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جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال 
 لربتوكول مونرتايل

 واخلمسون الثامن االجتماع
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 3، كيتو

 

تقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل عن أعمال اجتماعها احلادي 
 والستني

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

 . 2018تشرين األول/نوفمرب  3كوروم للمؤمترات، كيتو، يف 
 .10:00وافتتحت االجتماع رئيسة اللجنة السيدة مريوزا حممد )ملديف( الساعة  -2
، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، أبعضاء اللجنة وممثلي أمانة الصندوق ورحبت السيدة تينا بريميبيلي -3

يتضمن عدداً قليالً نسبياً من املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة التابعة هلا. والحظت أن جدول أعمال االجتماع 
هتا مبوجب بروتوكول مونرتايل. ا، مما يدل على التقدم اجليد الذي حتققه األطراف يف التقيد ابلتزاماهتا وتعهدبنودال

 اتقاريره لألطراف اليت قدمت معدل االمتثال ويبلغ، 201٧عن بياانهتما لعام بْعد مل يبلغا  سوى طرفني يوجد وال
 قدمتهما نيإيضاحي ضني، إضافة إىل االستماع إىل عر يف اجتماعها ستنظر يف املائة. وقالت إن اللجنة 100 نسبة

امتثال أوكرانيا، ومسألة اخلاانت  مسألة أمانة الصندوق املتعدد األطراف، يفو  ،األمانة بشأن اإلبالغ عن البياانت
يف تقارير البياانت، واملعلومات املتعلقة مبصادر واردات املواد اخلاضعة للمراقبة. وأعربت عن شكرها ألعضاء  الفارغة

، وهم األردن وابراغواي وجورجيا والكونغو واململكة املتحدة لربيطانيا 2018اللجنة الذين تنتهي فرتة خدمتهم عام 
العظمى وأيرلندا الشمالية، على خدمتهم للجنة. ووجهت انتباه اللجنة إىل واثئق املعلومات األساسية اليت أعدهتا 

فية. وميكن للجنة األمانة، وأشارت إىل أن األمانة مستعدة لدعم عمل اللجنة بتقدمي إيضاحات أو معلومات إضا
أيضاً أن تطلب معلومات إضافية من أمانة الصندوق والوكاالت املنفذة، إذا لزم األمر. ويف اخلتام، متنت للمشاركني 

 اجتماعاً انجحاً.
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 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -اثنياا 
 احلضور -ألف

أسرتاليا وابراغواي وبولندا وجنوب أفريقيا وشيلي حضر االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء التالية:  -4
األردن وجورجيا والكونغو من  ممثلو. ومل يتمكن وملديف واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 احلضور. 
األطراف، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق،  وحضر االجتماع أيضاً ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد -5

للصندوق التالية: برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية التابعة وممثلون عن الوكاالت املنفذة 
 الصناعية )اليونيدو( والبنك الدويل.

 وترد قائمة ابملشاركني يف املرفق الثاين هلذا التقرير. -6
 األعمالإقرار جدول  -ابء

اعتتتتتتتتتمتتتتتتتدت التتتتلتتتتجتتتتنتتتتتتتة جتتتتتتتدول األعتتتتمتتتتتتتال التتتتتتتتتتتتايل عتتتتلتتتتى أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  جتتتتتتتدول األعتتتتمتتتتتتتال املتتتتؤقتتتتتتتت  -٧
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/R.1) ج(، على النحو الذي اقرتحه أحد أعضاء اللجنة: 6، مع إضافة البند( 

 افتتاح االجتماع. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
من بروتوكول مونرتايل  9و ٧واملعلومات مبوجب املادتني عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت  -3

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

األنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة بشأن اللجنة التنفيذية للصندوق و  اليت اختذهتاالصلة 
األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية )برانمج 

 الصناعية، والبنك الدويل( من أجل تيسري امتثال األطراف.
متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة  -5

والتوصية  24/18ية للعودة إىل االمتثال املتعلقة أبوكرانيا )املقرر بعدم االمتثال: خطة العمل احلال
60/2.) 

 التزامات اإلبالغ عن البياانت: -6
)املقرر  ٧البياانت مبوجب املادة عن بالغ اإلصفرية يف استمارات  قيماإلبالغ عن  )أ(

 (؛ 29/18
 نفدة لألوزون؛واردات املواد املستفيما يتعلق ببلدان املنشأ علومات مباإلبالغ  )ب(
 املواد املستنفدة لألوزون؛ فيما يتعلق بصادراتعلومات بلدان املقصد مباإلبالغ  )ج(

 مسائل أخرى. -٧
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. -8
 اختتام االجتماع. -9
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 تنظيم العمل -جيم
 اتفقت اللجنة على اتباع إجراءاهتا املعتادة.  -8

من بروتوكول مونرتايل وبشأن  9و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -اثلثاا 
 املسائل ذات الصلة

ن م 9و ٧قدم ممثل األمانة عرضًا يوجز تقرير األمانة عن البياانت اليت قدمتها األطراف وفقًا للمادتني  -9
لى اليت ُعرَِضت ع. وأوضح أنه لن يكرر املعلومات (Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2)بروتوكول مونرتايل 

 واملعلومات اجلديدة فقط. آخر املستجداتاللجنة يف اجتماعها الستني، ولكنه سيقدم 
ورد  اً جديدواحدًا  اً تقرير قال إن ، 201٧و 2016عامي ل 9وفيما يتعلق بتقدمي التقارير مبوجب املادة  -10

املوقع  على 9التقارير املقدمة مبوجب املادة  مجيعمنذ االجتماع األخري للجنة قدمته ليتوانيا. وميكن االطالع على 
 الشبكي لألمانة.

 19٧طرفًا من أصل  195 قال إن ،201٧لعام  ٧املادة  وفيما يتعلق ابإلبالغ عن البياانت مبوجب -11
والطرفان املتبقيان مها مجهورية أفريقيا الوسطى واليمن. وقام  ؛هذا االجتماع قبل انعقاد اتقاريره متقدطرفًا 

. ٧من املادة  3أيلول/سبتمرب، حسبما هو مطلوب مبوجب الفقرة  30طرفًا حبلول  190ابإلبالغ ما جمموعه 
منذ  املالحظللتحسن يف معدل اإلبالغ عن البياانت يف حينها  استكماالً و دل اإلبالغ هذا رقماً قياسياً وميثل مع

 .2014عام 
متتثل لتدابري الرقابة على استهالك وإنتاج  201٧مجيع األطراف اليت أبلغت عن بياانت لعام أضاف أن و  -12

اجتماع  اهلام قبلوهي املرة األوىل يف السنوات األخرية اليت يتحقق فيها هذا اإلجناز  -املواد املستنفدة لألوزون 
، إىل UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2وثيقة يف الالواردة  5إىل  3للجنة األخري يف السنة. وتتضمن اجلداول من ا

مجيع احلاالت اليت بشأن ، إيضاحات UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2/Add.1جانب اجلدول الوارد يف الوثيقة 
املتعلقة جتاوز فيها االستهالك أو اإلنتاج احلدود املقررة مبوجب الربوتوكول. وُنِشَرت مجيع املعلومات الداعمة 

على املوقع الشبكي ألمانة األوزون، مما يتيح ألي طرف أن يستعرض ويتأكد من  ينإلنتاج أو االستهالك الزائداب
اف. ومشلت املعلومات املنشورة اإلعفاءات املمنوحة، واالستخدامات املختربية حالة االمتثال ألي طرف من األطر 

خطط العمل املتفق عليها وااللتزامات املقررة على  حتدداليت  واملقررات ،املبلغ عنها، واملعلومات املتعلقة ابلتخزين
 األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا.

وجهات صادراهتا من املواد اخلاضعة للمراقبة، بشأن رة ملصد ِ وفيما يتعلق ابلتقارير املقدمة من األطراف ا -13
، مما ميثل حتسناً 2016لوزن يف عام ابيف املائة من الصادرات  99.3مت اإلبالغ عن الوجهات بشأن أشار إىل أنه 

اليت مل تبلغ رة . وال ميثل العدد الضئيل لألطراف املصد ِ 2013يف املائة احملققة يف عام  98.0مستمراً عن نسبة الت 
 لوزن.ابعن وجهاهتا سوى نسبة ضئيلة من جمموع الصادرات 

لجمهورية لوسيتم تدمري اإلنتاج الزائد  ،مت ختزينه 201٧عن إنتاج زائد يف عام  وذكر أن طرفني أبلغا -14
ورية التشيكية م كمادة أولية أو سيصدَّر كمادة أولية. وقدمت اجلمهخدَ ستَ التشيكية، أما اإلنتاج الزائد إلسرائيل فسيُ 

أتكيداً أن لديها ما يلزم من التدابري ملنع حتويل مسار املواد إىل استخدامات غري مأذون هبا، حسبما هو مطلوب 
ستوايف األمانة اللجنة آبخر لذلك . ومل توفر إسرائيل بعد نفس التأكيد، و 22/20من املقرر  3مبوجب الفقرة 

 املقبل للجنة.املستجدات بشأن هذه املسألة يف االجتماع 
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تسمح ابستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل معاجلة،  ال تزالمجيع األطراف األربعة اليت قال إن و  -15
 .201٧قدمت تقارير لعام 

وقد تناقص  ؛فارغةطرفاً قدم استمارات إبالغ عن بياانت حتتوي على خاانت  20ما جمموعه أضاف أن و  -16
السنوات القليلة املاضية. وحىت الوقت الراهن، استجاب  على مدارطردة عدد األطراف اليت تفعل ذلك بصورة م

متثل ابلفعل صفراً؛ والطرفان اللذان مل  الفارغةأن اخلاانت لطلب أتكيد  املعنية من هذه األطراف العشرين 18
 مها دومينيكا وعمان.بعد يستجيبا 

عضاء أن معدل االمتثال املرتفع مشجع للغاية األوأحاطت اللجنة علمًا ابملعلومات املقدمة. والحظ  -1٧
 لتنفيذ تعديل كيغايل.ابلنسبة ويبشر ابخلري 

ووافقت اللجنة على إحالة مشروع املقرر الوارد يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا التقرير، لكي ينظر  -18
اف، وسيتضمن املقرر مجلة أمور منها تسجيل عدد األطراف اليت قدمت بياانهتا عن فيه االجتماع الثالثون لألطر 

ومالحظة ذلك العدد مع التقدير، وإيراد قائمة ابألطراف اليت هي يف حالة  201٧املواد املستنفدة لألوزون لعام 
 مونرتايل. من بروتوكول ٧عدم امتثال اللتزاماهتا املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة 

 61/1التوصية 

الصلة عرض تقدمه أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات  -رابعاا 
من أجل تيسري  اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية للصندوق وبشأن األنشطة اليت أجنزهتا وكاالهتا املنفذة

 امتثال األطراف
ق املتعددة األطراف عرضاً بشأن املقررات ذات الصلة اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية قدم ممثل أمانة الصندو  -19

املعلومات املقدمة يف مرفق مذكرة األمانة بشأن  أوجز فيه ،األنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذةبشأن للصندوق، و 
. وأشار إىل أن الوثيقة متاثل (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/INF/R.3)وفرص االمتثال  ةالقطري الربامجبياانت 

بياانت الجلنة التنفيذ يف اجتماعها الستني، ولكنها تتضمن معلومات مستكملة استناداً إىل  اليت ُعرَِضت علىتلك 
تشرين  10 قبل واليت وردتمن بروتوكول مونرتايل  ٧املادة  ويف إطاريف تقارير الربامج القطرية املبلغ هبا 
 .2018بر األول/أكتو 

وأشار إىل أن أمانة الصندوق املتعدد األطراف تتحقق دائمًا من تقارير بياانت الربامج القطرية املقدمة  -20
تباين فيما بينها. أوجه للأي  وجود إىل أمانة األوزون، وتتابع ٧إليها مقابل تقارير البياانت املقدمة مبوجب املادة 

دث جمموعة من بياانت الربامج القطرية. ويف أربع حاالت، تعني سبعة من هذه التباينات يف أح ُحدِ َدتوقد 
، ٧الثالث املتبقية إىل وجود أخطاء حمتملة يف بياانت املادة احلاالت تصحيح بياانت الربامج القطرية؛ وأشارت 

 وجار التحقيق فيها.
 اً خطط قال إن وفيما يتعلق ابلتقدم احملرز يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، -21

مدت مدت جلميع البلدان ابستثناء اجلمهورية العربية السورية، واعتُ إلدارة التخلص التدرجيي من االستهالك اعتُ 
يف املائة  95متثل حوايل و  ،يدروكلورية فلورية للصنيخطة إلدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهل

قطاع تصنيع الرغاوي وجزء كبري من قطاع تصنيع  غالبيةحتويل  جيريمن جمموع اإلنتاج. وعلى الصعيد العاملي، 
مكيفات اهلواء إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف أغلب األحوال. وتعكف مجيع 

 املقررالكمية الرتاكمية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  وتبلغمعاجلة قطاع صيانة أجهزة التربيد.  البلدان على
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 ما يزيد على كامالً تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من تلك املركبات تنفيذاً   تدرجيياً حاملا يتمالتخلص منها 
طة البداية للتخفيض اإلمجايل الستهالك مركبات الكربون يف املائة من نق 60.5طن استنفادي، مبا ميثل  19 500

 اهليدروكلورية فلورية.
املرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وأضاف أن  -22
بلداً. ومتت املوافقة من حيث املبدأ على  32بلداً، وعلى خطط املرحلة الثانية لت  144ملا عدده  يهااملوافقة عل متت

من  ماليني دوالر 805.33، ومت صرف مبلغ من دوالرات الوالايت املتحدة بليون دوالر 1.36مبلغ إمجايل قدره 
لفائدة ثالثة بلدان  2015لغاية عام  . وتغطي خطط إدارة التخلص التدرجيي التزاماتدوالرات الوالايت املتحدة

بلداً.  20لفائدة  2025بلدان، ولغاية عام  109لفائدة  2020)مجيعها مازالت يف حالة امتثال(، ولغاية عام 
ويوجد اثنا عشر بلدًا من البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض لديه خطط للتخلص التدرجيي الكامل من 

 .2035و 2020فلورية يف الفرتة بني عامي مركبات الكربون اهليدروكلورية 
-الكربون اهليدروكلوري فلوري هي مركب -ثالثة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أشار إىل أن و  -23

الكربون  بمركو  (HCFC-142b)ب 142-ب الكربون اهليدروكلوري فلوريمركو  (HCFC-141b)ب 141
يف املائة من جمموع استهالك مركبات الكربون  99 من كثراستأثرت أب -(HCFC-22) 22-اهليدروكلوري فلوري

يف املائة من استهالك  99. ومتت املوافقة على مشاريع للتخلص التدرجيي من 201٧اهليدروكلورية فلورية عام 
يف املائة من استهالك مركب  40، وHCFC-142bيف املائة من استهالك مركب  64، وHCFC-141bمركب 

HCFC-22ت نقاط البداية لتلك املواد. وتكمن غالبية ما تبقى من استهالك مركب ، من مستوايHCFC-22  يف
 قطاع صيانة أجهزة التربيد، وإن كان بعض البلدان مازال يستخدم كميات كبرية للتصنيع.

وانتقل إىل املسائل املتصلة بتعديل كيغايل، فأفاد أبن اللجنة التنفيذية أحرزت بعض التقدم يف إعداد  -24
ركبات الكربون اهليدروفلورية، لتقدميها إىل االجتماع الثالثني لألطراف. ملالتدرجيي  التخفيضمبادئ توجيهية لتمويل 
اعتزامه التصديق  إعالننية تصديق البلد على تعديل كيغايل أو يف متويل األنشطة التمكي للنظروتشمل املعايري املقررة 

مليون دوالر من دوالرات الوالايت  1٧.2عليه يف أقرب وقت ممكن. ومتت املوافقة حىت اآلن على مبلغ إمجايل 
نرتايل من بروتوكول مو  5من املادة  1طرفاً من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  119املتحدة لألنشطة التمكينية يف 

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة  1.6قدره  إضايفبلغ مب(، وقُدِ َمت طلبات 5ملادة اب العاملة بلدانال)
إىل االجتماع الثاين والثمانني للجنة التنفيذية يف كانون  5ملادة العاملة اببلدان المن بلداً  11لألنشطة التمكينية يف 

البلدان دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لصاحل ستة من  950 000إمجاليه األول/ديسمرب. ومت تضمني مبلغ 
 التخفيض. وستسمح اللجنة التنفيذية بتقدمي خطط 2019يف خطة أعمال الصندوق لعام  5العاملة ابملادة 

 (.2019بفرتة تصل إىل مخس سنوات )أي اعتباراً من عام  2024التدرجيي قبل جتميد االستهالك يف عام 
اللجنة التنفيذية وافقت أيضًا على النظر يف تقدمي املساعدة إىل مشاريع مركبات الكربون  ذكر أنو  -25

لة للمساعدة املرتبطة التكاليف اإلضافية املؤهَّ  عناكتساب اخلربة  بغرض اهليدروفلورية يف قطاع الصناعات التحويلية
دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لسبعة من  مليون 12.4بذلك. وحىت الوقت الراهن متت املوافقة على مبلغ 

، أغلبها يف قطاع 5هذه املشاريع االستثمارية ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف ستة من البلدان العاملة ابملادة 
دوالر من دوالرات الوالايت  ماليني 3.9دمت إىل اللجنة مقرتحات للحصول على مبلغ إضايف قدره التربيد، وقُ 

، لتنظر فيها يف 5ة خلمسة مشاريع ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف مخسة من البلدان العاملة ابملادة املتحد
مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لفائدة  15,1اجتماعها الثاين والثمانني. وأدرج مبلغ إضايف قدره 

 .2019عمل عام  مخسة مشاريع استثمارية ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف خطة
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( 5ابملادة  العاملةمن الربوتوكول )البلدان غري  5من املادة  1لفقرة ابمجيع البلدان غري العاملة قال إن و   -26
واليت كانت قد تعهدت بتقدمي الدعم للبدء السريع يف تنفيذ التخفيض التدرجيي  ،بلداً  1٧ واليت يبلغ عددها

تربعات إضافية لألنشطة املتعلقة  2018أيلول/سبتمرب  11اعتبارًا من  ملركبات الكربون اهليدروفلورية، دفعت
ايت املتحدة. وحىت مليون دوالر من دوالرات الوال 25.5مبركبات الكربون اهليدروفلورية، بقيمة إمجالية قدرها 

 املتبقي وقدرهمليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة، وسيخصص الرصيد  23.1الوقت الراهن، مت صرف 
الثاين مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف اجتماع اللجنة الثاين والثمانني. وسينظر االجتماع  2.4

ب املتصلة بقطاع صيانة أجهزة التربيد لدعم التخفيض التدرجيي ملركبات أيضاً يف اجلوانوالثمانون للجنة التنفيذية 
الكربون اهليدروفلورية، واملعلومات الالزمة ملساعدة اللجنة التنفيذية يف وضع منهجية لتحديد نقطة البداية 

كلفة للمخزوانت لاللتخفيضات اإلمجالية املستدامة. ومن املقرر أيضًا أن يناقش االجتماع متويل اإلدارة الفعالة 
 أعدهتااليت  خلص من املوادمن املواد اخلاضعة للمراقبة املستخدمة أو غري املرغوب فيها، يف ضوء الورقة املتعلقة ابلت

 وهو مركب ،الثانويفعالة الكلفة للتحكم يف انبعااثت الناتج اليارات أن يناقش كذلك اخلأمانة الصندوق، و 
إلنتاج مركب  املزدوجة االستخدامتكاليف إغالق املصانع  يشمل، مبا (HFC-23) 23-الكربون اهليدروفلوري

HCFC-22 لرصد.ل املتاحة ياراتاخل، و 
 وأحاطت اللجنة علماً ابملعلومات املقدمة. -2٧

متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم  -خامساا 
 (60/2والتوصية  24/18االمتثال: خطة العمل احلالية للعودة إىل االمتثال املتعلقة أبوكرانيا )املقرر 

أشار ممثل األمانة إىل أن أوكرانيا تعهدت، يف إطار خطة عملها للعودة إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب  -28
الكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية ، ابحلد من استه24/18مسجل يف املقرر  حسبما هوبروتوكول مونرتايل، 

ومن مث فهي  ،استنفادايً  اً طن 13.30. وقد أبلغت عن استهالك 201٧يف عام  استنفادايً  اً طن 16.42فلورية إىل 
 متتثل اللتزامها مبوجب خطة عملها.

الواردات  لرتخيص، ابستحداث وتطبيق نظم 24/18الطرف التزم أيضاً، مبوجب املقرر وأضاف أن  -29
تطبيق حظر تدرجيي على واردات املعدات احملتوية على مواد بوحتديد احلصص املقررة للمواد املستنفدة لألوزون؛ و 

 لزايدةجديد  تشريعمستنفدة لألوزون أو املعتمدة على هذه املواد، ورصد تنفيذ ذلك احلظر؛ والعمل على إقرار 
 .على استهالك املواد املستنفدة لألوزون الوثيقةرقابة ال

، أن أوكرانيا قدمت 60/2يف التوصية و اللجنة الحظت مع التقدير، يف اجتماعها الستني، أشار إىل أن و  -30
التشريعية والتنظيمية ملراقبة الواردات والصادرات من املواد املستنفدة  عمليتهامعلومات بشأن التقدم احملرز حنو إجناز 

مستكملة بشأن توقيت كل مرحلة من مراحل العملية املفضية لألوزون. وكانت اللجنة قد طلبت موافاهتا مبعلومات 
 إىل بدء نفاذ التشريع.

أبن اللجنة احلكومية املعنية ابلسياسة االقتصادية واملالية والقانونية  يف وقت الحقأوكرانيا أفادت ذكر أن و  -31
، يف مشروع 2018متوز/يوليه  13نظرت يف  ،وتطوير جممع الوقود والطاقة والبنية التحتية والدفاع وإنفاذ القانون

القانون املتعلق ابملواد املستنفدة لألوزون وغازات االحتبا  احلراري املفلورة، وُقدِ م مشروع قانون معدل لتنظر فيه 
آب/أغسطس ومت إرساله إىل الربملان  29متوز/يوليه. وقد وافق عليه جملس الوزراء يف  23احلكومة يف 

(Verkhovna Rada يف )سبتمرب. ونظمت احلكومة محلة أتييد يف صفوف أعضاء الربملان، وستقدم وزارة /أيلول 4
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وإن كانت موضع  ،تلك املعلومات التشريع. وأضاف ممثل األمانة أناعتماد  إىل حنيالبيئة واملوارد الطبيعية الدعم 
 التدابري املختلفة. اختاذكل خطوة من خطوات التوقيت ل ال تعطيمتتثل ابلكامل لطلب اللجنة ألهنا  ترحيب، ال

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم ألوكرانيا لتقدميها املعلومات املذكورة، ورحبوا على وجه اخلصوص أبن  -32
َم للتعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية املواد املستنفدة لألوزون. وقالوا إهنم يودون احلصول  ومع التشريع ُصمِ 

من التفاصيل عن حمتوى التشريع، الذي مل تره األمانة بعد، وإن كانوا يتفقون أيضًا على عدم مالئمة  على مزيد
 ألن األطراف غري ملزمة ابإلبالغ عن تفاصيل تشريعاهتا إىل اللجنة.نظراً إدراج مثل هذا الطلب يف التوصية، 

 وبناًء عليه، وافقت اللجنة على ما يلي: -33
أن  مما أكد، 201٧عن عام  ٧تالحظ مع التقدير تقدمي أوكرانيا لبياانهتا مبوجب املادة أن  (أ)

الطرف ميتثل اللتزاماته بشأن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار خطة عمله للعودة إىل االمتثال، 
 ؛ 24/18على النحو املسجل يف املقرر 

بتقدمي أوكرانيا ملعلومات بشأن التقدم احملرز يف اعتماد قانوهنا  حتيط علمًا أيضًا مع التقديرأن  (ب)
 املتعلق ابملواد املستنفدة لألوزون وغازات االحتبا  احلراري املفلورة؛

، معلومات عن 2019آذار/مار   31تطلب إىل أوكرانيا أن تقدم لألمانة يف موعد أقصاه أن  (ج)
 بدء نفاذ القانون، للنظر فيها يف االجتماع الثاين والستني للجنة.توقيت كل مرحلة من مراحل العملية املفضية إىل 

 61/2التوصية 

 التزامات اإلبالغ عن البياانت: -سادساا 
والتوصية  24/14)املقرر  7يف استمارات اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  ةصفري اإلبالغ عن قيم -ألف

58/4) 
يف  فارغةأوجز ممثل األمانة املناقشات والتوصيات السابقة للجنة بشأن مسألة ترك األطراف خاانت  -34

أن ترك اخلاانت  ىلأشري إنظرت يف هذه املسألة يف اجتماعها الرابع واخلمسني، و قد اللجنة وكانت تقارير بياانهتا. 
تقدمي  التقاعس عن، إضافة إىل ما ميثله من جتاهل لتوصيات اللجنة ومقررات اجتماع األطراف، يرقى إىل فارغة

وافقت اللجنة على أن تعد و معلومات كاملة وميثل حالة عدم امتثال اللتزامات التبليغ مبوجب بروتوكول مونرتايل. 
يف تقارير البياانت، وأن تعتمد  فارغةاخلاانت الشأن ب اتجاهل طلباهتت مازالتاألمانة قائمة أبمساء األطراف اليت 

اانت اخلترك  تواصلتلك األطراف اليت أمساء فيهما  تذكر ورمباتوصية ومشروع مقرر يف هذا الشأن، إذا لزم األمر، 
 دون شرح. فارغة
أثناء نظر اللجنة يف املسألة يف اجتماعها الثامن واخلمسني، أشري إىل أن متابعة مسألة ترك ذكر أن و  -35

يف مجع  أتخرياتويسفر عن  اً إضافي يف استمارات اإلبالغ اخلاصة هبا حيمِ ل األمانة عمالً  فارغةاألطراف خاانت 
يف جدول أعمال اجتماعها التاسع واخلمسني املعلومات وتقييم امتثال األطراف. وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تدرج 

مبوجب عن البياانت املتعلق ابإلبالغ عن قيم صفرية يف استمارات اإلبالغ  24/14مسألة امتثال األطراف للمقرر 
املداوالت اليت جرت يف االجتماع التاسع واخلمسني عن مشروع مقرر اعتمده اجتماع األطراف  وأسفرت. ٧املادة 

 .29/18بوصفه املقرر 
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إىل ، 24/14مع التقدير أن غالبية األطراف متتثل للمقرر  رغم مالحظته، أشار 29/18املقرر قال إن و  -36
للتأكد مما إضايف عمل بقيام األمانة مما يتطلب ، فارغةتتضمن خاانت  استماراتقدم ي أن بعض األطراف مازال

البياانت، على  استماراتألطراف، عند تقدمي . وحث املقرر اأم الت اخلاانيف  قيم صفريةينبغي تسجيل  إذا كان
طلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة امتثال األطراف كما ،  االستماراتمجيع اخلاانت يف  ملءالتأكد من 

 20، قدم 3على حنو ما ذكر يف عرضه التوضيحي املقدم يف إطار البند و للمقرر يف اجتماعها احلادي والستني. 
فيما منها طرفاً  18أجاب و ، فارغةتتضمن خاانت  201٧تمارات إبالغ عن البياانت لعام اس من األطراف طرفاً 

 بعد على طلب األمانة موافاهتا بتوضيح.
ورداً على أسئلة من أعضاء اللجنة، قال إن دومينيكا وعمان دأبتا يف املاضي على تقدمي استمارات هبا  -3٧

خيلفه  مرة أو مرتني بشكل صحيح. وأوضح أن العمل اإلضايف الذي استمارتيهما، ولكنهما مألات فارغةخاانت 
ساً للتوضيح، أحياانً أكثر من مرة؛ وجتهيز على األمانة يشمل إرسال طلبات إليها التما فارغةترك األطراف خلاانت 

الردود وإرسال إقرارات ابستالم التوضيحات املقدمة؛ وإكمال تسجيل البياانت. وهذه العملية بدورها تؤخر التحليل 
إىل  إلكرتونياً الكامل لتقارير البياانت. وأعرب عن األمل يف أن يؤدي اعتماد أداة مستقباًل لإلبالغ عن البياانت 

 املشكلة إبلزام الذين يُدِخلون البياانت بتأكيد اكتمال البياانت املقدمة.حل 
عدد الدول األطراف اليت تقدم استمارات املستمر يف تناقص الأن أنه على الرغم من والحظ أعضاء اللجنة  -38

ى كاهل األمانة ، فإن من الضروري ابلفعل أن ُتربَز األعباء اإلضافية اليت توضع علهو أمر مشجع فارغةهبا خاانت 
. وقبل أن يعتمد االجتماع التوصيات مباشرة، قدم أحد الطرفني املتبقيني اإلبالغ على ذلك النحومن جراء 

 اإليضاحات اليت طُِلَبت منه.
 اللجنة على ما يلي: اتفقتوبناًء عليه،  -39

تالحظ مع التقدير أن غالبية األطراف، عند اإلبالغ عن البياانت حسبما هو مطلوب أن  (أ)
، أدخلت رقمًا يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها إىل األمانة، مبا يف ٧مبوجب املادة 

 ؛29/18و 24/14ن ، وفق ما هو مطلوب يف املقرريفارغةذلك الصفر، عند االقتضاء، بداًل من ترك اخلانة 
طرفاً قدم استمارات لإلبالغ عن البياانت وفقاً للمادة  20تالحظ مع القلق، رغم ذلك، أن أن  (ب)

، مما يتطلب قيام األمانة 29/18و 24/14ن ا، خالفاً ملا ينص عليه املقرر فارغةتتضمن خاانٍت  201٧لعام  ٧
 بعمل إضايف؛

، حىت هناية اجتماع اللجنة، م بعدمل يقدتالحظ كذلك مع القلق أن أحد األطراف أن  (ج)
 إيضاحات رداً على طلب األمانة؛

حتيل إىل االجتماع الثالثني لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع ابء من املرفق األول هلذا أن  (د)
 التقرير، للنظر فيه.

 61/3التوصية 
 املستنفدة لألوزونواردات املواد فيما يتعلق بعلومات بلدان املنشأ مباإلبالغ  -ابء

 املواد املستنفدة لألوزون فيما يتعلق بصادراتعلومات بلدان املقصد مباإلبالغ  -جيم
 قررت اللجنة أن تناقش البندين الفرعيني من جدول األعمال نظراً لالرتباط الوثيق بينهما. -40
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، أن 24/12يف املقرر  ألطراف طلب إىل األمانة،والعشرين ل الرابع االجتماعأشار ممثل األمانة إىل أن و  -41
تدرج يف استمارات اإلبالغ مرفقًا تستطيع من خالله األطراف املبلغة عن واردات املواد املستنفدة لألوزون أن 
حتدد، على أسا  طوعي، األطراف اليت صدَّرت إليها املواد. وطُِلب أيضاً إىل األمانة أن تعد، يف كانون الثاين/يناير 

رة معة الواردة من األطراف املستوردة، وأن تقدم هذه املعلومات إىل األطراف املصد ِ من كل عام، املعلومات اجمل
 دون غريها مىت طلب منها ذلك.

يف املائة  39بلدان املنشأ عن الواردات من ببالغ اإلمعدل ، ارتفع 2016و 2013ويف الفرتة بني عامي  -42
ارير وردت أساسًا من أطراف تستورد كميات كبرية من لوزن. غري أن التقابيف املائة من جمموع الواردات  64إىل 

 طرف عن أي معلومات عن مصادر وارداته. 100غ ما يزيد على بلِ املواد، ومل يُ 
رة وعرض أحد أعضاء اللجنة من بولندا مقرتحًا على اللجنة لتنظر أيضًا يف مسألة إبالغ البلدان املصد ِ  -43
وجهات صادراهتا، والتعامل مع املسألتني يف توصية ومشروع مقرر جامعني. وميكن للنوعني من اإلبالغ أن عن 

أبن اإلبالغ عن مصادر الواردات وعلى الرغم من تسليمه . للتجارة غري القانونيةيف حتديد احلاالت احملتملة  يساعدا
رة فقد اعتقد طوعي،  ، ابإلبالغ عن وجهات 1٧/16، مبوجب أحكام املقرر عليها التزامأن األطراف املصدِ 
 صادراهتا.

على اإلبالغ عن وجهات  1٧/16، يف املقرر يف واقع األمر ،“حُتَث” والحظ ممثل األمانة أن األطراف -44
 البالغاتمانة وال اللجنة قط مع هذه صادراهتا. وال تعتقد األمانة أن هذه الكلمة تعين شرطاً ضرورايً، ومل تتعامل األ

، للنظر ابوصفها إلزامية؛ وإال كانت األمانة ستعرض على اللجنة مسألة عدم إبالغ األطراف عن وجهات صادراهت
 هذا االستنتاج. معأعضاء آخرون يف اللجنة  واتفقفيها. 

 وبناًء عليه، وافقت اللجنة على ما يلي: -45
ألطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة تقدم ابنتظام معلومات تالحظ مع التقدير أن غالبية اأن  (أ)

 ؛1٧/16عن بلدان املقصد لصادراهتا، استجابًة للمقرر 
قدم يتالحظ كذلك مع التقدير أن عددًا من األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة أن  (ب)

 ؛24/12ابنتظام معلومات عن بلدان املصدر لوارداته، استجابًة للمقرر 
أن هذه املعلومات تيسر تبادل املعلومات وحتديد االختالفات بني البياانت املبلغ  أن تالحظ (ج)

عنها بشأن الواردات والبياانت املبلغ عنها بشأن الصادرات، وهو ما قد يؤدي بدوره إىل تيسري حتديد احلاالت 
 ؛ للتجارة غري القانونيةاحملتملة 

من األطراف املصدرة  صغرياً األطراف املستوردة وعدداً  تالحظ، مع ذلك، أن عدداً كبرياً منأن  (د)
 ال يقدم هذه املعلومات؛

حتيل إىل االجتماع الثالثني لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع جيم من املرفق األول هلذا أن  (ه)
 التقرير، للنظر فيه.

61/4التوصية   

 مسائل أخرى -سابعاا 
 مل تُناَقش أي مسائل أخرى. -46
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 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره -اثمناا 
الرئيس وانئب الرئيس بوضع  تعهد إىلأقرت اللجنة التوصيات الواردة يف هذا التقرير، ووافقت على أن  -4٧

الصيغة النهائية لتقرير االجتماع واملوافقة عليه، حيث يعمل األخري أيضاً مقرراً لالجتماع، على أن يعمال ابلتشاور 
 مع األمانة.

 اختتام االجتماع -عاا اتس
يوم السبت املوافق  13:20اختتام االجتماع الساعة  ةالرئيس تبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن -48

 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  3
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 (1)املرفق األول

مشاريع املقررات اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ يف اجتماعها احلادي والستني لكي ينظر فيها اجتماع 
 األطراف

 :إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر
 من بروتوكول مونرتايل 7لمادة ل وفقاا البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف : --/30مشروع املقرر  -ألف

ا هل[ اليت كان ينبغي 19٧طرفاً/كل األطراف التتتت  19٧[ طرفاً من أصل 195أن يالحظ أن ]] -1
 30طرفاً من تلك األطراف أبلغ عن بياانته حبلول  190قد قامت بذلك، وأن  201٧أن تبلغ عن بياانت لعام 

 من بروتوكول مونرتايل؛ ٧من املادة  3مطلوب مبوجب الفقرة  حسبما هو 2018أيلول/سبتمرب 
حزيران/يونيه  30طرفاً من تلك األطراف أبلغ عن بياانته حبلول  133أن يالحظ مع التقدير أن  -2

عام يسه ل إىل حد  حزيران/يونيه من كل 30، وأن اإلبالغ حبلول 15/15وفقاً للتشجيع الوارد يف املقرر  2018
كبري أعمال اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق مبساعدة األطراف 

 من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول؛ 5من املادة  1العاملة ابلفقرة 
تقييم الرصد و اليعيق  حينهالبياانت يف اببالغ اإلعن األطراف  تقاعسأن يشري كذلك إىل أن  -3]
 متثال األطراف اللتزاماهتا يف إطار بروتوكول مونرتايل؛الفعالني ال

 [، مل يبلغ/يبلغا]مجهورية أفريقيا الوسطى واليمن هو[، نيأن يشري مع القلق إىل أن هناك ]طرف -4
من بروتوكول مونرتايل، وأن هذا  ٧املادة  حمطلوب مبوجبحسبما هو  201٧عن ]بياانته/بياانهتما[ لعام 

]جيعله/جيعلهما[ يف حالة عدم امتثال ]اللتزاماته/اللتزاماهتما[ ابإلبالغ عن البياانت مبوجب بروتوكول مونرتايل إىل 
 حني استالم األمانة ]لبياانته/لبياانهتما[ املتأخرة؛

أن حيث ]مجهورية أفريقيا الوسطى واليمن[ على تقدمي البياانت املطلوبة إىل األمانة يف أقرب وقت  -5
 ممكن؛

أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة ]ذلك الطرف/هذين الطرفني[ يف اجتماعها الثاين  -6
 والستني؛[

إلنتاج مبجرد توفر األرقام، اإلبالغ عن بياانت االستهالك وا مواصلةأن يشجع األطراف على  -٧
 ؛15/15حزيران/يونيه من كل عام، وفق ما مت االتفاق عليه يف املقرر  30ويفضل أن يتم ذلك حبلول 

 7ملادة ا مبوجبصفرية يف استمارات اإلبالغ عن البياانت  قيماإلبالغ عن : --/30مشروع املقرر  -ابء
، الذي ُحثَّت فيه األطراف على التأكد، عند تقدمي استمارات 29/18من املقرر  3إىل الفقرة  إذ يشري

، من تعبئة مجيع اخلاانت يف االستمارات أبرقام، مبا يف ذلك الصفر، حسب ٧اإلبالغ عن البياانت وفقاً للمادة 
 ؛شاغرةاالقتضاء، بداًل من ترك اخلانة 

طُلب إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  29/18قرر إىل أنه مبوجب امل وإذ يشري كذلك
 من ذلك املقرر يف اجتماعها احلادي والستني؛ 3لربوتوكول مونرتايل أن تستعرض حالة امتثال األطراف للفقرة 

                                                           
 حتريره رمسياً.يقدم هذا املرفق دون   (1)
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أن غالبية األطراف مستمرة يف اإلبالغ عن البياانت مبا يتسق مع الطلب الوارد  مع التقديروإذ يالحظ 
، بتسجيل رقم يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن 29/18، الذي أعيد أتكيده يف املقرر 24/14قرر يف امل

 ؛شاغرةالبياانت اليت تقدمها، مبا يف ذلك الصفر عند االقتضاء، بدالً من ترك اخلانة 
تقاريرها يف  فارغة، مع ذلك، أنه ال يزال هناك عدد من األطراف اليت ترتك خاانت مع القلقوإذ يالحظ 

 ، األمر الذي يتطلب مزيداً من العمل من جانب األمانة؛٧مبوجب املادة 
تتضمن  201٧لعام  ٧طرفاً قدموا استمارات لإلبالغ عن البياانت وفقاً للمادة  20يالحظ أن  -1

 تطرفاً من/مجيع[ تلك األطراف قدم 19، وأن ]29/18و 24/14ن ااملقرر  ينص عليه، خالفاً ملا فارغةخاانٍت 
دومينيكا، إىل القيام  وبعد، وه اً قدم توضيحيي مل ذاملتبقي ال الطرفث حيإيضاحات استجابة لطلب األمانة؛ ]و 

 بذلك يف أقرب وقت ممكن؛[ 
يف املستقبل، عند تقدمي استمارات اإلبالغ عن البياانت وفقاً  حيث مجيع األطراف على التأكد -2

، من تعبئة مجيع اخلاانت يف استمارات اإلبالغ عن البياانت أبرقام، مبا يف ذلك الصفر حسب االقتضاء، ٧للمادة 
 ؛24/14، وفقاً للمقرر فارغةترك اخلانة  بداًل من

[ من هذا املقرر يف 2و 1لفقرتني اب] 2يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة االلتزام ابلفقرة  -3
 اجتماعها الثالث والستني؛

صادرات املواد املستنفدة لألوزون فيما يتعلق بعلومات بلدان املقصد مب: اإلبالغ --/30مشروع املقرر  -جيم
 هذه املوادواردات فيما يتعلق ببلدان املصدر معلومات و 

األطراف املستوردة بياانت عن وجهات  تقدميذين يشريان إىل لال 24/12و 1٧/16إىل املقررين  إذ يشري
املصدرة بياانت عن مصادر الواردات من هذه املواد إىل  وتقدمي األطراف ،الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة

 ؛٧أمانة األوزون يف تقاريرها السنوية املقدمة وفقاً للمادة 
األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة تقدم ابنتظام معلومات عن  غالبيةأن  وإذ يالحظ مع التقدير

 ؛ 1٧/16بلدان املقصد لصادراهتا، استجابًة للمقرر 
قدم ابنتظام يمع التقدير أن عددًا من األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة  يالحظ كذلكوإذ 

 ؛24/12معلومات عن بلدان املصدر لوارداته، استجابًة للمقرر 
أن هذه املعلومات تيسر تبادل املعلومات وحتديد االختالفات بني البياانت املبلغ عنها بشأن  وإذ يدرك

ت املبلغ عنها بشأن الصادرات، وهو ما قد يؤدي بدوره إىل تيسري حتديد احلاالت احملتملة لالجتار الواردات والبياان
 غري املشروع؛ 

قدم يمن األطراف املصدرة ال  صغرياً ، مع ذلك، أن عدداً كبرياً من األطراف املستوردة وعدداً وإذ يالحظ
 هذه املعلومات؛

األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة على أن تقدم إىل األمانة معلومات عن وجهات  حيث -1
 ؛1٧/16مطلوب يف املقرر حسبما هو صادراهتا، 

يشجع األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة على أن تقدم إىل األمانة معلومات عن مصادر  -2
 .24/12وارداهتا، على النحو املبني يف املقرر 
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 (2)املرفق الثاين

 قائمة املشاركني
 أعضاء جلنة التنفيذ

 أسرتاليا

Ms. Lesley Dowling  

Assistant Secretary 

International Climate Change and Energy 

Innovation Division 

Department of the Environment and Energy 

GPO Box 787 

Canberra ACT - 2601 

Australia 

Tel:  +61 2 61597266 

Cell: +61 434568724 
Email: lesley.dowling@environment.gov.au 

Ms. Annie Gabriel 

Assistant Director 

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 

Email: annie.gabriel@environment.gov.au 

 شيلي
Mr. Osvaldo-Patricio Álvarez-Pérez 

First Secretary 

Head, Department of Hazardous Chemical 

and Water Cluster 

Teatinos 180, piso 13 

Santiago 

Chile 

Tel: +562 2827 5096 

Cell: +569 4590 4150 or +1 (713)775 0386 

Email: oalvarez@minrel.gob.cl, 

osvaldoalvarezperez@hotmail.com 

 ملديف
Ms. Miruza Mohamed  

Director 

Ministry of Environment and Energy 

Green Building, Handhuvaree Hingun, 

Maafannu 

Male, 20392 

Republic of Maldives 

Tel: +960 301 8366 

Fax: +960 301 8301 
Email: miruza.mohamed@environment.gov.mv 

                                                           
 يقدم هذا املرفق دون حتريره رمسياً.  (2)

 ابراغواي
Ing. Ulises Lovera 

Punto Focal 

Dirección General del Aire 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustenible 

Avendia Madame Lynch No. 3500 

Asunción 

Paraguay 

Tel: +595 212 879 000 Ext.244 

Cell: +595 971702494 

Email: ulovera@seam.gov.py, 

uliseslovera@hotmail.com 

 بولندا

Ms. Agnieszka Tomaszewska, Ph.D. 

Counsellor to the Minister 

Head of Ozone Layer Protection Team 

Department of Climate and Air Protection 

Ministry of Environment 

52-54 Wawelska Street 

Warsaw – 00-922 

Poland 

Tel: +4822 3692 498 

Cell: +48 723 189231 

Email: agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl 

Mr. Janusz Kozakiewicz, Ph.D. 

Head of Ozone Layer and Climate Protection 

Unit 

Industrial Chemistry Research Institute 

8, Rydygiera Street  

Warsaw - 01-793  

Poland 

Tel: +4822 5682 845 

Cell: +48 5004 33297 

Email: kozak@ichp.pl 

 جنوب أفريقيا

Mr. Obed Baloyi 

Chief Director, Chemicals Management 

Ministry of Environmental Affairs 

Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9843 

Email: OBaloyi@environment.gov.za 
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Mr. Lubabalo Maweni 

Deputy Director 

National Ozone Unit 

Ozone Layer Protection, Chemical 

Management 

Ministry of Environmental Affairs 

Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9847 

Cell: +27 74 849 5895 

Email: LMaweni@environment.gov.za; 

Lmaweni7@gmail.com 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
 الشمالية

Mr. Alexander Adamson 

Policy Advisor 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs 

Seacole Building 

2 Marsham Street 

London, SW1P 4DF 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 20 8415 2843 

Cell: +44 (0) 7957 266752 

Email: Alexander.Adamson@defra.gsi.gov.uk 

 األماانت والوكاالت املنفذة

 أمانة الصندوق املتعدد األطراف

Mr. Eduardo Ganem  

Chief Officer 

Multilateral Fund for the Implementation of 

the Montreal Protocol 

1000 de la Gauchetiere West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: eganem@unmfs.org 

Mr. Munyaradzi Chenje 

Deputy Chief Officer  

Multilateral Fund for the Implementation of 

the Montreal Protocol 

1000 de la Gauchetiere West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5,  

Canada  

Tel: +1 514 282 7855 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: mchenje@unmfs.org 

 برانمج األمم املتحدة للبيئة

Ms. Shamila Nair-Bedouelle 

Head, OzonAction Branch 

UN Environment, Law Division 

Paris 75015 

France 

Tel: +33 1 4437 1459 

Email: shamila.nair-bedouelle@un.org 

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

Mr. Yury Sorokin 

Industrial Development Officer 

Montreal Protocol Branch 

United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) 

Vienna International Centre 

Wagramerstrasse 5 

P.O. Box 300 

A-1400, Vienna 

Austria 

Tel: +43 1 260263624 

Email: y.sorokin@unido.org  

 الدويلالبنك 

Ms. Mary-Ellen Foley 

Sr. Environmental Specialist 

Climate Change Group 

The World Bank 

1818 H. Street Ave. 

Washington, DC 20433, 

United States of America 

Tel: +1 202 458 0445 

Email: mfoley1@worldbank.org 

رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 
 األطراف

Mr. Mazen Khalil Hussein 

Head 

National Ozone Unit, Air Quality 

Ministry of Environment 

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 

 أمانة األوزون

Ms. Tina Birmpili 

Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

UN Environment  

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3885 

Email: Tina.Birmpili@un.org  
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Ms. Megumi Seki 

Deputy Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

UN Environment 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 7623452 

Email: Meg.Seki@un.org 

Mr. Gilbert Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 

Ozone Secretariat 

UN Environment 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 
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