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  املقدمة  - ١

  الغرض من الدليل التمهيدي  ١-١
جراء عدم  شامالً إلخاصة األعضاء اجلدد مفهوماًو ألعضاء جلنة التنفيذ،  هو أن يقدم الدليل التمهيديالغرض من هذا

 اإلشارة إىل جتدرويف هذا الصدد، .  عاما١٥ًاالمتثال لربوتوكول مونتريال والطريقة اليت عملت ا اللجنة خالل أكثر من 
 قامت خالل ، مثل أي مؤسسة جلنة التنفيذ، فقرة فقط وأن١٦ألطراف يتكون من أن إجراء عدم االمتثال الذي اعتمدته ا

 كبري حدعتمد إىل ويف ذات الوقت يإجراء عدم االمتثال  إىلاستناداً تاماً ستند يفعال وغيل تش بتطوير منوذج ،فترة وجودها
وهلذا السبب، يشتمل الدليل التمهيدي احلايل على كل من سرد ملتطلبات . عليها والسوابقتعارف املمارسات املعلى 

املرجو أن يقدم الدليل التمهيدي ذه الطريقة و. جلنة التنفيذممارسات اليت درجت عليها  وشرح لل،إجراء عدم االمتثال
 يف الوقت ذاته ويضمنأساساً للتطورات املستقبلية اخلاصة بكل حاالت عدم االمتثال بصورة فعالة ويف الوقت املناسب 

  .التوافق والشفافية يف عالج القضايا اليت تنظر فيها اللجنة
 وتشكيل وأدوار هذا اإلجراء،عليه قام  يتبعه مناقشة لألساس الذي ويبدأ الدليل التمهيدي بعرض نص إجراء عدم االمتثال

إجراء عدم االمتثال يف تطبيق كما أنه يوجز املراحل الرئيسية . عملهاواملبادئ التوجيهية الرئيسية لاللجنة ومسؤوليات 
ق االجتماعات واإلجراءات آليات عقد اجتماعات اللجنة مرتني يف العام، مبا يف ذلك جدول أعمال منوذجي، ووثائوحيدد 

  .املتوقع اختاذها من جانب اللجنة فيما يتعلق بقضايا االمتثال الشائعة
 من الدليل التمهيدي على تفاصيل االلتزامات املختلفة لربوتوكول مونتريال واملقررات والتوصيات ٦ قسموحيتوي ال

ت الراهن؛ ومعلومات االتصال وعناوين املواقع اخلاصة باالمتثال اليت هي قيد االستعراض من جانب اللجنة يف الوق
الشبكية على شبكة املعلومات الدولية ألمانة األوزون، وأمانات الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 قسمتوي الكما حي. ومرفق البيئة العاملية، والوكاالت املنفذة واألعضاء احلاليني يف جلنة التنفيذ) الصندوق متعدد األطراف(
 على نصوص املقررات ذات الصلة بعدم االمتثال الصادرة عن اجتماع األطراف، وتوصيات جلنة التنفيذ وقائمة ٦

باالختصارات ذات الصلة واملصطلحات الشائعة االستخدام إضافة إىل نصوص التوصيات املوحدة اليت تتصدى للمسائل 
توكول مونتريال واليت سيتم النظر فيها يف االجتماع احلايل حتت بند منفصل اإلجرائية املعتادة اخلاصة بعدم االمتثال لربو

  .من بنود جدول األعمال

  وضع الدليل التمهيدي واستكماله  ٢-١
لتمكني األعضاء اجلدد املنتخبني يف اللجنة من احلصول حسب االقتضاء استكمال الدليل التمهيدي تقوم أمانة األوزون ب

 على اإلنترنت على العنوان أمانة األوزونوسيكون الدليل التمهيدي متاحاً على موقع . تاحة املعلى أحدث املعلومات
http://ozone.unep.org/Publications /index.  
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  إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال  - ٢
إلخالل بسريان إجراء تسوية ويطبق هذا اإلجراء دون ا.  من بروتوكول مونتريال٨متت صياغة اإلجراء التايل عمالً باملادة 

  . من اتفاقية فيينا١١املنازعات املنصوص عليه يف املادة 
إذا كان لدى واحد أو أكثر من األطراف حتفظات بشأن وفاء طرف آخر بالتزاماته مبوجب الربوتوكول، فيجوز   - ١

  .ت املؤيدةوجيب أن تدعم املذكرة املوجهة باملعلوما. تبليغ األمانة خطياً بأوجه القلق تلك
سبوعني من تلقيها مذكرة ما، بتوجيه نسخة منها إىل الطرف الذي يكون أعلى األمانة أن تقوم، يف غضون   - ٢

وينبغي أن تقدم أية ردود أو معلومات مؤيدة لذلك إىل . وفاؤه حبكم معني من أحكام الربوتوكول موضع الرتاع
 ما بمن تاريخ توجيه املذكرة، أو خالل مدة أطول حبساألمانة وإىل األطراف املعنية يف غضون ثالثة أشهر 

وإذا مل تتسلم األمانة رداً من الطرف بعد ثالثة أشهر من إرسال التقدمي األصلي . تقتضيه ظروف احلالة املعنية
وعلى األمانة أن تقوم، فور توافر الرد . إليه، فترسل األمانة مذكرة إىل ذلك الطرف تفيده بأن عليه تقدمي الرد

 إن ،واملعلومات من ذلك الطرف، على أال يتجاوز ستة أشهر من وصول التقدمي، بإحالة الرد واملعلومات
 واليت تنظر بدورها يف هذه املسألة يف ٥وجدت، املقدمة من األطراف إىل جلنة التنفيذ املشار إليها يف الفقرة 

  .أقرب وقت ممكن عملياً
 من جانب أي طرف بالتزاماته مبوجب االمتثال عدم احتمالتقريرها، وحيثما يتبني لألمانة، أثناء إعداد   - ٣

وإذا مل تصدر أي .  املسألةبشأنالربوتوكول، جيوز هلا أن تطلب إىل الطرف املعين تزويدها باملعلومات الضرورية 
تتم  عن الطرف املعين خالل ثالثة أشهر أو فترة أطول حسب ما تقتضيه ظروف املسألة، أو إذا مل استجابة

تسوية املسألة بإجراءات إدارية أو عن طريق اإلجراءات الدبلوماسية، تدرج األمانة املسألة يف تقريرها إىل 
من الربوتوكول، وإبالغ جلنة التنفيذ، واليت بدورها تنظر يف هذه املسألة ) ج (١٢اجتماع األطراف عمالً باملادة 

  .يف أقرب وقت ممكن عملياً
 أنه، برغم ما بذله من أفضل اجلهود املخلصة، يتعذر عليه االمتثال الكلي اللتزاماته وحيثما خيلص طرف إىل  - ٤

مبوجب الربوتوكول، جيوز له أن يوجه إىل األمانة مذكرة خطية، يشرح فيها بوجه خاص، الظروف اليت اعتربها 
  .تنظر فيها يف أقرب وقت ممكن عملياًوتقوم األمانة بإحالة تلك املذكرة إىل جلنة التنفيذ اليت . سبباً يف عدم امتثاله

 أطراف ينتخبها اجتماع األطراف ملدة سنتني، باالستناد إىل التوزيع ١٠تنشأ جلنة تنفيذ، وتتألف من ذا   - ٥
وعلى كل طرف ينتخب يف اللجنة ذه الطريقة أن خيطر األمانة، يف غضون شهرين من . اجلغرايف العادل

وجيوز . ته ويسعى لضمان بقاء نفس الشخص ممثالً له طوال مدة عضوي،مثلهانتخابه، باسم الشخص الذي سي
وال يكون أي طرف .  عضويتها مدة واحدة تلي مباشرة مدا السابقةفترةنتهي تإعادة انتخاب األطراف اليت 

ملدة  ه بعد تغيب كعضو يف اللجنة، مؤهالً النتخابه مرة ثانية إالاملنصبيكمل فترة ثانية متتالية ملدة سنتني يف شغل 
ويشغل كل منهما منصبه ملدة . وتقوم جلنة التنفيذ بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس.  عضوية اللجنةعنعام واحد 

  .ويعمل نائب الرئيس باإلضافة إىل ذلك مقرراً للجنة. سنة واحدة كل مرة
انة بالترتيب الجتماعاا وبتوفري  ما مل يتقرر خالف ذلك، وتقوم األم،جتتمع جلنة التنفيذ، مرتني يف السنة  - ٦

  .اخلدمات هلا
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  :تكون وظائف جلنة التنفيذ كما يلي  - ٧
  ؛٤ و٢ و١تلقي أي مذكرة والنظر فيها وتقدمي تقرير بشأا وفقاً للفقرات   )أ(
 ١٢ تلقي أي معلومات أو مالحظات توافيها ا األمانة فيما يتصل بإعداد التقارير املشار إليها يف الفقرة  )ب(

من الربوتوكول والنظر فيها وتقدمي تقرير بشأا وبشأن أي معلومات أخرى تتلقاها األمانة ) ج(
  وتوافيها ا فيما يتعلق باالمتثال ألحكام الربوتوكول؛

تتقدم، حيثما ترى ضرورة لذلك، عن طريق األمانة، بطلب املزيد من املعلومات حول مسائل قيد   )ج(
  نظرها؛

حتديد احلقائق واألسباب احملتملة املتصلة حباالت عدم امتثال ى ما تستطيع من جهد يف أن تبذل أقص  )د(
  فردية أحيلت إىل اللجنة وتقدمي توصيات مناسبة إىل اجتماع األطراف؛

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

خاصة ألغراض وضع توصيات، تبادالً للمعلومات مع اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف تقيم،   )و(
فيما يتصل بتوفري التعاون املايل والتقين مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  . من الربوتوكول٥ من املادة ١
 دف تأمني حل ودي للمسألة ٧ت واملالحظات املشار إليها يف الفقرة تنظر جلنة التنفيذ يف املذكرات واملعلوما  - ٨

  .على أساس احترام أحكام الربوتوكول
ويتاح التقرير لألطراف يف . تقدم جلنة التنفيذ تقريراً إىل اجتماع األطراف، يتضمن أية توصيات تراها مناسبة  - ٩

وز لألطراف أثر تلقي تقرير من اللجنة، ومع مراعاة وجي. موعد ال يتجاوز ستة أسابيع سابقة الجتماع األطراف
الظروف اليت تكتنف املسألة، البت يف اخلطوات الالزمة لتحقيق االلتزام الكامل للربوتوكول، مبا يف ذلك التدابري 

للربوتوكول وببلوغ أهداف الربوتوكول، والدعوة إىل اختاذ تلك الكامل الكفيلة باملساعدة على امتثال األطراف 
  .اخلطوات

 أو يقدم هو نفسه ١حيثما يكون طرف ما ليس عضواً يف جلنة التنفيذ قد حدد يف مذكرة مبوجب الفقرة   - ١٠
  .مذكرة، يكون ذلك الطرف خموالً االشتراك يف نظر اللجنة يف تلك املذكرة

يد نظر جلنة التنفيذ، قلة أي طرف، سواء كان عضواً يف جلنة التنفيذ أو غري عضو، له صلة مبسأأال يشترك ينبغي   - ١١
  .يف صياغة واعتماد التوصيات املتعلقة بتلك املسألة اليت ستدرج يف تقرير اللجنة

 بإبالغ اجتماع األطراف، عن طريق ٤ أو ٣ أو ١تقوم األطراف اليت هي معنية مبسألة مشار إليها يف الفقرات   - ١٢
 من االتفاقية فيما يتعلق باحتمال عدم االمتثال، وبشأن تنفيذ ١١األمانة، بنتائج اإلجراءات املتخذة يف إطار املادة 

  .٩تلك النتائج وتنفيذ أي مقرر تتخذه األطراف عمالً بالفقرة 
 من االتفاقية، أن يصدر دعوة ١١جيوز الجتماع األطراف، ريثما تنتهي اإلجراءات اليت تباشر يف إطار املادة   - ١٣

  .أو توصيات/مؤقتة و
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اع األطراف أن يطلب إىل جلنة التنفيذ التقدم بتوصيات ملساعدة االجتماع على النظر يف مسائل جيوز الجتم  - ١٤
  .احتمال عدم االمتثال

 سرية املعلومات اليت يتلقوا ويؤمتنون احملافظة علىعلى أعضاء جلنة التنفيذ وأي طرف يشترك يف مداوالا   - ١٥
  .عليها

معلومات ذات طابع سري، ألي شخص بناء على طلبه وتتيح األمانة ألي يتاح التقرير، الذي خيلو من أي   - ١٦
طرف بناء على طلبه، كل املعلومات اليت تبادلتها اللجنة أو تبادلتها معها، واليت تتصل بأي توصية صادرة عن 

  .االلجنة إىل اجتماع األطراف، وعلى ذلك الطرف أن يضمن سرية املعلومات اليت تلقاها واليت أؤمتن عليه

  قائمة إشارية بالتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال للربوتوكول  ١-٢
املساعدة املالئمة، مبا فيها املساعدة من أجل جتميع البيانات واإلبالغ عنها، واملساعدة التقنية، ونقل التكنولوجيا   -ألف 

  ريبواملساعدة املالية، ونقل املعلومات والتد
  إصدار التحذيرات  - باء

تعليق حقوق أو امتيازات معينة مبوجب بتعليق تنفيذ اتفاقية، شأن القيام، وفقاً لقواعد القانون الدويل السارية ب  -جيم 
الربوتوكول، سواء كانت ختضع أو ال ختضع آلجال زمنية حمددة، مبا فيها تلك املتعلقة بالترشيد الصناعي، 

  ة والتجارة، ونقل التكنولوجيا، واآللية املالية، والترتيبات املؤسسيواإلنتاج، واالستهالك،
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  معلومات أساسية بشأن إجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ  - ٣
  السلطة املخولة إلجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذ  ١-٣
  إجراء عدم االمتثال  ١-١-٣

إلنفاذ ) ٢/٥املقرر (مؤقتة من جانب االجتماع الثاين لألطراف مت اعتماد إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال بصورة 
  . من الربوتوكول٨املادة 

العادي األول ببحث واعتماد اإلجراءات على األطراف القيام يف اجتماعها " : من بروتوكول مونتريال٨املادة 
املة األطراف اليت يثبت عدم واآلليات املؤسسية لتحديد حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول وكيفية مع

  ."امتثاهلا
  ١اإلطار 

ونقح يف ) ٤/٥املقرر  (١٩٩٢وقد مت اعتماد إجراء عدم االمتثال بصورة ائية من جانب االجتماع الرابع لألطراف يف 
 من ويتميز اإلجراء بتشجيعه لنهج تعاوين وتشاوري بدالً). ١٠/١٠املقرر ( من جانب االجتماع العاشر لألطراف ١٩٩٨

ومن خالل تطبيق اإلجراء يف الفترات السابقة، سعت جلنة التنفيذ بنشاط . ج عدائي تصادمي يف التصدي لعدم االمتثال
من أجل إشراك األطراف اليت يف حالة عدم امتثال يف حتديد واعتماد التدابري اليت تضمن عودم إىل االمتثال يف أسرع 

  .وقت ممكن
  وميكن احلصول على النص الكامل لإلجراء يف.  لإلجراء يف اجلزء املتبقي من هذه الوثيقةوتتبلور العناصر املختلفة

  .٢ قسمال
  جلنة التنفيذ  ٢-١-٣

وحيدد إجراء . تشكيل اللجنة، وفترة والية األعضاءاليت حتدد  من إجراء عدم االمتثال ٥أُنشئت جلنة التنفيذ مبوجب الفقرة 
ات الصلة الجتماعات األطراف أدوار ومسؤوليات اللجنة وهو ما سيتم شرحه يف عدم االمتثال إىل جانب املقررات ذ

  .الفصول التالية

  اختيار أعضاء اللجنة، وفترة واليتهم، وانتخاب األعضاء ومسؤوليام  ٢-٣
  اختيار اللجنة  ١-٢-٣

اف باالستناد إىل التوزيع  أطراف خيتارهم اجتماع األطر١٠ من إجراء عدم االمتثال تتألف اللجنة من ٥وفقاً للفقرة 
أوروبا الغربية (ويعين ذلك عملياً أن ختتار كل جمموعة من اموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة . اجلغرايف العادل

طرفني لعضوية اللجنة على أن ) وآخرون؛ أفريقيا؛ آسيا واحمليط اهلادئ؛ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وأوروبا الشرقية
  .ويتم تسجيل األطراف املختارة يف مقرر الجتماع األطراف.  استبدال أحدمها كل سنةيتم

 من إجراء عدم االمتثال، ينبغي على كل طرف يتم اختياره كعضو يف اللجنة أن يخطر أمانة األوزون، يف ٥وطبقاً للفقرة 
 إىل أنه ينبغي أن يسعى كل ٥لفقرة وتشري ا. غضون شهرين من تاريخ اختياره باسم الشخص الذي سيمثله يف اللجنة
وقد مت إضافة هذا احلكم األخري إىل اإلجراء يف . طرف لضمان بقاء نفس الشخص ممثالً له طوال فترة العضوية بالكامل

 نزوالً على اتفاق األطراف على أن االستمرارية يف التمثيل تعني يف بناء اخلربات واخلرباء يف اللجنة، وحتسن ١٩٩٨عام 
  .ة وكفاءة عملها من أجل صاحل تلك األطراف اخلاضعة إلجراء عدم االمتثالفعالي
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  فترة الوالية  ٢-٢-٣
وميكن إعادة انتخاب . يناير من كل عام/ترة سنتني على أن تبدأ هذه الوالية يف األول من كانون الثاينفينتخب األعضاء ل

 فترة الوالية السابقة، وجيب أن يتغيبوا ملدة عام واحد عن األعضاء املنتهية فترة عضويتهم لوالية واحدة أخرى تلي مباشرة
  ).١٢/١٣ من إجراء عدم االمتثال واملقرر ٥الفقرة (عضوية اللجنة قبل أن يصبحوا مؤهلني لالنتخاب ثانيةً 

  .لشبكي اآلمن للجنةوترد تفاصيل االتصال اخلاصة بأعضاء اللجنة احلاليني على املوقع ا
  ئة اللجنة ومسؤوليامأعضاء هيانتخاب   ٣-٢-٣

ويشغل كل منهما منصبه ملدة سنة . ويعمل األخري طبقاً إلجراء عدم االمتثال كمقرر. تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس
ويتم عادةً انتخاب أحدمها من األعضاء من األطراف العاملة مبوجب ).  من إجراء عدم االمتثال٥الفقرة (واحدة كل مرة 

ويتم تبادل منصيب الرئيس ونائبه . ٥ربوتوكول واآلخر من األعضاء من األطراف غري العاملة مبوجب املادة  من ال٥الفقرة 
  .٥ واألطراف غري العاملة مبوجب املادة ٥كل سنة بني األعضاء من األطراف العاملة مبوجب املادة عادة 

اجتماع األطراف كل عام لضمان استمرارية هذين وينبغي انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من جانب أعضاء اللجنة قبل اية 
ويصادق اجتماع األطراف على انتخاب اللجنة هلذين املنصبني من خالل مقرر، عادة ما يكون نفس املقرر . املنصبني

  ).١٢/١٣املقرر (الذي يصادق فيه على انتخاب أعضاء اللجنة 
 تقارير االجتماعات وإجازا مع تقدمي تقرير شفهي إىل ويكون الرئيس مسؤوالً عن رئاسة اجتماعات اللجنة، واستعراض

اجتماعات األطراف يوجز فيه النقاط الرئيسية اليت يتضمنها تقرير االجتماع األخري للجنة يف هذه السنة، مبا يف ذلك أي 
ة لآللية املالية كما يدعى الرئيس من جانب اللجنة التنفيذي. توصيات أحالتها اللجنة إىل اجتماع األطراف للنظر فيها

للربوتوكول، الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، لكي ميثل اللجنة كمراقب يف اجتماعات اللجنة 
  .التنفيذية

ويعمل نائب الرئيس كمقرر، حيث يساعد الرئيس يف استعراض تقارير اجتماعات اللجنة وإجازا وهو مدعو أيضاً 
ونائب الرئيس مسؤول عن رئاسة اجتماعات اللجنة وتقدمي . ماعات اللجنة التنفيذية كمراقبلتمثيل جلنة التنفيذ يف اجت

  .إىل اجتماعات األطراف يف حال غياب الرئيسللجنة االجتماع األخري يف السنة تقرير موجز 

  أدوار ومسؤوليات جلنة التنفيذ واجلهات الناشطة الرئيسية التابعة هلا  ٣-٣
أعضاء اللجنة؛ أمانة األوزون؛ :  املشاركني يف العملية اخلاصة بإجراء عدم االمتثال وجلنة التنفيذهناك مخس فئات لألفراد

أمانة الصندوق متعدد األطراف؛ الوكاالت املنفذة والثنائية للصندوق متعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية؛ واألطراف اليت 
ز أدوار ومسؤوليات هؤالء األفراد كمنتمني لإلجراء واللجنة أدناه ويتم إبرا.  من جانب اللجنةامتثاهلاجيري فحص حالة 

  .٥ و٤ني قسموالتفصيل يف اللتوضيح مع مزيد من ا

  أعضاء جلنة التنفيذ  ١-٣-٣
ألحكام يف استعراض حالة امتثال األطراف نشأ إجراء عدم االمتثال جلنة التنفيذ ملساعدة اجتماعات األطراف أ
 قسم الوهي مدرجة يف اللجنة يف معظم األحيان لالستعراض من جانب اخلاصة للربوتوكول وترد األحكام. لربوتوكولا
  : أدناه وميكن إجيازها يف اآليت١-٦

  ؛) من الربوتوكول٧ و٥املادتني ( بيانات سنة األساس وخط األساس  عنسنوياًاإلبالغ : إبالغ البيانات  ‘١’
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مركبات الكربون الكلورية فلورية (اضعة للرقابة اخلواد املالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك   ‘٢’
(CFCs)، ،مركبات الكربون اهليدروكلورية وكلوريد الكربون، كلوروفورم امليثيل، ورابع  اهلالونات
برومو كلورو امليثان وبروميد  و(HBFCs)  فلورية بروموومركبات الكربون اهليدرو، (HCFCs)فلورية 
  ؛)٥ طاء و٢ - ألف ٢املواد (دة يف الربوتوكول طبقاً للجداول الوار) امليثيل

  ؛)٤املادة (التجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة مع غري األطراف يف الربوتوكول   ‘٣’
عاد تدويرها املستعملة واملديدة، واجلاضعة للرقابة اخلواد املسترياد وتصدير ال تراخيصإنشاء نظام   ‘٤’

  ؛) باء٤املادة (ستخلصة املو
  ).٩املادة (قرير كل سنتني بشأن أنشطة البحوث والتطوير والوعي العام وتبادل املعلومات رفع ت  ‘٥’

  :كما يتضمن نطاق وظائف اللجنة طبقاً ملقررات خاصة صدرت عن اجتماعات األطراف
’١‘  اخلاصة بسنوات خط األساس أي السنوات اليت تستخدم االتقدم بطلبات إىل األطراف لتغيري بيانا 

 ١٣/١٩املقررين (امتثال الطرف جلداول التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة لتحديد 
  ؛)١٥/١٩و

 وهي العملية .استعراض تنفيذ مقررات اجتماع األطراف اليت تتضمن تدابري إلعادة طرف إىل االمتثال  ‘٢’
يع عالمات القياس اليت تستمر حىت يسجل تقرير اللجنة أن الطرف املعين قد عاد إىل االمتثال وأن مج

 للمزيد من ٦-٤أنظر القسم (املرجعية احملددة الواردة يف املقرر ذي الصلة بذلك الطرف قد مت حتقيقها 
  ).التفاصيل

ب على جيالربوتوكول ومقررات اجتماعات األطراف تلك، من حكام ذه األعند تنفيذ إجراء عدم االمتثال فيما يتعلق و
  : من اإلجراء٧التالية الواردة يف الفقرة إلجراءات كثر من اأو أاختاذ إجراء أعضاء اللجنة 

  ؛ بشأاوالنظر فيها وتقدمي تقريرعند احتمال عدم امتثال تلقي أي مذكرة   ‘١’
 والنظر فيها وتقدمي تقرير البيانات أي معلومات أو مالحظات توافيها ا األمانة فيما يتصل بتقارير تلقي  ‘٢’

  ؛باالمتثال ألحكام الربوتوكولتتعلق مات أخرى بشأا وبشأن أي معلو
.  مسائل قيد نظرهاعنتتقدم، حيثما ترى ضرورة لذلك، عن طريق األمانة بطلب املزيد من املعلومات   ‘٣’

  للموقف؛الطرف وقد يتضمن ذلك مطالبة الطرف بإرسال ممثل عنه الجتماع اللجنة لتحسني فهم 
ملعين، جبمع املعلومات يف إقليم ذلك الطرف من أجل أداء وظائف تضطلع، بناء على دعوة من الطرف ا  ‘٤’

  اللجنة؛
  ؛، ألغراض وضع توصياا، تبادالً للمعلومات مع اللجنة التنفيذيةريجت  ‘٥’
حتديد احلقائق واألسباب احملتملة املتصلة حلاالت عدم االمتثال وتقدمي توصيات مناسبة إىل اجتماع   ‘٦’

  .دة األطراف املعنية إىل االمتثال الكاملاألطراف بشأن تدابري إعا
  .٥ قسموترد تفاصيل الطريقة اليت تؤدي ا اللجنة دورها ومسؤولياا يف ال
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  أمانة األوزون  ٢-٣-٣
ن املواد املستنفدة لطبقة أأمانة األوزون هي األمانة التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ولربوتوكول مونتريال بش

وميثل كل من . م األمانة بعدة أدوار من بينها العمل كوكالة دعم أساسية ووكالة استشارية للجنة التنفيذ وتقو)١(.األوزون
مدير قاعدة بيانات وموظف الرصد واالمتثال واملوظف القانوين األقدم يف أمانة األوزون وسائل االتصال الرئيسية يف 

  .ة التنفيذاألمانة فيما يتعلق بإعداد مواد االجتماعات وتشغيل جلن
  .وتوجد تفاصيل االتصال اخلاصة باألمانة واملوظفني املعنيني املشار إليهم أعاله على املوقع الشبكي اآلمن للجنة

  :وفيما يتعلق بإجراء عدم االمتثال والعملية اخلاصة باجتماعات جلنة التنفيذ، تقوم أمانة األوزون بأداء املهام التالية
يما يتعلق بامتثال أطراف أخرى وحتيل أي من هذه الرسائل إىل الطرف الذي تستقبل رسائل األطراف ف  ‘١’

يكون امتثاله مثار خالف مما ييسر على هذا الطرف الرد كما تقدم إىل اللجنة مجيع املعلومات اخلاصة 
  باملسألة، مبا يف ذلك أي رد يتم تلقيه من الطرف األصلي؛

  ما يتعلق بامتثاهلم وإرساهلا إىل اللجنة؛تتلقى املعلومات املقدمة من األطراف في  ‘٢’
تطلب إىل أي طرف يشري تقرير البيانات املقدم منه إىل حالة حمتملة لعدم االمتثال أن يقدم معلومات   ‘٣’

ويف حالة عدم التوصل إىل حل للمسألة من خالل اإلجراءات اإلدارية أو االتصاالت . بشأن هذه املسألة
إىل اللجنة تفاصيل املسألة وأي رد تتلقاه من الطرف ومشروع توصية بشأن الدبلوماسية، حتيل األمانة 

  املسألة مع أي معلومات أخرى ذات صلة؛
ترفع تقريراً إىل اللجنة بشأن البيانات املقدمة من األطراف مع إبراز أي حاالت لعدم االمتثال اللتزامات   ‘٤’

ر التجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة مع غري شتراطه حبظ وإإبالغ البيانات اليت يفرضها الربوتوكول
 وموافاة اللجنة بأي معلومات أخرى تلقتها أو أعدا األمانة بشأن االمتثال األطراف يف الربوتوكول

  للربوتوكول؛
ترفع تقريراً إىل اللجنة حتدد فيه تلك األطراف اليت أبلغت عن إنشاء نظم ملنح تراخيص استرياد وتصدير   ‘٥’

  ضعة للرقابة؛ملواد خا
ترفع تقريراً إىل اللجنة عن اإلبالغ الذي تقوم به األطراف كل سنتني بشأن أنشطة البحوث والتطوير   ‘٦’

   من الربوتوكول؛٩والوعي العام وتبادل املعلومات طبقاً للمادة 
يت تنظر توفر وسيلة اتصال بني اللجنة واألطراف بغرض احلصول على معلومات إضافية بشأن املسائل ال  ‘٧’

  فيها اللجنة؛
  .تعد أي وثائق اجتماعات أخرى تطلبها اللجنة  ‘٨’

 الجتماعات اللجنة، وتقدم الدعم خالل الدورات، مبا يف ذلك ةوتقوم األمانة عالوة على ذلك بالترتيبات اللوجستي
 تبادل املعلومات بني جلنة التنفيذ ولتيسري. املشورة التقنية إذا لزم األمر وتتوىل الصياغة النهائية لتقارير اجتماعات اللجنة

                                                        
 من النظام ٢٨ من بروتوكول مونتريال واملادة ١٢ من اتفاقية فيينا واملادة ٧على النحو املنصوص عليه يف املادة   )١(

 .اتني املعاهدتني وحسبما يتقرر من جانب األطراف يف هاتني املعاهدتني من آن آلخرية هلاهليئات اإلدارالداخلي الجتماعات 
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من إجراء عدم االمتثال، تقوم أمانة األوزون ) و (٧واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف والذي تدعو إليه الفقرة 
من ) و (٧وطبقاً للفقرة . حبضور اجتماعات اللجنة التنفيذية من خالل ترتيب متبادل مع أمانة الصندوق متعدد األطراف

جراء أيضاً، تقوم أمانة األوزون، إذا لزم األمر، باحلصول على املعلومات املتعلقة بوضع املساعدات املقدمة من الصندوق اإل
  . ويكون حمل حبث من جانب اللجنة٥ من املادة ١متعدد األطراف إىل كل طرف يعمل مبوجب الفقرة 

ضع توصياا، تبادالً للمعلومات مع اللجنة التنفيذية تقيم، خاصة ألغراض و" :من إجراء عدم االمتثال) و (٧الفقرة 
للصندوق متعدد األطراف فيما يتصل بتوفري التعاون املايل والتقين مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا إىل األطراف العاملة 

  ." من الربوتوكول٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  ٢اإلطار 

  لتنفيذيةأمانة الصندوق متعدد األطراف واللجنة ا  ٣-٣-٣
يعمل الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال كآلية مالية للربوتوكول لتمكني األطراف العاملة مبوجب املادة 

ويف العادة حتضر أمانة الصندوق متعدد األطراف ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية .  من االمتثال للربوتوكول٥
وتساعد أمانة الصندوق متعدد األطراف جلنة التنفيذ . نة التنفيذ كمراقبني مدعوينللصندوق متعدد األطراف اجتماعات جل
  :على النحو التايل)  أعاله٢أنظر اإلطار (من إجراء عدم االمتثال ) و (٧يف االضطالع مبسؤولياا الواردة بالفقرة 

ء إليها مبعلومات بشأن مقررات حيضر ممثلو أمانة الصندوق متعدد األطراف اجتماعات جلنة التنفيذ لإلدال  ‘١’
 خبصوص حتقيق ٥اللجنة التنفيذية ذات الصلة والتوقعات املستقبلية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

كما يقدم ممثلو أمانة الصندوق معلومات، بناء على طلب أعضاء جلنة التنفيذ، . االمتثال للربوتوكول
 واليت ستنظر ٥خططة لألطراف العاملة مبوجب املادة بشأن مساعدات الصندوق اليت مت اعتمادها أو امل

  اللجنة يف حالتها؛
كما توفر أمانة الصندوق وثائق اللجنة التنفيذية على موقعها الشبكي، مبا يف ذلك وثيقة بشأن الوضع   ‘٢’

  واليت تقوم٥الراهن ملساعدات الصندوق اليت مت اعتمادها أو املخططة لألطراف العاملة مبوجب املادة 
جلنة التنفيذ بالنظر يف أمرها مما ميكن أمانة األوزون من إدراج هذه املعلومات ضمن وثائق االجتماعات 

  خاصتها؛
وتقدم أمانة الصندوق املشورة إىل أمانة األوزون بشأن وضع املساعدات املالية والتقنية املخططة أو اليت مت   ‘٣’

 واليت تنظر اللجنة ٥ األطراف العاملة مبوجب املادة اعتمادها واملقدمة من الصندوق متعدد األطراف إىل
  .يف أمرها، على أساس خمصص

  . على املوقع الشبكي اآلمن للجنةوترد تفاصيل االتصال اخلاصة بأمانة الصندوق متعدد األطراف

  الوكاالت املنفذة والثنائية  ٤-٣-٣
 األطراف من خالل الوكاالت املنفذة األربع للصندوق تقدم املساعدات املالية والتقنية املقدمة برعاية الصندوق متعدد

، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية (UNEP)وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  ،(UNDP)وهي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 كما أن .، والبنك الدويل، وكذلك من خالل الوكاالت املختلفة التابعة للحكومات املاحنة للصندوق(UNIDO)الصناعية 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل يقومون 
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 املصنفة كبلدان متر اقتصاداا مبرحلة انتقال لالمتثال للربوتوكول حتت ٥مبساعدة األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
  . العامليةرعاية مرفق البيئة

وحتضر الوكاالت املنفذة األربع اجتماعات جلنة التنفيذ بصفة مراقبني وتساعد هذه الوكاالت جلنة التنفيذ يف االضطالع 
  ).٣ و٢أنظر اإلطارين (من إجراء عدم االمتثال ) و (٧و) ج (٧مبسؤولياا الواردة يف الفقرة 

ا ترى ضرورة لذلك، عن طريق األمانة، بطلب املزيد من تتقدم، حيثم": من إجراء عدم االمتثال) ج (٧الفقرة 
  ."املعلومات حول مسائل قيد نظرها

  ٣ اإلطار

ن وضع املساعدات أناء على طلب من أمانة األوزون معلومات سواء خالل الدورة أو قبلها بشبتقدم الوكاالت املنفذة، 
 من البلدان اليت متر ٥ واألطراف غري العاملة مبوجب املادة ٥ة ادالتقنية واملالية اليت تقدمها إىل األطراف العاملة مبوجب امل

وتقدم املعلومات خالل الدورة عن طريق ممثلي هذه . اقتصاداا مبرحلة انتقال واليت هي قيد البحث من جانب اللجنة
  .الوكاالت أثناء اجتماعات اللجنة، بينما تقدم املعلومات قبل الدورة يف صورة وثائق لالجتماعات

وغالباً، ما تقوم الوكاالت املنفذة وكذلك الوكاالت التابعة للحكومات املاحنة للصندوق مبساعدة األطراف اليت تنظر 
 تلك األطراف يف تنفيذ تدابري يعتمدها كما أا غالباً ما تساعد. لجنةاللجنة يف أمرها يف إعداد الوثائق اليت تطلبها ال

  . اللجنة إلعادة هذه األطراف إىل االمتثالاجتماع األطراف بناء على توصية من
  . على املوقع الشبكي اآلمن للجنةوترد تفاصيل االتصال بالوكاالت املنفذة للصندوق متعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية

  األطراف اليت ختضع إلجراء عدم االمتثال  ٥-٣-٣
لى اللجنة عادة ما يطلب إليه أن يقوم بإجراء أو الطرف الذي يكون امتثاله للربوتوكول موضع خالف وعرضت حالته ع

  :أكثر من اإلجراءات التالية
  أن يقدم إىل اللجنة عن طريق األمانة معلومات مكتوبة فيما يتعلق بعدم امتثاله احملتمل؛  ‘١’
ل أن يوفد ممثالً إىل اجتماع اللجنة ملناقشة موقفه، وعادة يتم ذلك يف احلاالت اليت تكون فيها مسائ  ‘٢’

  االمتثال معقدة أو تستوجب وضع خطة عمل للعودة لالمتثال؛
  أن يقدم إىل اللجنة عن طريق األمانة خطة عمل تتضمن تدابري تكفل عودته السريعة إىل االمتثال؛  ‘٣’
وعقب اعتماد اجتماع األطراف ملقرر قد يتضمن اعتماد خطة العمل، فإن على الطرف الوفاء مبتطلبات   ‘٤’

  .ا يف ذلك تقدمي تقارير بشكل منتظم إىل اللجنة عن طريق األمانة بشأن تنفيذه خلطة العملهذا املقرر، مب
وعندما حيضر طرف اجتماع من اجتماعات اللجنة، يتم ختصيص جلسة خاصة أثناء االجتماع للتشاور مع ممثل هذا 

للجنة ملوقف الطرف، لذا فإنه من ونظراً ألن هذه اجللسات تركز على سد الثغرات فيما يتعلق بفهم أعضاء ا. الطرف
  .الضروري أن يكون ممثل الطرف ملماً إملاماً كامالً جبميع اجلوانب اخلاصة جبهود الطرف يف تنفيذ الربوتوكول

  .٧-٤-٥ قسميرد املزيد من املعلومات بشأن التعامل بني األطراف املدعوة واللجنة يف ال
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  االمتثالتوجيهات رئيسية خبصوص تنفيذ إجراء عدم   ٤-٣
اللجنة واألفراد اآلخرين أن تراعيها  من إجراء عدم االمتثال توصيات رئيسية جيب ١٥ و١١، ١٠، ٨تتضمن الفقرات 

  .املشاركني يف العملية

 أن تعمل اللجنة يف كل األوقات دف تأمني حل ودي للمسألة قيد البحث على أساس احترام تتطلب ٨الفقرة 
  .أحكام الربوتوكول

 على أنه عندما يكون هناك طرف ليس عضواً يف جلنة التنفيذ ولكنه أخطر األمانة أنه يف حالة عدم  تنص١٠الفقرة 
امتثال أو أنه موضوع مذكرة مكتوبة مقدمة من طرف آخر يعرب فيها عن حتفظات بشأن امتثاله، حيق لذلك الطرف 

  .االشتراك يف مناقشة اللجنة هلذه املسألة
ال ينبغي ألي طرف، سواء كان طرفاً مدعواً أو عضواً يف اللجنة، وله صلة مبسألة هي قيد  على أنه  تنص١١الفقرة 

  .نظر اللجنة، أن يشترك يف صياغة واعتماد التوصيات اخلاصة ذه املسألة
  .ا صون أعضاء جلنة التنفيذ وأي طرف يشترك يف مداوالا لسرية املعلومات املتلقاة واملؤمتنون عليه تتطلب١٥الفقرة 

  ٤ اإلطار
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 الرصد والقرار النهائي: اخلتام

 التوصية واإلبالغ

 التحديد واإلعالن: البداية

 إختاذ املقررات أثناء مؤمتر األطراف

 النظر من جانب اللجنة

 التوضيح األويل

  عملية تنفيذ إجراء عدم االمتثال  - ٤
  وحتدث املراحل يف املعتاد بالترتيب املبني يف الرسم. ميكن تقسيم عملية تنفيذ إجراء عدم االمتثال إىل ست مراحل

  .١البياين 

  املراحل الست يف عملية تنفيذ إجراء عدم االمتثال: ١الرسم البياين 

  .راحل الست بالتفصيل أدناهجيري شرح كل مرحلة من امل
  )تطبيق اإلجراء (وإعالنحتديد مرحلة : البداية  ١-٤

  :يبدأ إجراء عدم االمتثال بأي جمموعة من جمموعات الظروف الثالث التالية
يقوم الطرف بإخطار أمانة األوزون كتابة مبا مفاده أنه غري قادر على االمتثال للربوتوكول على الرغم من   ‘١’

  ؛خلصة لالمتثال، ويسرد تفاصيل الظروف اخلاصة اليت يرى أا السبب يف عدم امتثالهكل جهوده امل
لتقرير مكتوب يرفع إىل أمانة األوزون ويسرد تفاصيل حتفظات طرف آخر إزاء  اًأن يكون طرف موضوع  ‘٢’

   الربوتوكول؛اليت يرتبها عليهاللتزاماته تنفيذ الطرف األول 
بتحديد طرف ما، يف غضون إعدادها لتقرير البيانات الذي تقدمه للجنة، على أنه أن تقوم أمانة األوزون   ‘٣’

  .حالة عدم امتثال حمتملة
القرن املاضي ونشأت اموعة األوىل من الظروف عدة مرات يف تسعينيات . اآلن تنشأ جمموعة الظروف الثانية حىت مل

  .اليت كانت اقتصاداا متر مبرحلة انتقال أا يف حالة عدم امتثال ٥عندما أعلن عدد من البلدان غري العاملة مبوجب املادة 
وكثرياً ما يتمثل نوع عدم االمتثال . ال يكون إجراء عدم االمتثال مدفوعاً بواسطة اموعة الثالثة من الظروفا وكثرياً م

إنتاج واستهالك مادة معينة املعين يف عجز الطرف الواضح عن االمتثال ألحكام الربوتوكول بالتخلص التدرجيي من 
وتكتشف أمانة األوزون هذه احلاالت من عدم االمتثال عندما تستعرض بيانات االستهالك واإلنتاج . خاضعة للرقابة

 من الربوتوكول وحتدد أن طرفاً ما قد أبلغ عن ٧السنوية بشأن املواد اخلاضعة للرقابة اليت تبلغ عنها األطراف وفقاً للمادة 
  .نتاج مادة ما معينة خاضعة للرقابة مبا يتجاوز احلد السنوي الذي يقرره الربوتوكول هلذه املادةاستهالك وإ
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  مرحلة التوضيح األويل  ٢-٤
  :تقوم أمانة األوزون مبا يلي

إخطار الطرف كتابة باالحنراف الواضح عن التزاماته مبوجب الربوتوكول، ودعوة الطرف إىل تقدمي تفسري   ‘١’
  حتريري؛

  :بالغ اللجنة يف دورا التالية، حتريراً وشفاهية بشأنإ  ‘٢’
  االحنراف الواضح؛  )أ(
  وأي رد من الطرف على دعوة األمانة له بتفسري االحنراف الواضح؛  )ب(
  .وأي معلومات تقرر األمانة أن فيها مساعدة حمتملة للجنة يف نظرها يف حالة الطرف  )ج(

  :آنفاً معلومات عن) ج(‘ ٢‘ألمانة إىل اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية وجيوز أن تشمل املعلومات اليت تبلغها ا
ث العهد على الربوتوكول أو تعديل يما أن كان األمر يتعلق بالتزام مت االرتباط به يف أعقاب تصديق حد •

 الربوتوكول؛

ملية لالمتثال طابع وحالة أي مساعدة يكون الطرف يتلقاها من الصندوق متعدد األطراف أو مرفق البيئة العا •
 لاللتزام موضوع االحنراف الظاهر؛

 هوية أي وكالة ثنائية أو متعددة األطراف تساعد الطرف على االمتثال لاللتزام املقصود؛ •

 طابع وحالة أي تدابري تنظيمية يكون الطرف قد أبلغ عنها بوصفها معتزمة أو قيد اإلعداد أو مت إنشاؤها؛ •

 األمور املتصلة باالمتثال يكون الطرف موضوعاً هلا؛أي مقررات أو توصيات سابقة بشأن  •

 االجتاهات احلديثة العهد يف استهالك الطرف وإنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة؛ •

مثالً، اضطرابات أهلية أو ( قد تعرقل قدرة الطرف على االمتثال لاللتزام موضع النظر خارجيةأي ظروف  •
  ).كوارث طبيعية

  مرحلة نظر اللجنة  ٣-٤
  :قوم اللجنة على مدار اجتماع أو أكثر مبا يليت

تطلب أي معلومات إضافية ضرورية من ممثلي أمانة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت املنفذة احلاضرين   ‘١’
  لالجتماع؛

  تتشاور مع أي ممثلني مدعوين من األطراف موضوع النظر؛  ‘٢’
رحة من قبل األمانة بشأن ت يف ذلك مشروع التوصيات املقتناقش املعلومات املقدمة من أمانة األوزون، مبا  ‘٣’

  .كل أمر متعلق باالمتثال معروض على اللجنة
آنفاً، عادة ما تستند التوصيات اليت تعدها األمانة لكي تنظر فيها اللجنة إىل نص مت إقراره يف ‘ ٣’ما يتعلق بالنقطة 

شاريع هذه التوصيات يكون مباشراً ويعتمد من خالل عملية وبعض م.  ملعاجلة حاالت مماثلةةاجتماعات اللجنة السابق
  .، يف حني يصبح البعض اآلخر موضوع نقاش أكثر كثافة يف اللجنة) أدناه٥أنظر اإلطار (موافقة شاملة 
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طراف قيد النظر لتقدمي املعلومات  أدناه، حتدد اللجنة عادة املوعد النهائي لأل٤-٤القسم ووفقاً ملا ورد شرحه يف 
مان توفري الوقت الكايف للجنة قبل اجتماعها لكي قصود من هذا املوعد النهائي هو ضوامل. لبيانات إىل أمانة األوزونوا

واتفقت اللجنة فوق ذلك أيضاً . تنظر يف املعلومات اليت حتتاجها للتقدم بتوصية تساعد الطرف على العودة إىل االمتثال
علومات املقدمة من األطراف مبوجب إجراء عدم االمتثال بعد املوعد النهائي الذي على أن تقوم األمانة بتيسري النظر يف امل

 وذلك ما أمكن بدعوة ،اللجنة املعقود قبل االجتماع السنوي مباشرة لألطرافاجتماع حددته اللجنة أو بعد انفضاض 
 أي أخطاء عن أي معلومات جديدة ،تقرير الرئيس من خالل ،تماع األطرافجعلى اتعرض اللجنة لالنعقاد جمدداً أو بأن 

أن يعتمدها مؤمتر األطراف ومل تتمكن اللجنة من النظر فيها يف بيف البيانات يف مشاريع املقررات اليت أوصت اللجنة 
 أدناه، بشأن اإلبالغ، فإن االستنتاجات اليت خيلص إليها ٢-٤-٤القسم وكما وردت اإلشارة يف . ستأنفاالجتماع امل

التقرير الشفوي للرئيس، حىت يتسىن تسجيلها يف تقرير للجنة تبلغ إىل اجتماع األطراف عن طريق تأنف املسجتماع اال
  .االجتماع

إىل اجتماع األطراف عن طريق التقرير ستأنف عقد اجتماع جديد للجنة وإبالغ استنتاجات االجتماع امل •
 جتماع؛الشفوي للرئيس، حىت يتسىن، تسجيل تلك االستنتاجات يف تقرير اال

أن تعرض على اجتماع األطراف عن طريق تقرير الرئيس أي معلومات جديدة تبني األخطاء يف احلقائق يف  •
مشاريع املقررات اليت أوصت اللجنة بأن يعتمدها اجتماع األطراف، ولكن مل تتمكن اللجنة من النظر فيها يف 

 .مستأنفاجتماع 

موافقة "نة يف إجراء عدم االمتثال إذا ما حصلت حالة طرف معني على ال حتدث مرحلة نظر اللج": املوافقة الشاملة"
  .من اللجنة" شاملة

وعندما تقوم األمانة بتعميم وثائق االجتماع على اللجنة، فإا تطلب من األعضاء أن يستعرضوا مشاريع التوصيات 
يت يرغب األعضاء يف استعراضها يف املقدمة بشأن كل طرف مذكور يف الوثائق وإخطار األمانة مبشاريع التوصيات ال

ومن مث " موافقة شاملة"مرحلة نظر اللجنة، على أساس أن أي مشروع توصية مل حيدد على هذا النحو يعترب موضع 
  . أدناه٤-٤القسم املشروحة يف " مرحلة التوصية واإلبالغ"ينقل فوراً إىل 

تظل مقترحة من أجل قيام األمانة " فقة شاملةموا"در املالحظة أن التوصيات اليت حتصل من اللجنة على جتو
باستعراضها فرادى يف مرحلة نظر اللجنة إذا ما تلقت األمانة معلومات إضافية وثيقة الصلة عن طرف ما بعد إرسال 

  .وثائق االجتماع
  ٥اإلطار 

  مرحلة التوصية واإلبالغ  ٤-٤
  التوصية  ١-٤-٤

 بصياغة واعتماد -كن أن يتوقع منها أن تواصل القيام بذلك يف املستقبل  ومن مث مي-تقوم اللجنة دائماً يف كل اجتماع 
توصيات تغطي كل ما قدمته األمانة إىل األطراف للنظر فيه، عالوة على تلك األطراف موضع مشاريع توصيات حمددة 

من أعضاء اللجنة طرفاً  من إجراء عدم االمتثال، إذا حدث أن مثل أي عضو ١١ووفقاً للفقرة . من أجل املوافقة الشاملة
وفيما عدا هذه . اً يف أمر قيد النظر، فإن هذا العضو ال يشارك يف صياغة واعتماد توصية تتعلق بالطرف الذي ميثلهشتركم

  . مجيع توصيات اللجنة بتوافق اآلراءتعتمداحلاالت االستثنائية، 
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 يصنفون على أم مراقبون وال يشاركون مباشرة يف ويف حني أن ممثلي أمانة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت املنفذة
إعداد واعتماد التوصيات، فإن اللجنة عادة ما تطلب إىل هؤالء املمثلني أن يبقوا يف االجتماع أثناء صياغة واعتماد 

  . أسئلة وثيقة الصلة باستكمال نص التوصيةيةالتوصيات لإلجابة على أ
 بعينها والتوصيات اليت ال تسمى أطرافاً.  باالسم إىل طرف أو أكثر، أحياناً توصية تعتمدها اللجنةكل أن تشري وميكن

تتعلق عادة بقضايا االمتثال اليت م أكثر من طرف، مثل إبالغ بيانات املواد املستنفدة لألوزون عن سنة معينة، تنفيذ 
ردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، مانة بشأن إنشاء نظام تراخيص لوااألااللتزام بتعديل مونتريال بإنشاء وإخطار 

  .أو الطلبات إىل األمانة بإعداد ورقة بشأن قضية االمتثال لكي ينظر فيها اجتماع مقبل للجنة
  : من الفئات الثالث التاليةفئة يف  اليت حتدد أمساء أطراف بعينهاوعادة ما تقع التوصيات

يه مسألة تتعلق باالمتثال قيد النظر، تكون يف بعض طلبات بشأن احلصول على معلومات من طرف ما لد  ‘١’
  األحيان واردة يف مشروع مقرر حمال إىل اجتماع لألطراف للنظر فيه واحتمال اعتماده؛

مقترحات من أجل تصديق اجتماع لألطراف على خطة طرف ما للعودة إىل االمتثال واردة يف مشروع   ‘٢’
  مقرر؛

  .ف ما يف تنفيذ خطته أو العودة إىل االمتثال للربوتوكولإقرارات بالتقدم الذي حيققه طر  ‘٣’
تبعاً لطبيعة قضية االمتثال املطروحة، قد يكون طرف معني موضوعاً لعدد من التوصيات املختلفة املعتمدة من قبل اللجنة و

  .خالل اجتماع واحد أو أكثر
وعلى هذا . ظروف الطرف املعينحتديداً مبا يعكس نص توصيتها صياغة ، ب املذكورة أعالهوتقوم اللجنة، يف حدود الفئات

 ملعاجلة - أو لغة مشاة جداً –فإن اللجنة، بروح من املساواة يف املعاملة بني مجيع األطراف، كثرياً ما تستخدم نفس اللغة 
وص التوصيات اعتمدت اللجنة جمموعة من نصو. ظر فيها اللجنة على أساس منتظممسائل االمتثال األقل تعقيداً اليت تن

". املعتادةمسائل عدم االمتثال اإلجرائية "املعيارية لتوفري أساس لوضع التوصيات املالئمة لتلك املسائل اليت تعرف باسم 
إدارة عبء عملها املتزايد بشكل أكثر كفاءة وفعالية وكفالة املعاملة املنصفة لألطراف ذات ب اللجنة ذه الطريقة عىوتس

  .املتماثلةالظروف 
: لى املوقع الشبكي لألمانة على العنوان اآلن عويرد جتميع للتوصيات اليت اعتمدا اللجنة حىت

http://ozone/unep/org/Meeting_Documents/impcom/.ثال ترد التوصيات املوحدة قياسياً ملعاجلة مسائل عدم االمت و
  .٢-٦القسم ربوتوكول مونتريال يف  لاملعتادةاإلجرائية 

 موعداً ائياً لتقدمي املعلومات املطلوبة، وذلك من أجل  عادةتدرج ن اللجنةفإوفيما يتعلق بالفئة األوىل من التوصيات، 
 لذلك الطرف متكني اللجنة بصورة أفضل من احلصول يف وقت مناسب على املعلومات املطلوبة لوضع توصيات تيسر

واملوعد النهائي هو عادة تاريخ حمدد بعشرة أسابيع قبل االجتماع التايل للجنة، ولكن اللجنة . العودة الفورية إىل االمتثال
ها إلتاحة وقت كاف للطرف املعين إلعداد وتقدمي املعلومات املطلوبة، يف حني تتيح لألمانة نقامت بتعديله يف حماولة م

ومات والتماس املزيد من التوضيحات وتتيح للجنة الوقت لكي تقوم بالنظر على النحو الواجب يف الوقت لتجهيز املعل
  .املعلومات
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   مشروعات مقرراتتتضمنتوصيات   ١-١-٤-٤
 االجتماع السنوي إىل لإلحالة توصيات اللجنة مشروعات مقررات  أن تتضمن، ميكنعاليهقت اإلشارة يف القسم كما س

  .وتدرج مشروعات املقررات يف التوصيات حسبما يتراءى للجنة. تمادهالألطراف الحتمال اع
ن  يفهم فيه أالذي إلجراء عدم االمتثال للربوتوكول بأنه يف الوقت ةوقد أفادت التغذية املرتدة من األطراف اخلاضع

األطراف مع املقررات ب و مما للتوصيات الصادرة عن اللجنة، فإن احتماالت جتاأقوىمقررات األطراف هلا ظهور وبروز 
وبناء على ذلك، تدرج اللجنة عادة مشروعات املقررات . بصورة أسرع أكرب من جتاوا مع التوصيات املتعلقة باالمتثال

  :يف التوصيات اليت يكون اهلدف منها احلث على اإلتيان بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية
نص التوصية املوحد الذي (لرقابة اليت يفرضها الربوتوكول  عن تدابري الالحنرافتقدمي طرف لتوضيح   ‘١’

  ؛)٥ و١ احلالتان ٢-٦يشتمل على مشروعات القرارات من هذا القبيل ميكن اإلطالع عليه يف القسم 
توجد عينة نص (تقدمي طرف خلطة عمل لعودة الطرف إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول   ‘٢’

  ؛)٨، ٥، ٣، ١ احلاالت ٢-٦ القسم مشروع مقرر يف
 جانب الطرف دة إىل االمتثال وتنفيذ اخلطة منمصادقة اجتماع األطراف على خطة عمل طرف للعو  ‘٣’

والنص املوحد للتوصية الذي يشتمل على مشروعات مقررات من هذا القبيل ميكن اإلطالع عليه يف (
  ؛)٧ و٦ احلالتان ٢-٦القسم 

ميكن (عدم الوفاء بااللتزامات الواردة يف خطة عمل صادق عليها اجتماع األطراف تقدمي طرف لتوضيح ل  ‘٤’
 احلالة ٢-٦االطالع على النص املوحد للتوصية املشتملة على مشروعات مقررات من هذا القبيل يف القسم 

  ؛)١٠
 املوحد للتوصية اليت النص(رتبها الربوتوكول ي لاللتزامات بإبالغ البيانات اليت تقدمي طرف لبيانات طبقاً  ‘٥’

  ؛)١٥ احلالة ٢-٦القسم يف تشتمل على مشروعات مقررات من هذا القبيل ميكن االطالع عليها 
إنشاء نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، وتقدمي تقرير إىل األمانة بشأن نفس الشيء   ‘٦’

  ).٨-٤-٥ات من هذا القبيل موجودة يف القسم النص املوحد للتوصية اليت تشتمل على مشروعات مقرر(

  إعداد التقارير  ٢-٤-٤
 من إجراء عدم االمتثال على أن تقدم اللجنة تقريراً إىل اجتماع األطراف وأن يتضمن ذلك التقرير أي ٩تنص الفقرة 

 وضع الصورة النهائية وجرت العادة على أن تعهد اللجنة لألمانة، والرئيس ونائبه مبهمة. توصيات تراها اللجنة مناسبة
لذلك التقرير الذي حيتوي على املناقشات اليت دارت يف االجتماع ونصوص التوصيات اليت اعتمدا اللجنة ومن 

وتتضمن تلك الورقة مشاريع املقررات . املمارسات املرعية للجنة أيضاً أا تعمم ورقة غرفة اجتماع من اجتماع األطراف
ة يف اجتماعها الذي يعقد قبيل اجتماع األطراف مباشرة، وتتضمن كذلك ملخصاً جمدوالً اليت توصي باعتمادها اللجن

ملشاريع املقررات اليت تورد كل طرف بالتحديد وقضية االمتثال املتصلة به ومالحظات تسلط الضوء على أي ظروف 
 يقدم رئيس اللجنة عرضاً شفوياً وباإلضافة إىل ذلك من املمارسات اليت رسخت أيضاً أن. خاصة مبر ا الطرف املعني

  .الجتماع األطراف عن عمل اللجنة خالل ذلك العام
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 من إجراء عدم االمتثال على أن يكون تقرير اللجنة متاحاً لألطراف قبل موعد ال يتجاوز ستة أسابيع من ٩وتنص الفقرة 
 األول للجنة يف كل سنة وتضعه على والوضع الراهن هو أن األمانة تعمم على األطراف تقرير االجتماع. اجتماعها
على أن .  قبل ستة أسابيع من االجتماع السنوي لألطراف(http://ozone.unep.org/Meeting_Documents) الشبكيموقعها 

الوضع خالف ما تقدم بالنسبة لتقرير االجتماع الثاين للجنة يف كل سنة وذلك بالنظر إىل أنه منذ أن مت اعتماد إجراء عدم 
، كان االجتماع الثاين للجنة يعقد دائماً قبيل االجتماع السنوي لألطراف ١٩٩٢تثال على أساس دائم يف عام االم

ونتيجة لذلك، ظلت اللجنة تعمم ورقة غرفة االجتماع السالفة الذكر يف اجتماعات األطراف ويقوم الرئيس . مباشرة
ولذا يعمم تقرير االجتماع الثاين للجنة على . ة خالل العامبتقدمي عرض شفوي الجتماع األطراف يتناول فيه أعمال اللجن

  .األطراف وينشر على موقع األمانة على اإلنترنت بعد اجتماع األطراف
، باعتباره أفضل ج خيدم مصلحة ٢٠٠٧يونيه /وقد أكدت اللجنة هذا النهج يف اجتماعها الثامن والثالثني، يف حزيران

للجنة عن رأيها بأن جدولة االجتماع الثاين للجنة قبيل االجتماع السنوي لألطراف وأعربت ا. األطراف والربوتوكول
كما . مباشرة يضاعف الوقت املتاح لألطراف لتقدمي املعلومات املطلوبة من اللجنة الستعراض حالة امتثال تلك األطراف

 ٣ماسية، قبل اجتماع اللجنة، ووفقاً للفقرة أنه يتيح لألمانة فرصة عظيمة للغاية للتوصل عرب االتصاالت اإلدارية والدبلو
تظهر بني مقتضيات الربوتوكول وتقارير البيانات املقدمة من  تضارب أوجهمن إجراء عدم االمتثال، إىل حلول ألي 

وقد لوحظ أن هذا النهج ساعد يف متكني اللجنة من أن تقدم إىل االجتماع السنوي لألطراف صورة كاملة . األطراف
كما أن هذا النهج حقق وفورات . ال جلميع حاالت عدم االمتثال للربوتوكول سواء كانت حمتملة أو مؤكدةغاية الكم

وإذا أريد إتاحة تقرير االجتماع الثاين قبل ستة أسابيع من اجتماعات . كبرية يف التكاليف واللجستيات لألطراف
ة مستقلة مما سيتطلب موارد إضافية لسفر األعضاء األطراف، فسيتعني أن يعقد االجتماع الثاين للجنة التنفيذ بصور

 تكبد ستؤدي إىلفعقد ذلك االجتماع بصورة منفصلة . األطراف املدعوة وممثلي أمانة الصندوق والوكاالت املنفذة
  .يف امليزانية اليت اعتمدا األطراف ألمانة األوزونأمريكياً  دوالراً ١١٥ ٦٦٤تكاليف إضافية ال تقل عن 

 أعاله، فقد وافقت اللجنة على أن حتاول األمانة دعوة اللجنة بعد انتهاء اجتماعها ٣-٤القسم ا ورد شرحه يف ووفقاً مل
األول الذي تعقده قبيل االجتماع السنوي لألطراف مباشرة، لعقد اجتماع جديد لتيسري النظر يف املعلومات املقدمة من 

الت فإن االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها يف االجتماع اجلديد تبلغ ويف هذه احلا. األطراف مبوجب إجراء عدم االمتثال
  .إىل اجتماع األطراف عرب التقرير الشفوي للرئيس، حىت يتسىن تسجيلها يف تقرير األطراف

، توجه األمانة نص التوصيات املعتمدة بواسطة خطابات إىل  اللجنةوبعد االنتهاء من وضع اللمسات األخرية على تقرير
 وكاالت ة وكالة مناألطراف املعنية، وترسل منه صورة، حيثما يتناسب، إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف، وإىل أي

ويف احلاالت اليت تشتمل فيها التوصية على موعد ائي  .لتنفيذ تساعد الطرف على العودة إىل حالة االمتثال للربوتوكولا
لرسالة كذلك شرحاً للعواقب اليت حيتمل أن تترتب من عدم التمكن من الوفاء لتقدمي املعلومات أو البيانات، تتضمن ا

وتشمل العواقب أن تتخذ اللجنة توصية بتأجيل النظر يف حالة الطرف علماً بأمهية ضمان أن يتوفر . بشرط املوعد النهائي
ية تقترح فيها على اجتماع األطراف أن للجنة الوقت الكايف للنظر يف املعلومات املقدمة ومناقشة آثارها، أو أن تتخذ توص

يعتمد مشروع مقرر يطلب فيه إىل الطرف أن يقدم املعلومات املطلوبة من اللجنة وحتذير الطرف بأنه إذا مل يتمكن من 
العودة إىل االمتثال فإن اجتماع األطراف قد ينظر يف اختاذ تدابري قد تشمل تعليق حقوق الطرف وامتيازاته مبوجب 

  .ولالربوتوك
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  مرحلة اختاذ القرارات أثناء اجتماع األطراف  ٥-٤
 مبا يف ،وينظر أيضاً يف التوصيات. يقوم االجتماع، كل عام، بالنظر يف تقرير اللجنة على النحو الذي يقدمه به الرئيس

وقد  جتماع،مشروعات مقررات حتيلها اللجنة إىل اجتماع األطراف يف ورقة قاعة اأي ذلك تلك التوصيات املشتملة على 
درجت اجتماعات األطراف على أن تأخذ علماً بتقرير اللجنة وأن تعتمد مشروعات املقررات الواردة يف ورقة قاعة 

  .مجيع مشروعات املقررات اليت اقترحتها اللجنةتقريباً وقد اعتمد اجتماع األطراف حىت اآلن . االجتماع
ضع طرف بعينه لعدد من املقررات اليت تعتمدها االجتماعات املختلفة وتبعاً لطبيعة قضية االمتثال املعنية، ميكن أن خي

  .تعديللألطراف بدون 
ويتم االحتفاظ مبجموعة هذه املقررات ومجيع املقررات األخرى ذات الصلة باالمتثال اليت يعتمدها اجتماع األطراف على 

  .http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/impcom: املوقع الشبكي املؤمن للجنة
ومبجرد اعتماد مقررات االمتثال، يتم تعميمها على مجيع األطراف وذلك يف تقرير اجتماع األطراف الذي يوضع هو 

وترسل األمانة . )http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/impcom(اآلخر على املوقع الشبكي ألمانة األوزون 
ىل األطراف املعنية، وترسل صوراً منها، حيثما يتناسب، إىل أمانة كذلك نصوص املقررات اليت اعتمدت برسائل إ

. تنفيذ أخرى تساعد الطرف بالعودة إىل االمتثال للربوتوكولالوكاالت وكالة من  ةالصندوق متعدد األطراف وإىل أي
 اليت يفرضها ويطلب إىل األطراف اليت ختضع ملقررات تشتمل على خطط عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة

 لاللتزاماتأن تقدم تقريراً سنوياً إىل األمانة بشأن تنفيذها  - الربوتوكول للتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة
  .الواردة يف خطط عملها لكي تبحثها اللجنة

  مرحلة املتابعة والقرار النهائي  ٦-٤
وتعد وثيقة لكل اجتماع طراف بالقيام باملزيد من العمل، حتتفظ األمانة بقائمة مقررات ذات صلة باالمتثال تطالب األ

  .املقرر استعراضهاللجنة يدرج املقررات اليت من 
وتعرض املقررات على اللجنة يف كل اجتماع مصحوبة بتقرير عن حالة تلك اإلجراءات اليت كان من املقرر استكماهلا 

 تقدمها تلك األطراف رهناً باملقررات املشتملة على خطط عملها  مبا يف ذلك التقارير السنوية اليت،قبل انعقاد االجتماع
  .دابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول لتحقيق التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابةتللعودة إىل االمتثال ل

ستعرضة التقدم الذي أحرزه  م٤-٤ و٣-٤مث تعيد اللجنة حبثها وتوصيتها ومراحل إعداد التقارير املبينة آنفاً يف القسمني 
كل طرف يف األعمال املطلوبة منه والواردة يف املقرر اخلاص به مع اختاذ أي توصيات ضرورية، مبا يف ذلك إعداد املزيد 

  .من مشروعات املقررات لكي يبحثها مؤمتر األطراف واحتمال اعتمادها بغرض تسوية كل قضية من قضايا االمتثال
لتسريع التخلص التدرجيي و بل الطرف إىل االمتثال إلعادةل الواردة يف املقررات ليس فقط وقد صممت بعض خطط العم

ويف هذه احلاالت، فإنه مبجرد عودة الطرف إىل االمتثال، تواصل اللجنة . لدى طرف ما من مادة معينة خاضعة للرقابة
وباملثل، إذا إستبق طرف ما خطته وعاد إىل . طةمتابعة تنفيذه خلطته إىل أن يكتمل تنفيذ مجيع التدابري املذكورة يف اخل

  .االمتثال قبل موعد االلتزامات الواردة يف اخلطة، فتواصل اللجنة متابعة تنفيذه حىت تنقضي احلدود الزمنية املعنية املوضوعة
لطرف قد عاد إىل ويعترب تنفيذ إجراء عدم االمتثال قد انقضى بالنسبة لطرف بعينه عندما تسجل اللجنة يف تقريرها أن ا

  .االمتثال ونفذ مجيع التدابري اليت يتطلبها املقرر اخلاص بذلك الطرف
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  عقد اجتماعات جلنة التنفيذ  - ٥
  جدول االجتماعات ومددها االعتيادية وترتيبات الترمجة التحريرية والشفهية  ١-٥
  جدول االجتماعات ومددها االعتيادية  ١-١-٥
وعادة .  ما مل تقرر اللجنة غري ذلكعقد اجتماعات جلنة التنفيذ مرتني سنوياًمتثال على  من إجراء عدم اال٦نص الفقرة ت

الجتماع السنوي للفريق العامل مفتوح العضوية لألطراف يف الربوتوكول ا بعد أو قبلما يكون أول هذين االجتماعني 
  .سنوي لألطراف مباشرة ويف نفس املكانويف نفس املكان، وعادة ما يعقد اجتماع آخر العام قبل االجتماع المباشرة 

وجتري اللجنة أعماهلا يف . لعام يومني عادة بينما يعقد اجتماع آخر العام ملدة ثالثة أياممن اويستمر االجتماع األول 
مع . جلستني يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحىت الواحدة بعد الظهر ومن الثالثة بعد الظهر حىت السادسة مساًء

  .رتيب جللسات ليلية إذا استدعت الضرورةالت

  رمجة التحريرية والترمجة الفوريةترتيبات الت  ٢-١-٥
على الرغم من عدم طلب ذلك يف أي مقررات معينة لألطراف، تبذل اجلهود لتوفري وثائق االجتماع األولية باستثناء 

ان حصول اللجنة على أحدث املعلومات يف ولضم. وثائق املعلومات وذلك بلغات األمم املتحدة اليت يفضلها كل عضو
 ،لك املوقفذشكل مدمج عن موقف كل طرف جيري حبثه وأحدث مشروعات التوصيات اليت تقدمت ا األمانة إزاء 

وبناء عليه ستتوافر يف بعض احلاالت للجنة .  االجتماعبدايةيتواصل إصدار تنقيحات وإضافات لوثائق االجتماع حىت 
  .يزية وحدهانسخ باللغة اإلجنل

وعلى الرغم من عدم طلب ذلك يف أي مقررات حمددة لألطراف، فإنه إذا احتاج عضو لترمجة فورية فإن اجلهود تبذل 
كما تبذل اجلهود لتوفري خدمات إضافية للترمجة . لغات األمم املتحدة  مناللغة اليت يفضلها العضولتوفري الترمجة الفورية ب

  .ممثلي األطراف املدعوةالفورية لتلبية مطالب أي من 

  النظام الداخلي  ٢- ٥
ينطبق النظام الداخلي الجتماعات األطراف، الذي يعتمده االجتماع األول لألطراف، ويقوم االجتماعان الثاين والثالث 

ضه  تعاريف حالإال ). من النظام الداخلي) ٦ (٢٦القاعدة (لألطراف بتعديله يف وقت الحق، على اجتماعا جلنة التنفيذ 
وترد هذه القواعد يف الكتيب اخلاص باملعاهدات الدولية حلماية طبقة األوزون، املتوافرة على . مع إجراء عدم االمتثال

  .http://www.ozone.unep.org/publications: املوقع الشبكي ألمانة األوزون على

  مال املعتاد ووثائق االجتماعجدول األع  ٣-٥
ويرسل اجلدول إىل األعضاء مشفوعاً برسالة دعوة . تتوىل أمانة األوزون إعداد جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع للجنة
ميكن  .ويوضع اجلدول كذلك على املوقع الشبكي. بالربيد اإللكتروين وبالربيد العادي قبل انعقاد االجتماع بستة أسابيع

  .اآلمنلى تفاصيل الدخول إىل املوقع الشبكي اإلطالع ع
وترد املذكرات . املعلومات قد يكون لكل اجتماع عدد من وثائق و. وتقوم أمانة األوزون بإعداد وثائق االجتماعات

 كما يقدم تقرير أمانة الصندوق متعدد األطراف. معلوماتالتفصيلية املقدمة من األطراف اليت ينظر يف حالتها يف وثيقة 
 من حيث حتقيقها لالمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها ٥ والتوقعات اخلاصة بالبلدان العاملة مبوجب املادة املوقفبشأن 

ويتم إعداد هذا التقرير بداية للجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف مث . معلوماتبروتوكول مونتريال يف شكل وثيقة 
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كما تؤول املقترحات املقدمة من األعضاء قبل اجتماعات اللجنة إىل وثائق .  التنفيذ للجنةمعلوماتيصبح بعد ذلك وثيقة 
 إىل األعضاء عرب الربيد اإللكتروين والربيد العادي وماتعلوترسل كل وثائق االجتماعات مبا فيها وثائق امل. معلومات

  .كما توضع على املوقع الشبكي املؤمن للجنة.  من إعدادهااالنتهاءمبجرد 
 واالتفاقوتستخدم اللجنة وثائق االجتماع الستعراض البيانات وحتديد حاالت عدم االمتثال احملتملة، وحبث التوصيات 

وملساعدة اللجنة للنهوض مبهمتها بصورة فعالة، حتاول األمانة جاهدة . على التوصية بتدابري إلعادة األطراف إىل االمتثال
ع حبيث حتقق توازناً بني تقدمي املعلومات املبكرة وباقة من املعلومات مكتملة وضع جدول زمين الستكمال وثائق االجتما

رساهلا خالل فترة تتراوح من أسبوعني إىل ستة أسابيع قبل إوهذا يعين أن وثائق االجتماع ميكن . وحمدثة بقدر اإلمكان
تصاص اللجنة بعد أن أرسلت وثائق خااجتماع اللجنة، وإذا مسح الوقت، وإذا تلقت األمانة معلومات إضافية تتعلق ب

  .االجتماع، فإا تصدر تنقيحات وإضافات لوثائق االجتماع لتضمني املعلومات اجلديدة
 أدناه جدول ١ونورد يف اجلدول  .ويشجع األعضاء على تعميم ورقات قاعة اجتماع باللغة اإلجنليزية أثناء سري االجتماع

 ويرجى مالحظة أن البنود املوضوع أعالها عالمة جنمية هي بنود ال ترد إال يف . اعتياديةأعمال اعتيادي ووثائق اجتماع
  .جدول أعمال االجتماع األخري من كل سنة

   ذات الصلة ووثائق االجتماعياديجدول أعمال اعت  - ١اجلدول 
  وثيقة االجتماع ذات الصلة  البند من جدول األعمال

    افتتاح االجتماع  - ١
  جدول األعمال املؤقت  عمال وتنظيم العملاعتماد جدول األ  - ٢
 من ٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   - ٣

  بروتوكول مونتريال
 من بروتوكول ٧املعلومات اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة 

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لألوزون
املعلومات اليت تقدمها أمانة الصندوق بشأن مقررات   - ٤

لجنة التنفيذية وبشأن األنشطة اليت تقوم ا وكاالت ال
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم (التنفيذ 

املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  لتيسري االمتثال على األطراف) والبنك الدويل

تقرير أمانة الصندوق متعدد األطراف بشأن الوضع احلايل 
 لتحقيق االمتثال ٥تقبلي للبلدان العاملة مبوجب املادة واملس

  لتدابري الرقابة اليت يرتبها بروتوكول مونتريال

متابعة املقررات السابقة لألطراف وتوصيات جلنة   - ٥
  التنفيذ بشأن القضايا ذات الصلة بعدم االمتثال

  التزامات إبالغ البيانات  )أ(
  خطة العمل احلالية  )ب(
  خرى بشأن االمتثالمقررات أ  )ج(
  توصيات أخرى بشأن االمتثال  )د(

 عن اجلداول الزمنية االحنرافاملعلومات اخلاصة حباالت 
  لتخفيض االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات

  الوثائق املقدمة إىل اللجنة من األطراف
قائمة بقضايا امتثال خاصة بأطراف معينة من املنتظر أن تنظر 

  لتنفيذفيها جلنة ا

حبث قضايا عدم االمتثال الناشئة عن تقرير إبالغ   - ٦
  البيانات

 من بروتوكول ٧املعلومات اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة 
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 عن اجلداول الزمنية التابعة االحنرافمعلومات عن حاالت 
ك واإلنتاج ومتطلبات للربوتوكول واخلاصة بتخفيض االستهال

  إبالغ البيانات
  وثائق قدمتها األطراف إىل اللجنة
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  وثيقة االجتماع ذات الصلة  البند من جدول األعمال
استعراض أي معلومات بشأن طلبات إدخال   - ٧

  تغيريات على بيانات خط األساس
 عن اجلداول الزمنية للتقليل من االحنرافمعلومات عن حاالت 

  االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات
  اللجنة من األطرافالوثائق املقدمة إىل 

معلومات عن امتثال األطراف احلاضرين بناء على   - ٨
  دعوة جلنة التنفيذ

 عن اجلداول الزمنية للتقليل من االحنرافمعلومات عن حاالت 
  االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات

  الوثائق املقدمة إىل اللجنة من األطراف
طراف اليت أنشأت النظر يف تقرير األمانة عن األ  - ٩

، من بروتوكول ٤ باء، الفقرة ٤املادة (خيص ا للترنظماً
  )مونتريال

، ٤ باء، الفقرة ٤املادة (نظم التراخيص : مذكرة من األمانة
  )بروتوكول مونتريال

 املتعلق باإلبالغ ١٧/١٢ من املقرر ١تنفيذ الفقرة   -١٠
عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية بواسطة 

 لتلبية االحتياجات احمللية ٥لدان غري العاملة باملادة الب
  *٥ لألطراف العاملة باملادة الضرورية

 من بروتوكول ٧املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة 
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

املعلومات عن األطراف اليت مل تبلغ عن الوجهات   -١١
) مبا يف ذلك إعادة الصادرات(صادرات النهائية جلميع 

وفقاً ) مبا يف ذلك اخلالئط(مجيع املواد اخلاضعة للرقابة 
  *١٧/١٦ من املقرر ٤للفقرة 

 من بروتوكول ٧املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

    مسائل أخرى  - ١٢
   التوصيات لالعتماداريعدمج مش  جتماعاعتماد تقرير اال  - ١٣
     االجتماعاختتام  - ١٤

   للعملنيري االعتيادييالتنظيم والتس  ٤-٥
 للمسائل املوضوعية اًبند  عاليه، يقدم هذا القسم توضيحاً بندا١ًوباستخدام جدول األعمال االعتيادي الوارد يف اجلدول 
ة اليت تسيِر ا اللجنة اجتماعيها السنويني للوفاء مبسؤولياا على يف جدول األعمال واليت تغطي بصورة حمددة الطريق

وحتت كل بند من بنود جدول األعمال يقَدم موجز للمسألة اليت جتري مناقشتها .  عاليه١-٣-٣النحو الوارد يف القسم 
  . الذي تتخذه اللجنةاملعتادواإلجراء 

  تنظيم العمل  ١-٤-٥
تقوم  افتتاح أي اجتماع ولتحقيق ذلك مراسم بند يف جدول أعمال أي اجتماع للجنة بعد تنظيم عمل االجتماع هو أول

  :ديدحاألمانة بت
 أنه يتعني على أعضاء اللجنة اا سبق أن حددهالىتأمساء تلك األطراف على جدول أعمال االجتماع   ‘١’

راف األخرى يف جدول ، وتشري إىل أن مشروعات التوصيات بالنسبة لألطكل على حدة االنظر يف أمره
 مل يسبق أنهجتماع على أساس ىف آخراإل التنفيذية جلستهااألعمال سوف حتال إىل اللجنة العتمادها يف 

 عاليه، فإن األمانة ٣-٤وكما سيقت اإلشارة إليه يف القسم . كل على حدةحتديدها للنظر يف أمرها 
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ب إىل األعضاء استعراض مشروعات التوصيات عندما تقوم بتعميم وثائق االجتماع على اللجنة فإا تطل
عن كل طرف أدرج امسه يف الوثائق، وإبالغ األمانة مبشروعات التوصيات تلك اليت يرغب األعضاء يف 

 أثناء مرحلة النظر يف اللجنة، على أساس أن أي مشروع توصية مل يتم حتديده ،كل على حدةاستعراضها 
  فقة غري مشروطة ومن مث يتم إحالته فوراً لالعتماد؛على هذا النحو سوف يعترب أن لديه موا

 قائمة تلك األطراف اليت ينبغي النظر فيها كل على حدة على أساس املعلومات اقتراح أي إضافات إىل  ‘٢’
  اجلديدة اليت ترد إىل األمانة عقب إرسال الوثائق؛

  .إدراج اموعة الكاملة لوثائق االجتماع  ‘٣’
دارية كساعات العمل اليت حددا األمانة بالتشاور مع املترمجني اإلسائل امل  علىتعقيبالو للنظر نة اللجيقدم الرئيس إىل

الفوريني لكل يوم من أيام االجتماع، كما يقدم قائمة باألطراف املدعوة واليت بعثت مبمثلني للتشاور مع اللجنة بشأن 
  .مال خالل الساعات املقررة لالجتماعامتثاهلا بصفة خاصة، وجدوالً زمنياً الستكمال جدول األع

  : على النحو التايل عليه العرف يف تسيري عملهاىويذَكَّر الرئيس اللجنة مبا جر
، تنتقل  أنعلى اللجنة عقب االنتهاء من املناقشة بشأن طرق معينة أو بند فرعي من بنود جدول األعمال  ‘١’

  ا التنفيذية؛ا، لكي تعتمدها اللجنة أثناء جلس جلسة تنفيذية لالتفاق على مشروع توصيةمؤقتاً إىل
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ةنفذوكاالت املالليس مطلوباً من ممثلي أمانة الصندوق متعدد األطراف، و  ‘٢’

 أثناء القاعةوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل مغادرة 
  قاد اجللسات التنفيذية للجنة؛انع

 مداوالت اللجنة أثناء اجللسات التنفيذية  مع ممثلو أمانة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت املنفذةيتعامل  ‘٣’
على أا سرية ويتذكروا أم ال يشاركون يف مثل تلك املداوالت إال يف حدود الرد على األسئلة اليت 

  يوجهها األعضاء إليهم؛
ى الرغم من أن اللجنة تعتمد نص التوصيات ككل، فإا تعهد للرئيس ونائب الرئيس باملراجعة النهائية عل  ‘٤’

  .لتقرير اللجنة
  اإلجراءات املتوقع أن تتخذها اللجنة

  ؛على املعلومات املقدمة يتراءى هلا حسبماالتعليق   ▪
  .عمالاعتماد ساعات العمل املقترحة واجلدول الزمين الستكمال جدول األ  ▪

   من بروتوكول مونتريال ٧تقرير األمانة عن البيانات مبوجب املادة   ٢-٤-٥
  . من بروتوكول مونتريال٧تقدم أمانة األوزون وثيقة االجتماع بشأن املعلومات اليت قدمتها األطراف وذلك طبقاً للمادة 

  :ويشتمل التقرير على املعلومات التالية
  نتريال وتعديالته؛حالة التصديق على بروتوكول مو  ‘١’
 مبا يف ذلك قائمة األطراف اليت ال يزال عليها ،حالة سنة األساس، وخط األساس وإبالغ البيانات السنوية  ‘٢’

  الربوتوكول؛وفقاً ملقتضى اإلبالغ 
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، مبا يف االحنرافات يف السنوات السابقة عن تدابري الرقابة على التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك  ‘٣’
ك قوائم األطراف اليت أبلغت عن احنرافات، والبيانات املعنية وأي شروح مقدمة من األطراف لتلك ذل

  .االحنرافات
وعند تقدمي التقرير، يقوم مدير قاعدة البيانات بإبراز أي تنقيحات أو إضافات للمعلومات الواردة يف التقرير اليت نشأت 

  .اء منهاعن املعلومات اليت تلقتها األمانة بعد االنته
 على ما ميثل بيانات سنة األساس وخط األساس وتدابري الرقابة على اإلنتاج ٢-١-٦ و١-١-٦ويشتمل القسمان 

  .واالستهالك التابعة للربوتوكول

  اإلجراء املتوقع من جانب اللجنة
. حسب الضرورة، توجه أسئلة وطلب توضيحات من أمانة األوزون فيما يتعلق بالتقرير الذي تقدمه  ▪

وتؤجل أي مناقشة فنية خاصة بقضايا االمتثال تنتج عن التقرير إىل ما بعد أن يتم تناول بنود جدول 
  .٥-٤-٥ و٤-٤-٥األعمال املبينة يف القسمني 

املعلومات املقدمة من أمانة الصندوق بشأن املقررات ذات الصلة باللجنة التنفيذية واألنشطة اليت تقوم   ٣-٤-٥
  ة لتيسري امتثال األطرافا الوكاالت املنفذ

يقدم ممثلو أمانة الصندوق متعدد األطراف وثيقة املعلومات اليت تشمل تقريرها عن الوضع احلايل والتوقعات بالنسبة 
  :ويشمل التقرير.  لتحقيق االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها بروتوكول مونتريال٥للبلدان العاملة مبوجب املادة 

 لتدابري الرقابة اليت يفرضها ٥وياً للوضع الظاهري المتثال األطراف العاملة مبوجب املادة استكماالً سن  ‘١’
  الربوتوكول على النحو املستوحى من أحدث بيانات االستهالك واإلنتاج اليت قدمتها األطراف؛

ا تدابري الرقابة معلومات عن املساعدة املعتمدة أو املزمعة لتلك األطراف اليت يتجاوز آخر استهالك لديه  ‘٢’
واليت يبدو أا يف خطر عدم االمتثال لتدابري الرقابة املستقبلية أو ختضع ألحكام . احلالية للربوتوكول

  مقررات أو توصيات بشأن عدم االمتثال؛
بيانات عن تنفيذ الربامج القطرية مبا يف ذلك حتليل بيانات االستهالك بشأن املواد اخلاضعة للرقابة حسب   ‘٣’

  .طاعالق
 االجتماع ذ اللجنة التنفيذية مناختذاويبلَغِْ ممثلو أمانة الصندوق اللجنة كذلك باملقررات ذات الصلة مبسائل االمتثال اليت 

  .األخري للجنة التنفيذ
  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة

التقرير املقدم منها، هلا وطلب التوضيح من أمانة الصندوق فيما يتعلق بتتراءى توجيه األسئلة اليت   ▪
وتأجيل أي مناقشة فنية بشأن قضايا االمتثال اليت تثور بشأن التقرير إىل ما بعد الفراغ من تناول 

  ؛٥-٤-٥ و٤-٤-٥البنود من جدول األعمال املبينة يف القسمني 
  . مع التقدير بتقرير أمانة الصندوقحاطةاإل  ▪
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  صيات جلنة التنفيذ بشأن القضايا املرتبطة بعدم االمتثالمتابعة املقررات السابقة لألطراف، وتو  ٤-٤-٥

  االلتزامات اخلاصة بإبالغ البيانات  ١-٤-٤-٥
تقدم مبوجب هذا البند من جدول األعمال قائمة جبميع األطراف املعنية مبقررات اجتماع األطراف أو بتوصيات اللجنة 

  .ا يقضي الربوتوكول بذلكواملتعلقة بعدم االمتثال اللتزاماا بإبالغ البيانات كم
 تفاصيل التزامات األطراف املتعلقة بإبالغ البيانات بينما ترد املقررات والتوصيات املتعلقة بإبالغ ١-١-٦وترد يف القسم 

  .يف الوثيقة اليت تعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة من املقرر أن تستعرضها اللجنة البيانات واليت
، وبأن مشروعات التوصيات املتعلقة بتلك انفراديةنة بأي أطراف لن يتم النظر يف أمرها بصورة ويذكِّر الرئيس اللج

أنظر القسم (" املوافقة الشاملة" وفقاً إلجراء األطراف سوف ترحلُ إىل اجللسة التنفيذية لالجتماع النهائي للجنة العتمادها
  .) أعاله٣-٤

تتعلق بتلك األطراف اليت أدرجت أمساؤها واليت مت حتديدها للنظر انفرادياً يف وتقدم أمانة األوزون للجنة أية معلومات 
وقد إستمدت املعلومات اليت تقدمها األمانة من وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة بشأن . حالتها من جانب اللجنة

هالك واإلنتاج ومبتطلبات إبالغ البيانات،  عن اجلداول الزمنية التابعة للربوتوكول واخلاصة خبفض االستاالحنرافحاالت 
وتشتمل وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة أيضاً على . ومستمدة كذلك من الوثائق املقدمة من جانب األطراف

وتربز األمانة يف . مشروعات توصيات لكل طرف تربز اإلجراءات اليت قد ترغب اللجنة يف التوصية ا بالنسبة للطرف
ذي تقدمه أي معلومات منقحة أو إضافية وردت إليها منذ وضع اللمسات األخرية على الوثيقة، وتعدلْ تقريرها ال

  .مشروعات توصيات األمانة حسب مقتضى الضرورة
  :كل طرف مدرج بالقائمة عنعن وتشتمل وثيقة االجتماع على معلومات 

كان الطرف قد صادق فقط مؤخراً على صك طبيعة عدم االمتثال إلبالغ البيانات، مبا يف ذلك ما إذا   ‘١’
  االتفاقية اليت جتعل الطرف خاضعاً لاللتزام بإبالغ البيانات؛

املقرر ذي الصلة الجتماع األطراف أو التوصية الصادرة عن جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك اإلجراء أو اإلجراءات   ‘٢’
  ا؛/اليت كانت اللجنة قد طلبت إىل الطرف القيام به

استجابة الطرف للمقرر أو التوصية وأي طلبات الحقة للحصول على توضيح من األمانة، أو حقيقة  مدى  ‘٣’
  .أن الطرف مل يقدم البيانات املطلوبة منه

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
هلا واحلصول على توضيحات عن مواقف األطراف من أمانة األوزون، اليت تتراءى توجيه األسئلة   ▪

  لصندوق والوكاالت املنفذة؛وأمانة ا
  واملوافقة عليها وهي التوصياتالقيام أثناء اجللسات التنفيذية مبناقشة التوصيات املناسبة لكل طرف  ▪

اليت ستحال إىل اللجنة العتمادها أثناء اجللسة التنفيذية يف اية اجتماعها، مع اإلشارة إىل التوصيات 
 ١٦ و١٥ للحالتني املوحدتني نيشارة حيثما يتناسب للتوصيتاملقترحة من جانب أمانة األوزون وباإل

  . املتعلقة بعدم االمتثالاملعتادةلتناول املسائل اإلجرائية 
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تعتمد اللجنة توصيات موحدة لتناول املسائل اإلجرائية املتعلقة بعدم االمتثال بغية : ١٦و ١٥التوصيتان املوحدتان 

املتزايد بكفاءة وفعالية أكرب، ولضمان املعاملة املتساوية لألطراف يف الظروف مساعدة اللجنة على حتمل أعباء عملها 
  .املماثلة

  . مل يقدم فيه الطرف بياناته املعلقة طبقاً لتوصية اللجنةيت الاحلالة تتناول ١٥التوصية املوحدة 
بقاً لتوصية اللجنة أو مقرر صادر  وتتناول احلالة اليت يكون فيها الطرف قد قدم بياناته املعلقة ط١٦التوصية املوحدة 

  .عن اجتماع األطراف
  ٢-٦وترد نصوص هذه التوصيات ونصوص مجيع التوصيات املوحدة األخرى يف القسم 

  ٦ اإلطار

  خطط العمل احلالية  ٢-٤-٤-٥
ليت تقدم مبوجب هذا البند من جدول األعمال قائمة جبميع األطراف اليت تنسحب عليها مقررات اجتماع األطراف وا

تشمل خطط العمل إلعادة األطراف إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول وذلك يف حالة عدم القيام بعد 
 عاد إىل االمتثال إىل تدابري الرقابة اليت يفرضها  وقد تشمل القائمة طرفاً.اللتزامات الواردة يف اخلططلباستعراض وتنفيذ 

أوىف بتعهداته القانونية اليت حيددها الربوتوكول، ولكنه مل يكمل بعد تنفيذ مجيع االلتزامات الربوتوكول، وبذلك يكون قد 
وبناء . اليت بذلت الجتماع األطراف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مواد معينة خاضعة للرقابة هي موضوع خطة عمله

 هذا ف حىت يستكمل تنفيذ مجيع االلتزامات اليت منعلى ذلك، جيوز للجنة أن تواصل رصد التقدم الذي حيرزه ذلك الطر
  .القبيل

 تفاصيل التزامات األطراف اخلاصة باإلنتاج واالستهالك والتخلص التدرجيي مبوجب تدابري ٢-١-٦وترد يف القسم 
  .الرقابة اليت يرتبها الربوتوكول

دية، وبأن مشروعات التوصيات املتعلقة بتلك ويذَكْرِ الرئيس اللجنة بأي أطراف مدرجة لن يتم النظر فيها بصورة إفرا
" املوافقة الشاملة" وفقاً إلجراء األطراف سوف حتال إىل اللجنة العتمادها أثناء اجللسة التنفيذية يف اية اجتماع اللجنة

  .) أعاله٣-٤أنظر القسم (
 حتديدها للنظر االنفرادي من جانب تقدم أمانة األوزون إىل اللجنة معلومات تتعلق باألطراف املدرجة أمساؤها اليت مت

واملعلومات اليت تقدمها األمانة مستمدة من وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة عن حاالت احنراف عن اجلداول . اللجنة
الزمنية لتخفيض االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات اليت يقررها الربوتوكول، ومستمدة كذلك من الوثائق 

وتشتمل وثيقة االجتماع كذلك على مشاريع توصيات بشأن كل طرف، وتوضح . مة من جانب األطرافاملقد
وتربز األمانة يف تقريرها املقدم أي معلومات منقحة أو . اإلجراءات اليت قد ترغب اللجنة يف التوصية ا حبق الطرف

  .ة حسب الضرورةإضافية وردت منذ االنتهاء من الوثيقة، وتعدل مشروعات توصيات األمان
ويقدم أي طرف مدرج امسه مبوجب هذا البند لألمانة توضيحاً لعدم تنفيذه التزاماًَ أو أكثر، وتوجه له الدعوة عادة من 

ويف حالة قبول . جانب األمانة لكي يرسل ممثالً عنه إىل االجتماع للرد على أي استفسارات قد تِعن للجنة بشأن موقفه
 أن تقوم اللجنة بتحديد الثغرات فهمها يلرئيس أن أفضل طريقة لالستفادة من وقت هذا املوفد هالطرف للدعوة، يقترح ا

  . التشاور مع ممثل ذلك الطرفانتهاءملوقف الطرف وتأجيل أي موافقة على التوصية اخلاصة بذلك الطرف حىت 
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  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
صول على التوضيحات بشأن مواقف األطراف من أمانة األوزون توجيه األسئلة حسبما يتراءى هلا واحل  ▪

  ؛وأمانة الصندوق والوكاالت املنفذة
بالنسبة لتلك األطراف اليت أرسلت ممثلني إىل االجتماع، حتديد املعلومات اليت ينبغي احلصول عليها من   ▪

  ؛املمثلني لتمكني اللجنة من وضع توصيات مناسبة بشأن مواقف تلك األطراف
بالنسبة لتلك األطراف اليت مل ترسل ممثلني إىل االجتماع، تقوم اللجنة يف جلسة تنفيذية مبناقشة التوصيات   ▪

لكل طرف واملوافقة عليها، وحتال إىل اللجنة العتمادها يف جلسة تنفيذية يف اية اجتماعها، مع املناسبة 
 ١٢، ١١، ١٠، ٩اسب للتوصيات املوحدة اإلشارة إىل التوصيات املقترحة من أمانة األوزون وحيثما يتن

    . املتعلقة بعدم االمتثالاملعتادة وذلك لتناول املسائل اإلجرائية ١٣و
 املسائل اإلجرائية املعتادة املتعلقة بعدم االمتثال وذلك تعتمد اللجنة :١٣ و١٢، ١١، ١٠، ٩ وحدةاملتوصيات ال

يدة بصورة أكثر كفاءة وفعالية وضمان املعاملة العادلة لألطراف يف بغية مساعدة اللجنة على إدارة أعباء أعماهلا املتزا
  .الظروف املماثلة
  . تتناول وضع طرف مل يقدم تقريره بشأن تنفيذه لواحد أو أكثر من التزاماته الواردة يف خطة عمله٩التوصية املوحدة 

أو أكثر من التزاماته ولكنه مل يقدم  وضع الطرف الذي أبلغ عن عدم تنفيذه اللتزام ١٠ وتعاجل التوصية املوحدة
  .توضيحاً لذلك

وضع الطرف الذي يشري تقريره عن تنفيذ التزامه أو التزاماته إىل أنه قد عاد إىل االمتثال  ١١وتعاجل التوصية املوحدة 
  .لاللتزامات اليت يرتبها الربوتوكول

نفيذ التزام أو التزامات بصورة مسبقة على التزامه  وضع الطرف الذي أشار يف تقريره إىل ت١٢وتعاجل التوصية املوحدة 
  .أو التزاماته عن العام السابق

فتعاجل وضع الطرف الذي يشري يف تقريره عن تنفيذ التزامه أو التزاماته إىل أنه قد نفذ بالكامل التزاماً  ١٣أما التوصية 
  .أو التزامات معينة

  .٢-٦ع التوصيات املوحدة األخرى يف القسم ميكن اإلطالع على نص هذه التوصيات املوحدة ومجي
  ٧اإلطار 

  مقررات أخرى بشأن االمتثال  ٣-٤-٤-٥
عن اجتماع  باالمتثال ذات صلةقررات مل اخلاضعةتقَدم قائمة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، جتمع األطراف 

 الحنرافتقدمي توضيح ب معنيطرف ىل قد يشتمل القرار من هذا القبيل على طلب إو. مل خطط عملاألطراف وال تش
، وخطة عمل لعودة الطرف إىل االمتثال، أو يطلب إىل  الرقابية اليت يفرضها الربوتوكولاإلنتاج وأعن تدابري االستهالك 

  .عملال يف خطة واردة حدث عن التزام أو التزامات الحنرافالطرف أن يقدم توضيحاً 
 بتلك اخلاصة، وبأن مشروعات التوصيات انفراديةحبث أمرها بصورة  لن يتم رجة مدويذَكْرِ الرئيس اللجنة بأي أطراف

" املوافقة الشاملة" العتمادها وفقاً إلجراء  اية اجتماع اللجنةاليت تعقد يفاألطراف سوف حتال إىل اجللسة التنفيذية 
  .) أعاله٣-٤أنظر القسم (
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املدرجة أمساؤها واليت مل حيدد أمسائها لبحث أمرها بصورة لك األطراف وتقدم أمانة األوزون إىل اللجنة معلومات تتعلق بت
 من وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة عن قتفقد استبأما املعلومات اليت تقدمها األمانة .  من جانب اللجنةانفرادية

من وات إبالغ البيانات، ، ومتطلب ختفيض االستهالك واإلنتاج اليت يفرضها الربوتوكول عن جداولاالحنرافحاالت 
حيدد كل طرف بشأن ا األمانة أيضاً مشروعات توصيات  وثيقة االجتماع اليت أعدوتشمل.  األطرافاليت تقدمهاالوثائق 

يف تقريرها املقدم أي معلومات منقحة أو وتربز األمانة . حبق الطرفاإلجراءات اليت ميكن أن ترغب اللجنة يف اختاذها 
  .الوثيقة، وتعدل مشروعات توصيات األمانة حسب الضرورةوضع اللمسات النهائية على ذ إضافية تلقتها من

خطة عمل لعالج ذلك كذلك ، واحنرافه بشأن  توضيحاً يقدم مبوجب هذا البند الفرعي إىل األمانة الذيطرفأما ال
حول  للجنة عنت قد تساؤالت أي ىعل للرد إىل االجتماع عنهرسال ممثل إل يتلقى عادة دعوة من األمانة ، سوفاالحنراف
وضع كل طرف فهم لفجوات ال – أن حتدد اللجنة  يقترح الرئيس سوفويف حالة قبول الطرف لتلك الدعوة،. موقفه
 إىل ذلك الطرف حىت بعد التشاور تماليت توإرجاء املوافقة على التوصية لتغتنم حبق فترة وجود ذلك املمثل،  – مدعو

  . الطرفمع ممثل

  إلجراءات املتوقعة من جانب اللجنةا
ن هلا من أسئلة، وأن تسعى للحصول على اإليضاحات بشأن مواقف األطراف من أمانة أن تسأل ما يع  ▪

  ؛األوزون، وأمانة الصندوق ووكاالت التنفيذ
 عليها من بالنسبة لتلك األطراف اليت بعثت مبمثلني إىل االجتماع، القيام بتحديد املعلومات الواجب احلصول  ▪

  ؛املمثلني لتمكني اللجنة من بلورة توصيات مناسبة بشأن تلك األوضاع
بالنسبة لتلك األطراف اليت مل تبعث مبمثلني إىل االجتماع، أن تناقش أثناء اجللسة التنفيذية وأن توافق على   ▪

زون واإلشارة حسبما التوصيات املناسبة لكل طرف، على أن حتال تلك التوصيات املقدمة من جانب أمانة األو
  .اخلاصة بعدم االمتثالاملعتادة  لتناول املسائل اإلجرائية ٨ و٧، ٦، ٤، ٣ التوصية املوحدة االتيتناسب حب

 املسائل اإلجرائية لعدم  للتوصية لتناولاملوحد نصال اعتمدت اللجنة :٨ و٧ و٦ و٤و ٣نصوص التوصيات املوحدة 
 بصورة أكثر كفاءة وفعالية، ولضمان  امللقى على عاتقهابء العمل املتزايد عإدارةاالمتثال وذلك لتمكني اللجنة من 

  .املشاةظروف الاملعاملة العادلة لألطراف يف 
 يتناول مسألة طرف قدم توضيحاً الحنرافه عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على ٣ التوصية املوحدة ونص

  .له لتلك التدابري، ولكنه مل يقدم خطة عملاالستهالك أو اإلنتاج يؤكد عدم امتثا
 عدم امتثال يؤكد فيه أن االحنراف ال ميثل الحنرافه توضيحاً قدمطرف  مسألة ٤ التوصية املوحدة  نصتتناولو

  .للربوتوكول
 وخطة عمل لعودته إىل االمتثال تشتمل على الحنرافهطرف قدم توضيحاً  مسألة ٦ التوصية املوحدة  نصوتتناول

  .العامةسياسات ال  ويؤيد التدابري التنظيمية وتدابري حمدد زمين مرجعية ذات إطارات قياسعالم
 إىل اجتماع سابق للجنة يؤكد عدم امتثاله، وقدم الحنرافه ضيحاً مسألة طرف قدم تو٧يتناول نص التوصية املوحدة 

 حمدد  زمين مرجعية ذات إطارمات قياس على عالحتتوي للجنة خطة عمل لعودته إىل االمتثال احلايلأثناء االجتماع 
  .عامةالسياسات التنظيمية وتدابري التدابري ال وتدعم

 إىل اجتماع سابق للجنة يؤكد عدم امتثاله ولكنه مل الحنرافهمسألة طرف قدم توضيحاً يتناول  ٨نص التوصية املوحدة 
  .يقدم بعد خطة عمل

  .صيات املوحدة األخرىمجيع التو و املوحدة نصوص هذه التوصيات٢-٦وترد يف القسم 
  ٨اإلطار 
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  توصيات أخرى بشأن االمتثال  ٤-٤-٤-٥
صادرة عن توصيات ذات صلة باالمتثال ب  املعنيةميع األطرافوجب هذا البند من جدول األعمال جب قائمة مبتقدم هنا
ىل طرف ما تقدمي توضيح من هذا القبيل توصيات تطلب إ التوصيات وتضم.  خبطط العمل احلاليةوال تتعلقاللجنة 

الحنراف عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على االستهالك أو اإلنتاج، وخطة عمل بعودته إىل االلتزام، أو يطلب 
  .إىل طرف ما تقدمي بيانات مبوجب تعهداته بإبالغ البيانات

ا بصورة إفرادية، وأن مشروعات التوصيات اخلاصة بشأ أمساؤها لن يتم النظر مدرجة أطراف ويذَكر الرئيس اللجنة بأي
املوافقة " وفقاً إلجراء بتلك األطراف لن حتال إىل اللجنة العتمادها أثناء اجللسة التنفيذية اليت تعقد يف اية االجتماع

  ..) أعاله٣-٤أنظر القسم " (الشاملة
 أحواهلا يف أمساؤها للنظرددت حتدرجة أمساؤها، واليت وتقدم أمانة األوزون إىل اللجنة معلومات تتعلق بتلك األطراف امل

اجتماع أعدا األمانة بشأن اجلداول الزمنية لتخفيض قدمها األمانة مستقاة من وثيقة املعلومات اليت تو. بصورة فردية
 األطراف دمهااليت تقكذلك من الوثائق و متطلبات إبالغ البيانات،من ، و اليت يفرضها الربوتوكولنتاجاالستهالك واإل

 تفرد على مشروعات توصيات بشأن كل طرف تشتمل أيضاً وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة وكذلك فإن. إىل اللجنة
وتربز األمانة يف التقرير املقدم منها أية معلومات منقحة أو . أن توصي ا حبق الطرفإلجراءات اليت قد ترغب اللجنة يف ل

ع اللمسات النهائية على الوثيقة، وتعدل مشروعات توصيات األمانة حسب مقتضى إضافية وردت إليها منذ وض
  .الضرورة

وأي طرف مدرج امسه مبوجب هذا البند يقدم إىل األمانة توضيحاً عن احنرافه، وخطة عمل لعالج االحنراف يتلقى عادة 
ويف حالة . للجنة بشأن وضعهتطرحها ادعوة من األمانة لكي يرسل ممثالً إىل االجتماع للرد على أي استفسارات قد 

قبول الطرف للدعوة، يقوم الرئيس باقتراح أنه لكي يستفيد بالكامل من وقت ممثل الطرف، يكون على اللجنة حتديد 
  .الفجوات يف فهم وضع ذلك الطرف وتأجيل املوافقة على توصية تنمي إليه إىل ما بعد التشاور مع ممثل ذلك الطرف

  عة من جانب اللجنةاإلجراءات املتوق
أمانة  األوزون وبشأن مواقف األطراف من أمانةواالستفسارات اليت تراها ضرورية توجيه األسئلة   ▪

  ؛الصندوق والوكاالت املنفذة
 ألجل من املمثلني طلبها جيبد املعلومات اليت يبالنسبة لتلك األطراف اليت بعثت مبمثلني إىل االجتماع، حتد  ▪

  ؛املناسبة إزاء تلك األوضاعتوصيات ال ورةبلمتكني اللجنة من 
مبناقشة واالتفاق على  جلسة تنفيذية القيام أثناء مبمثلني إىل االجتماع، مل تبعثبالنسبة لتلك األطراف اليت   ▪

التوصيات املناسبة لكل طرف اليت من املقرر إحالتها إىل اللجنة العتمادها أثناء اجللسة التنفيذية واليت تعقد 
يف اية االجتماع مع مراعاة ة االجتماع، مع اإلشارة إىل التوصيات اليت تفرضها أمانة األوزون يف اي

، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ وحيثما يتناسب بالتوصيات املوحدة أمانة األوزونتقترحها التوصيات اليت 
  . بشأن عدم االمتثالاملعتادة لتناول املسائل اإلجرائية ١٦ و١٥، ١٣، ١٢، ١١
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 تعتمد اللجنة نص التوصية املوحدةو :١٦ و١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ :توصيات املوحدةال

 على عاتقها بصورة ىامللق العملء بعب النهوضمتكني اللجنة من جل  بعدم االمتثال ألاخلاصة املسائل اإلجرائية لعالج
  . مماثلةر بظروفمت لألطراف اليت العادلةضمان املعاملة أكثر كفاءة وفعالية ل

 توضيحاً الحنرافه عن تدابري الرقابة اليت يفرضها يكون الطرف قد قدم فيه الذي تتناول الوضع ٣التوصية املوحدة 
  . التدابري، ولكنه مل يقدم خطة عمللتلكالربوتوكول على االستهالك واإلنتاج، يؤكد عدم امتثاله 

 ال يشكل عدم امتثال االحنراف ذلكيؤكد أن  بشأن احنرافهطرف قدم توضيحاً تتناول وضع  ٤التوصية املوحدة 
  .للربوتوكول

  . وال خطة عملالحنرافه مل يقدم توضيحا  الذيطرف وتتناول وضع ٥التوصية املوحدة 
 على حتتويالمتثال  اىلإ تهخطة عمل لعودقدم  والحنرافه وتتناول وضع الطرف الذي قدم توضيحاً ٦التوصية املوحدة 

  . سياسات عامةداعمة وتدابري وتدابري  حمدد زمينمرجعية ذات إطارس عالمات قيا
خطة  قدم وماع سابق للجنة يؤكد عدم امتثاله أثناء اجتالحنرافه وتتناول وضع طرف قدم توضيحاً ٧التوصية املوحدة 

  .عمل طبقاً لتوصية اللجنة
تماع سابق للجنة يؤكد عدم امتثاله، ولكنه مل  أثناء اجالحنرافه وتتناول وضع طرف قدم توضيحاً ٨التوصية املوحدة 

 .يقدم بعد خطة عمل طبقاً لتوصية اللجنة
 ولكنه مل يقدم توضيحاً لعدم  من التزاماته أو أكثرتنفيذه اللتزام تتناول وضع طرف أبلغ عن عدم ١٠التوصية املوحدة 

  .التنفيذ هذا
 قد عاد إىل االمتثال  أنه ويشري إىلالتزامه أو التزاماته تنفيذ  بشأن طرفتقرير قدمه وتتناول ١١التوصية املوحدة 
  . الربوتوكوللتعهداته مبوجب
التزامه أو  نفذت  يتقدم يفإىل أنهويشري  التزاماته  التزامه أوتنفيذبشأن  طرف  تقريرتتناول وضع ١٢التوصية املوحدة 

  .التزاماته عن العام السابق
 أو  املعينةاتهإىل أنه قد نفذ بالكامل التزامويشري تنفيذ التزامه أو التزاماته بشأن تقرير  تتناول وضع ١٣التوصية املوحدة 

  .التزامات بعينها
  . مبوجب توصية اللجنةاملتأخرةقدم بياناته  عندما ال يكون قدطرف التتناول وضع  ١٥التوصية املوحدة 
مبوجب  طبقاً لتوصية اللجنة أو املتأخرةاته  قدم بيان فيه قدطرفال  الذي يكونوضعبال تتعلق ١٦التوصية املوحدة 

  .مقرر اجتماع األطراف
  .٢-٦ يف القسم وغريها ترد التوصيات املوحدة إن نصوص هذه

  ٩ اإلطار

  النظر يف قضايا عدم امتثال أخرى ناشئة عن تقرير البيانات  ٥-٤-٥
وجب هذا البند من جدول األعمال نظراً ألن  مباليت يتعني النظر فيهاإن جدول األعمال املؤقت ال يدرج أمساء األطراف 

القوائم من هذا القبيل تكون عرضة للكثري من التغيريات خالل الوقت السابق على انعقاد كل اجتماع من اجتماعات 
والسبب يف ذلك أن األمانة تتلقى تقارير بيانات جديدة بصورة مستمرة وميكن لكل تقرير بيانات جديد أن . اللجنة

 عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول للتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة احنراف يشتمل على
أن تقدم إىل اللجنة أكرب عدد ممكن من هذه إىل وتسعى األمانة . عدم امتثالٍيشري إىل احتمال حدوث للرقابة ميكن أن 

ن اللجنة من تزويد األطراف بأمشل صورة عن االمتثال لربوتوكول  املرتبطة ا حبيث تتمكاالحنرافالتقارير ومن حاالت 
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والنتيجة أن كالً من قائمة األطراف اليت مل تقدم بياناا مبوجب التزاماا اخلاصة بإبالغ البيانات، وقائمة . مونتريال
درجيي من إنتاج واستهالك املواد  تشري إىل احتمال عدم االمتثال اللتزاماا بالتخلص التاحنرافاتاألطراف اليت أبلغت عن 

  .اخلاضعة للرقابة تظل يف حالة سيولة حىت بداية كل اجتماع
طرف من املقرر النظر يف وضعه تتعلق بيضاف إىل ذلك، أنه إذا كانت قضية عدم امتثال ما ناشئة عن تقرير البيانات 

تثال اإلضافية الناشئة عن تقرير البيانات أيضاً مبوجب بند من بنود جدول األعمال السابقة، جيب أن تبحث قضية عدم االم
ويرمي هذا النهج إىل ضمان أن تقوم اللجنة، وألقصى حد ممكن، بوضع . مبوجب نفس البند من جدول األعمال السابق

  .توصية لطرف ما إنطالقاً من فهم جلميع قضايا عدم االمتثال املتعلقة بذلك الطرف
 املقرر حبث أوضاعها مبوجب هذا البند ليست مدرجة على جدول األعمال، فإا وعلى الرغم من أن األطراف اليت من

 عن اجلداول الزمنية للربوتوكول للتقليل من االحنرافحمددة يف وثيقة االجتماع بناء على املعلومات اخلاصة حباالت 
 املقدمة من جانب األطراف مبوجب اإلنتاج واالستهالك، ومتطلبات إبالغ البيانات، ويف وثيقة االجتماع بشأن املعلومات

وتشتمل الوثيقة السابقة على معلومات عن تلك األطراف اليت قامت حىت تاريخ معني .  من بروتوكول مونتريال٧املادة 
 عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول، وأشارت إىل احتمال حدوث عدم امتثال لتدابري الرقابة احنرفتبتقدمي بيانات 

وتدرج الوثيقة ).  املعفاة أو باملقابل ووفق عليها من جانب اجتماعات األطرافاالحنرافاتي اليت مل تشمل تلك أ(تلك 
 عن تدابري الرقابة اليت يفرضها احنرفتاألخرى أمساء تلك األطراف اليت قامت حىت تاريخ معني بتقدمي بيانات 

 تف بالتزاماا اخلاصة بسنة األساس، وبيانات خط األساس الربوتوكول، وتلك األطراف اليت كانت حىت نفس التاريخ مل
  .أو باإلبالغ السنوي عن البيانات

وتنقسم املداوالت اليت تتم بناء على هذا البند من جدول األعمال عادة إىل مناقشة عدم االمتثال اللتزامات إبالغ البيانات 
ربوتوكول من أجل التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة  عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الاالحنرافومناقشة حاالت 

  .للرقابة

  إبالغ البيانات  ١-٥-٤-٥
  ١-١-٦ميكن اإلطالع على تفاصيل التزامات إبالغ البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال يف القسم 

يتم النظر يف أوضاعها تقدم أمانة األوزون معلومات عن تلك األطراف اليت لديها التزامات معلقة إلبالغ البيانات ال 
وقد استمدت األمانة املعلومات اليت قدمتها من وثيقة االجتماع بشأن . مبوجب البنود السابقة من جدول األعمال

وتربز األمانة يف التقرير املقدم من جانبها أي .  من بروتوكول مونتريال٧املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب املادة 
ة وردت إليها منذ وضعت اللمسات النهائية على الوثيقة، وتعدل مشروعات توصيات األمانة معلومات منقحة أو إضافي
  .حسب مقتضى الضرورة

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
أمانة بشأن أوضاع األطراف من أمانة األوزون وتوجيه األسئلة واالستفسارات اليت تراها ضرورية   ▪

  ؛الصندوق والوكاالت املنفذة
م أثناء جلستها التنفيذية يف اية اجتماعها مبناقشة وإجازة التوصيات املناسبة لألطراف اليت ستحال إىل تقو  ▪

اللجنة العتمادها مع مراعاة التوصيات اليت تقترحها أمانة األوزون وحسبما يتناسب التوصيات املوحدة، 
  . اخلاصة بعدم االمتثالاملعتادة ملعاجلة املسائل اإلجرائية ١٥ و١٤
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 املتعلقة بعدم املعتادةتعتمد اللجنة نص التوصية املوحدة لتناول التدابري اإلجرائية  :١٥ و١٤التوصيتان املوحدتان 
االمتثال وذلك لتمكني اللجنة من الوفاء بأعباء عملها بصورة أكثر فعالية ونص املعاملة املتساوية لألطراف اليت يف 

  .ظروف مماثلة
 وضع الطرف الذي مل يقدم بياناته املعلقة يف اجتماع منتصف العام للجنة ومل تصدر بشأنه ١٤تتناول التوصية املوحدة 

  .توصية من اللجنة فيما يتعلق ذه املسألة
وضع الطرف الذي مل يقدم بياناته املعلقة يف اجتماع أخر العام للجنة ومل تصدر بشأنه  ١٥وتتناول التوصية املوحدة 
 ذه املسألةتوصية من اللجنة تتعلق.  

  ٢-٦ميكن اإلطالع على نصوص هذه التوصيات املوحدة ومجيع التوصيات املوحدة األخرى يف القسم 
  ١٠اإلطار 

  تدابري الرقابة  ٢-٥-٤-٥
 التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد بشأن تفاصيل تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول ٢-١-٦ترد يف القسم 
  .ةاخلاضعة للرقاب

حتديد األطراف اليت ينظر يف أمرها مبوجب هذا البند يف وثيقة االجتماع بشأن املعلومات عن كما سلفت اإلشارة، مت 
عن اجلداول الزمنية اليت يفرضها الربوتوكول لتخفيض االستهالك واإلنتاج، ومتطلبات إبالغ البيانات،  االحنرافحاالت 

  . إن وجدتيرغبون يف حبثها إفرادياًاليت بدء االجتماع باألطراف مما ميكن األعضاء من إخطار األمانة قبل 
لن يتم النظر يف أمرها إفرادياً، وبأن مشروعات املقررات اليت درجة أمساؤها املطراف األلذلك فإن الرئيس يذكر اللجنة ب

وفقاً إلجراء  العتمادها للجنةذه األطراف سوف حتال العتمادها إىل اللجنة التنفيذية يف اية اجتماع ا تتعلقاليت 
  .) أعاله٣-٤أنظر القسم " (املوافقة الشاملة"

 اللجنة معلومات تتعلق بتلك األطراف اليت مت حتديدها للنظر يف أوضاعها إفرادياً ومل يتم النظر مث تقدم أمانة األوزون إىل
ألمانة مستقاة من وثيقة االجتماع اليت أعدا واملعلومات اليت تقدمها ا. فيها حىت اآلن مبوجب بند سابق جلدول األعمال

األمانة عن حاالت االحنراف عن اجلداول الزمنية للربوتوكول لتخفيض االستهالك واإلنتاج ومتطلبات إبالغ البيانات، 
وتشتمل وثيقة االجتماع اليت أعدا األمانة أيضاً على .  اللجنة من جانب األطرافوكذلك من الوثائق املقدمة إىل

وتربز . مشروعات التوصيات عن كل طرف وتربز اإلجراءات اليت قد ترغب اللجنة يف التوصية باختاذها حبق الطرف
 االنتهاء من الوثائق، كما تعدل بعد معلومات منقحة أو إضافية وردت إليها ة أي،األمانة يف التقرير املقدم من جانبها

  .الضرورةمشروعات توصيات األمانة حسب مقتضى 
  :كل طرف مدرج بالقائمة، معلومات عنعن م وثائق االجتماع وتقد

 الوقت الذي صادق  عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول، مشرية حسبما يتناسب إىلاالحنرافطبيعة   ‘١’
  فيها الطرف مؤخراً فقط على صك االتفاقية الذي خيضعه لتدابري الرقابة املعينة؛

وة املقدمة من األمانة لتقدمي توضيح لالحنراف، والتاريخ الذي بعثت فيه األمانة أي رد من الطرف على الدع  ‘٢’
  بدعوا؛
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 ةطبيعة ووضعية أي مساعدة معتمدة أو مزمعة للطرف من الصندوق متعدد األطراف أو مرفق البيئة العاملي  ‘٣’
   عنها الطرف؛احنرفذات الصلة بتدابري الرقابة اليت 

 الطرف مبوجب الصندوق متعدد األطراف أو  تقدم مساعدة للتعزيز املؤسسي إىلهوية أي وكالة منفذة  ‘٤’
  ؛ةمرفق البيئة العاملي

حالة النظام املوجود لدى الطرف واخلاص بإصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد اخلاضعة   ‘٥’
   تدابري تنظيمية أخرى؛ة وأي،للرقابة

 أو عدم رده على دعوة ،لطرفا احنرافسبب  يفنة نظرة ثاقبة  للجميكن أن تعطى معلومات أخرى ةأي  ‘٦’
 أو أمانة التنفيذ وكاالت  توفري مثل هذه النظرات الثاقبة عن طريق مساعدةوميكن. األمانة بتقدمي توضيح

  القالقل املدنية يف اإلقليم أو البلد؛، وإدراج معلومات عن الكوارث الطبيعية أو الصندوق
  :االحنراف عالج بنيةرف على خطة عمل إذا اشتمل رد الط  ‘٧’

 للتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة  حمددزمينمرجعية ذات إطار  قياس عالمات ةطبيعة أي  ▪
الطرف فيها إىل االمتثال  مؤشرات القياس حتددسوف السنة اليت  ، من ذلكالتيقن، وإذا أمكن املعنية

 ؛ل على تلك املادة اخلاضعة للرقابةلتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكو

  . الزمين احملدد ذات اإلطار عالمات القياسإجنازطبيعة أي تدابري تنظيمية أو سياسات عامة لدعم   ▪
 القضاء على  األمانة توضيحاً الحنرافه وخطة عمل ترمي إىل أي طرف مدرج مبوجب هذا البند الفرعي ويقدم إىليتلقى

 نللجنة عتتراءى  االجتماع للرد على أي أسئلة قد إرسال ممثل له إىلإىل دعوة من األمانة عادة يتلقى  ،عدم االمتثال
لالستفادة القصوى من وقت ممثل الطرف، تقوم اللجنة ويف حالة قبول الطرف لتلك الدعوة، يقترح الرئيس أن . موقفه

 انتهاء ما بعد ذلك الطرف إىلعلق بتتبتحديد الثغرات يف فهمها لوضع كل طرف مدعو وتؤجل املوافقة على توصية 
  .التشاور مع ممثل الطرف

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
أسئلة وأن تلتمس التوضيح بشأن أوضاع األطراف من أمانة األوزون، وأمانة من  تراهأن تطرح ما   ▪

  الصندوق والوكاالت املنفذة؛
 من املمثلني لتمكني طلبهاماع حتدد املعلومات اليت ينبغي  االجتبالنسبة لتلك األطراف اليت بعثت مبمثلني إىل  ▪

  ؛ة من وضع توصيات مناسبة ألوضاعهااللجن
 االجتماع، القيام أثناء اجللسة التنفيذية مبناقشة التوصيات  تلك األطراف اليت مل تبعث مبمثلني إىلبالنسبة إىل  ▪

ة العتمادها يف جلسة تنفيذية يف اية اجتماعها،  اللجناليت تناسب كل طرف واملوافقة عليها، مث إحالتها إىل
 ٥، ٤، ٣، ٢، ١ احلاالت، ومراعاة التوصيات املوحدةات اليت اقترحتها أمانة األوزون مع مراعاة التوصي

  . اخلاصة بعدم االمتثالاملعتادةلعالج املسائل اإلجرائية  ٦و
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 املسائل اإلجرائية تعاجللجنة نصاً لتوصية موحدة  تعتمد ال:٦ و٥، ٤، ٣، ٢، ١ احلاالتنص التوصية املوحدة 

 املتعلقة بعدم االمتثال لتمكني اللجنة من تأدية عبئها املتزايد من العمل بكفاءة وفعالية أكرب ولضمان املعاملة املعتادة
  .العادلة لألطراف ذات الظروف املتماثلة

 تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول وتنظر اللجنة  وضع طرف أبلغ عن احنراف عن١ احلالةالتوصية املوحدة  تعاجل
  .االحنراف ومل يقدم بعد توضيحاً الحنرافه عن خطة العمل الرامية لعالج ،يف موقفه ألول مرة

 الوضع اخلاص بطرف أبلغ عن احنراف عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول واليت ٢ احلالةالتوصية املوحدة  تعاجل
 اللجنة ألول مرة ومل يكن لديه وقت كاف لالستجابة لدعوة األمانة بتقدمي توضيح، وإذا تناسب تقدمي خطة تنظر فيه

  .االحنرافعمل لعالج 
 وضع الطرف الذي قدم توضيحاً الحنرافه عن تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول ٣ احلالةالتوصية املوحدة  تعاجل

  .اج يؤكد عدم امتثاله لتلك التدابري، ولكنه مل يقدم خطة عملعلى االستهالك أو اإلنت
 عدم  وضع الطرف الذي قدم توضيحاً الحنرافه، ويؤكد أن هذا االحنراف مل يشكل٤ احلالةالتوصية املوحدة  تعاجل

  .امتثال للربوتوكول
  .طة عمل بوضع الطرف الذي مل يقدم توضيحاً الحنرافه وال خ٥ احلالة  املوحدةوتعين التوصية

 االمتثال تشتمل على  وضع الطرف الذي قدم توضيحاً الحنرافه، وخطة عمل لعودته إىل٦ احلالةالتوصية املوحدة  تعاجل
  .عالمات قياس ذات إطار زمين حمدد وتدابري تنظيمية وسياسات عامة داعمة

  .٢-٦ميكن االطالع على نص هذه التوصيات ومجيع التوصيات املوحدة األخرى يف القسم 
  ١١اإلطار 

  ن التغيريات يف بيانات خط األساس معلومات بشأةاستعراض أي  ٦-٤-٥
 جلنة التنفيذ، عن طريق أمانة تقدم مبوجب هذا البند من جدول األعمال قائمة جبميع األطراف اليت قدمت طلبات إىل

النسبة ملادة بعينها خاضعة للرقابة، ة أو السنوات املستخدمة يف حساب خط األساس بنتغيري البيانات بشأن السلاألوزون، 
وبذلك حتدد حالة امتثاهلا على أساس سنوي لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على االستهالك واإلنتاج من تلك 

  .املادة

ا بتقدمي طلبا... يشري على األطراف اليت تطلب تغيريات يف بيانات خط األساس املبلغة " :٥ الفقرة ،١٣/١٥املقرر 
 أمام جلنة التنفيذ اليت تعمل بدورها مع أمانة األوزون واللجنة التنفيذية لتأكيد مربرات إدخال التغيريات مث تقدميها إىل

  ."اجتماع األطراف لالعتماد
  ١٢اإلطار 

  .١-١-٦وترد تفاصيل سنة أو سنوات خط األساس لكل مادة خاضعة للرقابة يف القسم 
ن االجتماع اخلامس عشر لألطراف على املنهجية املتبعة من جانب األطراف الستعراض  الصادر ع١٥/١٩ويشتمل املقرر 

  .طلبات تغيري بيانات خط األساس
ميع املقررات األخرى ذات الصلة باالمتثال اليت اعتمدها مؤمتر األطراف على وجل ١٥/١٩ويوجد النص الكامل للمقرر 

  .http://ozone.unep.org/Publications/indexاملوقع الشبكي 

http://ozone.unep.org/Publications/index
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لن يتم النظر يف أوضاعها إفرادياً، وبأن مشروعات التوصيات اليت اليت درج أمساؤها املُطراف باألويذكِِر الرئيس اللجنة 
املوافقة " العتمادها وفقاً إلجراء  اللجنة أثناء اجللسة التنفيذية يف اية اجتماع اللجنةتلك األطراف سوف حتال إىلب تتعلق

  .) أعاله٣-٤نظر القسم أ" (الشاملة
واملعلومات اليت تقدمها .  اللجنة معلومات تتعلق بتلك األطراف اليت مت حتديدها لتناوهلا إفرادياًوتقدم أمانة األوزون إىل

 عن اجلداول الزمنية للربوتوكول بشأن االستهالك االحنرافاألمانة مستقاة من وثيقة اجتماع أعدا األمانة عن حاالت 
 ىوتشتمل وثيقة االجتماع اليت تقدمها األمانة كذلك عل.  اللجنة وكذلك من الوثائق اليت تقدمها األطراف إىل،واإلنتاج

 زوترب. مشروعات توصيات بشأن كل طرف تبرز اإلجراءات اليت قد ترغب اللجنة يف التوصية باختاذها حبق الطرف
ة تكون قد وردت إليها منذ االنتهاء من الوثيقة، وتعدل مشروعات  معلومات منقحة أو إضافيةاألمانة يف وثيقتها املقدمة أي

  .احلالتوصيات األمانة حسب مقتضى 
  :وتقدم وثائق االجتماع لكل طرف مدرج امسه ما يلي

  : أال وهي١٥/١٩ املنهجية الواردة يف املقرر موجز للتقرير املقدم من الطرف مزود بإشارة مرجعية إىل  ‘١’
األساس للسنة أو للسنوات اليت تعترب غري صحيحة وتقدمي الرقم اجلديد املقترح حتديد بيانات خط   ▪

  لتلك السنة أو تلك السنوات؛
 مبا يف ذلك من معلومات عن املنهجية ،شرح األسباب اليت جتعل بيانات خط األساس احلالية خاطئة  ▪

  ؛ملساندة كلما توافرتنب الوثائق ا جا إىل،اليت استخدمت يف مجيع البيانات والتحقق من صحتها
توضيح األسباب اليت جتعل التغيريات املطلوبة تعترب صحيحة، مبا يف ذلك معلومات عن املنهجية   ▪

  املستخدمة جلمع التغيريات املقترحة والتحقق من دقتها؛
  :الوثائق اليت تربهن على صحة إجراءات اجلمع والتحقق ونتائجها واليت ميكن أن تشمل  ▪

واتري، ووثائق الشحن واجلمارك إما من الطرف صاحب الطلب أو من شريكه صور من الف  -أ 
  التجاري؛

  صور من وثائق املسح وتقارير املسح؛  -ب 
معلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للبلد، واجتاهات استهالك وإنتاج املواد املستنفدة   -ج 

  ؛ن املعنيةملواد املستنفدة لألوزولألوزون، والنشاط التجاري يف قطاعات ا
املعلومات املقدمة من جانب أمانة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت املنفذة إزاء كل من عملية   ▪

  ؛ات أسفرت عن طلب تنقيح خط األساسمجع البيانات األصلية وأي عملي
طبيعة وحالة أي مساعدة معتمدة أو معتزمة للطرف من الصندوق متعدد األطراف أو من مرفق البيئة   ‘٢’

  ؛ة اليت تنقح البيانات اخلاصة ا تتصل باملادة اخلاضعة للرقابةالعاملي
 وكالة منفذة تقدم مساعدة التعزيز املؤسسي للطرف يف إطار الصندوق متعدد األطراف أو مرفق ةهوية أي  ‘٣’

  ة؛البيئة العاملي
رات من املواد اخلاضعة حالة النظام املوجود لدي الطرف املتعلق بإصدار التراخيص للواردات والصاد  ‘٤’

  للرقابة وأي تدابري تنظيمية أخرى؛
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املعلومات عن الوضع مثل  ،تساعد اللجنة على استعراض الطلب معلومات أخرى من شأا أن ةأي  ‘٥’
االقتصادي للطرف خالل السنة أو السنوات حمل الطلب، واجتاهات بيانات االستهالك واإلنتاج خالل 

  . أو السنوات حمل الطلبة من السنةالسنوات القريب
. كذلك على مشروعات توصيات بشأن كل طرف أعدا األمانةكما سلفت اإلشارة، الوثيقة اليت أعدا األمانة وتنص 

وكما جرت العادة، فإن األطراف الطالبة إجراء تغيريات يف بيانات خط األساس ال تقدم يف املقام األول املعلومات اليت 
وبناء على ذلك فإن التوصية اليت اقترحتها األمانة تطالب الطرف غالباً . ١٥/١٩ات الواردة يف املقرر تفي مبتطلبات املعلوم

  .١٥/١٩بالوفاء بالعناصر املعلقة من املقرر 
مبوجب هذا البند الفرعي عادة دعوة من األمانة لكي يرسل ممثالً عنه كما سبقت اإلشارة آنفاً،  أي طرف وسوف يتلقى
فإذا قبل الطرف هذه الدعوة، فإن الرئيس سوف يقترح .  للجنة بشأن وضعهتتراءىللرد على أي أسئلة قد إىل االجتماع 

الستفادة القصوى من وقته الذي يقضيه مع ممثل الطرف، الثغرات يف فهمها لوضع كل طرف وجهت حتدد اللجنة، لأن 
  .ىل ما بعد انتهاء عملية التشاور مع ممثل الطرفإليه الدعوة، وتأجيل املوافقة على التوصية اليت ختص ذلك الطرف إ

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
 هلا من أسئلة والتماس ما تريده من توضيحات بشأن أوضاع األطراف من أمانة األوزون، يتراءىتوجيه ما   ▪

  وأمانة الصندوق والوكاالت املنفذة؛
الجتماع، حتديد املعلومات اليت ينبغي احلصول عليها من بالنسبة لتلك األطراف اليت بعثت مبمثلني إىل ا  ▪

  املمثلني وذلك لتمكني اللجنة من وضع التوصيات املناسبة بشأن أوضاع تلك األطراف؛
التوصيات ة تنفيذية مبناقشة، بالنسبة لتلك األطراف اليت مل تبعث مبمثلني إىل االجتماع، القيام أثناء جلس  ▪

وحتال تلك التوصيات إىل اللجنة العتمادها يف جلسة تنفيذية يف اية ، يهاة علواملوافقاملناسبة لكل طرف 
  .١٥/١٩اجتماعها، مع مراعاة التوصيات املقترحة من جانب أمانة األوزون واملنهجية الواردة يف املقرر 

  معلومات بشأن امتثال األطراف احلاضرة بناء على دعوة من جلنة التنفيذ  ٧-٤-٥
 البند حيث أنه جيب تعميمه مسبقاً حتت هذاف اليت سيتم النظر يف أوضاعها امساء األطرأعمال املؤقت ال يدرج جدول األ

  .بفترة، وقبل أن تتمكن األطراف من التأكيد على ما إذا كانت ستبعث مبمثلني أم ال
ة االنعقاد أم أا قررت  طوال فترالقاعةويشري الرئيس إىل ما إذا كانت مجيع األطراف املدعوة قد قررت البقاء داخل 

  .ويقترح الرئيس دعوة املمثلني أجبدياً للتشاور مع اللجنة. تقدمي أنفسها إفرادياً إىل اللجنة
التساؤالت اليت جمعت من األعضاء يف إطار بنود جدول األعمال بالترتيب على كل ممثل أو الرئيس وتعرض األمانة 

 تساؤالت أخرى تنشأ عن املناقشات الالحقة مع اللجنة، مع بيان ةتساؤالت أو أيويقدم املمثل ردوداً على تلك ال. السابق
  .الراهنجتماع يف االالتساؤالت اليت لن يتم الرد عليها 

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
   لوضع توصية بشأن الوضع اخلاص بالطرف؛تكون ضروريةطرح أي أسئلة إضافية، يف ضوء ردود املمثل،   ▪
وتوافق  التوصيات املناسبة لكل طرف تناقشرد استكمال اللجنة لتشاورها مع مجيع األطراف املدعوة، مبج  ▪

داخل جلسة تنفيذية وذلك العتمادها يف اجللسة التنفيذية اليت تعقد يف اية االجتماع مع مراعاة عليها 
  .ف املدعوينالتوصيات اليت تقترحها أمانة األوزون والردود اليت يقدمها ممثلو األطرا
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 من ٤ باء، الفقرة ٤املادة (النظر يف تقرير األمانة بشأن األطراف اليت أنشأت نظماً إلصدار التراخيص   ٨-٤-٥
  )بروتوكول مونتريال
  . اجتماع آخر السنة أعمالهذا البند مدرج فقط يف جدول

  ). من بروتوكول مونتريال٤رة  باء، الفق٤املادة (تقدم أمانة األوزون مذكرا بشأن نظم إصدار التراخيص و
وتشتمل املذكرة على قائمة األطراف اليت صدقت على تعديل مونتريال يف الربوتوكول الذي أنشأ التزاماً على كل طرف 

وتبني .  وتصدير املواد اجلديدة، واملستعملة، واملعاد تدويرها واملستصلحة اخلاضعة للرقابةاستريادخيص ابإقامة نظام تر
وفيما يتعلق بالفئة . تراخيصواألطراف اليت مل تنشئ نظم  ،تراخيصأفادت عن إنشاء نظم ذه األطراف همن ي املذكرة أ

 اليت صدقت على تعديل بروتوكول مونتريال ومل تنشئ نظم ٥األخرية، تبني املذكرة بالنسبة لألطراف العاملة باملادة 
مساعدات مالية إلنشاء نظمها، مع العلم بأن األطراف اليت مل فيه هذه األطراف تتسلم بدأت  بعد، التاريخ الذي تراخيص

وتشتمل .  مطبقة بالكاملتراخيصتبدأ سوى مؤخراً يف تسلم املساعدات ال ينتظر منطقياً أن تكون هلا حىت اآلن نظم 
إنشاء نظم على قائمة بتلك األطراف اليت مل تصبح أطرافاً بعد يف تعديل مونتريال ولكنها أفادت باملذكرة أيضاً 

 وتربز األمانة يف وثيقتها أي معلومات منقحة أو .تشتمل املذكرة على مشروع توصية أعدته األمانةكما . تراخيصلل
  .إضافية وردت إليها منذ وضعت اللمسات النهائية على املذكرة، وتعدل مشروع توصية األمانة حسب مقتضى الضرورة

ويقضي مشروع . على مشروع توصية أعدا األمانةلفت اإلشارة أعاله، كما س ،تشتمل املذكرة اليت أعدا األمانة
  :التوصية يف العادة بإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف لبحثه واحتمال اعتماده على غرار ما يلي

   باء من بروتوكول مونتريال٤ مبوجب املادة تراخيصتقرير عن إنشاء نظم   :-/-قرر املمشروع 
 باء من بروتوكول مونتريال تفضي بأن يقدم كل طرف يف غضون ٤ من املادة ٣ الفقرة  إىل أنوإذ يشري

 واردات وصادرات املواد اجلديدة واملستعملة واملعاد تراخيصثالثة أشهر من التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق نظامه ل
ريراً إىل األمانة عن إنشاء ذلك تدويرها واملستصلحة املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم وهاء من الربوتوكول، تق

  النظام وتشغيله،
طرفاً يف تعديل مونتريال يف بروتوكول مونتريال قد أنشأت نظماً ] X[مع التقدير إىل أن   يشريإذْو

  ،لتصدير طبقاً ألحكام ذلك التعديللتراخيص االسترياد وا
اليت مل تصدق بعد على األطراف من طرفاً يف بروتوكول مونتريال ] X[ أن مع التقديرأيضاً  يشري إذْو

  ،ظماً لتراخيص الواردات والصادراتتعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً ن
 ومنع ؛رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون:  بأن نظم التراخيص حتقق املزايا التالية يقَرإذْ

  ، والتمكني من مجع البيانات؛ملشروعجتار غري االا
 بعد تعد يف حالة عدم تراخيصاألطراف يف تعديل مونتريال للربوتوكول اليت مل تنشئ نظم  إىل أن وإذ يشري

   باء من الربوتوكول وميكن إخضاعها إلجراء عدم االمتثال مبوجب الربوتوكول،٤امتثال للمادة 
، وأا مل تنشئ بعد  للربوتوكولهي أطراف يف تعديل مونتريال] أمساء األطراف[أن يؤكد   - ١

 باء من ٤ بالتايل غري ممتثلة ألحكام املادة هي استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون وتراخيص لنظماً
  الربوتوكول، وأنه متت املوافقة هلا مجيعاً مبساعدات مالية،
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 تزويد األمانة كمسألة عاجلة على ١األطراف املذكورة يف الفقرة [    ] من كل من يطلب   - ٢
 استرياد وتصدير املواد املستنفدة تراخيصطة عمل تكفل السرعة يف إنشاء وتشغيل نظام خب[   ]  أال تتعدى
  ؛[  ]فيها يف اجتماعها  إلحالتها إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال للنظر ،لألوزون
ى تعديل مونتريال أن أن يشجع األطراف يف بروتوكول مونتريال املتبقية اليت مل تصدق بعد عل  - ٣

   استرياد وتصدير أن مل تكن أنشأا حىت اآلن؛تراخيصتفعل ذلك وأن تنشئ نظم 
 النظم هذه أن تكفل صوغ هياكل تراخيص بالفعل نظم تديرث مجيع األطراف اليت أن حي  - ٤

  تشغيلها وإنفاذها بصورة فعالة؛ باء من الربوتوكول وتكفل ٤وفقاً ألحكام املادة 
من جانب مجيع استرياد وتصدير  تراخيص حلالة إنشاء نظم اًير دواً استعراضريأن جي  - ٥

  . باء من الربوتوكول٤األطراف يف بروتوكول مونتريال طبقاً ملا تقضي به املادة 

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
الصندوق ووكاالت ، وتلتمس التوضيح من أمانة األوزون، وأمانة  تساؤالت هلايتراءى، كما تقدمأن   ▪

  ؛ يف وثيقة االجتماعأمساؤهاالتنفيذ بشأن مواقف األطراف املدرجة 
 إىل اللجنة العتمادها أثناء اجللسة التنفيذية يف وتوافق عليها إلحالتهاأن تناقش توصية أو توصيات مالئمة   ▪

  .اية اجتماعها مع مراعاة التوصية املقترحة من جانب أمانة األوزون
 فيما يتعلق باإلبالغ عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ١٧/١٢ من املقرر ١ذ الفقرة تنفي  ٩-٤-٥

 لألطراف العاملة مبوجب الضرورية لتلبية االحتياجات احمللية ٥بواسطة األطراف غري العاملة باملادة 
  ٥املادة 

  .هذا البند مدرج يف جدول أعمال اجتماع اية العام فقط
  . لالجتماع السابع عشر لألطراف١٧/١٢ من املقرر ٢وزون تقريرها الذي أعدته وفقاً للفقرة تقدم أمانة األ

  :يقضي ذلك املقرر بأن تقدم األمانة تقريراً إىل اجتماع اية العام لألطراف فيما يلي
  لتلبية٥مستوى إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة   ▪

 ٢هلا املبني يف املادة به  مقارنة باإلنتاج املسموح ٥ لألطراف العاملة باملادة الضروريةاالحتياجات احمللية 
  ألف من الربوتوكول؛

 للتأكيد على أن وارداا من مركبات ٥نسخ من الرسائل الواردة من األطراف العاملة مبوجب املادة   ▪
   ال تؤدي إىل عدم امتثاهلا؛٥العاملة مبوجب املادة الكربون الكلورية فلورية من األطراف غري 

  .بيانات عن حتويل حقوق اإلنتاج  ▪
.  من بروتوكول مونتريال٧التقرير يف وثيقة االجتماع اليت تتناول املعلومات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة ويرد ذلك 

 ٥عرض اللجنة تنفيذ األطراف غري العاملة باملادة  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، تست١٩/٢٨وطبقاً للمقرر 
  : على ما يلي٥وحتث تلك الفقرة مجيع األطراف غري العاملة مبوجب املادة . ١٧/١٢ من املقرر ١للفقرة 

 بأن مركبات الكربون الكلورية فلورية ضرورية ٥طلب تأكيدات خطية من األطراف العاملة مبوجب املادة   ▪
  اد تلك املواد لن يؤدي إىل عدم امتثال ذلك الطرف؛لذلك الطرف وأن استري
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  .أن تدرج يف تقارير بياناا السنوية املقدمة إىل أمانة األوزون نسخ من التأكيدات اخلطية اليت تتسلمها  ▪

  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة
وثيقة االجتماع طرح أي أسئلة والتماس توضيحات حسب الضرورة بشأن أوضاع األطراف املدرجة يف   ▪

  ؛من أمانة األوزون وأمانة الصندوق والوكاالت املنفذة
املناقشة واالتفاق على توصية مناسبة أو توصيات، حتال إىل اللجنة العتمادها يف جلسة تنفيذية يف اية   ▪

  .االجتماع
 ذلك إعادة مبا يف(معلومات عن األطراف اليت مل تبلغ عن الوجهات النهائية جلميع الصادرات   ١٠-٤-٥

  ١٧/١٦ من املقرر ٤وفقاً للفقرة ) مبا يف ذلك اخلالئط(جلميع املواد اخلاضعة للرقابة ) الصادرات
  . فقطيف جدول أعمال اجتماع اية العام هذا البند مدرج

دة مبا يف ذلك إعا(تقدم أمانة األوزون معلومات عن األطراف اليت مل تبلغ عن الوجهات النهائية جلميع الصادرات 
 الصادر عن ١٧/١٦ من املقرر ٤فقرة ألحكام الوفقاً ) مبا يف ذلك اخلالئط(جلميع املواد اخلاضعة للرقابة ) الصادرات

  .االجتماع السابع عشر لألطراف
 األطراف على استخدام االستمارة املنقحة إلبالغ البيانات السنوية من أجل اإلبالغ عن ١٧/١٦ من املقرر ٤حتث الفقرة 
 النهائية جلميع الصادرات، مبا يف ذلك إعادة الصادرات، بالنسبة للمواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة مبا يف الوجهات

 أيضاً إىل أمانة األوزون تزويدها باملعلومات املة ذات الصلة باملواد اخلاضعة ١٧/١٦وطلب املقرر . ذلك اخلالئط
  .إعادة التصدير إىل الطرف املستورد املعين/م بالتصديرللرقابة املعنية اليت ترد من الطرف القائ

  . من بروتوكول مونتريال٧ترد هذه املعلومات يف وثيقة االجتماع اخلاصة باملعلومات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة 
  اإلجراءات املتوقعة من جانب اللجنة

 املدرجة يف وثيقة االجتماع من طرح األسئلة والتماس التوضيحات حسب الضرورة عن حاالت األطراف  ▪
  أمانة األوزون وأمانة الصندوق والوكاالت املنفذة؛

املناقشة واالتفاق على توصية مناسبة أو توصيات، حتال إىل اللجنة العتمادها يف جلسة تنفيذية يف اية   ▪
  .االجتماع

  اعتماد تقرير االجتماع  ١١-٤-٥
مهمة وضع النص النهائي لتقرير االجتماع لرئيس ونائب الرئيس ن يعهد إىل ااألسلوب املتعارف عليه بأيشري الرئيس إىل 

  .بالتعاون مع أمانة األوزون
اللجنة يف جلسة تنفيذية لغرض اعتماد نص يعلن انعقاد ويقدم الرئيس جمموعة من مشروعات التوصيات العتمادها، و

  .التوصيات الواردة يف تلك اموعة
  نب اللجنةاإلجراءات املتوقعة من جا

  .مبا يف ذلك أي تغيريات متفق عليهاوتعتمده تنظر اللجنة، يف كل مشروع توصية أن   ▪
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  ترتيبات ما بعد االجتماع  ٥-٥
ويشتمل التقرير على موجز ملناقشات االجتماع . تعهد اللجنة لألمانة، وللرئيس ولنائب الرئيس االنتهاء من تقرير اللجنة

وهى تبلغ . وتعمم األمانة التقرير على مجيع األطراف وتضعه على موقعها الشبكي. للجنةوعلى التوصيات اليت تعتمدها ا
إىل أمانة الصندوق مقتضى احلال نص التوصيات املعتمدة يف صورة رسائل إىل األطراف املعنية، وتبعث بصور حسب 

  .وتوكولمتعدد األطراف وإىل أي وكاالت تنفيذ تساعد الطرف على العودة إىل االمتثال للرب
ويقدم الرئيس ورقة . ياً أمام اجتماع األطراف من جانب رئيسي اللجنةهويقَدم تقرير اجتماع اللجنة السنوي األخري شف

غرفة اجتماع تضم توصيات اجتماع اللجنة وتدعو االجتماع إىل حبث واعتماد أي مشروعات مقررات واردة يف تلك 
  .التوصيات

صدرها اللجنة واليت يعتمدها مؤمتر األطراف على مجيع األطراف يف تقرير اجتماع عمم مشروعات املقررات اليت تتو
وتبلغ ). unep.org/Meeting_Documents)http://ozone. األطراف، الذي يوضع أيضاً على املوقع الشبكي ألمانة األوزون

ئل إىل األطراف املعنية، وترسم صوراً حيثما يتناسب إىل أمانة األمانة نصوص املقررات اليت اعتمدت يف صورة رسا
  .الصندوق متعدد األطراف وإىل أي وكاالت تنفيذ تساعد الطرف على العودة إىل االمتثال للربوتوكول

ضها ويطلب إىل تلك األطراف اخلاضعة للمقررات اليت تشتمل على خطط عمل للعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفر
الربوتوكول للتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة، تقدمي تقرير سنوي إىل األمانة بشأن تنفيذها 

  .لاللتزامات الواردة يف خطط عملها لكي تبحثها اللجنة
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  يةمرجعمواد   - ٦
على جلنة التنفيذ اليت تعرض يف الغالب األعم التزامات بروتوكول مونتريال واملسائل األخرى   ١-٦

  الستعراضها
  من الربوتوكول )٧املادة (موجز التزامات إبالغ البيانات مبوجب   ١-١-٦
  . تعديالت للربوتوكول صادق عليها الطرفةالتزامات الطرف اخلاصة بإبالغ البيانات وأيبروتوكول مونتريال دد حي

  )٧ من املادة ٢و ١الفقرتان  (بيانات سنة األساس: ٢اجلدول 
نة املطلوب تقدمي الس

  بيانات عنها
  تاريخ وجوب التقدمي  املادة اخلاضعة للرقابة

  مركبات الكربون الكلورية فلوريةاملرفق ألف،  ١٩٨٦
)CFCs (موعة األوىلا  

  )اهلالون(املرفق ألف، اموعة الثانية 

 طرفاً يف انضمامهخالل ثالثة أشهر من 
  بروتوكول مونتريال

١٩٨٩  مركبات الكربون موعة األوىلاملرفق باء، ا 
  ) أخرىCFCs (الكلورية فلورية

  )رابع كلوريد الكربون(املرفق باء، اموعة الثانية 
  )فورم امليثيلوكلور(املرفق باء، اموعة الثالثة 

مركبات الكربون (املرفق جيم، اموعة األوىل 
  )الكلورية فلورية

 على تعديل خالل ستة أشهر من التصديق
أو االنضمام عليه  أو املوافقة ه، أو قبولنلند

  فيهأو اخلالفة إليه 

مركبات الكربون (املرفق جيم، اموعة الثانية   ١٩٨٩
  )اهليدرو برومو فلورية

على تعديل خالل ستة أشهر من التصديق، 
 أو يه أو املوافقة علهأو قبولكوبنهاجن، 

  فيهأو اخلالفة إليه االنضمام 
على تعديل خالل ستة أشهر من التصديق،   )بروميد امليثيل(املرفق هاء   ١٩٩١

 أو يه أو املوافقة علهأو قبولكوبنهاجن، 
  إليه أو اخلالفة فيهاالنضمام 

  )اًلثا مكرر ث٨ و٣، الفقرتان ٥ح؛ املادة ٢واو، ٢ - ألف٢املادة  (بيانات خط األساس: ٣اجلدول 
خط األساس األطراف غري   املادة اخلاضعة للرقابة

  ٥لعاملة مبوجب املادة ا
خط األساس األطراف 

  ٥العاملة باملادة 
  التاريخ املقرر

  عند دخول الربوتوكول حيز السريان  ١٩٩٧-١٩٩٥  ١٩٨٦    املرفق ألف
  عند دخول تعديل لندن حيز السريان  ٢٠٠٠-١٩٩٨  ١٩٨٩  املرفق باء

املرفق جيم اموعة األوىل 
مركبات الكربون (

  )اهليدروكلورية فلورية

 مركبات الكربون ١٩٨٩
اهليدرو كلورية فلورية 

اموعة / املرفق ألف١٩٨٩
 مركبات الكربون  األوىل

 (*CFCs) الكلورية فلورية

: ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة   ٢٠١٠-٢٠٠٩
عند دخول تعديل كوبنهاجن حيز 

  السريان
: ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
ز عند دخول تعديل كوبنهاجن حي

 ٢٠٠٧وتنقيحات عام السريان 
للجدول الزمين للتخلص من مركبات 

ومرور الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  ٢٠١٠ وعام ٢٠٠٩عام 

  عند التصديق على تعديل كوبنهاجن   ١٩٩٨-١٩٩٥  ١٩٩١  املرفق هاء
 من املستوى احملسوب ٪٢,٨ هو ٥ة باملادة خط األساس الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنسبة لألطراف غري العامل  *

  .١٩٨٩كلورية فلورية لعام يدرو واستهالكه من مركبات الكربون اهلCFCs من ١٩٨٩الستهالكه يف عام 
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  )٧املادة  من ٤ -٣الفقرتان (تقرير البيانات السنوي : ٤اجلدول 

  سنة البداية  املادة اخلاضعة للرقابة  التاريخ املقرر
 مركبات الكربون املرفق ألف اموعة األوىل

  )CFC (الكلورية فلورية
  )اهلالون(املرفق ألف اموعة الثانية 

الثة أشهر من التصديق أو السنة اليت تكتمل بعد ث
  القبول أو املوافقة على بروتوكول مونتريال

 مركبات الكربون املرفق باء، اموعة األوىل
  ) أخرىCFCs (الكلورية فلورية أخرى

  )رابع كلوريد الكربون(املرفق باء، اموعة الثانية 
  )كلوروفورم امليثيل(املرفق باء، اموعة الثالثة 

مركبات الكربون (موعة األوىل املرفق جيم، ا
  )الكلورية فلورية

 على التصديقاليت تكتمل بعد ثالثة أشهر من ستة ال
إليه أو االنضمام عليه  أو املوافقة ه، أو قبولتعديل لندن
  فيهأو اخلالفة 

مركبات اهليدرو (املرفق جيم، اموعة الثانية 
  )برومو فلورية

  )بروميد امليثيل(املرفق هاء 

على من التصديق،  اليت تكتمل بعد ثالثة أشهرستة ال
 أو يه أو املوافقة علهأو قبولتعديل كوبنهاجن، 

  إليه أو اخلالفة فيهاالنضمام 
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 على من التصديق اليت تكتمل بعد ثالثة أشهرستة ال  )برومو كلورو امليثان(املرفق جيم اموعة الثالثة 
أو االنضمام ه علي أو املوافقة ه، أو قبولبيجنيتعديل 

  فيهأو اخلالفة إليه 

  )٥ طاء و٢ - ألف٢املواد ( مبوجب الربوتوكول ٢٠٠٧موجز تدابري الرقابة املطبقة على األطراف يف عام   ٢-١- ٦

  )٥ طاء و٢ – ألف ٢املواد ( مبوجب الربوتوكول ٢٠٠٧موجز تدابري الرقابة املطبقة على األطراف يف عام : ٥اجلدول 
 االتفاقية كص  لرقابةاملادة اخلاضعة ل

  *املطبق
  ٥املادة األطراف العاملة مبوجب   ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

اموعة /ألفاملرفق 
 مركبات الكربون األوىل

  )CFC(الكلورية فلورية 

مع احتمال وجود  (٪١٠٠ختفيض مبقدار   بروتوكول مونتريال
  )إعفاءات لالستخدامات الضرورية

 عن مستوى ٪٨٥ختفيض مبقدار 
-١٩٩٥متوسط (خط األساس 

١٩٩٧(  
موعة ا/ألفاملرفق 

  )اهلالونات(الثانية 
مع احتمال وجود  (٪١٠٠  بنسبةختفيض  بروتوكول مونتريال

  )إعفاءات لالستخدامات الضرورية
 عن مستوى خط ٪٥٠ختفيض 
-١٩٩٥متوسط ( األساس
١٩٩٧(  

موعة ا/باءاملرفق 
مركبات (األوىل 

ورية الكربون الكل
   )‘‘أخرى’’فلورية 

مع احتمال وجود  (٪١٠٠  بنسبةختفيض  تعديل لندن
  )لضروريةإعفاءات لالستخدامات ا

عن مستوى خط ختفيض  ٪٨٥
-١٩٩٨متوسط ( األساس
٢٠٠٠(  

  الثانيةاموعة /املرفق باء
  )كلوريد الكربون رابع(

مع احتمال وجود  (٪١٠٠ختفيض مبقدار   تعديل لندن
  )مات الضروريةإعفاءات لالستخدا

 ختفيض عن مستوى خط ٪٨٥
-١٩٩٨متوسط  (٪٨٥األساس، 
٢٠٠٠(  
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 االتفاقية كص  لرقابةاملادة اخلاضعة ل
  *املطبق

  ٥املادة األطراف العاملة مبوجب   ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

اموعة /املرفق باء
  الثالثة

  )كلوروفورم امليثيل(

مع احتمال وجود إعفاءات ( ختفيض ٪١٠٠  تعديل لندن
  )لالستخدامات الضرورية

 ختفيض عن مستوى خط ٪٣٠
-١٩٩٨متوسط (األساس 

٢٠٠٠(  
اموعة /جيم املرفق
مركبات ( األوىل

الكربون اهليدروكلورية 
  )فلورية

  االستهالك
  تعديل كوبنهاجن

  اإلنتاج
  تعديل بيجني

  االستهالك
 د ختفيض عن٪٣٥

مستوى خط 
استهالك (األساس 

مركبات الكربون 
اهليدرو كلورية 

 لعام فلورية
٢,٨ + ١٩٨٩ 

استهالك من 
مركبات الكربون 
الكلورية فلورية 

CFC لعام 
١٩٨٩(  

  اإلنتاج
 مستوى خط دميد عنالتج

  إنتاجمتوسط(األساس 
مركبات الكربون اهليدور 

 HCFCكلورية فلورية 
 من ٪٢,٨+  ١٩٨٩لعام 

مركبات الكربون إنتاج 
 يف CFCالكلورية فلورية 

 عام استهالكو ١٩٨٩
مركبات  من ١٩٨٩

الكربون اهليدور كلورية 
 ٪٢,٨ + HCFC فلورية

 مركبات من استهالك
 ريةالكربون الكلورية فلو

CFC) ١٩٨٩ يف(  

  متاحغري 

اموعة /املرفق جيم
 مركبات الكربون الثانية

 اهليدرو برومو فلورية
)HBFC(  

مع احتمال وجود إعفاءات ( ختفيض ٪١٠٠  تعديل كوبنهاجن
  )لالستخدامات الضرورية

مع احتمال وجود ( ختفيض ٪١٠٠
  )إعفاءات لالستخدامات الضرورية

اموعة /املرفق جيم
  الثالثة

  )بروموكلورو امليثان(

مع احتمال وجود إعفاءات ( ختفيض ٪١٠٠  تعديل بيجني
  )لالستخدامات الضرورية

مع احتمال وجود (ختفيض  ٪١٠٠
  )إعفاءات لالستخدامات الضرورية

بروميد (املرفق هاء 
  )يثيلامل

مع احتمال وجود إعفاءات ( ختفيض ٪١٠٠  تعديل كوبنهاجن
  )لالستخدامات الضرورية

يض عن مستوى خط  ختف٪٢٠
-١٩٩٥متوسط (األساس 

١٩٩٨(  

قامت املطلوب فقط من األطراف أن تكون قد امتثلت لتدابري الرقابة املفروضة على مادة معينة خاضعة للرقابة إذا كانت تلك األطراف قد   *
حالة كون يف  ذلك أنه يضاف إىل. فيه أو املوافقة عليه أو قبوله أو االنضمام إليه أو اخلالفة صك االتفاقية الذي تندرج تلك املادة فيهبالتصديق على 

قامت بالتصديق على التعديل أو  على تلك األطراف اليت إالينطبق ال  ٢٠٠٧صك االتفاقية تعديالً، فإن شرط االمتثال لتدابري الرقابة املذكورة يف عام 
  . بأكثر من ثالثة أشهر٢٠٠٧ام  قبل اية عقبوله أو االنضمام إليه أو اخلالفة فيه أو املوافقة عليه

  ) من الربوتوكول٤املادة (التجارة مع غري األطراف   ٣-١-٦
 على الواردات ينص كل تعديل من التعديالت على بروتوكول مونتريال على أن تفرض األطراف يف التعديل حظراً

دول غري "ومصطلح . التعديالتمن املواد اخلاضعة هلذه " الدول غري األطراف يف هذا الربوتوكول"والصادرات إىل 
يتحدد حسب املادة اخلاضعة للرقابة اليت هي موضوع التجارة املقترحة، وهو يشري إىل البلدان اليت " أطراف يف الربوتوكول
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 تأذن الجتماع األطراف بأن يقرر أن بلداً ٤ من املادة ٨وتنبغي اإلشارة إىل أن الفقرة . مل تصبح بعد أطرافاً يف التعديل
  . البلدان ينبغي اعتباره بلداً طرفاً يف الربوتوكول ألغراض التجارة يف مادة معينة خاضعة للرقابةمن

  . تشترط على األطراف اإلبالغ سنوياً عن الواردات من غري األطراف وعن الصادرات إليها٧ من املادة ٣الفقرة 
  .حظراً على استرياد مادة معينة خاضعة للرقابةويشري اجلدول أدناه إىل التوقيت الذي جيب فيه على الطرف أن يفرض 

  ) من الربوتوكول٤املادة (والصادراتالتجارة مع غري األطراف واحلظر على الواردات : ٦اجلدول 
إذا كان البلد  املادة اخلاضعة للرقابة

 : يفطرفاً
 الطرف أن حيظر التجارة على

يف املادة اخلاضعة للرقابة مع 
 الدول غري األطراف يف

  يبدأ احلظرأن

املرفق ألف، اموعة األوىل 
مركبات الكربون الكلورية 

  )CFC(فلورية 
املرفق ألف، اموعة الثانية 

  )اهلالونات(

 انضمامه ثالثة أشهر من ضونغيف  بروتوكول مونتريال تعديل لندن
 بروتوكول مونتريالكطرف يف 

املرفق باء، اموعة األوىل 
ة  الكربون الكلوريمركبات(

  )األخرى فلورية
املرفق باء، اموعة الثانية 

  )رابع كلوريد الكربون(
املرفق باء، اموعة الثانية 

 )كلوروفورم امليثيل(

خالل ستة أشهر من تصديق الطرف  تعديل لندن تعديل لندن
أو قبوله أو اعتماده أو إنضمامه أو 

 خالفته يف تعديل لندن

 املرفق جيم، اموعة األوىل
ات الكربون مركب

 اهليدروكلورية فلورية
(HCFCs)  

تعديل 
 كوبنهاجن

خالل : ٥األطراف غري العاملة باملادة  بيجنيتعديل 
ستة أشهر من تصديق الطرف أو قبوله 
أو اعتماده أو إنضمامه أو خالفته يف 

  تعديل بيجني
من  اعتباراً: ٥األطراف العاملة باملادة 

 ٢٠١٦يناير / كانون الثاين١
 جيم، اموعة الثانية املرفق 

مركبات الكربون اهليدرو (
  (HBFCs)) برومو فلورية

تعديل 
 كوبنهاجن

خالل ستة أشهر من تصديق الطرف  تعديل كوبنهاجن
أو قبوله أو اعتماده أو إنضمامه أو 

 خالفته يف تعديل كوبنهاجن

املرفق جيم، اموعة الثالثة 
 )برومو كلورو امليثان(

خالل ستة أشهر من تصديق الطرف   بيجنيتعديل تعديل بيجني
أو قبوله أو اعتماده أو إنضمامه أو 

 *خالفته يف تعديل بيجني

  املرفق هاء
 )بروميد امليثيل(

خالل ستة أشهر من تصديق الطرف  كوبنهاجنتعديل  تعديل مونتريال
اعتماده أو إنضمامه أو أو قبوله أو 

 .خالفته يف تعديل كوبنهاجن
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املعاد تدويرها ام إلصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد اجلديدة واملستعملة وإنشاء نظ  ٤-١-٦
  ) باء من الربوتوكول٤املادة (املستصلحة اخلاضعة للرقابة 

بروتوكول مونتريال بإنشاء وتنفيذ على على األطراف القيام خالل ستة أشهر من التصديق على تعديل مونتريال يتعني 
 يف ة واملستصلحة الوارد واملعاد تدويرهاواردات والصادرات اخلاضعة للرقابة من املواد اجلديدة واملستعملةنظام لتراخيص ال

 أمانة إىلبذلك  على الطرف أن يبعث بإخطار كتايب ،ومبجرد إنشائه. املرفقات ألف، باء، جيم وهاء من الربوتوكول
  .األوزون

 من ٩املادة (تبادل املعلومات وأنشطة  ياجلماهريعي إعداد التقارير عن البحث والتطوير والو  ٥-١-٦
  )الربوتوكول

ختصة، يف خمتلف املدولية ال اهليئات إما مباشرةً أو من خالل ،أن يتعاون األطرافب من الربوتوكول ٩ املادة تقضي
ستخدام والبدائل ال، االنبعاثاتتشجيع البحث والتطوير، وتبادل املعلومات عن تكنولوجيات تقليل  :األنشطة ومن بينها

نبعاثات املواد ال الوعي بالتأثريات البيئية وتعميقاملواد اخلاضعة للرقابة وتكاليف ومنافع استراتيجيات الرقابة ذات الصلة، 
  .اخلاضعة للرقابة وغريها من املواد املستنفدة لطبقة األوزون

عامني بتقدمي موجز باألنشطة اليت أجنزا مبوجب  على أن تقوم األطراف كل ٩ من املادة ٣ينص الربوتوكول يف الفقرة 
  . األمانةهذه املادة إىل

 املعلومات ذات الصلة ه ميكن توفري بأن٢٠٠٥ يفصادر  ال١٧/١٤االجتماع السابع عشر لألطراف يف مقرره وقد أقر 
 شبكات األوزون اإلقليمية، وأنشطة ذلت يف إطاراليت بتعاونية الهود من اجل ٩ من املادة ٣بالتزام اإلبالغ الوارد يف الفقرة 

 من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ومشاركة األطراف يف تقييم عمل كل من ٣ حبوث األوزون مبوجب املادة يريمد
الوطنية بادرات امل من بروتوكول مونتريال، و٦فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي، مبوجب املادة 

 ميكن أن يتم بالوسائل ٩املادة  من ٣الفقرة مبوجب اإلبالغ  أن  وأشار املقرر كذلك إىل.الوعي اجلماهرييزكاء إل
  .اإللكترونية
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  عدم االمتثال لربوتوكول مونتريالالروتينية املتعلقة بتوصيات موحدة تتناول املسائل اإلجرائية   ٢-٦
ة عن اجتماعها السادس والثالثني على أن تستخدم التوصيات  الصادر٣٦/٥٢وافقت جلنة التنفيذ مبوجب التوصية 
 بغرض  بعدم االمتثالاملتعلقة اإلجرائية املعتادة احلاالت التالية من املسائلتناول ت اليتاملوحدة كأساس العتماد التوصيات 

فعالية، وضمان املعاملة الكفاءة وال وذلك بقدر أكرب منمساعدة اللجنة على النهوض بعبء العمل املتزايد على كاهلها 
العادلة لألطراف اليت متر بظروف مماثلة، ومواصلة ضمان املراعاة الكاملة للظروف الفردية لكل طرف خاضع إلجراء عدم 

  .االمتثال

  املسائل اإلجرائية الروتينية املتعلقة بعدم االمتثال اليت وافقت اللجنة بشأا على نص توصية موحدة: ٧اجلدول 
  ضيح وخطة عملطلب تو  - ١
   لضيق الوقت أمام الطرف للرد على األمانةإرجاء تقدير حالة االمتثال نظراً  - ٢
  اإلقرار بوصول التوضيح وطلب خطة العمل  - ٣
  اإلقرار باحلصول على التوضيح وحسم مسألة االمتثال  - ٤
  األطرافعدم تقدمي توضيح أو خطة عمل مما أسفر عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع   - ٥
  اإلقرار بوصول توضيح وخطة عمل وإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  - ٦
  اإلقرار بوصول خطة عمل وإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  - ٧
  عدم وصول خطة عمل مما أسفر عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  - ٨
  واردة يف مقرر واليت يتعني تنفيذها يف سنة معينةطلب تقرير عن بعض أو مجيع االلتزامات ال  - ٩
اإلقرار بعدم الوفاء ببعض أو جبميع االلتزامات بتخفيض املواد املستنفدة لألوزون يف مقرر اليت يتعني   - ١٠

  تنفيذها يف سنة معينة وطلب توضيح
  اإلقرار بالعودة إىل االمتثال ألحكام الربوتوكول  - ١١
   مقرر يف وقت سابق ملوعد تنفيذ التزام يف سنة معينةاإلقرار بتنفيذ  - ١٢
  اإلقرار بإمتام التزام  - ١٣
  طلب تقدمي البيانات املتأخرة بشأن خط األساس وسنة األساس   - ١٤
  عدم تقدمي البيانات املطلوبة مما أسفر عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  - ١٥
  طلوبة وتسوية مسألة االمتثال لإلبالغ عن البيانات اإلقرار بتقدمي البيانات امل  - ١٦

بني التسلسل الذي حتدث به احلاالت املذكورة أعاله من املسائل تتوضح خمططات العمل املوجودة يف اية هذا القسم 
  .اإلجرائية الروتينية املتعلقة بعدم االمتثال

إىل البنود ألف وباء وجيم من قائمة التدابري اإلرشادية تشري وهناك عدد من التوصيات املوحدة تشمل مشروعات مقررات 
  . ولتيسري الرجوع إليها تعرض هذه التدابري يف اإلطار التايل.يف إجراء عدم االمتثال
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  القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف إزاء عدم االمتثال للربوتوكول

القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن تتخذ من جانب اجتماع األطراف  "١٩٩٢ يف عام اعتمد االجتماع الرابع لألطراف
وقد اعتمدت هذه القائمة باالقتران مع النسخة األصلية إلجراء عدم االمتثال، وهي مل تتغير يف . إزاء عدم االمتثال للربوتوكول

  :ية هيوالتدابري الواردة بالقائمة اإلرشاد.  لإلجراء١٩٩٨تعديل 
املساعدة املناسبة مبا يف ذلك املساعدة يف مجيع البيانات وإبالغها، واملساعدة التقنية، ونقل التكنولوجيا   البند ألف

  .واملساعدة املالية، والتدريب ونقل املعلومات
  .إصدار حتذيرات  البند باء
مبعاهدة، حلقوق وامتيازات حمددة خيوهلا السارية بشأن وقف العمل ، مبوجب أحكام القانون الدويل التعليق  البند جيم

الربوتوكول، سواء كانت أو مل تكن خاضعة حلدود زمنية، مبا فيها تلك اليت تتعلق بالترشيد الصناعي، 
  .واإلنتاج واالستهالك، والتجارة ونقل التكنولوجيا واآللية املالية والترتيبات املؤسسية

بينما مل يتم . ندين ألف وباء فيما يتعلق باألطراف موضع مقررات عدم االمتثالوقد قام مؤمتر األطراف حىت اآلن بتنفيذ الب
  .تنفيذ البند جيم حىت اآلن ولكنه يستخدم يف سياق حتذيري يف املقررات اخلاصة بعدم االمتثال

  ١٣اإلطار 

  وحدةاملتوصيات ال
   وخطة عملتوضيحطلب   :١احلالة 

 من ٧ للمادة ف السنة، وهي تنطبق عندما يعمد أحد األطراف، وفقاً منتص باجتماعات اللجنة يف١تتعلق احلالة 
الربوتوكول وقبل اجتماع منتصف السنة، إىل تقدمي بيانات سنوية تكشف عن احنراف عن التزاماته اليت ينص عليها 

 يكون االحنراف الربوتوكول فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مادة معينة خاضعة للرقابة، وعندما ال
 أو خطة معفى أو مسموح به على حنو آخر مبوجب مقرر صادر عن اجتماع األطراف، وعندما ال يقدم الطرف تفسرياً

  .عمل لتقومي هذا االحنراف

  :وميكن أن تنص هذه التوصية بشأن هذه املسألة على ما يلي

  إنّ اللجنة،"
طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من ] × []إنتاج []استهالك[عن قد أبلغ ] الطرف[أن إىل قلق ب شريتإذ 

تلك املواد ] إنتاج] [استهالك[ باحلد من الربوتوكول شرط وهو ما يتجاوز] السنة[يف ] املواد املستنفدة لألوزون[
  ]وصف الكمية املسموح ا وفق تدابري الرقابة املطبقة؛[يف تلك السنة مبا ال يزيد عن 

 التاريخ [ال يتجاوزكن، ويف موعد مم وقتأسرع يف ن يقدم إىل األمانة أ] الطرف[ىل تطلب إ  )أ(
مزودة ، وإذا كان مناسباً، تقدمي خطة عمل االحنرافذا هلحاً يضتو] عشرة أسابيع من االجتماع القادم للجنة

  لضمان عودة الطرف إىل االمتثال فوراً؛بعالمات قياس حمددة زمنياً 
للجنة ] رقم االجتماع[تماع ه إىل االجعن، إىل إيفاد ممثل عند الضرورة ،]الطرف[تدعو   )ب(

  ؛ملناقشة املسألة
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رقم [جتماع حتيل لنظر اال، ]اإلنتاج] [االستهالك[ يف هلذه الزيادة توضيحيف حالة عدم تقدمي   )ج(
 الطرف ، الذي سيطلب إىلمن هذا التقرير )] Yالقسم  (Xاملرفق [الوارد يف مشروع املقرر ألطراف ل] االجتماع

  .أعاله) أ(أن يعمل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية 
من املواد اخلاضعة للرقابة ] اإلنتاج] [االستهالك[ملعدالت ] السنة[عدم االمتثال احملتمل يف   :-/-مشروع املقرر 

  وطلب خطة عمل] الطرف[من جانب ] X[الواردة يف املرفق 
وجرى ، ]التاريخ[ يف ]وغريه لندن وعلى تعديل[يال  على بروتوكول مونتر قد صدق]الطرف[إذ يالحظ أن 

ووافقت اللجنة التنفيذية على  [ من الربوتوكول٥ من املادة ١الفقرة مبوجب ] غري عامل/عامل[ على أنه طرف تصنيفه
  ،]]التاريخ[برناجمه القطري يف 

 ]مرفق البيئة العاملية][ل مونتريالاللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكو[إذ يالحظ أيضاً أن 
  ، من االمتثال]الطرف[ لتمكني ] من الربوتوكول١٠مبوجب املادة من الصندوق [ ]املبلغ[وافقت على 

املواد  (xيف املرفق [ سنوي من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ]إنتاج][استهالك[عن ] الطرف[أبلغ   - ١ 
 طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى ]x[ مقداره ]x[ عن عام ])املستنفدة لألوزون

 اخلاضعة تلك املواد طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من ]x[ األقصى املسموح به للطرف والبالغ ]اإلنتاج][ستهالكاال[
املواد املستنفدة ][إنتاج][استهالك[ لتدابري الرقابة على ]x[ يف عام  يفترض أنه غري ممتثلللرقابة لتلك السنة، ولذا

  ؛بربوتوكول مونتريالعمالً ] لألوزون
عشرة أسابيع قبل انعقاد [قدم إىل األمانة، بشكل عاجل، ويف موعد غايته ي أن ]الطرف[يطلب من  - ٢ 

مات  مع خطة عمل ذات عال]االستهالك[ عها القادم، شرحاً لتجاوزه، لنظر جلنة التنفيذ يف اجتما]االجتماع القادم للجنة
 خطته حتديد أن يدرج يفيف ] الطرف[رمبا يرغب و. الطرف الفورية إىل االمتثالقياس ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة 

، وحظر للواردات من املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون سترياد لدعم جداول التخلص التدرجيياالصص حل[
  حتقيق التخلص التدرجيي؛سياسات وأدوات ناظمة تضمن التقدم يف  ]و

املواد املستنفدة [ فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من ]الطرف[حيرزه يرصد عن كثب التقدم الذي  - ٣ 
لربوتوكول، ينبغي مواصلة معاملته بنفس اليت ينص عليها اى تلبية تدابري الرقابة احملددة وما دام الطرف يعمل عل. ]لألوزون

 تلقي املساعدة الدولية لتمكينه من ]الطرف[يواصل ويف هذا الصدد، ينبغي أن . التزاماتهطريقة معاملة أي طرف قائم ب
  تلبية التزاماته طبقاً للبند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛

ادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق ، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرش]الطرف[حيذر  - ٤ 
، فإن اجتماع األطراف سوف ينظر يف املناسببعدم االمتثال، أنه، يف حالة فشله يف العودة إىل االمتثال يف الوقت 
وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ إجراءات . اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية

عدم االمتثال حبيث ال تكون حمل  ]املواد املستنفدة لألوزون[، مثل ضمان وقف اإلمدادات من ٤جتيزها املادة 
  .ة يف استمرار حالة عدم االمتثال مسامه]املستوردة][املصدرة[األطراف 
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  أمام الطرف للرد على األمانة لضيق الوقتنظرا إرجاء تقدير حالة االمتثال   :٢احلالة 
 ٧ للمادة باجتماعات اللجنة ف منتصف السنة ويف آخرها، وهي تنطبق عندما يعمد أحد األطراف، وفقاً ٢الة تتعلق احل

من الربوتوكول وقبل اجتماع منتصف السنة، إىل تقدمي بيانات سنوية تكشف عن احنراف عن التزاماته اليت ينص عليها 
ك مادة معينة خاضعة للرقابة، وعندما ال يكون االحنراف الربوتوكول فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهال

 لالحنراف معفى أو مسموح به على حنو آخر مبوجب مقرر صادر عن اجتماع األطراف، وعندما ال يقدم الطرف تفسرياً
  .لكن اللجنة ارتأت أنه مل يتح له الوقت الكايف للرد على طلبها بشأن تقدمي توضيحات

  :ه املسألة قد تكون بالصيغة التاليةوالتوصية بشأن هذ
] السنة[حبث مدى امتثال الطرف يف عام ] رقم االجتماع[أن ترجئ إىل حني االجتماع اللجنة على وافقت ولذا، "

الستعراض تقارير البيانات اليت ] للطرف[ لضيق الوقت املتاح لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول، وذلك نظراً
، ولالستجابة لطلب األمانة بشأن احلصول ]السنة[ على أساس تقرير البيانات الذي قدمه يف عام وضعتها األمانة

  ."يف تلك السنة] وصف تدابري الرقابة[على معلومات عن االحنراف الظاهر عن اشتراط 

  وطلب خطة عملاإلقرار بوصول التوضيح   :٣احلالة 
 يؤكّد عدم ، وهي تنطبق عندما يكون أحد األطراف قد قدم تفسرياً باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة٣تتعلق احلالة 

بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مادة معينة خاضعة للرقابة  امتثاله اللتزاماته اليت ينص عليها الربوتوكول فيما يتعلق
 ألنه، مع زيادة فهم شيوعاًوقد أصبحت هذه احلالة أقل . ولكنه مل يقدم خطة عمل بشأن تصحيح عدم االمتثال هذا

 الحنراف يؤكد عدم امتثال إىل اًريدوائر األوزون إلجراء عدم االمتثال، من احملتمل أكثر أن يعمد الطرف الذي يقدم تفس
وهذا األمر وارد باخلصوص عندما يكون الطرف قد سبق له . تقدمي خطة عمل يف نفس الوقت بشأن تصحيح عدم امتثاله

  . أعاله١صية من النوع الوارد يف احلالة أن كان موضوع تو
  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية

  : على ما يلياللجنة وافقت لذلك"
] x[وقدره ] السنة[الذي أبلغ عنه يف عام ] إنتاجه][استهالكه[بشأن ] الطرف[توضيح إذ تالحظ بتقدير 

، بشكل يزيد عما يشترطه الربوتوكول من ]د املستنفدة لألوزوناملوا[طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من 
وصف للكمية اليت تسمح ا تدابري الرقابة [تلك املواد يف السنة حبيث ال يزيد عن ] إنتاج][استهالك[ختفيض 
  ؛]املطبقة

املوعد [أن يقدم إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز ] الطرف[تطلب من   )أ(
خطة عمل مشفوعة مبؤشرات زمنية حمددة لضمان عودة الطرف السريعة ]  أسابيع قبل االجتماع التايل للجنة١٠

  إىل االمتثال؛
للجنة ] رقم االجتماع[ إىل االجتماع يوفد، عند االقتضاء، ممثالًأن إىل ] الطرف[تدعو   )ب(

  ملناقشة املسألة؛
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من ]) y[القسم ] (x[ملقرر الوارد يف املرفق يف حالة عدم تقدمي خطة العمل، حتيل مشروع ا  )ج(
] رقم االجتماع[أعاله، إىل االجتماع ) أ( للفقرة الفرعية هذا التقرير، والذي يطلب إىل الطرف العمل وفقاً

  .لألطراف لينظر فيه

  وطلب احلصول على خطة عمل] الطرف[عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال من جانب   :-/-قرر املمشروع 
، ]التاريخ[ يف ]وغريه لندن وعلى تعديل[ على بروتوكول مونتريال  قد صدق]الطرف[ أن يالحظ إذْ 

ووافقت  [ من الربوتوكول٥ من املادة ١الفقرة مبوجب ] غري عامل/عامل[ على أنه طرف وجرى تصنيفه
  ،]]التاريخ[اللجنة التنفيذية على برناجمه القطري يف 

مرفق البيئة ][يذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالاللجنة التنف[ أن إذ يالحظ أيضاً 
 من ]الطرف[ لتمكني ] من الربوتوكول١٠مبوجب املادة من الصندوق [ ]املبلغ[ وافقت على ]العاملية
  ،االمتثال

ن  ع]xيف املرفق [ سنوي من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ]إنتاج][استهالك[عن ] الطرف[أبلغ   - ١ 
 ]اإلنتاج][ستهالكاال[ طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى ]x[ مقداره ]x[عام 

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ]x[األقصى املسموح به للطرف والبالغ 
 عمالً بربوتوكول] إنتاج][استهالك[  لتدابري الرقابة على]x[ يف عام  غري ممتثلفهو لتلك السنة، ولذا

  ؛مونتريال
عشرة أسابيع قبل [قدم إىل األمانة، بشكل عاجل، ويف موعد غايته ي أن ]الطرف[يطلب من  - ٢ 

خطة عمل ذات عالمات قياس ذات عها القادم، ، لنظر جلنة التنفيذ يف اجتما]انعقاد االجتماع القادم للجنة
 خطته أن يدرج يفيف ] الطرف[رمبا يرغب و. رف الفورية إىل االمتثالالطإطار زمين حمدد لضمان عودة 

، وحظر للواردات من املعدات اليت تستخدم سترياد لدعم جداول التخلص التدرجيياالصص حل[ احتديد
  سياسات وأدوات ناظمة تضمن التقدم يف حتقيق التخلص التدرجيي؛ ]املواد املستنفدة لألوزون و

املواد  فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من ]الطرف[حيرزه لتقدم الذي يرصد عن كثب ا - ٣ 
ى تلبية تدابري الرقابة وما دام الطرف يعمل عل. )]املواد املستنفدة لألوزون (xاملرفق [ اخلاضعة للرقابة

. تهلربوتوكول، ينبغي مواصلة معاملته بنفس طريقة معاملة أي طرف قائم بالتزامااليت ينص عليها ااحملددة 
 تلقي املساعدة الدولية لتمكينه من تلبية التزاماته طبقاً للبند ]الطرف[يواصل ويف هذا الصدد، ينبغي أن 

  ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛
ليت قد يتخذها اجتماع األطراف ، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية ا]الطرف[حيذر  - ٤ 

، فإن اجتماع املناسبفيما يتعلق بعدم االمتثال، أنه، يف حالة فشله يف العودة إىل االمتثال يف الوقت 
وقد تشمل هذه . األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية

 ]املواد املستنفدة لألوزون[، مثل ضمان وقف اإلمدادات من ٤ املادة التدابري إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها
  .ة يف استمرار حالة عدم االمتثال مسامه]املستوردة][املصدرة[عدم االمتثال حبيث ال تكون األطراف حمل 
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   وحسم مسألة االمتثالاإلقرار باحلصول على التوضيح  :٤احلالة 
الحنراف مبلغ عنه  قد قدم توضيحاًطرف صف السنة ويف آخرها، حيث يكون الاللجنة يف منتاجتماعي  ب٤ احلالة تتعلق

لربوتوكول بالتخلص التدرجيي من استهالك أو إنتاج مادة معينة خاضعة للرقابة أو عن التزاماته ا عن تعهداته مبوجب
 ويؤكد امتثاله رافمسألة االحن إىل حسم التوضيحلعودة إىل االمتثال، حبيث يؤدي بشأن االواردة يف خطة العمل 

  .لتزامه خبطة العملالللربوتوكول أو 

  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
 عن سنة منقحةتقدمي بيانات "مثل : التوضيحوصف [بـ] الطرف[على أن تعرب عن تقديرها لقيام وافقت "

املرفق اموعة األوىل ب ومواد  امليثيل لتصحيح ما حدث من سوء تصنيف للواردات واعتبارها كلوروفورم٢٠٠٤
ـ ل وهو ما يؤكد أن الطرف كان يف حالة امتثال] )"كربونية كلورية فلورية مهلجنة بالكاملأخرى مواد (باء 

   يف املقرر]ة[ه الواردـ]اتـ[ـوكذلك اللتزام[ ]]السنة[الربوتوكول يف نصوص عليها يف تدابري الرقابة امل[
  ."]]االلتزامات/لتزاماالوصف  [بشأن ]]-/-[

   أو خطة عمل مما يؤدي إىل إحالة مشروع املقرر إىل مؤمتر األطرافتوضيحعدم تقدمي   :٥احلالة 
 من الربوتوكول ٧ للمادة يعمد أحد األطراف، وفقاً باجتماع اللجنة يف آخر السنة، وهي تنطبق عندما ٥تتعلق احلالة 

 سنوية تكشف عن احنراف عن التزاماته اليت ينص عليها الربوتوكول فيما وبعد اجتماع منتصف السنة، إىل تقدمي بيانات
يتعلق بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مادة معينة خاضعة للرقابة، وعندما ال يكون االحنراف معفى أو مسموح به 

طة عمل لتقومي هذا  أو خعلى حنو آخر مبوجب مقرر صادر عن اجتماع األطراف، وعندما ال يقدم الطرف تفسرياً
 عندما أخذت األطراف يف اإلبالغ أكثر فأكثر عن بياناا قبل  وقد أصبح هذا اإلجراء الروتيين أقل شيوعاً.االحنراف

 يف االجتماع اليت تشري فيها بياناا إىل وجود ١ لتوصيات احلالة اجتماع اللجنة يف منتصف السنة، لتصبح بذلك موضوعاً
  .عدم امتثال حمتمل

  :ميكن أن تكون بالصيغة التاليةالتوصية بشأن هذه املسألة و

  إنّ اللجنة،"
طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من ] × []إنتاج] [استهالك[عن قد أبلغ ] الطرف[أن إىل قلق ب شريتإذ 

تلك املواد ] إنتاج] [استهالك[ باحلد من الربوتوكول شرط وهو ما يتجاوز] السنة[يف ] املواد املستنفدة لألوزون[
  ]وصف الكمية املسموح ا وفق تدابري الرقابة املطبقة؛[يف تلك السنة مبا ال يزيد عن 

 التاريخ [ال يتجاوزكن، ويف موعد مم وقتأسرع يف أن يقدم إىل األمانة ] الطرف[ىل تطلب إ  )أ(
مزودة اً، تقدمي خطة عمل ، وإذا كان مناسباالحنرافذا هلحاً يضتو] عشرة أسابيع من االجتماع القادم للجنة

  لضمان عودة الطرف إىل االمتثال فوراً؛بعالمات قياس حمددة زمنياً 
للجنة ] رقم االجتماع[تماع ه إىل االجعن، إىل إيفاد ممثل عند الضرورة ،]الطرف[تدعو   )ب(

  ؛ملناقشة املسألة
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القسم ( ]X[ املرفق الوارد يفمشروع املقرر ألطراف ل] رقم االجتماع[جتماع حتيل لنظر اال  )ج(
]Y[ ( الذي سيطلب إىل الطرف أن يعمل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية من هذا التقرير)أعاله) أ.  

من املواد اخلاضعة للرقابة ] اإلنتاج] [االستهالك[ملعدالت ] السنة[عدم االمتثال احملتمل يف   :-/-مشروع املقرر 
  طة عملوطلب خ] الطرف[من جانب ] X[الواردة يف املرفق 

  . أعاله١ يف توصية احلالة نص مشروع املقرر الوارد  إىليرجى الرجوع

  وخطة عمل وإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطرافاإلقرار بوصول توضيح   :٦احلالة 
 الحنرافه توضيحاًعندما يقدم أحد األطراف  ايتها، وهي تنطبق  باجتماعي اللجنة يف منتصف السنة ويف٦تتعلق احلالة 

بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مادة معينة خاضعة للرقابة  فيما يتعلق لربوتوكولاليت ينص عليها ان التزاماته ع
  . التدابري التنظيمية بعودة الطرف إىل االمتثالمبؤشرات زمنية حمددة تدعم مشفوعةوخطة عمل 

  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
  ة،إنّ اللجن"

طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من ] × []إنتاج] [استهالك[عن قد أبلغ ] الطرف[أن إىل  قلقب شريتإذ 
تلك املواد ] إنتاج] [استهالك[ باحلد من الربوتوكول شرط وهو ما يتجاوز] السنة[يف ] املواد املستنفدة لألوزون[

 ]وفق تدابري الرقابة املطبقة؛وصف الكمية املسموح ا [يف تلك السنة مبا ال يزيد عن 

 إىل تقدمي الطرف خلطة عمل بشأن عودته إىل االمتثال ألحكام الرقابة اليت ينص عليها  بتقديروإذ تشري أيضاً
  ؛]السنة[الربوتوكول فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون يف 

يتضمن خطة تقرير، والذي من هذا ال]) y[القسم ] (x[حتيل مشروع املقرر الوارد يف املرفق     )أ(
  .لألطراف لينظر فيه] رقم االجتماع[، إىل االجتماع عمل

  ]الطرف[عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال من جانب   :-/-قرر املمشروع   
، ]التاريخ[ يف ]وغريه لندن وعلى تعديل[ على بروتوكول مونتريال  قد صدق]الطرف[ أن  يالحظإذْ 

ووافقت  [ من الربوتوكول٥ من املادة ١الفقرة مبوجب ] غري عامل][عامل[ على أنه طرف وجرى تصنيفه
  ،]]التاريخ[اللجنة التنفيذية على برناجمه القطري يف 

مرفق البيئة ][اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال[ أن إذ يالحظ 
 من ]الطرف[ لتمكني ] من الربوتوكول١٠املادة مبوجب من الصندوق [ ]املبلغ[ وافقت على ]العاملية
  ،االمتثال

 عن ]xيف املرفق [ سنوي من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ]إنتاج][استهالك[عن ] الطرف[أبلغ   - ١ 
 ]اإلنتاج][ستهالكاال[ طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى ]x[ مقداره ]x[عام 

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من هذه املادة اخلاضعة للرقابة ]x[ للطرف والبالغ األقصى املسموح به
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 مونتريال فيما يتعلق بروتوكولاليت ينص عليها  لتدابري الرقابة ]x[ يف عام  غري ممتثلفهو لتلك السنة، ولذا
  ؛]باملواد املستنفدة لألوزون[

على ن العودة فوراً إىل االمتثال لتدابري الرقابة خطة عمل لضما] الطرف [تقدمي تقديرل بجسي  - ٢ 
واليت يلتزم ] املادة املستنفدة لألوزونب [فيما يتعلق ربوتوكولالاليت ينص عليها ] اإلنتاج] [االستهالك[
  : مبا يلي،اإلخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكولمبوجبها على وجه التحديد ودون ] الطرف[

  ؛]مستويات االمتثالإىل حدود ] اإلنتاج] [االستهالك[تخفيض ة حمددة لمؤشرات زمني[وضع   )أ[(  
نظام التراخيص  هالتدابري التنظيمية الالزمة مبا فيوصف ل][]التاريخ[استحداث [] يرصد[   )ب( 

  ؛]استرياد املواد املستنفدة لألوزون واملعدات اليت حتتوي عليهاواحلصص، وحظر 
إىل من العودة ] الطرف [هذا املقرر سوف متكن الواردة يف لتزاماتاالأن تقدير ب أيضاً يسجل  - ٣ 

  ؛]السنة[االمتثال يف 
بشأن تنفيذ خطة العمل ذات الصلة على  التنفيذ ت مع وكاالعمل على ال]الطرف[ ثحي  - ٤ 
  ؛]X[ املادة اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق  استهالكلتخلص التدرجيي منا

التخلص تنفيذ خطة عمله وب فيما يتعلق ب]الطرف[حيرزه لتقدم الذي يرصد عن كثب ا  - ٥ 
اليت ينص ى تلبية تدابري الرقابة احملددة وما دام الطرف يعمل عل. ]املادة املستنفدة لألوزون[التدرجيي من 

، ويف هذا الصدد. لربوتوكول، ينبغي مواصلة معاملته بنفس طريقة معاملة أي طرف قائم بالتزاماتهعليها ا
 تلقي املساعدة الدولية لتمكينه من تلبية التزاماته طبقاً للبند ألف من قائمة ]الطرف[يواصل ينبغي أن 

  التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛
ماع األطراف ، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجت]الطرف[حيذر  - ٦ 

األطراف سوف ، فإن املناسبفيما يتعلق بعدم االمتثال، أنه، يف حالة فشله يف العودة إىل االمتثال يف الوقت 
وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ . نظر يف اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشاديةت

عدم االمتثال حمل  ]املواد املستنفدة لألوزون[اإلمدادات من ، مثل ضمان وقف ٤إجراءات جتيزها املادة 
  ".ة يف استمرار حالة عدم االمتثال مسامه]املستوردة][املصدرة[حبيث ال تكون األطراف 

   وإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطرافبوصول خطة عمل اإلقرار  :٧احلالة 
 آخرها، وهي تنطبق عندما يكون أحد األطراف قد قدم يف  باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف٧تتعلق احلالة 

بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك   الحنرافه عن التزاماته اليت ينص عليها الربوتوكول فيما يتعلقاجتماع سابق تفسرياً
بشأن يمية داعمة مشفوعة مبؤشرات زمنية حمددة وبتدابري تنظمادة معينة خاضعة للرقابة، وقدم يف وقت الحق خطة عمل 

 ألنه، مع زيادة فهم دوائر األوزون إلجراء عدم وقد أصبحت هذه املسألة اإلجرائية أقل شيوعاً. عودته إىل االمتثال
 الحنراف يؤكد عدم امتثاله إىل تقدمي خطة عمل يف االمتثال، من احملتمل أكثر اآلن أن يعمد الطرف الذي يقدم تفسراً

  . االمتثال هذانفس الوقت بشأن تصحيح عدم 
 عندما يستجيب طرف ملقرر يصدر عن اجتماع األطراف ويشري إىل أنّ توضيح الطرف الحنرافه وقد تطرأ هذه احلالة أيضاً

وقد تطرأ كذلك . يكشف عن وجوده يف حالة عدم امتثال، مث يطلب إليه أن يقدم خطة عمل لتصحيح هذا االحنراف
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د األطراف مشاورات على امتداد اجتماعات متتالية من أجل توضيح عناصر خطة عندما حتتاج اللجنة إىل أن جتري مع أح
  .عمله، فيكون هذا الطرف عندها رمبا موضع توصيات غري روتينية

  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
  ،إنّ اللجنة"
 بتقدمي خطة عمل للعودة إىل ،]-/- أو املقرر -/-وفقاً للتوصية ، [] الطرف[قيام إىل  بتقدير تشري إذْ

 ال يتجاوزيف موعد ] املواد املستنفدة لألوزون [فيما يتعلق بـالربوتوكول اليت ينص عليها االمتثال للتدابري الرقابية 
  ؛]التاريخ[

يتضمن خطة من هذا التقرير، والذي ]) y[القسم ] (x[حتيل مشروع املقرر الوارد يف املرفق   )أ(
  .لألطراف لينظر فيه] رقم االجتماع[اع ، إىل االجتمعمل

  لربوتوكول مونتريال] الطرف[عدم امتثال   :-/-قرر املمشروع 
  . أعاله٤يف توصية احلالة  نص مشروع املقرر الوارد  إىليرجى الرجوع

  عدم وصول خطة عمل مما أسفر عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  :٨احلالة 
 الحنرافه عن  اللجنة يف آخر السنة، وهي تنطبق عندما يكون أحد األطراف قد قدم تفسرياً باجتماعات٨تتعلق احلالة 

بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مادة معينة خاضعة للرقابة،  التقيد بالتزاماته اليت ينص عليها الربوتوكول فيما يتعلق
  . االحنرافمبا يؤكّد عدم امتثاله، ولكنه مل يقدم خطة عمل لتصحيح هذا

  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
  ،إنّ اللجنة"

بدالة  طن X] [إنتاج] [باستهالك [ملا ذكر من قيامه] الطرف[ الذي قدمه إىل التوضيح تقديرب إذْ تشري
حلد من  باالربوتوكول شرط وهو ما يتجاوز] السنة[ يف ]من املواد املستنفدة لألوزوناستنفاد األوزون 

وصف الكمية املسموح ا وفق تدابري الرقابة [مبا ال يزيد عن  تلك املواد يف تلك السنة] إنتاج][استهالك[
  ؛]املطبقة

 ال يتجاوز ويف موعد ،كنوقت ممأسرع يف  األمانة أن يقدم إىل] الطرف [تطلب إىل  )أ(
لضمان عودة شفوعة مبؤشرات زمنية حمددة مخطة عمل ]  للجنةالتايل قبل عشرة أسابيع من االجتماع :التاريخ[

  الطرف إىل االلتزام فوراً؛
للجنة ] رقم االجتماع[تماع ه إىل االجعن، إىل إيفاد ممثل عند الضرورة ،]الطرف[تدعو   )ب(

  ؛ملناقشة املسألة
  الوارد يف مشروع املقرر ألطراف ل] رقم االجتماع[جتماع حتيل لنظر اال  )ج(

) أ(الذي سيطلب إىل الطرف أن يعمل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية  ،من هذا التقرير )] Yالقسم  (Xاملرفق [
  .أعاله
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  وطلب احلصول على خطة العمل] الطرف[عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال من جانب :-/-قرر املمشروع 
  . أعاله٤يرجى الرجوع إىل نص مشروع املقرر الوارد يف التوصية اخلاصة باحلالة   

   يف سنة معينةواليت يتعين تنفيذها االلتزامات الواردة يف مقرر مجيعطلب تقرير عن بعض أو   :٩ة احلال
 باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف آخرها، وهي تنطبق عندما ال يقدم أحد األطراف، موضوع مقرر ٩تتعلق احلالة 

إىل اللجنة عن تنفيذه ألي من االلتزامات متثال، تقريراًل خمتلف االلتزامات اليت نفذها الطرف لضمان العودة إىل االيفص 
  .الواجبة

 عن تنفيذ التزام أو التزامات معينة، ميكن أن تكون التوصية بشأن فيما يتعلق باحلالة اليت تطلب فيها اللجنة ألول مرة تقريراً
  :هذه املسألة بالصيغة التالية

  إنّ اللجنة،"
ام كوصف لالمتثال ألح] [الطرف[اليت قدمها ] السنة[نفدة لألوزون لسنة  إىل بيانات املواد املستإذ تشري
جتعله يف وضع متقدم على امتثاله لتعهداته مبوجب /عاد إىل االمتثال للربوتوكول"مثالً . الربوتوكول
  ؛"]أظهر تقدماً حنو االمتثال للربوتوكول/الربوتوكول
 عشرة :التاريخ [ال يتجاوز موعد كن ويفيف أقرب وقت مم األمانة على تزويد] الطرف[حتث   )أ(

لتزامات املتعلقة بالبيانات املطلوبة عن تلك بالنسبة لالسبتمرب / أيلول٣٠ للجنة أو التايلأسابيع قبل االجتماع 
وذلك يف وقت )] االلتزامات(وصف االلتزام [بشأن ] -/-[املقرر يف التزامه الوارد بتقرير عن حالة ] السنة

  ".]رقم االجتماع[اجتماعها فيه اللجنة يف مناسب لكي تنظر 
 عن تنفيذ التزام أو التزامات معينة، ميكن أن تكون التوصية بشأن فيما يتعلق باحلالة اليت تطلب فيها اللجنة مرة ثانية تقريراً

  :هذه املسألة بالصيغة التالية
  إنّ اللجنة،"

ام كوصف لالمتثال ألح] [الطرف[اليت قدمها ] لسنةا[ إىل أن بيانات املواد املستنفدة لألوزون لـ إذْ تشري
وضعته يف وضع متقدم على امتثاله لتعهداته مبوجب /عاد إىل االمتثال للربوتوكول"مثالً . الربوتوكول
  ؛"]أظهر تقدماً حنو االمتثال للربوتوكول/الربوتوكول
التزامه أو اللتزاماته حالة شأن ب] -/-[مل يقدم تقريراً طبقاً للتوصية ] الطرف [أنّ إىل بقلق إذْ تشري  

  ؛)]االلتزامات(وصف االلتزام [بشأن ] -/-[املقرر يف الواردة 
 أسابيع ١٠: التاريخ[ ويف موعد ال يتجاوز  سبيل األولويةأن يعمد علىعلى ] الطرف [حتثّ  )أ(

اللجنة يف ب لكي تنظر فيه  إىل تزويد األمانة بتقرير احلالة وذلك يف وقت مناس]قبل انعقاد اجتماع اللجنة التايل
  ."]رقم االجتماع[اجتماعها 
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اإلقرار بعدم الوفاء ببعض أو جبميع االلتزامات بتخفيض املواد املستنفدة لألوزون يف مقرر اليت يتعني   :١٠احلالة 
  تنفيذها يف سنة معينة وطلب توضيح

نطبق عندما يقدم أحد األطراف، موضوع مقرر  باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف آخرها، وهي ت١٠تتعلق احلالة 
 إىل اللجنة عن عدم تنفيذه لبعض أو مجيع  يفصل خمتلف االلتزامات اليت نفذها الطرف لضمان العودة إىل االمتثال، تقريراً

  .التزامات بشأن خفض إنتاج أو استهالك مادة مستنفدة لألوزون
غ يف اجتماع اللجنة ملنتصف السنة عن عدم وفائه بالتزام أو التزامات، فيما يتعلق باحلالة اليت يكون فيها الطرف قد أبل

  :ميكن أن تكون التوصية بشأن هذه املسألة بالصيغة التالية
  إنّ اللجنة،"

] استهالكه[أن ، وأبلغ ب]السنة[بشأن املواد املستنفدة لألوزون عن بياناته قدم  ]الطرف[أن إىل  إذْ تشري
 يف ]زيادةً][اخنفاضاً[وهو ما ميثل  []ة لألوزونداملواد املستنف[من لة استنفاد األوزون بداطن ] X[بلغ ] إنتاجه[
  ؛]ة عن السنة السابق]اإلنتاج][االستهالك[

] -/-[ر املقريف  الطرف الواردة ]التزامات[ مع التزام ال يتسق] اإلنتاج] [االستهالك [أنّإىل  قلقبإذْ تشري 
على الرغم من أنه "مثالً . وصف حلالة االمتثال اللتزامات الربوتوكول []حمددةملؤشرات زمنية وصف [طبقاً لـ 

على الرغم من أنه يبني إحراز /حيافظ على استمرار امتثال الطرف لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول
 حنو االمتثال لتدابري الرقابة ال يبني إحراز تقدم/تقدم حنو االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول

  ؛"]املنصوص عليها يف الربوتوكول
 :التاريخ [ال يتجاوز موعد يزود األمانة يف أقرب وقت ممكن ويفأن ] الطرف [تطلب إىل  )أ(

  ذا االحنراف؛بتوضيح هل]  للجنةالتايلعشرة أسابيع قبل االجتماع 
ملناقشة ] رقم االجتماع [ اللجنة اجتماعه إىلعن إيفاد ممثل  إىل، إذا لزم األمر،]الطرف[تدعو   )ب(

  ؛املسألة
] رقم االجتماع[ألطراف اجتماع حتيل لنظر اال،  هلذا االحنرافتوضيحيف حالة عدم تقدمي   )ج(

، الذي سيطلب إىل الطرف أن يعمل وفقاً  من هذا التقرير])y[القسم ( ]x[املرفق الوارد يف مشروع املقرر 
  .أعاله) أ(ألحكام الفقرة الفرعية 

  ]الطرف[من جانب ] X[للمقرر ] السنة[عدم االمتثال احملتمل يف :-/-مشروع املقرر 
) ] السنوات(السنة [من /يف[كان يف حالة عدم امتثال ] الطرف [ أنّأشار إىل الذي -/- املقرر ستذكريإذْ 

تقدير خطة العمل ب ويالحظ أيضاً ،]ةيتدابري الرقابالوصف [من بروتوكول مونتريال ] XX[اللتزاماته طبقاً للمادة 
   االلتزام فوراً؛لضمان عودته إىل] الطرف[املقدمة من 
السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة باملرفق ] إنتاجه] [استهالكه[ عن أبلغ] الطرف [ يالحظ أن  - ١

]X [ موعةا]Y [ يف][واليت بلغت ] السنةX [ ض مع التزام الطرف  وهو ما يتعاربدالة استنفاد األوزون،طن
  ؛ومل يزود جلنة التنفيذ بالتفسري املطلوب هلذا االحنراف] ملؤشرات زمنية حمددةوصف  [-/-الوارد يف املقرر 
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 ١٠: التاريخ[ ويف موعد ال يتجاوز  سبيل األولويةأن يعمد علىعلى بقوة ] الطرف[حيث   - ٢
مانة بتوضيح هلذا االحنراف وذلك يف وقت مناسب لكي  إىل تزويد األ]أسابيع قبل انعقاد اجتماع اللجنة التايل

  ؛اللجنة يف اجتماعهاتنظر فيه 
رقم [األطراف اجتماع  موافقة اليت تسجل] -/-[من املقرر  ]X[ذكّر الطرف بالفقرة أن ي  - ٣
 ،]لألوزوناملواد املستنفدة [فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من ] الطرف[ التقدم الذي حيرزه على رصد ]االجتماع

ى تلبية تدابري الرقابة احملددة وما دام الطرف يعمل عل. ]-/-[وخباصة حنو الوفاء بااللتزامات احملددة الواردة باملقرر 
ويف هذا الصدد، . لربوتوكول، ينبغي مواصلة معاملته بنفس طريقة معاملة أي طرف قائم بالتزاماتهاليت ينص عليها ا

 طبقاً للبند ألف من قائمة ماتاتلك االلتزاملساعدة الدولية لتمكينه من تلبية  تلقي ]الطرف[يواصل ينبغي أن 
  التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛

أنه، يف حالة فشله يف ، باء من قائمة التدابري اإلرشادية، طبقاً للبند ]الطرف[حيذر مرة أخرى  - ٤
نظر يف اختاذ تدابري ت، فإن األطراف سوف إىل االلتزامات املشار إليها أعاله يف اآلجال احملددةتثال العودة إىل االم

، ٤وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة . تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية
عدم االمتثال حبيث ال تكون األطراف حمل  ]املواد املستنفدة لألوزون[مثل ضمان وقف اإلمدادات من 

  "؛ة يف استمرار حالة عدم االمتثال مسامه]املستوردة][املصدرة[
فيما يتعلق باحلالة اليت يكون فيها الطرف قد أبلغ يف اجتماع اللجنة لنهاية السنة عن عدم وفائه بالتزام أو التزامات، ميكن 

  :التاليةأن تكون التوصية بشأن هذه املسألة بالصيغة 
  إنّ اللجنة،"

] استهالكه[أن ، وأبلغ ب]السنة[بشأن املواد املستنفدة لألوزون عن بياناته قدم  ]الطرف[أن إىل  إذْ تشري
 يف ]زيادةً][اخنفاضاً[وهو ما ميثل  []ة لألوزونداملواد املستنف[من بدالة استنفاد األوزون طن ] X[بلغ ] إنتاجه[
  ؛]ةة السابق عن السن]اإلنتاج][االستهالك[

] -/-[ر املقريف  الطرف الواردة ]التزامات[ مع التزام ال يتسق] اإلنتاج] [االستهالك [أنّإىل  قلقبإذْ تشري 
على الرغم من أنه "مثالً . وصف حلالة االمتثال اللتزامات الربوتوكول []ملؤشرات زمنية حمددةوصف [طبقاً لـ 

على الرغم من أنه يبني إحراز /الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكولحيافظ على استمرار امتثال الطرف لتدابري 
ال يبني إحراز تقدم حنو االمتثال لتدابري الرقابة /تقدم حنو االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول

  ؛"]املنصوص عليها يف الربوتوكول
 عشرة :التاريخ [ال يتجاوز موعد ة ويفيزود األمانة على وجه السرعأن ] الطرف [تطلب إىل  )أ(

  ذا االحنراف؛بتوضيح هل]  للجنةالتايلأسابيع قبل االجتماع 
ملناقشة ] رقم االجتماع [ اللجنة اجتماعه إىلعن إيفاد ممثل  إىل، إذا لزم األمر،]الطرف[تدعو   )ب(

  ؛املسألة
القسم  (]x[ارد يف املرفق الومشروع املقرر ] رقم االجتماع[ألطراف ااجتماع حتيل لنظر   )ج(

]y([الذي سيطلب إىل الطرف أن يعمل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية  من هذا التقرير ،)أعاله) أ.  
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  ]الطرف[من جانب ] X[للمقرر ] السنة[عدم االمتثال احملتمل يف :-/-مشروع املقرر 
  . أعاله يف التوصية نص مشروع املقررإىليرجى الرجوع 

  رار بالعودة إىل االمتثال ألحكام الربوتوكولاإلق  :١١احلالة 
 باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف آخرها، وهي تنطبق عندما يقدم أحد األطراف، موضوع مقرر ١١تتعلق احلالة 

بري ل خمتلف االلتزامات اليت نفذها الطرف لضمان العودة إىل االمتثال، بيانات سنوية تؤكّد عودته إىل االمتثال لتدايفص
  .الرقابة اليت ينص عليها الربوتوكول فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة اليت ينطبق عليها املقرر

  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
اليت ينص ة بري الرقابلتدا] السنة[ االمتثال يف مبناسبة عودته إىل] للطرف[ اللجنة على تقدمي التهنئة اتفقتلذلك "

قيامه بتنفيذ االلتزام أو االلتزامات ل وكذلك ،]املواد املستنفدة لألوزون [فيما يتعلق بـ بروتوكول مونتريال عليها
تقرير الطرف عن يف يف البيانات الواردة ، مثلما هو مبني ]االلتزامات/وصف االلتزام] [-/-[الواردة باملقرر 

  ]."السنة[

  قرار بتنفيذ مقرر يف وقت سابق ملوعد تنفيذ التزام يف سنة معينةاإل  :١٢احلالة 
 باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف آخرها، وهي تنطبق عندما يقدم أحد األطراف، موضوع مقرر ١٢تتعلق احلالة 

قدم يف تنفيذ بعض أو ل خمتلف االلتزامات اليت نفذها الطرف لضمان العودة إىل االمتثال، معلومات جتعله يف وضع متيفص
  . مجيع التزاماته الواردة يف املقرر

 التوصية بشأن هذه املسألة على ميكن أن تكونفيما يتعلق بااللتزامات بشأن استهالك أو إنتاج مواد مستنفدة لألوزون، 
  :النحو التايل

] X[مواد واردة باملرفق ] إنتاج][استهالك[عن اليت قدمها بيانات ال على] الطرف [ اللجنة على نئةلذا اتفقت"
] -/-[ التزامه الوارد باملقرر أنه يف وضع متقدم يف تنفيذ يتضح منها ، اليت)مواد مستنفدة لألوزون(] y[اموعة 

  ."عن تلك السنة] وصف االلتزام[
  :كاآليت التوصية بشأن هذه املسألة ميكن أن يكون نص بالتدابري التنظيمية، اتفيما يتعلق بااللتزام

يف وذلك ] السنة[يف ] وصف التدابري التنظيمية] [استحداث] [وضع [على] الطرف [ على أن نئةاللجن اتفقت"
السنة اليت ذلك االلتزامات مبا يف /وصف االلتزام] [-/-[ملقرر مبوجب ا )لتزاماتها( التزامه موعد سابق ملوعد تنفيذ

  ]." تنفيذ االلتزامحيل فيها موعد

  بإمتام التزام مستحق يف سنة معينة اإلقرار  :١٣احلالة 
 باجتماعات اللجنة يف منتصف السنة ويف آخرها، وهي تنطبق عندما يقدم أحد األطراف، موضوع مقرر ١٣تتعلق احلالة 

ل خمتلف االلتزامات اليت نفذها الطرف لضمان العودة إىل االمتثال، معلومات تفيد بإمتام بعض أو مجيع االلتزامات يفص
  .  يف موعد االجتماعاملستحقة
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  :والتوصية بشأن هذه املسألة قد تكون بالصيغة التالية
تنفيذ االلتزام أو االلتزامات الواردة ] السنة[استكمل يف ] الطرف[أن إىل  ديرقالتمع على أن تشري  ةاللجن اتفقت"

  ]."وصف االلتزام مبا يف ذلك سنة تنفيذ االلتزام املستحق[بشأن ] -/-[باملقرر 

  طلب تقدمي بيانات متأخرة   :١٤الة احل
عندما ال يقدم أحد األطراف البيانات املتعلقة خبط وهي تنطبق  باجتماع اللجنة يف منتصف السنة، ١٤احلالة  تعلقت

  .األساس أو سنة األساس أو البيانات السنوية طبقاً اللتزاماته بتقدمي البيانات مبوجب الربوتوكول
 حبسب ما وهو خيتلف أيضاً. املتأخرة حسب طبيعة البيانات الروتينية املسألة اإلجرائية خيتلف نص التوصيات بشأن هذهو

كما خيتلف النص حبسب طبيعة . املتأخرة ال غريإذا كانت اللجنة تدرس حالة طرف من األطراف فيما يتعلق بالبيانات 
مدى امتثال حاسم لتقييم  ٥املادة وجب  تقدمي بيانات خط األساس من أحد األطراف العاملة مبألنّ املتأخرةالبيانات 
وعالوة على . ذلكليس كالربوتوكول، يف حني أن تقدمي بيانات سنة األساس جراءات الرقابة اليت ينص عليها الطرف إل

 الربوتوكول على أن البيانات املقدرة تفي مبتطلبات اإلبالغ عن بيانات سنة  من٧ملادة ا من ٢ و١ذلك تنص الفقرتان 
ما إذا كانت اللجنة تدرس حالة طرف من األطراف فيما يتعلق بالبيانات  حبسب وسوف خيتلف النص أيضاً .األساس
 قضايا ا لديهاليتاألطراف و توصية واحدة، تجمع يف متأخرةمتعلقة ببيانات   قضايااليت لديها األطراف  ألنّال غري املتأخرة

  .ختص كل طرف على حدة فردية من خالل توصيات تتم خماطبتهاامتثال إضافية 
لذلك فإن التوصية اجلماعية بشأن هذه املسألة املتعلقة ببيانات سنة األساس وبيانات خط األساس والبيانات السنوية، 

)  والسنوات السابقة٢٠٠٤مثل البيانات السنوية عن سنة  (يف سنة سابقةعندما يكون من املفروض تقدمي البيانات السنوية 
  :يةبالصيغة التالتكون 

تقدمي بيانات سنة األساس اللتزاماا بشأن  يف حالة عدم امتثال اليت هي على أن تذكّر األطراف اللجنةلذا اتفقت "
فيما يتعلق لربوتوكول بالتزاماته اليت ينص عليها ا] سنوات[وبيانات خط األساس أو البيانات السنوية عن سنة 

 االجتماع التايل قبلعشرة أسابيع : لتاريخا[ال يتجاوزيف موعد كن، ومم يف أقرب وقت البيانات املتأخرةتقدمي ب
  ]."رقم االجتماع[ اللجنة يف اجتماعها لكي تنظر فيها، وذلك ]للجنة

اليت ال يزال يتعني تقدميها عن السنة السابقة مباشرة، ميكن التوصية اجلماعية بشأن هذه املسألة املتعلقة بالبيانات السنوية و
  : التاليةأن تكون بالصيغة

السنة السابقة مباشرة [اللجنة على أن حتث األطراف اليت مل تقم حىت اآلن باإلبالغ عن بياناا لسنة  لذا اتفقت"
من الربوتوكول، ويفضل أن  ٧من املادة  ٤و ٣ نيلفقرتل تقدمي تلك البيانات بأسرع ما ميكن طبقاً على] لالجتماع

حىت يتسىن للجنة  يف ]  للجنةالتايل االجتماع قبلعشرة أسابيع : التاريخ [ال يتجاوزيكون ذلك يف موعد 
  ."تقدير مدى امتثال الطرف للربوتوكول] رقم االجتماع[اجتماعها 

اليت ختص بيانات خط األساس املتأخرة، ميكن أن تكون بالصيغة ذه املسألة اخلاصة بطرف معني واملتعلقة التوصية و
  :التالية

املواد املستنفدة لألوزون الواردة بشأن تقدمي بيانات خط األساس على ] الطرف[لجنة على أن حتث ال لذا اتفقت"
 قبل عشرة أسابيع :التاريخ [ال يتجاوزلربوتوكول وذلك على سبيل األولوية ويف موعد با] ....[يف املرفقات 
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تقدير مدى امتثال الطرف ] رقم االجتماع[، حىت يتسىن للجنة  يف اجتماعها ] للجنةالتايلاالجتماع 
  ."للربوتوكول

اليت ختص بيانات سنة األساس املتأخرة، ميكن أن تكون بالصيغة ذه املسألة اخلاصة بطرف معني واملتعلقة التوصية و
  :التالية

  إنّ اللجنة،"
لبيانات  على تقدمي أفضل تقديرات ممكنة اننصتالربوتوكول  من ٧ من املادة ٢ و١ إىل أنّ الفقرتني إذ تشري

  ؛سنة األساس عندما ال تكون البيانات الفعلية متاحة
أن يقدم بيانات سنة األساس بشأن املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف ] الطرف[تطلب إىل   )أ(
عشرة أسابيع قبل االجتماع : التاريخ[بالربوتوكول يف أسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز [...] املرفقات 
  "؛]رقم االجتماع[، لكي تنظر فيها اللجنة يف اجتماعها ]التايل للجنة

اليت ختص البيانات السنوية املتأخرة اليت كان ينبغي تقدميها مباشرة يف ذه املسألة اخلاصة بطرف معني واملتعلقة التوصية و
  :السنة السابقة، ميكن أن تكون بالصيغة التالية

طبقاً ] السنة السابقة لالجتماع[ورة تقدمي بياناته عن السنة بضر] الطرف[ر  على أن تذكّاللجنةلذا اتفقت "
عشرة أسابيع : التاريخ [ال يتجاوزمن الربوتوكول، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد  ٧من املادة  ٤ و٣ نيلفقرتل

تقدير مدى امتثال الطرف ] رقم االجتماع[حىت يتسىن للجنة  يف اجتماعها ]  االجتماع القادم للجنةقبل
  ."توكولللربو

اليت ختص البيانات السنوية املتأخرة اليت كان ينبغي تقدميها يف سنوات ذه املسألة اخلاصة بطرف معني واملتعلقة التوصية و
  :سابقة أخرى، ميكن أن تكون بالصيغة التالية

ن ويف كوقت ممأسرع يف ] السنوات/السنة[تقدمي بياناته عن ] الطرف[ أن تطلب إىل  علىاللجنة لذا اتفقت"
  ]"رقم االجتماع[كي تنظر فيها يف اجتماعها ]  للجنةالتايل االجتماع قبلعشرة أسابيع : التاريخ [ال يتجاوزموعد 

  عدم تقدمي البيانات املطلوبة مما أسفر عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف  :١٥احلالة 
اليت ينص ه اتم أحد األطراف بيانات طبقاً اللتزامدندما ال يق ع وهي تنطبق باجتماع اللجنة يف اية السنة،١٥احلالة  تتعلق

  .بتقدمي البيانات مع انتهاء اجتماع اية السنةعليها الربوتوكول فيما يتعلق 
  :املتعلقة ببيانات خط األساس املتأخرة ميكن أن تكون بالصيغة التالية املسألة بشأن هذهالتوصية 
  إنّ اللجنة،"

 املتعلقة باملواد اخلاضعة للرقابة املتأخرة مل يقم بإبالغ بيانات خط األساس ]رفالط[ أن  إىلإذْ تشري
  ؛]X[املرفق الواردة يف 
ذا التقرير يف حالة عدم y([ [القسم ( ]X[ الطرف يف مشروع املقرر الوارد يف املرفق تدرج  )أ(

] رقم االجتماع[جانب االجتماع  قبل اعتماد مشروع املقرر من املتأخرةقيام الطرف باإلبالغ عن البيانات 
  .لألطراف



 توصيات موحدة -ية مرجعمواد 

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول: ذالدليل التمهيدي للجنة التنفي 63

ألحكام  وفقًاعدم االمتثال ملتطلبات تقدمي البيانات دف وضع خطوط أساس   :-/-قرر املمشروع 
  ٥من املادة ) د (اً ثاني مكررا٨ً و٣الفقرتني 

ضع خطوط وذلك من أجل باإلبالغ عن بياناا عن سنة أو أكثر ومطالبة  أن األطراف التالية إىل شريإذْ ي
 :٥من املادة ) د ( ثانياً مكررا٨ً و٣ن ا الفقرتوحبسب ما تنص عليهربوتوكول، بال] X[ألغراض املرفق هلا أساس 

  ؛]األطراف[
 يضع تلك األطراف يف حالة عدم امتثال اللتزاماا باإلبالغ عن عدم تقدمي هذه البيانات  أنّإىل شريإذْ ي

  ؛تأخرة األمانة للبيانات املتلقيك حلني البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال وذل
   البيانات؛معرفة هذه امتثال تلك األطراف لربوتوكول مونتريال دون ه ال ميكن حتديد مدى أنؤكديإذْ 
 التعديالت  على إما على بروتوكول مونتريال أومل تصدق سوى مؤخراً األطراف ذه مجيع ه بأنّإذْ يقر[

ن مأن األطراف حصلت إىل  أيضاً ولكن يشري[ ]لتزام باإلبالغ عن البيانات،على الربوتوكول اليت تنص على اال
  ]على مساعدات تتعلق جبمع البيانات؛ الوكاالت املنفذةوعرب الصندوق متعدد األطراف 

يقرر أن األطراف التالية مل تقم بتقدمي بياناا عن السنوات وعن املواد اخلاضعة للرقابة املبينة،   - ١
املواد ] (Y[، اموعة ]X[لتحديد خطوط األساس اخلاصة ا للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق املطلوبة 

من بروتوكول مونتريال، وهي بذلك تكون يف حالة عدم امتثال اللتزاماا بشأن اإلبالغ عن ) املستنفدة لألوزون
  :بيانات املتأخرةالبيانات مبوجب بروتوكول مونتريال إىل حني تتسلم األمانة ال

  ؛]Z[عن السنوات ] املادة املستنفدة لألوزون] [Y[اموعة ] X[املرفق ]: الطرف[  )أ(
 برنامج املساعدات ضمن إطاراألطراف على التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة هذه  ثحي  - ٢

إبالغ البيانات على ، من أجل طراف ومع الوكاالت املنفذة األخرى التابعة للصندوق متعدد األ،من أجل االمتثال
  ؛وجه السرعة إىل األمانة

 األطراف فيما هذهاستعراض حالة أن تعمد يف اجتماعها القادم إىل طلب إىل جلنة التنفيذ ي  - ٣
  "؛ عن البياناتيتعلق باإلبالغ

  :التاليةاملتعلقة ببيانات سنة األساس املتأخرة ميكن أن تكون بالصيغة  املسألة بشأن هذهالتوصية و
  إنّ اللجنة،"

 فيما يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة املتأخرة الطرف مل يقم باإلبالغ عن بيانات سنة األساس  أنّ إىلإذْ تشري
  ؛]X[الواردة باملرفق 

ذا التقرير يف حالة عدم Y[ ([القسم (] X[ الطرف يف مشروع املقرر الوارد يف املرفق تدرج  )أ(
] رقم االجتماع[ قبل اعتماد مشروع املقرر من جانب االجتماع املتأخرةعن البيانات قيام الطرف باإلبالغ 

  لألطراف؛
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من  ٧ملادة من ا ٢ و١ تنيالفقرمبوجب عدم االمتثال ملتطلبات إبالغ البيانات   :-/-قرر املمشروع 
  بروتوكول مونتريال

، ١٩٨٦(من سنوات األساس ن سنة أو أكثر باإلبالغ عن بياناا عمطالبة  أن األطراف التالية إىل شريإذْ ي
، وذلك حبسب ما تقتضيه  املواد اخلاضعة للرقابة جمموعاتفيما يتعلق مبجموعة أو أكثر من) ١٩٩١ أو ١٩٨٩
  ؛]األطراف [:من بروتوكول مونتريال ٧من املادة  ٢ و١ الفقرتان

راف يف حالة عدم امتثال اللتزاماا باإلبالغ عن  يضع تلك األطعدم تقدمي هذه البيانات  أنّإىل شريإذْ ي
  ؛تأخرة األمانة للبيانات املتلقيالبيانات مبوجب بروتوكول مونتريال وذلك حلني 

] التعديالت  على إما على بروتوكول مونتريال أومل تصدق سوى مؤخراً األطراف ذه مجيع ه بأنّإذْ يقر 
ن مأن األطراف حصلت إىل  أيضاً ولكن يشري[ ]إلبالغ عن البيانات،على الربوتوكول اليت تنص على االلتزام با

  ]على مساعدات تتعلق جبمع البيانات؛ الوكاالت املنفذةوعرب الصندوق متعدد األطراف 
م األطراف أفضل تقديرات دقت على أن ان من الربوتوكول تنص٧املادة من  ٢ و١ نيالفقرت أنّإىل  يشريوإذْ 

  ر إليها يف تلك األحكام عندما ال تكون البيانات الفعلية متاحة؛ممكنة للبيانات املشا
يقرر أن األطراف التالية مل تقم بتقدمي بياناا عن سنوات األساس وعن املواد اخلاضعة للرقابة   - ١

جب الفقرتني  وهي بذلك تكون يف حالة عدم امتثال اللتزاماا بشأن اإلبالغ عن البيانات مبواًحتديداملبينة، املطلوبة 
  : من بروتوكول مونتريال إىل حني تتسلم األمانة البيانات املتأخرة٧ من املادة ٢ و١

  ؛]Z[عن السنوات ] املادة املستنفدة لألوزون] [Y[اموعة ] X[املرفق ]: الطرف[  )أ(
عدات  برنامج املساضمن إطاراألطراف على التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة هذه  ثحي  - ٢

إبالغ البيانات على ، من أجل  ومع الوكاالت املنفذة األخرى التابعة للصندوق متعدد األطراف،من أجل االمتثال
  ؛وجه السرعة إىل األمانة

 يطلب إىل وكاالت التنفيذ ذات الصلة التابعة للصندوق متعدد األطراف أن تزود األمانة بأي   - ٣
  ؛بيانات ذات فائدة قد تكون حصلت عليها

يطلب إىل األمانة أن تتصل باألطراف املدرجة يف هذا املقرر وأن تقدم املساعدة يف اإلبالغ   - ٤
  ؛٧ من املادة ٢ و١مبثل هذه التقديرات عمال بالفقرتني 

 األطراف فيما هذهاستعراض حالة أن تعمد يف اجتماعها القادم إىل طلب إىل جلنة التنفيذ ي  - ٥
  "؛ت عن البيانايتعلق باإلبالغ

  :املتعلقة بالبيانات السنوية املتأخرة عن االستهالك واإلنتاج ميكن أن تكون بالصيغة التالية املسألة بشأن هذهالتوصية و
  إنّ اللجنة،"
 ذكر تقرير األمانة بشأن [UNEP/OzL.Pro/ImpCom[xx][xx]البيانات الوارد يف الوثيقة   إىل تقريرتشريإذ "

  ؛]٧ادة  املالبيانات املطلوبة مبوجب
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م دذا التقرير األطراف اليت مل تقY[ ( [القسم(] X[املرفق  مشروع املقرر الوارد يف تدرج يف  )أ(
 اعتماد قبل من بروتوكول مونتريال ٧ملادة  باوذلك عمالً] السنة[املواد املستنفدة لألوزون عن شأن بياناا ببعد 

  ."ملشروع املقرر] رقم االجتماع [ األطرافاجتماع

   من بروتوكول مونتريال٧بيانات ومعلومات مقدمة من األطراف وفقاً للمادة   :-/-قرر املع مشرو
كان جيب أن تقوم باإلبالغ عن بياناا عن  طرفاً] X [أصلطرفاً من ] X[أن إىل  التقديرمع  شري يإذْ

وفقاً ] السنة[يونيه /ن حزيرا٣٠ باإلبالغ عن بيانام يف ت األطراف قامهذهمن ] Z[قد فعلت ذلك وأن ] السنة[
  ؛١٥/١٥للمقرر 

  ؛]األطراف [: األطراف التالية مل تقم حىت اآلن باإلبالغ عن بيانااأنّ إىل بقلق شرييإذْ و
 يضع تلك األطراف يف حالة عدم ٧ باملادة عمالً] السنة[عدم تقدمي هذه البيانات عن   أنّإىل شريإذْ ي

  ؛تأخرة األمانة للبيانات املتلقيت مبوجب بروتوكول مونتريال وذلك حلني امتثال اللتزاماا باإلبالغ عن البيانا
 الرصد والتقدير يعوق يف الوقت املناسب ا عدم قيام األطراف باإلبالغ عن بياناأنّإىل  أيضاً شريوإذْ ي

   الربوتوكول؛ضمن إطار اامتثال األطراف اللتزامادى  ملنيالفعال
 أعمال كثرياًيونيه من كل سنة يسهل / حزيران٣٠ البيانات يف موعد غايته أن إبالغإىل  كذلك شريوإذْ ي

تنفيذ بروتوكول مونتريال فيما يتعلق مبساعدة األطراف العاملة مبوجب لاللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف 
  ؛وتوكولاملنصوص عليها يف الرببري الرقابة ا من الربوتوكول على االمتثال لتد٥ من املادة ١الفقرة 

حيثّ األطراف املدرجة يف هذا املقرر على التعاون عن كثب، وحسب اإلمكان، مع وكاالت   - ١
  التنفيذ من أجل إبالغ البيانات املطلوبة إىل األمانة على وجه االستعجال؛

  يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض وضع تلك األطراف أثناء اجتماعها القادم؛  - ٢
لى مواصلة تقدمي بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد أن تتوافر األرقام لديها ع األطراف عشجي  - ٣

  .١٥/١٥ عليه يف املقرر مت االتفاقيونيه من كل سنة، طبقاً ملا / حزيران٣٠ قبلويفضل أن يكون ذلك 

  اإلقرار بتقدمي البيانات املطلوبة وتسوية مسألة االمتثال لإلبالغ عن البيانات  :١٦احلالة 
عندما يكون أحد األطراف قد قدم وهي تنطبق باجتماعي اللجنة يف منتصف السنة ويف اية السنة،  ١٦احلالة  تتعلّق

  . اللجنةصادرة عنتوصية صادر عن األطراف أو ر سابق  وفقاً اللتزاماته مبوجب الربوتوكول ومبوجب مقراملتأخرةبياناته 
  :التاليةميكن أن تكون التوصية بشأن هذه املسألة بالصيغة 

اليت ينص  وفقاً اللتزامه املتأخرةبتقدمي مجيع البيانات ] الطرف[قيام إىل التقدير تشري مع اللجنة على أن  لذا اتفقت"
وصف حالة االمتثال، [، اليت تشري إىل أنه ]التوصية/إشارة إىل املقرر[تقدمي البيانات وعليها الربوتوكول فيما يتعلق ب

 .]"لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول] السنة[يف يف حالة امتثال "مثالً، 
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 اللجنة يف املراحل املختلفة من تطبيق إجراء عدم االمتثال على حاالت عدم االمتثال أو عدم تضعها من التوصيات اليت قد للحاالت العاديةخمطط   - ٢املخطط 
  * الواردة يف الربوتوكولاملستنفدة لألوزونلتخلص التدرجيي من املواد لزمنية لجداول الاالمتثال احملتمل ل

  

 
 

 مقرر اجتماع األطراف

اإلقرار بعدم الوفاء ببعض أو جبميع : ١٠
االلتزامات بتخفيض املواد املستنفدة لألوزون 

يف مقرر اليت يتعني تنفيذها يف سنة معينة 
  وطلب توضيح

اإلقرار بالعودة إىل االمتثال ألحكام : ١١
 الربوتوكول

طلب تقرير عن بعض أو مجيع االلتزامات : ٩
الواردة يف مقرر واليت يتعني تنفيذها يف سنة 

 معينة

 وخطة توضيحطلب :١
 عمل

اإلقرار بوصول التوضيح وطلب خطة  :٣
 العمل

اإلقرار باحلصول على التوضيح وحسم  :٤
 مسألة االمتثال

و خطة عمل مما أسفر عدم تقدمي توضيح أ :٥
 عن إحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف

إرجاء تقدير حالة االمتثال : ٢
 لضيق الوقت أمام الطرف نظراً

 للرد على األمانة

اإلقرار بوصول خطة : ٧
عمل وإحالة مشروع مقرر 

 إىل اجتماع األطراف

اإلقرار بوصول توضيح وخطة عمل  :٦
 وإحالة مشروع مقرر إىل اجتماع األطراف

عدم وصول خطة عمل : ٨
مما أسفر عن إحالة مشروع 
 مقرر إىل اجتماع األطراف

اإلقرار بتنفيذ مقرر يف وقت سابق ملوعد : ١٢
 تنفيذ التزام يف سنة معينة

 اإلقرار بإمتام التزام: ١٣

 فمثالً .صيات الروتينيةمراحل يف التو ختطي ناًه مت أحياالحظ أن *
 يكون قد قدم ألن الطرف ١توصية من نوع احلالة  جتاوزميكن 
 توضيحعمل استجابة لطلب األمانة احلصول على   وخطةتوضيحاً

 . البيانات السنويةمن تقرير الطرف عن ناشئ حنرافال
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 املنصوص  اللجنة يف املراحل املختلفة من تطبيق إجراء عدم االمتثال أو عدم االمتثال اللتزامات إبالغ البياناتتضعها اليت قد  املعتادة من التوصياتحلاالتخمطط   - ٣املخطط 
 ولعليها يف الربوتوك

عدم تقدمي : ١٥
البيانات املطلوبة مما 
أسفر عن إحالة 
 مشروع مقرر إىل
 متأخرةطلب بيانات : ١٤ اجتماع األطراف

اإلقرار بتقدمي : ١٦
البيانات املطلوبة وتسوية 
مسألة االمتثال لإلبالغ 

 عن البيانات

مقرر اجتماع 
 األطراف
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   يف النصوص املتعلقة باألوزون عادة تستخدماليتتخصصة املصطلحات املختصرات واملمسرد   ٣-٦

A5  من بروتوكول مونتريال ٥املادة  من ١وجب الفقرة طرف عامل مب  
  ١١٥ و١١٤، ١١٣، ١٢، ١١ مركبات الكربون الكلورية فلورية  املرفق ألف اموعة األوىل
  ٢٤٠٢ و١٣٠١، ١٢١١هالونات   املرفق ألف اموعة الثانية
، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ١١٢، ١١١، ١٣ مركبات الكربون الكلورية فلورية  املرفق باء اموعة األوىل

  ٢١٧ و٢١٦، ٢١٥ ،٢١٤
   كلوريد الكربونابعر  املرفق باء اموعة الثانية
  )١، ١، ١ثالثي كلورو اإليثان (كلوروفورم امليثيل   املرفق باء اموعة الثالثة

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  املرفق جيم اموعة األوىل
  مركبات الكربون اهليدرو برومو فلورية  املرفق جيم اموعة الثانية
  يثاناملبرومو كلورو   املرفق جيم اموعة الثالثة

  بروميد امليثيل  املرفق هاء
 حساامن مادة معينة خاضعة للرقابة، واليت يتم الكمية املستهلكة أو املنتجة   خط األساس) بيانات(

 يقوم اليت  تلك املادةستهالك أو إنتاجام البيانات التارخيية السنوية الباستخد
أقصى استهالك أو إنتاج  لتحديد  هذه الصيغةستخدم وت.الطرف باإلبالغ عنها

 دمةأما الصيغة املستخ.  يف سنة معينةسنوي مسموح به للطرف من هذه املادة
 القسم فيأيت بياا حتديداً يف ساب خط األساس لكل مادة خاضعة للرقابةيف ح
  .٣ من الدليل التمهيدي، اجلدول ١-١-٦

بيانات االستهالك أو اإلنتاج من مادة خاضعة للرقابة يقوم الطرف باإلبالغ   بيانات سنة األساس
 من ٢ و١ ني الفقرت٧لسنوات املوضحة باملادة عنها وذلك عن إحدى ا

  .الربوتوكول
BCM  برومو كلورو ميثان  
CAP  برنامج املساعدة على االمتثال  

CEIT ا مبرحلة انتقال اليتبلدانالمتر اقتصادا   
CFC مركبات الكربون الكلورية فلورية  

  سنة معينةلتصدير مادة خاضعة للرقابة يبلغ عنها طرف -استرياد+ إنتاج   استهالك
  واد الواردة يف املرفقات ألف وباء وجيم وهاء من بروتوكول مونتريالامل  مواد خاضعة للرقابة

CRP  اجتماعغرفةورقة   
CTC كلوريد الكربونابع ر  

ExCom  اللجنة التنفيذية  
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GEF مرفق البيئة العاملية  
GTZ  للتعاون التقيناألملانيةالوكالة   

HCFC مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  
ImpCom تنفيذجلنة ال  

خطوات حمددة يف إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال ميكن أن يتخذها   اإلرشاديةقائمة التدابري 
  مؤمتر األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال للربوتوكول

البند ألف من قائمة التدابري 
  اإلرشادية

املساعدة املساعدة املناسبة، مبا يف ذلك املساعدة على مجع البيانات وإبالغها، و
  التقنية، ونقل التكنولوجيا، واملساعدة املالية، ونقل املعلومات والتدريب

  إصدار التحذيرات  اإلرشاديةالبند باء من قائمة التدابري 
 تعليق العمل مبعاهدة، أو بشأن يف القانون الدويل الساريةالتعليق، طبقاً للقواعد   اإلشاريةالبند جيم من قائمة التدابري 

أو ومزايا معينة طبقاً للربوتوكول، سواء كان ذلك خاضعاً لقيود زمنية حبقوق 
، مبا يف ذلك ما يتعلق بالترشيد الصناعي، واإلنتاج، واالستهالك، غري خاضع

  .والتجارة، ونقل التكنولوجيا، واآللية املالية والترتيبات املؤسسية
INF  وثيقة معلومات  

LVC البلد املستهلك لكميات ضئيلة  
MAC مكيف هواء نقال  
MDI جهاز استنشاق باجلرعات املقننة  
MLF لتنفيذ بروتوكول مونتريالتعدد األطرافاملصندوق ال   

MLFS  تعدد األطرافاملأمانة الصندوق  
MOP اجتماع األطراف  
NCP إجراء عدم االمتثال  

Non-A5 من بروتوكول مونتريال٥املادة وجب طرف غري عامل مب   
NOO وزون الوطينمسؤول األ  
NOU وحدة األوزون الوطنية  
ODP دالة استنفاد األوزون  
ODS مادة مستنفدة لألوزون  

OEWG عامل مفتوح العضويةالفريق ال  
 عنها تدمري املواد اخلاضعة للرقابة اليت يبلغ - املواد الوسيطة - اإلنتاج اإلمجايل  اإلنتاج

  أحد األطراف عن سنة معينة
QPS ومعاجلات ما قبل الشحني زراعاحلجر ال  
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R&R االستعادة وإعادة التدوير  
RMP خطة إدارة التربيد  
TCA امليثيلكلورو فورم   

TEAP فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  
TOC جلنة اخليارات التقنية  

TPMP  النهائيإدارة التخلص التدرجيي خطة  
UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
UNEP مج األمم املتحدة للبيئةبرنا  

UNIDO منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
WB البنك الدويل  
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  واجلداول واملخططاتاإلطارات مراجع   ٤-٦
  مراجع اإلطارات

  الصفحة  املوضوع  الرقم
  ٨   من بروتوكول مونتريال٨ املادة  ١
  ١٢  من إجراء عدم االمتثال) و (٧الفقرة   ٢
  ١٣  إجراء عدم االمتثالمن ) ج (٧الفقرة   ٣
  ١٤   من إجراء عدم االمتثال١٥ و١١، ١٠، ٨الفقرات   ٤
  ١٧  "موافقة شاملة"  ٥
  ٢٨  ١٦ و١٥التوصيتان املوحدتان   ٦
  ٢٩  ١٣ و١٢، ١١، ١٠، ٩التوصيات املوحدة   ٧
  ٣٠  ٨ و٧، ٦، ٤، ٣التوصيات املوحدة   ٨
  ٣٢  ١٦و١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣التوصيات املوحدة   ٩
  ٣٤  ١٥ و١٤التوصيتان املوحدتان   ١٠
  ٣٦  ٦ و٥، ٤، ٣، ٢، ١التوصيات املوحدة   ١١
  ٣٦  ٥ الفقرة ١٣/١٥املقرر   ١٢
 عدم بشأن للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف اإلرشاديةالقائمة   ١٣

  االمتثال للربوتوكول
٤٩  

  مراجع املخططات
  الصفحة  املوضوع  الرقم
  ١٥  مراحل لتطبيق إجراء عدم االمتثالست   ١
 اللجنة يف املراحل املختلفة من تضعها من التوصيات اليت قد الروتينيةللحاالت خمطط   ٢

تطبيق إجراء عدم االمتثال على حاالت عدم االمتثال أو عدم االمتثال احملتمل 
 يف  الواردةلتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزونلزمنية لجداول الل

  الربوتوكول

٦٦  

 اللجنة يف املراحل املختلفة من تضعها اليت قد  املعتادة من التوصياتحلاالتخمطط   ٣
 املنصوص عليها تطبيق إجراء عدم االمتثال أو عدم االمتثال اللتزامات إبالغ البيانات

  يف الربوتوكول

٦٧  
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  مراجع اجلداول

  الصفحة  املوضوع  الرقم
  ٢٣  ائق اجتماعمنوذج جلدول أعمال ووث  ١
  ٤٣  )٧ من املادة ٢ و١الفقرتان (بيانات سنة األساس   ٢
  ٤٣  ) ثالثا٨ً و٣ الفقرتان ٥ حاء، املادة ٢ واو، ٢ - ألف٢املادة (بيانات خط األساس   ٣
  ٤٤  )٧ من املادة ٤ و٣الفقرتان (تقرير البيانات السنوي   ٤
 - ألف ٢املواد ( مبوجب الربوتوكول ٢٠٠٦موجز تدابري الرقابة املطبقة على األطراف يف عام   ٥

  )٥ طاء و٢
٤٤  

  ٤٦  ) من الربوتوكول٤املادة  ( والصادراتالتجارة مع غري األطراف واحلظر على الواردات  ٦
على نص توصية بشأا املسائل اإلجرائية املعتادة املتعلقة بعدم االمتثال اليت وافقت اللجنة   ٧

  موحدة
٤٨  
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  شبكة اإلنترنت عناوين مفيدة على  ٥-٦
  شبكة اإلنترنتعناوين مفيدة على   ١-٥-٦

يرجى االتصال بأمانة (الصفحة الرئيسية اخلاصة بأعضاء جلنة التنفيذ دون غريهم، مع وصالت بوثائق االجتماعات 
  )األوزون للدخول إىل هذه الصفحة

https://ozone.unep.org/impcom/private  
لمقررات اليت اعتمدا اجتماعات ل جتميع ؛لتوصيات اليت اعتمدا جلنة التنفيذل جتميع ؛تقارير اجتماعات جلنة التنفيذ

  :الدليل التمهيدي للجنة التنفيذ ائل اليت نظرت فيها جلنة التنفيذواملس األطراف بشأن إجراء عدم االمتثال
impcom/Documents_Meeting/org.unep.ozone://http  

  تقارير اجتماعات األطراف
mop/Documents_Meeting/org.unep.ozone://http  

هذه حالة التصديق على معلومات عن نص الربوتوكول وتعديالته وب تالوص، مع  ألمانة األوزونالرئيسيةالصفحة 
   القادمة والتواريخ املقترحة لالجتماعاتاملعاهدات

org.unep.ozone://http  
Ratificatio_and_reatiesT/org.unep.ozone://http 

http://ozone.unep.org/Events/meetings2008and2009.pdf  

تقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية ووثائق ب ألمانة الصندوق متعدد األطراف، ووصالت الرئيسيةالصفحة 
 :٢٠٠٥ هيولي/االجتماعات منذ متوز

/org.multilateralfund.www://phtt 
http://www.multilateralfund.org/documents.htm  

  قاعدة بياناته املتعلقة باملشروعاتباملوقع الشبكي ملرفق البيئة العاملية ووصلة 
/org.gefweb.www://http 

cfm.home/org.gefonline.www://http  

   للوكاالت املنفذةالرئيسيةالصفحات 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

http://www.undp.org/montrealprotocol/ 

  برنامج عمل األوزون، برنامج األمم املتحدة للبيئة
http://www.uneptie.org/ozonaction 

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
http://www.unido.org/doc/5072 

  البنك الدويل
http://www.worldbank.org/montrealprotocol 

https://ozone.unep.org/impcom/private
http://ozone.unep.org/Events/meetings2008and2009.pdf
http://www.multilateralfund.org/documents.htm
http://www.undp.org/montrealprotocol/
http://www.uneptie.org/ozonaction
http://www.unido.org/doc/5072
http://www.worldbank.org/montrealprotocol

