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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

مشروع مقرر بشأن االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات 
 المبلغ عنها بشأن الصادرات

  فريق االتصال المعني باألختالفات في البياناتمقدم من 

  مذكرة توضيحية

ملتعلقة بالواردات والصادرات من املواد اخلاضعة تُبلِّغ األطراف، يف الوقت احلايل، عن البيانات ا  - ١
من بروتوكول مونرتيال ووفقاً لنسق اإلبالغ الذي جرى تنقيحه آخر مرة مبوجب  ٧للرقابة استناداً إىل املادة 

. ويُطلب إىل البلدان املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة، من مجلة أمور أخرى، أن تقدم يف ١٧/١٦املقرر 
ات عن بلدان املقصد. وتستعرض أمانة األوزون البيانات املقدمة من أجل حساب تقاريرها معلوم

االستهالك من املواد اخلاضعة للرقابة يف كل طرف على حدة، ومن مث تزود األمانة مجيع البلدان املستوردة 
املستوردة يف  مبعلومات عن مجيع الصادرات املبلغ عنها إىل هذه البلدان. ونظراً ألنه ال ُيطلب إىل األطراف

الوقت احلايل أن تقدم معلومات عن البلدان الـَمْصَدر يف التقارير اليت تقدمها إىل أمانة األوزون فإن عملية 
بيان أي اختالفات هي عملية مطولة وشاقة، خصوصًا بالنسبة للبلدان املستوردة. عالوًة على ذلك فإنه 

دمي بيانات غري مكتملة، لكنها ميكن أن تنتج أيضاً جيب إدراك أن هذه االختالفات ميكن أن تنتج عن تق
عن أنشطة االجتار غري املشروع اليت غضت الطرف عنها سلطات اجلمارك يف البلدان املصدرة واملستوردة. 

  وعليه فإن حتليل البيانات قد يساعد أيضاً األطراف يف حتديد هذه األنشطة غري املشروعة.
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  التايل فيما يلي:وتتمثل أهداف مشروع املقرر   - ٢
خفض العبء اإلداري املتصل بالتعقيد الذي تتسم به عملية بيان االختالفات بني   (أ)

  بيانات التصدير واالسترياد يف ظل عدم الطلب إىل البلدان املستوردة تقدمي معلومات عن بلدان املنشأ؛ 
، مبا يف ذلك حتويل حتديد ومنع أنشطة االجتار غري املشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة  (ب)

  املواد إىل استخدامات حمظورة.
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر:

يف البيانات عن الواردات والصادرات من املواد  جدقد تو  ]كبرية[أن هناك اختالفات  إذ يالِحظ
إذ يدرِك أنه على من بروتوكول مونرتيال، و  ٧اخلاضعة للرقابة املقدمة من جانب األطراف مبوجب املادة 

اية الرغم من أن هذه  الشحنات قد تكون هلا تفسريات قد تبدو مقنعة من قبيل الشحنات اليت تتم يف 
ا ميكن أيضًا أن تنتج  ،دمي بيانات غري مكتملةتقُ أو  ]ميكن أن تنتج عن هناك اختالفات[سنة تقوميية  فإ

أو تنتج عن شركات ال متتثل للتشريعات احمللية دون أن تكون هلا نوايه  عن أنشطة االجتار غري املشروع،
  اجرامية،

والذي نـُقِّح  ٧أنه قد طُِلب، يف نسق اإلبالغ عن البيانات الوارد يف املادة  وإذ يالحظ أيضاً 
وزون ، إىل األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة أن تقدم إىل أمانة األ١٧/١٦آخر مرة مبوجب املقرر 

معلومات عن بلدان املقصد، بينما مل يُقدم طلب إىل األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة بشأن 
  البلدان الـَمْصَدر،

أن عدم الطلب إىل البلدان املستوردة تقدمي معلومات عن البلدان الـَمْصَدر  وإذ يالحظ كذلك
  لدان املستوردة واملصدرة على السواء،جيعل عملية بيان االختالفات معقدة وشاقة بالنسبة للب

أن إدخال املزيد من التحسينات على أنظمة اإلبالغ عن البيانات سيسهل منع االجتار  وإذ يدرك
  غري املشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة،

اللذين يتضمنان بعض التوضيحات عن كيفية اإلبالغ  ٩/٣٤واملقرر  ٤/١٤وأذ يشري إيل املقرر 
عبور والواردات إلعادة التصدير وحيتويان بالتايل علي مؤشرات للبلد الذي ميكن اعتباره عن شحنات ال

  ، ]بلد التصدير[ ]البلد املصدر[
، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١يطلب إىل أمانة األوزون أن تنقح، قبل حلول [  - ٢

عمود يشري إىل بلد  ١نات حبيث يُدرَج يف منوذج البيا ١٧/١٦نسق اإلبالغ الناتج عن املقرر ] ، ٢٠١٣[
لى ع[األطراف على تنفيذ نسق اإلبالغ املنقح يدعو  ]حيث[الكميات املبلغ عنها كواردات، و تصدير

  ؛يف اسرع وقت ممكن ]وجه السرعة
يف شكل معلومات  ]يف كانون الثاين/يناير سنوياً [يطلب ايل أمانة األوزون تقدمي إفادات  – ٣[

التصدير املعين  رقابة املعنية الواردة من طرف االسترياد/اعادة االسترياد ايل طرفة للجمملة عن املواد اخلاضع
  ] ،١٧/٦ت املقدمة مبوجب املقرر لومااضافة ايل املع
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ن تقوم سنويا بتجميع البيانات املبلغ عنها عن الواردات مبوجب أيطلب ايل امانة األوزون  -  ٣[
بشأن الصادرات وتزويد  ١٧/٦علومات املقدمة وفقًا للمقرر يل جانب املإأعاله،  ٢للفقرة  وفقاً  ٧املادة 

ذه املعلومات   ]؛األطراف املعنية 
دف توضيح أي اختالفات ] يدعو] [يشجع[  -٤ يف األطراف لتعزيز التعاون بينها 

قرة بيانات الصادرات والواردات واختاذ االجراء املمكن حسب االقتضاء] [تبلغ عنه أمانه األوزون [وفقاً للف
النظر يف اختاذ أي] [اختاذ الـ ] اجراءات الضرورية أعاله] [والفحص لتحديد أي اختالفات و] [ ٣

 .لتوضيح أسباب أي اختالفات يتم اكتشافها والنظر يف استحداث تدابري وقائية، حسب االقتضاء]

لتحسني يدعو األطراف للنظر يف املشاركة يف خمطط املوافقة املسبقة عن علم كوسيلة    - ٥
ا احملتملة من املواد املستن  دة لألوزون اخلاضعة للرقابة.فاملعلومات عن واردا

_____________  


