4 

12 

 املادة

بياانت االستهالك احلالية )ابألطنان 
 االستنفادية(

الستهالك املنقحة )ابألطنان بياانت ا
 االستنفادية(

200٩ 2010 
بياانت خط 

 2010 200٩ )أ(األساس
بياانت خط 

 )أ(األساس
مركب الكربون اهليدروكلوري 

  HCFC-141b 134,2 142,8  134,20 142,80فلوري 

مركب الكربون اهليدروكلوري 
  ٦8,٦2 4,HCFC-142b – –  4فلوري 

ُمركَّب الكربون اهليدروكلوري 
  108,22 ٦٩,112,2  101 ٦,HCFC-22 105فلوري 

 248,11 255,70 240,51 247,4 255 23٩,8 اجملموع
ركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف برقمني عشريني بعد الفاصلة، ُتكتب خطوط األساس احملددة مل )أ( 

 (.23/30بينما ُتكتب خطوط األساس احملددة قبل ذلك برقم ُعشري واحد )انظر املقرر 
 5٩/4توصية ال

 الفلبني - ابء
الكربون اهليدروكلورية فلورية  ركَّباتأوضح ممثل األمانة أن الفلبني طلبت إدخال تغيري يف بياانت استهالكها مل -٦1

. وأثناء تنفيذ املرحلة األوىل من خطة الطرف إلدارة التخلص التدرجيي من هذه 2010و 200٩لسنيت خط األساس 
. وكشف املزيد 7، لوحظت فروق بني بياانت االستهالك اليت مت التحقق منها والبياانت املقدمة مبوجب املادة ركَّباتامل

إىل املستوردين قبل الشحن، املقدمة أن البياانت األصلية املقدمة كانت تستند إىل تصاريح االسترياد من التحقيقات عن 
. أما البياانت املنقحة، فتستند إىل سجالت الشحنات املسلَّمة يف مجيع احلاالتغري أن تلك احلصص مل ُتستخدم 

 الكربون اهليدروكلورية فلورية. ُمركَّباتمن  فعالا 
ن الطرف قدم كمية كبرية من الواثئق الداعمة يف صورة نسخ لعدة مئات من الواثئق اجلمركية، وأشار إىل أ -٦2

وأنه أوضح املسائل بناء على طلب األمانة. ونتيجة لذلك ُعدلت حساابت الطرف ابالتفاق معه. ومن شأن األثر 
 1٦1,٩7ن استنفادية إىل أطنا 20٩,4فض خط األساس الستهالك الطرف من خيالصايف للتنقيحات املقرتحة أن 

 .استنفادايا  طناا 
على األسئلة، أكد أن بياانت االستهالك اليت  وقد حضر االجتماع ممثل للفلبني بدعوة من اللجنة. ورداا  -٦3

 إىل واثئق الواردات الفعلية اليت ترد من سلطات اجلمارك وحتصيل اإليرادات، عوضاا  سُتقدم يف املستقبل ستستند أيضاا 
 عن تصاريح االسترياد، ولذلك فمن املتوقع أن تكون دقيقة.

 وبناء على ذلك وافقت اللجنة على أن: -٦4
املعلومات اليت قدمتها الفلبني دعماا لطلبها تنقيح بياانت استهالكها احلالية للسنتني  تالحظ مع التقدير

 الكربون اهليدروكلورية فلورية(، ُمركَّباتجيم )، من املواد اخلاضعة للرقابة يف اجملموعة األوىل من املرفق 2010و 200٩
 حيدد املنهجية املتبعة يف تقدمي طلبات تنقيح بياانت خط األساس، 15/1٩إىل أن املقرر  تشري أيضاا 

 ،15/1٩اجلهود اليت بذلتها الفلبني للوفاء ابملتطلبات املتعلقة ابملعلومات الواردة يف املقرر  تالحظ مع التقدير
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إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، للنظر فيه، مشروع املقرر الوارد يف الفرع دال من املرفق األول  حتيل
الكربون  ركَّباتهلذا التقرير، الذي يُوافق اجتماع األطراف مبوجبه على طلب الفلبني تنقيح بياانت استهالكها مل

 1٦0.٩٦إىل  2010، ويف سنة األساس طنا استنفادايا  1٦2.٩8إىل  200٩اهليدروكلورية فلورية يف سنة األساس 
 .طنا استنفادايا 

 5٩/5التوصية 
 مسائل أخرى -اتسعاا 

 مل تُناقش أية مسائل أخرى. -٦5
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره -عاشراا 

الصيغة وضع بأقرت اللجنة التوصيات الواردة يف هذا التقرير، ووافقت على أن توكل الرئيس وانئب الرئيس  -٦٦
 النهائية للتقرير واملوافقة عليه، حيث يعمل األخري أيضاا مقرراا لالجتماع، على أن يعمال ابلتشاور مع األمانة.

 اختتام االجتماع -حادي عشر
من بعد ظهر يوم السبت  3:20بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  -٦7
 .2017وفمرب تشرين الثاين/ن 18
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 املرفق األول

مشاريع املقررات اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل يف اجتماعيها 
الثامن واخلمسني والتاسع واخلمسني واملعروضة لكي ينظر فيها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف بروتوكول 

 مونرتايل

 التاسع والعشرين لألطراف يقرر:إن االجتماع 
 من بروتوكول مونرتايل 7[: البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة   ]/2٩مشروع املقرر  -ألف

عن كان ينبغي عليها أن تبلغ اليت   1٩7الرررررر األطراف من  [ طرفاا 1٩٦] أن يالحظ مع التقديرأن  -1
أيلول/سبتمرب  30من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول  180قامت بذلك، وأن قد  201٦عام لبياانت 
 من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لألوزون؛ 7من املادة  3على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  2017

يران/يونيه حز  30طرفاا من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول  130أن  يالحظ مع التقديرن أ -2
حزيران/يونيه من كل عام يسّهل إىل حد كبري أعمال اللجنة  30، وأن اإلبالغ حبلول 15/15وفقاا للمقرر  2017

من املادة  1 العاملة ابلفقرةالتنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق مبساعدة األطراف 
 من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول؛ 5

الرصد والتقييم الفعالني  ول دونللبياانت يف الوقت املناسب حييالحظ أن عدم تقدمي األطراف أن  -3]
 المتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل؛

على النحو  201٦واحد، هو الكرسي الرسويل، مل يقدم بياانته لعام  أن طرفاا يالحظ مع القلق أن  -4
مونرتايل، وأن ذلك جيعله يف حالة عدم امتثال اللتزاماته بتقدمي البياانت مبوجب من بروتوكول  7املطلوب مبوجب املادة 

 بياانهتا املستَحقة؛بروتوكول مونرتايل، إىل أن تتلقى األمانة 
 تقدمي بياانته إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن؛حيث الطرف على أن  -5
 [يطلب إىل جلنة التنفيذ استعراض حالة ذلك الطرف يف اجتماعها الستني؛أن  -٦
األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بياانت االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر األرقام،  يشجعأن  -7

 ؛15/15االتفاق عليه يف املقرر  جرىحزيران/يونيه من كل عام، وفق ما  30ويفضل أن يتم ذلك حبلول 
ل مونرتايل اليت تنظم ألحكام بروتوكو  201٦و 2015عدم امتثال كازاخستان يف عامي  :[  ]/2٩مشروع املقرر  -ابء

 استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(
 2٦يف  لألوزونأن كازاخستان قد صدقت على بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة  إذ يالحظ

 28، وتعديل كوبنهاجن وتعديل مونرتايل يف 2001متوز/يوليه  2٦، وتعديل لندن يف 1٩٩8آب/أغسطس 
من املادة  1وأهنا طرف غري عامل مبوجب الفقرة  ،2014أيلول/سبتمرب  1٩، وتعديل بيجني يف 2011حزيران/يونيه 

 من الربوتوكول، 5
دوالراا[ لكازاخستان  5 ٦88 452ق على تقدمي مبلغ قدره ]أن مرفق البيئة العاملية واف وإذ يالحظ أيضاا 

 لتمكينها من حتقيق االمتثال للربوتوكول،
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، الذي الحظ فيه االجتماع السادس والعشرون لألطراف أن كازاخستان 2٦/13إىل املقرر  يشري -1
فيما  لألوزونأن املواد املستنفدة هي يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب بروتوكول مونرتايل بش

مع التقدير  ولكنه الحظ أيضاا  2013، و2 012، و2011خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األعوام 
 ؛201٦خطة العمل اليت قدمتها كازاخستان لضمان العودة الفورية إىل االمتثال لتلك التدابري حبلول عام 

ان أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف أن كازاخست يالحظ مع القلق -2
طن استنفادي ولعام  12,1قدره  2015)مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، لعام  اجملموعة األوىل من املرفق جيم

كها من خبفض استهال  2٦/13طن استنفادي، وهو أمر يتعارض مع التزامها الوارد يف املقرر  5,0قدره  201٦
طن استنفادي يف  3,٩5و 2015طن استنفادي يف عام  ٩.٩مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 

 كل سنة من  طن استنفادي يف 3,٩5ويتعارض كذلك مع اشرتاط الربوتوكول أبال يتجاوز االستهالك  201٦عام 
عدم امتثال لتدابري الرقابة على استهالك تلك املادة مبوجب هاتني السنتني، وأن الطرف بناءا على ذلك هو يف حالة 

 ؛201٦و 2015الربوتوكول للعامني 
 عمل منقحةا  إىل تقدمي كازاخستان توضيحاا ألسباب عدم التقيد ابلتزاماهتا وخطةَ  يشري مع التقدير -3

لورية يف إطار الربوتوكول، تلتزم كازاخستان للعودة إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية ف
مبوجبها، وبدون اإلخالل بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول، بوجه خاص خبفض استهالكها من مركبات الكربون 

 اهليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن:
 ؛201٩، و2018، و2017أطنان استنفادية يف األعوام  7.5 )أ(

 ؛2020استنفادية يف عام أطنان  ٦ )ب(
 ؛2021أطنان استنفادية يف عام  3.٩5 ج()

 ؛2024و 2023و 2022طن استنفادي يف األعوام  0.5 )د(
احملصور على ابستثناء االستهالك  2025كانون الثاين/يناير   1صفراا من األطنان االستنفادية حبلول  )هر(

 على النحو املبني يف الربوتوكول؛ 2030عام و  2020 امبني ع الفرتة يفمعدات التربيد وتكييف اهلواء  صيانة
الرصد عن كثب للتقدم الذي حترزه كازاخستان على صعيد تنفيذ خطة عملها والتخلص  يواصل -4

تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف  علىالطرف  به يعمل وابلقدر الذيمن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  تدرجيياا 
الربوتوكول ويطبقها، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف قائم ابلتزاماته، ويف هذا اخلصوص، 

للبند ألف من  ينبغي أن تستمر كازاخستان يف احلصول على املساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء ابلتزاماهتا وفقاا 
ية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، وفق ما هو مبني يف املرفق ر شااإلالقائمة 

 ؛(2)اخلامس من تقرير االجتماع الرابع لألطراف
ر -5 يتعلق كازاخستان، مبوجب البند ابء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع األطراف فيما   حيُذَّ

بعدم االمتثال، من أنه يف حالة عدم متكنها من العودة إىل االمتثال فإن مؤمتر األطراف سينظر يف اختاذ تدابري تتماشى 
ربوتوكول، وأن تلك التدابري مع البند جيم من القائمة اإلشارية، اليت تسمح بتعليق حقوق وامتيازات حمددة مبوجب ال

، مثل كفالة وقف إمداد الطرف مبركبات الكربون 4املتاحة مبوجب املادة شمل إمكانية اختاذ اإلجراءات قد ت
.المتثالاهليدروكلورية فلورية موضوع عدم االمتثال، حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم ا

                                                           
(2)  UNEP/OzL.Pro.4/15. 
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 [: طلب ابكستان تنقيح بياانت خط األساس]  /2٩مشروع املقرر  -جيم
قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف أن يشري على األطراف اليت تطلب  13/15أنه يف املقرر  إذ يالحظ

األساس املبلغ عنها عن سنوات األساس، أن تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم خط تغيريات بياانت 
لجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف االمتثال لربوتوكول مونرتايل، اليت ستعمل بدورها مع أمانة األوزون ومع ال

 لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها على اجتماع األطراف للموافقة عليها،
 حيدد منهجية تقدمي هذه الطلبات، 15/1٩أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

ها لتعديل بياانت استهالكها لتربير طلب 15/1٩أن ابكستان قدمت معلومات كافية وفقاا للمقرر  -1
لألطراف  خط األساس، اليت متثل جزءاا من بياانت 2010و 200٩من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعامي 

 ؛5من املادة  1 العاملة ابلفقرة
على الطلب الذي قدمته ابكستان لتعديل بياانت استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية  يوافق -2

 على النحو املبني يف اجلدول التايل: 2010و 200٩ة لسنيت األساس فلوري

 املادة

البياانت السابقة بشأن مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية )طن استنفادي(

البياانت اجلديدة بشأن مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية )طن استنفادي(

200٩ 2010 
بياانت خط 

 2010 200٩ )أ(األساس
بياانت خط 

 )أ(األساس
مركب الكربون اهليدروكلوري 

  HCFC-142b 134,2 142,8  134,20 142,80فلوري 
مركب الكربون اهليدروكلوري 

  ٦8,٦2 4,HCFC-142b - -  4فلوري 
مركب الكربون اهليدروكلوري 

  108,22 ٦٩,112,2  101 ٦,HCFC-22 105فلوري 
 248,11 255,70 240,51 247,4 255 23٩,8 اجملموع

ركَّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف برقمني عشريني بعد الفاصلة، ُتكتب خطوط األساس احملددة مل  )أ(
 (.23/30بينما ُتكتب خطوط األساس احملددة قبل ذلك برقم ُعشري واحد )انظر املقرر 

 [: طلب الفلبني تنقيح بياانت خط األساس]  /2٩مشروع املقرر  -دال
قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف أن يشري على األطراف اليت تطلب  13/15أنه يف املقرر  إذ يالحظ

املبلغ عنها عن سنوات األساس، أن تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم  خط األساستغيريات بياانت 
االمتثال لربوتوكول مونرتايل، اليت ستعمل بدورها مع أمانة األوزون ومع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 

 األطراف للموافقة عليها، لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها على اجتماع
 حيدد منهجية تقدمي هذه الطلبات، 15/1٩أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

لتربير طلبها لتعديل بياانت استهالكها من  15/1٩أن الفلبني قدمت معلومات كافية وفقاا للمقرر  -1
لألطراف  خط األساست ، اليت متثل جزءاا من بياان2010و 200٩مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعامي 

 ؛5من املادة  1 العاملة ابلفقرة
على الطلب الذي قدمته الفلبني لتنقيح بياانت استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  يوافق -2

 على النحو املبني يف اجلدول التايل: 2010و 200٩لسنيت األساس 
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البياانت السابقة بشأن مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية )طن استنفادي(

البياانت اجلديدة بشأن مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية )طن استنفادي(

200٩ 2010 
بياانت خط 

 2010 200٩ )أ(األساس
بياانت خط 

 )أ(األساس
 1٩4,7 222 208,4 1٦2,٩8 1٦0,٩٦ 1٦1,٩7 
الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف برقمني عشريني بعد الفاصلة، ركَّبات ُتكتب خطوط األساس احملددة مل  )أ(

 .(23/30بينما ُتكتب خطوط األساس احملددة قبل ذلك برقم ُعشري واحد )انظر املقرر 

 7وفقاا للمادة [: اإلبالغ عن كميات صفرية يف استمارات اإلبالغ عن البياانت  ] /2٩مشروع املقرر  -هاء
ألطراف إىل احلاجة إىل اإلبالغ املتسق ر فيه االجتماع الرابع والعشرون ل، الذي أشا24/14إىل املقرر  إذ يشري

بروتوكول مونرتايل بشأن من  7للمادة  عن إنتاج املواد املستنفدة لألوزون ووارداهتا وصادراهتا وعمليات تدمريها وفقاا 
على خاانت  اليت قدمتها األطراف حتتوي أحياانا  7للمادة  والحظ أن استمارات اإلبالغ وفقاا ، لألوزوناملواد املستنفدة 

شاغرة ال توجد فيها أي أرقام تشري إىل كميات املواد املستنفدة لألوزون، وأن تلك اخلاانت الشاغرة ميكن أن تشري إىل 
ما بعينها أو تشري، من انحية أخرى، إىل عدم  استهالك صفري من املواد اخلاضعة للرقابة من جانب الطرف يف حالة  

 إبالغ الطرف عن بياانته املتعلقة بتلك املواد؛
ن ، طلب االجتماع الرابع والعشرون لألطراف إىل األطراف أ24/14إىل أنه، مبوجب املقرر  وإذ يشري أيضاا 

رقماا، مبا يف ذلك الصفر، حسب الصادرات أو عمليات التدمري، أو الواردات تدرج، عند اإلبالغ عن اإلنتاج أو 
من ترك اخلانة شاغرةا، وطَلب إىل األمانة  االقتضاء، يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، بدالا 

 شاغرةا، ن خانةا أن تطلب توضيحاا من أي طرف قدم استمارةا تتضم
إبدراج رقم، مبا يف ذلك  24/14يف املقرر  أن غالبية األطراف متتثل للطلب الوارد يالحظ مع التقدير -1

 من ترك اخلانة شاغرةا؛ الصفر، حسب االقتضاء، يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، بدالا 
تتضمن خاانت شاغرة، مما يستلزم  عض األطراف تواصل تقدمي استمارات، أن بتالحظ، مع ذلك -2

التأخر يف ُتميع  من األطراف مما يؤدي إىل جانب األمانة من حيث طلب توضيح  القيام ابملزيد من العمل من 
 املواد املستنفدة لألوزون؛املعلومات وتقييم امتثال األطراف لتدابري الرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل بشأن 

من تعبئة ، 7للمادة  األطراف على التأكد، عند تقدمي استمارات اإلبالغ عن البياانت وفقاا  حيث -3
 من ترك اخلانة شاغرةا؛ ، حسب االقتضاء، بدالا تمارات أبرقام، مبا يف ذلك الصفرمجيع اخلاانت يف االس

إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل أن تستعرض حالة امتثال  يطلب -4
 .من هذا املقرر يف اجتماعها احلادي والستني 3األطراف للفقرة 
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 املرفق الثاين

 قائمة املشاركني
 أعضاء جلنة التنفيذ

 

 األطراف
 بنغالديش

 السيد مامونور رشيد
 انئب وكيل

 وزارة البيئة والغاابت
Dhaka 1000 

Bangladesh 

Tel: +88 02 9549 072 

Cell: +880 171 207 5302 

Email: mamun15053@gmail.com 

 ساتيندرا كومار بروكاايستا سيدال
 كبري موظفي خلية األوزون

 إدارة شؤون البيئة
 وزارة البيئة والغاابت

Paribesh Bhaban 

E-16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar 

Dhaka-1207 

Bangladesh 

Tel: +880 2 818 1801 

Cell: +880 171 301 3310 

Email: skpurkayastha@yahoo.com 

 كندا
 السيدة اننسي سيمور 

 رئيسة برامج محاية األوزون
 شعبة اإلنتاج الكيميائي

 فرع محاية البيئة
 البيئة وتغري املناخ، كندا

351 St. Joseph Blvd., 11th Floor 

Gatineau, Quebec K1A 0H3 

Canada 

Tel: +1 819 938 4236 

Fax: +1 819 938 4218 

Email: nancy.seymour@canada.ca 

 جورجيا
 السيد نوي ميغريليشفيلي

املنسق الوطين لشؤون األوزون وكبري 
 األخصائيني

 شعبة اهلواء احمليط
 إدارة الشؤون اإلدارية املتكاملة

 الطبيعيةوزارة البيئة ومحاية املوارد 
6 Gulua Str.  

Tbilisi 0114 

Georgia 

Tel: +995 32 272 7228 

Cell: +995 5951 19735 

Email: n.megrelishvili@moe.gov.ge 

 هاييت
 فريتز انو سيدال

 املنسق املسؤول عن العمليات
 منسق املكتب الوطين لألوزون

 وزارة البيئة
11 Rue 4, Pacot 

Port-au-Prince 

Haiti 

Tel: +509 3832 4074 

Email: fritznau@yahoo.fr / 

fritznau@gmail.com 

 األردن
 عماد فتوح سيدال

 املوظف املسؤول عن األوزون
 وحدة األوزون

 وزارة البيئة
P.O. Box 1408 

11941 Amman 

Jordan 

Tel: +962 795558538 

Email: emaddn@yahoo.com 

 كينيا

 السيد ليوانرد مارينداين كريوي )انئب الرئيس(
 منسق وحدة األوزون الوطنية

 املكتب الوطين لألوزون
 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية

P.O. Box 30126-00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 273 0808 

Cell: +254 722 847 342 

Email: marindanykirui@yahoo.com 

 ابروغواي
 أوليسيس لوفريا سيدال

 منسق شؤون بروتوكول مونرتايل
 اإلدارة العامة لشؤون اهلواء

 وزارة البيئة
Avendia Madame Lynch No. 3500 

Asunción 

Paraguay 

Tel: +595 212 379 000 Ext. 294 

Cell: +595 971702494 

mailto:fritznau@yahoo.fr
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Email: ulovera@seam.gov.py, 

uliseslovera@hotmail.com 

 رومانيا
 السيدة كلوداي سورينا دومرتو

 رئيسة الوحدة
الوحدة الوطنية لشؤون األوزون واملواد 

 الكيميائية اخلطرة واملواقع امللوثة 
 وزارة البيئة

Libertatii Blv. No. 12 District 5 

Bucharest 7000 

Romania 

Tel: +402 1408 9582 

Cell: +407 2439 0063 

Email: claudia.dumitru@mmediu.ro 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
 الشمالية

 السيد براين رودي )الرئيس(
 كبري احملامني الدوليني

 اخلروج من االحتاد األورويب والتجارة
املستشارون القانونيون لوزارة البيئة واألغذية 

 والشؤون الريفية
 للحكومةإدارة الشؤون القانونية 

Area 8E, 9 Millbank,  

c/o Nobel House 

17 Smith Square  

London SW1P 3JR 

United Kingdom 

Tel: +44 20 802 64330 

Cell: +44 7770 701663 

Email: brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk 

 الوكاالت املنفذة
 أمانة الصندوق املتعدد األطراف

 السيد إدواردو غامن
 كبري املوظفني

 الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل
1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5  

Canada  

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: eganem@unmfs.org 

 السيد مونيارادزي تشينجي
 انئب كبري املوظفني
 ألطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايلالصندوق املتعدد ا

1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5  

Canada  

Tel: +1 514 282 1122 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: mchenje@unmfs.org 

فرع إجراءات األوزون بربانمج األمم املتحدة 
 اإلمنائي

 الشيد جيمس س. كورلني
 كبري موظفي الربامج

 مدير الشبكة والسياسات
فرع إجراءات األوزون بربانمج األمم املتحدة 

 اإلمنائي
75015 Paris  

France  

Tel: +33 1 4437 1455 

Email: jim.curlin@unep.org 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 السيد مكسيم سوركوف

املنسق اإلقليمي )أورواب/رابطة الدول املستقلة 
 والدول العربية وأفريقيا(

 وحدة بروتوكول مونرتايل واملواد الكيميائية
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

Istanbul 34381 

Turkey 

Tel: +908 5029 82613 

Email: maksim.surkov@undp.org 

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 السيد يوري سوروكني

 موظف شؤون التنمية الصناعية
 شعبة البيئة

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 املركز الدويل يف فيينا
P.O. Box 300-1400  

Vienna 

Austria 

Tel: +43 1 26026 3624 

Email: y.sorokin@unido.org 

 البند الدويل
 السيد اتانفات جونتشااي

 كبري مهندسي البيئة
 فريق تغري املناخ

 البنك الدويل
1818 H. Street Ave. 

Washington, DC 20433  

United States of America 

Tel: +1 202 473 3841  

Email: tjunchaya@worldbank.org 

رئيس اللجنة التنفيذية ألمانة الصندوق املتعدد 
 األطراف

 السيد بول كراينيك
 انئب رئيس الشعبة
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إدارة النفاايت وسياسات املواد الكيميائية 
 والتكنولوجيا اخلضراء

 وزارة الزراعة والغاابت والبيئة واملياه
 اإلدارة 

Stubenbastei 5 
Vienna A-1010 
Austria 
Tel: +43 1 71100 612346 
Cell: + 43 6641 210784 
Email: paul.krajnik@bmlfuw.gv.at 

انئب رئيس اللجنة التنفيذية ألمانة الصندوق 
 املتعدد األطراف

 خليل حسنيالسيد مازن 
 الرئيس

 وحدة األوزون الوطنية، نوعية اهلواء
 وزارة البيئة

Lazarieh Building, 7th Floor, Riad Solh 
Square 
P.O. Box 11-2727 
Beirut 
Lebanon 
Tel: +961 1976555 
Cell: +961 3204318 
Email: mazen.hussein@undp.org 

 األطراف املدعوة
 كازاخستان

 أسيلبيكوفالسيد صابر 
 كبري اخلرباء

 إدارة تغري املناخ
 وزارة الطاقة

8, Orynbor Street 
Astana 010000 
Kazakhstan 
Tel: +770 276 76459 
Cell: +771 727 40259 
Email: s.asylbekov@energo.gov.kz, 
sssabyr@gmail.com 

 الفلبني
 خوان ميغيل ت. كوان السيد

 البيئة واملوارد الطبيعية ةر اوكيل وز 
Visayas Ave., Diliman  

Quezon City - 1100 

Philippines 

Tel: +63 2 925 2328 

Email: attymitcheuna@gmail.com 
 ميتوديو أ. توربيال سيدال

 مدير مكتب إدارة البيئة
 ةواملوارد الطبيعيوزارة البيئة 

 وزرا البيئة واملوارد الطبيعية
Visayas Ave., Diliman 
Quezon City - 1100 

Philippines 

Tel: +63 2 928 4578 0089 

Email: www.emb.gov.ph 

 سلفاين بوسينغ فرياالسيدة إل
 خربة مشرفة على اإلدارة البيئية 

 مديرة مشروع
 مكتب اإلدارة البيئة

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية
Visayas Avenue Diliman 

Quezon City - 1110 

Philippines 

Tel: +63 2 928 4578 / 89 

Cell: +63 2 9284 578 

Fax: +63 2 426 4338 

Email: pausingelvira@yahoo.com.ph 

 األوزونأمانة 
 السيدة تينا برميبيلي

 األمينة التنفيذية
 أمانة األوزون

  برانمج األمم املتحدة للبيئة
P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3855 

Email: Tina.Birmpili@unep.org 

 السيد غريلربت ابنكوبيزا
 الشؤون القانونية واالمتثالرئيس 

 أمانة األوزون
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org  
 ياالسيد جريالد موتيس

 موظف برامج
 األوزونأمانة 

 برانمج األمم املتحدة للبيئة
P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 4057 

Email: Gerald.Mutisya@unep.org  

 السيدة كاثرين تيوتوكاتوس
 موظفة برامج )االمتثال(

 أمانة األوزون
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

P.O. Box 30552 00100  

Nairobi, Kenya  

Tel: +254 20 762 5067 

Email: katherine.theotocatos@unep.org

 
____________ 
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