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لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم 
 مونتريالاالمتثال لبرتوكول 

 ستونال االجتماع
 2018متوز/يوليه  8، فيينا

 الستينتقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها 
 افتتاح االجتماع - أوالا 

فيينا الدويل،  للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال يف مركز الستونُعقد االجتماع  -1
 .2018متوز/يوليه  8فيينا، يف 

 االجتماع يف الساعة العاشرة صباحاً. السيدة مريوزا حممد )ملديف(اللجنة  ةرئيس توافتتح -2
ورحبت السيدة تينا بريميبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، بأعضاء اللجنة وممثلي أمانة الصندوق  -3

املنفذة التابعة هلا. والحظت أن جدول أعمال االجتماع يتضمن عدداً قليالً نسبياً من املتعدد األطراف والوكاالت 
املسائل، مما يدل على التقدم اجليد الذي حتققه األطراف يف التقيد بالتزاماهتا وتعهداهتا مبوجب بروتوكول مونرتيال. 

عن بيانات  األطراف مل تبلغ إال مؤخراً  وكان معدال اإلبالغ عن البيانات واالمتثال مرتفعني، رغم أن العديد من
إنتاجها واستهالكها من املواد املستنفدة لألوزون. وفيما خيص هذه األطراف، اليت تنفذ خطط عمل مضمنة يف 

عالية؛ وستنظر اللجنة يف أربع من  مقررات عدم االمتثال ذات الصلة اخلاصة هبا، كانت معدالت االمتثال أيضاً 
جتماع. واختتمت كلمتها بتوجيه انتباه اللجنة إىل وثائق االجتماع اليت أعدهتا األمانة، هذه احلاالت خالل اال

وإىل مذكرة معلومات بشأن بيانات الربامج القطرية وآفاق االمتثال أعدهتا أمانة الصندوق املتعدد األطراف، ومتنت 
 .ناجحاً  للجنة اجتماعاً 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ثانياا 
 الحضور - فأل

 ،أفريقيا وجنوب ،وبولندا ،وباراغواي ،وأسرتاليا ،حضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية: األردن -4
 .الكونغو ممثل حيضر ومل. الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة ،وملديف ،وشيلي ،وجورجيا

املتعدد األطراف وممثلون عن الوكاالت املنفذة للصندوق وحضر االجتماع أيضاً ممثلون عن أمانة الصندوق  -5
وهي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية  -املتعدد األطراف 

 الصناعية )اليونيدو(، والبنك الدويل.
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 وترد قائمة باملشاركني يف مرفق هذا التقرير. -6
 جدول األعمالإقرار  - باء

 :(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.1)أقرت اللجنة جدول األعمال التايل استناداً إىل جدول األعمال املؤقت  -7
 افتتاح االجتماع. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
من بروتوكول مونرتيال  9و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البيانات واملعلومات مبوجب املادتني  -3

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

من أجل تيسري  الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة
 امتثال األطراف.

جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات  -5
 االمتثال: خطط العمل احلالية للعودة إىل االمتثال:

 (؛26/15مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية )املقرر  )أ(
 (؛27/11ليبيا )املقرر  )ب(
 (؛29/14كازاخستان )املقرر  )ج(
 (.26/18أوكرانيا )املقرر  )د(

 احملتملة األخرى الناشئة عن التقرير بشأن البيانات.النظر يف مسائل عدم االمتثال  -6
 مسائل أخرى. -7
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. -8
 اختتام االجتماع. -9

 تنظيم العمل - جيم
نظرًا لعدم نشوء مسائل تتعلق بعدم  ٦وافقت اللجنة على أن تطبق إجراءاهتا املعتادة مع حذف البند  -8

على سؤال من أحد أعضاء اللجنة قال ممثل األمانة إنه مل  قدمتها األطراف. ورداً االمتثال من واقع البيانات اليت 
تعاجل بعد مجيع البيانات نظراً ألن هناك عدداً كبرياً من التقارير قُدِّم فقط يف اآلونة األخرية، بيد أن اخلطوة األوىل 

ن الطرف املعين قبل توجيه انتباه اللجنة يف طلب تقدمي توضيحات م يف حاالت عدم االمتثال احملتملة تتمثل دائماً 
إىل تلك املسائل. وسيسرتعى انتباه اللجنة إىل أي مسائل امتثال متبقية بعد هذه العملية، يف اجتماعها التايل 

 )احلادي والستني(.
من بروتوكول مونتريال  9و 7عرض قدمته األمانة بشأن البيانات والمعلومات بموجب المادتين  - ثالثاا 

 وبشأن المسائل ذات الصلة
من  9و 7قدم ممثل األمانة عرضًا يوجز تقرير األمانة عن املعلومات اليت قدمتها األطراف وفقًا للمادتني  -9

 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.2)بروتوكول مونرتيال 
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معلومات مل تقدم أي إفادات جديدة منذ تقدمي آخر  ٩وفيما يتعلق باإلبالغ عن املعلومات وفقا للمادة  -10
، حيث كان قد أبلغ عن ٢٠١٦مستكملة إىل اللجنة يف اجتماعها السابع واخلمسني، يف تشرين األول/أكتوبر 

 .2015-٢٠١٤يغطي الفرتة  أن ليتوانيا قدمت تقريراً 
 ١٣٠فقد أبلغ عن بياناته ما جمموعه  ٢٠١٧لعام  ٧أما فيما يتعلق باإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة  -11

متوز/يوليه  ٧حبلول  -طرفاً غري عامل هبذه املادة  26و ٥أطراف عاملة باملادة  ١٠٤منها  -197صل طرفاً من أ
 ، ومل يقدم عدد كبري من األطراف بياناته إال يف األسابيع القليلة املاضية.٢٠١٨

ستبلغ بعد ما إذا كانت هناك أي حاالت عدم امتثال حمتملة؛ و  حيددوهلذا السبب، قال إنه ال يستطيع أن  -12
اللجنة يف اجتماعها املقبل بأي حاالت تنشأ من حتليل البيانات. أما فيما خيص حالة عدم االمتثال احملتملة من 

اليت ذكرت يف االجتماع التاسع واخلمسني للجنة فإن الطرف املعين قدم توضيحاً  ٥جانب طرف غري عامل باملادة 
 هذه املسألة.وقد أمكن حل  ٢٠١٦بشأن فائض إنتاجه الواضح لعام 

تقريره الذي يتضمن بياناً  -الصني  -الطرف الوحيد الذي يعمل مبوجب إعفاء الستخدام ضروري  موقد -13
. وباملثل، قدمت مجيع األطراف ٢٠١٧ألسباب استخدامه رابع كلوريد الكربون مبوجب اإلعفاءات املمنوحة لعام 

األرجنتني، وأسرتاليا،  - ٢٠١٧وميد امليثيل لعام اخلمسة العاملة مبوجب إعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لرب 
 تقارير تبني أسباب استخداماهتا. -وكندا، والصني، وجنوب أفريقيا 

وفيما يتعلق باإلبالغ عن الصادرات من املواد املستنفدة لألوزون ووجهات هذه الصادرات أبلغت األطراف  -14
، حيث بلغت نسبة الوزن 2016-٢٠١٣نوات األربع ، بالوزن، للساملصدرة عن وجهات مجيع صادراهتا تقريباً 

مع جداول التخلص  ، متشياً ٢٠١٣. واخنفضت إمجايل الكمية املصدرة منذ عام يف املائة تقريباً  ٩٩املبلغ عنها زهاء 
ملقرر للطلب الوارد يف ا . ووفقاً ٥لورية فلورية اخلاصة بالبلدان العاملة باملادة كالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو 

 طرفاً أبلغ عن أن هذه الصادرات موجهة هلا. ١٣٨، فقد تواصلت األمانة مع 17/16
يف  ٦٤وكان املعدل اإلمجايل لإلبالغ، للفرتة نفسها، عن مصادر الواردات أقل إىل حد ما حيث بلغ  -15

اإلمجايل  . وقد اخنفض الوزن٢٠١٣، وإن كانت تلك النسبة قد زادت منذ عام ٢٠١٦املائة، بالوزن، يف عام 
أطراف االطالع على  ٨للواردات طلبت  طرفاً أبلغ عن أهنا بلدان املصدر ٤٣للواردات كما هو متوقع. ومن بني 

ألحكام  التقارير املتعلقة هبا، ومن مث أبلغتها األمانة على النحو الواجب بالواردات املبلغ عن أهنا قادمة منها، وفقاً 
 .24/12املقرر 
تبلغ أربعة أطراف عن استخدامها للمواد املستنفدة لألوزون كعوامل معاجلة. وحىت وكان من املفرتض أن  -16

 .2017اآلن مل يبلغ إال االحتاد األورويب عن هذا االستخدام فيما خيص عام 
واستمر االخنفاض يف عدد األطراف اليت تركت خانات شاغرة يف استمارات اإلبالغ عن البيانات مبوجب  -17

طرفًا فقط فيما خيص  ٢٣دراج أرقام، مبا يف ذلك الصفر حسب االقتضاء؛ وقد فعل ذلك من إ ، بدالً ٧املادة 
 ، بيد أن مجيع هذه األطراف ردت على طلب اإليضاح الذي قدمته األمانة. وميثل ذلك حتسناً 2016بياناهتا لعام 

 .٢٠١٢منذ عام  ملحوظاً 
ص التدرجيي منها واليت ظلت تُنتج، بعد كمية املواد اليت جرى التخل  ٢٠١٦وازدادت إىل حد ما يف عام  -18

يف املائة( الستخدامات املواد  ٩٨-٩٥. ويكاد يكون كل ذلك اإلنتاج )٢٠١٠أن ظلت ثابتة تقريبا منذ عام 
يف املائة( النسبة األعلى التالية، ومعظمها نواتج عرضية أنتجت دون  ٣-٢الوسيطة؛ وشكلت الكميات املدمرة )



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/4 

4 

( واملعدالت النسبية مليون طن سنوياً  1.2ع املواد املستخدمة كمواد وسيطة )زهاء قصد. وبشكل عام فإن جممو 
للمواد مل تتغري بطريقة ملموسة خالل السنوات القليلة املاضية. ومشلت معظم استخدامات املواد الوسيطة مركبات 

فتشتمل بصورة رئيسية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، يليها رابع كلوريد الكربون؛ أما النسبة املتبقية 
 الكربون الكلوروفلورية وكلوروفورم امليثيل.

وازداد استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن بشكل طفيف يف األطراف العاملة  -19
العاملة باملادة  ما االستهالك يف األطراف غريأ. ٢٠٠٥بعد أن ظل ثابتاً تقريباً منذ عام  ٢٠١٦يف عام  ٥باملادة 

، وإن كان هناك تفاوت كبري من سنة إىل أخرى. وخالل الفرتة ٢٠٠٥فقد اخنفض بشكل كبري منذ عام  ٥
 طن. 8000كان جمموع متوسط االستهالك السنوي   2016-٢٠١٥

 ٢٥واستمر عدد األطراف اليت أبلغت عن تدمري املواد املستنفدة لألوزون يف االرتفاع، حيث بلغ أكثر من  -20
. بيد أن الوزن اإلمجايل للمواد املدمرة اخنفض حبوايل النصف، وذلك منذ الذروة اليت بلغها يف عام ٢٠١٦ عام يف

٢٠٠٧. 
وسأل عضو يف اللجنة عما فعلته األمانة للتشجيع على اإلبالغ عن البيانات املتعلقة مبصادر الواردات،  -21

بلدًا مستوردًا أي معلومات عن  ١٦١من أصل  أطراف بالكامل ١٠٣مل تقدم  2016بالنظر إىل أنه يف عام 
رسائل خطية  ، غري أن األمانة توجه دائماً مصادر وارداهتا. وأشار ممثل األمانة العامة إىل أن اإلبالغ ليس إلزامياً 

ال تتضمن هذه املعلومات تدعوها فيها إىل اإلبالغ عن املعلومات،  ٧إىل األطراف اليت تقدم بيانات مبوجب املادة 
يد أهنا ال تواصل متابعة هذه املسألة إذا مل تبلغ األطراف عن املعلومات املشار إليها. واقرتح العضو أن يناقش ب

هذا املوضوع مرة أخرى يف االجتماع املقبل للجنة هبدف االتفاق على توصية حمتملة تشجع كل األطراف على 
 اإلبالغ عن هذه البيانات.

ر مرة أخرى يف االجتماع املقبل للجنة موضوع اخلانات الشاغرة يف تقارير أن يثا واقرتح عضو اللجنة أيضاً  -22
البيانات اليت تقدمها األطراف. وعلى الرغم من أنه من املشجع رؤية االخنفاض املطرد يف عدد األطراف اليت ترتك 

ن للجنة أن تنظر يف خانات شاغرة إال أنه ما يزال هناك العديد منها، مما يوجد عماًل غري ضروري لألمانة؛ وميك
توصية تشجع األطراف على عدم ترك خانات شاغرة يف تقارير بياناهتا. وأقر ممثل األمانة بالعمل اإلضايف الذي 
يستلزمه حل هذه املسائل وأشار إىل أن املسألة أثريت يف اجتماعي اللجنة السابقني وتوج ذلك بصدور املقرر 

 رط املذكور.الذي حث األطراف على الوفاء بالش 29/18
على سؤال بشأن وجود تضارب واضح بني تقرير األمانة وتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ورداً  -23

عن اإلبالغ عن استخدامات عوامل املعاجلة، أوضح ممثل األمانة أن مجيع األطراف قد قدمت تقاريرها إىل األمانة 
استهالكها لعوامل املعاجلة. أما املعلومات الناقصة اليت ذكرها عن بيانات  10/14على النحو املطلوب يف املقرر 

الفريق يف تقريره فهي تشري إىل معلومات من طرف واحد عن حجم عوامل املعاجلة اليت ال يزال الطرف يستخدمها، 
 .29/7من املقرر  ٢على النحو املطلوب يف الفقرة 

ارة وطنية الستخدامها لربوميد امليثيل يف إعفاءات على سؤال بشأن تقدمي األطراف السرتاتيجيات إد ورداً  -24
لفهم األمانة فإن  ، أوضح ممثل األمانة أنه وفقاً 1/4-إ د. االستخدامات احلرجة، على النحو املسجل يف املقرر
؛ وبناء على ذلك فإن األمانة ال تصر ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١املقرر طلب فقط تقدمي املعلومات مرة واحدة، قبل 

لكي تقدم هذه اإلفادات. ومع ذلك فقد قدم هذه االسرتاتيجيات حىت اآلن  ٥طراف العاملة باملادة على األ
 ، الصني واملكسيك.٥طرفان عامالن باملادة 
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، طلب ممثل األمانة ٢٠١٦على سؤال عن الزيادة يف إنتاج مواد خاضعة للتخلص التدرجيي يف عام  ورداً  -25
إلجراء عدم االمتثال، وأبلغ اللجنة أن معظم  قدمة على أهنا سرية، وفقاً إىل األعضاء محاية سرية املعلومات امل

ومركب الكربون  113-الزيادة تعزى إىل اإلنتاج يف طرفني، وأن املادتني الرئيسيتني مها مركب الكربون الكلوروفلوري
 ، ومها مركبان ينتجان أساساً الستخدامهما كمواد وسيطة.114-الكلوروفلوري

ستجابة لطلب تقدمي املزيد من املعلومات أشار ممثل األمانة إىل أن تقرير األمانة إىل االجتماع ، واوأخرياً  -26
 املقبل للجنة التنفيذ ميكن أن يتضمن معلومات عن اجتاهات اإلبالغ عن البيانات يف الوقت املناسب.

 أحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة. -27
الصلة المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المقررات ذات عرض تقدمه أمانة الصندوق  - رابعاا 

من أجل تيسير  الصادرة عن اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة التي أنجزتها الوكاالت المنفذة
 امتثال األطراف

جنة التنفيذية قدم ممثل أمانة الصندوق املتعددة األطراف عرضاً بشأن املقررات ذات الصلة اليت اختذهتا الل -28
للصندوق، واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة موجزًا املعلومات املقدمة يف مرفق مذكرة األمانة بشأن بيانات 

. وأشار إىل أن اللجنة التنفيذية عقدت (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.3)الربنامج القطري وفرص االمتثال 
منذ االجتماع األخري للجنة التنفيذ، وأعرب عن تقديره  -ي والثمانني اجتماعها احلاد -اجتماعًا واحدًا فقط 

 حلضور رئيس جلنة التنفيذ ذلك االجتماع.
من بيانات الربامج القطرية املقدمة إليها مبقارنتها ببيانات اإلنتاج  وأشار إىل أن أمانة الصندوق تتحقق دائماً  -29

من بروتوكول مونرتيال، وخُتَطر الوكالة املنفذة ذات الصلة  ٧دة واالستهالك املقدمة إىل أمانة األوزون مبوجب املا
بأي تباينات الختاذ املزيد من اإلجراءات. وقد ظهر اثنان من هذه التباينات يف التقارير األخرية: فيما خيص املغرب 

امج األمم املتحدة . وجيري توضيح حالة التباين األوىل مع برن٢٠١٦، واجلمهورية العربية السورية لعام ٢٠١٥لعام 
السابقة، ولكن احلالة الثانية ال ميكن حلها بسبب جتميد مشروع التعزيز املؤسسي يف سوريا منذ عدة سنوات 

 بسبب الوضع السياسي واألمين يف البلد.
الصادر عن اللجنة التنفيذية تعكف أمانة الصندوق على إعداد مشروع الستمارة  81/4باملقرر  وعمالً   -30

الربنامج القطري لإلبالغ عن البيانات يتضمن مواد املرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية(، مع األخذ يف 
النظر يف إمكانية اعتمادها من جانب  املقرر ٧االعتبار االستمارات املنقحة لإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة 

 .٢٠١٨االجتماع الثالثني لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
يف إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  مطرداً  وتظهر أحدث بيانات الربنامج القطري اخنفاضاً  -31

، ومركب 22-لكربون اهليدروكلوري فلوري)مركب ا ٥فلورية الرئيسية الثالث املستخدمة يف األطراف العاملة باملادة 
ب(، كما هو متوقع. وقد 142-ب، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري141-الكربون اهليدروكلوري فلوري

اعتمدت خطط إدارة التخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية جلميع البلدان باستثناء 
بينما اعتمدت خطة إلدارة التخلص التدرجيي من اإلنتاج للصني )ميثل إنتاجها ما نسبته اجلمهورية العربية السورية 

يف املائة من اإلنتاج العاملي(؛ واعتمد متويل إضايف يف االجتماع احلادي والثمانني للجنة التنفيذية. وكانت  ٩٥
ورية فلورية يف بوروندي وغانا؛ وقد هناك مبالغة يف تقدير نقاط البداية خلفض استهالك مركبات الكربون اهليدروكل

أعيد النظر يف نقطة البداية اخلاصة ببوروندي بالنقص أما نقطة البداية اخلاصة بغانا فستنقح باملثل عندما يقدم 
 للحصول على مساعدة. هذا البلد يف املرة التالية طلباً 
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ورية فلورية، وجزء كبري من إن معظم عمليات تصنيع الرغوات القائمة على مركبات الكربون اهليدروكل -32
عمليات تصنيع معدات تكييف اهلواء القائمة على هذه املركبات، وكذلك معظم مركبات الكربون اهليدروكلورية 
فلورية املستخدمة يف تطبيقات اهلباء اجلوي واملذيبات، هي بالفعل يف طور التحويل، حيث جرى حتويل معظمهما 

لى إحداث االحرتار العاملي. وتعكف مجيع األطراف على معاجلة قطاع الستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة ع
صيانة معدات التربيد. وقد أصدرت عدة أطراف أنظمة حتظر استرياد مركبات كربون هيدروكلورية فلورية حمددة 

كمية من مبجرد اكتمال عمليات التحويل، أو حتظر استرياد املعدات القائمة على هذه املركبات. وتصل الكمية الرتا 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سيجري التخلص التدرجيي منها بعد اكتمال تطبيق خطط إدارة التخلص 

يف املائة من نقطة البداية(، مبا يف ذلك  ٦٠طنًا استنفاديًا )أكثر من  ١٩ ٧٤٠التدرجيي املعتمدة إىل أكثر من 
يف املائة من مركب الكربون اهليدروكلوري  64ب، و141-فلورييف املائة من مركب الكربون اهليدروكلوري  ٩٩

 .22-يف املائة من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٣٩ب، و142-فلوري
أما فيما خيص املسائل املتعلقة بتعديل كيغايل فإن اللجنة التنفيذية ظلت تضع مبادئ توجيهية لتمويل  -33

بون اهليدروفلورية منذ اعتماد التعديل؛ وستقدم معلومات مستكملة اخلفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكر 
 عن التقدم احملرز إىل االجتماع الثالثني لألطراف.

وتشمل معايري نظر اللجنة التنفيذية يف تقدمي املساعدة لألنشطة التمكينية التصديق على تعديل كيغايل،  -34
يف أقرب وقت ممكن، ووجود نظام عامل إلصدار  أو تلقي رسالة تشري إىل عزم احلكومة على التصديق عليه

تراخيص استرياد وتصدير مركبات الكربون اهليدروفلورية. واألنشطة األولية املؤهلة لتلقي املساعدة هي تلك احملددة 
، مبا يف ذلك دعم الرتتيبات املؤسسية، ونظم الرتخيص، واإلبالغ عن بيانات 28/2من املقرر  ٢٠يف الفقرة 

ربون اهليدروفلورية، وبيان األنشطة غري االستثمارية. ويتعني إجناز هذه األنشطة التمكينية يف غضون مركبات الك
. وسيصدر تقرير هنائي شهراً  ١٢، رغم أنه ميكن، عند الضرورة، أن متدد تلك الفرتة إىل ما يصل إىل شهراً  ١٨فرتة 

 17.2وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ  يسلط الضوء على الدروس املستفادة من تلك األنشطة. وحىت اآلن
)مبا يف ذلك ستة من أطراف اجملموعة  ٥طرفاً من األطراف العاملة باملادة  ١١٩مليون دوالر لألنشطة التمكينية يف 

 (.٥العاملة باملادة  2
الكربون على النظر يف تقدمي املساعدة إىل املشاريع املتصلة مبركبات  وقد وافقت اللجنة التنفيذية أيضاً  -35

اهليدروفلورية يف قطاع الصناعات التحويلية، من أجل اكتساب اخلربة يف جمال التكاليف اإلضافية املرتبطة باخلفض 
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ومرة أخرى، سيتطلب ذلك أن يكون البلد املقدم للطلب قد صدق على 

كمية   وستقتطعه التصديق على التعديل يف أقرب وقت ممكن. تعديل كيغايل، أو أن يكون قد أشار إىل اعتزام
نتيجًة للمشروع من نقطة البداية للبلد فيما خيص املشاريع  مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت جيري خفضها تدرجيياً 

تكون هذه املقبلة. ويعتَزم أن تنفذ املشاريع مؤسسات فردية تقرر التحول إىل استخدام تكنولوجيات متطورة؛ وأن 
املشاريع قابلة للتكرار على نطاق واسع يف البلد أو املنطقة أو القطاع؛ وأن تراعي التوزيع اجلغرايف؛ وأن تنفَّذ بالكامل 

مليون  12.4يف فرتة ال تتجاوز سنتني من تاريخ املوافقة عليها. وحىت اآلن وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 
 .٥املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية يف ستة من البلدان العاملة باملادة  دوالر هلذه األنشطة االستثمارية

 ٥( طرفاً من األطراف غري العاملة باملادة ١٧)من أصل  ١٦سدد ما جمموعه  ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٤ويف  -36
مليون  23.4قدرها مسامهاهتا الطوعية اإلضافية لألنشطة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية، بقيمة إمجالية 

مليون دوالر؛ وسيخصص املبلغ املتبقي يف االجتماع الثاين  23.1دوالر. وقد أنفق من هذا املبلغ ما جمموعه 
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والثمانني للجنة التنفيذية لتمويل األنشطة التمكينية و/أو املشاريع اإلضافية ذات الصلة مبركبات الكربون 
 اهليدروفلورية.

لب من أمانة الصندوق أن تعد وثيقة بشأن مجيع جوانب قطاع صيانة معدات وإضافًة إىل هذه األنشطة طُ  -37
التربيد اليت تدعم اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وأعدت وثيقة معلومات أولية تتضمن اعتبارات 

الية مستمرة يف رئيسية ميكن أن تساعد اللجنة التنفيذية يف وضع منهجية لتحديد نقطة البداية لتخفيضات إمج
استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها. وجيري العمل أيضاً بشأن املسائل املتصلة بتمويل اإلدارة الفعالة 
من حيث التكلفة للمخزونات من املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة أو غري املرغوب فيها، مبا يف ذلك عن طريق 

 لص من املواد املستنفدة لألوزون اليت تعدها أمانة الصندوق. التدمري، على ضوء الورقة عن التخ
ونظر االجتماع احلادي والثمانون للجنة التنفيذية يف وثيقة بشأن اخليارات الفعالة من حيث التكلفة  -38

من إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري  ،23-ج العرضي، مركب الكربون اهليدروفلورياتاملستدامة بيئيًا لتدمري الن
. وسيصدر لالجتماع املقبل للجنة التنفيذية تقريٌر من خبري استشاري مستقل عن اخليارات عن 22-فلوري

، يف 23-اخليارات والتكاليف املتعلقة بالتحكم يف انبعاثات الناتج العرضي، مركب الكربون اهليدروفلوري
ج العرضي، اتلذلك االجتماع بشأن اخليارات الفعالة الكلفة للتحكم يف انبعاثات الن، ستعد وثيقة األرجنتني. وأخرياً 

، مبا يف ذلك تكاليف إغالق املصانع املختلطة إلنتاج مركب الكربون 23-مركب الكربون اهليدروفلوري
 ، مع خيارات للرصد.22-اهليدروكلوري فلوري

 تلقتها أمانة الصندوق بشأن نظم الرتخيص وسأل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت املعلومات اليت -39
تتضمن تفاصيل بشأن ما إذا كانت هذه النظم تغطي مزائج املواد املستنفدة لألوزون، واملواد املستصلحة واملعاد 
تدويرها، نظرًا ألن هذا أمر مهم يف مكافحة التجارة غري املشروعة. وأبلغ ممثل أمانة الصندوق اللجنة بأن تقدمي 

كد وجود نظام ترخيص قائم هو من شروط األهلية للحصول على املساعدة، وأن كل طرف من األطراف رسالة تؤ 
يتلقى مساعدًة قدم هذه الرسالة. إضافًة إىل ذلك، تلقت أمانة الصندوق تقارير حتقق عن تشغيل  5العاملة باملادة 

 كل نظام ترخيص.
ربامج القطرية، أكد أن الرقم املتعلق باستهالك بروميد على أسئلة عن البيانات املبلغ عنها يف إطار ال ورداً  -40

كان غري صحيح، فاألرقام اخلاصة باستهالك مركب الكربون اهليدروكلوري   ٢٠١٧امليثيل املبلغ عنه يف سورينام يف 
أما ‘‘. سي إيه225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري’’كان من املفرتض أن تكون خاصة بـ  225-فلوري

فيمكن أن تكون صحيحة؛ رغم أن اآليسومر  141-اصة باستهالك مركب الكربون اهليدروكلوري فلورياألرقام اخل
ب، كما أن بعض األطراف 141-الرئيسي هلذه املادة قيد االستخدام هو مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

ت الربنامج القطري والبيانات تباينات بني بيانا . وتظهر أحياناً 141-تستهلك مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
ولكن أمانة الصندوق  -على سبيل املثال عندما يكون بعض اإلنتاج ألغراض التخزين -٧املقدمة مبوجب املادة 

، تعهد مبواصلة النظر يف أسباب عدم إدراج بيانات اإلنتاج اهلندي من بروميد حتقق دائمًا هذه التباينات. وأخرياً 
 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.3امليثيل يف الوثيقة 

 أحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة. -41
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متابعة المقررات السابقة التي اتخذتها األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن المسائل المتعلقة بعدم  - خامساا 
 االمتثال: خطط العمل الحالية للعودة إلى االمتثال

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.3 تنيقيومات األساسية الواردة يف الوثوجه ممثل األمانة انتباه اللجنة إىل املعل -42
 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.2و

 (26/15جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية )المقرر  -ألف
 أشار ممثل األمانة إىل أنه يف إطار خطة عمل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا -43

، تعهد هذا البلد باحلد من إنتاجه من 26/15مبوجب بروتوكول مونرتيال، على النحو املتفق عليه يف املقرر 
طن استنفادي واحلد من استهالكه هلذه  24.84ليصل إىل  ٢٠١٧مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

طن استنفادي  24.81تظهر إنتاج  ٢٠١٧ طن استنفادي. وقدم البلد بيانات لعام 70.16املركبات ليصل إىل 
 طن استنفادي. 69.19واستهالك 

، برصد نظام إصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد 26/15والتزم األطراف، مبوجب املقرر  -44
هبدف التخلص التدرجيي من  ٢٠٠٠املستنفدة لألوزون. وأبلغ عن أن نظام الرتخيص واحلصص فيه أنشئ يف عام 

ليشمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  ٢٠٠٧كربون الكلوروفلورية، وجرى توسيع نطاقه يف عام مركبات ال
تضطلع به وزارة األراضي واحلماية البيئية ووحدة ‘‘ رصد دقيق وحتقق صارم’’ومشلت النظام ما وصفه الطرف بأنه 

ووزارة الشؤون االقتصادية اخلارجية، وجيري  األوزون الوطنية. وتتلقى الوزارة تقارير فصلية من مصلحة اجلمارك
التحقق من البيانات على أساس ربع سنوي من جانب مسؤولني من املركز اإلقليمي للرصد البيئي من خالل 
مراجعة الوثائق املوجودة يف إدارة اجلمارك. وجتري وحدة األوزون الوطنية، مع مسؤولني من املركز اإلقليمي للرصد 

مليات حتقق يف املناطق احلدودية. وتعد الوزارة تقارير سنوية إىل جملس الوزراء، كما تعد تقارير وحدُة البيئي، أيضاً ع
عن عقد اجتماع جلميع اجلهات املعنية  األوزون الوطنية إىل جلنة التنسيق الوطنية املعنية بالبيئة. وأبلغ الطرف أيضاً 

ة يف خطة العمل، وبالتايل كفالة االمتثال للخطة، باالقرتان الوطنية تقرر فيه حتديد حصص للوفاء بالقيود املدرج
 مع اإلجراءات املطبقة على صعيد الرصد والتحقق.

 وبناء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي: -45
لعام  ٧أن تالحظ مع التقدير أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قدمت بياناهتا مبوجب املادة  )أ(

أهنا يف حالة امتثال اللتزاماهتا على صعيد استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية  ، اليت أشارت إىل٢٠١٧
ويف حالة امتثال اللتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة لربوتوكول  26/15على النحو املبني يف املقرر  ٢٠١٧فلورية لعام 

 مونرتيال؛
صده لنظام إصدار تراخيص الواردات أن تالحظ مع التقدير أن الطرف قدم معلومات بشأن ر  )ب(

 .26/15)ج( من املقرر  ٤بااللتزام الوارد يف الفقرة  والصادرات، عمالً 
 (27/11ليبيا )المقرر  - باء

أشار ممثل األمانة إىل أن ليبيا تعهدت، يف إطار خطة عملها للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول  -46
، باحلد من استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 27/11عليه يف املقرر مونرتيال، على النحو املتفق 

طن  117.68. وأبلغ البلد عن بيانات تظهر استهالك ٢٠١٧طن استنفادي يف عام  118.4ليصل إىل 
 .٢٠١٧استنفادي يف عام 
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من املواد املستنفدة لألوزون،  برصد إنفاذ نظام إصدار تراخيص الواردات والصادرات وقد التزم الطرف أيضاً  -47
ض ر وفرض حظر على شراء معدات تكييف اهلواء احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، والنظر يف ف

 حظر على استرياد هذه املعدات.
وأبلغ الطرف عن أن الوضع حتسن على مدى السنة املاضية، على الرغم من استمرار التحديات اإلدارية  -48
نية. وترصد وحدة األوزون الوطنية، بالتعاون مع السلطات اجلمركية ووزارة املالية، بشكل دقيق أنشطة االسترياد والتق

والتصدير اليت ينفذها املستوردون املستعملون النهائيون، وأجازت وحدة األوزون الوطنية طلبات للحصول على 
تظام وتستكمل يف بداية كل سنة مالية. وحتدد احلصص تراخيص استرياد. وتستعرض قائمة املستوردين املعتمدة بان

السنوية مبا يتماشى مع احلدود القصوى املبينة يف خطة العمل الليبية. وتعكف احلكومة على النظر يف فرض حظر 
على شراء معدات تكييف اهلواء احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وعلى الواردات من هذه 

، ولكن القرار يعتمد على السوق وتوافر البدائل. ويف الوقت نفسه، أعربت ليبيا بوضوح ٢٠٢٠قبل عام  املعدات،
 عن رغبتها يف منع إلقاء املعدات احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف أراضيها.

إىل صعوبة الوضع األمين إن اللجنة إذ تعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا ليبيا، وال سيما بالنظر  -49
 والسياسي يف البلد، توافق على ما يلي:

اليت تفيد بأن الطرف  ٢٠١٧لعام  ٧أن تالحظ مع التقدير أن ليبيا قدمت بياناهتا مبوجب املادة  )أ(
طن  118.4يف حالة امتثال اللتزامه باحلد من استهالكه ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبا ال يتجاوز 

 ؛27/11، على النحو املبني يف املقرر ٢٠١٧استنفادي لعام 
أن تالحظ أيضًا مع التقدير أن الطرف قدم معلومات بشأن رصد إنفاذ نظام إصدار تراخيص  )ب(

الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، وبشأن نظره يف حظر شراء واسترياد معدات تكييف اهلواء 
 الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ احملتوية على مركبات

أن تشجع ليبيا على مواصلة جهودها الرامية إىل فرض حظر على شراء معدات تكييف اهلواء  )ج(
احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والنظر يف فرض حظر على الواردات من هذه املعدات، وعلى أن 

، لكي تنظر فيها جلنة ٢٠١٩آذار/مارس  ٣١ضل أن يتم ذلك قبل تقدم معلومات مستكملة إىل األمانة، ويف
 التنفيذ يف اجتماعها الثاين والستني.

 60/1التوصية 
 (29/14كازاخستان )المقرر  - جيم

أشار ممثل األمانة إىل أن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف وافق على تنقيح خطة العمل األصلية  -50
، عقب إجراء مناقشات بني جلنة التنفيذ وممثلي كازاخستان. وأوضح 26/13 لكازاخستان، الواردة يف املقرر

الطرف أن احلكومة ظلت تعمل على تعزيز أنظمتها للحد من استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
اجلمارك؛ ؛ وسوء نوعية معدات ٢٠٠٨ووارداهتا ولكنها واجهت صعوبات، منها االفتقار إىل الدعم التقين منذ عام 

واالفتقار إىل القدرات بني الشركات املعنية؛ وعدم كفاية الوعي العام بأخطار استهالك املواد املستنفدة لألوزون؛ 
 والواردات غري اخلاضعة للرقابة من األعضاء اآلخرين يف االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية.

قحة الرامية للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول وقد تعهدت كازاخستان يف إطار خطة عملها املن -51
، باحلد من استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ليصل إىل 29/14مونرتيال، الواردة يف املقرر 
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طن استنفادي يف عام  6.82. وأبلغ البلد مؤخراً عن بيانات تظهر استهالك ٢٠١٧طن استنفادي يف عام  7.5
٢٠١٧. 

مل يتضمن أي التزامات باملزيد من اإلجراءات احملددة إال أن الطرف  29/14وعلى الرغم من أن املقرر  -52
عن أن هناك وثيقة مشروع جيري إعدادها لتقدميها إىل مرفق البيئة العاملية يف كانون األول/ديسمرب  أبلغ أيضاً 

يه فيما يتعلق بتنظيم الواردات والصادرات من لتعديل قانون التخطيط البيئي لد . وخيطط الطرف أيضاً ٢٠١٨
املواد املستنفدة لألوزون فيما بني البلدان األعضاء يف االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية )وستقدم 

 (، ووضع معايري لتحديد وتقييم وتنظيم ومعاجلة املواد املستنفدة لألوزون.٢٠١٩التعديالت إىل الربملان يف عام 
على طلب احلصول على املزيد من املعلومات أبلغ ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللجنة بأن  اً ورد -53

كازاخستان هي البلد الوحيد الذي مير اقتصاده مبرحلة انتقالية والذي مل يتلق مساعدة للتخلص التدرجيي من 
على مفهوم مشروع  ٢٠١٧يئة العاملية يف عام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومع ذلك، وافق جملس مرفق الب
على أكثر تقدير، ويؤمل  ٢٠١٩نيسان/أبريل -لكازاخستان، وجيري وضع مقرتح مفصل لتقدميه حبلول آذار/مارس

 . وسيستغرق التنفيذ الكامل للمشروع أربع سنوات على األقل، بدءاً ٢٠١٨أن يقدم حبلول كانون األول/ديسمرب 
 املؤسسية الالزمة ملراقبة استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. بإعادة إنشاء القدرات

 ٢٠١٧لعام  ٧ووافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن كازاخستان قدمت بياناهتا مبوجب املادة  -54
ة مبا ال يتجاوز اليت تفيد بأهنا يف حالة امتثال اللتزامها باحلد من استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري

 .29/14، على النحو املبني يف املقرر ٢٠١٧طن استنفادي لعام  7.5
 (24/18أوكرانيا )المقرر  - دال

مبوجب أشار ممثل األمانة إىل أن أوكرانيا تعهدت، يف إطار خطة عملها للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا  -55
، باحلد من استهالكها من مركبات الكربون 24/18بروتوكول مونرتيال، على النحو املتفق عليه يف املقرر 

. ومل تبلغ أوكرانيا بعد عن بياناهتا لعام ٢٠١٧طن استنفادي يف عام  16.42اهليدروكلورية فلورية ليصل إىل 
 وبالتايل ال ميكن تقييم امتثاهلا. ٢٠١٧

واد املستنفدة لألوزون، والتزم الطرف أيضاً بتنفيذ نظام إلصدار الرتاخيص وحتديد احلصص للواردات من امل -56
وتطبيق حظر تدرجيي على استرياد املعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون أو قائمة عليها، ورصد تطبيق 

 احلظر، وإصدار تشريعات جديدة لتنظيم املواد املستنفدة لألوزون بشكل أوثق.
أوكرانيا معلومات عن التقدم ، مع التقدير تقدمي ٥٨/٢الحظت اللجنة، يف توصيتها  ٢٠١٧ويف عام  -57

آذار/مارس  ٣١احملرز صوب إمتام سن تلك التدابري التشريعية والتنظيمية، وطلبت معلومات مستكملة، حبلول 
 ، للنظر فيها يف االجتماع احلايل.٢٠١٨

شريعية أن تالحظ مع التقدير تقدمي أوكرانيا للمزيد من املعلومات بشأن التقدم احملرز حنو إجناز العملية الت -58
وقدم الطرف تقريرًا مرحليًا مستكماًل )يرد يف الوثيقة والتنظيمية ملراقبة الواردات والصادرات من املواد 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.2 يشري إىل أنه مت تقدمي مشروع القانون إىل جملس الوزراء الذي قرر تنقيحه )
لفلورية إضافًة إىل املواد املستنفدة لألوزون. وأمكن اآلن إلدراج تدابري للتحكم يف غازات االحتباس احلراري ا

االتفاق مع اهليئات التنفيذية املعنية على مشروع التشريعات املنقح، واستعرضته وزارة العدل وقدم إىل جملس الوزراء؛ 
 .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر -ومن املتوقع أن ينظر فيه الربملان يف أيلول/سبتمرب
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ب عن التقدير ألوكرانيا للجهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد تشري إىل أهنا تود احلصول على إن اللجنة إذ تعر  -59
 املزيد من املعلومات عن توقيت املراحل اليت ينبغي أن متر هبا التشريعات املنقحة قبل دخوهلا حيز النفاذ.

 وبناء على ذلك وافقت اللجنة على ما يلي: -60
رانيا للمزيد من املعلومات بشأن التقدم احملرز حنو إجناز العملية أن تالحظ مع التقدير تقدمي أوك )أ(

 التشريعية والتنظيمية ملراقبة الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون لكي تنظر فيها اللجنة؛
، ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٥أن تطلب إىل أوكرانيا تقدمي معلومات مستكملة إىل األمانة، حبلول  )ب(

توقيت كل مرحلة من مراحل العملية املؤدية إىل بدء نفاذ القانون، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها بشأن 
 احلادي والستني؛

، وفقاً 2017أن تطلب إىل أوكرانيا إبالغ األمانة ببياناهتا عن املواد املستنفدة لألوزون للعام  )ج(
، 2018أيلول/سبتمرب  15ذلك يف موعد ال يتجاوز من الربوتوكول، ويفضل أن يكون  7من املادة  3للفقرة 

لكي يتسىن للجنة أن تقيِّم يف اجتماعها احلادي والستني حالة امتثال الطرف اللتزاماته على النحو الوارد يف املقرر 
24/18. 

 60/2التوصية 
 البياناتالنظر في مسائل عدم االمتثال األخرى المحتملة الناشئة عن التقرير بشأن  -سادساا 

مل جتر أي مناقشات يف إطار هذا البند نظرًا ألنه مل تنشأ أي مسائل تتعلق باالمتثال من البيانات اليت  -61
 قدمتها األطراف.

 مسائل أخرى - سابعاا 
 مل تُناقش أية مسائل أخرى. -62

 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره - ثامناا 
وضع الصيغة بأقرت اللجنة التوصيات الواردة يف هذا التقرير، ووافقت على أن توكل الرئيس ونائب الرئيس  -63

واملوافقة عليه، حيث يعمل األخري أيضًا مقررًا لالجتماع، على أن يعمال بالتشاور مع االجتماع النهائية لتقرير 
 .األمانة

 اختتام االجتماع - تاسعاا 
من بعد ظهر يوم  12:40املة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة بعد تبادل عبارات اجمل -64

 .2018 متوز/يوليه 8السبت 
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 *المرفق
 قائمة المشاركين

 أعضاء لجنة التنفيذ
 

 ملديف
 السيدة مريوزا حممد )الرئيسة(

 مديرة
 وزير البيئة والطاقة

Green Building, Handhuvaree Hingun, 

Maafannu 

Male, 20392 

Republic of Maldives 

Tel: +960 301 8366 

Fax: +960 301 8301 

 miruza.mohamed@environment.gov.mv :بريد إلكرتوين
 أستراليا

 السيدة ليسلي دولينغ  )نائبة الرئيس/املقررة(
 املساعدةاألمينة 

 الشعبة الدولية املعنية بتغري املناخ واالبتكار
 يف جمال الطاقة

 إدارة البيئة والطاقة
GPO Box 787 

Canberra ACT - 2601 

Australia 

Tel:  +61 2 61597266 

Cell: +61 434568724 

 lesley.dowling@environment.gov.au: بريد إلكرتوين
 السيدة آين غابرييل

 مديرة مساعدة
International Ozone Protection and  

Synthetic Greenhouse Gas Section 

Department of the Environment and 

Energy 

GPO Box 787 

Canberra ACT – 2601 

Australia 

Tel: +61 2 6274 2023 

 annie.gabriel@environment.gov.auبريد إلكرتوين:

                                                           
 يقدم هذا املرفق دون حتريره رمسياً. * 

 شيلي
 برييس-السيد أوسفالدو باتريسيو ألفاريس

 سكرتري أول
 رئيس إدارة جمموعة

 املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة
Teatinos 180, piso 13 

Santiago 

Chile 

Tel: +562 2827 5096 

Cell: +569 4590 4150 or +1713 775 0386 

 ,oalvarez@minrel.gob.clبريد إلكرتوين: 

osvaldoalvarezperez@hotmail.om 

 السيدة كلوديا باراتوري )بديلة(
 منسقة برنامج األوزون، مكتب تغري املناخ

 وزارة البيئة
San Martin 73 

Santiago 

Chile 

Tel: +56 2 2573 5660 

 cparatori@mma.gob.cl بريد إلكرتوين:
 جورجيا

 السيد نوي ميغريليشفيلي
 املنسق الوطين لشؤون األوزون وكبري األخصائيني

 شعبة اهلواء احمليط
 إدارة الشؤون اإلدارية املتكاملة

 ومحاية املوارد الطبيعيةوزارة البيئة 
6 Gulua Str.  

Tbilisi 0114 

Georgia 

Tel: +995 32 272 7228 

Cell: +995 5951 19735 

 n.megrelishvili@moe.gov.e بريد إلكرتوين:
 األردن

 املهندس/ السيد عماد فتوح
 املوظف املسؤول عن األوزون

 األوزونوحدة 
 وزارة البيئة

 1408صندوق بريد 
 عمان 11941

 األردن
 +962 795558538هاتف: 

 emaddn@yahoo.comبريد إلكرتوين: 

mailto:miruza.mohamed@environment.gov.mv
mailto:lesley.dowling@environment.gov.au
mailto:oalvarez@minrel.gob.cl
mailto:oalvarez@minrel.gob.cl
mailto:osvaldoalvarezperez@hotmail.om
mailto:cparatori@mma.gob.cl
mailto:n.megrelishvili@moe.gov.e
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 باراغواي
 املهندس أوليسيس لوفريا

Punto Focal 

Dirección General del Aire 

Secretaría del Ambiente (SEAN) 

Avendia Madame Lynch No. 3500 

Asunción 

Paraguay 

Tel: +595 212 879 000 Ext.294 

Cell: +595 971702494 

 ,ulovera@seam.gov.py بريد إلكرتوين:

 بولندا
 السيدة الدكتورة آنييسكا توماسيوسكا،

 مستشارة الوزير
 رئيسة فريق نظم اإلدارة البيئية ومحاية

 طبقة األوزون
 إدارة املناخ ومحاية اهلواء

 وزارة البيئة
52-54 Wawelska Street 

Warsaw – 00-922 

Poland 

Tel: +4822 3692 498 

Cell: +48 723 189 231 

   agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl :بريد إلكرتوين 
 السيدة الدكتورة جونسز كوزاكياويكز

 واملناخرئيس وحدة محاية طبقة األوزون 
 معهد حبوث الكيمياء الصناعية

8, Rydygiera Street  
Warsaw - 01-793  
Poland 
Tel: +4822 5682 845 
Cell: +48 5004 33297 

 kozak@ichp.pl بريد إلكرتوين:
 جنوب أفريقيا

 السيد عبيد بالوي
 كبري مديري إدارة املواد الكيميائية

 وزارة شؤون البيئة
Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9843 

 OBaloyi@environment.gov.za بريد إلكرتوين:

 السيد لوبابالو ماويين
 نائب املدير

 وحدة األوزون الوطنية
 محاية طبقة األوزون، إدارة املواد الكيميائية

 شؤون البيئةوزارة 
Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9847 

Cell: +27 74 849 5895 

LMaweni@environment.gov.za; :بريد إلكرتوين 
Lmaweni7@gmail.com 

 

 السيد لوبابالو ماويين
 نائب املدير

 وحدة األوزون الوطنية
 محاية طبقة األوزون، إدارة املواد الكيميائية

 وزارة شؤون البيئة
Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9847 

Cell: +27 74 849 5895 

LMaweni@environment.gov.za; :بريد إلكرتوين 
Lmaweni7@gmail.com 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 السيدة أنيتا كاجني

 مستشارة لشؤون السياسات
 ية والبيئة والشؤون الريفيةإدارة األغذ

Horizon House 

Bristol, BS1 5AH 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 20 8225 7538 

Cell: +44 (0) 79497 99833 

 Anita.Kanji@Defra.gsi.gov.uk بريد إلكرتوين:

 السيدة إيفا هوشين
 مستشارة قانونية

 إدارة األغذية والبيئة والشؤون الريفية
17 Smith Square, Nobel House 3E 

 London-SW1P 3JR 

United Kingdom 

Tel: +44(0) 20 8026 4712 

Cell: +44(0) 7770 830040 

 Eva.Huchne@defra.gsi.gov.uk بريد إلكرتوين:
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 المنفذةاألمانات والوكاالت 
 أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ

 بروتوكول مونتريال والوكاالت المنفذة
 

 السيد إدواردو غامن كبري املوظفني
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

 مونرتيال
1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5,  

Canada  

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068 

 eganem@unmfs.org بريد إلكرتوين:
 السيد باالجي ناتارجان

 كبري موظفي إدارة املشاريع
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

 مونرتيال
1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Tel: +1 514 282 1122 

Fax: +1 514 282 0068 

 balaji@unmfs.org :بريد إلكرتوين

 برنامج األمم المتحدة للبيئة
 بيدويل-السيدة مشيال نري

برنامج األمم املتحدة للبيئة، شعبة  رئيسة
 عمل األوزون القانون، فرع برنامج

Paris 75015 

France 

Tel: +33 1 4437 1459 

 shamila.nair-bedouelle@un.org بريد إلكرتوين:

 السيد هالفارت كويبني
 موظف برامج

برنامج األمم املتحدة للبيئة، شعبة القانون، فرع 
 برنامج عمل األوزون

Paris 75015 

France  

Tel: +33 1 4437 1432 

  halvart.koppen@un.orgبريد إلكرتوين:

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 السيد مكسيم سوركوف

 أخصائي برامج
 )أوروبا/ رابطة الدول املستقلة، والدول العربية وأفريقيا(

 وحدة بروتوكول مونرتيال واملواد الكيميائية
 جمموعة التنمية املستدامة

 مكتب السياسات ودعم الربامج 
 إسطنبولاملركز اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 

 ألوروبا ورابطة الدول املستقلة
Key Plaza, Abide-Hurriyet Cad. 

Istiklal Sk.No.11, Sisli 34381Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 850 288 2613 

 maksim.surkov@undp.org :بريد إلكرتوين

 الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
 السيد يوري سوروكني

 موظف شؤون التنمية الصناعية
 فرع اليونيدو/بروتوكول مونرتيال

 مركز فيينا الدويل
Wagramerstrasse 5 

P.O. Box 300 

A-1400, Vienna 

Austria 

Tel: +43 1 26026 5085 

Cell: +43 6642 309911 

 مجموعة البنك الدولي
 السيد تانافات جونتشايا

 مهندس بيئي
 فريق تغري املناخ

 البنك الدويل
1818 H. Street Ave. 

Washington, DC 20433, 

 United States of America 

Tel: +1 202 473 3841 

 tjunchaya@worldbank.org بريد إلكرتوين:

 أمانة األوزون
 السيدة تينا برميبيلي

 األمينة التنفيذية
 أمانة األوزون

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3885 

 Tina.Birmpili@un.org بريد إلكرتوين:
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 السيدة ميجومي سيكي
 نائبة األمني التنفيذي

 أمانة األوزون
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 7623452 

 بريد إلكتروني:

Meg.Seki@un.org 

 
 السيد غلربت بانكوبيزا

 رئيس الشؤون القانونية واالمتثال
 أمانة األوزون

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

 Gilbert.Bankobeza@un.org إلكرتوين: بريد

 السيد جريالد موتيسيا
 موظف برامج
 أمانة األوزون

 برنامج األمم املتحدة للبيئة
P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 4057 

 Gerald.Mutisya@un.org بريد إلكرتوين:

 السيدة كاثرين تيوتوكاتوس
 موظفة برامج )االمتثال(

 أمانة األوزون
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

P.O. Box 30552 00100  

Nairobi, Kenya  

Tel: +254 20 762 5067 

 Katherine.Theotocatos@un.org :بريد إلكرتوين
 

____________ 
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