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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

 األربعوناحلادي و االجتماع 
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥-١ابنكوك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان 
 (30/3( )املقرر 11-)مركب الكربون الكلوروفلوري

 

نبذة عامة تبني اإلجراءات يف  :11-الكلوروفلورياالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون 
إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ 
بروتوكول مونرتايل فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن 

 وكول وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوقاستمرار االمتثال اللتزامات الربوت
 تقرير األمانة

 مقدمة -أوالا 
ن لألطراف يف بروتوكول مونرتايل و الذي اختذه االجتماع الثالث 3٠/3يُ َعّد هذا التقرير استجابة للمقرر  -١

تعمل، ابلتشاور من ذلك املقرر، طلبت األطراف إىل األمانة أن  6بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ويف الفقرة 
مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبني اإلجراءات 
يف إطار الربوتوكول والصندوق فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار 

وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوق، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلرصد واإلبالغ االمتثال اللتزامات الربوتوكول 
والتحقق. وطلبت األطراف أيضًا إىل األمانة أن تقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي 

 وتقريراً هنائياً إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والثالثني. ،واألربعني تقريراً بشأن هذه املسائل
أحكام بروتوكول مونرتايل يف اجلزء األول، يف الفرع اثنياً،  نظريو ويتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء.  -٢

اللتزاماهتا. ويتناول واإلجراءات واملقررات ذات الصلة اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال 
اجلزء الثاين، يف الفرع اثلثاً، اإلجراءات املقررة يف إطار الصندوق املتعدد األطراف املتعلقة بوفاء األطراف العاملة 

ابلتزاماهتا مبوجب اتفاقات التمويل اخلاصة هبا. ويعرض اجلزء الثالث، يف الفرع رابعاً، بعض املالحظات  ٥ابملادة 
 عن الفرعني اثنياً واثلثاً. املوجزة املنبثقة

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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التزامات مبوجبها األطراف أحكام بروتوكول مونرتايل واإلجراءات ذات الصلة اليت تستعرض  -اثنياا 
 هلا وتضمن استمرار االمتثالالربوتوكول 

محاية طبقة األوزون ’’بغرض  ١٩87اعُتِمد بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون عام  -3
ختاذ التدابري الوقائية للحد على حنو عادل من احلجم الكلي النبعااثت املواد املستنفدة لألوزون على النطاق اب

العاملي، مع القضاء عليها كهدف هنائي على أساس التطورات يف املعرفة العلمية، وآخذة يف احلسبان االعتبارات 
من ديباجة بروتوكول  6)الفقرة ‘‘ منائية للبلدان الناميةالفنية االقتصادية، وواضعة يف االعتبار االحتياجات اإل

 مونرتايل(.
للرقابة، وجداول زمنية  املقرر إخضاعهاوأنشأ الربوتوكول إطاراً لتدابري الرقابة، يشمل مرفقات حتدد املواد  -4

الستهالك كيفية حساب مستوايت الرقابة لبشأن  للحد من استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة، وتعليمات 
راقبة التداول التجاري ملواإلنتاج، ومتطلبات اإلبالغ عن البياانت األساسية واإلبالغ السنوي عن البياانت، وتدابري 

مع األطراف وغري األطراف على السواء، وآلية الستعراض حالة امتثال فرادى األطراف اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول. 
ص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة، مبا يشمل إجياد آليات لتلبية االحتياجات وُنّص على توخي املرونة يف التخل

 لمواد اخلاضعة للرقابة.ل حمددةاملوافقة على إعفاءات الستخدامات  عن طريقاألساسية أو احلامسة األمهية لألطراف 
حوقد  -٥ والتعديالت عن  تعديله مخس مرات. وأسفرت هذه التنقيحات جرىالربوتوكول سبع مرات و  نُ قِّ

اآللية املالية لضمان تقدمي  وإنشاءاألطر الزمنية لتدابري الرقابة،  تعديلو  ،توسيع نطاق املواد اخلاضعة للرقابة
شرط قيام األطراف إبنشاء نظم تراخيص السترياد  وإدخالاملساعدات املالية ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية، 

 وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة.
اإلطار  ترسياملقررة للمواد واليت  الرقابةتدابري  تتضمنويوجز هذا الفرع أحكام بروتوكول مونرتايل اليت  -6

اض البياانت املبلغ عنها، الستعراض االمتثال للربوتوكول. وهو يوضح أنشطة اإلبالغ اليت تقوم هبا األطراف واستعر 
متثال الذي جُيَرى االستعراض مبوجبه، مبا يشمل قيام جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال االوكذلك إجراء عدم 

مقررات اجتماعات األطراف اليت تتناول فيه كذلك  وتُبنَي يف املسائل ذات الصلة.  ابلنظر للربوتوكول مونرتاي
عتمدها تض وضمان االمتثال للربوتوكول واملسائل ذات الصلة، مبا يشمل النهج اليت ستعرااملتعلق ابطار اإل

هذا الفرع األحكام املتعلقة ابالستعراض والتحقق  يوضحاجتماعات األطراف يف حاالت عدم االمتثال. وأخرياً، 
 ألوزون نفسها.لتنفيذ العاملي ملعاهدات األوزون من خالل عمل أفرقة التقييم ورصد طبقة ال نياخلارجي

 األحكام املتعلقة ابالمتثال يف بروتوكول مونرتايل -ألف
، مبا يف ذلك الضوابط املفروضة على التجارة، الرقابةحيدد بروتوكول مونرتايل العناصر التالية املتعلقة بتدابري  -7

 حساب مستوايت الرقابة واالمتثال.و عن اإلبالغ عن البياانت واملعلومات،  فضالً 
تدابري الرقابة املتعلقة ابستهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة  ٥ايء واملادة  ٢ألف إىل  ٢وحتدد املواد من  -8

لتخلص التدرجيي اللتخفيضات وخطوات  األساسيةاملدرجة يف مرفقات الربوتوكول، مبا يف ذلك حتديد املستوايت 
 .(١)ابلتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة الزمنية. وهي تنص على توخي املرونة فيما يتعلق هوجداول

                                                           
التخلص عملية ألطراف بعد ا توافق عليها قد احلامسة األمهيةقد تتخذ املرونة شكل إعفاءات لالستخدامات الضرورية و   (١)

أو لتجنب حدوث اختالل كبري يف السوق. وإضافة  حوالهالتدرجيي، حسب االقتضاء، من أجل صحة اجملتمع أو سالمته أو تسيري أ
)على سبيل املثال، املواد األولية وعوامل املعاجلة وتطبيقات  للرقابةبعض استخدامات املواد اخلاضعة  للرقابةإىل ذلك، ال ختضع 

لقة ابلكميات املنتجة أو البياانت املتع عن احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن( )على الرغم من أن األطراف ملزمة ابإلبالغ
 املستهلكة لتلك األغراض(.
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ألف مراقبة املبادالت التجارية مع غري األطراف ومع األطراف، على التوايل، يف  4و 4وتتناول املاداتن  -٩
خيص. ويتعني على مجيع األطراف أن حتظر الواردات من غري اابء إنشاء وتنفيذ نظم الرت  4حني تتناول املادة 

األطراف والصادرات إليها فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابة، وأن تنشئ نظم للرتاخيص يف غضون أطر زمنية 
انت يف مجع البيا املذكورةالرتخيص  نظمحمددة لتلك املواد اخلاضعة للرقابة. وتسهم البياانت اليت ُُتَمع من خالل 

 .7اليت يتعني على األطراف اإلبالغ عنها مبوجب املادة 
على تنفيذ التزاماهتا مبوجب  ٥إىل أن قدرة األطراف العاملة ابملادة  ٥من املادة  6و ٥وتشري الفقراتن  -١٠

لف، أ ١٠و ١٠عتمد على التنفيذ الفعال لآللية املالية ونقل التكنولوجيا املنصوص عليهما يف املادتني تالربوتوكول 
أن خيطر أمانة األوزون، بعد اختاذه جلميع اخلطوات العملية،  ٥ُتيز ألي طرف من األطراف العاملة ابملادة هي و 

ألف. وحتيل  ١٠و ١٠أبنه غري قادر على تنفيذ أي من التزاماته أو مجيعها بسبب عدم التنفيذ الكايف للمادتني 
يف اجتماع األطراف التايل وتبت يف اإلجراء املالئم الذي  األمانة نسخة من اإلخطار إىل األطراف لكي تنظر فيه

 ميكن اختاذه.
نتاجها للمواد اخلاضعة للرقابة إل األساسيةعلى قيام األطراف ابإلبالغ عن البياانت  7وتنص املادة  -١١

( يف غضون 3 ( واإلبالغ عن البياانت السنوية املتصلة ابملوضوع )يف الفقرة٢ووارداهتا وصادراهتا منها )يف الفقرة 
 أطر زمنية معينة.

على منهجية حساب مستوايت الرقابة )لإلنتاج والواردات والصادرات واالستهالك(  3وتنص املادة  -١٢
 املواد املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو. النامجة عن نبعااثتاالجلميع املواد اخلاضعة للرقابة، وكذلك 

دم إىل أمانة األوزون مرة كل سنتني موجزًا عن أنشطتها املتعلقة من األطراف أن تق ٩وتقتضي املادة  -١3
 ابلبحث والتطوير والوعي اجلماهريي وتبادل املعلومات.

القيام على حنو منتظم إبعداد التقارير بناًء على املعلومات اليت  األوزون )ج( من أمانة١٢وتقتضي املادة  -١4
 راف.وتوزيعها على األط ٩و 7تتلقاها مبوجب املادتني 

على اعتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية املالئمة لتحديد حاالت عدم االمتثال ألحكام  8وتنص املادة  -١٥
الربوتوكول وكيفية معاملة األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا ألحكامه. وقد أنشأ إجراء عدم االمتثال، الذي اعُتِمد 

التنفيذ وحدد واليتها ووسائل توجيه انتباه  ، جلنةَ أدانه رع دالعماًل هبذه املادة واملوضح مبزيد من التفصيل يف الف
 األطراف إىل األمور اليت تدخل يف اختصاصها.

 اإلبالغ عن البياانت واملعلومات مبوجب أحكام بروتوكول مونرتايل -ابء
من بروتوكول مونرتايل األداة الرئيسية جلمع البياانت واملعلومات  7للمادة  ميثل تقدمي التقارير الوطنية وفقاً  -١6

وهذه التقارير السنوية،  عن التقدم الذي حترزه األطراف والتدابري اليت تتخذها لتنفيذ التزاماهتا مبوجب الربوتوكول.
يهية مفصلة، تشكل األساس اليت ُتستخدم فيها مناذج وافقت عليها األطراف، مبا يف ذلك تعليمات ومبادئ توج

وتشدد اجتماعات األطراف ابنتظام على أن تقدمي تقارير  .(٢)الستعراض التنفيذ ورصد حالة امتثال األطراف
الفعال ملدى امتثال األطراف لاللتزامات اليت   دقيقة ومستكملة يف الوقت املناسب، أمر ال غىن عنه للرصد والتقييم

 .من مقررات ذات صلة به( ها سبقوم 3٠/١3 انظر املقرر (تقطعها
                                                           

، إقرار أحدث التعديالت املدخلة على استمارات اإلبالغ عن البياانت وما يرتبط هبا من تعليمات 3٠/١٠مت، مبوجب املقرر  (٢)
 ومبادئ توجيهية.
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األطراف بتقدمي بياانت إحصائية عن إنتاج، وتوريد وتصدير أي مادة  7من املادة  ٢و ١وتُلزم الفقراتن  -١7
من املواد اخلاضعة للرقابة، لفرتات مرجعية حمددة وضمن أطر زمنية حمددة، أو تقدمي أفضل ما ميكن تقدميه من 

األطراف أبن تقدم، ابلنسبة للسنة  7من املادة  3الفقرة وتُلزم  توفر البياانت الفعلية.تقديرات هلذه البياانت اذا مل ت
اليت تدخل فيها تدابري الرقابة حيز التنفيذ للطرف املعين وكل سنة تليها، بياانت إحصائية عن اإلنتاج السنوي، 

والواردات من   املعتمدة أنواع التكنولوجياوالكميات املستخدمة للمواد األولية، والكميات اليت مت تدمريها بواسطة 
األطراف وغري األطراف والصادرات إليها على التوايل، لكل مادة خاضعة للرقابة، وكذلك البياانت عن كميات 

توفري بياانت إحصائية  ويتعني أيضاً  .بروميد امليثيل املستخدم لتطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن
ق بواردات وصادرات املواد املدرجة يف املرفق ألف، اجملموعة الثانية، واملرفق جيم، اجملموعة األوىل، سنوية فيما يتعل

، 7ملادة )ا مواد املرفق واو، اجملموعة الثانية لكل منشأة  وانبعااثت بعض (مكرراً  3، الفقرة 7املادة ) املعاد تدويرها
 (.اثنياً  مكرراً  3والفقرة 

، اليت ال يعدو 7د من املقررات املتعلقة بتقارير البياانت املقدمة مبوجب املادة اعتمدت األطراف العديو  -١8
بعض هذه املقررات مبزيد من التفصيل وحيدد  معظمها أن يكون جمرد توضيح للبياانت اليت ينبغي اإلبالغ عنها.

مات الضرورية للمواد تعيينات االستخدابشأن  6/٩ ومن أمثلة ذلك املقرر: مواصفات اإلبالغ من جانب األطراف
من املرفق الثاين لتقرير االجتماع  4الفقرة وما بعده إىل جانب  ١٩٩6اخلاضعة للرقابة خالف اهلالوانت لعام 

بشأن اإلبالغ السنوي عن املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة لالستخدامات املختربية ) السادس لألطراف
اإلبالغ عن بشأن  ٢١/3واملقرر  بشأن عوامل املعاجلة ١7/6و ١٥/7و ١٠/١4 واملقررات والتحليلية(؛

 استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة.
ابء، يتعني على كل طرف إبالغ أمانة األوزون يف غضون ثالثة أشهر من  4 من املادة 3 ومبوجب الفقرة -١٩

 النظام وتشغيله. ذلك اتريخ استحداث نظامه للرتاخيص، عن إنشاء
من األطراف التعاون يف تعزيز البحث والتطوير وتبادل املعلومات  ٩من املادة  ٢و ١قتضي الفقراتن وت -٢٠

والبدائل املمكنة وتكاليف وفوائد اسرتاتيجيات الرقابة ويف تعزيز التوعية العامة ابآلاثر البيئية  أنواع التكنولوجياعن 
فتقتضي من األطراف أن تقدم إىل أمانة  ٩من املادة  3ة أما الفقر  النبعااثت املواد املستنفدة لطبقة األوزون.

 لألنشطة اليت نفذت مبوجب تلك املادة. األوزون كل سنتني موجزاً 
 اإلبالغ الطوعي واإلجراءات -جيم

يف العديد من املقررات، دعت األطراف إىل اإلبالغ الطوعي عن املعلومات من األطراف، أو طلبت  -٢١
، 7وتتعلق بعض هذه املقررات ابلبياانت املبلغ عنها مبوجب املادة  .على ذلك بوسائل أخرىذلك، أو نصت 

االمتثال، ألغراض تبادل املعلومات بينما تعاجل مقررات أخرى مسائل تقع خارج نطاق تدابري الرقابة وآلية 
الع على املعلومات  ورهناً  .(3)والتجارب أبحكام املقرر ذي الصلة، تتيح أمانة األوزون جلميع األطراف إمكانية االطِّ

ذات الصلة بشأن املعلومات  خر املستجداتوتزود األمانة كذلك جلنة التنفيذ واجتماعات األطراف آب املبلغ عنها.
 ويتناول هذا الفرع املقررات املتعلقة ابلتجارة ومنح الرتاخيص. من األطراف على أساس طوعي. املقدمة هبا

  
                                                           

الفقرة  ١7/١6واملقرر  4، الفقرة 7/٩ة(؛ واملقرر )الكميات الفعلية من املواد املدمر  3الفقرة  4/١١على سبيل املثال، املقرر   (3)
 ١، الفقرة ٢4/١٢واملقرر )استخدامات عوامل التصنيع(؛  ١، الفقرة 7/3٠واملقرر )أنواع وكميات ووجهات الصادرات(؛  4

 )األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات(.
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ويُطلب إىل األطراف اليت ال تسمح ابسترياد املنتجات احملتوية على املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق  -٢٢
لى مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من أي أو املعدات احملتوية أو املعتمدة ع (١٠/٩ ألف واملرفق ابء )املقرر

 أن تبلغ أمانة األوزون، اليت تتوىل توزيع املعلومات على مجيع األطراف. (٢7/8 )املقرر مصدر
إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة أمساء وتفاصيل االتصال اخلاصة  ٩/8 املقرر من ٢وتطلب الفقرة  -٢3

لتعميمها على مجيع األطراف، بغية تيسري اإلبالغ عن املعلومات، أو اإلفادة جبهات التنسيق لنظام الرتخيص 
 بشأهنا أو التحقق منها على حنو فعال.

األطراف على تبادل املعلومات وتكثيف اجلهود املشرتكة بغية حتسني  ٥، الفقرة ١4/7 ويشجع املقرر -٢4
ولتيسري تبادل  ابملواد املستنفدة لألوزون. القانوين وسائل التعرف على املواد املستنفدة لألوزون، ومنع االُتار غري

ابملواد  القانوينلالُتار غري  األطراف إىل إبالغ األمانة عن أي حاالت مثبتة متاماً  7املعلومات، دعت الفقرة 
 املستنفدة لألوزون، لتعميمها على مجيع األطراف.

املنصوص عليها يف الربوتوكول أو أي  األطراف، مع مراعاة احلقوق وااللتزامات ١6/7 ويدعو املقرر -٢٥
اتفاقات دولية أخرى، إىل عدم تقييد التجارة يف املنتجات أو السلع املعاجلة بربوميد امليثيل أو املزروعة يف تربة 

 معاجلة بربوميد امليثيل.
األمانة أن تنقح منوذج اإلبالغ عن البياانت لتمكني اإلبالغ  إىل ١7/١6املقرر  من 4وتطلب الفقرة  -٢6

جلميع املواد اخلاضعة للرقابة، وحتث األطراف على تنفيذ منوذج  (مبا يف ذلك إعادة التصدير) التصديرعن وجهات 
رين إىل األطراف من املصدِّ  الواردةإىل األمانة أن تبلغ عن املعلومات اجملَمعة  أيضاً  املقرر اإلبالغ املنقح. ويطلب

إىل أمانة األوزون أن تنقح صيغة اإلبالغ لتمكني  ٢4/١٢املستورِدة املعنية. وعلى نفس املنوال، يطلب املقرر 
من املقرر إىل األمانة  ٢الطرف املصدر من اإلبالغ عن الكميات املبلغ عنها بوصفها واردات. وتطلب الفقرة 

من الطرف املستورد أو الذي يعيد االسترياد، وتقدمي  واليت تردضعة للرقابة ُتميع املعلومات اجملمعة عن املواد اخلا
ر املعين دون غريه عندما يُطلب إليها ذلك. واعتمد اجتماع األطراف  هذه املعلومات حصرايً  إىل الطرف املصدِّ

ات تيسر الوقوف على املذكورين أعاله، ويسلم أبن هذه املعلوم املقررين، الذي يشري إىل 3٠/١٢الثالثني املقرر 
االختالفات بني البياانت املبلغ عنها بشأن الواردات وتلك املبلغ عنها بشأن الصادرات، األمر الذي من شأنه أن 

. وحيث املقرر األطراف على إبالغ األمانة بوجهات صادراهتا ومصادر القانوينييسر بدوره حتديد االُتار غري 
 وارداهتا لذلك الغرض.

حيث األطراف على التنفيذ الكامل والفعال واإلنفاذ الصارم لنظمها  ١٩/١٢ املقرر أنوإىل جانب  -٢7
بة، ابإلضافة إىل التوصيات الواردة يف عدد من ااخلاصة إبصدار تراخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرق

يدرج التدابري احملددة الثمانية  (، فإن املقرر١8/١8و ١7/١6، و١7/١٢، و١4/7، و٩/8 املقررات )املقررات
التالية اليت قد ترغب األطراف يف النظر يف تطبيقها على الصعيد احمللي لتحسني تنفيذ وإنفاذ نظم إصدار الرتاخيص 

 يف املواد املستنفدة لألوزون بصورة أكثر كفاءة: القانوينلديها من أجل مكافحة االُتار غري 
املشاركة يف إجراء غري رمسي للموافقة املسبقة  بوسائل منهاى، تقاسم املعلومات مع األطراف األخر  (أ)

 عن علم أو نظام مماثل؛
 وضع قيود كَمية، مثل حصص االسترياد أو التصدير أو االثنني معاً؛ (ب)
املستوردين واملصدرين على اإلبالغ حملياً بشأن استخدام مثل  وإلزامإصدار تراخيص لكل شحنة  (ج)

 هذه الرتاخيص؛
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حتويل نقل الشحنات( للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك الشحنات اليت ) رصد النقل العابر (د)
 برقم مرجعي فريد لكل شحنة؛ شحنات البضائعمتر عرب املناطق احلرة، وذلك مثالً عن طريق حتديد هوية 

 حظر أو مراقبة استخدام احلاوايت اليت ال تصلح إلعادة امللء مرة أخرى؛  (ه)
بة لوضع البطاقات والواثئق للمساعدة على رصد االُتار يف املواد املستنفدة فرض شروط دنيا مناس (و)

 لألوزون؛
 الفحص الدقيق ملعلومات التجارة، مبا يف ذلك عن طريق الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام؛ )ز(
عدت )اليت أ إدراج أي توصيات أخرى ذات صلة مأخوذة من دراسة تتبع املواد املستنفدة لألوزون )ح(

 (.١، الفقرة ١7/١6 استجابة للمقرر
 اإلجراء املتبع يف حالة عدم االمتثال -دال

عماًل ابملادة  ١٩٩٠اعُتمد اإلجراء املتبع يف حالة عدم االمتثال من االجتماع الثاين لألطراف يف عام  -٢8
 4/٥مبوجب املقرر  ١٩٩٢على أساس دائم يف عام  وترسخ(. ٢/٥مبدئياً على أساس مؤقت )املقرر وذلك ، 8

واملرفق الثاين من تقرير االجتماع العاشر لألطراف(. ويشمل  ١٠/١٠)املقرر  ١٩٩8واسُتعرض وُعدل يف عام 
األطراف، وأمانة األوزون، فرادى اإلجراء الرتتيبات املؤسسية، واملسائل اإلجرائية واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها 

 التنفيذ واجتماعات األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل.وجلنة 
 الرتتيبات املؤسسية -1

من إجراء عدم االمتثال(، وأمانة  ٥تتألف الرتتيبات املؤسسية من جلنة التنفيذ )املنشأة مبوجب الفقرة  -٢٩
 األوزون واجتماعات األطراف.

اجتماع األطراف لفرتة عضوية مدهتا سنتني على أساس أطراف ينتخبهم  ١٠وتتألف جلنة التنفيذ من  -3٠
(. ٥أطراف من األطراف غري العاملة ابملادة  ٥، و٥أطراف من األطراف العاملة ابملادة  ٥التوزيع اجلغرايف العادل )

س، وتعترب األطراف مؤهلة إلعادة االنتخاب لفرتة عضوية واحدة اتلية. وتقوم اللجنة ابنتخاب رئيسها وانئب الرئي
انئب الرئيس مبهام مقرر اللجنة. وُتتمع اللجنة مرتني  ويقومويشغل كل منهما منصبه ملدة سنة واحدة كل مرة. 

 من إجراء عدم االمتثال(. 6يف السنة، ما مل تقرر خالف ذلك )انظر الفقرة 
 قد تطلبهاات اليت توفر املزيد من املعلومو وتعمل األمانة مبثابة جهة اتصال بني اللجنة واألطراف املعنية؛  -3١

تتخذ الرتتيبات الالزمة الجتماعات اللجنة وتقدم اخلدمات هلا؛ و ، أو ما يتبني لألمانة أثناء إعداد تقريرها؛ اللجنة
 وبوجه عام، تساعد اللجنة يف االضطالع مبهامها.

 :من إجراء عدم االمتثال، على النحو التايل 7وترد املهام اليت تضطلع هبا اللجنة يف الفقرة  -3٢
 أي طلب متصل ابحتمال عدم االمتثال والنظر فيه وتقدمي تقرير بشأنه؛  أن تتلقى )أ(

إبعداد التقارير عن املعلومات  يتعلقأي معلومات أو مالحظات توافيها هبا األمانة فيما  أن تتلقى )ب(
 وبشأن االمتثال ألحكام الربوتوكول والنظر فيها وتقدمي تقرير بشأهنا؛   ٩و  7املقدمة مبوجب املادتني 

اليت  املسائل، حيثما ترى ضرورة لذلك، عن طريق األمانة، املزيد من املعلومات حول أن تطلب )ج(
 ؛تنظر فيها
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اليت فردية المتثال الحباالت عدم ا املتعلقةاحلقائق واألسباب احملتملة  أن حتدد، أبفضل ما ميكنها، )د(
 ناسبة إىل اجتماع األطراف؛التوصيات املإىل اللجنة وتقدم  حُتال

على دعوة من الطرف املعين، جبمع املعلومات يف إقليم ذلك الطرف من أجل  ، بناءً أن تضطلع )ه (
 أداء وظائف اللجنة؛ 

 على تبادل املعلومات مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف.  أن حتافظ )و(
، يتعني على جلنة التنفيذ أن تنظر يف املذكرات واملعلومات 8وابإلضافة إىل ذلك، وحسبما ورد يف الفقرة  -33

حكام بغية ضمان التوصل إىل تسوية ودية للمسألة على أساس احرتام أ 7واملالحظات املشار إليها يف الفقرة 
 الربوتوكول.

وجيوز الجتماع  وتقدم جلنة التنفيذ تقريرًا إىل اجتماع األطراف، يتضمن أية توصيات تراها مناسبة. -34
يف اخلطوات الالزمة لتحقيق االلتزام الكامل للربوتوكول،  أن يبتملسألة، حتيط اباألطراف، ومع مراعاة الظروف اليت 

إىل  وأن يدعوملساعدة على امتثال األطراف للربوتوكول وبلوغ أهداف الربوتوكول، الرامية إىل امبا يف ذلك التدابري 
ااي وتقدمي (. وجيوز الجتماع األطراف أن يطلب إىل جلنة التنفيذ النظر يف بعض القض٩اختاذ تلك اخلطوات )الفقرة 

 (.١4توصيات ملساعدته يف النظر يف مسائل عدم االمتثال احملتملة )الفقرة 
 استعراض البياانت واملعلومات املبلغ عنها -٢

واملقررات ذات الصلة،  ٩و  7ابملادتني  تستعرض أمانة األوزون التقارير املقدمة من األطراف عمالً  -3٥
 3ألحكام املادة  ت االستهالك واإلنتاج السنوية لألطراف وفقاً وتستخدم البياانت املبلغ عنها حلساب مستواي

واملقررات ذات الصلة. وهذا يتيح تقييم البياانت املبلغ عنها ابملقارنة مع تدابري املراقبة املنصوص عليها يف املادتني 
أي بياانت مقدمة  ضاً ايء من الربوتوكول، وحتديد احلاالت احملتملة لعدم االمتثال. وتتلقى األمانة أي ٢ألف و ٢

لألمانة أن تطلب  7/٢٠من األطراف بشأن عدم االمتثال وحتيلها إىل جلنة التنفيذ للنظر فيها. ويسمح املقرر 
قدم ت اليتيف حال وجود تضارب مع بياانت الربامج القطرية ) 7بشأن البياانت املبلغ عنها مبوجب املادة  توضيحاً 

خدم البياانت تُتس إذا مل يسفر طلب التوضيح عن اتفاق ولكنتعدد األطراف(؛ إىل اللجنة التنفيذية للصندوق امل
احتمال األمانة احلاالت اليت تدرك فيها  ففيمن إجراء عدم االمتثال،  3. ومبوجب الفقرة (4)املقدمة إىل األمانة

من  أن تطلب مزيداً فيجوز هلا عدم امتثال أي طرف اللتزاماته مبوجب الربوتوكول، أثناء قيامها إبعداد التقرير، 
املعلومات عن هذه املسألة. وجيوز لألمانة أيضا التماس إيضاحات يف حالة عدم اكتمال البياانت واملعلومات 

 (.٢4/١4)انظر، على سبيل املثال، املقرر 
)ج( من الربوتوكول املتعلقة  ١٢للمادة  ىل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف تقرير األمانة وفقاً ويقدم إ -36

 . وستشمل املسائل اليت يتناوهلا التقرير بشأن البياانت ما يلي:٩و  7ابلبياانت املقدمة يف إطار املادتني 
 3و 3، الفقرات 7جب املادة البياانت )تقدمي التقارير مبو عن حالة االمتثال ملتطلبات اإلبالغ  )أ(

 (؛٢و ١الفقرتني  7اثلثاً وكذلك اإلبالغ عن بياانت خط األساس، عمالً ابملادة  3مكرر و

 (؛٥من ألف إىل ايء واملادة  ٢حاالت عدم االمتثال لتدابري الرقابة )ابإلشارة إىل املادتني  )ب(

                                                           
على النحو املبني يف الفرع الثالث من هذه الوثيقة، تقارن أمانة الصندوق املتعدد األطراف على حنو مماثل البياانت املقدمة يف   (4)

 وتوجه انتباه اللجنة التنفيذية وجلنة التنفيذ إىل أي تباينات. 7إطار الربانمج القطري مع تلك املقدمة مبوجب املادة 
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حالة عدم امتثال، ال سيما فيما يتعلق رصد التقدم احملرز من األطراف اليت كانت سابقًا يف  )ج(
 ابملقررات اليت تسجل خطط عمل للعودة إىل االمتثال )مقررات خمتلفة اعتمدهتا اجتماعات األطراف(؛

اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية واحلرجة )مقررات خمتلفة اعتمدهتا عن  واحملاسبة اإلبالغ )د(
 اجتماعات األطراف(؛

 (؛3٠/١٢و ١7/١6الصادرات وبلدان املقصد هلا )املقرران اإلبالغ عن  )ه (

 (؛3٠/١٢و ٢4/١٢ت وبلدان املنشأ هلا )املقرران ااإلبالغ عن الوارد )و(

 ١8/١7حاالت زايدة االستهالك واإلنتاج احملسوبني واليت تعزى إىل التكديس )املقرران  )ز(
 (؛٢٢/٢٠و

 واملقررات الالحقة(؛ ١٥/7و ١٠/١4ران اإلبالغ عن استخدام عوامل املعاجلة )املقر  )ح(

 اإلبالغ واحملاسبة عن إنتاج املواد اليت ُأجنز التخلص منها؛ )ط(

 ؛اإلبالغ عن االستخدام كمادة أولية )ي(

 االستخدامات املبلغ عنها لربوميد امليثيل يف احلجر وعمليات ما قبل الشحن؛ )ك(

 ون؛التدمري املبلغ عنه للمواد املستنفدة لألوز  )ل(

 ٢٩/١8و ٢4/١4من اخلالاي الفارغة )املقررات  اإلبالغ عن األصفار، عند االقتضاء، بدالً  )م(
 (؛3٠/١4و

 ابء(؛ 4اإلبالغ عن إنشاء نظم للرتخيص )املادة  )ن(

 الطلبات اليت تقدمها األطراف إلدخال تغيريات على بياانت خط األساس؛ )س(

 املسائل األخرى املتعلقة ابالمتثال؛ )ع(

املعلومات املبَلغ عنها بشأن األنشطة املتعلقة ابلبحث والتطوير والتوعية العامة وتبادل املعلومات  )ف(
 (.٩)مبوجب املادة 

 وابإلضافة إىل ذلك، تعد أمانة األوزون تقريرًا مستقاًل للجنة التنفيذ يقدم معلومات أكثر تفصيالً  -37
وجب الربوتوكول. ويوفر ذلك موجزاً للمعلومات املتاحة وذات عن املسائل املتعلقة بعدم االمتثال لاللتزامات مب

الصلة فيما يتعلق حبالة عدم امتثال كل طرف من األطراف اليت تنظر فيها اللجنة، مبا يف ذلك جدول التخفيض 
اليت تتبعها، والنقاط املرجعية املؤقتة والبياانت املتعلقة بعدم امتثاهلا ووصف وبيان موجز التصاالت تلك 

عن اإلجراءات ذات الصلة اليت اختذهتا االجتماعات السابقة ملؤمترات األطراف  األطراف مع األمانة، فضالً 
 وجلنة التنفيذ.

 جلنة التنفيذ نظر -3
ينص إجراء عدم االمتثال على ثالث طرق ميكن هبا عرض أي مسألة على جلنة التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ  - 38

 .بروتوكول مونرتايلأي طرف اللتزامات 
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إذا كان لدى طرف أو من إجراء عدم االمتثال(:  ٢و 1من األطراف اليت لديها حتفظات )مبوجب الفقرتني  )أ(
مشفوعة هذه الشواغل كتابًة )توجيه أكثر حتفظات بشأن تنفيذ طرف آخر اللتزاماته مبوجب الربوتوكول، فيمكن 

 ؤيدة( إىل أمانة األوزون، وبعد ذلك تُتخذ اخلطوات التالية:ابملعلومات امل
 استالمه؛ترسل األمانة نسخة من الطلب إىل الطرف املعين يف غضون أسبوعني من  ‘١’
ينبغي للطرف املعين الرد على األمانة واألطراف املعنية يف غضون ثالثة أشهر، أو فرتة أطول قد  ‘٢’

 تقتضيها الظروف؛
 رد من الطرف خالل هذه الفرتة، ترسل األمانة رسالة تذكري؛أي إذا مل يرد  ‘3’
جاوز ستة أشهر من التقدمي مبجرد توفر الرد وأي معلومات أخرى من الطرف، ولكن يف موعد ال يت ‘4’

ي رد من أاألصلي، حتيل األمانة التقدمي والرد وأي معلومات أخرى إىل جلنة التنفيذ. وإذا مل يرد 
 .الطرف خالل هذا اإلطار الزمين، فإن األمانة تقدم املسألة على نفس املنوال إىل جلنة التنفيذ

أمانة األوزون، أثناء إعداد تقريرها، إمكانية تدرك عندما ل(: من إجراء عدم االمتثا 3من األمانة )مبوجب الفقرة  )ب(
إىل الطرف املعين تقدمي املعلومات الالزمة  عدم امتثال أي طرف اللتزاماته مبوجب الربوتوكول، جيوز هلا أن تطلب

الطرف املعين يف غضون ثالثة أشهر أو فرتة أطول قد تقتضيها الظروف،  أيت رد منبشأن هذه املسألة. وإذا مل 
أو إذا مل يتم حل املسألة من خالل إجراء إداري أو من خالل االتصاالت الدبلوماسية، تدرج األمانة هذه املسألة 

 .ك)ج( من الربوتوكول وتبلغ جلنة التنفيذ بذل ١٢يف تقريرها إىل اجتماع األطراف عماًل ابملادة 

 عندما من إجراء عدم االمتثال(: 4)مبوجب الفقرة  الواقعة يف حالة عدم امتثال )حمتملة(من أحد األطراف  )ج(
خيلص الطرف نفسه إىل أنه غري قادر على االمتثال الكامل اللتزاماته مبوجب الربوتوكول، جيوز له تقدمي طلب 

ربها سبباً لعدم امتثاله. وحتيل األمانة هذا التقدمي إىل جلنة خطي إىل أمانة األوزون موضحاً الظروف احملددة اليت يعت
 التنفيذ.

ويف كل حالة، يتعني على جلنة التنفيذ أن تنظر يف املسألة يف أقرب وقت ممكن عملياً، وتؤدي وظائفها  - 3٩
)مبا يف ذلك حتديد الوقائع واألسباب احملتملة، وطلب مزيد  من إجراء عدم االمتثال 7على النحو احملدد يف الفقرة 
 على دعوة من الطرف املعين، جبمع املعلومات يف املوقع(. من املعلومات، والقيام، بناءً 

هبدف أتمني حل  املقدمة واملعلومات واملالحظاتالواثئق وتنظر جلنة التنفيذ، عند أدائها لوظائفها، يف  - 4٠
(. مث تقدم اللجنة تقاريرها إىل اجتماع من اإلجراء 8حرتام أحكام الربوتوكول )الفقرة ودي للمسألة على أساس ا

(. وقد يطلب اجتماع األطراف أيضاً من جلنة التنفيذ ٩األطراف، مبا يف ذلك أي توصيات تراها مناسبة )الفقرة 
 (.١4)الفقرة  ةحملتملتقدمي توصيات ملساعدة اجتماع األطراف عند نظره يف مسائل عدم االمتثال ا

وينص إجراء عدم االمتثال على ضماانت قانونية لألطراف اخلاضعة إلجراءات أمام جلنة التنفيذ، لضمان  - 4١
املقدمة إىل جلنة التنفيذ ومواعيد ومكان  ابلواثئقاتباع اإلجراءات القانونية. وابلتايل، جيب إخطار الطرف املعين 

قرر أن يُنظر خالهلا يف هذه املسألة. وحيق للطرف املعين املشاركة يف انعقاد اجتماعات جلنة التنفيذ اليت من امل
اإلجراءات أمام جلنة التنفيذ، ولكن ال جيوز ألي طرف، سواء كان أو مل يكن عضواً يف جلنة التنفيذ، املشاركة يف 

رية املعلومات اليت يتم (. ويكفل اإلجراء أيضاً س١١و ١٠إعداد واعتماد التوصيات املتعلقة مبسألة تعنيه )الفقراتن 
 (.١6و ١٥تلقيها يف سرية )الفقراتن 
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ويشارك ممثلو أمانة الصندوق املتعدد األطراف ووكاالت التنفيذ يف اجتماعات جلنة التنفيذ بصفة مراقب،  - 4٢
تثال امحني يُنظر يف ويُتاح ذلك من خالل املمارسة املعتادة للجنة التنفيذ ملشاركة ممثل عن مرفق البيئة العاملية 

حرصًا على و (. وابإلضافة إىل ذلك، UNEP/OzL.Pro./ImpCom/39/7طرف يتلقى مساعدة منه )انظر الوثيقة 
وانئبه إىل  للصندوق املتعدد األطراف تيسري تبادل املعلومات بني اللجنتني، يُدعى رئيس اللجنة التنفيذيةمواصلة 

حضور اجتماعات جلنة التنفيذ. وابملثل، يُدعى رئيس جلنة التنفيذ وانئبه إىل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية 
 (.UNEP/OzL.Pro./ImpCom/26/5من تقرير االجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذ  ٥١)انظر الفقرة 

م االمتثال احملالة إليها. ومع ذلك، جيوز للجنة أن وال تتخذ جلنة التنفيذ قرارات هنائية بشأن حاالت عد - 43
تقدم توصيات بشأن اإلجراءات اليت يتعني على األطراف أو أمانة األوزون أو وكاالت التنفيذ اختاذها، وتضع 

اجتماعات األطراف. واعتمدت جلنة التنفيذ، يف اجتماعها السادس والثالثني،  ملقررات قد تعتمدهاتوصيات 
لغرض مساعدة اللجنة على إدارة عبء ”توصيات القياسية تتناول مسائل روتينية لعدم االمتثال، جمموعة من ال

عملها املتزايد بكفاءة وفعالية أكرب وضمان معاملة عادلة لألطراف يف الظروف املماثلة، مع مواصلة ضمان املراعاة 
 (.36/٥٢ )التوصية“ التامة للظروف الفردية لكل طرف خيضع إلجراء عدم االمتثال

 نظر اجتماع األطراف يف التقرير -4
من  من إجراء عدم االمتثال على موافاة األطراف بتقرير جلنة التنفيذ قبل ستة أسابيع ٩تنص الفقرة  - 44

. إال أنه يف املمارسة العملية، تُعَقد اجتماعات جلنة التنفيذ مباشرة اجتماع األطراف الذي سينظر فيه انعقاد موعد
لفريق العامل املفتوح العضوية واجتماعات األطراف، ومن مث ال يكون التقرير املكتوب لالجتماع عقب اجتماعات ا

الثاين متاحًا يف غضون اإلطار الزمين احملدد. وبداًل من ذلك، يقدم رئيس اللجنة إىل اجللسة العامة الجتماع 
 اوالت اللجنة.عن مدتوصيات مبقررات قد تتخذ وتنشأ أي كذلك األطراف تقريراً شفوايً و 

وينظر اجتماع األطراف يف تقرير جلنة التنفيذ وتوصياهتا وقد يقرر اإلجراء املالئم الذي ينبغي اختاذه، مبا  - 4٥
أو أكثر من التدابري احملددة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف  تدبرييشمل اعتماد 

كن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال قائمة إرشادية ابلتدابري اليت مي”املعنون 
 (. ويف ما يلي هذه التدابري:UNEP/OzL.Pro.4/15,١٩٩٢“ )للربوتوكول

توفري املساعدة املناسبة، مبا يف ذلك املساعدة على مجع البياانت واإلبالغ عنها، واملساعدة  ألف
 املالية، ونقل املعلومات والتدريب؛التقنية، ونقل التكنولوجيا واملساعدة 

 إصدار التحذيرات؛ ابء
القيام، وفقًا لقواعد القانون الدويل السارية بشأن تعليق نفاذ معاهدة ما، بتعليق حقوق أو  جيم

آلجال زمنية  بغض النظر عن خضوعها أو عدم خضوعهاامتيازات معينة مبوجب الربوتوكول، 
رتشيد الصناعي، واإلنتاج، واالستهالك، والتجارة، ونقل حمددة، مبا فيها تلك املتعلقة ابل

 التكنولوجيا، واآللية املالية، والرتتيبات املؤسسية.
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 حتليل أنواع املسائل اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ حىت الوقت الراهن والنهج اليت اعتمدهتا اللجنة  -هاء
نشأت الغالبية العظمى من حاالت عدم االمتثال اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ حىت الوقت الراهن عن  - 46

من أي طرف حتفظات على أنشطة  اآلند حىت لبياانت اليت أبلغت عنها األطراف. ومل ترِ ل أمانة األوزون استعراض
 .(٥)التنفيذ اليت يضطلع هبا طرف آخر. واستفاد عدد من األطراف من خيار اإلبالغ الذايت

 وتشمل املسائل اليت نظرت فيها اللجنة حىت الوقت الراهن ما يلي: - 47
وبياانت انت السنوية عدم االمتثال اللتزامات اإلبالغ عن البياانت )مبا يف ذلك اإلبالغ عن البيا )أ(

 (؛التكديسربوتوكول، واإلبالغ عن عوامل املعاجلة، واإلبالغ عن المن  7األساس مبوجب املادة  خط
 عدم االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول؛ )ب(

 متابعة خطط عمل األطراف للعودة إىل االمتثال؛ )ج(
 تجارية مع غري األطراف؛عدم االمتثال للحظر املفروض على املبادالت ال )د(

 ؛ب 4 عدم االمتثال لشرط إنشاء نظم للرتاخيص مبوجب املادة )ه (
 األساس؛ بياانت خط علىدخال تغيريات إلطلبات  )و(
التحدايت اليت تواجه التنفيذ، مبا يشمل التحدايت اليت تواجهها األطراف اجلدد والبلدان اليت متر  )ز(

 ذلك احلاالت اخلاصة مثل الكوارث الطبيعية؛اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وك
 من الربوتوكول؛ ٥ملادة ابتصنيف األطراف كأطراف عاملة أو غري عاملة  )ح(
 مركز بلدان االحتاد السوفيايت السابق فيما يتعلق مبسألة اخلالفة يف االتفاقية واملعاهدة؛ )ط(
؛ وأجهزة والتكديساملسائل التقنية، مبا يف ذلك اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية؛  )ي(

االستنشاق جبرعات مقننة؛ واالستخدامات املختربية والتحليلية املعفاة؛ واستخدامات عوامل املعاجلة؛ وتداول 
ت(؛ واإلبالغ عن الكميات الصغرية جداً اهليدروكسيلية )البوليوال اتاإلنتاج؛ واملركبات املتعددة اجملموع صحص

(de minimis) من املواد اخلاضعة للرقابة؛ 
بياانت خط طرائق إدخال التغيريات على  تشمل، والشكليةجمموعة من املسائل اإلجرائية  )ك(

التنفيذية، والدليل ، والبياانت واملعلومات املقدمة من الصندوق املتعدد األطراف، والعمل مع اللجنة األساس
 التمهيدي للجنة التنفيذ وتوصياهتا القياسية.

 توصية، تشمل ما يلي: ١ ٠٠٠وحىت الوقت الراهن، اعتمدت جلنة التنفيذ ما يقرب من  - 48
توصيات بشأن مقررات لكي تعتمدها اجتماعات األطراف )بشأن عدم االمتثال، وخطط  )أ(

، وغري ذلك من بياانت خط األساسبياانت، وإدخال تغيريات على العمل للعودة إىل االمتثال، واإلبالغ عن ال
 املسائل املوضوعية واإلجرائية(؛

أهنا متتثل اللتزاماهتا مبوجب خطط عملها  تبنياألطراف قدمت بياانت  تشري إىل أنتوصيات  )ب(
 للعودة إىل االمتثال؛

                                                           
إىل جلنة التنفيذ وإىل الفريق العامل املفتوح العضوية من االحتاد  ١٩٩٥َمت بياانت مشرتكة يف عام على سبيل املثال، ُقدِّ  ( ٥)

مبوجب بروتوكول مونرتايل؛ وبعثت  وفاء تلك البلدان ابلتزاماهتاالروسي وأوكرانيا وبلغاراي وبولندا وبيالروس بشأن احتمال عدم 
بشأن املشاكل املؤسسية واملالية اليت تؤثر على االمتثال، أعقبها بيان  ١٩٩6األوزون يف عام إستونيا والتفيا وليتوانيا رسالة إىل أمانة 

 .٢٠٠٩مشرتك من التفيا وليتوانيا إىل االجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذ؛ وقدمت بنغالديش عرضاً توضيحياً للجنة التنفيذ يف عام 
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 دمة من مرفق البيئة العاملية؛ابملساعدة الدولية، مبا يف ذلك املساعدة املق تتعلقتوصيات  )ج(
أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  ٥ألطراف العاملة ابملادة إبيالء مراعاة أكرب لتوصيات  )د(

 انتقالية يف احلصول على املساعدة الدولية؛
 توصيات حتث األطراف على االمتثال لشرط إنشاء نظم الرتاخيص؛ )ه (
 تستويف شروطمبا يف ذلك االعرتاف ابلدول غري األطراف اليت  توصيات بشأن مسائل التجارة، )و(

 ؛4من املادة  8الفقرة 
أحد األطراف غري مؤهل للحصول على مساعدة مالية من الصندوق  ن يُعَترَب توصية واحدة أب )ز(

 املتعدد األطراف إىل أن يستوىف شرط تقدمي البياانت اخلاصة به؛
علومات من األطراف )حىت الوقت الراهن، مل حُيَتج ابحلكم طلبات احلصول على مزيد من امل )ح(

 املتعلق جبمع املعلومات يف املوقع بناًء على دعوة من أحد األطراف(؛
 شخصياً؛ املسائلجتماعات ملناقشة دعوات موجهة إىل األطراف حلضور اال )ط(
، الشكليةطلبات مقدمة إىل أمانة األوزون بشأن مسائل خمتلفة، مبا يف ذلك املسائل اإلجرائية أو  )ي(

 وإىل الوكاالت املنفذة الختاذ إجراءات مثل التنفيذ املعجل أو تقدمي التقارير املرحلية.
  اجتماعات األطراف عتمدة بواسطةهج املحتليل الن   -واو

من املقررات املتعلقة ابإلطار الذي تستعرض األطراف من  كبرياً   عدداً اعتمدت اجتماعات األطراف  -4٩
، ٢خالله وتكفل االمتثال املستمر للربوتوكول. وتشمل هذه املقررات تلك املتعلقة بتدابري الرقابة )مبوجب املواد 

لرئيسية ( مبا يف ذلك تعاريف املصطلحات ا6( واستعراض تدابري الرقابة )مبوجب املادة ٥ واملادة ءاي ٢إىل  لفأ٢و
، والتعديالت على تدابري الرقابة القائمة وإضافة تدابري رقابة جديدة عن طريق إدخال تعديالت ١مبوجب املادة 

ت املتعلقة ابإلبالغ اابء؛ واملقرر  4ألف، و 4، و4على الربوتوكول؛ واملقررات املتعلقة ابلتجارة واملتصلة ابملادتني 
ت املتعلقة بعدم االمتثال وإجراءات عدم االمتثال والرتتيبات املؤسسية مبوجب ا؛ واملقرر 7عن البياانت مبوجب املادة 

ة بشأن اآللية املالية عتمدت املا؛ واملقرر ٩ت املتعلقة ابلبحث والتطوير والتوعية العامة مبوجب املادة ا؛ واملقرر 8املادة 
وعضوية اللجنة  ه،ُتديد مواردو  ، مبا يشمل إنشاء الصندوق املتعدد األطراف،لفأ١٠و ١٠مبوجب املادتني 

التنفيذية، واستعراض وتقييم اآللية املالية وفئات التكاليف املؤهلة واملبادئ التوجيهية لتمويل التخلص التدرجيي من 
 .٥ملادة اباألطراف العاملة  لدىاملواد اخلاضعة للرقابة 

ا اجتماعات األطراف حىت اآلن أكثر وفيما يتعلق ابملسائل املتصلة ابالمتثال، مشلت املقررات اليت اختذهت -٥٠
بياانت تتعلق ابمتثال أو عدم امتثال األطراف اللتزاماهتا اخلاصة ابإلبالغ عن البياانت )مبا يف ذلك  مقرراً  3٠من 

ابالمتثال أو عدم االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول أو  تتصل مقرراً  ١٥٠(؛ وخط األساس
بشأن االُتار، مبا يف  مقرراً  37بشأن نظم الرتخيص؛ و مقرراً  ١٥رامية إىل العودة إىل االمتثال؛ وخطط العمل ال

واإلبالغ عن مصادر ووجهات الواردات والصادرات والتجارة مع غري األطراف اليت هي  القانوينذلك االُتار غري 
. على بياانت خط األساستتعلق بطلبات إدخال تغيريات  مقرراً  ١4يف حالة امتثال ألحكام الربوتوكول؛ و

عدم االمتثال نفسه ومنوذج ومنهجية جراء واعتمدت إىل جانب ذلك قرارات بشأن املسائل اإلجرائية اخلاصة إب
 عن املقرر السنوي بشأن عضوية جلنة التنفيذ. اإلبالغ عن البياانت، فضالً 
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راف لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول عادة بتقدمي الطرف غري املقررات اخلاصة بعدم امتثال األطتتعلق و  -٥١
املمتثل لتوضيح للحالة وخطة عمل متكنه من العودة إىل حالة االمتثال )إما بطلب هذا التوضيح واخلطة أو بتسجيل 

نتاج إك و لتخفيض استهال (. وتتضمن خطط العمل معايري حمددة زمنياً ابلفعل التوضيح واخلطة اللذين مت تقدميهما
حصص السترياد للمواد اخلاضعة للرقابة  ستحداثالتزامات اب املواد اخلاضعة للرقابة. وميكن أن تشمل اخلطط أيضاً 

أو إنتاجها، وفرض حظر على استرياد املعدات املعتمدة على املواد اخلاضعة للرقابة، واعتماد صكوك سياساتية 
 .تتصل بذلكولوائح تنظيمية 

ص املقررات املتعلقة بعدم االمتثال عادة على الرصد املستمر للحالة، وحتث الطرف تن عن ذلك، فضالً و  -٥٢
املعين على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة، عند االقتضاء، لتنفيذ خطة العمل. وتشري املقررات إىل أنه، 

ابلتزاماته  قائماً  ا، فينبغي اعتباره طرفاً طاملا كان الطرف يسعى حنو التقيد بتدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول ويطبقه
للبند ألف من القائمة اإلرشادية  ستمر يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينه من الوفاء ابلتزاماته، وفقاً يوينبغي أن 

بند للتدابري اليت ميكن اختاذها فيما يتعلق بعدم االمتثال. وحتذر املقررات الطرف غري املمتثل أبنه، فيما يتعلق ابل
ابء من القائمة اإلرشادية للتدابري، يف حالة عدم العودة إىل االمتثال يف الوقت املناسب، فستنظر األطراف يف اختاذ 

للتدابري، اليت تتيح تعليق حقوق أو امتيازات حمددة  اإلرشاديةالتدابري اليت تتماشى مع البند جيم من القائمة 
وحىت اآلن، مل يُعتمد سوى مقرر واحد يقضي بتطبيق هذه التدابري على مبوجب الربوتوكول يف حالة عدم االمتثال. 

 .(6)أحد األطراف
جلنة التنفيذ(  لغها هبا)اليت تتجاوز املسائل اليت تُب مسائل التجارةيشمل نظر اجتماعات األطراف يف و  -٥3

 ما يلي:
توضيح تطبيق حظر التصدير مع غري األطراف على تعديالت معينة )على سبيل املثال املقرر  )أ(

 ألف(؛ ١7/4
 ،إصدار توصيات موجهة إىل األطراف لكي تعتمد تدابري تشريعية وإدارية، مبا يف ذلك الوسم )ب(

 ؛(7)(مقرراً  ١٥لتنظيم الواردات والصادرات )
 القانوينمعلومات عن اإلغراق، واالُتار غري  مشاريع تقدم لكيإىل أمانة األوزون  طلبات مقدمة )ج(

( وعن اخليارات املتاحة لدراسة طائفة من املسائل 7/33قرر امل) للمواد اخلاضعة للرقابة واإلنتاج غري اخلاضع للرقابة
 (؛١3/١٢و ١٢/١٠غري القانونية )املقرران  ابلتجارة املتصلة

 القانوينُتار غري تعزيز رصد التجارة ومنع اال بغرض بعينهاتشجيع األطراف على اختاذ إجراءات  )د(
 (؛١4/7املقرر )

ن تعد مشروع اختصاصات لدراسة بشأن جدوى وضع نظام لتتبع أبإىل أمانة األوزون  الطلب )ه (
جتماع اللوضع مقرتحات مناسبة  إىل عقد حلقة عمل للخرباء أن تدعوالتجارة يف املواد املستنفدة لألوزون و 

تشمل الصادرات )مبا يف ذلك إعادة حبيث تنقح استمارات إبالغ البياانت أن (، و ١6/33األطراف )املقرر 
 (؛١7/١6قرر املاملواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة ) من التصدير(

ف على اختاذ إجراءات حمددة على التوصيات املنبثقة من حلقة العمل تلك، حض األطرا واعتماداً  )و(
 (.١٩/١٢و ١8/١8)املقرران 

                                                           
 تقتصر صادرات االحتاد الروسي من املواد املستنفدة لألوزون على بيالروس وأوكرانيا، على أن 8، الفقرة 7/١8 ينص املقرر  (6)
 من رابطة الدول املستقلة(. اللتان تشكالن جزءاً )
الذي يتضمن ) ١٩/٢6، و١8/3٥، و١7/٢3، و١6/3٢، و١٥/٢٠، و١4/36و ٩/٩و، ٩/8و، 7/3٢ املقررات،  (7)

 .٢٥/١٥و /٢4/١7، و٢3/3١و ،٢٢/١٩، و٢١/١٢، و٢٠/١4وبتقدمي خطة عمل إلنشاء نظم ترخيص(،  طلباً 
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 الرصد العلمي والتقين -زاي
إضافًة إىل رصد امتثال فرادى األطراف اللتزاماهتا القانونية احملددة، ينص الربوتوكول أيضًا على إجراء  -٥4

، اليت تنص على أن تقّيم األطراف كل أربع سنوات تدابري 6تقييم واستعراض لتدابري الرقابة ذاهتا، مبوجب املادة 
استنادًا إىل املعلومات العلمية والبيئية والتقنية ’’ايء ٢ ألف إىل٢واملواد من  ٢الرقابة املنصوص عليها يف املادة 

تعقد األطراف اجتماعات عامة مناسبة للخرباء املؤهلني يف اجملاالت ’’وحتقيقاً هلذه الغاية، . ‘‘واالقتصادية املتاحة
 .‘‘وستقدم االجتماعات العامة تقارير عن استنتاجاهتا، من خالل األمانة، إىل األطراف‘‘ ’’املذكورة

(، مبوجب اتفاقية فيينا حلماية طبقة ٢)أ( من املادة  ٢وابإلضافة إىل ذلك، تعهدت األطراف )يف الفقرة  -٥٥
ابلتعاون عن طريق الرصد املنتظم، والبحوث، وتبادل املعلومات من أجل زايدة تفهم وتقييم آاثر ’’األوزون، 

 .‘‘على الصحة البشرية والبيئة األنشطة البشرية على طبقة األوزون وآاثر تعديل طبقة األوزون

وبصرف النظر عن آليات الرصد العلمي والتقين املنصوص عليها يف الربوتوكول واالتفاقية، يؤدي الرصد  -٥6
 ٢٠١8العلمي املستقل دوراً هاماً يف أتكيد امتثال األطراف اللتزاماهتا. فعلى سبيل املثال، أاثر مقال ُنشر يف عام 

Natureيف جملة  
بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب  3٠/3ًة من األطراف أسفرت عن اختاذ املقرر مناقش (8)

. وتناول فريق التقييم العلمي هذه القضية ونوقشت يف تقرير التقييم الذي يصدر كل ١١-الكربون الكلوروفلوري 
 .(١٠()٩)٢٠١8أربع سنوات لعام 

 التقييمتقييم واستعراض تدابري الرقابة: أفرقة  -1
 من الربوتوكول. 6أُنشئت أفرقة التقييم عمالً ابملادة   -٥7

اليت  ،(١٢)ابالقرتان مع جلان اخليارات التقنية اخلمس التابعة له (١١)التقييم التقين واالقتصاديويعمل فريق  -٥8
أيضاً  التقييم التقين واالقتصاديتتعامل مع قطاعات حمددة للصناعات ذات الصلة حبماية األوزون. ويعقد فريق 

لتناول قضااي معينة تثريها األطراف. عمل هيئات فرعية مؤقتة من حني إىل آخر يف شكل أفرقة عاملة أو فرق 
ويواصل الفريق مواكبة التكنولوجيا اجلديدة، والعمليات الصناعية والتغريات يف األسواق، وميكنه حتديد إنتاج 

احملتملة النامجة عن استخدامها. وعند القيام بذلك، يستند  واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة ومصادر االنبعااثت
الفريق إىل البياانت املستمدة من الصناعة وغريها من املصادر، ويعتمد أيضًا على البياانت اليت أبلغت عنها 

 األطراف مبوجب الربوتوكول.

                                                           
 ,Stephen A. Montzka and others :١١-مقال عن االنبعااثت العاملية املستمرة وغري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري (8)

“An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11”, Nature, vol. 557, pp. 413–

 .www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2 :على الرابط ميكن االطالع عليه. (2018) 417
التقرير -، املشروع العاملي لبحوث ورصد األوزون ٢٠١8التقييم العاملي الستنفاد األوزون: املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،   (٩)

 .(٢٠١8)جنيف،  ٥8رقم 
الذي ُيصدر كل أربع سنوات قضية الرتكيزات الكبرية من رابع كلوريد  ٢٠٠٢وابملثل، أاثر تقرير فريق التقييم العلمي   (١٠)

 ٢3/8، و٢١/8، و١7/١٠، و١6/١4انظر املقررات  –ون، اليت قيست يف الغالف اجلوي، واليت انقشتها األطراف فيما بعد الكرب
 .٢7/7و
ان اخليارات التقنية التقييم التقين واالقتصادي وجل، االختصاصات احلالية لفريق ٢4/8اعتمدت األطراف، يف مقررها   (١١)

التابعة له، وتتعامل مع نطاق العمل، واملسائل اإلجرائية، والتقارير، ومدونة السلوك وتضارب املصاحل واملبادئ واهليئات الفرعية املؤقتة 
 التوجيهية لعمليات الكشف.

ائية، جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة والصلبة؛ وجلنة اخليارات التقنية بشأن اهلالوانت؛ وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيمي  (١٢)
 ، وجلنة اخليارات التقنية املعنية ابلتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.امليثيل ربوميدبوجلنة اخليارات التقنية املعنية 
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عارف العلمية واملعارف املتعلقة ويتوىل فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية مسؤولية استعراض امل -٥٩
 .(١3)ابآلاثر البيئية الستنفاد األوزون، على التوايل

وجلان اخليارات  التقييم التقين واالقتصادي، كما يقدم فريق رابعية السنواتوتقدم مجيع األفرقة تقارير  -6٠
لبات حمددة من األطراف بشكل التقنية التابعة له تقارير مرحلية بصفة مستمرة وتقارير مواضيعية أخرى استجابًة لط

أكثر تواتراً. ويسرتشد عمل األفرقة واللجان وأي هيئات فرعية مؤقتة من حني إىل آخر ابلطلبات الواردة من 
اجتماعات األطراف. وتقدم األفرقة، من خالل عملها، تقييمات مستقلة وُتريبية لتنفيذ الربوتوكول وتسرتشد هبا 

 ة األوزون للمساعدة على ضمان حتقيق الربوتوكول لواليته.القرارات املتعلقة حبماية طبق

 اتفاقية فيينا: البحوث وعمليات الرصد املنتظمة -٢
قد طلب معلومات عن اإلجراءات مبوجب بروتوكول مونرتايل وصندوقه  3٠/3ابلرغم من أن املقرر  -6١

املتعدد األطراف، رأت األمانة أن من املناسب إدراج معلومات يف هذا التقرير عن اإلجراءات املتخذة مبوجب 
وث وعمليات رصد منتظمة حبعلى هيئة اتفاقية فيينا، اليت تنص كذلك على إجراء استعراضات علمية مستقلة 

 لطبقة األوزون نفسها.

من االتفاقية، تتعهد األطراف، حسب االقتضاء، أبن تشرع وتتعاون، مباشرًة أو عن طريق  3ويف املادة  -6٢
 هيئات دولية خمتصة، يف إجراء حبوث وتقييمات علمية يرد ذكرها مرة أخرى يف مرفقْي االتفاقية األول والثاين.

استعراض الربامج الوطنية والدولية ’’هبدف  (١4)ناألوزو أحباث اية، أتسس اجتماع مديري وحتقيقاً هلذه الغ -63
ويتكون هذا . ‘‘اجلارية للبحوث والرصد لضمان التنسيق السليم هلذه الربامج وحتديد الفجوات اليت يتعني سدها

ملتخصصني يف البحوث والعلماء االذين تعينهم احلكومات الغالف اجلوي أحباث املنتدى العلمي من مديري 
وعمليات الرصد املنتظمة فيما يتعلق بتعديالت طبقة األوزون. ويعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا مقرراً يف كل 

األوزون ويشجع األطراف ي أحباث اجتماع من اجتماعاته اليت تُعقد كل ثالث سنوات وحييط علمًا بتقرير مدير 
 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ١١/١ردة يف التقرير )انظر املقرر على اعتماد وتنفيذ التوصيات الوا

 واملقررات السابقة ذات الصلة(.

ذات الصلة ابتفاقية أنشطة البحوث وعمليات الرصد املنهجية وأُنشئ الصندوق االستئماين العام لتمويل  -64
ذات الصلة املنهجية ابلبحوث وعمليات الرصد  لغرض متويل األنشطة املتعلقة’’ (١٥)حلماية طبقة األوزون افيين

ويتمثل اهلدف األساسي للصندوق االستئماين يف تقدمي دعم تكميلي ملواصلة صيانة ومعايرة . ‘‘ابتفاقية فيينا
احملطات األرضية القائمة للمراقبة العاملية للغالف اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف البلدان النامية 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، لتحقيق تغطية عاملية متوازنة. ويتعني أيضاً إيالء االهتمام لدعم األنشطة 

األوزون وابلتشاور مع الرئيسني املشاركني لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم أحباث األخرى اليت حددها مديرو 
 صد والبحوث ذات الصلة.اآلاثر البيئية، من أجل حتسني شبكة الر 

                                                           
اعتمد االجتماع األول لألطراف اختصاصات فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية )انظر املرفق السادس لتقرير   (١3)

 أعمال اجتماعها األول(. عنروتوكول مونرتايل األطراف يف ب
 الصادر عن االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا. ١/6-مبوجب املقرر ا ف  (١4)
 الصادر عن االجتماع السادس ملؤمتر األطراف. 6/٢-(  مبوجب املقرر ا ف١٥)
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الية وضع اسرتاتيجية طويلة األجل للصندوق تسند إليها و  (١6)ةللصندوق االستئماين جلنة استشاري -6٥
تنفيذ؛ ووضع خطة عمل قصرية األجل تراعي االحتياجات األكثر إحلاحاً الاالستئماين تتضمن أهداف وأولوايت 

للنظام العاملي لرصد األوزون؛ وضمان مراقبة اجلودة ملقرتحات املشاريع الفردية اليت ُوضعت يف إطار الصندوق 
 االستئماين.

 تلبيةوتضمن استمرار اليت تستعرض مبوجبها األطراف  اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف -اا اثلث
 مبوجب اتفاقات التمويلاللتزامات ا

، 8٢/86الصادر عن االجتماع الثالثني لألطراف ومقرر اللجنة التنفيذية  3٠/3واستجابة للمقرر  -66
نبذة عامة تبني اإلجراءات ’’ قدمت أمانة الصندوق املتعدد األطراف معلومات ألمانة األوزون يف مذكرة عنواهنا

يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال ألحكام االتفاقات 
اليت أعدت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70، استندت إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة ‘‘يف إطار الصندوق

الوثيقة  وتتاحنفيذية. وحيدد هذا الفرع العناصر الرئيسية للمعلومات املقدمة. لالجتماع الثاين والثمانني للجنة الت
 وثيقة معلومات أساسية. شكلالكاملة على البوابة اإللكرتونية للمؤمتر يف 

من  ١٠ أُنشئت اآللية املالية لربوتوكول مونرتايل، الذي يشمل الصندوق املتعدد األطراف، مبوجب املادةو  -67
ألغراض توفري التعاون املايل والتقين، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات، إىل األطراف العاملة مبوجب ’’الربوتوكول

 ألف إىل ٢ من الربوتوكول لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف املواد من 5 من املادة ١ الفقرة

 ١ حاء يتم حتديدها تبعًا للفقرة ٢ واو إىل ٢ قابة واردة يف املواد منايء، وأي تدابري ر  ٢ طاء إىل ٢ هاء واملواد ٢
وتتحمل اآللية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتلك األطراف، لكي  ‘‘.يف الربوتوكول 5 مكرر من املادة

 يتسىن امتثاهلا لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول.
من  ١٠من املادة  ٥راف من اللجنة التنفيذية، املنشأة مبقتضى الفقرة ويتألف الصندوق املتعدد األط -68

الربوتوكول، ومن أمانة ترد مهامها يف اختصاصات الصندوق املتعدد األطراف، على النحو املبني يف املرفق التاسع 
طراف حتت سلطة ، يعمل الصندوق املتعدد األ١٠من املادة  4وعماًل ابلفقرة  لتقرير االجتماع الرابع لألطراف.

 األطراف اليت تقرر سياساته العامة.
 متكني االمتثال من خالل تعزيز األطر التنظيمية واملؤسسية -ألف

ذة األربع -6٩ والوكاالت الثنائية،  (١7)يقدم الصندوق املتعدد األطراف، من خالل العمل مع الوكاالت املنفِّ
الدعم املتعلق ابلتعزيز املؤسسي، وبناء  بوسائل منهايف جمال تنفيذ الربوتوكول،  ٥الدعم إىل األطراف العاملة ابملادة 

 القدرات، واالمتثال.
ويقدم التعزيز املؤسسي الدعم لوحدات األوزون الوطنية فيما يتعلق ابلسياسات والقوانني واللوائح )مبا يف  -7٠

إنشاء وتعزيز النظم الوطنية للرتخيص واحلصص( وإنفاذها، ومجع البياانت واإلدارة يف جمال االسترياد/التصدير، ذلك 
بة إىل كل من أمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، اوتقدمي التقارير عن استهالك املواد اخلاضعة للرق

فاوت األطر التنظيمية الوطنية الالزمة لضمان االمتثال وتت وأنشطة التخلص التدرجيي على املستوى القطري.
ويكتسي الدعم يف جمال التعزيز املؤسسي قدرًا من  لربوتوكول مونرتايل حبسب الظروف اخلاصة ابلبلدان املتلقية.

                                                           
 االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف.الصادر عن  ١٠/3-من املقرر ا ف ٢(  ُشكل استجابة للفقرة ١6)
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل لإلنشاء   (١7)

 )البنك الدويل(. والتعمري
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والتنسيق بني  التصديق على التعديالت املدخلة على بروتوكول مونرتايل؛ يفاألمهية أيضًا من حيث املساعدة 
حاب املصلحة والربط بني السلطات احلكومية واللجنة التنفيذية، وبني أمانة الصندوق املتعدد األطراف أص

ذة؛ ورفع مستوى الوعي  وإدماج املسائل املتعلقة حبماية طبقة األوزون يف اخلطط الوطنية؛ والوكاالت الثنائية واملنفِّ
 بني جمموعة معينة من أصحاب املصلحة وعامة اجلمهور.

تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون بشكل دائم الدعم املتعلق ببناء القدرات يف قطاع االستهالك  ملويش -7١
بناء القدرات لضمان اإلبالغ وفرض الضوابط على مستويي  ُقدِّموفيما يتعلق بقطاع اإلنتاج،  وموظفي اجلمارك.

الضوابط على اإلنتاج املستمر الذي  اإلنتاج والصادرات، مبا يف ذلك نظم الرتخيص واحلصص، واإلبالغ وفرض
 واملعاجلة، واحلجر األوليةملثل تلك املواد )على سبيل املثال، املواد  للرقابةال يزال يشهد استخدامات غري خاضعة 

 ما قبل الشحن(.
وميثل بناء القدرات أيضًا حجر زاوية للمساعدة املقدمة عن طريق برانمج مساعدات االمتثال التابع  -7٢

من خالل وجوده اإلقليمي، لكفالة  5 األمم املتحدة للبيئة الذي يقدم اخلدمات إىل البلدان العاملة ابملادةلربانمج 
امتثال البلدان لتدابري الربوتوكول وملعاجلة االحتياجات الفردية املتصلة ابالمتثال اليت حتددها وحدات  واستمرار

يف جمال تعزيز قدراهتا الوطنية على  ٥البلدان العاملة ابملادة  ويعمل برانمج مساعدات االمتثال مع األوزون الوطنية.
إجياد ضوابط مجركية وُتارية فعالة، وعلى األخص من خالل اآللية غري الرمسية للموافقة املسبقة عن علم )الطوعية( 

األخرى للمساعدة  بيان هلذه اآللية واألدواتويرد  اليت أنشئت لدعم إنفاذ نظم ترخيص املواد املستنِفدة لألوزون.
اليت تعطي نبذة عامة عن إجراءات الصندوق املتعدد يف املرفق الثاين لوثيقة املعلومات األساسية على االمتثال 

ويشّغل برانمج مساعدات االمتثال تسع شبكات  أمانة الصندوق املتعدد األطراف. األطراف واليت قدمتها
وتتقاسم هذه الشبكات الدروس  تدعم بناء القدرات بني صفوف مسؤويل األوزون على الصعيد الوطين. (١8)إقليمية

املستفادة كما تتبادل اخلربات واملعلومات والنُهج بني أعضاء الشبكة، والشركاء من البلدان املتقدمة، واخلرباء 
ذة واملنظمات واألفراد اآلخرين التقنيني، وأمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، والو   .املعنينيكاالت املنفِّ

 إجراءات اإلبالغ والرصد والتقييم يف إطار الصندوق املتعدد األطراف -ابء
 جيري اإلبالغ والرصد والتقييم يف إطار الصندوق املتعدد األطراف على النحو املبني أدانه. -73

 بةاإلبالغ عن استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقا -1
الصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق ابلرصد واإلبالغ عن األنشطة  حتت مظلةأُنشئ اإلطار التايل  -74

 املمولة للتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة عن طريق اآللية املالية:
يُطلب إىل احلكومات أن ترصد التقدم احملرز فيما يتعلق ابحلد من استهالك املواد اخلاضعة  (أ)

 اختاذها اليت جيريفعالية التدابري  وأن تستعرض دورايً للرقابة مبا يتوافق مع اخلطط الواردة يف براجمها القطرية، 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16٢3و ٢٢، الفقراتن)   ىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف إ أن تقدمويطلب إليها

 ةوحتتوي تقارير بياانت الربامج القطري تقريراً مرحلياً سنوايً )تقرير بياانت الربامج القطرية( عن تنفيذ الربامج القطرية.
(١٩)معلومات عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةعلى احلالية يف املقام األول 

الربامج وتتميز تقارير بياانت  .
                                                           

آسيا، والبلدان األفريقية الناطقة ابإلجنليزية، شبكات جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وبلدان جزر احمليط اهلادئ، وغرب   (١8)
 والبلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية، وأورواب، وآسيا الوسطى، وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

وبروميد امليثيل يف سياق استخدامهما يشمل أيضاً منوذج اإلبالغ عن البياانت املتعلقة ابلربامج القطرية احلايل كلوروفورم امليثيل   (١٩)
 يف احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وكذلك استخدامهما غري املتعلق ابحلجر الصحي وال مبعاجلات ما قبل الشحن.

مع املقرر وستستعرض اللجنة التنفيذية منوذج اإلبالغ عن البياانت املتعلقة ابلربامج القطرية يف جلستها الثالثة والثمانني، متشيًا 
 ‘.3’)ب(  4/8١
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، كما متثل 7القطرية أبهنا أكثر تفصياًل من تقارير البياانت املقدمة من األطراف يف أمانة األوزون مبوجب املادة 
 حسب القطاع؛ ٥املصدر الوحيد للمعلومات عن توزيع استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف البلدان العاملة ابملادة 

املدرجة يف مقرتحات املشاريع ببياانت ( ند االقتضاءع) بياانت االستهالك واإلنتاج وتُقارن (ب)
من الربوتوكول من أجل حتديد االستهالك املؤهل للتمويل  7الربامج القطرية والبياانت املبلغ عنها مبوجب املادة 

 (.4١/١6)أ( و 34/١8 )انظر قراري اللجنة التنفيذية
نة الصندوق املتعدد األطراف إبعداد وثيقة عن ىل تقارير بياانت الربامج القطرية، تضطلع أماإواستنادًا  -7٥

بياانت الربامج القطرية وفرص االمتثال، لتنظر فيها اللجنة التنفيذية يف كل اجتماع من اجتماعاهتا وليتم تقدميها 
 أيضاً كوثيقة معلومات إىل كل اجتماع من اجتماعات جلنة التنفيذ.

تقارير الربامج القطرية الواردة، اليت تتضمن، يف مجلة  وتوجز الوثيقة البياانت واملعلومات املستمدة من -76
أمور، حالة نظم الرتخيص واحلصص وحتليل حالة االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل. وتقارن الوثيقة 

 7نها مبوجب املادة أيضاً البياانت املتعلقة ابالستهالك واإلنتاج الواردة يف تقارير الربامج القطرية ابلبياانت املبلغ ع
احملتملة يف البياانت بني جمموعيت البياانت. وال تتناول الوثيقة استهالك  التعارضمن الربوتوكول، كما حتدد أوجه 

 ، ورابع كلوريد الكربون واهلالوانت(.الكلوروفلوريةمنها )مثل مركبات الكربون التدرجيي التخلص ُأجنز وإنتاج املواد اليت 
ترد يف البياانت املبلغ عنها بشأن االستهالك واإلنتاج  تعارضلجنة التنفيذية إىل أي أوجه انتباه ال ويوجه -77

 األوزونلفت انتباه جلنة التنفيذ وأمانة ي، وكذلك 7يف تقارير الربامج القطرية ويف التقارير املقدمة مبوجب املادة 
وتطلب اللجنة التنفيذية إىل  ت جلنة التنفيذ.من خالل وثيقة املعلومات املقدمة إىل كل اجتماع من اجتماعاإليها 

 .التعارضالوكاالت املنفذة ذات الصلة مساعدة احلكومات املعنية يف توضيح سبب 

 املتابعة يف إطار اتفاقات التمويلعمليات الشروط و  -٢
املتعدد لصندوق دى ا، أصبحت االتفاقات املتعددة السنوات طريقة التمويل السائدة ل١٩٩٩منذ عام  -78

االتفاقات املتعددة السنوات املتعلقة ابلتخلص التدرجيي من يف ويف الوقت احلايل، تنظر اللجنة التنفيذية  األطراف.
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وخطط إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

حيثما ) ت املعنية إزاء حتقيق التخفيضات اإلمجالية املستمرة لالستهالك واإلنتاجفهي حتدد التزام احلكوما .هاوترصد
 والتمويل املوافق عليه من حيث املبدأ بعد إثبات حتقيق تلك التخفيضات.( انطبق ذلك

وتشمل شروط التمويل اليت تنطبق على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  -7٩
 التالية: املتطلباتتلك املقررة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، املنبثقة عن 

التمويل املطلوب لتنفيذ خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية عتمد ال يُ  )أ(
 وتنفيذها؛ الرقابةتدابري جود بو فلورية إال بعد تلقي أتكيد من احلكومة 

إىل احلكومات أن تقدم، كشرط للموافقة  يُطلبالثامن والستني للجنة التنفيذية،  االجتماعومنذ  )ب(
لواردات من مركبات الكربون اهليدروكلورية لعلى وجود نظام للرتخيص واحلصص  اً على طلبات الشرائح، أتكيد

على أن أتكيداً حيثما انطبق ذلك، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  لإلنتاج والصادرات منفلورية، وكذلك 
 امتثال البلد جلدول التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ كفالةهذا النظام قادر على  

أن تشمل الطلبات لتمويل خطط  جيبومنذ االجتماع التاسع والسبعني للجنة التنفيذية،  )ج(
اهليدروكلورية فلورية يف قطاع الصناعة التحويلية التدابري التنظيمية  من مركبات الكربونالكامل التخلص التدرجيي 
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الالزمة لضمان استدامة التخلص التدرجيي الكامل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف القطاع قيد النظر، 
 مثل السياسات اليت حتظر استرياد و/أو استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

قبل اإلفراج عن شرائح التمويل، مبا يف  استيفاؤهاني االتفاقات املتعددة السنوات الشروط اليت يتعني وتب -8٠
وأدوار الوكاالت  وأدوار املؤسسات الوطنية ومسؤولياهتا؛ ورصد األنشطة الواردة يف االتفاقات؛ ذلك التحقق؛

ذة  املرتتبة على عدم االمتثال لالتفاقات.واآلاثر  ؛اومسؤولياهت الثنائية والوكاالت املنفِّ
قد البلد املعين  إذا كانتوفر اللجنة التنفيذية التمويل إال  الوفيما يتعلق ابلشروط اليت يتعني استيفاؤها،  -8١

 مبا يلي:قام 
جرى لتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف االتفاقات و حقق القيم املستهدفة ل )أ(

 بصورة مستقلة جلميع السنوات ذات الصلة، ما مل تقرر اللجنة التنفيذية غري ذلك؛ لك القيممن تالتحقق 
الشروع فيها يف إطار  متتنفيذ اليت ال أنشطةمستوى كبرياً من  أجنزيوضح أنه  اً مرحلي اً تقرير  قدم )ب(

 الشرائح اليت سبق اعتمادها؛
لسنة اليت سيطلب التمويل اإلضايف من وضع خطة تنفيذ تغطي كل سنة تقوميية حىت هناية ا )ج(

 أجلها.
 التحقق والرصد واإلبالغ -3

ميثل التحقق بشكل مستقل من امتثال البلد لغاايت التخفيض مبوجب االتفاق شرطاً لإلفراج عن شرحية  -8٢
 ما مل تقرر اللجنة التنفيذية أن أنشطة التحقق لن تكون مطلوبة. ،التمويل

ذةسوتقع م -83 به خبري استشاري  ويقوم .املعنية( الرائدة) ؤولية التحقق على عاتق الوكالة الثنائية أو الوكالة املنفِّ
اللجنة التنفيذية، مستقل أو مؤسسة مستقلة تتعاقد معها الوكالة، ابستخدام النماذج املعيارية اليت وافقت عليها 

وتتضمن املبادئ التوجيهية أحكامًا متعلقة ابختيار املتعاقد واختصاصاته،  اليت تشمل مبادئ توجيهية مفصلة.
 ابإلضافة إىل تضارب املصاحل.

انتباه اللجنة التنفيذية إىل املسائل  وتوجهوتستعرض أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقارير التحقق،  -84
 بعد إجناز املشروع. وال جُيرى التحقق عادة إال ا.املهمة للبت فيه

 :ما يلي وتشمل املبادئ املنطبقة على التحقق -8٥
فلورية، ينبغي أن تستعرض عملية التحقق التشريعات  يف حالة مركبات الكربون اهليدروكلورية )أ(

 والسياسات واإلجراءات الوطنية املتعلقة ابلواردات/الصادرات من املواد املذكورة يف االتفاق؛
وينبغي أيضًا أن تشمل عملية التحقق مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستوردة األخرى  )ب(

 ذلك؛طبق ين غري املدرجة يف االتفاق، حيثما
ابلقيم وينبغي التحقق من االستهالك السنوي للمواد املستنفدة لألوزون من خالل مقارنته  )ج(

يف االتفاق، ابستثناء  حددت قيم مستهدفة هلاالستهالك احملددة يف االتفاق، جلميع السنوات اليت املستهدفة ل
 السنوات اليت سبق التحقق منها؛
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ت التحقق لشرائح التمويل املتعلقة ابلبلدان ذات حجم االستهالك غري ويلزم أيضاً إجراء عمليا )د(
، ال تكون عملية التحقق الزمة لكل طلب (٢٠)وفيما يتعلق ابلبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض املنخفض؛

ة من يف املائ ٢٠ففي كل عام، ختتار اللجنة التنفيذية عينة من  ، بل ُترى على أساس أخذ العينات.منفردشرحية 
ويغطي التقرير مجيع سنوات التحقق منذ املوافقة على  البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض ألغراض التحقق.

ويقدم التمويل اإلضايف إىل تلك البلدان لتجري هذه  سنة املوافقة على تلك الشرحية. يف ذلكالشرحية السابقة، مبا 
 العملية؛

ات مفصلة عن نظم الرتخيص واحلصص، على النحو الوارد وينبغي أن يوفر تقرير التحقق معلوم )ه (
  يف املذكرة املقدمة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف؛

 وختتلف املتطلبات املتعلقة بتقارير التحقق لقطاع االستهالك عن تلك املتعلقة بقطاع اإلنتاج؛ )و(
االستهالك مقارنة بني الرتاخيص قطاع لنسبة لتقارير التحقق اباملتعلقة بتطلبات املوتشمل  )ز(

وببياانت بياانت الربامج القطرية بلواردات الفعلية املتعلقة اببياانت ال وتُقارن الصادرة والواردات الفعلية لكل مستورد.
 الرموزتقدمي املعلومات بشأن ما إذا كانت  وال بد من احملددة يف االتفاق. القيم املستهدفةعن  فضالً  7املادة 

 يفوما إذا كانت السلطات اجلمركية  ؛للرقابةة الوطنية قادرة على حتديد الواردات من خمتلف املواد اخلاضعة اجلمركي
وينبغي أن يستعرض التقرير تنفيذ نظم الرتخيص،  نقاط الدخول مزودة ابالحتياجات األساسية الالزمة للتفتيش.

 اً التحسني ويؤكد ما إذا كان نظام الرتخيص قادر  تجماالواحلصص، ومراقبة ورصد االسترياد والتصدير، وأن حيدد 
 على التعامل مع األحداث غري النمطية؛

املتعلق وختتلف االحتياجات املتعلقة بتقارير التحقق يف قطاع اإلنتاج تبعًا ملا إذا كان اإلنتاج  )ح(
 ألنإغالق فيها ال يشرتط  احلاالت اليتويف  الستخدامات املعفاة مستمرًا بعد التخلص التدرجيي من اإلنتاج.اب

 يقارنعملية حتقق تقين ومايل ابلتوازي، مبا يف ذلك تدقيق متقاطع  ُُترى، قد يستمر اإلنتاج لالستخدامات املعفاة
تدقيق متقاطع لضمان اتساق لالنتائج  وختضعالسجالت اجلمركية،  حمطة إنتاج معسجالت صادرات املنِتج لكل 

إغالق مرافق اإلنتاج بعد التخلص التدرجيي من اإلنتاج، فيها يشرتط  ويف احلاالت اليت املتحقق منها.النتائج 
تفكيك وتدمري اليت تبني الفيديو تسجيالت تشمل عملية التحقق املزيد من التوثيق، مثل األدلة الفوتوغرافية أو 

ويف كلتا احلالتني، ُترى مجيع  إجناز املشروع.املعدات الرئيسية لإلنتاج، حبيث ال ميكن استئناف االنتاج بعد 
عمليات التحقق من خطوط اإلنتاج اليت يشملها االتفاق وفقًا للنموذج املوحد املقرر، الذي يقدم توجيهات 

 .(3٢/7٠ يف املقرر اللجنة التنفيذية وافقت عليه) مفصلة بشأن ما يتعني إدراجه
ة تقدمي تقارير إجناز املشاريع يف غضون ستة أشهر من انتهاء ويطلب من وكاالت التنفيذ والوكاالت الثنائي -86

وتشمل تقارير إجناز املشاريع املتعلقة ابملشاريع االستثمارية املنفصلة  حمددة سلفاً أيضاً. مناذجاملشروع، ابستخدام 
رات حمققة خالل معلومات مفصلة عن التكاليف الرأمسالية اإلضافية املؤهلة، وتكاليف التشغيل اإلضافية، وأي وفو 

تبسيط تقارير إجناز املشاريع املتعلقة ابالتفاقات جرى . و (٢١)التحويل، والعوامل ذات الصلة اليت يسرت التنفيذ
 املتعددة السنوات حبيث تركز على الدروس املستفادة خالل تنفيذ املشروع، ولتشمل القطاعات واألنشطة املتعددة.

                                                           
 طناً أو أقل 36٠االستهالك هلا ، البلدان اليت يبلغ خط أساس الكلوروفلوريةعلى وجه التحديد، ابلنسبة ملركبات الكربون   (٢٠)

يف قطاع  هلا االستهالك، وابلنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، البلدان اليت يبلغ خط أساس من قدرة استنفاد األوزون
 طناً أو أقل. 36٠خدمات التربيد 

السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية ’’من حيث ) االستثماريةاملشاريع ) منوذج تقرير إجناز املشاريع: ١١/٥انظر املرفق   (٢١)
 متاح على املوقع التايل:(.٢٠١8حزيران/يونيه حىت )‘‘  واملعايري

www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf. 

http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf
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األنشطة الواردة  يفحسبما هو حمدد يف االتفاقات، يُطلب من البلدان إجراء رصد منتظم للتقدم احملرز و  -87
تلف ابختالف خي وهووأدوارها ومسؤولياهتا يف االتفاقات،  وصف ملؤسسات الرصدويرد  يف خططها الوطنية.

 التنفيذية ابنتهاء املشروع. ينتهي تقدمي التقارير عن مثل ذلك الرصد إىل اللجنة ويف العادةالبلدان. 
ذة اليت تقدم املساعدة إىل البلدان  -88 وتعرف االتفاقات أدوار ومسؤوليات الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفِّ

ضمان األداء والتحقق ة مسؤولي مجلة أمور منهاوتتوىل الوكالة الرائدة،  تعاونة.املوكالة الرائدة أو الوكالة بصفة الاملعنية 
لتخلص التدرجيي إجناز القيم املستهدفة لوتقدمي التحقق املستقل إىل اللجنة التنفيذية من  املايل وفقًا لالتفاقات؛

والتأكد من  متطلبات اإلبالغ املتعلقة ابلتقارير املرحلية واخلطط العامة؛واستيفاء  وأنشطة الشرحية املرتبطة هبا؛
وتقدم الوكالة  وتنفيذ بعثات املراقبة املطلوبة. قنيني مستقلني مناسبني؛إجراء االستعراضات التقنية على يد خرباء ت

املتعاونة املساعدة يف وضع السياسات، عند االقتضاء، كما تساعد البلد يف تنفيذ وتقييم األنشطة اليت متوهلا، مع 
ئدة بشأن أي ترتيبات ختطيط ضمان تنسيق األنشطة مع الوكالة الرائدة، وتتوصل إىل توافق يف اآلراء مع الوكالة الرا

 وتنسيق وإبالغ لتيسري تنفيذ اخلطة.
 عواقب عدم الوفاء أبحكام اتفاقات التمويل -4

ما أبهداف التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة احملددة يف االتفاق أو  بلديف حال عدم وفاء  -8٩
عدم وفائه ابالتفاق بشكل آخر، قد تقرر اللجنة التنفيذية أن البلد لن يتلقى التمويل احملدد يف االتفاق. ويف هذه 

ة من حاالت عدم االمتثال احلاالت، قد ختفض اللجنة التنفيذية مبلغ التمويل )ستناقش اللجنة كل حالة حمدد
لالتفاق( وتتخذ القرارات ذات الصلة. فعلى سبيل املثال، قررت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها الثاين والسبعني، 

يف املائة من التمويل املتفق عليه للشرحية الثانية من املرحلة األوىل إلحدى خطط إدارة التخلص  ١٠أن حتتجز 
يف العام املعين،  االستهالك الدقيق للطرفن اهليدروكلورية فلورية ريثما جيري حتديد التدرجيي من مركبات الكربو 

أن تنظر يف االجتماع التايل يف مستوى العقوبة الواجب تطبيقها، حبد أقصى قيمته األموال احملتجزة من كما قررت 
ائة من متويل الشرحية الثالثة من يف امل ١٥الشرحية الثانية؛ ويف اجتماعها اخلامس والسبعني، فرضت عقوبة قدرها 

املرحلة األوىل خلطة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ألحد األطراف؛ 
ركبات الكربون مل يةنتاجاإل الطاقةويف اجتماعها الثمانني، طبقت عقوبة ُحِسَبت على أساس مبلغ لكل كيلوغرام من 

تعنَي رده مبلغ  ونتج عن ذلكإىل املواد األولية،  أعيد توجيههاورية اليت يُتلَقى عنها تعويض واليت اهليدروكلورية فل
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85و UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 الواثئق إىل الصندوق املتعدد األطراف )انظر

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59و
 عدد األطرافالرصد والتقييم يف إطار الصندوق املت -5

، أقرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع عشر مشروع االختصاصات املتعلقة بتصميم ١٩٩6يف عام  -٩٠
نظام للرصد والتقييم للصندوق املتعدد األطراف. ويتضمن الرصد والتقييم إعداد تقارير دورية لقياس ما ُأحرِز أو مل 

خمتلفة  معلومات عن مواطن القوة وأوجه القصور يف أنواع وهذا يوفرحُيَرز من تقدم يف املشاريع املنجزة واجلارية. 
املشاريع وخطط التخلص التدرجيي، واألسباب الرئيسية للعجز عن بلوغ األهداف، والدروس املستفادة أثناء  من

اًي لكي التنفيذ، وتوصيات ابإلجراءات الالزمة لتحسني أداء الصندوق. ويُقَدم برانمج عمل الرصد والتقييم سنو 
 توافق عليه اللجنة التنفيذية.

تقارير التقييم يف مقررات اللجنة التنفيذية ونظرت فيها  املستمدة منالنتائج والتوصيات  وُتسدت -٩١
اجتماعات األطراف. فعلى سبيل املثال، أدى تقييم ملشاريع تدريب موظفي اجلمارك وإصدار نظم الرتاخيص يف 
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( إىل اعتماد مقرر اللجنة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6و UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11عدد من البلدان )انظر 
إىل الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة إعداد وتنفيذ خطط  ا اللجنة طلبت فيهيت، ال، الفقرة ج48/١١التنفيذية 

 للتخلص التدرجيي على حنو يكفل تنفيذ عدد من التوصيات الواردة يف تقرير التقييم.
اليت قدمتها أمانة  بشأن إجراءات استعراض وكفالة االمتثال املرفق األول لوثيقة املعلومات األساسية وأبرز -٩٢

املستخلصة من تقارير التقييم فيما يتعلق ابستهالك وإنتاج مركبات  اهلامةالصندوق املتعدد األطراف بعض النتائج 
الطالع عليها. وتشمل بعض النقاط تيسرياً للوثيقة يف مرفق هذه ا وتستنسخ هذه النتائج، الكلوروفلوريةالكربون 

 ما يلي: ،أمانة الصندوق املتعدد األطراف أعدهتاالرئيسية الناشئة عن هذه التقييمات وغريها من التقييمات اليت 
من التخلص التدرجيي من  ٥التعزيز املؤسسي ضروري لكي تتمكن غالبية البلدان العاملة ابملادة  )أ(

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8فدة لألوزون بنجاح ويف املوعد احملدد )انظر املواد املستن
إىل إنتاج مركبات  بل حُتَول الكلوروفلوريةتُ َفكك فيها مصانع مركبات الكربون  يف احلاالت اليت ال )ب(

. الكلوروفلوريةن ، يلزم اختاذ خطوات لضمان عدم عودهتا إىل تصنيع مركبات الكربو ٢٢-الكربون اهليدروكلورية فلورية
جيري ، ينبغي تدمري العناصر الرئيسية يف عملية الكلوروفلوريةعند إيقاف تشغيل مصانع إنتاج مركبات الكربون و 

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9)انظر  توثيقها والتحقق منها
ي النهج القطاعي الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية بشكل جيد، حيث حتقق التخلص التدرجي عمل )ج(

يف مقابل  الكلورفلوريةنتاج مركبات الكربون من أجل التخفيض التدرجيي إلاملخطط له. وكان أداء نظم احلصص 
واالُتار غري  القانوينالضوابط املفروضة على اإلنتاج غري  وتبدواحلصول على تعويض للمؤسسات جيداً عموماً. 

تاج وصودرت كميات جيري تداوهلا ُتارايً بشكل ، حيث مت الكشف عن عدة مصانع صغرية لإلنمالئمة القانوين
شكل التطبيق الصارم لرتاخيص االسترياد وإجناز مشاريع ي(. و UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12غري قانوين )انظر 

التخلص التدرجيي الرامية إىل تقليل الطلب أجنع أساليب الرقابة على التداول يف التجارة الدولية واحلد من االُتار 
. ومشلت التوصيات زايدة الوعي يف صفوف موظفي اجلمارك وتشكيل فريق متخصص للجمارك البيئية القانوينغري 

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12)انظر 
، وخباصة فيما يتعلق مبركبات الكربون التجميدعلى ما يبدو قبل فرض  التكديسبدأت عمليات  )د(
سبباً حمتمالً لعدم  الضعف املؤسسي بوصفهوُحدد أن ذلك أعقبه اخنفاض سريع يف االستهالك.  إال؛ الكلوروفلورية

شكل عقبة خطرية يف سبيل االمتثال املستدام لعدد حمدود من البلدان. وشهدت البلدان ذات ياالمتثال وميكن أن 
 الكلوروفلوريةاالستهالك املنخفض نصيبًا أكرب من غريها من عدم االمتثال لتجميد استهالك مركبات الكربون 

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8)انظر 
تشمل األسباب احملتملة لعدم االمتثال عدم االستقرار الداخلي، وأتخر البدء يف أنشطة التخلص  )ه (

التدرجيي، والتأخري يف تنفيذ مشاريع التخلص التدرجيي ووضع اإلطار القانوين، وأوجه القصور يف التواصل والتعاون 
تخفيض التجميد وأهداف الاالمتثال اللتزامات  مع أصحاب املصلحة الرئيسيني. وأحد أهم احلوافز الرامية إىل حتقيق

هو االلتزام الوارد يف خطة العمل املقدمة إىل جلنة التنفيذ واليت اعتمدها اجتماع األطراف )انظر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9؛) 

تشمل تدابري السياسات العامة فرض ضوابط االسترياد )وأحياانً احلظر الصريح(، وتدريب موظفي  )و(
رك، وحتديد حصص للمنتجني وحصص حمددة لالستهالك أو التداول يف التجارة. وُحدَِّدت مشاكل حمتملة اجلما

ابلبيع رتبط املاألسعار  بشأن االستدامة فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون، مشلت اخنفاض
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ستخدام املواد األولية مستقباًل )انظر ألغراض ا ابلتكديسواملقررات اليت تسمح  واالستخدام غري القانونيني
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12؛) 

ُقدمت توصيات تتعلق ببناء قدرات وحدات األوزون الوطنية والتنسيق مع الوكاالت احلكومية  )ز(
 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13األخرى )انظر 

عن طريق املشاركة الفعالة  ريةالكلورفلو أمكن حتقيق التخلص التدرجيي املبكر من مركبات الكربون  )ح(
احلصص وتطوير الظروف السائدة يف السوق. وميكن ضمان حتقيق  نظمألصحاب املصلحة والتنفيذ الصارم ل

الرصد ومحالت التوعية مواصلة عن طريق كذلك االستدامة بتفعيل نظام تراخيص االسترياد وإنفاذه بكفاءة، و 
وصي بتعزيز الرصد لتوفري البياانت املتعلقة بعمليات االستعادة وإعادة التدوير )انظر العامة. وأُ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8؛) 
غري املرغوب فيها مدعاة للقلق )على سبيل املثال، وجود بدائل  يةتطورات السوقالشكلت بعض  )ط(

ستعادة وإعادة التدوير واالستصالح القائمة (. وتؤدي معدات االالكلوروفلوريةمنخفضة اجلودة ملركبات الكربون 
إىل تقليل الطلب على واردات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ولكن هناك حاجة إىل إجراء حتسينات 

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12لوجستية. وميكن ضمان حتقيق االستدامة بتعزيز أنشطة التعزيز املؤسسي )انظر 
 قة عن الفرعني اثنياا واثلثاا أعالهمالحظات منبث -رابعاا 

من املعرتف به على نطاق واسع أن اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل التابع هلا من االتفاقات البيئية املتعددة  -٩3
األطراف األكثر فعالية يف التاريخ. وهي من أوائل االتفاقات يف هذا اجملال اليت بلغت التصديق العاملي، وهو إجناز 

من أجل حل مشكلة عاملية. إال أن األطراف  ذاته ويؤكد الدرجة العالية الخنراط األطراف يف العمل سوايً مهم حبد 
 ١١-أعربت مؤخرًا عن خماوف خطرية بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري

(UNEP/OzL.Pro.30/11 ١48إىل  ١٢8، الفقرات من.) 
معلومات علمية وتقنية حمدثة،  يكل الربوتوكول هي اختاذ القرارات بناًء علىهلوتوجد ثالث ركائز أساسية  -٩4

 على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب الربوتوكول. ٥وآلية االمتثال اخلاصة به، واآللية املالية ملساعدة األطراف العاملة ابملادة 
وتوفر األحكام الواردة يف الربوتوكول واالتفاقية بشأن التقييم العلمي والبيئي والتقين واالقتصادي املستمر  -٩٥

األساس للتقييم املستقل للتقدم الفعلي احملرز حنو تعايف طبقة األوزون. وهي تتيح أيضًا إمكانية كشف ومعاجلة 
ات. وقد مت للرقابة، وحتديد مصادر هذه التغري د اخلاضعة أوجه اخللل، مثل التغريات يف تركيزات وانبعااثت املوا

 هبذه الطريقة. ١١-حتديد االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري
وينطبق إطار االمتثال وإجراء عدم االمتثال على مجيع األطراف يف الربوتوكول. ويعتمد تقييم االمتثال  -٩6

ربوتوكول حكم يتعلق ابلتحقق ال يف إطارغ عنها األطراف نفسها. وال يوجد على البياانت واملعلومات اليت تبل
املستقل من البياانت واملعلومات اليت تبلغ عنها األطراف مبوجب الربوتوكول، سواء كانت بياانت تتعلق ابستهالك 

 ابء بشأن الرتاخيص. 4ملادة أم معلومات مقدمة عمالً اب 7وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون املبلغ عنها وفقاً للمادة 
إطار الربوتوكول الستعراض وضمان االمتثال لاللتزامات اليت تعهدت األطراف يف الربوتوكول  شكلوي -٩7

 بداًل منيشمل تقدمي املساعدة لألطراف، و للتيسري، يهدف هنٌج يتبع فيه ابلوفاء هبا جزءًا هامًا من جناحه. و 
مجيع األطراف وشجع األطراف على اإلبالغ بنفسها عن أي احتمال  من متثالاالالعقاب. وقد عزز هذا النهج 

لألخذ بنهج أكثر عقابية مبا يتماشى مع البند جيم من القائمة  حكملعدم االمتثال. وعلى الرغم من وجود 
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 تبذهلا رصد جهود التنفيذ اليت وكذلك يؤكديُلجأ إليه إال مرة واحدة يف اتريخ الربوتوكول.  فلماإلرشادية للتدابري، 
خطط عمل للعودة إىل االمتثال، ما تضعه وتنفذه من األطراف اليت ختضع ملقررات عدم االمتثال، مبا يشمل 

 التزامها العام القوي ابلوفاء ابلتزامات الربوتوكول.
وميكن اعتبار املشاركة النشطة للجنة التنفيذ، كما يتضح من العدد الكبري من التوصيات املعتمدة حىت  -٩8

االعتماد على توصيات موحدة للسيناريوهات يؤدي و لية عدم االمتثال. آلالراهن، أحد مواطن القوة الرئيسية الوقت 
احلاالت املتماثلة بطريقة متسقة، مبا يتماشى مع املبادئ األساسية للقانون إىل كفالة أن تُعامل اليت تنشأ كثريًا 

يعزز كذلك زن اجلغرايف بني األطراف املمثلة يف اللجنة؛ و اإلداري. وأحد مواطن القوة الرئيسية األخرى هو التوا
ال توجد شروط لتوافر خربات فنية أو مؤهالت  إال أنهاالستعراض املنتظم لعضوية اللجنة الشمولية والشفافية. 

 حمددة  فيما بني أعضائها.
شأن االمتثال واملسائل اليت تتخذها اجتماعات األطراف ب املقرراتوابملثل، يؤكد العدد الكبري نسبياً من  -٩٩

 ذات الصلة أمهية آلية االمتثال يف إطار الربوتوكول والتزام األطراف بضمان االمتثال.
وينص عدد من املقررات على اإلبالغ الطوعي عن البياانت واملعلومات. فعلى سبيل املثال، حيث املقرر  -١٠٠

ل الصادرات من املواد املستنفدة لألوزون األطراف على استخدام استمارات اإلبالغ املنقحة، اليت تشم ١6/١7
مصادر ووجهات الواردات شأن األطراف على تقدمي معلومات ب 3٠/١٢اخلاضعة للرقابة؛ وحيث املقرر 

بصورة اتمة لالُتار غري  تةغ أمانة األوزون أبي حاالت مثبإبال إىلاألطراف  ١4/7املقرر  ويدعووالصادرات؛ 
وزون، لتعميمها على مجيع األطراف. وعلى الرغم من أن اإلبالغ عن هذه املعلومات املشروع ابملواد املستنفدة لأل

أمر طوعي، فإهنا ميكن أن تسهم، عند اإلبالغ عنها، يف تعزيز قدرة الطرف على االمتثال اللتزاماته، وذلك بضمان 
 للمعلومات وتقدمي املشورة العملية. ةاملفيد املبادالت

ياسات والعمليات املتعلقة ابلرصد واإلبالغ والتحقق والتقييم يف إطار الس قد تعوِّضإىل حد ما، و  -١٠١
عدم اشرتاط التحقق مبوجب أحكام اإلبالغ عن ، ٥الصندوق املتعدد األطراف، ابلنسبة لألطراف العاملة ابملادة 

املبلغ عنها واالمتثال الواردة يف الربوتوكول. وتوفر مقارنة البياانت املبلغ عنها يف إطار الربانمج القطري مع تلك 
تقَدم  التقارير املرحلية التفصيلية اليت أمامفيدة الستعراض البياانت املبلغ عنها.  من الربوتوكول آليةً  7املادة  مبوجب

مع كل طلب من طلبات شرائح التمويل خلطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو 
يف تقييم اخلطر احملتمل فقد ساعدت خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

، (٢٢)وكول، ويف التحقق من دقة االستهالك الذي سبق اإلبالغ عنهألن يصبح طرف ما يف حالة عدم امتثال للربوت
 .(٢3)وحتديد االستهالك الذي مل يُبلغ عنه

ويف عملية التحقق، جيري استعراض البياانت املبلغ عنها وعملية تشغيل نظم الرتاخيص واحلصص، على  -١٠٢
عدادها متعاقدون خارجيون، مما يسهم يف . وتتبع تقارير التحقق نسقاً اعتمدته اللجنة التنفيذية ويتوىل إحد سواء

طرف اللتزاماته. إال أن هذه السياسات واإلجراءات ال تنطبق إال على أي إجراء تقييم متسق ومستقل لتنفيذ 
اليت تتلقى الدعم من الصندوق املتعدد األطراف. وعادًة ال ُُترى أي أنشطة للرصد  ٥األطراف العاملة ابملادة 

 .أي مشروعوالتحقق بعد انتهاء 

                                                           
 والسنوات الالحقة.ومستوايت االستهالك يف سنوات األساس لديه قام عدد من البلدان بتخفيض نقاط البداية  ( ٢٢)
ب، ومركب ١4٢-مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية /٢٢-على سبيل املثال، أمزجة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ( ٢3)

 ب يف البوليوالت السابقة املزج.١4١–الكربون اهليدروكلوري فلوري 
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وأكدت التقييمات اليت أجريت حىت الوقت الراهن حتت رعاية أمانة الصندوق املتعدد األطراف األمهية  -١٠3
لنظام الرتاخيص واحلصص يف إنفاذ تدابري الرقابة، وكذلك قيمة التعزيز املؤسسي وبناء القدرات. وأبرزت  احملورية

املصانع ذات االستخدام املزدوج وتوثيق إغالق مرافق اإلنتاج، مبا يف ذلك تفكيك وتدمري املعدات  رصدأيضاً أمهية 
للمواد  قانوين، وحتديد أي إنتاج غري الكلوروفلوريةبون الكر  اتالرئيسية، لضمان عدم إمكانية استئناف إنتاج مركب

 اخلاضعة للرقابة وتفكيكه.
أن يؤدي عدم وفاء أي طرف ابلتزاماته مبوجب اتفاقيات التمويل اخلاصة به إىل اتباع هنج عقايب  وميكن -١٠4

 عقوابت مالية. يشمل فرضأكثر مما هو احلال عادًة مبوجب إجراء عدم االمتثال، مبا 
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 املرفق
 قائمة خمتارة من التقييمات اليت أجريت بشأن االستهالك واإلنتاج ملركبات الكربون الكلوروفلورية

 االستنتاجات الرئيسية البيان العنوان
تقرير اللجنة التنفيذية عن تقييم 

مشاريع تدريب موظفي اجلمارك 
ومشاريع نظم الرتخيص 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) 

أعد تقرير اللجنة التنفيذية عن تقييم 
مشاريع تدريب موظفي اجلمارك ومشاريع 

من املقرر  6نظم الرتخيص استجابة للفقرة 
، الصادر عن االجتماع الرابع عشر ١4/7

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، وقدم إىل 
االجتماع اخلامس والعشرين للفريق العامل 

 ٢٠٠٥املفتوح العضوية يف حزيران/يونيه 

توصيات الفريق العامل املفتوح العضوية هي: حتسني  كانت
تدخل اجلمارك يف التخلص النهائي من املواد املستنفدة لألوزون، 

ا من اهلرم الوظيفي. تعديل ورفع مبا يف ذلك تدخالت الرتب العلي
مستوى إطار العمل التشريعي يف احلاالت اليت ال يكون اإلطار 

، وحتسني التطبيق والتعاون ٥كامالً فيها يف البلدان العاملة ابملاّدة 
اإلقليمي؛ التعجيل واملساعدة يف تنفيذ تدريب اجلمارك، مبا يف 

؛ تعديل مواّد ذلك األنشطة اإلقليمية، حيث يكون ذلك مناسباً 
التدريب وحمتوايته ووضع مواد املعلومات املساندة ووسائل 

 التحديد قيد االستعمال الفعلي
الدراسة املكتبية عن تقييم تنفيذ 

اتفاقات قطاع إنتاج مركبات 
الكربون الكلوروفلورية 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9) 

يص              ف التقرير الس              م   ات الرئيس              ي   ة 
تنفيذها، والنتائج اليت لالتفاقات، وطرائق 

حت  ق  ق       ت ح  ىت اآلن وال  ت  ح  ق  ق م  ن  ه       ا. 
وابإلضافة إىل ذلك، جيري حتديد القضااي 
اليت تتطل     ب مزي    دًا  من التحلي     ل أثن     اء 

 بعثات التقييم امليدانية

جرى إجناز التخلص التدرجيي املقرر مبوجب االتفاقات، وُقدم 
ومل جير التمويل حسب اجلدول الزمين املقرر، ابستثناء الصني. 

تفكيك مرافق التصنيع املصممة إلنتاج مركبات الكربون 
على  ٢٢-الكلوروفلورية ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

حد سواء )املصانع مزدوجة االستخدام( ألهنا حتولت إىل إنتاج 
. بيد أنه ال بد من كفالة ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

اج مركبات الكربون الكلوروفلورية. أهنا لن حتول من جديد إىل إنت
وقد تلزم مراجعة حساابت حجم اإلنتاج يف املصانع مزدوجة 
االستخدام املصممة لتتمكن من إنتاج مركبات الكربون 

، وذلك ٢٢-الكلوروفورية ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
للتأكد من عدم إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية. ولدى 

رافق إنتاج مركبات الكربون الكلوروفورية ينبغي وقف تشغيل م
تدمري العناصر األساسية، كما ينبغي توثيق هذه العملية والتحقق 
منها. ومن أجل ُتنب استئناف إنتاج مركبات الكربون 
الكلوروفلورية يف املوقع نفسه أو يف غريه، ينبغي أن تتاح لفريق 

 دات اليت مل تدمرالتحقق أيضاً املعلومات املتعلقة مبصري املع
تقرير عن التقييم الوسيط التفاقات 

قطاع إنتاج مركبات الكربون 
الكلوروفلورية فيما يتعلق ابلتخلص 

 النهائي من تلك املركبات
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12) 

ميثل هذا التقرير موجزاً ُتميعياً للتقارير اليت 
أعدهتا بعثات التقييم بشأن اتفاقات قطاع 
إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية فيما 
يتعلق ابلتخلص النهائي من تلك املركبات 

 ٥يف ثالثة من البلدان العامة ابملادة 
)مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية والصني 

 واهلند(

ر إىل العدد الكبري من مرافق اإلنتاج، ُوجد أن النهج ابلنظ
القطاعي الذي أقرته اللجنة التنفيذية هلذه االتفاقات يعمل 
بشكل جيد. وحققت نظم احلصص املعتمدة يف الصني واهلند 
من أجل التقليل التدرجيي إلنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية 

جه عام. وتوجد يف مقابل احلصول على تعويضات أداء جيداً بو 
البلدان الثالثة السياسات اليت تنظم اإلنتاج والرتتيبات املؤسسية 

عن تلك اليت تنظم املبيعات والتجارة اخلارجية  لتنفيذها، فضالً 
يف مركبات الكربون الكلوروفلورية. ويبدو أن هناك رقابة كافية 
على اإلنتاج والتجارة غري القانونيني. ويف عدة حاالت، ُكشف 
عن مصانع صغرية لإلنتاج غري القانوين وجرى تفكيكها يف 
الصني، ويف اهلند صادرت اجلمارك بعض كميات مركبات 
الكربون الكلوروفلورية املستوردة بشكل غري قانوين ووزعتها على 

                                                           
   رمسي.اسُتنسخ هذا املقرر بصيغته اليت ورد هبا دون حترير 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 

27 

 االستنتاجات الرئيسية البيان العنوان
منتجي مركبات الكربون الكلوروفلورية. وخصصت املساعدة 

ا يف العادة مل التقنية يف كل برانمج سنوي للصني واهلند، ولكنه
تنفق ابلكامل. ويف اهلند والصني مل ترتفع أسعار مركبات الكربون 
الكلوروفلورية بسبب خنفاض الطلب الناشئ عن توعية 
املستخدمني النهائيني، وواكب هذا سرعة عملية التخلص 
التدرجيي منها. ويبدو أن عملية التخلص التدرجيي اليت ُشرع هبا 

ملسار الصحيح لتحقيق التخلص التام قابلة لالستمرار وتسلك ا
من إنتاج مركبات الكربون الكلوروفلورية املقرر يف هناية العام 

، وتدعم ذلك سلطات احلكومات يف فرض عقوابت ٢٠٠٩
 (4٢/4٢كبرية على أي انتهاكات )املقرر 

)ج( 4٢/١٢عملية املتابعة للمقرر 
بشأن التقييم املتوسط األجل 

كبات التفاقات قطاع إنتاج مر 
الكربون الكلوروفلورية فيما يتعلق 

ابلتخلص النهائي من تلك 
املركبات 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/9) 

يقدم هذا التقرير يف إطار عملية املتابعة 
الطلب إىل ”)ج(:  4٢/١٢للمقرر 

حكومة اهلند، ابلتعاون مع البنك الدويل، 
أن ختطط لإلنتاج املسموح به من مركبات 
الكربون الكلورفلورية وتتحقق منه ابعتباره 
ما يسمى اإلنتاج اإلمجايل، وتستعرض 
احلساابت اليت أجريت لتحديد خط 

لالتفاق، وتقدم تقريراً عن النتائج  األساس
اليت تتوصل إليها إىل االجتماع الثالث 

 “واألربعني

يف االجتماع الثاين واألربعني، نظرت اللجنة التنفيذية يف التقرير 
املتعلق ابلتقييم متوسط األجل التفاقات قطاع إنتاج مركبات 

ك الكربون الكلوروفلورية فيما يتعلق ابلتخلص النهائي من تل
املركبات، وهو تقرير عرض النتائج والتوصيات املنبثقة عن بعثات 
التقييم إىل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية والصني واهلند يف 

أعدته خلية  . وتلقت األمانة تقريراً ٢٠٠4كانون الثاين/يناير 
األوزون بوزارة البيئة والغاابت يف حكومة اهلند والبنك الدويل من 

 إىل االجتماع الثالث واألربعني للجنة التنفيذية أجل تقدميه

الدراسة املكتبية عن تقييم املشاريع 
املتعلقة بتدريب موظفي اجلمارك 

ونظم الرتخيص 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12) 

هتدف هذه الدراسة املكتبية إىل حتديد 
النتائج واآلاثر املرتتبة على تنفيذ مشاريع 

اجلمارك واعتماد نظم تدريب موظفي 
تراخيص االسترياد، ومن مث حتديد مسائل 
التقييم اليت قد تتطلب مزيدًا من التقييم، 

 والتحضري للزايرات امليدانية

جرى متويل األنشطة املتعلقة برتاخيص استرياد املواد املستنفدة 
لألوزون وتدريب موظفي اجلمارك للمرة األوىل كمشاريع إقليمية 

، غري أن الزايدة السريعة يف عددها أفضت إىل قائمة بذاهتا
إدراجها يف خطة إدارة مواد التربيد. وميثل التطبيق الصارم 
لرتاخيص االسترياد وإجناز مشاريع التخلص التدرجيي الرامية إىل 
ختفيض مستوى الطلب الوسيلة األكثر إنتاجية للرقابة على 

نونية. ومن أجل التجارة الدولية والتقليل من التجارة غري القا
التغلب على مشاكل االمتثال اليت تواجه تنفيذ هذه املشاريع، 
أوصى التقييم جبملة أمور منها الرتكيز على توعية موظفي اجلمارك 
بشأن قضااي املواد املستنفدة لألوزون وتشكيل فريق مجركي 
متخصص للتعامل مع املشاكل البيئية، وتعزيز السلطات احمللية 

ايت املعنية ابلبيئة من أجل تقدمي الدعم الفعال وسلطات الوال
إلجراءات الرقابة، ابالعتماد على التقنيني وموظفي اجلامعات أو 
املختربات احلكومية ملساعدة هيئات اجلمارك يف التعرف على 
الشحنات املشبوهة، ومجع أنشطة التدريب جلميع االتفاقات 

دام( يف نشاط تدرييب ستكهومل وروتر االبيئية )مثل اتفاقيات ابزل و 
 واحد

الدراسة املكتبية عن عدم االمتثال 
لتجميد استهالك مركبات الكربون 

الكلوروفلورية واهلالوانت وبروميد 
امليثيل وكلوروفورم امليثيل 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) 

أتلف تقييم مشاريع بروميد امليثيل من 
ميدانية، مرحلتني مها دراسة مكتبية ودراسة 

نظرات ابلتفصيل يف القطاعات األربعة اليت 
تس تأثر ابالستهالك األكرب يف البلدان 

: زراعة البساتني )مبا يف ٥العاملة ابملادة 

على الرغم من أن اجملموع الكلي لالستهالك كان يف العادة أقل 
من خط األساس قبل التجميد، تشري املعلومات املتاحة إىل 
حدوث بعض التكديس )الذي قد يكون كبريًا يف عدد من 
احلاالت( قبل بدء نفاذ التجميد، وبوجه خاص ملركبات الكربون 

روفلورية. ولكن أعقب ذلك اخنفاض سريع يف االستهالك، الكلو 
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ذلك الفراولة واملوز(، وزراعة األزهار والتبغ 
واالستخدامات التالية للحصاد. وأوجزت 
دراسات احلاالت القطرية يف أربع ورقات 

فرعية متثل أساسًا للتقرير للقطاعات ال
 التجميعي

وابلنسبة للعديد من البلدان اليت شهدت هذه احلالة، مل يكن 
هناك استمرار حلالة عدم االمتثال. وقد يظهر اُتاه مماثل يف 
خطوات التخفيض الالحقة. وقد متثل جوانب الضعف املؤسسي 

طرية حتول دون اليت حددت كسبب حمتمل لعدم االمتثال عقبة خ
استمرار االمتثال لعدد حمدود من البلدان. ويلزم تقييم إضايف 
للدور الذي يؤديه برانمج املساعدة على االمتثال التابع لربانمج 
البيئة، وكذلك أدوار الوكاالت املنفذة األخرى، فيما يتعلق بتعزيز 

وقد  القدرات املؤسسية للبلدان ملعاجلة املسائل املتعلقة ابالمتثال.
يف املائة  7٠متثل الدول ذات حجم االستهالك املنخفض حنو 

، غري أن نصيبها من عدم ٥من عدد البلدان العاملة ابملادة 
االمتثال لتجميد مركبات الكربون الكلوروفلورية كان أعلى 

 (46/6بشكل غري متناسب )املقرر 
تقرير التقييم النهائي بشأن حاالت 

قرر عدم االمتثال )متابعة للم
46/6 )

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9) 

يوجز هذا التقرير التجميعي مثاين دراسات 
للحالة بشأن بلدان شهدت يف املاضي أو 
يف احلاضر حاالت عدم امتثال للتجميد 
و/أو للقيم املستهدفة للتخفيض اليت 
حددت لعدد خمتلف من املواد املستنفدة 
لألوزون. وأييت يف سياق عملية متابعة 

اليت الدراسة املكتبية املتعلقة بعدم االمتثال 
قدمت إىل االجتماع السادس واألربعني 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6) 
 46/6واملقرر الناتج عن ذلك 

ال يزال كل بلد من البلدان اليت زارهتا البعثات يواجه جوانب 
حمددة من املشاكل والتحدايت فيما يتعلق بتحقيق االمتثال 

األسباب الرئيسية التالية املستدام أو احملافظة عليه. وجرى حتديد 
لعدم االمتثال: عدم االستقرار الداخلي بسبب النزاعات املسلحة 
أو التحول السياسي واالقتصادي؛ والتأخر يف بدء أنشطة 
التخلص التدرجيي؛ والتأخريات يف تنفيذ مشاريع التخلص 
التدرجيي ووضع اإلطار القانوين؛ وأوجه القصور يف االتصاالت 

صحاب املصلحة الرئيسيني. وجنحت معظم البلدان والتعاون مع أ
اليت يتناوهلا هذا التقرير يف العودة إىل االمتثال اللتزامات 

مجيع القيم املستهدفة لتخفيض  التجميد، وحقق بعضها أيضاً 
استهالك املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك أهدام عام 

االلتزام  . وكان أحد أهم احلوافز على هذا اإلجناز هو٢٠٠٥
بتلبية األهداف احملددة اليت حددت يف خطة عمل كل منها واليت 
قدمت إىل جلنة التنفيذ واعتمدها اجتماع األطراف )املقرر 

٥٠/7) 
التقرير النهائي عن تقييم املشاريع 

واالتفاقات املتعلقة ابلتخلص 
النهائي من رابع كلوريد الكربون 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12) 

التقييم على رابع كلوريد الكربون ركز 
املستخدم كعامل معاجلة وعلى إنتاج رابع 
كلوريد الكربون. ويغطي املرحلة األوىل من 
التقييم وهي دراسة مكتبية قدمت إىل 
االجتماع الثامن واألربعني ودراسات احلالة 
اليت أجريت بعد ذلك يف ابكستان 

 ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية والصني
 واهلند

، مما ميثل ٥حتقق االمتثال ابلنسبة ملعظم البلدان العاملة ابملادة 
ابلنظر إىل أن مشاريع رابع كلوريد الكربون أتخرت  هاماً  إجنازاً 

يف املائة دون  8٥نسبياً، وإىل صعوبة خطوة التخفيض بنسبة 
املرور مبرحلة ُتميد وسيطة. غري أن مثانية بلدان أبلغت عن بعض 

، وكان أعالمها املكسيك ٢٠٠٥يف االستهالك لعام الزايدة 
طنًا استنفادايً(.  86,6طنًا استنفادايً(، وابكستان ) 4,6١)

ومشلت التدابري السياساتية اهلامة وضع ضوابط على االسترياد 
)واحلظر التام يف بعض احلاالت كما حدث يف الصني( وما يقابل 

ص اإلنتاج على ذلك من التدريب ملوظفي اجلمارك؛ وتوزيع حص
منتجي رابع كلوريد الكربون يف البلدان اليت يوجد فيها إنتاج 
لتلك املادة؛ وتوزيع حصص حمددة لالستهالك أو التبادل يف 
بعض احلاالت. وتظهر بعض املسائل املتعلقة ابالستدامة، ألن 
رابع كلوريد الكربون، خالفًا لغريه من املواد اخلاضعة للرقابة، 

وقد يواصل االزدايد بعد التخلص التام من  سيستمر إنتاجه
. وعالوة ٢٠١٠اإلنتاج واالستهالك اخلاضعني للرقابة يف العام 

على ذلك، سيستمر اخنفاض مستوى الطلب تدرجييًا إىل أن 
يصل نقطة يصبح فيها أقل من احلد األدىن لكمية رابع كلوريد 
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لكربون الكربون املنتجة بشكل مشرتك. وسيظل بيع رابع كلوريد ا

مرحباً أكثر من تدمريه، مما يثري خطر  ولو أبسعار منخفضة جداً 
طرحه يف األسواق دون تراخيص. وقد تؤدي هذه األسعار 
املنخفضة أيضاً إىل االستعمال غري القانوين لرابع كلوريد الكربون 
من بعض املستخدمني الذين يرون أنه أفضل خيارات عوامل 

ايل ستكون لنظم الرصد املستمر أمهية املعاجلة أو املذيبات. وابلت
حيوية. وتتعلق مسائل االستدامة األخرى ابلتأثري احملتمل للمقرر 

الصادر عن  اجتماع األطراف، والذي قبل املنطق  ١7/١8
القائل أبن بعض ما يظهر من فرط إنتاج رابع كلوريد الكربون 

ي ميكن تكديسه لالستخدام كمادة أولية يف املستقبل. وقد يؤد
ذلك إىل بعض حاالت التسرب لرابع كلوريد الكربون يف 
االستخدامات اخلاضعة للرقابة، إن مل ختضع املخزوانت لعمليات 

 (٥١/١١صارمة من الرقابة والرصد والتحقق  )املقرر 
دراسة مكتبية عن تقييم اإلدارة 

والرصد خلطط التخلص التدرجيي 
الوطنية 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13) 

هذا التقييم إىل تكميل تقييم خطط يهدف 
إدارة مواد التربيد وخطط التخلص 
التدرجيي الوطنية يف البلدان اليت ال تتسم 

)الوثيقة  حبجم استهالك منخفض
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12 ، الذي ركز

يف املقام األول على قطاع التربيد ومل 
يتمكن من إجراء حتليل متعمق جلوانب 

والرصد والتحقق يف خطط اإلدارة 
التخلص التدرجيي الوطنية. التقييم 
والزايرات امليدانية: استعرضت املؤشرات 
املستخدمة لتقييم التأخريات والصعوابت 
يف التنفيذ؛ وحللت التنسيق بني عدد من 
الوكاالت املنفذة املنخرطة يف تنفيذ خطط 

 التخلص التدرجيي الوطنية

ي املستعرضة، كانت بصفة عامة وجد أن برامج التخلص التدرجي
يف طريقها إىل حتقيق هدفها املقرر. وأاثر التقييم مسألة فعالية 
الكلفة ألطر وحدة إدارة املشاريع، اليت تشكل وحدة إدارة 
املشاريع وفقًا هلا إما جمموعة فرعية اتبعة لوحدة األوزون الوطنية 

الضروري  أو كيااًن منفصاًل متامًا يعمل عن بُعد. ولذلك، من
كفالة أن بناء القدرات، ال سيما ابلعمل مع القطاع اخلاص 
والقطاع غري الرمسي، لن ينحصر فقط يف وحدة إدارة املشاريع بل 
يبلغ عنه بصفة مستمرة إىل وحدة األوزون الوطنية. ومل يبلغ عن 
انعدام يف التنسيق أو أتخريات بني الوكاالت. ويتعني على 

قدم املساعدة إىل وحدة إدارة املشاريع الوكاالت املنفذة أن ت
ووحدة األوزون الوطنية يف وضع وتنفيذ التشريعات والقواعد 
التنظيمية ذات الصلة، بدعم من بناء القدرات والتعزيز املؤسسي، 
ومشاركة أصحاب املصلحة وتنمية اإلحساس ابمللكية. ولذلك، 

طنية من الضروري التأكد من تعميم خطة التخلص التدرجيي الو 
يف اخلطط والسياسات الوطنية للبلد، األمر الذي يتطلب التعاون 

 (٥١/١٢مع الوكاالت احلكومية األخرى )املقرر 
التقرير النهائي عن تقييم خطط 
إدارة التخلص التدرجيي النهائي 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) 

يوجز هذا التقرير التجميعي تقارير التقييم 
بشأن الدور الذي تؤديه خطط إدارة 
التخلص التدرجيي النهائي من مركبات 
الكربون الكلوروفلورية والتأثريات املرتتبة 
عليها، واليت أعدها عدد من البلدان ذات 
حجم االستهالك املنخفض، ويقيم نتائج 

 عينة من دراسات احلاالت القطرية اليت
نفذت يف مثانية من البلدان ذات حجم 

 االستهالك املنخفض

بوجه عام حتقق التخلص التدرجيي املبكر من مركبات الكربون 
الكلوروفلورية عن طريق منتدى فعال للشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص يتألف من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، وابلتنفيذ 

ق، ال عن طريق الصارم لنظم احلصص وهتيئة ظروف السو 
األنشطة االستثمارية. وُتكفل االستدامة بتشغيل وإنفاذ نظام 
تراخيص االسترياد على حنو فعال، وكذلك ابستمرار الرصد 
ومحالت التوعية العامة. وميكن، بل وينبغي، استخدام اخلربة يف 
جمال التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلوروفلورية لوضع 

ص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية اسرتاتيجية للتخل
فلورية. وعلى الرغم من أن البلدان اليت مشلتها هذه العينة مل تنشئ 
أي وحدة إلدارة املشاريع، فجميعها ميتثل التفاق خطة إدارة 
التخلص التدرجيي النهائي والقيم املستهدفة للتخلص التدرجيي 

نها ستستفيد من تعزيز من مركبات الكربون الكلوروفلورية. ولك
قدرهتا على الرصد من أجل تقدمي بياانت منتظمة وموثوقة يف 
جمال عمليات االستعادة وإعادة التدوير. واستفاد معظم البلدان 
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 االستنتاجات الرئيسية البيان العنوان
من شرط املرونة الذي أاتح حتويل املوارد من نشاط إىل آخر إذا 

 (٥8/6لتحقيق األهداف )املقرر  وجد ذلك ضرورايً 
تقرير التقييم النهائي ملشاريع 
االتفاقات املتعددة السنوات 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12) 

يتبع هذا التقرير توصيات دراسة مكتبية 
سابقة لتقييم االتفاقات املتعددة السنوات 
من أجل مواصلة حبث سلسلة من املسائل 
ذات الصلة بفعالية أنشطة االتفاقات 

ملستفادة املتعددة السنوات والدروس ا
واملمارسات اجليدة يف تنفيذ خطط إدارة 
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية. ويستند إىل البياانت 
اليت مجعت أثناء الزايرات امليدانية لثمانية 
بلدان ال تتسم حبجم استهالك منخفض، 
يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير 

على  أساساً  ، ويركز٢٠١3وشباط/فرباير 
 قطاعي التربيد والرغاوي

مل يقتصر دور أنشطة التدريب يف جمال التربيد على تشجيع 
التخفيض الفعلي الستهالك مركبات الكربون الكلوروفلورية، بل 
عززت أيضًا مصداقية اإلجراءات احلكومية واملبادرات البيئية يف 

ية مثل القطاع بوجه عام، وهيأت بيئة مواتية للمساعي املستقبل
خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 
فلورية. وتشمل خطط التخلص التدرجيي الوطنية أنشطة للتدريب 
على ممارسات الصيانة السليمة للتقنيني يف جمال التربيد، 
ويصاحبها يف كثري من األحيان شراء وتوزيع أدوات للصيانة، 

ار خطط إدارة مواد التربيد أو سواء كان ذلك يف سياق استمر 
كعنصر متميز. ومن دواعي القلق التطورات السوقية غري املرغوب 
فيها، من قبيل احلضور اهلائل للبدائل منخفضة اجلودة ملركبات 
الكربون الكلورفلورية، اليت قد تلحق الضرر ابملعدات وتؤثر على 

عادة موقف القطاع من التغيري. وتعمل املعدات القائمة لالست
وإعادة التدوير واالستخالص بنجاح على مجع مركب الكربون 

وإعادة تدويره، األمر الذي يؤدي إىل  ٢٢-اهليدروكلوري فلوري
ختفيض الطلب على استرياد مركبات الكربون اهليدروكلورية 
فلورية. ولكن يتعني على الوكاالت املنفذة ووحدات األوزون 

 نقاط مجع مواد التربيد الوطنية أن حتسن لوجستيات النقل بني
ومراكز إعادة االستعادة/إعادة التدوير، وأن تدعم وضع الشروط 

عن  التنظيمية امللزمة لضمان النوعية ونطاق التغطية، فضالً 
النموذج االقتصادي لعملية مستدامة، مبا يف ذلك وضع نظام 
للحوافز واملؤثرات اإلجيابية. وسُتكفل االستدامة بتقوية أنشطة 

زيز املؤسسي. وخلص التقييم إىل وجود آاثر إجيابية للتخلص التع
التدرجيي من مركبات الكربون الكلوروفلورية على املستويني 

 (6٩/١١االجتماعي واالقتصادي  )املقرر 
_____________ 


