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جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال 
 مونرتايللربتوكول 
 والستون الثالثاالجتماع 

 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 2، روما

 

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

 افتتاح االجتماع - أوالا 
بشأن املواد  والستون للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل الثالثُعقد االجتماع  -1

 .2019 نوفمرب/تشرين الثاين 2مكتب منظمة األغذية والزراعة يف روما يوم يف  املستنفدة لطبقة األوزون
 .صباحا   10:00( الساعة أسرتاليا) نريينيابتريك ماك وافتتح االجتماع رئيس اللجنة السيد -2
، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، أبعضاء اللجنة وممثلي أمانة الصندوق رحبت السيدة تينا بريميبيليو  -3

املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل والوكاالت املنفذة التابعة له. وقالت إنه على الرغم من أن أعضاء اللجنة 
غ اجلديدة عن مركبات التزامات اإلبال-سيكونون على علم مبعظم بنود جدول األعمال فهناك بندان جديدان 

واالجتار غري للمواد اخلاضعة للرقابة والسبل املمكنة للتعامل مع اإلنتاج غري القانوين  (HFCs)الكربون اهليدروفلورية 
 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4أعدت األمانة وثيقتني بشأهنما بناء على طلب اللجنة، ومها  -فيهاالقانوين 

)املرفق الرابع هلذا التقرير(. وبعد ثنائها على  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3( و)املرفق الثالث هلذا التقرير
من اإلبالغ عن البياانت واالمتثال اختتمت بتمنياهتا  األطراف يف بروتوكول مونرتايل لتحقيقها معدالت عالية جدا  

 أن توفق اللجنة يف اجتماعها.
 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار - اثنياا 
 احلضور - ألف

حضر االجتماع أعضاء اللجنة على النحو التايل: االحتاد األورويب، وأسرتاليا، وابراغواي، وبولندا، وتركيا،  -4
 .بيساو، وملديف، واململكة العربية السعودية -وجنوب أفريقيا، وشيلي، وغينيا 

ن وكالتني من الوكاالت ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف وممثلون ع وحضر االجتماع أيضا   -5
 .املنفذة للصندوق ومها برانمج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل. وحضره أيضا  رئيس اللجنة التنفيذية

 التقرير. ذاهلالرابع  املرفقوترد قائمة ابملشاركني يف  -6
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 إقرار جدول األعمال - ابء
الررررررلررررررجررررررنرررررررة جررررررردول األعررررررمرررررررال الررررررترررررررايل عررررررلررررررى أسررررررررررررررررررررا  جررررررردول األعررررررمرررررررال املرررررر قرررررررت  أقرررررررت -7
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.1): 

 افتتاح االجتماع. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
من بروتوكول مونرتايل  9و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -3

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

األنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذة من أجل و اللجنة التنفيذية للصندوق  الصادرة عنالصلة 
 تيسري امتثال األطراف.

املسائل املتعلقة بعدم متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن  -5
 االمتثال:

، 5، الفقرة 30/13اليمن )املقرر  :7التزامات اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  )أ(
 (؛62/1والتوصية 

 االمتثال: حالة خطط العمل القائمة للعودة إىل (ب)
 (؛62/2، والتوصية 29/14كازاخستان )املقرر  ‘1’
 (؛62/3والتوصية  27/11ليبيا )املقرر  ‘2’
 (؛62/4 ةوالتوصي 24/18أوكرانيا )املقرر  ‘3’

 عرض تقدمه األمانة بشأن التزامات اإلبالغ اجلديدة فيما خيص مركبات الكربون اهليدروفلورية: -6

عن مركبات الكربون اهليدروفلورية من جانب األطراف غري  خط األسا تقدمي بياانت  )أ(
 (؛2، الفقرة 7)املادة  5من املادة  1العاملة ابلفقرة 

 (.3مكررا  و 2ابء، الفقراتن  4إنشاء نظم ترخيص مركبات الكربون اهليدروفلورية )املادة  )ب(
للرقابة واالجتار غري القانوين فيها السبل املمكنة للتعامل مع اإلنتاج غري القانوين للمواد اخلاضعة  -7

يف إطار بروتوكول مونرتايل، وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراء عدم االمتثال، والتحدايت واألدوات 
 .واألفكار واالقرتاحات املتعلقة ابلتحسني

 مسائل أخرى. -8
 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره. -9

 اختتام االجتماع. -10
 تنظيم العمل - جيم

 اللجنة على اتباع إجراءاهتا املعتادة.اتفقت  -8
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املسائل و من بروتوكول مونرتايل  9و 7عرض تقدمه األمانة بشأن البياانت واملعلومات مبوجب املادتني  -اثلثاا 
 ذات الصلة

 9و 7قدم ممثل األمانة عرضا  أوجز فيه تقرير األمانة بشأن البياانت اليت قدمتها األطراف وفقا  للمادتني  -9
–UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2- UNEP/OzL.Pro.31/7– UNEP/OzL.Pro.31/7/Add.1)من بروتوكول مونرتايل 

. وأوضح أنه لن يكرر املعلومات اليت ُعرَِضت على اللجنة يف اجتماعها (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2/Add.1و
 واملعلومات اجلديدة. التحديثالثاين والستني، ولكنه سيقدم 

، قال إن تقريرا  واحدا  جديدا  ورد منذ آخر اجتماع للجنة قدمته 9مبوجب املادة  ابإلبالغ وفيما يتعلق -10
 على املوقع الشبكي لألمانة. 9ارير املقدمة مبوجب املادة أسرتاليا. وميكن االطالع على مجيع التق

طرفا   197مجيع األطراف البالغ عددها  أبلغت، 7وفيما يتعلق ابإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  -11
يف  100حتققت نسبة ألول مرة منذ سنوات عديدة و  - 2018و 2017املطالبة ابإلبالغ عن بياانهتا لعامي و 

، إال م خرا   يبلغ عن بياانتهالعديد من األطراف مل  وألن. للعام ات اللجنةاإلبالغ قبل آخر اجتماعاملائة من 
عرض على اللجنة وستُ اإلنتاج أو االستهالك الزائد؛  احتماالت البياانت اليت تشري إىلبشأن تتابع  األمانة تزال ال

تقارير البياانت اليت تتضمن خاانت فارغة للتحقق  ة أيضا  تعذر حلها. وتتابع األماناليت  املسائل يف اجتماعها املقبل
 مما إذا كانت هذه اخلاانت قد اسُتكملت بوضع أصفار فيها.

اإلنتاج الزائد للمواد  تكديسعن حاالت  22/20و 18/17وفيما يتعلق ابإلبالغ مبوجب املقررين  -12
من أجل التدمري يف عام مقبل.  رى تكديسهج)كمنتج اثنوي(  عرضياملستنفدة لألوزون، أبلغت أملانيا عن إنتاج 

االحتاد األورويب  - أبلغت مجيع األطراف األربعة اليت ُُسح هلا ابستخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلةو 
 .2018ستخدامات عوامل املعاجلة لعام املعلومات بشأن اعن  - الصني والوالايت املتحدة األمريكيةوإسرائيل و 

إذ مل متيز الوثيقة وابإلضافة إىل ذلك، ُصحح خطأ بسيط ُوجد يف وثيقة أُعدت لالجتماع السابق للجنة،  -13
تدمري املتعلقة بأحد األطراف بياانته  وصححعلى حنو سليم بني االستخدامات الضرورية واالستخدامات احلرجة. 

 املواد اخلاضعة للرقابة.
ومن طرفا  يف تعديل كيغايل،  88إن هناك اآلن  فقالروفلورية، إىل موضوع مركبات الكربون اهليد وانتقل -14

 1لفقرة ابعن خط أسا  مركبات الكربون اهليدروفلورية مجيع األطراف غري العاملة  أبلغتاألطراف، أصل هذه 
ا اللجنة هذ وستتناول عن ذلك. املطالبة ابإلبالغطرفا  و  31من بروتوكول مونرتايل البالغ عددها  5من املادة 
 .6يف إطار البند جمددا  املوضوع 

امليثان الذي  بروميد كلوريدمن  املكد اإلنتاج  كلأعضاء اللجنة، أوضح أن   طرحهاعلى أسئلة  وردا   -15
نتج أو ألغراض التصدير، على النحو املبني يف رُ الطرف املأولية من  يعد الستخدامه كمادةاألطراف  عنهأبلغت 

طن يف استخدام املواد  200 000على س ال طُرح عن الزايدة البالغة  البياانت. وردا  املرفق احلادي عشر لتقرير 
 من مركباتطن من هذه الزايدة كانت  50 000، قال إن حوايل 2016مقارنة بعام  2017يف عام  األولية

 100 000 يف حني كانت كمية تقدر بنيرابع كلوريد الكربون  منطن  35 000، وحوايل فلوريةو الكلور الكربون 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، على النحو املبني يف املرفق الثالث عشر لتقرير  منطن  110 000و

 .ابرزا   يف املائة كان إجنازا   100إبالغ قدره معدل بلوغ أعضاء اللجنة على أن  وتوافقت آراءالبياانت. 
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اللجنة على أن حتيل إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع ألف  واتفقت -16
 من املرفق األول هلذا التقرير، للنظر فيه.

 63/1 التوصية

الصلة عرض تقدمه أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بشأن املقررات ذات  - رابعاا 
من أجل تيسري امتثال  اللجنة التنفيذية للصندوق واألنشطة اليت أجنزهتا الوكاالت املنفذةالصادرة عن 

 األطراف
قدم كبري موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريرا  عن املقررات ذات الصلة اليت اختذهتا  -17

 نفِ ذة، يلخص املعلومات املقدمةالتنفيذية للصندوق وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا الوكاالت الثنائية وامل اللجنة
. (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.2)مرفق مذكرة أمانة األوزون بشأن بياانت الربانمج القطري وآفاق االمتثال  يف

وأشار إىل أن الوثيقة متاثل تلك اليت ُعرَِضت على جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثاين والستني، ولكنها تتضمن 
 7يف إطار املادة  2018لعام  املبلغ عنهما ستنادا  إىل استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابةمعلومات مستكملة ا

 تقارير الربامج القطرية.إىل من الربوتوكول و 
 7تقارير بياانت املادة  مع مبقارنتهامن بياانت الربامج القطرية  دائما   تتحققوقال إن أمانة الصندوق  -18

 اليت تقدماملقدمة إىل أمانة األوزون، والبياانت الواردة يف مقرتحات املشاريع، والبياانت الواردة يف تقارير التحقق 
اختاذ مزيد من اإلجراءات. أبوجه التباين من أجل  الوكاالت الثنائية واملنفذةوتبلغ لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية، 

 يف إطار تقارير التحقق. اليت كشف عنهامن أوجه التباين، وجيري متابعتها، مبا يف ذلك تلك ُحدد عدد و 
وأوضح أن التحقق املستقل من بياانت االستهالك الوطين إلزامي للبلدان ذات حجم االستهالك غري  -19

التأكد منه  يرادو (، ذات حجم االستهالك املنخفض )اختريت عشوائيا   من البلدانيف املائة  20املنخفض ولنحو
التحقق من بياانت  جرىأهداف االستهالك الواردة يف االتفاقات املربمة مع اللجنة التنفيذية. وابملثل، من حتقق 

لتحقق كيان مستقل تعاقدت معه الوكالة املنفذة الرائدة وقام اب. قطاع اإلنتاجاإلنتاج مبا يتماشى مع احتياجات 
لكيان من بياانت ترخيص االسترياد والتصدير واحلصص والبياانت اجلمركية، البلد املعين؛ وحتقق ا اليت تساعد

رصد الواردات والصادرات وبياانت املستوردين. وكان اتساق بياانت التحقق مع البياانت املبلغ عنها مبوجب  ونظم
 ُتصرف دفعات التمويل توضيح مجيع االحنرافات. ومل وطُلبويف إطار الربانمج القطري أمرا  ابلغ األمهية،  7املادة 

واردة يف تقارير التحقق ال توصياتالمع تلك اإلجراءات، وأُدرجت  دون إمتام عملية التحقق بصورة مرضية متشيا  
 يتعني استيفاؤها ألي متويل يف املستقبل. كشروط

األوىل من  وعلى غرار ما حدث يف االجتماع الثالث والثمانني للجنة التنفيذية، متت املوافقة على املرحلة -20
خطط املرحلة الثانية على بلدا ، و  144خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 

بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة هلذه  1.36بلدا ؛ ومتت املوافقة من حيث املبدأ على مبلغ قدره  34يف 
حىت عام  امتثال كل منهابلدان أهداف  107ر. وحدد ما جمموعه دوال ماليني 806.54األنشطة، ُصرف منها 

. والتزم اثنا عشر بلدا  من البلدان ذات حجم 2025بلدا  تلك األهداف حىت عام  22، وحدد حنو 2020
 2020االستهالك املنخفض ابلتخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بني عامي 

ملوافقة على التمويل املقدم من أجل إعداد خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون . ومتت ا2035و
ُقدمت املرحلة الثانية و اهليدروكلورية فلورية للجمهورية العربية السورية يف االجتماع الثالث والثمانني للجنة التنفيذية، 

كوستاريكا تونس وجامايكا والعراق و ورية فلورية لمن خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكل
 يف وقت الحق.إال أن خطيت جامايكا والعراق ُسحبتا ن، و فيها يف االجتماع الرابع والثمان لكي ينظر
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التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  ابألنشطة اليت جرى متويلها من أجلوفيما يتعلق  -21
وجزء كبري من م سسات تصنيع التربيد وتكييف  الرغواتل معظم م سسات تصنيع فلورية، قال إنه جيري حتوي

أن عددا  من  غرياهلواء. وترتبط أغلبية التحويالت ببدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، 
لبلدان قطاع صيانة مجيع ا وتعاجلواجه التحدايت فيما يتعلق بتوافر تكنولوجيا بديلة يف السوق احمللية. يالبلدان 

بلغ استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية و القطاع املستهلك الوحيد يف معظم البلدان.  ميثلمعدات التربيد، الذي 
يف املائة دون خط  34.7 مما ميثلطنا  استنفاداي ،  23,378.6 قيمة إمجالية قدرها 2018فلورية يف عام 

 ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سيتم التخلص التدرجيي منها لالستهالك. وبلغ احلجم اإلمجايل األسا 
 استنفاداي   20,068مبجرد االنتهاء من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

يف املائة من نقطة البداية(. وفيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  61.5)
املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني، ومتت  أجنزت

دي والثمانني للجنة التنفيذية، وسُيعاد النظر يف املرحلة الثانية يف املوافقة على متويل إضايف يف االجتماع احلا
 االجتماع الرابع والثمانني.

وجرى تنقيح منوذج اإلبالغ عن بياانت الربامج القطرية، وسُيناقش مرة أخرى يف االجتماع الرابع والثمانني  -22
ة للرقابة، مبا يف ذلك مركبات الكربون املنقح معلومات عن املواد اخلاضع النموذجللجنة التنفيذية. وسيتضمن 
حسب القطاع والقطاع مصنفة املدرجة يف اجملموعتني األوىل والثانية من املرفق واو،  18اهليدروفلورية البالغ عددها 

مزائج مركبات الكربون و ؛ 23-املنتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوريوعن توليد وانبعاث الفرعي؛ 
؛ املزجيف البوليوالت املستوردة سابقة  اليت توجدمركبات الكربون اهليدروفلورية و ؛ ألكثر استخداما  اهليدروفلورية ا

 ومعلومات عن أسعار املواد اخلاضعة للرقابة والبدائل.
ضع مبادئ توجيهية لتمويل على و اللجنة التنفيذية  ، فتعملأما فيما خيص املسائل املتعلقة بتعديل كيغايل -23

تقارير . وتقدم العملية بدأهتا يف اجتماعها السابع والسبعنييف ي ملركبات الكربون اهليدروفلورية التخفيض التدرجي
إىل اجتماع األطراف وسيستمر تقدمي مشروع املبادئ التوجيهية إىل اجتماع  هبذا الشأن سنواي  عن التقدم احملرز

. 30/4التنفيذية صيغته النهائية، وفقا  للمقرر األطراف التماسا  للمزيد من التعليقات عليه قبل أن تضع اللجنة 
التدرجيي ملركبات  الرامية إىل التخفيضوابإلضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على معايري لألنشطة التمكينية 

الكربون اهليدروفلورية، اليت تشمل التصديق على تعديل كيغايل أو تلقي رسالة تشري إىل نية الطرف بذل قصارى 
 ده للتصديق على التعديل يف أقرب وقت ممكن.جه
اليت مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لألنشطة التمكينية  19.4ومتت املوافقة على ما جمموعه  -24

من بروتوكول مونرتايل )مبا يف ذلك مثانية أطراف  5من املادة  1لفقرة ابمن األطراف العاملة  طرفا   131 تنفذ لدى
ألنشطة خيصص ل دوالرا   679 450 مبلغ آخر قدره 2019عام لعمل اليف خطة  (، وأُدرج2من اجملموعة 

اللجنة التنفيذية على النظر يف حتويل م سسات  وكذلك وافقت. 5التمكينية يف ستة من البلدان العاملة ابملادة 
اخلربة فيما يتعلق  من أجل اكتساب التصنيع القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع االستهالك

. 5ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة  ترتبطابلتكاليف اإلضافية اليت قد 
مركبات الكربون اهليدروفلورية يف جمال مليون دوالر لعشرة مشاريع استثمارية  14.38ومتت املوافقة على ما جمموعه 

مليون طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون( يف قطاعات  1.63طنا  ) 1 090التدرجيي لنحو  التخفيض من أجل
على النظر يف  صناعة تكييف اهلواء والتربيد املنزيل والتجاري يف تسعة بلدان. ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا  

املزدوجة االستخدام إلنتاج مركب الكربون اخليارات املمكنة الفعالة من حيث التكلفة للتعويض عن إغالق املصانع 
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مركب الكربون من االمتثال اللتزامات الرقابة على الناتج الثانوي  من أجل إاتحة 22-اهليدروكلوري فلوري
التزمت بدفع مسامهات طوعية اليت كانت قد  5غري العاملة ابملادة  17 رروأجنز ذلك األطراف الر. 23-اهليدروفلوري

 .وصرف التمويل ابلكاململيون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة،  25.76 وعهابلغ جممإضافية، 
التخفيض  ،ومشلت املسائل األخرى اليت جيري النظر فيها فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية -25

ويل التخفيض املبادئ التوجيهية لتمو التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع صيانة معدات التربيد؛ 
يف استخدام الطاقة. وجيري إعداد واثئق بشأن  املختلفة للكفاءةوانب واجلالتدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ 

مستوى وطرائق التمويل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع صيانة معدات التربيد، 
تكامل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض وم متوازوبشأن آاثر التنفيذ بشكل 

االجتماع الرابع والثمانني للجنة التنفيذية يف البياانت يف  سُينظر، التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وأخريا  
الناتج اريع الرامية إىل الرقابة على عن مسائل السياسات العامة واملش من األرجنتني واهلند، فضال  الواردة األولية 

 يف األرجنتني واملكسيك. 23-الفرعي من مركب الكربون اهليدروفلوري
 أهنا كانيف الوثيقة، أوضح  املبلغ عنه يف مجهورية كوراي إنتاج بروميد امليثيلعلى س ال طُرح بشأن  وردا   -26

 إىل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية. وقال إنه سيكفل تصحيح هذا اخلطأ. جيب أن تشري
 وأحاطت اللجنة علما  ابملعلومات املقدمة. -27

متابعة املقررات السابقة اليت اختذهتا األطراف وتوصيات جلنة التنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بعدم  - خامساا 
 االمتثال

 (62/1، والتوصية 5، الفقرة 30/13: اليمن )املقرر 7البياانت مبوجب املادة التزامات اإلبالغ عن  - ألف
أن اليمن مل يبلغ عن إىل ، 30/13مع القلق، يف مقرره  أشارأشار ممثل األمانة إىل أن اجتماع األطراف  -28

حالة عدم من بروتوكول مونرتايل، وأن هذا جيعله يف  7على النحو املطلوب مبوجب املادة  2017بياانته لعام 
احلالة. ويف التوصية  أن تستعرضامتثال اللتزاماته ابإلبالغ عن البياانت مبوجب هذه املادة، وطلب إىل جلنة التنفيذ 

 الحظتو يف حالة عدم امتثال؛ ال يزال ابلتايل وأنه ، بياانته، الحظت اللجنة مع القلق أن اليمن مل يقدم 62/1
 اليمن، الذي قد ي دي إىل تفاقم الصعوابت اليت تعيق امتثال الطرف؛ مع القلق الوضع األمين السائد يف أيضا  

 15حثت اليمن على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة من أجل اإلبالغ عن البياانت يف موعد أقصاه و 
 .2019أيلول/سبتمرب 

لتايل ، واب2018و 2017 للعامني 7بياانته مبوجب املادة قدم اليمن  2019أيلول/سبتمرب  15يف و  -29
 2017أكدت البياانت امتثاله لتدابري الرقابة لعامي و عاد إىل االمتثال لاللتزامات املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت. 

 .2018و
وفقا   2017ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير أن اليمن قدم مجيع البياانت املتأخرة لعام  -30

، وأن البياانت اليت 30/13من بروتوكول مونرتايل واملقرر  7ت مبوجب املادة اللتزاماته املتعلقة ابإلبالغ عن البياان
 .2017ُقدمت ت كد أن الطرف ممتثل لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول لعام 
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 خطط العمل القائمة للعودة إىل حالة االمتثال: كازاخستان وليبيا وأوكرانيا - ابء
 (62/2والتوصية  29/14كازاخستان )املقرر  - 1

بتخفيض  29/14أشار ممثل األمانة إىل أن كازاخستان التزمت وفقا  خلطة عملها الواردة يف املقرر  -31
. 2018أطنان استنفادية يف عام  7.5استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل حد ال يتجاوز 

حبلول االجتماع الثاين والستني للجنة، اعتمدت اللجنة التوصية  2018لعام  7هنا مل تقدم بياانهتا مبوجب املادة وأل
عن أبلغ الطرف  2019متوز/يوليه  10يف و . 2018اليت حتث كازاخستان على اإلبالغ عن بياانهتا لعام  62/2

 .2018أطنان استنفادية يف عام  7.15بياانت تظهر استهالك 
لعام  7تقدمي كازاخستان لبياانهتا مبوجب املادة ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير  -32

يف إطار خطة عملها، على النحو الوارد يف  2018، اليت أشارت إىل أن كازاخستان ممتثلة اللتزامها لعام 2018
 .29/14املقرر 

 (62/3والتوصية  27/11ليبيا )املقرر  - 2
بتخفيض استهالكها  27/11واردة يف املقرر أشار ممثل األمانة إىل أن ليبيا التزمت وفقا  خلطة عملها ال -33

هنا مل وأل. 2018أطنان استنفادية يف عام  106.5من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل حد ال يتجاوز 
 62/3حبلول االجتماع الثاين والستني للجنة، اعتمدت اللجنة التوصية  2018لعام  7تقدم بياانهتا مبوجب املادة 

وقدم عن بياانت  2019متوز/يوليه  15 وأبلغ الطرف يف. 2018ا على اإلبالغ عن بياانهتا لعام اليت حتث ليبي
 .2018طنا  استنفاداي  يف عام  76.75، تظهر استهالك 2019آب/أغسطس  29بياانت مصوبة يف 

، اليت 2018لعام  7ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير تقدمي ليبيا لبياانهتا مبوجب املادة  -34
 .27/11يف إطار خطة عملها، على النحو الوارد يف املقرر  2018إىل أن ليبيا ممتثلة اللتزامها لعام  تشري

 (62/4والتوصية  24/18أوكرانيا )املقرر  - 3
بتخفيض استهالكها  24/8أشار ممثل األمانة إىل أن أوكرانيا التزمت وفقا  خلطة عملها الواردة يف املقرر  -35

هنا مل تقدم وأل. 2018طنا  استنفاداي  يف عام  16.42من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل حد ال يتجاوز 
اليت  62/4اين والستني للجنة، اعتمدت اللجنة التوصية حبلول االجتماع الث 2018لعام  7بياانهتا مبوجب املادة 

عن بياانت أبلغ الطرف  2019تشرين األول/أكتوبر  2يف و . 2018حتث أوكرانيا على اإلبالغ عن بياانهتا لعام 
 .2018طنا  استنفاداي  يف عام  15.83تظهر استهالك 

، 2018لعام  7ولذلك وافقت اللجنة على أن تالحظ مع التقدير تقدمي أوكرانيا لبياانهتا مبوجب املادة  -36
 .27/11يف إطار خطة عملها، على النحو الوارد يف املقرر  2018إىل أن أوكرانيا ممتثلة اللتزامها لعام  تشرياليت 

 فيما خيص مركبات الكربون اهليدروفلورية عرض تقدمه األمانة بشأن التزامات اإلبالغ اجلديدة - سادساا 

من  1تقدمي بياانت خط األساس عن مركبات الكربون اهليدروفلورية من جانب األطراف غري العاملة ابلفقرة  - ألف
 (2، الفقرة 7)املادة  5املادة 
يف متثال العدم ا حالة من حاالتأي لن تقدم فعليا  أوضح ممثل األمانة، أنه على الرغم من أن األمانة  -37
هذا البند من جدول األعمال، إال أنه يعتقد أن اللجنة تود أن تكون على بينة ابملعلومات املتعلقة بتقدمي  إطار
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سا  عن مركبات الكربون اهليدروفلورية. وُيشرتط على األطراف تقدمي تلك البياانت يف غضون األبياانت خط 
 5 من األطراف غري العاملة ابملادة طرفا   28هلا. وصدق ما جمموعه  ثالثة أشهر بعد بدء نفاذ تعديل كيغايل ابلنسبة

؛ 2019ثالثة أطراف أخرى قبل هناية متوز/يوليه صدقت عليه ، و 2019كانون الثاين/يناير   1على التعديل قبل 
دروفلورية األطراف االلتزام ابإلبالغ عن بياانت خط األسا  ملركبات الكربون اهليتلك مجيع  ينطبق علىوابلتايل، 

أن البياانت ذلك ابلفعل )رغم أن أحد األطراف أشار إىل وقد قامت ب، 2019حبلول هناية تشرين األول/أكتوبر 
طرف واحد وهناك مع األمانة(.  يف هذا الصدد وطلب إجراء املزيد من املشاورات اليت قدمها قد تكون خاطئة

، وابلتايل ال يزال 2019يل إال يف تشرين األول/أكتوبر على التعدمل يصدق  5من األطراف غري العاملة ابملادة 
 لديه املزيد من الوقت لتقدمي البياانت.

وجرى حساب بياانت خط األسا  املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية لكل من اإلنتاج واالستهالك  -38
يف املائة  15 ضافا  إليها نسبةم، 2013-2011لبياانت مركبات الكربون اهليدروفلورية للفرتة  ا  ابعتبارها متوسط

هذا الرقم األخري نفسه من  ويستمدمن مستوى خط األسا  ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى الطرف. 
يع األطراف ولكن مج، 1989بياانت مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية لعام 

البياانت. وابلتايل، فإن البياانت اجلديدة الوحيدة اليت يلزم اإلبالغ عنها، تتعلق مبركبات عن تلك أبلغت يف السابق 
. مث انتقل ممثل األمانة لشرح الطريقة اليت قدمت 2013و 2012و 2011الكربون اهليدروفلورية للسنوات الثالث 

أجل تيسري فهم األطراف للكيفية اليت  هبا األمانة املعلومات الواردة يف املرفق السابع عشر لتقرير البياانت من
 خطوط األسا  من التعاريف املدرجة يف الربوتوكول. احتسبت هبا

وشكر أعضاء اللجنة ممثل األمانة على تفسريه الواضح. وخلصوا إىل أن التقارير املقبلة املقدمة إىل اللجنة  -39
يف عدد األطراف اليت  تتمثل األساسية للجنة املسألة وأنحتتاج إىل إدراج مجيع البياانت اليت أوضحها لتوه؛  ال

 اللتزاماهتا. أبلغت أو مل تبلغ عن البياانت وفقا  
 (3مكرراا و 2ابء، الفقراتن  4إنشاء نظم ترخيص مركبات الكربون اهليدروفلورية )املادة  - ابء

 بندا   ميثلأشار ممثل األمانة إىل أن موضوع نظم إصدار تراخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة  -40
إدراج مركبات الكربون  ولكنإنشاء هذه النظم.  كلها مناألطراف  إىل أن متكنت  تكررت املناقشة بشأنه

 .يف اآلونة األخرية أمهيةجعل املسألة ذات اهليدروفلورية ضمن املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل، 
يف تعديل كيغايل، ومخسة من غري األطراف أهنا  طرفا   40، أكد 2019تشرين األول/أكتوبر  3 وحىت -41

األمانة عن  5ملادة ابأبلغ عدد من األطراف العاملة و أنشأت ونفذت نظم ترخيص ملركبات الكربون اهليدروفلورية. 
 ابء من الربوتوكول. 4مع املادة  ، متشيا  2021كانون الثاين/يناير   1الرتخيص هذه حىت إنشاء نظم أتجيل  نيته
ولتسهيل اإلخطار واإلبالغ بكفاءة عن املعلومات املتعلقة بنظم الرتخيص والتحقق من صحتها، طلب  -42

ل الذي ينبغي أن م املوظف املس و األمانة ابس أن يزودإىل كل طرف  9/8من املقرر  2الفقرة  يفم متر األطراف، 
. ويف السنوات األخرية، توقفت العديد من األطراف عن تقدمي بهوبياانت االتصال توجه إليه مثل هذه الطلبات 

لديها  مس ويل التنسيقمثل هذه املعلومات، وسيكون من املفيد أن ُتشَجع األطراف على التدقيق يف بياانت 
ما يلزم من وإرسال  (UNEP/OzL.Pro.31/INF/5 – UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/5)ة ذات الصلة رررررالوثيق يف
يف أن حتيل إىل اجتماع األطراف مشروع مقرر بشأن  األمانة قد ترغبو ستكماالت إىل األمانة. التصويبات أو اال

 إنشاء وتنفيذ نظم ترخيص ملركبات الكربون اهليدروفلورية.
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 ت، وافقاملقرروشكر أعضاء اللجنة ممثل األمانة على ما قدمه من معلومات، وبعد مناقشة نص مشروع  -43
 على ما يلي: اللجنة

 أن حتيط علما  مع التقدير ابلتقرير عن حالة إنشاء نظم الرتخيص؛ )أ( 
ء من املرفق أن حتيل إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف مشروع املقرر الوارد يف الفرع اب )ب( 

 األول هلذا التقرير، للنظر فيه.
 63/2التوصية 

فيها يف  القانوينللمواد اخلاضعة للرقابة واالجتار غري  القانوينالسبل املمكنة للتعامل مع اإلنتاج غري  - سابعاا 
والتحدايت واألدوات إطار بروتوكول مونرتايل، وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراء عدم االمتثال، 

 واألفكار املتعلقة ابلتحسني
أشار ممثل األمانة إىل أن اللجنة طلبت يف اجتماعها الثاين والستني إدراج البند يف جدول أعمال االجتماع  -44

يف املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب  القانونينياحلايل يف ضوء التحدايت احملتملة اليت يطرحها اإلنتاج واالجتار غري 
من إجراء عدم االمتثال، اليت تتيح  9)ج( و 7الربوتوكول. ويف هذا السياق، أشارت اللجنة إىل أحكام الفقرتني 

عن طريق األمانة بشأن املسائل اليت تنظر فيها وأن تقدم إىل اجتماع األطراف  املزيد من املعلوماتهلا أن تطلب 
التوصيات اليت تنشأ عن  تشتمل إىل أمهية ضمان أن أشارت اللجنة أيضا  و . تراها مناسبةالتوصيات اليت قد 

 إجراءات يف نطاق واليتها، على النحو املبني يف إجراء عدم االمتثال.على مناقشاهتا 
الوثيقة  وحبثتوبناء على ذلك، أصدرت األمانة وثيقتني لتيسري املناقشة بشأن هذه املسألة.  -45

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4 القائمة مبوجب الربوتوكول، مبا يف ذلك األدوات املنصوص عليها  الرتتيبات
يف إطار الصندوق املتعدد األطراف. وحددت اجملاالت املمكنة اليت قد تود األطراف و مبوجب الربوتوكول نفسه 

إلنتاج عمليات ا ثال )مبا يف ذلكالنظر فيها، مبا يف ذلك املسائل اليت ال تعاجل على أهنا مسائل متعلقة ابالمت
مهام جلنة التنفيذ و اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذ؛ و ، والبوليوالت(؛ القانونيةواالستهالك والتجارة غري 

 اختاذ القرارات وتبعات عدم االمتثال؛ ودور األمانة.و وسائل بدء إعمال إجراء عدم االمتثال؛ و وعضويتها؛ 
وقدمت الوثيقة حملة موجزة مقارنة عن الرتتيبات يف إطار النظم القانونية األخرى، مبا يف ذلك االتفاقات  -46

مهام وعضوية اهليئات اليت تتناول و اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذ؛  فتناولتالبيئية املتعددة األطراف، 
اختاذ القرارات وتبعات عدم االمتثال؛ ودور و االمتثال؛  وسائل بدء إعمال إجراءات عدمو إجراءات عدم االمتثال؛ 

، . وأخريا  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3)معلومات إضافية عن هذه املسائل يف الوثيقة  وردتاألمانة. )
قدمت الوثيقة بعض املالحظات بشأن جماالت التحسني احملتملة، مبا يف ذلك تعزيز إدارة اإلجراءات اليت ميكن أن 

تعزيز نظم الرتخيص؛ و تعزيز اإلبالغ عن البياانت؛ و تعزيز فعالية إجراء عدم االمتثال؛ و وق فعالية الربوتوكول؛ تع
 وتوجيهات إىل األطراف.

. للتفكر ثريةوأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للواثئق، مشريين إىل ما أاتحته هذه الواثئق من مادة  -47
مناقشة الواثئق على نطاق أوسع، وعلى وجه التحديد يف االجتماع  احأن تتواتفقوا على أنه سيكون من املفيد 

ابختصاص جلنة التنفيذ جيب أن يقررها  فاملسائل اليت تتعلقاملقبل للفريق العامل املفتوح العضوية. وعلى أية حال، 
 اللجنة نفسها. الاجتماع األطراف، 
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املفيد مناقشتها. وتضمنت هذه املسائل  املسائل األخرى اليت قد يكون من وحدد أعضاء اللجنة أيضا   -48
للتأكد من أهنا  املسموحةمسألة رصد استخدام املواد اخلاضعة للرقابة املسموح ابستهالكها مبوجب اإلعفاءات 

فيها املواد املنتجة أو املستوردة  اجملاالت اليت تستخدم ومشلت أيضا  . منحت هلا اإلعفاءاتُتستخدم لألغراض اليت 
 ملصطلحاتبصورة غري قانونية والنظر فيما إذا كانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى اعتمدت تعاريف 

. ووجه أحد األعضاء انتباه االجتماع القانوين، واالجتار غري القانوينواإلنتاج غري  القانويناالستهالك غري من قبيل 
األطراف اليت تتلقى املساعدة من الصندوق ’’ و‘‘ 5األطراف العاملة ابملادة ’’ييز، ألغراض املناقشة بني إىل التم

 ‘‘.املتعدد األطراف
جلميع األطراف ستتاح ووافقت اللجنة على أن يوجه الرئيس انتباه اجتماع األطراف إىل الواثئق، اليت  -49

ملسألة يف جدول أعمال االجتماع الثاين واألربعني للفريق تقرير اجتماع اللجنة، وأن يطلب إدراج اكملحقات ب
 ، حيث ستجري مناقشة تلك الواثئق.2020العامل املفتوح العضوية، يف عام 

 مسائل أخرى - اثمناا 
 مل جير النظر يف أي مسائل أخرى. -50

 اعتماد توصيات االجتماع وتقريره - اتسعاا 
واتفقت على أن تعهد إىل الرئيس وانئب الرئيس بوضع  أقرت اللجنة التوصيات الواردة يف هذا التقرير، -51

األخري أيضا  مقررا    ابلتشاور مع األمانة ويعملالصيغة النهائية لتقرير االجتماع واملوافقة عليه، على أن يعمال
 .لالجتماع

 اختتام االجتماع - اتسعاا 
يوم السبت املوافق من  12:50بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع الساعة  -52
 .2019 نوفمرب/تشرين الثاين 2
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 األول قاملرف

مشاريع املقررات اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثالث والستني، واليت ستعرض لكي 
 ينظر فيها اجتماع األطراف

 من بروتوكول مونرتايل 7] [: البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة /31مشروع املقرر  -ألف 
 كان ينبغي عليها أن تبلغ عن البياانت حىت اآلن مبوجب أن يالحظ أن مجيع األطراف اليت -1

 2018من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا للعام  169قد قامت بذلك، وأن مونرتايل من بروتوكول  7 املادة
 من بروتوكول مونرتايل؛ 7من املادة  3على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  2019أيلول/سبتمرب  30حبلول 

حزيران/يونيه  30من تلك األطراف أبلغ عن البياانت حبلول  103ع التقدير أن أن يالحظ م -2
 حزيران/يونيه من كل عام سييسر كثريا   30ر وأن اإلبالغ حبلول 15/15للتشجيع الوارد يف املقرر  وفقا   2019

 عمل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف؛
 توفرأن يشجع األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بياانت االستهالك واإلنتاج مبجرد  -3

 .15/15حزيران/يونيه من كل عام، وفقا  ملا اتفق عليه يف املقرر  30األرقام، ويفضل أن يتم ذلك حبلول 

 ابء من بروتوكول مونرتايل 4مكرراا من املادة  2] [: إنشاء نظم الرتخيص مبوجب الفقرة /31مشروع املقرر  - ابء
ابء من بروتوكول مونرتايل تتطلب من كل طرف أن يقدم إىل األمانة  4من املادة  3أن الفقرة  إذ يالحظ

وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة  لتوريديف غضون ثالثة أشهر من اتريخ إدخال نظام الرتخيص اخلاص به 
ربوتوكول مونرتايل، تقريرا  عن إنشاء ذلك النظام لواملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة الواردة يف املرفق واو 

 وتشغيله،
يقرر أنه ال يستطيع إنشاء وتطبيق  5من املادة  1أن أي طرف عامل مبوجب الفقرة  وإذ يالحظ أيضا  

كانون الثاين/يناير   1جيوز له أن ي جل اختاذ تلك اإلجراءات حىت  2019كانون الثاين/يناير   1ذلك النظام حبلول 
2021، 

لغت حىت اآلن عن إنشاء [ طرفا  يف تعديل كيغايل على الربوتوكول قد أب40أن ] وإذ يالحظ مع التقدير
لربوتوكول على النحو الذي تقتضيه أحكام لنظم لرتخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة يف إطار املرفق واو 

 التعديل،
[ من األطراف يف الربوتوكول مل تصدق بعد على تعديل كيغايل قد 5أن ] أيضا   وإذ يالحظ مع التقدير
 خيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة،أبلغت أيضا  عن إنشاء نظم لرت 

أبن نظم الرتخيص تتيح رصد الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، ومتنع االجتار  وإذ يسلم
 مجع البياانت بشأهنا، من نغري القانوين هبا، ومتك ِ 

للرقابة مبوجب املرفق واو  ل ابلفعل نظما  لرتخيص املواد اخلاضعةأن حيث مجيع األطراف اليت تشغ ِ  -1
على كفالة أن تشمل نظم الرتخيص تلك استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة  لربوتوكول مونرتايل

ابء من الربوتوكول، وأن يتم تنفيذ وإنفاذ  4مكررا  من املادة  2واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة، وفقا  للفقرة 
 فعال؛تلك النظم على حنو 
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شجع مجيع األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على إنشاء نظم لرتخيص االسترياد والتصدير يأن  -2
 لربوتوكول؛لابء من الربوتوكول للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو  4مكررا  من املادة  2وفقا  للفقرة 
اد والتصدير للمواد اخلاضعة لنظم ترخيص االستري  األطرافأن يستعرض دوراي  حالة إنشاء مجيع  -3

 .ابء 4مكررا  من املادة  2للرقابة يف إطار املرفق واو، وفقا  ملا تدعو إليه الفقرة 
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 الثايناملرفق 

فيها  القانوينللمواد اخلاضعة للرقابة واالجتار غري  القانوينالسبل املمكنة للتعامل مع اإلنتاج غري 
تحدايت اليف إطار بروتوكول مونرتايل، وحتديد الثغرات احملتملة يف إجراء عدم االمتثال، و 

 (1)لتحسنيواالقرتاحات املتعلقة ابفكار األدوات و األو 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة

أُعدت هذه املذكرة استجابة لطلب جلنة التنفيذ، يف دورهتا الثانية والستني اليت عقدت يف متوز/يوليه  -1
وثيقة من شأهنا أن تساعد اللجنة على التفكري يف كيفية التعامل مع اإلنتاج واالجتار غري  األمانة، أبن تعد 2019

 واألفكارتملة يف إجراء عدم االمتثال، والتحدايت واألدوات يف املواد اخلاضعة للرقابة، وحتديد الثغرات احمل القانونيني
املتعلقة ابلتحسني، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها الثالث والستني. وعند تقدمي الطلب أشارت  واالقرتاحات

النحو  اللجنة إىل أمهية ضمان أن تنطوي التوصيات اليت تنشأ عن مناقشاهتا على إجراءات يف نطاق واليتها، على
من إجراء عدم  9)ج( و 7املبني يف إجراء عدم االمتثال. وأشارت اللجنة أيضا  إىل األحكام الواردة يف الفقرتني 

االمتثال، اليت تتيح هلا أن تطلب معلومات إضافية بشأن املسائل اليت تنظر فيها وتطلب إليها أن تقدم تقارير إىل 
 اجتماع األطراف، على التوايل.

هذه املذكرة، أخذت األمانة يف االعتبار التقرير الذي قدمته إىل االجتماع احلادي واألربعني  وعند إعداد -2
، الذي أعد استجابة (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3)للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل 

حتدد اإلجراءات املتبعة يف إطار ، الذي طلبت فيه األطراف تزويدها بلمحة عامة 30/3من املقرر  6للفقرة 
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول يف إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون و 

استمرار االمتثال اللتزامات  وتكفلمبوجبها األطراف اليت تستعرض مونرتايل، فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابة، و 
كام االتفاقات املربمة يف إطار الصندوق. وعند االقتضاء، استخدمت بعض املعلومات الواردة يف الربوتوكول وأح

ذلك التقرير يف هذه املذكرة، اليت أتخذ يف احلسبان أيضا  وثيقة املعلومات األساسية اليت قدمتها أمانة الصندوق 
. وقدمت تلك الوثيقة حملة عامة (2)فتوح العضويةاملتعدد األطراف إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل امل

اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتكفل استمرار ، و يف إطار الصندوق املتعدد األطراف املتخذة عن اإلجراءات
وثيقة  أعدهتا أمانة  لوثيقة املعلومات تلكاملرفق الثالث  وكاناالمتثال ألحكام االتفاقات املربمة يف إطار الصندوق. 

 عطالإل ، وأتيحت(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)اللجنة التنفيذية للصندوق  لعنايةالصندوق املتعدد األطراف 
لفريق العامل املفتوح العضوية بناء على طلب اللجنة التنفيذية. وتستند هذه املذكرة أيضا  إىل استعراض مقارن ا

من جانب جمموعة من امل سسات، على النحو املبني مبزيد من التفصيل يف الوثيقة لتنفيذ اآلليات املتصلة ابالمتثال 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3. 

                                                           
 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4صدر هذا املرفق يف األصل كوثيقة مستقلة  ( 1)
حملة عامة عن اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتكفل استمرار ’’(  بعنوان 2)

-http://conf.montreal متاحة على الرابط:‘‘. االتفاقات املربمة يف إطار الصندوق: أعيد إصدارهاألحكام  االمتثال

protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
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تعاجل  ويوجز الفرع األول من هذه املذكرة، يف شكل جداول، اإلطار واألدوات القائمة اليت ظلت األطراف -3
ويعرض  املربمة يف إطار الصندوق املتعدد األطراف. عن طريقها مسائل االمتثال للربوتوكول وااللتزام ابالتفاقات

الفرع الثاين اجملاالت املمكنة اليت قد تود األطراف النظر فيها من أجل حتسني الرصد مبوجب الربوتوكول واالمتثال 
اقات له، بينما يقدم الفرع الثالث حملة عامة مقارنة للرتتيبات يف إطار الصكوك األخرى، مبا يف ذلك عدد من االتف

. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3البيئية املتعددة األطراف، على النحو املبني مبزيد من التفصيل يف الوثيقة 
 مالحظات بشأن جماالت التحسني احملتملة.يف فرعها الرابع ويف اخلتام تورد املذكرة 

 الرتتيبات القائمة يف إطار بروتوكول مونرتايل -أوالا 
ظلت األطراف تستخدم اإلطار واألدوات القائمة التالية يف إطار بروتوكول مونرتايل )وهي مستمدة من  -4

مواد الربوتوكول نفسه وكذلك من مقررات اجتماع األطراف( ويف إطار الصندوق املتعدد األطراف ملعاجلة مسائل 
 القانوينذات الصلة، مبا فيها االجتار غري  االمتثال للربوتوكول وااللتزام ابتفاقات الصندوق، فضال  عن املسائل

املواد اخلاضعة للرقابة. وقد أنشئ الصندوق املتعدد األطراف لتقدمي املساعدة التقنية واملالية لألطراف العاملة  يف
 لتمكينها من حتقيق االمتثال لاللتزامات مبوجب بروتوكول مونرتايل. 5ابملادة 

 بروتوكول مونرتايلاألدوات يف إطار  العنصر اإلطاري
 )تنطبق على مجيع األطراف(

األدوات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف )تنطبق 
 فقط( 5على األطراف العاملة ابملادة 

 (3)معين بعدم االمتثال اعُتمد ختاصمينظام غري  عام
 8للمادة  وفقا  

، مع (4)التدابري اإلرشادية فيما يتعلق بعدم االمتثال
 تيسريي الرتكيز على هنج

مرونة ذاتية، مبا يف ذلك أتخر التنفيذ فيما خيص 
 5األطراف العاملة ابملادة 

التعزيز امل سسي وبناء القدرات والدعم التقين 
واملساعدة على االمتثال املقدمة من خالل اتفاقات 
التمويل، مع تقدمي شرائح التمويل املرتبطة ابلتأكد من 

 التدابري اليت اختذها الطرف املعين

الضوابط املفروضة 
على اإلنتاج 
 واالستهالك

اجلداول  5)ي( و 2 -)أ(  2، و2حتدد املواد 
الزمنية للتخلص التدرجيي واخلفض التدرجيي للمواد 

 اخلاضعة للرقابة
اإلبالغ عن بياانت االستهالك  7تطلب املادة 

واإلنتاج السنويني من املواد اخلاضعة للرقابة، فضال  
 البياانت األساسيةعن اإلبالغ عن 

حُيسب االستهالك واإلنتاج وفقا  للصيغة احملددة يف 
 اليت تسمح بتقييم االمتثال لتدابري الرقابة 3املادة 

بشأن اآللية املالية على تقدمي  10تنص املادة 
الدعم املايل والتقين، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا 

 10)مبوجب املادة  5إىل األطراف العاملة ابملادة 
 ألف(

نقل بدل احلكم املتعلق ب 2املادة  ورد يف نص
 اإلنتاج

 الدعم املايل والتقين ودعم نقل التكنولوجيا
تلتزم البلدان املتلقية للدعم بتحقيق أهداف التخلص 
التدرجيي، وفقا  اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول أو استباقا  

 هلذه االلتزامات، كما تلتزم ابختاذ إجراءات حمددة
سنواي  اإلبالغ عن البياانت التفصيلية للربامج القطرية 

وتقدمي تقارير مرحلية مفصلة عن تنفيذ أنشطة 
التخلص التدرجيي، عادة  كجزء من طلبات شرائح 

 التمويل
تقارير التحقق مع طلبات التمويل )شرط  تقدم

أساسي لإلفراج عن األموال ما مل تقرر اللجنة التنفيذية 
 خالف ذلك(

استعراضات مفصلة للبياانت املبلغ عنها والتقارير 
املرحلية وتقارير التحقق جتريها أمانة الصندوق املتعدد 
األطراف، اليت تثري شواغل حمتملة أو مسائل يتعني 

                                                           
التعديالت، بعد إجراء بعض إدخال ، مع 4/5، وأنشئ بصفة دائمة يف املقرر 2/5يف املقرر  (  اعتمده اجتماع األطراف م قتا  3)

 .(UNEP/OzL.Pro.10/9) واملرفق الثاين من تقرير االجتماع العاشر لألطراف 9/10استعراض، يف املقرر 
 .4/5(  اعتمدت يف املقرر 4)
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 بروتوكول مونرتايلاألدوات يف إطار  العنصر اإلطاري
 )تنطبق على مجيع األطراف(

األدوات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف )تنطبق 
 فقط( 5على األطراف العاملة ابملادة 

توفر اإلعفاءات مرونة  يف ظل عدم توفر مواد بديلة 
- )أ( 2، و2مناسبة، على النحو املتوخى يف املواد 

عن طريق املقررات ووفق ما نُرفِ ذ  5)ي( و 2
الصادرة عن األطراف، مع ما يرتبط بذلك  املختلفة

 غ عن البياانتمن متطلبات اإلبال

على اللجنة التنفيذية االهتمام هبا بشكل مباشر واختاذ 
 إجراءات حمتملة بشأهنا

ية حتديد االضطالع بتقييمات تنفيذ املشاريع بغ
 الدرو  املستفادة وتبادهلا

تبادل املعلومات، وإذكاء الوعي، وبناء القدرات، 
والتدريب؛ والشبكات اإلقليمية ملس ويل األوزون 
الوطنيني، مع ما يرتبط بذلك من تعزيز م سسي 

 وأنشطة بناء القدرات
إنشاء برانمج األمم املتحدة للبيئة لربانمج مساعدات 

 خدمات امتثال حمددة جلميع االمتثال بغية توفري
، مبا يف ذلك استحداث 5األطراف العاملة ابملادة 

 أدوات وخدمات
الضوابط على 

 التجارة
فرض حظر على التجارة مع غري األطراف 

( وحظر على بعض أنواع التجارة مع 4 )املادة
األطراف عندما يكون الطرف غري قادر على وقف 

 ألف( 4إنتاجه )املادة 
نظام ترخيص يشمل الواردات  طلب إنشاء

 ابء( 4والصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة )املادة 
اإلبالغ الطوعي يف إطار مقررات اجتماع األطراف 

( بشأن مسائل 19/12واملقرر  14/7)مثل املقرر 
، القانوينمثل احلاالت اليت يثبت فيها االجتار غري 

 واملعلومات املتعلقة مبصادر ووجهات الواردات
والصادرات، فضال  عن تبادل املعلومات األخرى 

 بشأن التجارة
كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت يتاجر فيها 
بشكل غري قانوين واليت أبلغ عنها الطرف ال حُتسب 
ضمن استهالكه من هذه املواد إذا مل ُتطرح يف 

 (7، الفقرة 14/7أسواقه احمللية )املقرر 

ربامج القطرية على معلومات اشتمال تقارير بياانت ال
 مستكملة عن أداء نظم الرتخيص

كشرط للموافقة على طلبات شرائح التمويل يتعني 
 التأكد من وجود نظم ترخيص ونظم حصص سارية
 إنشاء نظم حصص للتجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة

يف اإلطار التنظيمي العام،  تنظر تقارير التحقق أيضا  
مبا يف ذلك نظم الرتخيص واحلصص للمواد اخلاضعة 

 للرقابة
فرض حظر على استرياد املادة اخلاضعة للرقابة فورا  

 بعد اكتمال التخلص التدرجيي منها يف البلد املعين
لموافقة املسبقة عن علم على لتنفيذ إجراء غري رُسي 

 الصعيد احمللي، على أسا  طوعي
ستخدام أدوات أخرى للمساعدة على االمتثال، مبا ا

يف ذلك تدريب موظفي اجلمارك وتوفري جمموعات 
مواد لتحديد املواد اخلاضعة للرقابة األكثر استخداما ، 

 سيما من خالل برانمج مساعدات االمتثال وال

 اجملاالت احملتملة اليت قد تود األطراف النظر فيها -اثنياا 

اجتماع األطراف وجلنة التنفيذ يف طائفة واسعة من املسائل ذات الصلة  نظر 1990منذ عام  -5
 من الوثيقة 53-46اللتزامات بروتوكول مونرتايل، على النحو املبني ببعض التفصيل يف الفقرات  ابالمتثال

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3تقدم توجيهات بشأن كيفية  . غري أن أحكام الربوتوكول ومقررات األطراف ال
إضافة  إىل ذلك، حددت األمانة مخسة جوانب رئيسية لتنفيذ  أدانه. 7و 6تعامل مع احلاالت املبينة يف الفقرتني ال

 أدانه(. 17-8بروتوكول مونرتايل ميكن أن جتعل رصد االمتثال اللتزامات الربوتوكول أكثر مشوال  )الفقرات 
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 متثالاملسائل اليت ال تعاجل على أهنا مسائل متعلقة ابال -ألف 

 املسائل التالية مل حتدد ومل تعاجل بوصفها مسائل متعلقة ابالمتثال: -6
اإلنتاج ’’ : مل يقدم بروتوكول مونرتايل أو أي مقرر صادر عن األطراف تعريفا  لرررالقانويناإلنتاج غري  (أ)

جم ما ينتج من املواد ح’’فقط على أنه يعين ‘‘ اإلنتاج’’للمواد اخلاضعة للرقابة. وعرف الربوتوكول ‘‘ القانوينغري 
اخلاضعة للرقابة مطروحا  منه الكمية املبادة بواسطة التكنولوجيات املتعني أن توافق عليها األطراف ومطروحا  منه 
الكمية اليت تستخدم ابلكامل كمواد أساسية يف إنتاج مواد كيميائية أخرى. وال تعترب الكميات املعاد تدويرها 

(. وتنظر جلنة التنفيذ واألطراف فقط يف اإلنتاج املبلغ عنه 1، املادة 5)الفقرة ‘ ‘‘اإلنتاج’ واستخدامها من ضمن
 الذي يتجاوز احلدود القصوى اليت تسمح هبا تدابري الرقابة.

االجتار غري ’’بروتوكول مونرتايل أو أي مقرر صادر عن األطراف  يعرِ ف: مل القانويناالجتار غري  (ب)
يف املواد اخلاضعة للرقابة، على الرغم من أن انتهاك احلظر املفروض على التجارة مع غري األطراف مبوجب ‘‘ القانوين
وعاجلته جلنة التنفيذ. وعلى النحو املفصل يف الوثيقة  القانوينابء هو مثال واضح على االجتار غري  4املادة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3  ونص  القانونيةهج الوطنية يف احلد من التجارة غري أمهية النتناول عدد من املقررات
م سسات  أن جتريعلى إجراءات طوعية ميكن أن تتخذها األطراف لتحقيق ذلك. بيد أن تلك املقررات ال تطلب 

توجد أي متابعة من جلنة التنفيذ  الو للنهج اليت تعتمدها األطراف كشرط لالمتثال،  رصدا  الحقا   بروتوكول مونرتايل
 هذه املسألة. بشأن

بروتوكول مونرتايل أو أي مقرر صادر عن األطراف  يعرِ ف: مل القانويناالستهالك غري  (ج)
التحويل احملتمل للمواد اخلاضعة للرقابة من وكذلك فإن من املواد اخلاضعة للرقابة، ‘‘ القانويناالستهالك غري ’’

ما  كبريا  يف املقررات اليت اختذهتا األطراف، ابستثناء لق اهتماياالستخدامات اليت كانت مرخصة هلا أو مأذون هبا مل 
يف االستهالك املبلغ عنه الذي  سوىجلنة التنفيذ واألطراف  وال تنظرأدانه(.  5حالة املخزوانت )انظر احلاشية 

 يتجاوز احلدود القصوى اليت تسمح هبا تدابري الرقابة.
منه فإن بوليمرات  ‘3’رة الفرعية )ه( سيما الفق ألف، وال 1/12 املقررالبوليوالت: مبوجب  (د)

مبوجب أحكام بروتوكول مونرتايل. وبناء  على ذلك فإن املواد اخلاضعة  من املنتجاتالبويل يوريثان األولية تعترب 
للرقابة يف هذه املنتجات ال حُتسب من ضمن االستهالك يف البلد املستورد. وأيد اجتماع األطراف، يف املقرر 

. بيد أنه (5)ذي اختذته اللجنة التنفيذية بشأن هذه املسألة بدال  من اختاذ قرارات مباشرة بشأهنا، النهج ال22/9
. معهايوجد يف الواقع تعريف متفق عليه للبوليوالت وال يوجد كذلك هنج متسق تتبعه األطراف يف التعامل  ال

داخلة يف تركيب البوليوالت املسبقة املزج فإن  وعندما ترد إىل األمانة بياانت عن واردات من املواد اخلاضعة للرقابة
 تدخلها يف حساب االستهالك. ال ببساطة األمانة

                                                           
-التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري’’، أكدت اللجنة التنفيذية أن 61/47يف الفقرة )ب( من املقرر (  5)

، 7ب الداخل يف تركيب نظم البوليوالت املسبقة املزج اليت تستورد و/أو تصنع حمليا ، وحُيَسب ضمن االستهالك مبوجب املادة 141
ونصت الفقرة )د( من نفس املقرر على تقدمي املساعدة لألطراف ‘‘. للمبادئ التوجيهية القائمة م هل للحصول على املساعدة وفقا  

-اليت لديها شركات م هلة تصنِ ع نظم البوليوالت املسبقة املزج احملتوية على مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 5العاملة ابملادة 
 بشروط معينة. ب، رهنا  141
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؛ (6)املكدسة وال ختضع فئات أو استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة التالية لتدابري الرقابة: املخزوانت -7
املستعادة أو املعاد تدويرها أو ؛ واملواد (7)ما قبل الشحن املعاجلة استخدامات احلجر الصحي واستخداماتو 

غري أن األطراف ملزمة إببالغ األمانة ابلبياانت املتعلقة هبذه البنود لكي تنظر  .(9)األولية؛ واملواد (8)املستصلحة
 فيها جلنة التنفيذ واجتماع األطراف.

 اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذ -ابء 
 اإلبالغ عن البياانت - 1

من بروتوكول مونرتايل إىل اإلبالغ الذايت من كل طرف.  7غ األمانة ابلبياانت مبوجب املادة يستند إبال -8
)ه( من إجراء  7ومبوجب الفقرة  توجد أحكام بشأن التحقق من البياانت املبلغ عنها يف إطار الربوتوكول. وال

بناء على دعوة من الطرف املعين.  عدم االمتثال ال ميكن للجنة التنفيذ مجع املعلومات يف إقليم دولة طرف إال
ما قد  وجيوز هلا أن تلتمس توضيحات بشأناألطراف اليت تبلغ عنها وتستعرض األمانة، من جانبها، املعلومات 

، وذلك 5ألطراف العاملة ابملادة لالبياانت من بعض الصندوق املتعدد األطراف  ويتحقق. حتتويه من تناقضات
 88-82ربمة مع اللجنة التنفيذية ومقررات اللجنة، على النحو املوجز يف الفقرات يف سياق اتفاقات التمويل امل

شكل إضايف يف وثيقة املعلومات األساسية اليت وعلى النحو املبني ب UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3من الوثيقة 
 .(10)الجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضويةطالع اأتيحت ال

 الرتخيصنظم  - 2
ابء من بروتوكول مونرتايل من كل طرف إنشاء وتنفيذ نظام لرتخيص استرياد وتصدير  4تطلب املادة  -9

ويطلب كذلك إىل كل طرف  .من انضمامه كطرف يف الربوتوكولاملواد اخلاضعة للرقابة يف غضون ثالثة أشهر 
ويطلب إىل األمانة أن تعمم بصورة  إنشائه.إبالغ أمانة األوزون إبنشاء نظام الرتخيص يف غضون ثالثة أشهر من 

نشاء نظم الرتخيص على األطراف وجلنة التنفيذ. وال يوجد حكم خاص ابلتأكد أو املتعلقة إبدورية املعلومات 
                                                           

بشأن معاجلة املخزوانت من املواد املستنفدة لألوزون ذُكرت األطراف ابإلبالغ عن مجيع اإلنتاج من املواد  22/20يف املقرر (  6)
من  3حساب إنتاجها واستهالكها مبوجب املادة  إلاتحةاملستنفدة لألوزون، سواء كان ذلك متعمدا  أو غري متعمد، وذلك 

حتديد أي فائض يف اإلنتاج واالستهالك انتج عن إنتاج  7ت مبوجب املادة الربوتوكول. وطلب من األطراف عند اإلبالغ عن البياان
حمللي املواد املستنفدة لألوزون يف السنة املشمولة ابلتقرير: )أ( لتدمريه حمليا  أو تصديره للتدمري يف السنوات املقبلة؛ )ب( لالستخدام ا

ُمقبل؛ و)ج( للتصدير من أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان ، أو للتصدير لالستخدام هلذا الغرض يف عام أوليةكمواد 
النامية يف عام ُمقبل. وليس من الضروري اختاذ أي إجراءات متابعة من جلنة التنفيذ إذا أفاد الطرف أبنه ميتلك التدابري الضرورية 

دة. وطلب إىل األمانة أن تدرج تلك املعلومات يف واثئق حلظر استخدام املواد املستنفدة لألوزون ألي غرض خبالف األغراض احملد
 .7كل اجتماع من اجتماعات جلنة التنفيذ ويف التقرير عن البياانت مبوجب املادة 

هاء من الربوتوكول تطبيقات بروميد امليثيل يف احلجر الصحي وما قبل الشحن من املستوايت  2من املادة  6تستثين الفقرة (  7)
 ستهالك وإنتاج الطرف من تلك املادة.احملسوبة من ا

كميات املواد اخلاضعة للرقابة املعاد تدويرها واملعاد استخدامها. إضافة  إىل ذلك، تنص   1يستثين تعريف اإلنتاج يف املادة (  8)
ادرات من املواد على أن األطراف ينبغي أال أتخذ يف االعتبار، عند حساب االستهالك، الواردات والص 4/24من املقرر  2الفقرة 

(، شريطة أن تكون البياانت 5اخلاضعة للرقابة املعاد تدويرها واملستعملة )إال عند حساب استهالك سنة األسا  مبقتضى املادة 
ابء تنص على أن نظام الرتخيص الذي  4. غري أن املادة 7املتعلقة بتلك الواردات والصادرات خاضعة  لإلبالغ مبوجب املادة 

 رف جيب أن يغطي الواردات والصادرات من املواد املستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة.سينشئه كل ط
تطلب من األطراف تقدمي بياانت  7من املادة  3، رغم أن الفقرة األساسية )األولية(املواد  1يستثين تعريف اإلنتاج يف املادة (  9)

 .أساسية )أولية(د سنوية عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة كموا
لعينة من البلدان ذات جُيرى أيضا  كل شرحية متويل يطلبها بلد من غري البلدان ذات االستهالك املنخفض و   من(  جيري التحقق 10)

 االستهالك املنخفض يف سنة معينة.
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املعلومات أو نظم ترخيص نفسها، إال يف إطار اتفاقات الصندوق  بتلكفيما يتعلق  اإلشرافاالستعراض أو 
 عن طريقاليت تتلقى الدعم  5. ويطلب إىل األطراف العاملة ابملادة 5طراف العاملة ابملادة املتعدد األطراف مع األ

مع فرض حظر على  ،صصاحلو  للرتخيص قائم ومعمول به نظام أن لديها أن تبنيالصندوق املتعدد األطراف 
على املواد اخلاضعة  املعتمدةالتخلص التدرجيي منها وحظر على تصنيع أو استرياد املعدات  أجنزواردات املواد اليت 

ويف عدد من املقررات الصادرة عن األطراف جرى التشجيع على تبادل املعلومات يف ما يتعلق ابلرتخيص،  للرقابة.
 ولكن ذلك غري ملزم.

 الضوابط التجارية - 3
 سوىإجراء عدم االمتثال  وال يتناوليف إطار بروتوكول مونرتايل.  القانونيةال يوجد تعريف للتجارة غري  -10

 القانونيةالتجارة مع غري األطراف أو التجارة اليت ينتج عنها استهالك زائد. ويتم تبادل املعلومات بشأن التجارة غري 
إلجراءات األخرى الرامية إىل تبادل ابلنسبة لالنهج الوطنية للتصدي هلا على أسا  طوعي، وكذلك احلال و 

تكتفي بدعوة األطراف  14/7من املقرر  7الفقرة فني األطراف. وعلى سبيل املثال، املعلومات واخلربات فيما ب
يف املواد املستنفدة لألوزون  قانونيةجتارة غري متثل  يثبت متاما  أهناأن تبلغ أمانة األوزون ابحلاالت اليت  األطراف

توجد أي عواقب على أي طرف  البغية تيسري تبادل املعلومات. وال يشرتط اإلبالغ عن تلك املعلومات وكذلك 
ستنفدة لألوزون. ويرتك املواد القانوين ابملغري  حالة من حاالت االجتارأي  بشأنخيتار عدم اإلبالغ عن املعلومات 

، حتديد اإلجراءات القانونية والعقوابت، يف إطار مبدأ القانوينلكل بلد، عند التعامل مع حاالت االجتار غري 
تتخذها األطراف. وعلى ميكن أن بعض االقرتاحات بشأن اإلجراءات اليت  وجودى الرغم من السيادة الوطنية، عل

خيص ايف حتسني تنفيذ وإنفاذ نظم الرت  الراغبة، على أن األطراف 19/12من املقرر  3سبيل املثال، تنص الفقرة 
عوة إىل أن تنظر يف اختاذ التدابري مدفعالية بصورة أكثر  )غري القانوين( مكافحة االجتار غري املشروع لديها من أجل

  وعلى أسا  طوعي.اليت تبينها الفقرة حمليا  
 املناطق احلرة عن طريقالتجارة  - 4

 4/14ال جيري تتبع التجارة عرب املناطق احلرة بصورة كاملة مبوجب الربوتوكول، على الرغم من أن املقررين  -11
عمليات إعادة الشحن  أن تتعامل هبا األطراف معيقدمان بعض التوجيهات بشأن الكيفية اليت ينبغي  9/34و

واكتفت اللجنة والصادرات من تلك املواد. للمواد اخلاضعة للرقابة ألغراض اإلبالغ عن البياانت عن الواردات 
أيضا  يف سياساهتا وإجراءاهتا ومبادئها التوجيهية ومعايري التمويل اخلاصة  بشكل جزئي املسألة بتناول هذه ةالتنفيذي

 .(11)5العاملة ابملادة /هبا يف حالة األطراف
 جراء عدم االمتثال وعضويتهااهليئة املعنية إبمهام  -جيم 

 نة التنفيذمهام جل - 1

من إجراء عدم االمتثال، يف املقام األول يف تلقي  7يف الفقرة  تتمثل مهام جلنة التنفيذ، على النحو املبني -12
املبينة أدانه، مبا يف ذلك تقرير األمانة(، وطلب املزيد من املعلومات  ملسببات بدء اإلعمالودراسة التقارير )استجابة 

                                                           
لتوصيات منها أن حتيط علما  ابقررت اللجنة مجلة أمور اللجنة التنفيذية  الصادر عن 48/11يف املقرر (  على سبيل املثال 11)

إىل الفريق العامل  وهي التوصيات اليت قدمتالواردة يف تقرير اللجنة عن تقييم تدريب موظفي اجلمارك ومشاريع نظم الرتخيص 
إىل الوكاالت املنفذة  وطلبت ، املرفق األول(؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/13 املفتوح العضوية يف اجتماعه اخلامس والعشرين

على حنو يكفل الوكاالت الثنائية األطراف إعداد وتنفيذ خطط وطنية للتخلص التدرجيي وخطط هنائية إلدارة التخلص التدرجيي و 
 .تنفيذ تلك التوصيات، حيثما كان ذلك ممكنا  
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عند احلاجة، ومجع املعلومات بناء على دعوة من الطرف املعين، وحتديد الوقائع واألسباب احملتملة ألي حالة حتال 
متثال، وتقدمي التوصيات املناسبة إىل اجتماع األطراف، واحلفاظ على تبادل املعلومات العدم ا تمن حاالإليها 

جلنة التنفيذ أن ت دي مهامها بغية ضمان التوصل إىل حل  نممن اإلجراء  8الفقرة  وتتطلبمع اللجنة التنفيذية. 
 ودي للمسألة على أسا  احرتام أحكام بروتوكول مونرتايل.

 عضوية جلنة التنفيذ - 2
من إجراء عدم  5وتنص الفقرة  ال يشرتط متتع أي عضو مرشح للعمل يف جلنة التنفيذ خبربة تقنية حمددة. -13

اجتماع األطراف ملدة سنتني، على أسا   ينتخبهاأطراف  10بعضوية م لفة من  االمتثال على إنشاء جلنة التنفيذ،
 التوزيع اجلغرايف العادل.

 بدء إعمال إجراء عدم االمتثال -دال 
ما على جلنة  هبا مسألةعرض أن تميكن  وسائل ثينص إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل على ثال -14

اللتزامات مبوجب الربوتوكول: )أ( من جانب أطراف أخرى لديها حتفظات التنفيذ فيما يتعلق ابمتثال الطرف ل
من اإلجراء(؛ )ب( من جانب  2و 1فيما يتعلق بتنفيذ طرف آخر اللتزاماته مبوجب الربوتوكول )مبوجب الفقرتني 

وجب الربوتوكول ، أثناء إعداد تقريرها، احتمال وجود حالة عدم امتثال من طرف ما اللتزاماته مبتدركاألمانة عندما 
عندما خيلص إىل أنه غري قادر على  حيتمل عدم امتثالهمن اإلجراء(؛ )ج( من جانب طرف  3)مبوجب الفقرة 

أي وسائل أخرى  توجد أحكام عنمن اإلجراء(. وال  4الوفاء التام ابلتزاماته مبوجب الربوتوكول )مبوجب الفقرة 
ال احملتمل إىل جلنة التنفيذ، مثال  من جانب األمانة )إال عن طريق ميكن من خالهلا تقدمي املعلومات عن عدم االمتث

عدم االمتثال )أي اإلبالغ من مصادر جمهولة( أو من خالل  التنبيه السري عنإعداد تقريرها(، أو من خالل 
أفراد اجلمهور. اإلبالغ من املنظمات غري احلكومية أو املنظمات احلكومية الدولية أو اخلرباء التقنيني املستقلني أو 

 وليس لدى جلنة التنفيذ أي أدوات ملعاجلة اإلبالغ من جانب طرف اثلث.
 عدم االمتثال وعواقباختاذ القرارات  -هاء 

 وحدهاوتقوم جلنة التنفيذ  عن اختاذ القرارات املتعلقة بعدم االمتثال. يةاجتماع األطراف املس ول يتوىل -15
من إجراء عدم االمتثال على أن تقدم اللجنة تقريرا  إىل  9وتنص الفقرة  بتقدمي توصيات إىل اجتماع األطراف.

وال يشتمل إجراء عدم االمتثال على نص أبن تتخذ اللجنة  اجتماع األطراف، يشمل أي توصيات تعتربها مالئمة.
الت اليت ، حىت يف احلاحصرا  تقدم التوصيات هي قرارات حاُسة بشأن مسائل عدم االمتثال اليت تستعرضها؛ بل 

وحىت  تنطبق على عدد كبري من األطراف. شاملةاختاذ إجراءات عاجلة أو معاجلة مسائل ضرورة قد تنطوي على 
اآلن، اعتمدت اللجنة العديد من التوصيات بشأن طائفة واسعة من املسائل، مبا يف ذلك توصيات بشأن: )أ( 

الربوتوكول، خمتلفة من حكام أل، بشأن عدم االمتثال يعتمدها اجتماع األطراف )على سبيل املثالاملقررات اليت س
العودة هبدف مثل تلك املتعلقة بتدابري الرقابة، واإلبالغ عن البياانت، ونظم الرتخيص، وخطط العمل املتفق عليها 

من املسائل املوضوعية  ذلك وغري إدخال التغيريات على بياانت خط األسا إىل االمتثال، واملوافقة على 
ائية(؛ )ب( طلبات تقدمي البياانت؛ )ج( املساعدة الدولية؛ )د( حث األطراف على االمتثال لطلب إنشاء واإلجر 

املقدمة  الطلباتلمزيد من املعلومات؛ )ز( طلبات األطراف لنظم ترخيص؛ )ه( املسائل املتعلقة ابلتجارة؛ )و( 
 ائية.، مبا يف ذلك املسائل اإلجر مسائل خمتلفةإىل أمانة األوزون بشأن 
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 دور األمانة -واو 
؛ وتقدم املعنيةيف إطار إجراء عدم االمتثال ت دي األمانة دور االتصال بني جلنة التنفيذ واألطراف  -16

أثناء إعداد تقريرها؛ وتتخذ الرتتيبات الالزمة الجتماعات  تعلم هبااملعلومات اليت تطلبها اللجنة أو املعلومات اليت 
 اللجنة وتقدم اخلدمات هلا؛ وبوجه عام، تساعد اللجنة يف االضطالع مبهامها.

 ابحتمال تعلمإجراء عدم االمتثال أثناء إعداد تقريرها إىل جلنة التنفيذ عندما  تبدأ إعمالوجيوز لألمانة أن  -17
ال ميكن أعاله،  8الفقرة تشري اللتزاماته مبوجب الربوتوكول. ومع ذلك، وكما من األطراف عدم امتثال طرف 

ولكنها البياانت واملعلومات اليت تقدمها.  إال بشأناحلصول على توضيحات من األطراف  أن تطلبألمانة ل
 تقدمي التوجيهات بشأن متطلبات اإلبالغ عن البياانت.بتساعد األطراف 

مقارنة عن الرتتيبات يف إطار النظم القانونية األخرى، مبا يف ذلك االتفاقات البيئية املتعددة حملة عامة  -اثلثاا 
 األطراف

عند حتديد ومعاجلة التحدايت اليت تواجه آليات التنفيذ واالمتثال قد يكون من املفيد النظر يف النهج  -18
اليت تعاجل مبوجب بروتوكول مونرتايل. ويقدم  اليت تتبعها النظم األخرى اليت تعاجل مسائل أو عمليات مماثلة لتلك

من  9متثال، وتشمل لالآليات  اليت لديهانظاما  من تلك النظم  11هذا الفرع حملة عامة مقارنة موجزة عن 
ملنظمة التجارة العاملية، وجملس التابعة ، وآلية استعراض السياسات التجارية (12)االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

إلنسان. وال تقدم املعلومات الواردة استعراضا  شامال  جلميع الكياانت املعنية، وإمنا تقدم عينة من الرتتيبات حقوق ا
 لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ.

ومن املهم اإلشارة إىل أن كل نظام من هذه النظم قد أنشئ لغرض مميز، مبا يتسق مع أهداف اهليئة اليت  -19
هنجا  خمتلفة للتنفيذ ولتحديد فهي تتبع ولذلك  واتفاق متعددة األطراف. تفاوض اتأنشأته ومن خالل عملي

نشأت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، على وجه و  وليس هناك هنج واحد يناسب اجلميع. املشاكل وحلها؛
مدها االتفاقات اخلصوص، استجابة  ملسائل بيئية حمددة وميكن أن تعتمد هنجا  أو تفسريات خمتلفة عن تلك اليت تعت

كافة بتصديق  مل حتظ كلها  ملعاهداتاعضوية هيئات املعاهدات، نظرا  ألن  قد تتباينإضافة  إىل ذلك  األخرى.
تج منظورات خمتلفة إلثراء املناقشات بشأن هلا ميكن أن ين . ومع ذلك فإن إجراء استعراض مقارنالدول عليها

 التصدي للتحدايت احملتملة.
تالية يف جوانب التنفيذ الرئيسية اخلمسة املبينة يف الفرع الثاين أعاله فيما يتعلق بربوتوكول وتنظر الفقرات ال -20

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3مونرتايل، عرب هذه النظم. ويقدم اجلدول املرفق ابملذكرة اإلعالمية 
مصدر ‘ 1’اسة االستقصائية: ُسة من السمات املميزة للنظم اليت مشلتها الدر  12معلومات أكثر تفصيال  عن 

إعمال إجراء عدم  ة بدءكيفي‘  4’مهام هيئة االمتثال؛ ‘ 3’تكوين هيئة االمتثال؛ ‘ 2’والية آلية االمتثال؛ 
                                                           

لتحكم يف نقل النفاايت واتفاقية ابزل بشأن ا (  اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض؛12)
واالتفاقية اخلاصة إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛

لتابع ا للسالمة البيولوجية كاراتخيناالقرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا )اتفاقية آرهو ( وبروتوكول  
التفاقية التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها، امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول كيوتو امللحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاق 

ء يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق؛ واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراابريس 
 2019املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، اليت اعتمد يف عام 

 أنشئت مبوجبه آلية لالمتثال. تعديلها الذي
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أم أكثر تركيزا  على  النهج املتبع )سواء كانت تيسرياي  ‘ 6’سلطة اختاذ القرارات يف هيئة االمتثال؛ ‘ 5’االمتثال؛ 
التحقق من ‘ 10’متطلبات اإلبالغ؛ ‘ 9’دور األمانة؛ ‘ 8’املشاركة يف اجتماعات هيئة االمتثال؛ ‘ 7’اإلنفاذ(؛ 

أنواع املسائل اليت نظرت فيها ‘ 12’عدم االمتثال؛  عواقب‘ 11’البياانت واملعلومات املبلغ عنها واستعراضها؛ 
 حىت اآلن. هيئة االمتثال

 اإلبالغ والرصد والتحقق واستعراض التنفيذ -ألف 
بشأن التنفيذ الوطين املصدر الرئيسي للمعلومات عن التنفيذ ويشكل  (13)ميثل اإلبالغ الذايت من األطراف -21

الدراسة االستقصائية. وجيري إعداد  اليت تشملهاأساسا  الستعراضات االمتثال الالحقة على نطاق الكياانت 
املشرتكة املتفق عليها، وتقدم إىل األمانة  والتواتراتوطنية ابستخدام املبادئ التوجيهية والنماذج ال والبالغاتالتقارير 

وفقا  جلداول زمنية متفق عليها. بيد أنه من أجل تعزيز الدقة واملوضوعية والتقليل إىل أدىن حد ممكن من التأخريات 
إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة )على سبيل املثال، االتفاقية اخلاصة  النظمفإن عددا  من 

اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا )اتفاقية آرهو (؛ واتفاقية االجتار 
التابع التفاقية  وجيةالبيوللسالمة ل كاراتخيناالدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض؛ وبروتوكول  

التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة 
على مصادر معلومات  ينصعن استخدامها، امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي؛ وجملس حقوق اإلنسان( قد 

، بغية تعزيز الشفافية يف اإلجراءات اليت طرف خارجية ابسم الرصد من تكميلية من طرف اثلث، يشار إليها عاد
 تتخذها األطراف فيما يتعلق ابلتزاماهتا وتعهداهتا الدولية.

اعتمد التحقق عن طريق طرف اثلث وعمليات استعراض األقران يف عدد من النظم )مثل جملس حقوق و  -22
ية آرهو ، واتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت اإلنسان، وآلية استعراض السياسات التجارية، واتفاق

الربية املهددة ابالنقراض، وبروتوكول كيوتو، واتفاق ابريس يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ( 
الوطنية،  وبالغاهتاها بوصفها آليات لتحديد دقة وموثوقية البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف يف تقارير 

عمليات التحقق واالستعراض هذه األمانة أو خرباء تقنيون مستقلون وتشمل  وتنفذوكذلك لتقييم فعالية النظام. 
 بعثات التحقق/االستعراض الداخلية أو التحقق املكتيب واستعراضات التنفيذ.

 مهام هيئات إجراء عدم االمتثال وعضويتها -ابء 
أنشأ العديد من النظم القانونية املتعددة األطراف )مثل اتفاقيات ابزل وميناماات وروتردام، وبروتوكول  -23

كاراتخينا وبروتوكول انغواي، واتفاق ابريس( هيئات متخصصة من قبيل جلان االمتثال و/أو التنفيذ املكلفة بتيسري 
العديد من هذه اهليئات املتخصصة  يتمتعإضافة  إىل ذلك التنفيذ، وتعزيز االمتثال، ومعاجلة حاالت عدم االمتثال. 

للهيئات تتيح هذه الوالية و املسائل املنهجية املتعلقة ابلتنفيذ واالمتثال.  ختوهلا أبن تدر  ابنتظامبوالية عامة 
 املعنيةهيئة إدارة املعاهدة  وييسر تنفيذ جمتمعة املتخصصة حتديد مسائل التنفيذ واالمتثال اليت ت ثر على األطراف

 يف الوقت املناسب. ةالتصحيحي تلتدخالل
تركيز أكرب على  إيالءمجيع الكياانت اليت مشلتها الدراسة االستقصائية،  من مسحوبوجه عام فقد تبني  -24

من  - دراتوذلك مثال  من خالل املساعدة املالية، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء الق - التعاون والوقاية والتيسري
وعلى غرار جلنة  عدم االمتثال. علىوعقابية  ختاصميةأجل إعادة األطراف إىل االمتثال، بدال  من تطبيق تدابري 

                                                           
لإلجياز فإن مصطلح  من األطراف. إال أنه توخيا   (  لدى منظمة التجارة العاملية وجملس حقوق اإلنسان دول أعضاء بدال  13)
 يستخدم يف هذه املذكرة لإلشارة إىل أعضاء تلك الكياانت.‘‘ أطراف’’
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يشرتط  وال وغري قضائية. ختاصميةغري تعاونية وتيسريية اهليئات تتميز بطبيعة  تتميزالتنفيذ التابعة لربوتوكول مونرتايل 
  يف حاالت عدم االمتثال الكبرية واملتكررة.تطبيق هنج عقايب أكثر وطأة  إال

وبروتوكوالت  ،ومبوجب عدد من الصكوك اليت مشلتها الدراسة االستقصائية )مثل اتفاقييت آرهو  وابزل -25
جمالس إدارة  أن كاراتخينا وكيوتو وانغواي، واتفاق ابريس(، فإن أعضاء جلان التنفيذ أو االمتثال، على الرغم من

دراسة تقنية كممثلني لألطراف، مما يتيح   ال تنتخبهم، هم خرباء يعملون بصفتهم الشخصية املعاهدات هي اليت
 .ومستقلة للمسائل على مستوى اخلرباء

 بدء إعمال إجراء عدم االمتثال -جيم 
وعلى الرغم من  يف معظم احلاالت، يبدأ إعمال إجراء عدم االمتثال إما من األمانة أو من الطرف نفسه. -26

)مثل اتفاقية ابزل وبروتوكويل كيوتو ومونرتايل( على أن يبدأ أحد األطراف إعمال م يف عدد من النظم ورود أحكا
يف اآلونة  اليت أنشئت. ويف بعض النظم يندر اللجوء إىل ذلكاإلجراء املتعلق بعدم امتثال طرف آخر، إال أنه 

بروتوكول كيوتو   يفاء استعراض مستقلني )مثال  احلق يف بدء إعمال إجراء عدم االمتثال ألفرقة خرب  مينحاألخرية، 
لجان االمتثال والتنفيذ لاتفاقية آرهو  وجملس حقوق اإلنسان(، أو يف واتفاق ابريس(، أو أفراد من اجلمهور )مثال  

 انغواي(.بروتوكول   يفلس إدارة املعاهدة )مثال  جملبروتوكويل كاراتخينا وانغواي واتفاق ابريس(، أو   يفنفسها )مثال  

إىل جلان االمتثال  أن تقدمللمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  حيقومبوجب عدد من الصكوك 
اتفاقية آرهو ،  يف والتنفيذ املعلومات ذات الصلة بشأن تنفيذ الطرف اللتزاماته وامتثاله هلا )على سبيل املثال

كيوتو و كاراتخينا   ويف بروتوكوالتالنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، واتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت و 
 وانغواي، وآلية استعراض السياسات التجارية، وجملس حقوق اإلنسان(.

 عدم االمتثال وعواقباختاذ القرارات  -دال 
طراف( االختصاص جملس اإلدارة )مثل م متر األطراف أو اجتماع األ يشرتك يفعدد من الصكوك  يف إطار -27

مس ول، يف إطار بعض الصكوك، وهو عن توجيه السياسات،  يةاجمللس املس وليتوىل وجلنة االمتثال أو التنفيذ. و 
عن فرض املزيد من التدابري األكثر تقييدا  يف حالة عدم االمتثال، مثل تعليق احلقوق واالمتيازات، بينما تعاجل 

 والدعم لتيسري عودة األطراف املعنية إىل االمتثال.اللجنة حاالت عدم امتثال حمددة وتقدم املشورة 
تأخذ شكل املشورة وتقدمي املساعدة، فاالستجابة حلاالت عدم االمتثال،  ويغلب الطابع التيسريي على -28

بيد أن عددا  من النظم )مثل اتفاقية االجتار الدويل أبنواع  مثل الدعم املايل، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات.
يواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض وبروتوكويل كيوتو ومونرتايل وجملس حقوق اإلنسان( تنطوي على احل

بفرض املزيد من التدابري العقابية، مثل تعليق احلقوق واالمتيازات، وإصدار التحذيرات، ونشر حاالت  أحكام هتدد
 عدم االمتثال.

 دور األمانة -هاء 
 تقوم األمانةمثل اتفاقيات آرهو  وابزل وميناماات، وبروتوكول كاراتخينا( مبوجب عدد من الصكوك ) -29

 اليت تعرض لكي تنظرقتصر على جتميع وتوليف املعلومات الواردة من األطراف وإعداد التقارير ي بدور تقين صرف
. وتسعى األمانة أيضا  يف كثري من األحيان إىل احلصول على املزيد من املعنيةفيها جمالس اإلدارة واهليئات الفرعية 

مسائل التنفيذ للطرف املعين. ومبوجب صكوك أخرى )مثل اتفاقية االجتار الدويل أبنواع  وحتدداملعلومات للتوضيح 
عراض السياسات احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، وبروتوكول كيوتو، واتفاق ابريس، وآلية است
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، داخل البلدزايرات الداخلي و التحقق الالتجارية(، جيوز لألمانة أيضا  تقدمي املشورة واملساعدة التقنية، وإجراء 
والرتتيب إلجراء استعراضات اخلرباء، وإعداد التقارير على مس وليتها اخلاصة. وعلى وجه اخلصوص فإنه يف احلاالت 

راض وحتقق أخرى مستقلة من جانب طرف اثلث جيوز ألماانت املعاهدات أداء فيها عمليات استع جُترىاليت ال 
دور معزز من قبيل استعراض املعلومات اليت تقدمها األطراف للتأكد من الدقة واالتساق واالكتمال واللتما  

و/أو هيئات التوضيحات من الطرف املعين؛ واالضطالع مبهام التحقق داخل البلد؛ وتوجيه انتباه جمالس اإلدارة 
 االمتثال أو التنفيذ للمسائل اليت مل يبت فيها.

من النظم القانونية املتعددة األطراف )على سبيل املثال، اتفاقية االجتار الدويل وينص عدد ال أب  به  -30
 مونرتايل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، واتفاقية آرهو ، واتفاقيتا ابزل وروتردام، وبروتوكوال

تعلقة املسائل بعض املوانغواي( على بدء إعمال إجراء عدم االمتثال من األمانة، عندما حتدد، على سبيل املثال، 
 ابالمتثال، مثل عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن البياانت، أو املسائل الناشئة عن البياانت املبلغ عنها.

 احملتملةالتحسني  مالحظات بشأن جماالت -رابعاا 
استجابة  لطلب جلنة التنفيذ تقدمي أفكار واقرتاحات من أجل التحسني، ويف ضوء التحدايت املبينة يف  -31

الفرع الثاين أعاله، حددت األمانة أربعة جماالت رئيسية قد ميكن فيها حتسني فعالية آلية االمتثال لربوتوكول 
وأتخذ املالحظات الواردة يف هذه  اماهتا مبوجب الربوتوكول.مونرتايل، ومن مث فعالية تنفيذ وامتثال األطراف اللتز 

األخرى يف الفرع الثالث أعاله. وكذلك  النظميف إطار  املتبعة املذكرة يف االعتبار االستعراض املقارن للنهج
واملقرتحات اليت قدمتها  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3األكثر تفصيال  الواردة يف الوثيقة  املعلومات

الصندوق املتعدد األطراف يف الوثيقة اليت أعدهتا للجنة التنفيذية يف اجتماعها الثالث والثمانني  أمانة
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38) ويرد أدانه وصف لكل جمال من اجملاالت الرئيسية، مع بعض اإلجراءات ذات .

مل  هذه املذكرة فيما خيص أداء األمانة لكن اإلجراءات آاثر مالية وقد ترتتب على هذهالصلة اليت ميكن اختاذها. 
وقد  تتناوهلا. وقد ت دي هذه اإلجراءات أيضا  إىل تغيري مهام األمانة، ونتيجة لذلك، تغيري عالقتها مع األطراف.

الصندوق املتعدد  اتفاقاتروعيت ابلفعل بعض اإلجراءات اليت ميكن أن تنطبق على مجيع األطراف، يف إطار 
 .5األطراف مع األطراف العاملة ابملادة 

 تعزيز إدارة اإلجراءات اليت قد تعيق فعالية الربوتوكول -ألف 
، واالستهالك غري القانوينعلى فعالية الربوتوكول، مثل اإلنتاج غري  اليت قد ت ثر سلبا  اإلجراءات  بعض -32

، مل تعامل عادة  على أهنا مسائل القانوينملقررة، واالجتار غري خبالف االستهالك الذي يتجاوز احلدود ا القانوين
ومن شأن اختاذ اإلجراءات التالية أن يعزز فهم  عدم امتثال، وابلتايل مل تعاجل من خالل إجراء عدم االمتثال.

 وأفضل املمارسات يف التعامل مع هذه املسائل:املختلفة لنهج ل جمتمعةاألطراف 
للمواد اخلاضعة للرقابة  القانوينالغ عن حاالت اإلنتاج أو االستهالك غري مطالبة األطراف ابإلب (أ)

ومطالبة األمانة أبن جتمع  ومعاجلتها بغية حتديد أفضل املمارسات؛ التعرف عليهاوتبادل املعلومات عن كيفية 
تطبقها السلطات الوطنية والنهج والعقوابت اليت  القانوينوحتدث ابنتظام حتليال  ألنواع اإلنتاج أو االستهالك غري 

 يف هذا الصدد؛
، والطلب إىل األمانة أن جتمع حتليال  القانوينإلزام األطراف ابإلبالغ عن حوادث االجتار غري  (ب)

( وأن حتدثه ابنتظام، وكذلك النهج والعقوابت اليت تطبقها هبا )وليس جمرد قائمة القانونيةألنواع التجارة غري 
 ؛يف هذا الصدد السلطات الوطنية
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 القانوينإشراك اخلرباء املتخصصني لتحديد أفضل املمارسات يف التعامل مع حاالت االجتار غري  (ج)
 ملساعدة األطراف يف جهودها على صعيد اإلنفاذ؛

الفحص  بوسائل منها، القانونيةالتجارة غري  لكشف حاالتتعزيز اجلهود الرامية إىل بناء القدرات  (د)
 العشوائي، من خالل اآلليات القائمة مثل برانمج مساعدات االمتثال؛

 اشرتاط اإلبالغ عن التجارة عن طريق املناطق احلرة؛ (ه)
 .(14)احملتمل للمواد اخلاضعة للرقابة القانويناشرتاط اإلبالغ عن حركة املواد اخلام لتحديد اإلنتاج غري  (و)

 تعزيز فعالية إجراء عدم االمتثال -ابء 
. (15)1990عمل إجراء عدم االمتثال بصورة فعالة منذ إنشائه، يف البداية على أسا  م قت، يف عام  -33

توصية مشلت املسائل املتعلقة ابالمتثال ومسائل أخرى مثل  1000ومنذ ذلك احلني، اعتمدت جلنة التنفيذ زهاء 
طراف، والتحدايت اليت تواجه التنفيذ، اإلبالغ عن البياانت، وعدم امتثال األطراف لتدابري الرقابة، وتصنيف األ

واعتمادا  على ما ونظم الرتخيص، والتوصيات الختاذ إجراءات بشأن املسائل املوضوعية واإلجرائية على السواء. 
 لوسائل التالية:ابتعزيز إجراء عدم االمتثال أجنز حىت اآلن من املمكن 

األطراف، من خالل اليت تقدمها توسيع نطاق والية جلنة التنفيذ لتشمل أتكيد دقة البياانت  (أ)
ثما أساليب التحقق املبينة أدانه. وميكن للجنة التحقق من املعلومات املتعلقة حباالت حمددة معروضة عليها، حي

معاينة عشوائية للبياانت اخلاصة  ، فضال  عن إجراء عملياتبشأن حالة إساءة إبالغيكون هناك دليل أو اشتباه 
 جبميع األطراف.

إعمال إجراء عدم االمتثال لكي تشمل التقارير من األمانة استنادا  إىل  ة م شرات بدءزايد (ب)
املنشورات والتقارير العلمية اخلاضعة الستعراض النظراء الواردة من هيئات اخلرباء التقنيني، واملنظمات غري احلكومية، 

ما كومية الدولية، واملبلغني عن املخالفات. وستستعرض األمانة هذه املنشورات والتقارير، وتطلب واملنظمات احل
غري أنه يتعني تفويض جلنة  وتقدمها، حسب االقتضاء، إىل جلنة التنفيذ ملواصلة النظر فيها. يلزم من التوضيحات

 التنفيذ للتعامل مع هذه األنواع اجلديدة من اإلبالغ.
 اإلبالغ عن البياانتتعزيز  -جيم 

من نظم االمتثال املنشأة يف اآلونة األخرية مرحلة جتاوز عدد على النحو املبني يف الفرع الثالث أعاله،  -34
ويف إطار  االعتماد على البياانت واملعلومات املبلغ عنها ذاتيا  لضمان دقة وموضوعية املعلومات املبلغ عنها.

لبياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف اليت تتلقى الدعم من خالل امن بروتوكول مونرتايل، جيري التحقق 
وغريها من املعلومات اليت  7لتحقق من البياانت املقدمة مبوجب املادة ولكن قد يتم ا الصندوق املتعدد األطراف.

 تقدمها األطراف من خالل اآلليات التالية:
كيان أو خبري مستقل، من   بواسطةاألمانة،  تنفذهااليت واملعاينات العشوائية  داخل البلدالبعثات  (أ)

 واألطراف غري العاملة هبذه املادة. 5أجل التحقق من البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف العاملة ابملادة 
 استعراضات األقران للبياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف األخرى. (ب)

                                                           
فإن رصد بيع  UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/38 املتعدد األطراف يف وثيقته(  على سبيل املثال، ووفق ما اقرتحه الصندوق 14)

 اثين آيسوسياانت اثين فينيل امليثلني ميكن أن يساعد يف حتديد أوجه اخللل يف تصنيع رغوة البويل يوريثان.
 .2/5(  املقرر 15)
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 ج أكثر اتساقاا على الصعيد العاملي وحتسني االتصاالت فيما بني الشركاءتعزيز نظم الرتخيص لضمان اتباع هن -دال 

 التجاريني

أبرزت املناقشات بني األطراف خالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية أمهية  -35
إنشاء نظام ترخيص،  بطلبالربوتوكول ويكتفي  لربوتوكول مونرتايل.نظم الرتخيص الفعالة لضمان التنفيذ الناجح 

اعتماد هنج أكثر تفصيال   على الرغم منويرتك تفاصيل ذلك لفرادى األطراف، متشيا  مع مبدأ السيادة الوطنية )
واستجابة  لالهتمام الذي  اليت تتلقى الدعم من خالل الصندوق املتعدد األطراف(. 5لألطراف العاملة ابملادة 

األمانة على  تعمليز البياانت اليت تتيحها األمانة على موقعها الشبكي أبداه عدد من األطراف، ويف سياق تعز 
 نشرها يتسىن لكيإدراج روابط لقوانني ولوائح الرتخيص يف صفحات املوجزات القطرية على موقعها الشبكي 

 .ذلكلألطراف اليت ترغب يف 
على الصعيد العاملي، مع  بتطبيق هنج أكثر اتساقا  لنظم الرتخيصأن تسمح التالية  لإلجراءاتوميكن  -36

 احرتام السيادة الوطنية يف الوقت نفسه:
 تكليف خرباء ابستعراض عينة من نظم الرتخيص القائمة لتحديد أفضل املمارسات؛ (أ)
 بناء على طلبها؛ ، وذلكتوجيه األمانة لتقدمي املشورة إىل األطراف بشأن نظم الرتخيص (ب)
 وضع مبادئ توجيهية عامة لنظم الرتخيص؛ (ج)
وإجراء عملية تدقيق بالغ األمانة مبصادر ووجهات الواردات والصادرات، إباألطراف مطالبة  (د)

 .الشركاء يف التجارةبياانت و بياانت االسترياد والتصدير اخلاصة هبا  بني اليت تظهر الختالفات الكبريةل
 توجيهات إىل األطراف -هاء 

ا، إن وجدت، ميكن لألمانة أن تضع توجيهات شاملة استنادا  إىل التدابري اليت قد تقرر األطراف اختاذه -37
 القانونيةوالتجارة غري  القانوينواالستهالك غري  القانوينلألطراف بشأن مسائل مثل إبالغ جلنة التنفيذ ابإلنتاج غري 

 وبشأن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها للتعامل مع الظروف املختلفة.
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 الثالثق املرف
املعلومات املقارنة عن اآلليات املتعلقة ابلتنفيذ واالمتثال يف نظم خمتارة من النظم القانونية املتعددة 

 (1)األطراف

 مذكرة من األمانة
 مقدمة

اليت أعدت استجابة  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/4تقدم هذه املذكرة كمعلومات أساسية للوثيقة  -1
، أبن تعد األمانة وثيقة من شأهنا 2019لطلب جلنة التنفيذ، يف دورهتا الثانية والستني اليت عقدت يف متوز/يوليه 

أن تساعد اللجنة على التفكر يف كيفية التعامل مع اإلنتاج واالجتار غري القانونيني، هبدف حتديد الثغرات احملتملة 
والتحدايت، واألدوات، واألفكار واالقرتاحات املتعلقة ابلتحسني، لكي تنظر فيها اللجنة يف إجراء عدم االمتثال، 

 يف اجتماعها الثالث والستني.
ويتضمن تذييل هذه املذكرة جدوال  تُعرض فيه معلومات مقارنة عن اجلوانب املختلفة لآلليات املتعلقة  -2

نظم التفاقات بيئية  9لقانونية املتعددة األطراف، وتشمل نظاما  من النظم ا 11ابلتنفيذ واالمتثال واالمتثال يف 
متعددة األطراف. وال يراد من ذلك تقدمي استعراض شامل جلميع الكياانت املعنية، ولكنه يسعى ببساطة إىل 

 عرض عينة من الرتتيبات لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ.
االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت والنظم اليت جرى استعراضها هي على النحو التايل: اتفاقية  -3

؛ واتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها (1973) (CITES) الربية املهددة ابالنقراض
؛ واالتفاقية اخلاصة إباتحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف (1989)عرب احلدود 
؛ وبروتوكول كاراتخينا (1998)ت بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا )اتفاقية آرهو ( اختاذ القرارا

التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينية  (2000)للسالمة البيولوجية 
، امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي؛ وبروتوكول (2010)مها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدا

املعتمد مبوجب  (2015)امللحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاق ابريس  (1997)كيوتو 
روتردام املتعلقة ؛ واتفاقية (2013)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 
تعديلها الذي ينشئ آلية لالمتثال؛ وآلية استعراض السياسات التجارية  2019، اليت اعتمد يف العام (1998)

 لس حقوق اإلنسان.التابعة ملنظمة التجارة العاملية؛ وجم
وكل نظام من هذه النظم أنشئ لغرض خمتلف، على حنو يتسق مع أهداف اهليئة اليت أنشأته ومن خالل  -4

عمليات تفاوض واتفاق شاركت فيها أطراف متعددة. وابلتايل تعتمد النظم هُنُجا  خمتلفة للتنفيذ وقد تستخدم 
ا الكياانت املماثلة األخرى. وتتباين أيضا  عضوية تلك تفسريات أو هُنج خمتلفة عن تلك عن تلك اليت تستخدمه

النظم على النحو املبني يف التذييل. ولكن املعلومات املقدمة قد تربز وجهات النظر املختلفة اليت ستسرتشد هبا 
 .مناقشات جلنة التنفيذ بشأن هذا البند من جدول األعمال

 

                                                           
 .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3 هي صدر هذا املرفق يف األصل كوثيقة مستقلة ( 1)
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 التذييل
 املعلومات املقارنة عن اآلليات املتعلقة ابلتنفيذ واالمتثال يف نظم خمتارة من النظم القانونية املتعددة األطراف

 1اجلدول 
 والية آلية االستعراض/االمتثال

 198 )أ(: األطراف(1987بروتوكول مونرتايل )

 4/5( و1990) 2/5من الربوتوكول: مقررات م متر األطراف  8املادة  •
 ( املتعلقة إبجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ 1998) 10/10( و1992)

 183األطراف:  -( 1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
 دم االمتثال ومنحا اللجنة الدائمة والية تنفيذيةإجراء ع 3-14و  3-11أنشأ القراران  •

 187األطراف :  -( 1989اتفاقية ابزل )
من االتفاقية: أنشئ إجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ واالمتثال مبقرر  15املادة  •

 (2002) 6/12م متر األطراف 

 47األطراف:  -( 1998اتفاقية آرهوس )
إجراء عدم االمتثال وجلنة االمتثال مبقرر اجتماع األطراف من االتفاقية: أنشئ  15املادة  •

1/7 (2002) 
 103 اجلهات املوقعة:؛ 171األطراف:  -( 2000بروتوكول كاراتخينا )

من االتفاقية: أنشئ إجراء عدم االمتثال وجلنة االمتثال مبقرر م متر  34املادة  •
 1/7-اجتماع األطراف   ب-األطراف

 92 اجلهات املوقعة:؛ 120األطراف:  -( 2010بروتوكول انغواي )
-من االتفاقية: أنشئ إجراء عدم االمتثال وجلنة االمتثال مبقرر م متر األطراف 30املادة  •

 1/4-اجتماع األطراف ب ن
 192األطراف:  -( 1997بروتوكول كيوتو )

من الربوتوكول: أنشئ إجراء عدم االمتثال وجلنة االمتثال ابلقرار  18املادة  •
الصادر عن م متر األطراف العامل بوصفه اجتماع  (CMP.1/27) 1-ب ك/27

 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 185األطراف:  -( 2015اتفاق ابريس )
نشئت جلنة التنفيذ مبوجب من االتفاق: آلية لتيسري التنفيذ وتعزيز االمتثال؛ أ 15املادة  •

 الصادر عن م متر األطراف.  (CMA.1/20)املقرر 

 (2006)جملس حقوق اإلنسان 
على  5/1اإلنسان قرار وقرار جملس حقوق  60/251أنشأ قرار اجلمعية العامة  •

العملية الشاملة الستعراض األقران وإجراءات تقدمي  5/1الصعيد العاملي 
 الشكاوى.

  (1994السياسات التجارية )آلية استعراض 

أنشأ آلية استعراض السياسات التجارية وهيئة  :3اتفاق منظمة التجارة العاملية املرفق  •
 استعراض السياسات التجارية 

 128 اجلهات املوقعة:؛ 113األطراف:  -( 2013اتفاقية ميناماات )

 1/7-م املقرر امن االتفاقية: أنشأت جلنة التنفيذ واالمتثال. أوضح  15املادة  •
 الصادر عن م متر األطراف الطرائق التشغيلية

 72 اجلهات املوقعة:؛ 161األطراف:  -( 1998اتفاقية روتردام )
(: اعتمد املرفق السابع لالتفاقية، وأنشأ إجراء عدم 2019) 9/7-ر مقرر م متر األطراف ا •

 االمتثال وجلنة االمتثال

  .2019أيلول/سبتمرب  19على الصك القانوين احملدد حىت اتريخ )أ( تشمل مجيع األطراف اليت صدقت 
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 2اجلدول 
 تكوين هيئة االستعراض/االمتثال

 ( 1987بروتوكول مونرتايل )
أطراف ينتخبهم اجتماع األطراف  10هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة التنفيذ  •

 لفرتة سنتني، وذلك على أسا  التمثيل اجلغرايف العادل
 لألطرافممثلون  •
 مل تطلب خربات حمددة •

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
هيئة فرعية دائمة تشرف على العمل يف الفرتات الفاصلة بني اجتماعات  -اللجنة الدائمة  •

 م متر األطراف.
 وتتألف عضويتها من ممثلي األطراف الذين ينتخبون على أسا  التمثيل اجلغرايف العادل  •
 مل تطلب خربات حمددة •

 (1989اتفاقية ابزل )
طرفا  ينتخبهم م متر  15هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة التنفيذ واالمتثال  •

 األطراف على أسا  التمثيل اجلغرايف العادل
 بصفته الشخصيةخرباء يعمل كل منهم  •

 (1998اتفاقية آرهوس )
أعضاء ترشحهم األطراف واملنظمات غري  8هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة االمتثال  •

 احلكومية وينتخبهم اجتماع األطراف
 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •

 (2000بروتوكول كاراتخينا )
-طرفا  ينتخبهم م متر األطراف 15هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة االمتثال  •

 اجتماع األطراف على أسا  التمثيل اجلغرايف العادل
 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •

 (2010بروتوكول انغواي )
اجتماع -عضوا ينتخبهم م متر األطراف 15هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة االمتثال  •

األطراف؛ وتستند إىل التمثيل اجلغرايف العادل؛ يضم املرشحون ممثلني عن جمتمعات الشعوب 
 األصلية واجملتمعات احمللية

 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •
 (1997بروتوكول كيوتو )

عضوا ينتخبهم م متر األطراف  20دائمة تتألف من  هيئة فرعية -جلنة االمتثال  •
، وذلك على أسا  (CMP)العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 عضوا  مناواب   20التمثيل اجلغرايف العادل. ينتخب امل متر أيضا  
 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •

 (2015اتفاق ابريس )
عضوا ينتخبهم م متر األطراف  20هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة التنفيذ واالمتثال  •

، وذلك على أسا  التمثيل (CMA)العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس 
 اجلغرايف العادل.

 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •
كون جُيرى استعراض األقران للتنفيذ عن طريق التحاور مع الطرف املعين ضمن فريق عامل ت •

 عضويته مفتوحة جلميع األطراف
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 (2006جملس حقوق اإلنسان )
 47ينفذ استعراض األقران الشامل بواسطة فريق عامل اتبع للمجلس يتألف من  •

 دولة من الدول األعضاء
ينفذ إجراء تقدمي الشكاوى بواسطة فريق عامل معين ابحلاالت يتألف من ممثلني  •

اإلقليمية؛ ويعمل أعضاء الفريق العامل  عن الدول األعضاء تعينهم اجملموعات
 بصفتهم الشخصية

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
تتألف من مجيع األعضاء يف منظمة التجارة العاملية،  -هيئة استعراض السياسات التجارية  •

 وتعمل مبوجب قواعد خاصة
 ممثلون لألطراف •

 (2013الزئبق )اتفاقية ميناماات بشأن 
طرفا  ينتخبهم م متر  15هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة التنفيذ واالمتثال  •

 األطراف على أسا  التمثيل اجلغرايف العادل
 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •

 (1998اتفاقية روتردام )
طرفا  ينتخبهم م متر األطراف على أسا   15هيئة فرعية دائمة تتألف من  -جلنة االمتثال  •

 التمثيل اجلغرايف العادل
 خرباء يعمل كل منهم بصفته الشخصية •
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 3اجلدول 
 مهام هيئة االستعراض/االمتثال

 (1987بروتوكول مونرتايل )
 معاجلة فرادى حاالت عدم االمتثال •
أراضي الدولة الطرف املعنية بناء على االضطالع أبنشطة مجع املعلومات يف  •

 دعوة منها
تلقي املعلومات/املالحظات الواردة من األمانة فيما يتعلق ابالمتثال للربوتوكول  •

 والنظر فيها
 تقدمي التوصيات إىل اجتماع األطراف يف املسائل املتعلقة ابالمتثال للربوتوكول •

 (1973ت الربية املهددة ابالنقراض )اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنباات
 رصد وتقييم االمتثال العام لاللتزامات مبوجب االتفاقية  •
 تقدمي املشورة واملساعدة لألطراف يف سياق امتثاهلا اللتزاماهتا •
 التحقق من املعلومات  •
 اختاذ التدابري املتعلقة ابالمتثال يف حاالت عدم االمتثال •
والتحقق منها يف أراضي الدولة الطرف املعنية بناء على دعوة تنفيذ أنشطة مجع املعلومات  •

 منها
 (1989اتفاقية ابزل )

 معاجلة فرادى حاالت عدم االمتثال •
 استعراض املسائل العامة املتعلقة ابلتنفيذ واالمتثال •
 تقدمي املشورة والتوصيات غري امللزمة إىل الطرف املعين •
 تيسري املساعدة •
 ابالمتثال الطوعي وضع خطط العمل املتعلقة •
 تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف بشأن تدابري املتابعة •

 (1998اتفاقية آرهوس )
 معاجلة فرادى حاالت عدم االمتثال •
 إعداد التقارير املتعلقة ابالمتثال ألحكام االتفاقية وتنفيذها •
 رصد وتقييم وتيسري التنفيذ اللتزامات اإلبالغ واالمتثال هلا •
 أبنشطة مجع املعلومات يف أراضي الدولة الطرف املعنية مبوافقتهااالضطالع  •
 تقدمي املشورة وتيسري املساعدة •
 طلب تقدمي اسرتاتيجية امتثال من الطرف املعين •
 تقدمي التوصيات إىل اجتماع األطراف •

 (2000بروتوكول كاراتخينا )
 النظر يف فرادى حاالت عدم االمتثال ومعاجلتها •
 واملساعدة إىل الطرف املعينتقدمي املشورة  •
اجتماع -اختاذ التدابري، حسب االقتضاء، أو تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف •

 األطراف
 الطلب إىل الطرف املعين أن يضع خطة عمل لالمتثال •
 استعراض املسائل العامة املتعلقة ابمتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول  •

 (2010بروتوكول انغواي )
 معاجلة فرادى حاالت عدم االمتثال •
 تقدمي املشورة وتيسري املساعدة للطرف املعين •
 االضطالع أبنشطة مجع املعلومات يف أراضي الدولة الطرف املعنية بناء على دعوة منها •
 الطلب إىل الطرف املعين أن يضع خطة عمل لالمتثال •
 اجتماع األطراف-تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف •
   املسائل الشاملة لعدم االمتثال العامالنظر يف •
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 (1997بروتوكول كيوتو )
 النظر يف فرادى حاالت عدم االمتثال ومعاجلتها •
 تقدمي املشورة والتيسري لألطراف يف جمال تنفيذ الربوتوكول •
 تيسري تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات •
 املبكر إبمكانية حدوث عدم االمتثالتوفري اإلنذار  •
احلكم على مدى االمتثال ألهداف ختفيض االنبعااثت، والشروط املنهجية  •

 وشروط اإلبالغ وأهلية املشاركة يف آليات السوق
 مطالبة األطراف املعنية بوضع خطط عمل لالمتثال •
 تنفيذ التدابري يف حاالت عدم االمتثال •

 (2015اتفاق ابريس )
 ادى حاالت عدم االمتثال ومعاجلتهاالنظر يف فر  •
املشاركة يف عملية نظر تيسريية يف املسائل املتعلقة ابلتناقضات الكبرية واملستمرة يف املعلومات  •

 اليت يقدمها أحد األطراف
 مساعدة الطرف املعين يف احلصول على التمويل والتكنولوجيا والدعم يف جمال بناء القدرات •
 املعين، مبا يف ذلك فيما يتعلق بوضع خطة عمل لالمتثال تقدمي التوصيات إىل الطرف •
 إصدار النتائج الوقائعية فيما يتعلق ابلتنفيذ واالمتثال •
 حتديد ومعاجلة املسائل الشاملة للتنفيذ واالمتثال •
 تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس •

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
 تقييم حالة حقوق اإلنسان يف كل دولة من الدول األعضاء •
 استعراض مدى الوفاء اباللتزامات والتعهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان •
 توفري املساعدة التقنية والدعم يف جمال بناء القدرات •
 تعيني خرباء مستقلني لرصد حاالت حقوق اإلنسان •
 تقدمي التوصيات إىل اجمللس •

 (1994سات التجارية )آلية استعراض السيا
 تقييم مدى تقيد األعضاء أبساسيات قواعد منظمة التجارة العاملية وضوابطها والتزاماهتا •
تقييم آاثر السياسات واملمارسات التجارية اليت يتبعها األعضاء على النظام التجاري املتعدد  •

 األطراف
 نشر نتائج االستعراضات وإحالتها إىل امل متر الوزاري •

 (2013ميناماات بشأن الزئبق ) اتفاقية
 النظر يف فرادى حاالت عدم االمتثال ومعاجلتها •
 حبث املسائل العامة املتعلقة ابلتنفيذ واالمتثال •
 تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف •

 (1998اتفاقية روتردام )
 النظر يف فرادى حاالت عدم االمتثال ومعاجلتها •
 إىل الطرف املعينتقدمي املشورة والتوصيات غري امللزمة  •
 تقدمي املعلومات ملساعدة الطرف املعين يف وضع خطة لالمتثال •
 تقدمي التوصيات إىل م متر األطراف بشأن التدابري الرامية إىل ضمان االمتثال •
 النظر يف املسائل الشاملة املتعلقة ابالمتثال العام •
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 4اجلدول 
 االمتثالبدء إعمال إجراء عدم 

 (1987بروتوكول مونرتايل )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 بواسطة طرف أو أطراف فيما يتعلق ابمتثال طرف آخر •
 بواسطة األمانة من خالل التقرير الذي تقدمه إىل جلنة التنفيذ •

 (1973)اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض 
 بواسطة األمانة من خالل تقاريرها املقدمة إىل اللجنة الدائمة •
كجزء من مسائل االمتثال اليت تعرض بصورة أخرى على اللجنة الدائمة من املنظمات  •

 غري احلكومية أو املنظمات احلكومية الدولية
 (1989اتفاقية ابزل )

 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 فيما يتعلق ابمتثال طرف آخربواسطة طرف  •
 إبحالة من األمانة •

 (1998اتفاقية آرهوس )
 بواسطة طرف فيما يتعلق بطرف آخر •
 إبحالة من األمانة •
 من خالل الرسائل اليت ترد من اجلمهور العام )األفراد أو املنظمات( •

 (2000بروتوكول كاراتخينا )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 يتأثر مباشرة أو حيتمل أن يتأثر من عدم امتثال طرف آخر بواسطة طرف •

 (2010بروتوكول انغواي )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 بواسطة طرف فيما يتعلق ابمتثال طرف آخر •
 بواسطة جلنة االمتثال بناء على طلب منها •
 اجتماع األطراف-إبحالة من م متر األطراف •

 (1997بروتوكول كيوتو )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 بواسطة أفرقة خرباء االستعراض من خالل مسائل التنفيذ •
 بواسطة طرف فيما يتعلق ابمتثال طرف آخر •

 (2015اتفاق ابريس )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 بواسطة جلنة التنفيذ واالمتثال بناء على طلب منها •

 (2006)جملس حقوق اإلنسان 
 بواسطة اجلهات املكلفة بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة •
بواسطة الرسائل الواردة من أي شخص أو جمموعة من األشخاص، مبا يف  •

 ذلك املنظمات غري احلكومية
 

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 ال ينطبق •
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 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
 فيما يتعلق ابمتثالهبواسطة الطرف املعين  •
 من خالل التقارير الوطنية •
 عن طريق الطلبات اليت يقدمها م متر األطراف •

 (1998اتفاقية روتردام )
 بواسطة الطرف املعين فيما يتعلق ابمتثاله •
 بواسطة طرف يتأثر مباشرة أو حيتمل أن يتأثر من عدم امتثال طرف آخر •
 بواسطة جلنة االمتثال بناء على طلب منها •
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 5اجلدول 
 سلطة اختاذ القرارات

 (1987بروتوكول مونرتايل )
تنظر جلنة التنفيذ يف مسائل عدم االمتثال اليت حتال إليها وتقدم التوصيات  •

 بشأهنا إىل اجتماع األطراف
ويتخذ اجتماع األطراف القرارات النهائية بشأن مسائل عدم االمتثال استنادا  •

 إىل توصيات جلنة التنفيذ وتفرض العواقب على حاالت عدم االمتثال 

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
 األطرافتتقاسم االختصاص اللجنة الدائمة وم متر  •
وبوسع جلنة الدائمة أن تفرض طائفة واسعة من التدابري إلعادة الطرف املعين إىل حالة  •

 االمتثال
ولكن بوسع م متر األطراف وحده أن يفرض وقف التجارة يف العينات بناء على توصية  •

 من اللجنة الدائمة
السياسة العامة وميار  م متر األطراف صالحيات السلطة العامة، ويقدم التوجيه يف جمال  •

 ويستعرض املقررات اليت تتخذها اللجنة الدائمة، عند االقتضاء
 (1989اتفاقية ابزل )

 تتقاسم االختصاص جلنة التنفيذ واالمتثال وم متر األطراف •
ميكن للجنة التنفيذ واالمتثال أن تتخذ التدابري املتعلقة ابملشورة والتوصيات  •

 الطوعية ابلتنسيق مع الطرف املعينوتيسري املساعدة، ووضع خطط العمل 
وبوسع م متر األطراف أن يصدر التحذيرات ويقدم املساعدة املالية والتقنية  •

 بناء على توصية من جلنة التنفيذ واالمتثال

 (1998اتفاقية آرهوس )
تنظر جلنة االمتثال يف احلاالت الفردية، وتصدر التوصيات إىل اجتماع األطراف بشأن  •

 ابةتدابري االستج
ويتخذ اجتماع األطراف تدابري االستجابة املناسبة لكي تصبح األطراف يف حالة امتثال  •

 كامل
وجيوز للجنة االمتثال أن تتخذ تدابري م قتة، ابلتعاون مع الطرف املعين، إىل أن يتخذ  •

 اجتماع األطراف قرارا  هبذا الصدد
 (2000بروتوكول كاراتخينا )

 اجتماع األطراف-الدائمة وم متر األطرافتتقاسم االختصاص اللجنة  •
وميكن للجنة االمتثال أن تقدم املشورة واملساعدة، وتطلب إىل الطرف املعين  •

 أن يضع خطة عمل لالمتثال
اجتماع األطراف -وبناء على توصية من جلنة االمتثال ميكن مل متر األطراف •

بناء القدرات؛ تيسري املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا والدعم يف جمال 
 وإصدار التحذيرات؛ ونشر املعلومات عن حاالت عدم االمتثال

 (2010بروتوكول انغواي )
 اجتماع األطراف-تتقاسم االختصاص اللجنة الدائمة وم متر األطراف •
 وميكن للجنة االمتثال أن تقدم املشورة واملساعدة، وتطلب وضع خطة عمل لالمتثال •
اجتماع األطراف تيسري -االمتثال ميكن مل متر األطرافوبناء على توصية من جلنة  •

املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا والدعم يف جمال بناء القدرات؛ إصدار حتذير خطي، 
 أو بيان لإلعراب عن القلق، أو إعالن بعدم االمتثال
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 (1997بروتوكول كيوتو )
 حاالت عدم وتتخذ جلنة االمتثال القرارات النهائية، وتفرض العواقب يف •

 االمتثال
ينظر م متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  •

(CMP)  يف طلبات الطعن اليت تقدم فيما يتعلق ابنتهاكات حقوق احملاكمة
 وفق األصول القانونية

 (2015اتفاق ابريس )
التيسريية إىل حد كبري يف تكلف جلنة التنفيذ واالمتثال ابختاذ التدابري النهائية ولكن  •

 حاالت عدم االمتثال

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
يتخذ اجمللس القرارات النهائية فيما يتعلق حباالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  •

 اإلنسان واحلرايت األساسية

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 ينظر فيها امل متر الوزاريتقدم تقارير هيئة استعراض السياسات التجارية لكي  •

 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
تبحث جلنة التنفيذ واالمتثال املسائل الفردية والشاملة للتنفيذ واالمتثال،  •

 وتصدر التوصيات بشأهنا إىل م متر األطراف
 يتخذ م متر األطراف القرارات بشأن مسائل التنفيذ واالمتثال •

 (1998اتفاقية روتردام )
 جيوز للجنة االمتثال أن تقدم املشورة والتوصيات غري امللزمة إىل الطرف املعين •
ويتخذ م متر األطراف القرارات النهائية، ويفرض العواقب يف حاالت عدم االمتثال، بناء  •

 على توصية من جلنة االمتثال
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 6اجلدول 
 النهج )التيسري أو اإلنفاذ(

 (1987بروتوكول مونرتايل )
 وتيسريي غري ختاصمي وغري قضائيتعاوين  •

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
 داعم تيسريي وغري ختاصمي •
 جيري إنفاذ توصيات وقف التجارة يف انتظار العودة إىل االمتثال على الصعيد الوطين •

 (1989اتفاقية ابزل )
 تصادمي وغري ملزموقائي وتيسريي غري  •

 (1998اتفاقية آرهوس )
 تشاوري وتيسريي غري قضائي وغري تصادمي •

 (2000كاراتخينا )بروتوكول  
 تيسريي غري ختاصمي •

 (2010)بروتوكول انغواي 
 استشاري تعاوين تيسريي وغري ختاصمي •

 (1997)بروتوكول كيوتو 
 يشمل التيسري واإلنفاذ القوي لالمتثال •

 (2015)اتفاق ابريس 
 تيسريي غري ختاصمي وغري عقايب •

 (2006)جملس حقوق اإلنسان 
 تعاوين شفاف غري تصادمي وغري مسيس. •

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 تعاوين وتيسريي •

 (2013) اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
 تعاوين وتيسريي غري ختاصمي وغري قضائي •

 (1998روتردام )اتفاقية 
 تعاوين وتيسريي •
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 7اجلدول 
 املشاركة )مفتوحة أو مغلقة(

 (1987بروتوكول مونرتايل )
 اجتماعات مغلقة؛ وحتمي السرية؛ والتقارير متاحة الطالع اجلمهور •
 حيق لألطراف األخرى أن تشارك يف حالة دعوهتا •
حتضر اللجنة التنفيذية والوكاالت املنفذة االجتماعات من أجل تقدمي املعلومات،  •

 حسب االقتضاء

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
اجتماعات اللجنة الدائمة مفتوحة للمراقبني )مثل كياانت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية  •

 الدولية واملنظمات غري احلكومية( ما مل يقرر األعضاء خالف ذلك

 (1989اتفاقية ابزل )
 عات مغلقة ال حتضرها األطراف األخرى والعامةاالجتما •

 (1998اتفاقية آرهوس )
 االجتماعات مفتوحة للمراقبني ولكن جيوز إغالقها لضمان السرية •
تفتح ملشاركة الطرف املعين والطرف الذي يقدم املعلومات وألفراد اجلمهور الذين يقدمون  •

 رسائل ذات صلة
 (2000بروتوكول كاراتخينا )

 االمتثال إذا كانت ستجتمع يف جلسات مفتوحة أو مغلقةتقرر جلنة  •
 من حق الطرف املعين والطرف الذي يقدم معلومات املشاركة يف املداوالت •

 (2010بروتوكول انغواي )
 االجتماعات مفتوحة ما مل تقرر جلنة االمتثال خالف ذلك •
تسمح  ولكنها الخالل النظر يف احلاالت الفردية، تفتح االجتماعات ملشاركة األطراف  •

 حبضور اجلمهور العام
 يشارك ممثلو جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية بصفة مراقبني •

 (1997بروتوكول كيوتو )
تعقد االجتماعات املفتوحة للجميع ما مل تقرر اهليئة العامة أو الفرع للجنة االمتثال  •

 خالف ذلك
اجلمهور العام أثناء عمليات وضع تكون االجتماعات مغلقة وال تسمح حبضور  •

 املقررات واعتمادها

 (2015اتفاق ابريس )
 تعقد االجتماعات املفتوحة للجميع ما مل تقرر جلنة التنفيذ واالمتثال خالف ذلك •
تكون االجتماعات مغلقة وال تسمح حبضور اجلمهور العام أثناء عمليات وضع املقررات  •

 واعتمادها

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
تفتح جلسات الفريق العامل املعين ابستعراض األقران الشامل أمام الدول اليت هلا  •

 مركز املراقب وغريها من اجلهات املعنية
 إجراء تقدمي الشكاوى سرية ومغلقة فال تسمح حبضور اجلمهور العام •

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 التجارية حلضور املراقبنيتفتح مداوالت هيئة استعراض السياسات  •
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 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
، الدول غري األطراف وكياانت األمم املتحدة واملنظمات مفتوحة للمراقبني )مثال   •

 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية( ما مل تقرر جلنة االمتثال خالف ذلك

 (1998اتفاقية روتردام )
 مل تقرر جلنة االمتثال خالف ذلكاالجتماعات مفتوحة ما  •
تسمح حبضور  خالل النظر يف احلاالت، تفتح االجتماعات ملشاركة األطراف ولكنها ال •

 اجلمهور العام
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 8اجلدول 
 متطلبات اإلبالغ

 (1987بروتوكول مونرتايل )
 اإلبالغ اإللزامي:

 يبلغ عن بياانت خط األسا  مرة واحدة •
املتعلقة بكميات اإلنتاج والواردات والصادرات اإلبالغ السنوي عن البياانت  •

واملواد األولية والكميات املدمرة واليت يعاد تدويرها وعن االنبعااثت من مركبات 
 الكربون اهليدروفلورية حبسب املنشأة؛ تقدمي املبادئ التوجيهية والنماذج

وتوعية تقدمي موجز للمعلومات كل سنتني عن األنشطة املتعلقة ابلبحث والتطوير  •
 اجلمهور وتبادل املعلومات

 تقدمي التقارير مرة واحدة لإلبالغ عن إنشاء نظام الرتخيص •
اإلبالغ يف إطار مقررات اجتماع األطراف بشأن اإلعفاءات ألغراض االستخدام  •

 الضروري واستخدامات عوامل املعاجلة
 :اإلبالغ الطوعي

وجهاهتا، وبشأن استخدامات بشأن املواد اليت تدمر، وأنواع الصادرات وكمياهتا و  •
املواد األولية وكميات الواردات ومصادرها واملعلومات عن مس ويل تنسيق نظام 

 الرتخيص، واالجتار غري القانوين واملسائل ذات الصلة به

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
تعهد السجالت يف التجارة ابلعينات؛ والتقارير الدورية بشأن التنفيذ؛ والتقارير السنوية عن  •

 التجارة والتجارة غري القانونية؛ التقارير اليت تقدم كل سنتني عن تدابري اإلنفاذ 
 تقدمي املبادئ التوجيهية والنماذج  •

 (1989اتفاقية ابزل )
اليت تتضمن معلومات عن الكميات املتولدة تعد األطراف وتقدم التقارير السنوية  •

 واالسترياد والتصدير وعمليات التخلص من النفاايت اخلطرة والنفاايت األخرى
 تعد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها م متر األطراف •
اإلبالغ اإللزامي لألمانة عن احلاالت امل كدة من االجتار غري القانوين وفقا  •

 لمبادئ التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها م متر األطرافل
يعترب االجتار غري القانوين عمال  إجراميا  وتلزم األطراف مبنع حاالت االجتار غري  •

 القانوين ومعاقبتها

 (1998اتفاقية آرهوس )
 وتنفيذهاتعد األطراف وتقدم تقارير التنفيذ الوطنية الدورية بشأن التدابري التشريعية والتنظيمية  •
 تعد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها اجتماع األطراف •
تعد التقارير ابلتشاور مع اجلهات املعنية من الوكاالت احلكومية واجلهات الفاعلة غري  •

 احلكومية
بشأن التنفيذ يف “ تقارير موازية”تعد املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية وتقدم  •

 بلدان معينة
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 (2000بروتوكول كاراتخينا )
للمبادئ  تقدم األطراف التقارير الوطنية إىل األمانة كل أربع سنوات وفقا   •

 اجتماع األطراف-التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها م متر األطراف
تقدم األطراف إىل مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية املعلومات املتعلقة  •

واللوائح الوطنية، وموجزات تقييم املخاطر والقرارات النهائية فيما يتعلق ابلقوانني 
 ابلواردات، واملعلومات عن النقل غري القانوين عرب احلدود

اإلبالغ اإللزامي ملركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية بشأن عمليات النقل  •
  غري القانوين عرب احلدود

 (2010بروتوكول انغواي )
األطراف التقارير الوطنية الدورية وفقا للمبادئ التوجيهية والنماذج اليت وافق عليها تقدم  •

 اجتماع األطراف-م متر األطراف
 تقدم املعلومات أيضا  إىل مركز تبادل املعلومات عن إاتحة املوارد الوراثية وتقاسم منافعها  •
مات عن التنفيذ الوطين وعن تقدم جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أيضا املعلو  •

 دقة واكتمال املعلومات الواردة يف التقرير الوطين للطرف.
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 (1997بروتوكول كيوتو )
للمبادئ  تبلغ األطراف سنواي  عن قوائم جرد غازات االحتبا  احلراري وفقا   •

التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها م متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 يف بروتوكول كيوتو

تقدم األطراف املعلومات التكميلية عن طريق بالغات وطنية تقدم مبوجب  •
 االتفاقية لبيان امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول

من عمليات استعراض اخلرباء التقين  ختضع املعلومات املقدمة لعملية مستقلة •
 جيريها طرف خارجي

 (2015اتفاق ابريس )
للطرائق واإلجراءات واملبادئ  تقدم األطراف تقارير ثنائية السنوات عن الشفافية وفقا   •

 التوجيهية اليت اعتمدها م متر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس
أن قوائم اجلرد الوطنية النبعااثت غازات االختبا  احلراري؛ تتضمن التقارير معلومات بش •

واملعلومات الالزمة لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ وحتقيق مسامهات الطرف احملددة وطنيا ؛ 
 واملعلومات املتعلقة بتأثريات تغري املناخ وعمليات التكيف معه 

دعم املايل والدعم يف جمال نقل التكنولوجيا وبناء تقدم البلدان املتقدمة النمو املعلومات عن ال •
 القدرات املقدم إىل البلدان النامية

ختضع املعلومات املقدمة لعملية مستقلة من عمليات استعراض اخلرباء التقين جيريها طرف  •
 خارجي

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
للمبادئ التوجيهية  سنوات وفقا   4تقدم كل دولة من الدول األعضاء تقريرا  كل  •

اليت اعتمدها اجمللس بشأن تنفيذ التزامات كل منها وتعهداهتا يف جمال حقوق 
 اإلنسان

ويتلقى اجمللس أيضا  التقارير اليت تصدر عن األمانة واإلجراءات اخلاصة وهيئات  •
املعاهدات وكياانت األمم املتحدة واملنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات 

 ميةغري احلكو 

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا هيئة  تقدم كل دولة من الدول األعضاء تقريرا سنواي وفقا   •

 استعراض السياسات التجارية بشأن السياسات واملمارسات التجارية اليت تتبعها.
تقدم كل دولة من الدول األعضاء أيضا حتديثات سنوية للبياانت اإلحصائية واملعلومات عن  •

التطورات اهلامة اليت حدثت يف الفرتات الفاصلة بني االستعراضات اليت جتريها هيئة استعراض 
 السياسات التجارية 

راض ويُلزم كل عضو خيضع لالستعراض بتقدمي تقرير كامل لكي تنظر فيه هيئة استع •
 السياسات التجارية

 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
سنوات وتقدم تقارير فرتة السنتني عن  4تقدم األطراف التقارير الكاملة كل  •

 للمبادئ التوجيهية والنماذج اليت اعتمدها م متر األطراف مسائل خمتارة وفقا  
وعن فعالية هذه التدابري التقارير عن التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية،  •

 والتحدايت اليت تواجه األطراف

 (1998اتفاقية روتردام )
تُلزم األطراف بتقدمي اإلشعارات إىل األمانة بشأن ما يلي: السلطات الوطنية املعينة؛  •

اإلجراءات التنظيمية النهائية بشأن املواد الكيميائية احملظورة أو اخلاضعة لقيود صارمة؛ 
 ططات كميات استرياد املواد الكيميائية املسجلةاملعلومات عن خم
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 9اجلدول 
 دور األمانة

 (1987بروتوكول مونرتايل )
تلقي املعلومات والتما  التوضيح ضمن األطر الزمنية احملددة، وإعداد التقارير  •

اليت تقدم إىل اجتماع األطراف وجلنة االمتثال بشأن مسائل االمتثال اليت 
 تزال معلقة ال

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
دراسة التقارير والتما  املزيد من املعلومات، واإلشارة إىل املسائل املتعلقة ابلتنفيذ لدى الطرف  •

 املعين
 إعداد التقرير السنوي الذي يقدم إىل م متر األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية •
ل، ابلتشاور مع رئيس اللجنة الدائمة، مع الطرف املعين من أجل معاجلة أهم املسائل املتعلقة العم •

 ابالمتثال، وتقدمي املشورة واملساعدة التقنية 
 إحالة املسائل املعلقة إىل اللجنة الدائمة، وجيوز لألخرية أن تتابع املسألة مع الطرف املعين •

 (1989اتفاقية ابزل )
املعلومات والبياانت املقدمة يف التقارير الوطنية، والتما  استعراض  •

التوضيحات حسب االقتضاء، وإعداد التقرير السنوي اجملمع الذي يعرض 
 على م متر األطراف

 بدء حتريك إجراء عدم االمتثال يف حاالت عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ •
 على األطراف املعنية، تعميم املعلومات املتلقاة بشأن االجتار غري القانوين •

 وتقدمي املساعدة التقنية

 (1998اتفاقية آرهوس )
إعداد التقارير التجميعية اليت تعرض على اجتماع األطراف بشأن التقدم احملرز يف التنفيذ  •

 واالجتاهات والتحدايت واحللول ذات الصلة، وذلك استنادا  إىل تقارير التنفيذ الوطنية
الوطنية، والتما  املزيد من املعلومات والتوضيحات، وتوجيه انتباه جلنة استعراض تقارير التنفيذ  •

 االمتثال إىل حاالت عدم االمتثال

 (2000بروتوكول كاراتخينا )
إعداد التجميعات والتحليالت للتقارير الوطنية لكي تنظر فيها جلنة االمتثال  •

 اجتماع األطراف-وم متر األطراف
والتوضيحات من األطراف عندما تطلبها جلنة التما  املزيد من املعلومات  •

 االمتثال

 (2010بروتوكول انغواي )
إعداد التقارير اليت جتمع فيها املعلومات املقدمة يف التقارير الوطنية من أجل عرضها على م متر  •

 اجتماع األطراف وجلنة االمتثال-األطراف
 املعينإاثرة املسائل املتعلقة بدقة واكتمال املعلومات مع الطرف  •
 إحالة مسائل االمتثال اليت ال تزال معلقة إىل جلنة االمتثال •

 (1997بروتوكول كيوتو )
 تشكيل فريق من خرباء االستعراض للطرف املعين عند تلقي التقارير الوطنية •
 إعداد تقرير جتمع وحتلل فيه البالغات الوطنية اليت قدمتها مجيع األطراف •

 (2015اتفاق ابريس )
يت جُتمع فيها املعلومات الواردة يف تقارير فرتة السنتني اليت تقدمها األطراف عن إعداد التقارير ال •

 الشفافية ويف تقارير اجلرد الوطنية
 تشكيل أفرقة خرباء االستعراض التقين لكل طرف •
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النهائية اليت تعدها أفرقة خرباء االستعراض إىل م متر إحالة تقارير االستعراض  •
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال 

 والطرف املعين
توجيه انتباه جلنة االمتثال إىل مسائل التنفيذ الواردة يف تقارير أفرقة خرباء  •

 االستعراض

 إعداد تقرير سنوي عن استعراض اخلرباء التقين •
قارير قوائم اجلرد الوطنية وتقارير نشر تقارير فرتة السنتني اليت تقدمها األطراف عن الشفافية وت •

 استعراض اخلرباء التقين والسجالت التيسريية املتعددة األطراف اليت تنظر يف التقدم احملرز

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
إعداد جتميع للمعلومات الواردة يف التقارير الصادرة عن هيئات املعاهدات  •

 واإلجراءات اخلاصة وكياانت األمم املتحدة

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
إعداد تقرير ضمن مس وليتها اخلاصة لكل دولة من الدول األعضاء اليت ختضع لالستعراض فيما  •

 يتعلق بسياساهتا وممارساهتا التجارية وتنفيذها ملتطلبات منظمة التجارة العاملية
 إعداد تقارير نصف سنوية عن اجتاهات السياسات التجارية •

 (2013قية ميناماات بشأن الزئبق )اتفا
إعداد التقارير الدورية اليت تقدم إىل م متر األطراف استنادا إىل املعلومات  •

 الواردة من األطراف واملصادر األخرى بشأن تنفيذ االتفاقية

 (1998اتفاقية روتردام )
 يةتزويد األطراف بنبذة عن املعلومات الواردة بشأن اإلجراءات التنظيمية النهائ •
 التحقق من أن اإلجراءات التنظيمية النهائية تليب املتطلبات احملددة للمعلومات •
توجيه انتباه جلنة االمتثال إىل املسائل الشاملة لالمتثال العام اليت حددهتا األمانة أثناء أتديتها  •

 ملهامها
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 10اجلدول 
 التحقق من البياانت واملعلومات املبلغ عنها واستعراضها

 (1987مونرتايل ) بروتوكول
 يلزم كل طرف أبن يكون لديه نظام ترخيص للواردات والصادرات •
 يتوىل كل طرف املس ولية عن الدقة يف تقارير اإلبالغ •
ال جُيرى حتقق مستقل حمدد من املعلومات أو البياانت املبلغ عنها مبوجب  •

 الربوتوكول أو مبوجب مقررات اجتماع األطراف
 الداخلية يف البياانت املبلغ عنهاتوضح األمانة التناقضات  •
 جيرى التحقق من البياانت املبلغ عنها يف إطار اتفاقات التمويل •
وجيري التحقق من التقارير املقدمة مبوجب اتفاقات التمويل مبقارنتها مع  •

 التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكول لتحديد أوجه التضارب

 (1973والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت 
 يُلزم كل طرف برصد تصاريح التصدير والصادرات الفعلية •
جتري األطراف األخرى واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية عمليات  •

 الرصد وتبلغ األمانة ابالنتهاكات
 جتري األمانة عمليات خمصصة للتحقق داخل البلدان •
 والية اللجنة املعنية ابحليوان والنبات االستعراضات واملشاورات واإلبالغتشمل  •
 جيوز للجنة الدائمة أن تتحقق من املعلومات اليت يقدمها أي طرف من األطراف •

 (1989اتفاقية ابزل )
 تكلف األمانة وجلنة التنفيذ واالمتثال بوالية استعراض التقارير الوطنية •
التوضيح من أحد األطراف بشأن املعلومات الواردة جيوز لألمانة أن تلتمس  •

 يف تقريره الوطين
متكَّن األطراف من رصد انتهاكات األطراف األخرى اللتزاماهتا وإبالغ األمانة  •

 مبثل هذه احلاالت

 (1998اتفاقية آرهوس )
تستعرض األمانة تقارير التنفيذ الوطنية وجيوز هلا أن تلتمس التوضيحات واملزيد من  •

 لومات من األطرافاملع
عقب االستعراض، جيوز لألمانة أن توجه انتباه جلنة االمتثال إىل احلاالت احملتملة لعدم  •

 االمتثال
 ترصد جلنة االمتثال مدى االمتثال اللتزامات اإلبالغ •
سيما املنظمات غري احلكومية، برصد  تقوم اجلهات الفاعلة غري احلكومية، وال •

 جلنة االمتثال هبااالنتهاكات وتبلغ األمانة و 
 (2000بروتوكول كاراتخينا )

تعاجل جلنة االمتثال املسائل العامة املتعلقة بعدم االمتثال، وذلك على أسا   •
 التقارير الوطنية

جيوز للجنة االمتثال أن تلتمس التوضيحات واملعلومات اإلضافية من  •
 األطراف، وذلك عن طريق األمانة

املعلومات املقدمة يف التقرير الوطين واملعلومات تستعرض جلنة االمتثال اتساق  •
 املقدمة إىل مركز تبادل معلومات السالمة البيولوجية

تقيم جلنة االمتثال ما إذا كانت املعلومات املقدمة إىل مركز تبادل معلومات  •
 السالمة البيولوجية تتوافق مع أحكام الربوتوكول

 (2010بروتوكول انغواي )
التقارير الوطنية، وجيوز هلا أن تثري املسائل املتعلقة بدقة واكتمال تستعرض األمانة  •

املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية أو املقدمة إىل مركز تبادل املعلومات عن إاتحة 
 املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 جيوز جملتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية أن تقدم معلومات بشأن اكتمال •
 ودقة املعلومات املقدمة يف التقارير الوطنية
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 (1997بروتوكول كيوتو )
ختضع التقارير والبالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف الستعراض مستقل  •

 جيريه طرف خارجي من أفرقة خرباء االستعراض
 تشمل االستعراضات التحقق من اكتمال املعلومات ودقتها •
 االستعراض زايرات داخل البلدتشمل عملية فريق خرباء  •
جيوز ألفرقة خرباء االستعراض أن تطرح األسئلة على الطرف املعين وتطلب  •

 املزيد من املعلومات وتلتمس التوضيحات منه
وحيدد التقرير النهائي لفريق خرباء االستعراض مسائل التنفيذ اليت ينبغي أن  •

 تعاجلها جلنة االمتثال

 (2015اتفاق ابريس )
 إلطار من عملييت استعراض تقين مستقل جيريه طرف خارجي واستعراض لألقرانيتألف ا •
وجتري االستعراض التقين أفرقة خرباء االستعراض التقين، اليت تدر  االتساق والدقة  •

 واالكتمال للمعلومات، وتلتمس التوضيحات وتطلب املزيد من املعلومات
 داخل البلد وتشمل عملية فريق خرباء االستعراض التقين زايرات •
 وتصدر أفرقة خرباء االستعراض التقين تقريرا  عن االستعراض •
وتتيح عملية استعراض األقران لألطراف األخرى توجيه األسئلة إىل الطرف املعين والتما   •

التوضيحات منه بناء على تقريره لفرتة السنتني عن الشفافية وعلى تقرير فريق خرباء 
 االستعراض التقين

 (2006اإلنسان )جملس حقوق 
خرباء مستقلون يف جمال حقوق اإلنسان )اإلجراءات اخلاصة( يكلفون برصد  •

 حالة حقوق اإلنسان يف بلدان بعينها  واستعراضها والتحقق منها
 وجيوز هلم أن يلتمسوا مزيدا من املعلومات والتوضيحات •
جيوز لألفراد أو اجلماعات إبالغ جملس األمن عن حاالت االنتهاكات  •

 سيمةاجل
توفر العملية الشاملة الستعراض األقران منتدى تفاعليا  مفتوحا  يبحث حالة  •

 حقوق اإلنسان يف كل دولة من الدول األعضاء

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 تعد األمانة تقريرها، ابلتزامن مع تقرير الدولة العضو •
العضو املعنية، بوسائل منها الزايرات تلتمس األمانة املعلومات والتوضيحات من الدولة  •

 داخل البلد
تقدم األطراف األخرى األسئلة وتلتمس التوضيحات من الدولة العضو يف عملية  •

 استعراض األقران يف إطار هيئة استعراض السياسات التجارية

 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
 ال تفرض إجراءات حتقق حمددة •
املعلومات إىل م متر األطراف للمساعدة يف استعراضها ولكن األمانة تقدم  •

 للتقارير الوطنية

 (1998اتفاقية روتردام )
تتحقق األمانة من كون اإلجراء التنظيمي النهائي الذي يقدمه أحد األطراف يستويف  •

 متطلبات املعلومات احملددة يف االتفاقية
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 11اجلدول 
 عواقب عدم االمتثال

 (1987)بروتوكول مونرتايل 
 جيوز للجنة التنفيذية أن تقوم مبا يلي:

تقدمي املساعدة املالئمة، مبا يف ذلك يف مجع البياانت واإلبالغ عنها، واملساعدة  •
 التقنية، ونقل التكنولوجيا واملساعدة املالية، ونقل املعلومات والتدريب

 وإصدار التحذيرات •
الربوتوكول، وفقا لقواعد القانون تعليق العمل حبقوق وامتيازات معينة مينحها  •

الدويل، سواء كانت ختضع أو ال ختضع لقيود زمنية، وذلك فيما يتعلق ابلرتشيد 
الصناعي، واإلنتاج، واالستهالك، والتجارة، ونقل التكنولوجيا، واآلليات املالية 

 والرتتيبات امل سسية

 (1973املهددة ابالنقراض ) اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية
 جيوز للجنة الدائمة القيام أن تقوم مبا يلي:

 توفري املشورة والتيسري والدعم يف جمال بناء القدرات •
 الطلب إىل الطرف املعين أن يقدم تقارير خاصة •
 إصدار حتذيرات خطية يطلب الرد عليها وتعرض تقدمي املساعدة •
التقييم التقين وإرسال بعثات التحقق، بناء على دعوة تقدمي املساعدة داخل البلد، وإجراء  •

 من البلد املعين
 إرسال اإلخطارات العامة إىل مجيع األطراف بشأن مسائل االمتثال •
 توجيه إنذار إىل الطرف املعين •
 طلب خطة عمل لالمتثال من الطرف املعين •
 التوصية بوقف التجارة يف العينات مع الطرف املعين •

 (1989) اتفاقية ابزل
 جيوز للجنة التنفيذ واالمتثال أن تقوم ابلتنسيق مع الطرف املعين مبا يلي:

 توفري املشورة واملساعدة املالية والتقنية •
 اقرتاح وضع خطة عمل طوعية لالمتثال •
توصية م متر األطراف ابختاذ املزيد من التدابري املوسعة، حسب احلالة )على سبيل  •

 دعم املايل/املساعدة التقنية أو إصدار بيان حتذيري(املثال، تقدمي املزيد من ال

 (1998) اتفاقية آرهوس
 تقدم جلنة االمتثال التوصيات إىل اجتماع األطراف •
وجيوز هلا أن تتخذ التدابري امل قتة، ابلتعاون مع الطرف، إىل أن يتخذ م متر األطراف قرارا   •

 هبذا الشأن
التالية: تقدمي املشورة وتيسري املساعدة؛ أو طلب جيوز الجتماع األطراف أن يتخذ التدابري  •

تقدمي اسرتاتيجية لالمتثال؛ أو إصدار إعالن بعدم االمتثال وحتذير هبذا الشأن أو تعليق 
 احلقوق واالمتيازات اخلاصة

 (2000) بروتوكول كاراتخينا
تتقاسم االختصاص فيما يتعلق بتدابري عدم االمتثال اللجنة الدائمة وم متر  •

 اجتماع األطراف-طرافاأل
جيوز للجنة أن تقدم املشورة واملساعدة، وأن تطلب وضع خطة عمل لالمتثال  •

أو تساعد يف ذلك، وأن تطلب تقدمي التقارير املرحلية، وتقدم التوصيات إىل 
 اجتماع األطراف بشأن تنفيذ تدابري إضافية-م متر األطراف

 (2010) بروتوكول انغواي
اجتماع -متثال اللجنة الدائمة وم متر األطرافتتقاسم االختصاص فيما يتعلق بتدابري عدم اال •

 األطراف
جيوز للجنة االمتثال أن تقدم املشورة واملساعدة، وأن تطلب وضع خطة عمل لالمتثال أو  •

-تساعد يف ذلك، وأن تطلب تقدمي التقارير املرحلية، وتقدم التوصيات إىل م متر األطراف
 اجتماع األطراف بشأن تنفيذ تدابري إضافية
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املساعدة املالية والتقنية، ونقل اجتماع األطراف تقدمي -وجيوز مل متر األطراف •
التكنولوجيا، والدعم يف جمال بناء القدرات؛ أو إصدار التحذيرات؛ أو الطلب 
إىل األمني التنفيذي أن ينشر املعلومات ذات الصلة يف مركز تبادل معلومات 

 السالمة البيولوجية

اجتماع األطراف أن ييسر احلصول على املساعدة املالية والتقنية، ونقل -وجيوز مل متر األطراف •
التكنولوجيا، والدعم يف جمال بناء القدرات؛ إصدار حتذير خطي، أو بيان لإلعراب عن 

 القلق، أو إعالن بعدم االمتثال

 (1997) بروتوكول كيوتو
 وتفرض العواقب يف حاالت عدم االمتثالتتخذ جلنة االمتثال القرارات النهائية،  •
ميكن لفرع التيسري التابع للجنة االمتثال أن يقرر بشأن إسداء املشورة وتقدمي  •

املساعدة؛ وتيسري تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا 
 وبناء القدرات؛ وتقدمي التوصيات للطرف املعين

إعالان  بعدم االمتثال؛ أو يشرتط وضع خطة عمل  جيوز لفرع اإلنفاذ أن يصدر •
لالمتثال؛ أو يفرض عقوابت فيما يتعلق مبيزانية االنبعااثت للطرف؛ أو يعلق 

 أهلية املشاركة يف آلية السوق

 (2015) اتفاق ابريس
جيوز للجنة التنفيذ واالمتثال أن تقوم ابلتنسيق مع الطرف املعين مبا يلي: االخنراط يف حوار  •

مع الطرف املعين؛ مساعدة األطراف يف املشاركة مع اهليئات املعنية من أجل احلصول على 
؛ املوارد املالية والتكنولوجية والدعم يف جمال بناء القدرات؛ التوصية بوضع خطة عمل لالمتثال

 إصدار النتائج الوقائعية فيما يتعلق ابلتنفيذ واالمتثال

 (2006اإلنسان )جملس حقوق 
جيوز للمجلس أن يقوم مبا يلي: إبقاء احلالة قيد االستعراض وطلب معلومات  •

إضافية من الدولة املعنية؛ تعيني خبري مستقل لرصد احلالة؛ إيقاف اإلجراءات 
صية أبن تقدم مفوضية األمم املتحدة السامية السرية وتناول املسألة علنا ؛ التو 

حلقوق اإلنسان املساعدة التقنية واملساعدة يف جمال بناء القدرات واخلدمات 
 االستشارية

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 ال ينطبق •

 (2013الزئبق )اتفاقية ميناماات بشأن 
 األطرافتقدم جلنة التنفيذ واالمتثال التوصيات إىل م متر  •
 ال تفرض عواقب لعدم االمتثال •

 (1998) اتفاقية روتردام
 تتقاسم االختصاص جلنة االمتثال وم متر األطراف •
جيوز للجنة أن تزود الطرف املعين ابملشورة والتوصيات غري امللزمة، أو ابملزيد من املعلومات  •

 من أجل مساعدة الطرف يف وضع خطة عمل لالمتثال
م متر األطراف ابلقيام مبا يلي: دعم الطرف، بوسائل منها تيسري جيوز للجنة أن توصي  •

احلصول على التمويل واملساعدة التقنية وبناء القدرات؛ إصدار بيان اإلعراب عن القلق؛ 
 معاجلة حالة عدم االمتثال

 جيوز للجنة أن تطلب إىل األمني التنفيذي إعالن حاالت عدم االمتثال؛ •
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 12اجلدول 
 املسائل اليت نظرت فيها هيئة االمتثال/التنفيذ حىت اآلنأنواع 
 (1987بروتوكول مونرتايل )

عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ البياانت أو التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة  •
للرقابة أو التخفيض التدرجيي هلا، وفرض الضوابط على التجارة، وإنشاء نظم الرتخيص، 

 ( 5الية )لألطراف غري العاملة ابملادة واإلسهام يف اآللية امل
 طلبات إدخال تغيري على بياانت خط األسا ؛ تصنيف األطراف •

 القضااي اليت ال ينظر فيها مباشرة:
 التجارة غري القانونية )أي غري الرُسية( )ابستثناء التجارة مع غري األطراف( •
 18/17سيناريوهات املخزوانت املكدسة املدرجة يف املقرر  •

 (1973اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )
تشمل بعض املسائل اليت تناولتها اللجنة الدائمة ما يلي: عدم كفاية التشريعات  •

الوطنية؛ عدم إنفاذ التشريعات املتعلقة ابلتجارة غري القانونية عرب احلدود وعدم 
االجتار غري القانوين يف عينات األنواع املدرجة يف القوائم؛ إصدار إخضاعها للمقاضاة؛ 

التصاريح والشهادات؛ عدم االمتثال ملتطلبات اإلبالغ فيما يتعلق أبنشطة التبادل 
 التجاري؛ عدم تعيني السلطات العلمية واإلدارية املس ولة

 (1989اتفاقية ابزل )
لق بتقدمي التقارير الوطنية وتشريعات التنفيذ املسائل العامة لالمتثال والتنفيذ فيما يتع •

 الوطنية واالجتار غري القانوين
وتشمل املسائل اليت تتناوهلا تقارير حمددة ما يلي: تعيني السلطات ومراكز التنسيق  •

الوطنية املختصة؛ االمتثال اللتزامات اإلبالغ على الصعيد الوطين؛ وضع أطر قانونية 
 مالئمة من أجل التنفيذ؛ وتنفيذ خطط العمل املعتمدة لالمتثال 

 (1998اتفاقية آرهوس )
يت تتناوهلا جلنة االمتثال ما يلي: عدم تقدمي تقارير التنفيذ الوطنية تشمل بعض املسائل ال •

يف الوقت املناسب؛ عدم االمتثال لألحكام املتعلقة ابحلصول على املعلومات؛ عدم 
وجود التشريعات/اللوائح املناسبة بشأن احلصول على املعلومات؛ عدم كفاية 

ق التشريعات مع األحكام املتعلقة اإلجراءات املتعلقة ابملشاركة العامة؛ عدم تواف
 ابملشاركة العامة وإمكانية اللجوء إىل القضاء

 القيود التشريعية علي املنظمات غري احلكومية  •
 (2000بروتوكول كاراتخينا )

تشمل قضااي االمتثال العامة اليت جيري تناوهلا ما يلي: معدالت تقدمي تقارير اإلبالغ  •
يلزم من التدابري القانونية واإلدارية وغريها من التدابري؛ التدابري الوطنية وتوقيتها؛ وضع ما 

الرامية إىل التصدي حلركة النقل غري القانوين عرب احلدود؛ إاتحة املعلومات يف مركز 
تبادل معلومات السالمة البيولوجية؛ اتساق املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية مع 

 ومات السالمة البيولوجيةتلك املتاحة يف مركز تبادل معل
 احلاالت احملددة اليت تتعلق بعدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ •
تناولت جلنة االمتثال أيضا  ما إذا كانت لديها والية للنظر يف طلب تقدمه إحدى  •

 املنظمات غري احلكومية

 (2010بروتوكول انغواي )
متثال، مبا يف ذلك ما يلي: تناولت جلنة االمتثال املسائل العامة املتعلقة بعدم اال •

معدالت تقدمي التقارير املرحلية الوطنية؛ وضع تدابري إلاتحة املوارد الوراثية وتقاسم 
منافعها؛ وضع الرتتيبات امل سسية؛ تقدمي املعلومات أيضا  إىل مركز تبادل املعلومات 

 عن إاتحة املوارد الوراثية وتقاسم منافعها
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 (1997بروتوكول كيوتو )
 االمتثال ألهداف ختفيض االنبعااثت يف فرتة االلتزام األوىلعدم  •
 التأخريات يف تقدمي تقارير اجلرد السنوية والبالغات الوطنية •
عدم االمتثال للمبادئ التوجيهية لإلبالغ واملبادئ التوجيهية جلرد غازات االحتبا   •

 احلراري وشروط األهلية
 تزامحساب الكميات املسندة واحتياطيات فرتة االل •
 إعادة أهلية املشاركة يف آليات السوق •
 اإلنذار املبكر إبمكانية حدوث عدم االمتثال •
 تقارير أفرقة خرباء االستعراض وخطط العمل املتعلقة ابالمتثال •

 (2015اتفاق ابريس )
 ال توجد حىت اآلن خربات ذات صلة ابملوضوع  •

 (2006جملس حقوق اإلنسان )
 اإلنسان واحلرايت األساسيةحاالت االنتهاك اجلسيم حلقوق  •

 (1994آلية استعراض السياسات التجارية )
 ال ينطبق •

 (2013اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق )
 مل جير النظر يف أي مسائل موضوعية حىت اآلن •

 (1998اتفاقية روتردام )
 ال توجد حىت اآلن خربات ذات صلة ابملوضوع •
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