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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
  

لعامل فريق ان االجتماع األربعين للم الناشئةمسائل ذات الصلة بالصندوق المتعدد األطراف ال
 لألطراف في بروتوكول مونتريالالثالثين المفتوح العضوية واالجتماع 

  
 من األمانة مذكرة

 
 خلفيـــة

 
التي أجريت تتطلب نتائج المناقشات  مسائل، في ثالث اجتماعها الحادي والثمانيننظرت اللجنة التنفيذية في       -1

، وفي االجتماع الثالثين 1ية لألطراف في بروتوكول مونتريالفي االجتماع األربعين للفريق العامل مفتوح العضو
  أدناه. المسائلهذه  وتعرض. ماصلة المناقشة واتخاذ قرار بشأنهقبل أن تتمكن اللجنة من مو ،2لألطراف

 
 ةفلوروكربونيللمواد الهيدروالتدريجي التخفيض تكاليف المتعلقة بالمبادئ التوجيهية لة الطاقاستخدام كفاءة 

 
للمواد ي التدريجالتخفيض لتكاليف مبادئ توجيهية  ت"وضع ،(أ) من جدول األعمال 10في إطار البند     -2

نشاء فريق اتصال يذية على إوافقت اللجنة التنف لتمويل"ل: مشروع معايير 5لمادة بلدان افي  الهيدروفلوروكربونية
اً إلى . واستنادUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55بناًء على الوثيقة باستفاضة مناقشة مشروع معايير التمويل ل

األمانة  من، مورأضمن جملة ، طلبت اللجنة التنفيذيةو، فريق االتصال إنشاءهة الداعية إلى التقرير الصادر عن الج
مل مفتوح العا أن تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين ملخصا لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق

ة المتعلق ئلالمساأن بش االقتصاديالتكنولوجي تقرير فريق التقييم بالعضوية واالجتماع الثالثين لألطراف فيما يتعلق 
  .(ب)) 81/67الصادر عن اجتماع األطراف (المقرر  XXIX/10 بكفاءة استخدام الطاقة استجابة للمقرر

  

                                                 
  .2018يوليه/ تموز  10- 9فيينا،    1
  .2018نوفمبر/ تشرين الثاني  9- 5كويتو، إكوادور    2
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 الثاني والثمانين الوثيقة ، قدمت األمانة إلى االجتماع(ب) 81/67استجابة للمقرر    -3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 10التي اتخذت استجابة للمقرر الوثيقة اإلجراءات هذه . تعرض/XXIX ،

قة وحل، ةطاقستخدام الالمتعلقة بكفاءة ا المسائلاالقتصادي بشأن و التكنولوجي التقييمخاصة فيما يتعلق بتقرير فريق 
 على نظمتي التية للمواد الهيدروفلوروكربونالتدريجي  أثناء التخفيض تعلقة بفرص كفاءة استخدام الطاقةالعمل الم

ك عرض كذلمونتريال. و هامش االجتماع األربعين للفريق العامل مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
، لعملا وحلقة االقتصاديوالتكنولوجي في ذلك االجتماع فيما يتعلق بتقرير فريق التقييم  أجريتالمناقشات التي 

أثناء قة الطا ماستخدا في الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن مسألة كفاءةالتي أجرين المناقشة العامة  وتدون
  أيضا. توصية وتشمل. دروفلوروكربونيةللمواد الهيالتدريجي  التخفيض

 
تلخص   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65، ستصدر األمانة إضافة للوثيقة قبل االجتماع الثاني والثمانين      -4

د للموايجي التدر ضأثناء التخفيالطاقة  استخدام المتعلقة بكفاءة المسائلنتائج االجتماع الثالثين لألطراف بشأن 
  .الهيدروفلوروكربونية

 
  5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضتكاليف مبادئ توجيهية ل

 
ألطراف لتنفيذ امتعدد المن جدول األعمال "مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق  12في إطار البند       -5

 ع التقريرمانة بوض، قررت اللجنة التنفيذية تفويض األلألطراف"إلى االجتماع الثالثين المقدم بروتوكول مونتريال 
يم ، وتقدنينوالثمافي االجتماع الحادي المتخذة القرارات و التي أجريتفي صيغته النهائية في ضوء المناقشات 

ت األمانة ، قدمقرر). ووفقاً لهذا الم81/70مقرر التقرير إلى أمانة األوزون بعد الحصول على تصريح من الرئيس (ال
لوثيقة في ااألطراف في تلك  نظروإلى أمانة األوزون.   UNEP/OzL.Pro.30/10المعلومات الواردة في الوثيقة 

لمحرز في ادم ، إلى جانب عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية بشأن التق(ج) من جدول األعمال 4طار البند إ
 اتخذبعد المناقشة، و، 5المادة بلدان في  د الهيدروفلوروكربونيةللمواالتدريجي  التخفيضلتكاليف المبادئ التوجيهية 

  األطراف قراًرا في هذا الشأن.
  
تلخص  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67، ستصدر األمانة إضافة للوثيقة قبل االجتماع الثاني والثمانين      -6

للمواد  لتدريجيا التخفيضلتكاليف المتعلقة بالمبادئ التوجيهية  المسائلنتائج االجتماع الثالثين لألطراف بشأن 
  .5في بلدان المادة  الهيدروفلوروكربونية

 
 العالمية 11- الكلوروروفلوروكربونانبعاثات زيادة في 

 
حد أ، أعرب لجنة التنفيذيةللحادي والثمانين من جدول األعمال "مسائل أخرى" لالجتماع ا 14في إطار البند         -7

 على النحو، العالمية 11-الكلوروروفلوروكربونانبعاثات ادة غير المتوقعة والمستمرة في األعضاء عن قلقه إزاء الزي
إنهاء عن  ، على الرغم من اإلبالغ2018 أيار /مايو 16في  Natureموصوف في دراسة علمية منشورة في دورية ال

قيد االستعراض كانت تائج الدراسة بموجب بروتوكول مونتريال. وإذ يالحظ أن ن 11- الكلوروروفلوروكربونإنتاج 
لصندوق ن أمانة اال بي، فقد اقترح أن تسمح اللجنة التنفيذية باالتصريالمن قبل فريق التقييم العلمي لبروتوكول مونت

مع ن في جأمانة األوزو، وتشجع أمانة الصندوق على تقديم المساعدة إلى وأمانة األوزون بشأن هذه المسألة
  المعلومات ذات الصلة.

 
 11-لوروكربونلكلوروروفا  زيادة انبعاثاتنفيذي ألمانة األوزون إن مسألة ، قال األمين التأثناء المناقشاتو       -8

رغب إذا  راجهان للفريق العامل المفتوح العضوية، ولكن يمكن إدلم تكن مدرجة في جدول أعمال االجتماع األربعي
  قترح.ما ا حسبأمانة الصندوق  مع تعاونالأمانة األوزون  عندئذ ستطلبذلك.  ألطراف ا
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 انةمأ لی، إءالقتضاا بحس، لصلةات اذ تماولمعلا ميدتق دوقلصنا مانةأ نم يةذلتنفيا للجنةا تلب، طكلذ دبعو       -9
 طرافألا ددلمتعا دوقلصنا نع درةلصاا رراتلمقوا تلسياساوا راءاتإلجوا جيهيةولتا دئللمبا فقا، ووزونألا
  ).81/72 ررلمق(ا ليارنتوم ولکوتروبو
  
 األربعين للفريق العامل مفتوح العضوية في االجتماعالتي أجريت مناقشات ال
 

ن للفريق العامل ي االجتماع األربعيفالعالمية  11-الكلوروروفلوروكربونتم النظر في مسألة انبعاثات      -10
 ى استجابةاجة إلشددت على الح أساسية، حيث تم تقديم أدلة على النتائج الرئيسية. وعقب مناقشة المفتوح العضوية
 ،اجتماع رفةة غقدم ممثل الواليات المتحدة األمريكية ورقو، استعراض كامل ألحدث االستنتاجات عاجلة تستند إلى

 ، باسم مجموعة من األطراف.قرارتحتوي على مشروع 
توضيحات التي ي ال، وافق الفريق العامل المفتوح العضوية على إنشاء فريق اتصال للنظر فوبعد ذلك       -11

غرفة  ارد في ورقةمشروع المقرر الو واالنتهاء من النظر في و؛ ملمعلومات المقدمة في عروضهاييم تققدمتها أفرقة 
يتعين  التي ئلالمسا؛ لمناقشة عضويةمفتوح الالعتمادها من الفريق العامل الاالجتماعات ووضع الصيغة النهائية 

حفية قارير الصالت ؛ ومعالجةالثالثين لألطراف معالجتها واإلجراءات الواجب اتخاذها في الفترة التي تسبق االجتماع
  العالمية. 11-الكلوروروفلوروكربون األخيرة بشأن انبعاثات

 
 قد توصل لفريقاأن  ةالمشاركفريق االتصال  ةرئيس ت، أبلغاالتصال التي أجراها فريق مناقشاتالعقب و     -12

طراف نسخة منقحة من مشروع المقرر. وقالت إن فريق االتصال وافق كذلك على تشجيع األ بشأنإلى اتفاق 
لفترة التي تسبق االجتماع افي  11-الكلوروروفلوروكربونوالمؤسسات ذات الصلة على اتخاذ إجراءات بشأن 

 لوجيالتكنو من فريق التقييم العلمي وفريق التقييم الفريق الخصوص، طلب ثالثين لألطراف. وعلى وجهال
، عن انبعاثات مكان وفي حدود والياتهم الحالية، قدر اإلاالقتصادي أن يقدما معلومات إضافيةو

لمية أو تقنية جديدة عن عأمانة األوزون وثيقة تلخص أي معلومات  وأن تعد؛ 11-الكلوروروفلوروكربون
ق األطراف والمؤسسات العلمية أي بيانات رصد تتعلأن يتيح ؛ و11-فلوروكربونالكلورورو

ة مفتوح العضوياليه الفريق العامل فق علل مشروع المقرر على النحو الذي وسوف يحا. 11-بالكلوروروفلوروكربون
  إلى االجتماع الثالثين لألطراف.

  
 في االجتماع الثالثين لألطرافالتي أجريت المناقشات 

 
اعتمدت واالجتماع الثالثين لألطراف.  3هذه الوثيقة على مقتطف من مشروع تقريرباألول  يحتوي المرفق     -13

تود وعلى النحو الذي وافق عليه الفريق العامل المفتوح العضوية. إلى االجتماع  أحيلالذي األطراف مشروع المقرر 
  أدناه: الواردة، المقررمن  6أمانة الصندوق أن توجه انتباه اللجنة التنفيذية إلى الفقرة 

 
د زوتبأن ، لألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريامتعدد اال، بالتشاور مع أمانة الصندوق لب األمانةا" تط

لمواد يتعلق با ماعامة توضح اإلجراءات المتخذة في إطار البروتوكول والصندوق في بلمحةاألطراف 
شروط ول استمرار االمتثال اللتزامات البروتوكو يستعرض ويضمن بها األطرافالتي الخاضعة للرقابة 

 لى الفريقإ اقريرتم تقدوأن ؛ ا يتعلق بالرصد واإلبالغ والتحقق، بما في ذلك فيماالتفاقات في إطار الصندوق
ثين ي والثالجتماع الحادين وتقرير نهائي إلى االمفتوح العضوية في اجتماعه الحادي واألربعالالعامل 

 ؛ "لألطراف
  

                                                 
قراءتها أثناء  تفي وقت االنتهاء من هذه الوثيقة. ال يتضمن هذا المقتطف تصحيحات للتقرير تم L2.e-MOP30و  L1.e-MOP30من  مستخرج   3

  اعتماد التقرير.
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 مذكرة األمانةنطاق 
 

تمرة قعة والمسادة غير المتولزياالرئيسي الذي أعربت عنه اللجنة التنفيذية بشأن مسألة  الشاغلإلى باإلشارة       -14
هذه المذكرة المقدمة من  تشمل، ألطرافلالثالثين وقرار االجتماع ، العالمية 11- الكلوروروفلوروكربونانبعاثات في 

ان ى ضمد علتي تساعالاألمانة معلومات أولية عن السياسات واإلجراءات المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق ال
رار ق يذية المشار إليها فيمع اللجنة التنف مببروتوكول مونتريال وباتفاقاته 5بلدان المادة االمتثال المستمر اللتزامات 

األمانة  لمقدمة منذكرة ااألمانة توجيهات اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان النهج المقترح في هذه الم وتطلباألطراف. 
  األطراف. قرارمن  6كاٍف لتوفير مدخالت للوثيقة المطلوبة بموجب الفقرة 

  
  مع التركيز على: متعدد األطرافالتوضح هذه المذكرة المقدمة من األمانة سياسات وإجراءات الصندوق         -15

 
  ؛متعدد األطرافالفي إطار الصندوق  5بلدان المادة اإلطار التنظيمي الذي وضعته   )أ(
 
 ؛لوطنيةتمويل إلى وحدات األوزون اخاللها ال قدم منالتعزيز المؤسسي التي  مشروعاتأهمية و  )ب(

 
، واتساق 5المادة بلدان لمواد الخاضعة للرقابة من جانب اإلبالغ اإللزامي عن استهالك وإنتاج او  (ج) 

 ؛7لبرامج القطرية وبيانات المادة البيانات المبلغ عنها في إطار تقارير ا
 

 
 النظريةات ، مع قائمة بتلك الدراسمتعدد األطرافالأنشطة الرصد والتقييم في إطار الصندوق و   (د) 

  ؛ندوقأمانة الص منفريق العامل المفتوح العضوية والتقييمات الميدانية ذات الصلة بطلب ال
 
قبل اإلفراج عن شرائح استيفاؤها في االتفاقات متعددة السنوات التي يتعين المذكورة الشروط و ) ه(

صوص لمنن ا: التحقق المستقل من االمتثال ألهداف خفض المواد المستنفدة لألوزووتشمل، التمويل
 اتمؤسسال أدوار ومسؤولياتو؛ األنشطة المدرجة في االتفاقات رصدو؛ عليها في اتفاقات اإلزالة

  ؛ فاقياتآثار عدم االمتثال لالت؛ وليات الوكاالت الثنائية والمنفذةأدوار ومسؤوو؛ الوطنية
 

ألدوات ، وا5دة لبلدان الما دور برنامج المساعدة على االمتثال في تقديم المساعدة على االمتثالو   (و) 
  الجمارك وموظفي اإلنفاذ. لضباطدمات التي طورها والمنتجات والخ

  
 4متعدد األطرافالفي إطار الصندوق  5بلدان المادة اإلطار التنظيمي الذي وضعته 

 
ذت تختاالجتماع الرابع،  تعدد األطراف فيمالمنذ الموافقة على األنشطة األولى التي يمولها الصندوق        -16

بروتوكول ل 5دة بلدان الماسياسي والتنظيمي لتيسير امتثال لتعزيز اإلطار ال قراراتاللجنة التنفيذية باستمرار 
  مونتريال.

 
بقواعد رقابة  مصحوبةنظم وطنية للتراخيص والحصص  5بلدان المادة وحّسن على مر السنين، أنشأ       -17

ن طريق تقييد الواردات في خفض إمدادات المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول ع همتسا التي، أخرى
من  وأثبتت جدواها، ائح المقيدة لإلمداد أكثر فاعليةأصبحت هذه اللوونتاج. اإل، حيثما ينطبق ذلك، والصادرات و

خطط الوطنية الشرائح ات تمويل مع طلب قدمتالتي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقارير التحقق من استهالك 

                                                 
للمواد الهيدروفلوروكربونية جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي ب المعنيةمن الوثيقة األولية مستخرج هذا القسم    4

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 والثمانينالمقدمة إلى االجتماع الثاني 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70 
 

 

5 
 

لتنسيق بين وحدة األوزون الوطنية وهيئات إصدار ، وأظهرت تحسينات في اتي استعرضتها األمانةالاللإلزالة 
  والمستوردين. ركاسلطات الجملة والجمعيات والمؤسسات الصناعية ذات الصو التراخيص

 
رار المساعدة باستم تقدم، لرقابة بموجب البروتوكول وإنفاذهودعما لإلطار التنظيمي للمواد الخاضعة ل        -18

د. في كل بل ألوزونالجمارك وموظفي إنفاذ القانون كجزء من الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة ل ضباطلتدريب 
ستويات على م ابةالرق مانبناء القدرات لض تقديم أنشطة، تم المواد المستنفدة لألوزون الذين ينتجوا 5لبلدان المادة و

مات تبقى من أجلها استخداضوابط على الصادرات التي فرض و الحصصو، بما في ذلك نظم الترخيص اإلنتاج
  ).ذلك ، وغيرالشحن واد الخام والحجر الصحي وما قبل، الممثلالمواد غير الخاضعة للرقابة (

 
وقدم تقريرا في االجتماع  5خيصالترم مشروعات نظلرصد تدريب ضباط الجمارك وا يموظفكبير  قيّم       -19

رين للفريق . ثم ُعرضت نسخة منقحة من التقرير على االجتماع الخامس والعش6الخامس واألربعين للجنة التنفيذية
منع االتجار  خولمناقشات اع السابع عشر لألطراف في سياق في االجتم ثم تمت معالجتها، العامل مفتوح العضوية

األطراف من اللجنة التنفيذية النظر في  مستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة، حيث طلبغير المشروع في المواد ال
  التوصيات الواردة في التقرير المذكور أعاله.في اجتماعها الثامن واألربعين 

  
داد لمنفذة إعت الثنائية وااألربعين من الوكاال، طلبت اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن ووبناًء على ذلك       -20

  ، تنفيذ التوصيات التالية:بطريقة تضمن، حيثما أمكناإلزالة وتنفيذ خطط 
 

 ةالمواد الخاضعة للرقاب بيع على حظرفرض ونظم الترخيص و لصادراتمتعلقة با أنظمةوضع   )أ(
 يدات التبرغازاستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على وتقييد ؛ لشركات غير المرخصةل

هم بين تفاجمارك للمشاركة في لجان األوزون وتوقيع مذكرات تعيين موظفي الو الخاضعة للرقابة
ى أعلى صول إلوإنشاء نقاط اتصال للبيئة في الجمارك مع الو الجمارك ووحدة األوزون الوطنية إدارة

 الخاضعة إشراك معاهد التصديق والتطبيع في تحديد الموادو؛ الهرمي للجماركمستوى من التسلسل 
رموز جعل الو؛ كمجهزة تجهيزاً كافياً في مكاتب الجمار اتة في حالة عدم وجود مرافق مختبرللرقاب

لمنسق) نظام االجمركية أكثر تفصيالً بإضافة أرقام إلى النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها (ال
لمرخصة اإبالغ البلدان المستوردة عن الشحنات و؛ مة الجمارك العالميةمنظوصانته  وضعتهالذي 

ن البلدا التي يجب أن يقدمها، ن في قائمة المستوردين المعتمدينوالتحقق من أن العمالء مدرجي
 ؛بانتظام ينالمستورد

 
سرة السما التجاريين أودعوة كبار المسؤولين من الجمارك واإلدارات الحكومية األخرى والوكالء و  )ب(

ظام ق الصحيح لنضمان التطبيمن أجل ين عن إدارة تخليص الشحنات إلى حلقات دراسية المسؤول
ربين مراحل تدريب المد حدوثالتأكد من و؛ د الخاضعة للرقابةواردات المواالترخيص وتحديد 

ين المتدربوضم المدربين وأن يتم االحتفاظ بقاعدة بيانات تفي تتابع سريع وتدريب موظفي الجمارك 
 ؛المقدمة إلى الدوائر الجمركيةتعجيل إرسال معرفات غازات التبريد و النشطين

 
، ودعم مواءمة التشريعات ن اإلقليمي بين موظفي الجماركتنظيم حلقات دراسية عن التعاوو   (ج) 

تشجيع و؛ تحدة للبيئةالم المساعدة على االمتثال التابع لألممواإلجراءات الجمركية بواسطة برنامج 
موظفي الجمارك بإضافة تعديل كتيبات تدريب و؛ قليمية غير رسمية لموظفي الجماركإنشاء شبكات إ

، مثلوتطوير أدوات الفحص ( المشروعةمعلومات عن الضوابط الجمركية والكشف عن التجارة غير 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11الوثيقة    5
تي والدورات التدريبية ال المكتشفة المشروعةوالواردات غير  اإلجراءات الجمركيةخيص في البلدان التي تمت زيارتها، وحدد التقرير أنظمة التر   6

  رحة.عنها والتحسينات المقت المبلغوالخبرات  غازات التبريد التي تم تسليمها ، ومعرفاتزيارتهم الذين تمتأجريت في البلدان 
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 واسعلبيانات) وضمان التوزيع وائم التدقيق وقواعد اوق األداة المرجعية السريعة للجمارك والملصقات
  .5ملة المادة على بلدان الع النطاق

  
 ر المشروعالت االتجار غيدعا االجتماع الرابع عشر لألطراف األطراف إلى إبالغ أمانة األوزون عن حاو       -21

ا مفيدة بشأن كيفية يمكن أن تقدم هذه التقارير دروس). XIV/7(المقرر  المثبتة تمامافي المواد المستنفدة لألوزون 
  بروتوكول.وجب الومنع االتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة بم الموجودةزيادة تعزيز األطر التنظيمية 

 
اجلة نية من أجل اإلزالة العإزالة المواد الكلوروفلوروكربونظيمي المنشأ خالل اإلطار الت استخداماستمر       -22

 ليوتم مقد، يةنوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ دادعإ لخالللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و
 وأنظمتهم ريعاتهمتش في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما الرقابة على ربيداتإدراج  علی 5 دةلماا دانبل دةلمساع

عد بإال  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذتنفي ليوتم علی فقةوالما نيمکوال . صخيرالتا ظمنو
 ناملثا عالجتماا نم يضاًأ يةذلتنفيا للجنةا تلبهذه. وط قابةرلا ربيداتوتنفيذ  ودجوعلى من الجكومة  دتأکياستالم 

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا دارةإل هاططلخ ليولتما ائحرش تلباط دمتق لتيا تماولحکا دمتقأن  ،نلستيوا
ينطبق  ماحيث، و نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما واردات صحصو صخيرالتمعمول به  ماظن ودجو علی دًاتأکي
 لد للجدولتثال البعلى ضمان ام اً قادركان النظام  ذاك ، وأننيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما دراتصاو جنتا، إذلك

لك، وة على ذ. عالالشرائحطلبات ، كشرط للموافقة على تمويل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإلزالة الزمني 
عداد طلبات إ، عند 5ة لماداع بلدان ، الوكاالت الثنائية والمنفذة موالسبعين تاسع، في اجتماعها الذّكرت اللجنة التنفيذية

نظيمية لتدابير التا يدرجوا تصنيع، بأن الفي قطاع بالكامل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإلزالة التمويل لخطط 
ي ياسات التالس ، مثلفي هذا القطاع المحددبالكامل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإزالة الالزمة لضمان استدامة 

  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماأو استخدام  /تحظر استيراد و
 

دة مساع 5المادة ن بلداالمواد المستنفدة لألوزون، تتلقى إزالة ، من خالل تنفيذ خطط باإلضافة إلى ذلك      -23
ي فلتنظيمية اءات اتراقب اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه اإلجرو. اإلزالة لوضع تدابير تنظيمية محددة لضمان استدامة

رة إدا ططخ نم ديدلعا في ليولتما ئحراش علی قفوات لتيا يةذلتنفيا للجنةا راراتق نتتضم، للمثاا لسبي علیالبلدان. 
 كامل ليوتح راءجإ دبع بعينها وادم لمنع ددةمح ئحوال ضعوب مةولحکا زاملتا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا
  .لصلةذي ا لتصنيعا عاطلق
  

التنظيمية . واألطر بل تستوردها فقط المواد الخاضعة للرقابة 5بلدان المادة ال تنتج الغالبية العظمى من       -24
(مثل إعادة  يصدرواأو  /و الذين ينتجوا 5لبروتوكول مونتريال أبسط مما هي لبلدان المادة  مالالزمة لضمان امتثاله

بحركة المواد الخاضعة للرقابة من  انواإلبالغ المتعلق األنظمةجلب ت، خاضعة للرقابة. باإلضافة إلى ذلكشحن) مواد 
أن المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن  رغم، إضافية. على وجه الخصوص مضاعفاتخالل مناطق التجارة الحرة 

، ال تجارة الحرةالمن خالل المناطق  تشجع على اإلبالغ عن نقل المواد الخاضعة للرقابة 7البيانات بموجب المادة 
االستهالك أو  على يؤثرمنطقة التجارة الحرة أو من نقل المواد الخاضعة للرقابة إلى  5بلدان المادة بعض  تعتبر

المرتبطة بحركة المواد الخاضعة للرقابة الواردة في البوليوالت سابقة الخلط حسب البلد  األنظمة. وتختلف 7االمتثال
األطر التنظيمية الالزمة  ستختلف، وآليات اإلبالغ. وبناًء على ذلك األنظمةويمكن أن تثير تحديات عندما تختلف تلك 

  ونتريال باختالف الظروف الوطنية الخاصة.االمتثال لبروتوكول م لضمان
 

                                                 
ً للمواد الخاضعة للرقابة المارة عبر منطقة كي يمكن تعديل األطر التنظيمية واإلبالغية ل  7 لتجنب التجارة غير المشروعة  تجارة حرةتشمل شرطا

 XIX/12قرر (د) من الم 3بشأن منع االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون. وتنص الفقرة  XIX/12(د) من المقرر  3واالمتثال للفقرة 
ي ففي النظر  رأكث اعليةفبمن أجل مكافحة التجارة غير المشروعة  متنفيذ وإنفاذ نظم التراخيص لديه تحسينالذين يريدون األطراف  ه قد يرغبعلى أن

  ة.التجارة الحر اطقمن عبر تمر لتيا تلك لكذ في بما، وزونلأل ةلمستنفدا ادلمو) اعبر الحدود تشحنا(عبور لرصد حركات  ،ا، طوعياالتنفيذ محلي
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 يتعزيز المؤسسال
 

في  يكوني ذ، الم المقدم لوحدات األوزون الوطنيةأصبح التعزيز المؤسسي على مر السنين مرادفاً للدع        -25
دارة بيانات وجمع وإ واألنظمةذلك السياسات والقوانين ، بما في بروتوكول مونتريالالمتعلقة نشطة تنفيذ األة مقدم

 من أمانة األوزون وأمانة الصندوقالمواد الخاضعة للرقابة لكل  استهالكبيانات غ عن واإلبال االستيراد / التصدير
  .8القطري الصعيدوأنشطة اإلزالة على 

 
ت شروط االتفاقاول المؤسسي في دعم امتثال البلدان اللتزامات بروتوكول مونتريالالتعزيز تلخص أهمية        -26

  متعدد األطراف على النحو التالي:الفي إطار الصندوق 
 

ألول كانون ا /ديسمبر 4 وحتىتعديالت بروتوكول مونتريال. مساعدة السلطات في التصديق على   )أ(
 وحتى، ءبغير استثنا التي طال أمدهاتعديالت بروتوكول مونتريال ، تم التصديق على جميع 2014

 ؛على تعديل كيغالي 5المادة بلدان من بلدا  35 ، صدق2018ول تشرين األ /أكتوبر 31
 

اضعة لخورصد المواد ا بضبطالمتعلقة  واألنظمةوإنفاذ التشريعات  وشعمساعدة السلطات على و  )ب(
يص وحصص لترخ عامال حاليًا نظاًما 5بلدان المادة للرقابة. على سبيل المثال، يوجد لدى جميع 

على  قادرةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  إنتاج وصادراتحيثما ينطبق ذلك، ، وواردات 
 ؛63/17، بما يتماشى مع المقرر ضمان امتثال البلدان ألهداف بروتوكول مونتريال

 
وتوكول من بر 7تنسيق جمع وتحليل وتقديم البيانات عن االستهالك واإلنتاج بموجب المادة و  (ج) 

 ذ البرامج القطرية ؛مونتريال والتقارير المرحلية عن تنفي
 

دو / ، بما في ذلك سلطات الجمارك ومستورتنسيق أصحاب المصلحة، أي المؤسسات الحكوميةو   (د) 
 مراكزو ؛التجاريةة / يالصناعالجمعيات  الصناعة وو؛ وتجار المواد المستنفدة لألوزون ومصدرو

دوق الصن التنفيذية وأمانة ؛ وربط السلطات الحكومية باللجنةالتدريب والمنظمات غير الحكومية
 ؛والوكاالت الثنائية والمنفذة

 
 ؛اإلزالةتخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق جميع األنشطة المطلوبة لتنفيذ خطط و    ) ه(

 
تمويالً  بونيطل الذين 5بلدان المادة ة األوزون في الخطط الوطنية. قدم جميع حماي مسائلدمج و   (و) 

حدودها ووحدة األوزون الوطنية داخل اإلدارة الوطنية  ووضعدور  عن تفاصيالللتعزيز المؤسسي 
 ؛ الحكومي للبلد هيكل، وعن كيفية ترسيخ برامج حماية األوزون داخل الفي اإلبالغ

 
التي لتوعية، االعديد من فعاليات  5بلدان المادة جميع نظم ونفذ أصحاب المصلحة.  توعيةزيادة و   (ز) 

  معينين أو عامة الناس.تستهدف أصحاب مصلحة 
  
  
  

                                                 
قد حققت التخلص  5بلدان المادة ع السادس والخمسين إلى أن معظم التعزيز المؤسسي المقدم إلى االجتما اتعوالتقرير النهائي عن تقييم مشرخلص    8

التعزيز المؤسسي ، وأن ذلك لم يكن من الممكن تحقيقه دون تمويل حدد حسبماالتدريجي من المواد المستنفدة لألوزون 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8.(  
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 اإلبالغ اإللزامي عن استهالك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة
 

المواد الخاضعة للرقابة إلزالة متعدد األطراف التمويالً من الصندوق  الذين يطلبون 5بلدان المادة يطلب من       -27
ً عن تنفيذ البرامج القطرية تقرير مرحلي إلزامي  تقديمفي قطاعي االستهالك واإلنتاج (حسب االقتضاء)   إلى سنويا

  .فقطالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية معلومات عن البرامج القطرية تقارير بيانات  تشمل. 9أمانة الصندوق
 

وزون معلومات نة األإلى أما من بروتوكول مونتريال المقدمة من األطراف 7المادة  في إطارتجمع التقارير       -28
انة مة إلى أمالمقد ةامج القطريتمثل تقارير بيانات البربينما ، ت وإنتاج المواد الخاضعة للرقابةصادراعن واردات و

. 5المادة  ي بلدانستخدام هذه المواد الخاضعة للرقابة فال يتوزيع القطاعالالصندوق المصدر الوحيد للمعلومات عن 
 تنظر لتيا لالمتثاا آفاقو ةيلقطرا مجالبرا تبيانا عن ثيقةو ألمانةا تعد، ةيلقطرا مجالبرا تبيانا يررتقا لىإ داً ستنااو

جب تنفيذ بمواع للجنة الاجتم لوثيقة معلومات إلى كباعتبارها هذه الوثيقة  وقدمت. عجتماا كل في لتنفيذيةا للجنةا فيها
ل بالفع زالةالمواد هذه الوثيقة استهالك وإنتاج المال تتناول ، كثال لبروتوكول مونتريال. ومع ذلإجراء عدم االمت

  والهالونات).المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكرربون ، مثل(
 

، التي المستلمة ةامج القطريمعلومات المستمدة من تقارير البرتلخص الوثيقة التي أعدتها األمانة البيانات وال       -29
بموجب وتحليالً لحالة امتثال هذه البلدان لتدابير الرقابة  نظم الترخيص والحصص، حالة في جملة أمور، تقدم

 بروميد الميثيلل واإلزالة التامة، 2013المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام تجميد بروتوكول مونتريال (حالياً، 
). كما تقارن الوثيقة 2015بحلول عام في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تخفيض  10، ووثالثي كلورو االيثان

من  7 دةالما في إطارمع البيانات المبلغ عنها  ةيلقطرا مجالبرابيانات االستهالك واإلنتاج في إطار تقارير 
  .10بين مجموعتي البياناتالمحتملة لبيانات ا اختالفات، وتحدد البروتوكول

  
انات اتساق بيوكول مونتريال نة التنفيذية واألطراف في بروتكل من اللجانتباه  استرعى، في مناسبات عديدة      -30

، ناتالبيا تضارب في حاالتو. 7وتقارير المادة  ةامج القطريالمبلغ عنها في إطار تقارير البراالستهالك واإلنتاج 
قض. كما لتناايح سبب تطلب اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة ذات الصلة مساعدة الحكومات المعنية في توض

وتتم ، مشروعاتهد االقتضاء) في مقترحات مبيانات االستهالك واإلنتاج (عن يدرجواأن  5بلدان المادة يتعين على 
لتمويل تهالك المؤهل للتحديد االس 7المادة و ةالبرامج القطريببيانات  في تلك المسألة البيانات المبلغ عنهامقارنة 

  ).41/16(أ) و  34/18(المقرران 
 

ة على نات المختلفتساعد متطلبات اإلبالغ اإللزامي عن البيانات والتحقق من االتساق بين مجموعات البيا    -31
  ية.ضمان االمتثال المستمر لبروتوكول مونتريال واالتفاقات المبرمة بين الحكومات واللجنة التنفيذ

 
 متعدد األطرافالالرصد والتقييم في إطار الصندوق 

 
 وع االختصاصات المتعلقة، أن تقر مشرفي جملة أمور، لتنفيذية في اجتماعها التاسع عشراللجنة اقررت        -32

م قدبأن تل، منفذةمع الوكاالت ال ، بالتعاونألمانةا تكلفلمتعدد األطراف وأن بتصميم نظام رصد وتقييم للصندوق ا
  ).19/40العشرين (المقرر  افي اجتماعهكي يعرض مشروع نظام للرصد والتقييم ل

 

                                                 
لحكومات التقدم المحرز في خفض استهالك المواد الخاضعة للرقابة بما يتماشى أن ترصد االحظت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس أنه ينبغي    9

عن التقدم المحرز في  وماتم معليتقد 5المادة بلدان ، وطلبت من ض دوريا فعالية التدابير المتخذة، وأن تستعرططها المبينة في البرنامج القطريمع خ
  ).23و 22الفقرتين   UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16الوثيقة . (سنويا تنفيذ برامجهم القطرية

 الصينو بورونديو الموجودة في: بروني دار السالم  البيانات اختالفات، تناقش الوثيقة المقدمة إلى االجتماع الثاني والثمانين على سبيل المثال  10
لبوليفارية) ا - فنزويال (جمهورية و ترينداد وتوباغوو الجمهورية العربية السوريةو جنوب أفريقياو المغربو األردنو
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9.(   
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 الممولة منواألنشطة  المشروعاترصد وتقييم عملية  11الرصد والتقييم كبيرو المسؤولين عن يتولى      - 33
 اتعوالتقدم المحرز، أو عدم إحراز تقدم، في المشر تقديم تقارير دورية لقياسوتشمل ، الصندوق المتعدد األطراف

 اإلزالة،وخطط  اتعومختلف أنواع المشرلقدم معلومات عن مواطن القوة والقيود ت. ووالجاري تنفيذهاالمنجزة 
وتوصيات التخاذ إجراءات لتحسين أداء  الدروس المستفادة أثناء التنفيذاألهداف و تحقيقواألسباب الرئيسية لعدم 

  الصندوق.
 

ة اللجنافق عليه سنويا لكي توييم الرصد والتق لكبيري المسؤولين عنيقدم برنامج عمل الرصد والتقييم      -34
عمل برامج ال اداً إلىتناسوة في اجتماعها الحادي والعشرين. اللجنة التنفيذي اعتمدتها التي باتباع الصيغةالتنفيذية 
ات والتقييم ودراسات الحالة النظريةمن الدراسات عددا  الرصد والتقييم أجرى كبيرو المسؤولين عن، المعتمدة

لعضوية. المفتوح االعامل ذات الصلة بطلب الفريق  المسائل ها تلكبما في المسائلمجموعة واسعة من  الميدانية بشأن
الرصد  نسؤولين عأعدها كبيرو الممذكرة األمانة ملخًصا للوثائق ذات الصلة التي بالثاني  المرفق، يقدم لإلشارة
  .والتقييم

  
 تفاقيات متعددة السنواتاال
 

متعدد األطراف الدوق متعددة السنوات طريقة تمويل سائدة في الصن، أصبحت االتفاقات 1999منذ عام        -35
جلة للمواد اإلزالة العا وبعدبموجب بروتوكول مونتريال.  اإلزالةتحقيق أهداف  على 5بلدان المادة لمساعدة 

 نواتددة الستفاقات متعاالتتعلق المتفق عليها في االجتماع التاسع عشر لألطراف، الهيدروكلوروفلوروكربونية 
ية إجمالضات يق تخفيالتي تحدد التزام الحكومات المعنية لتحقإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، خطط ب

 هذه قإثبات تحقي عند ألمبدا حيث من لمعتمدا لتمويل) واءالقتضاا حسب(اإلنتاج ستهالك وفي االمستدامة 
  .تلتخفيضاا
 

شروط ، الضمن جملة أمور، تجنة التنفيذية والحكومات المعنية، تصف االتفاقاباإلضافة إلى التزامات الل       -36
 فاقاتي االتفمدرجة رصد األنشطة الو؛ قبل اإلفراج عن شرائح التمويل، بما في ذلك التحقق استيفاؤهاالتي يجب 

هذه ل لالمتثاوآثار عدم ا الوكاالت الثنائية والمنفذة ياتأدوار ومسؤولو ومسؤوليات المؤسسات الوطنيةوار وأد
 التفاقيات.ا
  

 االفراج عن التمويل شروط
 

 قد حققعندما يكون البلد المعني: فقط تقدم اللجنة التنفيذية التمويل س، منصوص عليه في االتفاقاتحسب ال        -37
مستقلة لجميع  األهداف بصورة هؤالءالتحقق من  وأنه تم في االتفاقات المذكورةعة للرقابة المواد الخاض إزالةأهداف 

قدمت تقريراً مرحلياً يوضح أنها حققت مستوًى كبيراً من و ،12قرر اللجنة التنفيذية خالف ذلكت، ما لم المعنيةالسنوات 
ً مع الشرائح الموافق عليها تنفيذ األنشطة التي بدأت  السنة التي ؛ ولديها خطة تنفيذ تغطي كل سنة تقويمية حتى سابقا

  .وتشملها إضافيتمويل  سيطلب لها
  

                                                 
، والحد هعملعلى تقييم عبء  والموافقة لكبير موظفي الرصد والتقييمالوظيفي المنقح  التوصيف، اعتماد اجتماعها الثامن والخمسينفي قررت اللجنة    11

  (ب) و (ج)). 58/5األقصى لفترة المشاركة (المقرر 
استنفاد  من قدراتطن  036 قدرهخط أساس استهالك  المحدد لهمالبلدان ، للمواد الهيدروفلوروكربونيةأي ( االستهالك المنخفض ذوي حجمللبلدان    12

سيتم ، )وأقل طن متري 360 قدرهفي قطاع خدمة التبريد استهالك خط أساس  المحدد لهم، البلدان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، األوزون وأدنى
  .ذه الممارسةهلتنفيذ  البلدان لهؤالءيتم توفير تمويل إضافي وذلك العام. لمن هذه البلدان ألغراض التحقق  المائةب 20عينة من اختيار 
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 التحقق المستقل
 

ة أو سؤولية الوكالة الثنائيالتحقق المستقل من امتثال بلد ما ألهداف التخفيض بموجب االتفاق هو من م         -38
. زمغير الحقق هذا الت الشريحة ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أنلإلفراج عن تمويل ، وهو شرط المعنية الوكالة المنفذة

  المشروع.إنجاز مثل هذه التحققات عادة بعد  وال تجرى
 

قياسية للتحقق من  ونماذج، وافقت اللجنة التنفيذية على مبادئ توجيهية تيسير إعداد تقارير التحققمن أجل        -39
التحقق من  ه ينبغي أن يستعرضوإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. وتحدد المبادئ التوجيهية أن كل من استهالكإزالة 

 - 1المواد المذكورة في التذييل  13صادراتياسات واإلجراءات الوطنية بشأن واردات / االستهالك التشريعات والس
المواد ، ينبغي أن يشمل التحقق أيضاً ينطبق ذلكجنة التنفيذية. وحيثما بين الحكومة المعنية واللالمبرم ألف من االتفاق 

 كالستهالا من لتحققا يجبو ألف. -1غير المدرجة في التذييل  المستوردةاألخرى الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 من لفأ -2 لتذييلا من 2-1 لصفا في دةلمحدا كالستهالا أهداف في ضوء وزونلأل ةلمستنفدا ادللمو يلسنوا

. سابقاً منها لتحققا تم لتيا اتلسنوا تلك ءباستثنا، قالتفاا في هدف حدد لها لتيا اتلسنوا لجميعتنفيذه  يجب، واالتفاق
إلى أن تقرير التحقق ال يغطي بالضرورة المواد الخاضعة للرقابة غير المذكورة في التذييل  شارة، تجدر اإلومع ذلك

تقرير التحقق المقدم كجزء من خطة إدارة إزالة المواد  يشمل، قد ال ألف. على سبيل المثال -1
  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غيرالمواد الخاضعة للرقابة  عنالهيدروكلوروفلوروكربونية معلومات 

 
 ا لكيفية تعيين الحصةوصفً  يشمليجب أن وينبغي أن يحدد تقرير التحقق عملية وشروط إصدار التراخيص.        -40
وكيف  ؛أي معاييروبالطلبات أو رفض من المسؤول عن منح و التقدم للحصول على ترخيص يستطيع منو ويةالسن

لعملية  انوني. كما ينبغي توفير األساس القبالقرار يينيتم إبالغ مقدم الطلب وغيره من أصحاب المصلحة المعن
لسنوية الحصص اك شروط الرفض وعدم تمديد ، بما في ذل)الترخيص (أي مدعوًما بالتنظيم الوطني واالتفاق الداخلي

تقديم  ، ينبغيثرواحدة أو أك هيئةفي البلدان التي تشارك فيها وإصدار تراخيص االستيراد. عن المسؤولة  والهيئة
  .وخريطة سير العمليات، المحددة لكل منها دواروصف لأل

  
لصادرة والواردات امقارنة التراخيص و تحليل ، يجب إجراءعملية التحقق في قطاع االستهالك خالل       -41

انات ة مع البيت الفعلي. كما ينبغي مقارنة البيانات المجمعة للوارداعلى حدةهذه التراخيص لكل مستورد مقابل الفعلية 
االستهالك المحددة  ، وكذلك مع أهداف7ج القطري وتقرير بيانات المادة المبلغ عنها في كل من تقرير بيانات البرنام

  .ألف من االتفاق -2التذييل في 
 

درة لوطنية قارموز الجمركية ااإلجراءات اإلدارية ما إذا كانت ال عنينبغي أن تتضمن المعلومات المقدمة و       -42
الخلط  الت سابقةبوليوعلى تحديد الواردات من مختلف المواد الخاضعة للرقابة والمواد الخاضعة للرقابة الواردة في ال

 وانئمة في يصف ما إذا كانت السلطات الجمركي امل عملية التحقق تقريريجب أن تشوند االقتضاء. المستوردة ع
  الدخول مزودة بالمتطلبات األساسية للتفتيش.

 

                                                 
لمواد الخاضعة امستوردي / مصدري معتمدة لقائمة (ب) وترخيص) والجمارك؛ ختصة (أي سلطة المثل: (أ) قناة اتصال بين السلطة الحكومية الم   13

  د،وجحيثما  ؛نالموزعي منو، لواردة من المستوردين / المصدرين. وينبغي استعراض عينة تمثيلية للتقارير اوجدوا، وكذلك الموزعين، حيثما للرقابة
األسماء و والخلطات ة للرقابة، بما في ذلك النظام الوطني للشفرات الجمركية المنسقة من أجل تحديد المواد الخاضع والتوثيق (ج) اإلجراءات اإلداريةو

) الترخيصن مصدريمستوردين ولتقديمها إلى السلطات الجمركية من  التوثيق الالزممن  ذلك أرقام الرموز ووضع العالمات وغيروالتجارية 
مواد د وتصدير التيرااسب المعنيلرصد واإلبالغ ا(د) نظام والمرخصين؛  لمواد الخاضعة للرقابةامستوردي / مصدري لمعتمدة قائمة والجمارك؛ (ب) 

فرض و؛ واإلنفاذاة لى المقاضع، بما في ذلك اآلليات والقدرة المواد الخاضعة للرقابةصادرات (هـ) هيكل اإلنفاذ الحكومي لواردات ووالخاضعة للرقابة؛ 
ر من التقاري ينة تمثيليةاستعراض عو(و)  طبيقها في حالة الشحنات المشبوهة؛ ؛ واإلجراءات الواجب تالقانوني النظامعلى انتهاك  اماتغرعقوبات أو 

ابل مقادرة الصواإلحصاءات الرسمية بشأن الواردات / الصادرات والحصص  إن وجدوا، ،ن الموزعينملواردة من المستوردين / المصدرين، وا
  علية المستخدمة.الحصص الف



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70 
 

 

11 
 

كجزء من لتصدير الترخيص والحصص واالستيراد / اضبط ورصد ينبغي إجراء استعراض لتنفيذ نظام        -43
 ذلك في ركالجماينفذ ضباط  كيف وخاصة، في النظام تحسينهان التي يمك سائلالم، وينبغي تحديد عملية التحقق
لترخيص ان نظام . كما ينبغي أن تحدد ما إذا كاوهاالمحددة التي واجههي المشكالت والحاالت ، وما لموانئ الدخو

دات التي والوار سارية مازالت، استخدام تراخيص السنة السابقة التي مثل( السويةاث غير مجهًزا للتعامل مع األحد
ية طيها البنتغ تكالبالفعل في عام جديد)، وما إذا كانت هذه المشيُعتقد أنها ستجري في نهاية العام ولكنها حدثت 

  د.في البل الموجودة التنظيمية
 

 ةإزالبعد  مرتخدامات المعفاة يستعلى ما إذا كان اإلنتاج لالس بناءً وتختلف عمليات التحقق في قطاع اإلنتاج        -44
اج ر اإلنتحيث قد يستم الزماعندما ال يكون إغالق مرافق اإلنتاج وإنتاج االستخدامات الخاضعة للمراقبة. 

ط ل على خألوا، حيث يركز بالتوازي اماليو افني اتحققالتحقق عمليات شمل ت، لالستخدامات غير الخاضعة للرقابة
 فاتردلخام من االمواد  واستهالك تغيرات المخزونو االستخدامات الداخليةواإلجمالية  المبيعاتو اإلنتاج لتحديد اإلنتاج

لمحاسبية اسجالت يغطي التحقق المالي النظام المالي للمنتج والوالتشغيل اليومية وسجالت حركة المواد األصلية. 
الصادرات ولية ت المحاألصلية لتحديد اإلنتاج واالستخدام الداخلي واالستهالك اإلجمالي للمواد الخام والمبيعا

شرة (حسب المبا وفرزها حسب المبيعات / الصادرات األوليةالستخدام المواد المستنفدة لألوزون واستخدام المواد 
ين لمتبادل بلتدقيق ا، يتم إجراء افي هذه العمليةو(من خالل التجار). غير المباشرة المنتج) والمبيعات / الصادرات 

مالي للتقني واعند االنتهاء من التحقق اونتج والجمارك لكل مصنع يتم التحقق منه. المالخاصة بتصدير السجالت 
من  ت الماليةوالبيانا التقنيةالبيانات  االطالع علىالتحقق من كال الجانبين عن طريق  نواتج في التدقيق، يتم المستقل

  نتائج التي تم التحقق منها.الضمان اتساق أجل 
  

ليات تشمل عم، ضروريا اإلنتاج لالستخدامات الخاضعة للرقابة إزالةالق مرافق اإلنتاج بعد إغ يكونعندما        -45
ن يث ال يمكبح سيةاألساتفكيك المعدات ل ة الفوتوغرافية أو أشرطة الفيديو، بما في ذلك األدلأيضا التحقق الوثائق

  المشروع.إنجاز استئناف اإلنتاج بعد 
 

لإلغالق أو للتخلص التدريجي من االستخدامات الخاضعة  يإلنتاج ها ت إزالةكان بصرف النظر عما إذا        - 46
جميع عمليات التحقق من خطوط اإلنتاج المشمولة في اتفاق يتم تنفيذ ، موجودةللرقابة بينما تظل االستخدامات المعفاة 

من اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني  مدالمعت مستنفدة لألوزونالمواد الإنتاج  إزالةالقياسي للتحقق من  للنموذجوفقاً 
  .14والثالثين

 
لى تحسين ع 5بلدان المادة ة دة لألوزون أداة مفيدة لمساعدكان التحقق المستقل من استهالك المواد المستنف       -47
 هناكو. بطريقة موثوقة موإجراءات تشغيلهترخيص وحصص استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون ل همنظم

ل. م االمتثالى عدالعديد من الحاالت التي قدم فيها المحققون توصيات مفيدة لمعالجة أوجه القصور التي قد تؤدي إ
يذية جنة التنفالل اهوتسترعي انتب، لتوصيات الواردة في تقرير التحققتشارك األمانة مباشرة في استعراض النتائج واو

  ها.ذات الصلة التخاذ قرار بشأن المسائلإلى 
  
 

                                                 
اللجنة التنفيذية  ماأقرته نالقياسي للتحقق من التخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون الذي والنموذجينص مشروع المبادئ التوجيهية    14

حصص السنوية ج الفعلي بالمقارنة اإلنتاو؛ إلنتاج اليومية والسجالت الماليةا دفاتر، على أن تتضمن عمليات التحقق ما يلي: تحليل )32/70(المقرر 
رات في غييأو تتجارة استعراض أي حصص و؛ وفي كل موقع من مواقع المصانع للرقابةخاضعة مستنفدة لألوزون  ةادم كلنتاج إلالمخصصة 

تحديد كل و؛ للرصد وزون الخاضعةالمستنفدة لألوالتحقق من مطابقة استهالك المواد الخام مع إنتاج المواد  واستعراض، الحصص خالل سنة التحقق
التحقق من و؛ ت اإلنتاجمن سجال ك المواد الخامالتأكد من كميات اإلنتاج واستهالو؛ اإلنتاج والمواد الخام لكل حملة حملة إنتاج وتوزيع بيانات استهالك

 في ضوءسنة اية الونه التحقق من المخزون في بدايةو؛ من السجالت المالية للرقابةفدة لألوزون الخاضعة منتجات المواد المستنمبيعات ومشتريات 
ة واد المستنفدمخزون الم كيد على أن التغير التراكمي فيالتأو؛ المالءمةنظام حفظ السجالت في كل مرفق إنتاج من أجل  واستعراض؛ السجالت المالية

ع مرور ، مم األمر)يز إذا لزع (مصححة للتركمعدل التدفق داخل المصن تكامل بياناتو؛ يانات اإلنتاج والمبيعات السنويةب متطابق معلألوزون المراقبة 
   ؛ والبيانات األخرى.للحصول على قيمة مستقلة لإلنتاج الوقت (بيانياً أو تحليلياً)
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 اتتقارير إنجاز المشروع
 

شملت المشروع.  إنجازفي غضون ستة أشهر من  اتعوت تقديم تقارير إنجاز المشريتعين على الوكاال        -48
لة وتكاليف معلومات تفصيلية عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤه المستقلةتقارير إنجاز المشروعات االستثمارية 

. تم تبسيط 15أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي سهلت التنفيذ تحققت ممكنةوفورات  وأيالتشغيل اإلضافية 
على الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع ويمكن أن كي تركز متعددة السنوات لاالتفاقات مشروعات تقارير إنجاز 

  تشمل قطاعات وأنشطة متعددة.
  

 الرصد
  

نتظم البلدان إجراء رصد م ين على، يتعواللجنة التنفيذية بين الحكوماتالمبرمة ات في االتفاق حسبما حدد       -49
ي ف، مقترحةمؤسسات الرصد ال يرد وصف أدوارها ومسؤوليات، في خططها الوطنية. وبناء على ذلكلتقدم األنشطة 

  ع.المشرو ازإنجد عند هذا الرصباللجنة التنفيذية تبليغ عادة ما ينتهي والتي تختلف حسب البلد.  ،االتفاقات
  
  

   أدوار ومسؤوليات الوكاالت الثنائية والمنفذة
 

ها تصفتقدم المساعدة للبلدان المعنية بتي التحدد االتفاقات أدوار ومسؤوليات الوكاالت الثنائية والمنفذة ال        -50
ات التفاقا معاألداء والتحقق المالي اتساق : ضمان الرئيسيةمن بين مسؤوليات الوكالة وأو المتعاونة.  الرئيسيةالوكالة 

مساعدة البلد في إعداد التقارير و؛ في اتفاق البلد حسب المنصوص عليه ها وشروطها الداخلية المحددةإجراءاتومع 
تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة و؛ شريحة التمويل التاليةمن أجل السابقة  المرحلية لشرائح التمويل وخطط العمل

للتقارير اإلبالغ  واستيفاء شروط؛ 16قد اكتملت المصاحبةوأن أنشطة الشريحة اإلزالة أهداف  يبين تحقيق التنفيذية
تنفيذ مهام اإلشراف و؛ الفنية االستعراضاتخبراء تقنيين مستقلين مناسبين  تنفيذضمان و؛ الشاملةالمرحلية والخطط 

؛ وتقديم دقيقة بياناتعن واإلبالغ  يةشفافوخطة اإلزالة بفعالية  تنفيذ تسمحضمان وجود آلية تشغيل و؛ الالزمة
  عند االقتضاء. الفنيالمساعدة في السياسات واإلدارة والدعم 

 
نفيذ تمساعدة البلد في و؛ زوماللالسياسات عند  لوضعدة ستكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن تقديم المساع        -51

نسق في سلسل مضمان وجود تل الرئيسيةالوكالة المتعاونة مع اإلشارة إلى الوكالة وتقييم األنشطة التي تمولها 
بالغ نسيق واإلوالت ؛ والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيطاألنشطة
 لتسهيل تنفيذ الخطة. الالزمين

  
  عدم االمتثال لالتفاق

 
 لن، تفاقتفاق أو لم يلتزم باالفي االالمحددة رقابة المواد الخاضعة لل إزالةأحد البلدان أهداف  يحققإذا لم        -52

يل بلغ التمومفيذية اللجنة التن تخفض، قد على التمويل المحدد في االتفاق. في هذه الحاالت يحق لهذا البلد الحصول
اني الثماعات االجت ، فيمثلتتخذ القرارات ذات الصلة (، والتفاق)با االلتزامحددة من عدم (ستناقش اللجنة كل حالة م

  ).الثمانينو الخامس والسبعينو والسبعين
  

                                                 
 /نوفمبر حتىوالمعايير (السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية االستثمارية).  اتعوتقرير إنجاز المشروع (المشرل نموذج: XI.5 المرفقانظر    15

  ).2017 تشرين الثاني
  .اتعوتستخدمها لضمان نجاح إنجاز المشر تسليم التيالواإلنجاز شهادات بروتوكوالت لدى الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة    16
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  لمساعدة على االمتثال اليونيب لبرنامج 
 

تقديم ل ،جملة أمور، في أجل برنامج المساعدة على االمتثال منعلى  2002وافقت اللجنة التنفيذية في عام        -53
وكول مونتريال البلدان لتدابير بروتامتثال من خالل وجود إقليمي لضمان استمرارية  5بلدان المادة خدمات إلى 

 االمتثال اعدة علىفي تقديم خدمات المسالمساعدة على االمتثال تتمثل إحدى الخدمات األساسية لبرنامج و. وإبقائها
  نية.وزون الوطالتي تحددها وحدات األاالمتثال الفردية المتعلقة ب تلبية االحتياجاتمن أجل كل بلد ل المحددة

 
المواد المستنفدة  إزالة(أي السابقة االمتثال لألهداف بروتوكول مونتريال  االستمرار فيولتحقيق هدف       -54

مع المساعدة على االمتثال برنامج والهالونات وبروميد الميثيل)، يعمل المواد الكلوروفلوروكربونية لألوزون مثل 
، وعلى األخص من وابط فعالة على الجمارك والتجارةفرض ضمن أجل الوطنية  متهاعلى تعزيز قدر 5المادة بلدان 

هذا  صمموالمسبقة المنشأة كأداة لدعم إنفاذ أنظمة الترخيص للمواد المستنفدة لألوزون. المستنيرة خالل آلية الموافقة 
بين في المواد المستنفدة لألوزون التجارة المقصودة  عنمات تبادل المعلومن أجل النظام غير الرسمي والطوعي 

، وقد  نوية على المواد المستنفدة لألوزووالمنتجات والمعدات المحت والخلطات، رينالشركاء المستوردين والمصد
دان لمواد المستنفدة لألوزون في البلفي اثبتت فائدته حتى اآلن في الكشف عن التجارة غير المشروعة المحتملة 

  .17األعضاء
 

ً  5بلدان المادة اليونيب ساعد        -55 م المنخفض) في إعداد وتنفيذ (وال سيما البلدان المستهلكة ذات الحجأيضا
ة المواد إزالة والخطط الحالية إلدار وخطط إدارة غازات التبريد إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةخطط 

 ططلخه اهذ قسيا في دصربال قيتعل فيماالتعزيز والمساعدة الفنية. و اتعومشرو الهيدروكلوروفلوروكربونية
 دبل لک في زونولأل دةلمستنفا وادلما كستهالا نم قلتحقا يضمن، الرئيسية کالةولااليونيب هو  يكون ثحي، نيةوطلا
  .يةذلتنفيااللجنة  مع التفاقاتها دانلبلا لمتثاا ضيحولت فعالةو شاملة يقةطرب
 

المواد المستنفدة لألوزون تدعم بناء موظفي لشبكات إقليمية  18تسعالمساعدة على برنامج  يشغل وكذلك       -56
لظروف السائدة في بلدانهم. ل اإلزالة المناسبةقدرات موظفي األوزون لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج 

الخبرات والمعلومات والنهج بين أعضاء الشبكة و ةتجتمع هذه الشبكات مرتين كل عام لتبادل الدروس المستفاد
األطراف والوكاالت المنفذة متعدد الوالشركاء من البلدان المتقدمة والخبراء التقنيين وأمانة األوزون وأمانة الصندوق 

  .المواد المستنفدة لألوزون في إزالة من المنظمات واألفراد ذوي الخبرة موغيره
  

التابع لليونيب.  واإلنفاذ الخاصة بعمل األوزون لجماركا وخدماتث أدوات ومنتجات يعرض المرفق الثال       -57
يص نية لترخوطالنظم التنفيذ من أجل لجمارك وموظفي اإلنفاذ في عملهم والغرض من هذه المواد هو دعم موظفي ا

 ريالونتمتوكول بموجب بروالمواد الهيدروفلوروكربونية وااللتزامات المستقبلية بشأن  لمواد المستنفدة لألوزونا
واد ن هذه الملعديد مايتم إنتاج و. المشروعةوتيسير التجارة  المشروع بهذه المواد الكيميائيةلكشف ومنع االتجار غير 

  .(اليونيب) بالتعاون مع المنظمات الشريكة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 

                                                 
األعضاء بإمكانية الوصول إلى بيانات نظام الترخيص الذي يزود البلدان أيضاً على اإلنترنت  iPICنظام اليونيب ، أطلق دعم هذه المبادرة لمزبد من   17

تشجيع اليونيب صل ، سيوا2019. وفي عام في الوقت الحقيقي ساعة وطوال أيام األسبوع 24على مدار  ينية في كل بلد من البلدان المشاركالرئيس
، دة لألوزونواد المستنفمة على الملألوزون والمعدات القائ وغيره من األدوات لمنع االتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة iPICاستخدام برنامج 
  .5بلدان المادة في  المشروعةوتسهيل التجارة 

وغرب آسيا وأفريقيا الناطقة باإلنجليزية وأفريقيا الناطقة بالفرنسية وأوروبا ووسط آسيا  نوب آسيا ودول جزر المحيط الهادئجنوب شرق آسيا وج  18
  الالتينية والشبكات الكاريبية وأمريكا الوسطى وأمريكا
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 توجيه من اللجنة التنفيذيةال
 

لوقت ، نظرا لضيق امانة هي معلومات أولية وإرشاديةردة في هذه المذكرة المقدمة من األالمعلومات الوا      - 58
 واإلبالغ لرصديتعلق با المتاح لتجميع وتحليل المعلومات من العدد الكبير من وثائق السياسات التي أُعدت فيما

ن بشأتقييم لرصد والكبيرو موظفي اها اة والتقييمات الميدانية التي أجرودراسات الحال النظريةالدراسات و ،والتحقق
ات ئق السياسلى وثاإاللجنة التنفيذية استناداً  المعتمدة منوالقرارات والمبادئ التوجيهية الشاملة  ،هذه المسائل

  بالرصد والتقييم. المعنيةوالتقارير 
 

  من اللجنة التنفيذية بشأن:التوجيه األمانة  تطلب، ومع ذلك        -59
 

ة ة المطلوبلوثيقلالنهج المقترح في هذه المذكرة المقدمة من األمانة كاٍف لتوفير مدخالت  ما إذا كان  )أ(
 من مقرر األطراف ؛ 6بموجب الفقرة 

 
 :لمعالجةالعمل اإلضافي الذي قد ترغب في إسناده إلى األمانة   )ب(
 

وما ة ة للرقابالمواد الخاضع إزالةبنظم الرصد الموجودة في إطار  المتعلقةالشواغل المحتملة  )1(
 ؛إذا كانت ستحتاج إلى تعزيزها

 
واد إلبالغ عن استهالك وإنتاج الماآليات إضافية يمكن أن تعزز المؤسسات ومتطلبات  )2(

 ؛الموجودةالخاضعة للرقابة 
 

 ؛اللزومالتحقق المعمول بها بهدف تعزيزها، حسب استعراض إجراءات  )3(
 

كي ، لي والثمانيناالجتماع الثانالمقدم إلى  2019تعديالت مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام    (ج) 
  شمل ما يلي:ي

 
بة إلى للرقا تقييم آلليات الرصد القائمة لتجنب إعادة التوجيه من االستخدامات غير الخاضعة )1(

ة الخاضع الموادالة إلزاالستخدامات الخاضعة للرقابة في مرافق اإلنتاج التي تم تمويلها 
 ؛)ليةاألواد ، المومثللالستخدامات غير الخاضعة للرقابة ( نتاجاإل تستمر فيلإلنتاج ولكنها 

  
، ألطرافاتقييم لتقارير االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون المقدمة من  )2(

 ؛14/7لمقرر وفقا ل، اطوعي
 

 ؛اتإنجاز المشروعبعد  اتعوالمشر الناتجة مناإلزالة تقييم لآلليات القائمة لرصد  )3(
 

  لي:يالمتعلقة بما المسائل  في اجتماعات الشبكة اإلقليمية اليونيب بأن يدرجمطالبة     (د) 
 

ن أجل م، في إطار الصندوق المتعدد األطراف 5بلدان المادة اإلطار التنظيمي المنشأ في  )1(
لتصدير االستيراد / احصص وبنظم ترخيص المتعلقة  المسائلأو معالجة  /زيز وتع استمرار

المواد ، بما في ذلك للرقابة بموجب بروتوكول مونترياللجميع المواد الخاضعة 
 ؛2019 كانون الثاني /يناير 1اعتباراً من الهيدروفلوروكربونية 
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 ؛ية تجنبهالمواد الخاضعة للرقابة وكيففي االتجارة غير المشروعة المحتملة  )2(
 

ت البرامج من بروتوكول مونتريال وتقارير بيانا 7دقة اإلبالغ عن البيانات بموجب المادة  )3(
المواد  لكي تشملتطويرها الجاري الجديدة  النماذجمراعاة مع القطرية، 

 ؛الهيدروفلوروكربونية
  

  ضرورياً. يبدوأي عمل إضافي آخر و   (هـ) 
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Annex I 
 

EXTRACT FROM THE REPORT OF THE THIRTIETH MEETING OF THE PARTIES TO 
THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER1 

X. Unexpected emissions of trichlorofluoromethane (CFC-11) 

123. Introducing the item, the Co-Chair recalled that the issue of unexpected emissions of CFC-11 had 
been discussed extensively at the fortieth meeting of the Open-ended Working Group. At that meeting, the 
Scientific Assessment Panel had presented a summary of the recent findings on the increasing amounts of 
CFC-11 in the atmosphere and the Technology and Economic Assessment Panel had presented background 
information providing an overview of CFC-11 emissions. Those documents, along with a note by the 
Secretariat on issues that the Secretariat would like to bring to the attention of the Parties 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1), prepared for the fortieth meeting of the Open-ended Working 
Group, were available on the website for the current meeting, as background documents for the present 
agenda item.  

124. She also recalled that, during the discussion on the item at the fortieth meeting of the  
Open-ended Working Group, the representative of the United States had introduced a conference room 
paper, containing a draft decision, that had been discussed at length in a contact group. Subsequently, the 
Working Group had agreed to forward a draft decision prepared by the group to the Thirtieth Meeting of 
the Parties for consideration. The draft decision was set out in document UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, 
section II, draft decision XXX/[A].  

125. Noting that the Secretariat had not received further information related to CFC-11 emissions since 
the fortieth meeting of the Open-ended Working Group, the Co-Chair invited the Scientific Assessment 
Panel and the Technology and Economic Assessment Panel to provide additional information.  

126. Mr. Newman, co-chair of the Scientific Assessment Panel, recalled that Mr. Stephen Montzka, the 
author of the scientific paper that had revealed the new CFC-11 emissions, had presented scientific 
information at a side event in the margins of the current meeting; his presentation was also available as a 
background document on the meeting portal. Information on CFC-11 was also available in the newly 
released executive summary of the Scientific Assessment of Ozone Depletion 2018. The executive 
summary reported that over the period 2014–2016, the CFC-11 atmospheric concentration had declined at 
only two-thirds of the rate of decline over the period 2002–2012, while Mr. Montzka’s paper had shown 
that emissions from Eastern Asia had increased in a concurrent manner. The increase in unreported CFC-
11 emissions identified in Mr. Montzka’s paper was supported by independent measurements from the 
Advanced Global Atmospheric Gases Experiment global network. In addition, new research was being 
done and a CFC-11 symposium covering all the science and the technical issues related to CFC-11 would 
be held in Vienna in March 2019.  

127. Ms. Maranion, co-chair of the Technology and Economic Assessment Panel, said that the 
information presented by the Panel at the fortieth meeting of the Open-ended Working Group was still 
relevant and that assessment reports due at the end of 2018, particularly those of the Flexible and Rigid 
Foams Technical Options Committee and the Medical and Chemicals Technical Options Committee, would 
examine the issue in more detail.  

                                                      
1 Extract from MOP30-L1.e and MOP30-L2.e at the time of finalization of the present document. This extract does 
not include corrections to the report that were read out during the adoption of the report. 
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128. The representatives of the two panels then responded to technical questions from representatives. 

129. Regarding a question on how the existence of new emissions was determined, Mr. Newman 
explained that because CFC-11 was destroyed in the upper stratosphere at very regular rate, the decrease in 
concentrations could be predicted. The fact that concentrations were falling at two-thirds the projected rate 
indicated the addition of new CFC-11 to the atmosphere. 

130. Asked to give context for the 200 gigagrams of unexpected emissions, Mr. Montzka provided data 
on banks of CFC-11. Although he was unable to provide a figure for the CFC-11 bank in Eastern Asia, he 
indicated that known bank of CFC-11 was estimated at 1,420 gigagrams in 2008 and had subsequently 
decreased to 900 gigagrams in recent years.  

131. Noting that CFC-11 and CFC-12 were normally produced together, albeit not necessarily in the 
same quantities, one representative asked why there was no evidence of CFC-12 in the data. Other queries 
followed from that, including one on the sensitivity of CFC-12 emission calculations and the possible 
production ratio of CFC-11 to CFC-12. Mr. Newman responded that it was difficult to say why the data did 
not show the presence of CFC-12, as the CFC-11 emission calculations were based on atmospheric 
observations, which did not allow assumptions about emission banks or processes. Mr. Montzka indicated 
that CFC-12 sensitivity could be expected to be similar to that of CFC-11, namely 30 per cent. Ms. Helen 
Tope, co-chair of the Medical and Chemicals Technical Options Committee, said that the CFC production 
process could easily achieve 100 per cent CFC-12 production but it was more difficult to produce only 
CFC-11; however, production of both substances in a range of a 70 to 30 ratio for either substance could 
be achieved quite comfortably.  

132. Responding to a question regarding a potential correlation between CFC-11 and HCFC-22 that 
might be used to help locate the source of the emissions, Mr. Montzka said that the concentrations of HCFC-
22 and CFC-11 measured at the Hawaiian site were highly correlated but it was not possible to say with 
certainty that they came from exactly the same region. Due to infrequent sampling, plumes were not 
characterized over their entire transition from low to high concentrations, so it was impossible to know how 
precisely they were correlated. On the same topic, Mr. Newman noted that new papers were being published 
on locating emission sources using the technique of fingerprinting a plume by identifying its various gases. 

133. Addressing a question on the method used by the Technology and Economic Assessment Panel to 
estimate quantities, Ms. Helen Walter-Terrinoni, co-chair of the Flexible and Rigid Foams Technical 
Options Committee, said that the Panel had constructed scenarios that might result in the 13,000 tonnes of 
unexpected CFC-11 emissions described in Mr. Montzka’s paper and had thus calculated backward from 
those emissions. She also took the opportunity to point out that the Panel was seeking additional information 
from the parties and institutions of the Montreal Protocol; a list of items for which data was being sought, 
such as remaining produced CFC-11 and CFC-12 stockpiles or existing foam and refrigerant banks, was 
included in the background information providing an overview of CFC-11 emissions prepared by the Panel 
for the fortieth meeting of the Open-ended Working Group.  

134. Ms. Walter-Terrinoni also addressed questions relating to foams in Eastern Asia, including on the 
scale of the foam and blowing agent domain, the possible use of CFC-11 in foam for fire safety purposes 
and foams in landfills as a possible source of CFC-11 emissions. She confirmed that owing to tragic fires 
during the last decade, the use of plastic foams had been restricted for a period and there seemed to be a 
residual perception that CFC-11 reduced the flammability of foams, although it was technically unfounded. 
She indicated that six million tonnes of foam were produced each year globally, one-third of it in Asia, but 
said that she did not have data on total banks, and reiterated her earlier request that parties who had access 
to such information provide it to the Technology and Economic Assessment Panel. With respect to the 
demolition of buildings that might contain foams, studies had shown that even when foam was crushed 
during the demolition process, it was very difficult to extract the blowing agent, which tended to remain in 
the foam when it went to the landfill and become a source of low emissions.  
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135. Two representatives asked about a recent paper by Mr. Mark Lunt that analysed unaccounted for 
carbon tetrachloride emissions in the atmosphere. Representatives of both panels said that they were aware 
of the paper, and Ms. Maranion added that the Technology and Economic Assessment Panel was taking the 
paper into account in the CFC-11 consideration in its assessment reports. Mr. Newman pointed out that 
large emissions of carbon tetrachloride had also been identified in previous assessments based on 
atmospheric observations, but that the source of those emissions had not been identified. He also noted that 
a 2016 Stratospheric Processes and their Role in Climate (SPARC) report had identified chloromethanes 
and perchloroethylene plants as being a major source of inadvertent carbon tetrachloride emissions. The 
Lunt paper used a technique that was very sensitive to regional emissions, allowing strong confidence in 
the possibility of locating regional emissions of CFC-11 in Asia.  

136. During the ensuing discussion, the representative of China made a statement on his country’s 
perspective on the matter and the steps it had taken since the fortieth meeting of the Open-ended Working 
Group. On a personal level, he said that he had been a participant in international efforts to control ozone-
depleting substances for more than ten years and understood the anxiety surrounding the issue and the desire 
to learn what was causing the increase in CFC-11 emissions. At the country level, China had done an 
enormous amount of work on ozone-depleting substances over the years, being responsible for phasing out 
280,000 tonnes, about half of the total for developing countries. Enforcement was an ongoing process in 
China, but since August 2018 the country had taken additional steps to investigate the situation, 
strengthening enforcement and stiffening its penalties. It had also conducted inspections of 1,172 
enterprises across the country, which had identified two illegal CFC-11 production sites representing 29.9 
tonnes, as well as 10 enterprises using materials containing CFC-11. Those involved in the illegal activities 
had been prosecuted. The Chinese Government intended to exert more pressure on illegal operators and to 
enforce its laws more rigorously, and was committed to locating the true source of the increase in emissions. 
To support exchanges on the matter, it was organizing a seminar on compliance in China that all interested 
parties and international organizations were invited to attend. The Chinese delegation supported the 
consideration of the draft decision at the current meeting and looked forward to having more scientific data 
to assist with compliance. 

137. Many other representatives took the floor to express their views, including one speaking on behalf 
of a group of countries. Most, including the representative speaking on behalf of a group of countries, 
thanked China for the information provided and for taking action to identify the source of the CFC-11 
emissions, and several encouraged other parties to take similar steps.  

138. Many of those who spoke reiterated the views they had expressed at the fortieth meeting of the 
Open-ended Working Group in July 2018. There continued to be widespread dismay that CFCs were once 
again being produced and used despite the efforts of the past 30 years, thereby threatening the reputation 
and success of the Montreal Protocol, until now widely hailed as the most successful global multilateral 
environmental agreement. Many representatives urged parties to work together to identify and rectify the 
underlying problems. One representative said that an adequate response was required at all levels, by 
individual parties, the Executive Committee of the Multilateral Fund and the meeting of the parties. The 
Executive Committee in particular was responsible for monitoring and would need to consider various 
issues emanating from the situation. At the level of the meeting of the parties, the draft decision was widely 
seen as a good basis for action and there was unanimous support for forwarding it to the high-level segment 
for consideration.  

139. One representative, supported by others, underscored the gravity of the unexpected CFC-11 
emissions in terms of the consequences for the ozone layer and the work under the Protocol. He stressed 
the fact that the problem had been identified by outside actors, not by the institutions of the Protocol; there 
was therefore a need to take a close look at the Protocol’s institutions and rethink how they operated with 
respect to compliance, enforcement, implementation and financial assistance. He called for a period of 
reflection to allow parties to understand the situation and consider its implications. Additional information 
would become available from scientific work now being done to help inform the decisions, and he asked 
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the Technology and Economic Assessment Panel, the Scientific Assessment Panel, the Ozone Secretariat 
and the secretariat of the Multilateral Fund to do their best to keep parties informed in the coming year. He 
also urged all parties to follow up on requests to support related science, share information, be transparent 
and ensure that their obligations to phase out CFC-11 were effectively enforced.  

140. Another representative, while sharing the concerns surrounding the reported levels of 
CFC emissions and their potential impact, said that he believed the institutions of the Protocol were solid 
and that they and related institutions had been able to detect discrepancies and atmospheric observations 
that needed to be noted and potentially acted upon. He also informed the parties that scientific institutions 
in his country whose work involved the ozone layer were now concentrating on the issue of CFC emissions, 
and he encouraged others to do the same. He concurred that sound scientific data was crucial and said that 
the progress made at the fortieth meeting of the Open-ended Working Group and at the current meeting had 
put parties on the path to acquiring the data needed to better inform decisions for the future.  

141. The representative of Japan reiterated that his Government would find it difficult to justify to its 
taxpayers continued full-scale funding of the Montreal Protocol if the reported increase in CFC-11 
production proved to be occurring and was not addressed, thereby undermining the credibility of the 
Protocol. He also repeated his country’s offer to share its monitoring data.  

142. The representative of an observer organization that had investigated the reported increase in CFC-
11 emissions said that her organization was continuing to examine the issue and had prepared a new report 
for the present meeting, “Tip of the iceberg: implications of illegal CFC production and use”, which 
provided additional information and analysis of the illegal use of and trade in  
CFC-11. She also reported that despite limited reporting of illegal trade by parties under paragraph 7 of 
decision XIV/7, CFC-12 products continued to be openly advertised on the internet, and her organization 
was aware of sizeable seizures of CFC-12 in different regions of the world. In addition, it was currently 
very difficult, if not impossible, to track the international trade of ozone-depleting substances in pre-blended 
polyols, and her organization considered that international trade in controlled substances contained in fully 
formulated polyols was a grey area that needed to be addressed, as it was a large potential loophole in the 
implementation of the HCFC phase-out and the future HFC phase-down. 

143. The parties agreed to forward the draft decision for further consideration during the high-level 
segment. 

The Meeting of the Parties decides: 

Draft decision XXX/[  ]: Unexpected emissions of trichlorofluoromethane (CFC-11) 

Noting the recent scientific findings showing that there has been an unexpected increase in global emissions 
of trichlorofluoromethane (CFC-11) since 2012, after the consumption and production phase-out date 
established under the Montreal Protocol, 

Appreciating the efforts of the scientific community in providing that information,  

Expressing serious concern about the substantial volume of unexpected emissions of CFC-11 in recent 
years,  

 1. To request the Scientific Assessment Panel to provide to the parties a summary report on 
the unexpected increase of CFC-11 emissions, which would supplement the information in the quadrennial 
assessment, including additional information regarding atmospheric monitoring and modelling, including 
underlying assumptions, with respect to such emissions; a preliminary summary report should be provided 
to the Open-ended Working Group at its forty-first meeting, a further update to the Thirty-First Meeting of 
the Parties and a final report to the Thirty-Second Meeting of the Parties; 

 2. To request the Technology and Economic Assessment Panel to provide the parties with 
information on potential sources of emissions of CFC-11 and related controlled substances from potential 
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production and uses, as well as from banks, that may have resulted in emissions of CFC-11 in unexpected 
quantities in the relevant regions; a preliminary report should be provided to the Open-ended Working 
Group at its forty-first meeting and a final report to the Thirty-First Meeting of the Parties; 

 3. To request parties with any relevant scientific and technical information that may help 
inform the Scientific Assessment Panel and Technology and Economic Assessment Panel reports described 
in paragraphs 1 and 2 above to provide that information to the Secretariat by 1 March 2019;  

 4. To encourage parties, as appropriate and as feasible, to support scientific efforts, including 
for atmospheric measurements, to further study the unexpected emissions of CFC-11 in recent years; 

 5. To encourage relevant scientific and atmospheric organizations and institutions to further 
study and elaborate the current findings related to CFC-11 emissions as relevant and appropriate to their 
mandate, with a view to contributing to the assessment described in paragraph 1 above; 

 6. To request the Secretariat, in consultation with the secretariat of the Multilateral Fund for 
the Implementation of the Montreal Protocol, to provide the parties with an overview outlining the 
procedures under the Protocol and the Fund with reference to controlled substances by which the parties 
review and ensure continuing compliance with Protocol obligations and with the terms of agreements under 
the Fund, including with regard to monitoring, reporting, and verification; to provide a report to the Open-
ended Working Group at its forty-first meeting and a final report to the Thirty-First Meeting of the Parties; 

 7. To request all parties:  

(a) To take appropriate measures to ensure that the phase-out of CFC-11 is effectively 
sustained and enforced in accordance with obligations under the Protocol; 

(b) To inform the Secretariat about any potential deviations from compliance that could 
contribute to the unexpected increase in CFC-11 emissions. 
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LIST OF EVALUATIONS UNDERTAKEN ON CFC CONSUMPTION AND PRODUCTION 

Title Description Key findings  
Executive 
Committee 
Report on the 
Evaluation of 
Customs Officers 
Training and 
Licensing System 
Projects 
(UNEP/OzL.Pro.
WG.1/25/6) 

The report of the Executive 
Committee on the evaluation of 
customs officers training and 
licensing system projects was 
prepared in response to decision 
XIV/7, paragraph 6 of the 14th 
Meeting of the Parties to the 
Montreal Protocol and presented 
to the 25th Meeting of the 
Open-ended Working Group 
(OEWG) in June 2005 

The recommendations of the OEWG were: Improving the 
involvement of customs, including the higher levels of 
hierarchy, in the ODS phase-out; amending and upgrading 
the legislation framework in those Article 5 countries 
where it is incomplete, and improving enforcement and 
regional cooperation; accelerating and assisting 
implementation of customs training, including regional 
activities, where appropriate; and amending training 
materials and contents and putting supporting information 
materials and identifiers to effective use 

Desk study on the 
evaluation of the 
implementation of 
the CFC-
production sector 
agreements 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/40/9) 

The report describes the main 
features of the agreements, the 
modalities of their 
implementation, the results 
achieved so far and their 
verification. Additionally, issues 
for further analysis during field 
evaluation missions are 
identified 

The phase-out planned under the agreements has been 
achieved and the funding has been provided as scheduled, 
except for China. Plants that are designed for production 
of both CFCs and HCFC-22 (swing plants) have not been 
dismantled, because they have been converted to HCFC-
22 production. However, it must be assured that they will 
not be reconverted to CFC manufacture. Auditing of 
production volumes in swing plants designed to be able to 
produce both CFCs and HCFC-22 might be necessary, to 
ensure that no CFC is produced. In decommissioning 
CFC-production plants, key elements should be destroyed 
and this process be documented and verified. In order to 
avoid restarting CFC production at the same or other 
locations, information about the fate of equipment not 
destroyed should also be made available to the 
verification team  

Report on the 
intermediate 
evaluation of CFC 
production sector 
phase-out 
agreements 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/42/12) 

This report is a synthesis of 
reports of evaluation missions 
regarding CFC production 
sector phase-out agreements in 
three Article 5 countries (China, 
DPR Korea and India) 

Due to the large number of plants, the sector approach 
adopted by the Executive Committee for these agreements 
has worked well. The quota systems adopted in PR China 
and India to gradually reduce CFC-production in 
exchange for compensations provided to the enterprises 
performed generally well. Policies regulating production 
and the institutional arrangements to implement them, as 
well as sales and foreign trade of CFCs and are in place in 
the three countries. There seems to be an adequate control 
of illegal production and trade. In several instances, small 
illegal production plants have been detected and 
dismantled in China, and in India, some quantities of 
illegally imported CFC were confiscated by customs and 
distributed to the CFC producers. Technical assistance has 
been allocated in each annual programme for India and 
China, and has normally been underspent. In India and 
China, the prices for CFC did not go up due to a lower 
demand created by the awareness-raising to end-users, 
which matched the speed of the phase-out process. The 
process of phase-out set in motion seems to be sustainable 
and on track to achieve the full elimination of CFC 
production planned for the end of 2009, supported by the 
Governments’ power to impose significant penalties for 
any transgressions (decision 42/42) 
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Title Description Key findings  
Follow-up to 
Decision 42/12 
(c) on the 
intermediate 
evaluation of CFC 
production sector 
phase-out 
agreements 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/43/9) 

This report is in follow-up to 
decision 42/12(c): “To request 
the Government of India, in 
cooperation with the World 
Bank, to plan and verify 
allowable CFC production in 
India as so-called gross 
production, to review the 
calculations made to establish 
the baseline for the agreement, 
and to report to the 43rd meeting 
on their findings”  

At its 42nd meeting the Executive Committee considered 
the report on the intermediate evaluation of CFC 
production sector phase-out agreements, which presented 
the findings and recommendations resulting from the 
evaluation missions to China, the Democratic People’s 
Republic of Korea, and India in January 2004. The 
Secretariat received a Report prepared by the Ozone Cell, 
Ministry of Environment and Forests Government of India 
and The World Bank for submission to the 43rd meeting of 
the Executive Committee.  

Desk study on the 
evaluation of 
customs officer 
training and 
licensing system 
projects 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/44/12) 

The objective of this desk study 
is to identify the results and 
impacts of the implementation 
of customs training projects and 
the adoption of import licensing 
systems, and subsequently to 
identify evaluation issues for 
further analysis and prepare the 
field visits.  

ODS import licensing and customs training activities were 
first funded as stand-alone and regional projects, but their 
rapid increase saw them included in the RMP. Rigorous 
application of import licenses and the completion of 
phase-out projects to reduce demand are the most 
productive method of controlling international trade and 
reducing illegal trade. To overcome the implementation 
issues facing these projects, the evaluation recommended 
inter alia focusing on awareness-raising of customs 
officers regarding ODS issues and building a specialized 
customs team to deal with environmental problems, 
strengthening local/provincial environment authorities to 
actively support the control procedures, relying on 
technicians, university staff or governmental laboratories 
to assist customs in identifying suspicious shipments, and 
combining all environmental agreement training (e.g., 
Basel, Stockholm, Rotterdam) in one 

Desk study on 
non-compliance 
with the freeze in 
consumption of 
CFCs, halons, 
methyl bromide 
and methyl 
chloroform 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/46/8) 

The evaluation of methyl 
bromide projects comprised two 
stages, a desk study and a Field 
study, which considered in 
detail the four largest 
consuming sectors in Article 5 
countries: horticulture 
(including strawberries and 
bananas), floriculture, tobacco 
and postharvest uses. The 
country case studies were 
summarized in four sub-sector 
papers, which form the basis of 
the synthesis report 

In spite of the fact that overall aggregate consumption was 
usually below the baseline prior to the freeze, the 
available information pointed to some stockpiling 
(possibly even significant in a few cases) taking place 
prior to the freeze coming into effect, especially for CFCs. 
However, this was followed by a rapid reduction in 
consumption and for many countries in such a situation 
there was no persistent non-compliance. A similar trend 
may emerge with the subsequent reduction steps. 
Institutional weaknesses identified as possible cause for 
non-compliance could be a serious impediment to 
sustainable compliance for a limited number of countries. 
The role of UNEP’s CAP, as well as that of the other 
implementing agencies, with regard to enhancing the 
institutional capacity of countries to address compliance 
issues needs further assessment. LVC countries may 
constitute about 70 per cent of the number of Article 5 
countries, but their share of non-compliance with the CFC 
freeze was disproportionately higher (decision 46/6) 
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Title Description Key findings  
Final evaluation 
report on cases of 
non-compliance 
(follow-up to 
decision 46/6) 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/50/9) 

This synthesis report 
summarizes eight case studies 
on countries in past or present 
non-compliance with the freeze 
and/or reduction targets set for 
different ODS substances. It 
follows up on the desk study on 
non-compliance presented to the 
46th meeting of the Executive 
Committee 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6) 
and the resulting decision 46/6. 

In each of the countries visited by the missions, there are 
still some specific problem areas and challenges ahead to 
achieve or maintain sustainable compliance. The 
following main causes were identified for non-
compliance: Internal instability due to armed conflicts or 
political and economic transformation; late start of phase-
out activities; delays in implementing phase-out projects 
and developing legal framework; and deficiencies in 
communication and cooperation with key stakeholders. 
Most of the countries covered by this report succeeded in 
returning to compliance with the freeze obligations, and 
some also with all ODS consumption reduction targets 
including those for 2005. One of the most important 
incentives for this achievement has been the commitment 
of meeting the targets set by the respective plan of action 
submitted to the Implementation Committee and approved 
by the Meeting of the Parties (decision 50/7) 

Final report on 
the evaluation of 
CTC phase-out 
projects and 
agreements 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/51/12) 

The evaluation focused on CTC 
used as process agents and on 
CTC production. It covers the 
first phase of the evaluation, a 
desk study presented at the 48th 
meeting and the case studies 
subsequently undertaken in the 
People’s Republic of China, the 
Democratic People’s Republic 
of Korea, India, and Pakistan 

Compliance was achieved for most Article 5 countries, 
which is an important achievement in view of the 
relatively late start of CTC projects and the challenging 85 
per cent reduction step without an intermediate freeze. 
However, eight countries reported some excesses in 
consumption for 2005, the largest two being Mexico (61.4 
ODP tonnes) and Pakistan (86.6 ODP tonnes). Important 
policy measures have included the installation of import 
controls (and sometimes outright bans as in China) and 
corresponding training of customs officials; the issuing of 
quotas to CTC producers in countries with CTC 
production; and the issuing in some cases of specific 
consumption or trading quotas. There are some 
sustainability issues in that, unlike other presently 
controlled substances, CTC production will continue and 
might further increase after the phase-out of controlled 
production and consumption in 2010. Furthermore, 
demand will progressively decline to a point where it will 
be lower than the minimum amount of CTC being co-
produced. Selling CTC even at very low prices will still 
be more profitable than destroying it, with an ensuing risk 
of CTC being placed on the market without licenses. Such 
low prices could also result in illegal use of CTC by users, 
who see it as the best available PA or solvent option. 
Hence, ongoing monitoring systems will be vital. Other 
sustainability issues concern the potential influence of 
Decision XVIII/17 of the Meeting of the Parties, which 
accepted the reasoning that some apparent overproduction 
of CTC could be stockpiled for future feedstock use. This 
could lead to some leakages of CTC for controlled uses if 
stocks are not strictly controlled, monitored and verified 
(decision 51/11) 

Desk study on the 
evaluation of 
management and 
monitoring of 
national phase-out 
plans 

The objective of this evaluation 
is to complement the evaluation 
of RMPs and NPPs in non-LVC 
countries (document 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12), 
which focused primarily on the 
refrigeration sector and was not 

The phase-out programmes reviewed are, in general, on 
target. The evaluation raised the question of the cost-
effectiveness of the project management unit (PMU) 
frameworks, in which the PMU can either be a sub-set of 
the NOU or an entirely separate entity working remotely. 
Therefore, it is essential to ensure that the capacity 
building, especially working with the private and informal 
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Title Description Key findings  
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/51/13) 

able to analyse in depth the 
management, monitoring and 
verification aspects of the NPPs. 
The evaluation and the field 
visits: reviewed the indicators 
for assessing implementation 
delays and difficulties; and 
analysed the coordination 
between several IAs engaged in 
implementing a NPP 

sectors, is not confined to the PMU, but communicated on 
an on-going basis to the NOU. No lack of coordination or 
delays was reported between the agencies. The IAs need 
to assist the PMU and NOU in the development and 
implementation of the associated legislation and 
regulations, supported by capacity building, institutional 
strengthening, stakeholder participation and development 
of ownership. It is thus necessary to ensure that the NPP is 
mainstreamed into the national plans and policies of the 
country, which requires cooperation with other 
governmental agencies (decision 51/12) 

Final report on 
the evaluation of 
terminal phase-
out management 
plans 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/58/8) 

This synthesis report 
summarizes the evaluation 
reports on the role and the 
effects of TPMPs, which have 
been prepared in several LVC 
countries, and assesses the 
findings of a sample of country 
case studies carried out in eight 
LVC countries 

Early CFC phase-out has generally been achieved through 
an efficient public-private partnership forum consisting of 
all stakeholders, a strict implementation of quota systems 
and the development of market conditions rather than 
through investment activities. The sustainability is 
ensured by the efficient operation and enforcement of the 
import licensing system, as well as continued monitoring 
and public awareness campaigns. Experience with the 
phase-out of CFCs can and should be used for the 
development of a strategy of HCFC phase-out. Although 
none of these countries covered by this sample have 
established a PMU, they are all in compliance with the 
TPMP agreement and the CFC phase-out targets. 
However, they would benefit from strengthening their 
monitoring to provide regular and reliable data on R&R 
operations. Most countries benefited from the flexibility 
clause, which made it possible to shift resources from one 
activity to another if deemed necessary to achieve targets 
(decision 58/6) 

Final evaluation 
report of multi-
year agreement 
projects 
(UNEP/OzL.Pro/
ExCom/69/12) 

This report follows the 
recommendations of a previous 
desk study for the evaluation of 
multi-year agreements (MYAs) 
to further inquire into a series of 
issues related to the 
effectiveness of MYA activities 
and for lessons learned and 
good practices for the 
implementation of the HPMP. It 
is based on data collected during 
field visits to eight non-LVC 
countries between January and 
February 2013 and it focuses 
mainly on the refrigeration and 
foam sectors 

The refrigeration training activities have contributed not 
only to promoting actual reduction in CFC consumption 
but also to building the credibility of government actions 
and environmental initiatives in general in the sector, 
creating favourable ground for future endeavours such as 
HPMP implementation. NPPs incorporate training in good 
servicing practices for refrigeration technicians, which is 
often accompanied by the procurement and distribution of 
servicing tools, either as a continuation of RMPs or as a 
distinctive component. A cause for concern is the 
undesirable market developments, such as the massive 
presence of low-quality CFC alternatives, which can 
damage the equipment and affect the attitude of the sector 
towards change. The existing RRR equipment is 
successfully collecting and recycling HCFC-22, reducing 
the demand for HCFC imports. However, IAs and NOUs 
need to improve the logistics of transportation between 
refrigerant collection points and R&R centres, support the 
regulatory binding conditions for quality assurance and 
scope of coverage, as well as the economic model for a 
sustainable operation, including a system of incentives 
and stimulus. Sustainability would be ensured by the 
reinforcement of institutional strengthening activities. The 
evaluation found positive social and economical impacts 
of the CFC phase-out (decision 69/11) 
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Annex III  
 

CUSTOMS AND ENFORCEMENT: 
UNEP OZONACTION TOOLS, PRODUCTS AND SERVICES 

 
As part of CAP’s work in assisting countries to comply with their HCFC phase-out commitments and 
sustaining compliance with prior targets, OzonAction provides support to strengthen national capacity for 
effective customs and trade controls. This is achieved through the development of a range of materials 
intended to support customs and enforcement officers in their work to implement national licensing systems 
for ozone-depleting substances, and future commitments on HFCs under the Montreal Protocol, to detect 
and prevent illegal trade in these chemicals, and to facilitate legal trade. Many of these materials are 
produced in cooperation with our partner organizations.  

1. Publications and Guides 
 
Training Manual for Customs Officers: Saving the Ozone Layer - Phasing out Ozone-Depleting 
Substances in Developing Countries - Third Edition  
 
The Training Manual for Customs Officers provides the necessary guidance and information to effectively 
monitor and facilitate the legal trade in ozone depleting substances and to combat their illegal trade. It 
presents information on the international policy context and an overview of technical issues, including 
information on chemicals and products traded and how these may be smuggled. The manual is intended for 
use in conducting training programmes for Customs Officers, as well as serving as a stand-alone reference 
document. Now in its third edition, this version takes into account the developments in international trade 
and provides new material to reflect changes in the Montreal Protocol, Harmonized System codes, licensing 
systems and other relevant information since its original publication in 2001 and its second edition in 2008. 
The guide is available on the OzonAction website and has been distributed at relevant meetings (Published 
2013). 
 
Ozone-depleting substances smuggling and concealment case-study handbook  
 
The Handbook, which provides information and guidance on commonly used methods of smuggling and 
concealment of ODS, is intended to promote cooperation between criminal justice agencies within borders 
and to strengthen the law enforcement response to the illegal trade in the chemicals controlled under the 
Montreal Protocol. This Handbook is targeted to enforcement officers and is particularly beneficial to 
Police, Customs and Border Security Officials. It provides technical information that will reinforce officers’ 
understanding of ODS and assist with the recognition and detection of illegal trade in these chemicals. The 
Handbook was developed in cooperation with the INTERPOL Environmental Crime Programme. It is 
available on demand only (due to its enforcement-sensitive content) and has been distributed at relevant 
meetings (Published 2013).  
 
Risk assessment of illegal trade in HCFCs  
 
This report provides a summary of recent cases of illegal trade, and the policy measures in place to combat 
HCFC smuggling. By considering market conditions for HCFCs and drawing parallels with the context and 
methods used by smugglers which led to chlorofluorocarbon (CFC) smuggling, the report provides an 
analysis of the risks of HCFC smuggling becoming entrenched, and makes recommendations on how this 
illegal trade can be prevented. The report was developed in cooperation with the Environmental 
Investigation Agency. The guide is available on the OzonAction website and has been distributed at relevant 
meetings (Published 2011). 
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Informal Prior-Informed Consent (iPIC) Supporting compliance through prevention of illegal and 
unwanted trade in ozone-depleting substances  
 
This short booklet briefly describes how the iPIC system works and its advantages. It provides some 
information on results and successes from iPIC and encourages countries that are not yet members to join 
and to begin to reap the benefits of this initiative. The booklet is available on the OzonAction website and 
has been distributed at relevant meetings (Published 2015).  
 
Legislative and Policy Options to Control Hydrofluorocarbons  
 
This booklet provides developing countries with a suite of different options that they may wish to consider, 
including both mandatory and voluntary approaches to developing, enacting and enforcing different 
legislative and policy measures to facilitate a smooth HFC phase-down process. This guide complements 
the previous OzonAction publication, HCFC Policy & Legislative Options: A Guide for Developing 
Countries (2010). The booklet is available on the OzonAction website (Published 2018).  
 
Establishing an HCFC import quota system 
 
This booklet provides the necessary information and practical guidance for developing countries to design 
and implement a workable and effective quota system that will contribute to ensuring the country's 
compliance with the Montreal Protocol HCFC phase-out schedule. The booklet is available on the 
OzonAction website and has been distributed at relevant meetings (Published 2012).  

2. Fact sheets and Information Notes 
 
UNEP's OzonAction continues to prepare fact sheets providing relevant information and describing the 
immediate and future challenges to be addressed by the different Parties. The following fact sheets and 
information notes are of specific interest to customs and enforcement officers, and NOUs: 
 
Customs Poster: The updated Customs Poster provides concise information on ODS and alternatives and 
a short checklist of issues for customs officers to keep in mind when handling ODS shipments. (2016 
update) 
 
Customs Officer's Quick Tool for Screening ODS: A quick reference tool for customs and enforcement 
officers that provides access to the key information regarding ODS and their alternatives and relevant 
customs codes. 
 
Refrigerant Designations: A fact sheet produced by ASHRAE in cooperation with UNEP OzonAction, 
which provides information on refrigerant designation and safety classification, the fact sheet is updated 
every 6 months to indicate the new refrigerants which are assigned “R” numbers *ASHRAE designations).  
 
Harmonized System code factsheets: 
 

 HS nomenclature (HS codes) for HCFCs and certain other ozone-depleting substances (post-Kigali 
update) 

 Commonly traded HCFCs and mixtures containing HCFCs (post-Kigali update) 
 Commonly used non-ODS substitute refrigerants (post-Kigali update) 
 Common products and equipment containing or reliant on HCFCs 
 HS codes for HFCs: Actions to take ahead of the of the new 2022 HS (in production, with WCO) 

 
Free trade zones and trade in ODS: As part of international trade many shipments of ODS pass through 
Free Trade Zones (FTZ) and a lack of proper oversight and controls in such zones can create an environment 
where illegal trade in ODS can proliferate. This paper provides a brief overview of the subject. 
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The informal prior-informed consent (iPIC) mechanism: The iPIC mechanism is a voluntary and 
informal system of information exchange on intended trade between the authorities in importing and 
exporting countries that are responsible for issuing ODS trade licenses. This fact sheet gives an overview 
of how this informal mechanism operates and provides some interesting information on the results of the 
control and monitoring of ODS trade conducted through iPIC. 
 
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol: HFC phase-down: This short paper provides an 
overview of the Kigali Amendment and its consequences.  
 
Kigali amendment fact-sheet series and poster: Following the adoption of the Kigali Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, UNEP's OzonAction prepared a series of 
fact sheets describing the immediate and future challenges to be addressed by the different Parties between 
now and until the Amendment comes into force. A timeline poster is also available. 
 
All the fact sheets/briefs are available on the OzonAction website and have been distributed at relevant 
meetings. 

3. Mobile applications, videos and web-based tools 
 
In addition to the apps described in the refrigeration section above (What gas app and refrigerant identifier 
video app), the following products have been developed: 
 
iPIC: The online iPIC system provides participating countries with real-time, 24-hour, 7-days-a-week 
personalized access to key licensing-system data in each of the 100 participating countries. The system 
provides a standardized and secured repository of iPIC data. Features of the online iPIC include the ability 
to search specific items of information; an interactive query and information sharing forum; the ability to 
easily and rapidly generate various reports and statistics; and the ability to update iPIC information with a 
simple click that will copy the information from a previous year. It is equipped with a FAQ section (which 
answers basic questions) and a Help section (which thoroughly explains how to use the online system); 
multi-lingual capability; and an interactive colour-coded map displaying country iPIC information sheet 
status. iPIC-online is accessible on an invitation-only basis (i.e. not open to the public). The platform is 
currently being upgraded and streamlined. 
 
Combatting illegal trade in ODS: training video: This 26-minutes training video provides customs and 
enforcement officers with an overview of illegal trade in ODS, and shows specific cases and examples from 
around the world. It provides practical guidance and tips on identifying suspicious shipments and smuggled 
ODS. The video is available on demand only (due to its enforcement-sensitive content) and has been 
distributed at relevant meetings (Published 2014).  

4. Online Training Tools 
 
E-Learning Modules for Customs Officers: OzonAction and the World Customs Organization (WCO) 
jointly developed an e-learning course in 2009 devoted to the enforcement of the Montreal Protocol. The 
course has been updated several times. The course is based on the UNEP Training Manual for Customs and 
Enforcement Officers (Third Edition) and reflects WCO's expertise in developing and delivering online 
training to customs officers worldwide. The E-learning modules are hosted and disseminated through the 
WCO CLIKC platform. The e-Learning is accessible on an invitation-only basis to all customs officers and 
NOUs on request (it is hosted on a closed enforcement platform). Updates and maintenance are ongoing.  
 
OzonAction Web pages: OzonAction hosts a specific customs and enforcement page with a range of 
materials intended to support customs and enforcement officers in their work to implement national 
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licensing systems for ODS, to detect and prevent illegal trade in these chemicals, and to facilitate the legal 
trade. 

5. Special services in cooperation with partners  
 
World Customs Organization 
 
UNEP and the World Customs Organization have had long-standing cooperation on the issues related to 
trade (and prevention of illegal trade) in ozone-depleting substances (ODS) controlled under the Montreal 
Protocol and their alternatives. This cooperation was formalized with an MOU signed in 2003 as 
a cooperation framework between the two agencies, and has led to specific concrete initiatives such as: 
 

 Developing E-learning modules on the Montreal Protocol and ODS trade with dissemination 
through WCO CLIKC platform (see above) 

 Cooperation on specific WCO operations:  
o The Sky Hole Patching Initiative on ozone-depleting substances and hazardous waste 2006 to 

2009;  
o Sky-hole Patching Project II, in 2010: Customs from over 80 countries conducted a six-month 

global Project to monitor trade and fight ODS smuggling, with support from the WCO, UNEP 
and National Ozone Units (NOUs). 

o Ongoing operation on waste and ODS 
 OzonAction representation at relevant meetings and workshops, including: 

o WCO Enforcement Committee,  
o Customs Cooperation Council,  
o Working Group on Commercial Fraud,  
o WCO Regional Intelligence Liaison Office (RILO) meetings,  

 Participation of WCO HQ and RILO representatives at OzonAction workshops and training 
sessions.  

 Cooperation on ECA and global ozone protection awards  
 Survey/evaluation: comprehensive global assessment of customs training methodologies and 

infrastructure (Montreal Protocol), carried out in cooperation with the WCO 
 Communication on issues of HS codes for ODS and alternatives, and other issues for joint fact 

sheets, expert review of OzonAction fact sheets and Customs Training Manual, and guidance to 
countries 

 OzonAction information materials and tools, uploaded on the secure WCO Environet platform 
 
Green Customs 
 
OzonAction is a member of the Green Customs Initiative. This initiative, launched in 2004, is a partnership 
of international organizations cooperating to enhance the capacity of customs and other relevant border-
control officers to monitor and facilitate the legal trade and to detect and prevent illegal trade in 
environmentally sensitive commodities covered by relevant trade-related Multilateral Environmental 
Agreements (MEAs) and international conventions. OzonAction (in cooperation with the Ozone 
Secretariat) provided a chapter on the Montreal Protocol and illegal trade in ODS to the Green Customs 
Guide. 
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