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 التوصية
 

َب         االتفاقيةفي الجلسِة الثانيِة لمؤتمِر أطراف  ُب َأْن َيْطال ؤتمِر األطراف َيِج ِغ ، م ة لمكافحة التب اإلطاِري
راف، ُيلخّ   ؤتمِر األط ِة لم ِة الثالث ر للجلس داد تقري َة ِإلْع ي  األمان ر ف ادة النظ َة إلع َة المحتمل ُص األنظم

 :التقرير َيِجُب َأْن يكون. التطبيِق و التي َقْد ُتتبّنى ِمن ِقبل مؤتمِر األطراف
 الدولية األخرى؛ االتفاقياتاجتذاب األسبقيات ذات العالقة من  •
ة    • اِن، ومناقش ْد يتبّني ي َق ة الت ات الُمْخَتِلف راءات واآللي ن اإلج لَّة ع تحقاقاتخالصة مفص رق  اس الط

 البديلِة؛ 
ان       • ك، وإن آ أن َيُكوُن ُمَصمَّمًا لَتسهيل الُمناقشِة المّطلعِة في الجلسِة الثالثِة لمؤتمر األطراف حول ذل

 .مؤتمر األطراف َقْد َيستمرُّ بتأسيس مثل هذه األنظمِة لمراجعِة التطبيِق
 

 الخالصة التنفيذية
 

ة اإلطا   ار صحتهِم،            اتفاقية منظمة الصحة العالمي ْن دم ة والمستقبليِة ِم اِل الحالي ة ألجي ِغ ُتسَتهدُف ِحماي ة لمكافحة التب ِري
ة   االقتصادية ومن األضرار   ة والبيئي المِي     واالجتماعي ِغ الع اِء التب ادة  (لوب ة   ). 3الم َد  مفاوَض ة َبْع ز    االتفاقي ا حي و إدخاله

وِي  التنفيذ، التحدي القادم للدول األطراف هو ْجلَب بنوَد ا ِة و   لاللتزامات لمعاهدِة إلى الحياِة من خالل التطبيِق الق الجوهري
 .و تقدمها وذلك  للَسماح لتأثيِرها باالزدياد االتفاقيةوتطويِر  استأنفتالتي آانت قد 

 
ادة            وُب بالم ِغ مطل ة لمكافحة التب ة اإلطاِري ة منظمة الصحة العالمي أن َيبقي تحت الم    23.5مؤتمر أطراِف اتفاقي ِة  ب راجع

، لهذا الغرِض َيتضمن عدد ِمْن النشاطاِت،  'وَيتخُذ القراراَت الضروريَة للَترويج لفعالية التطبيِق االتفاقيةالمنتظمِة لتطبيَق 
ة  زة الفرعي ك تأسيس األجه ن ضمن ذل ِة  . م اِت البيئي ًا تحت اإلتفاقي دولِي، خصوص اوِن ال ْن التع اطِق األخرى ِم ي المن ف

ًا ُتؤّسسُ       المتعددة األطراِف،  دة  عموم دول األطراف في المعاه ِق    ' ال ِة التطبي ؤتمر   ) SIRs(' أنظمة لمراجع اَعَدة م لُمَس
 .األطراِف  في ُجهوِده لُمَراَقَبة فعالية المعاهدَة ولَتمييز الطرِق التي قد ُتحسن من تأثيِرها

 
ُس  تمر    SIRsُيؤّس ق مس ًا  تطبي ؤتم    / عموم ل م ن ِقب ة ِم ة منتخب ع للجن ي خاض راف، الت ة   : ر األط ي المراقب غُل ف َتْش

َة           اَت ذات العالق ين الحكوم ا ب دَة وم ة المعاه راِف و أمان ع األط ل م ق بالَعَم ّهيُل التطبي دِة؛ تس ِق المعاه تمرِة لتطبي المس
ة حاالت عدم        زام والمنظمات الغير حكوميَة للَتزود بالنصيحِة والمساعدِة لألطراِف؛ حاالت عنون  لتزامات الالمحتمل   االلت

ؤتمر األطراف من أداء دوِر       ين م المعاهدِة، عادة بالتشاور مع مؤتمر األطراف؛ وُيبلُغ بشكل دوري لمؤتمر األطراف لَتْمك
ذه           . مراجعِة التطبيِق المستمِر زة في ه ة مجّه ول التجاري ة و الحق ْن  حقوق اإلنسان و البيئ اِت ِم أمثلة على مثل هذه اآللي

 .الورقِة
 

ة مالئَم لمراجعِة التطبيِق تحت   بَتأسيس نظاَم ين األطراِف لُمعالجة          االتفاقي اوَن ب ُن التع ؤتمر األطراف َسُيحّس ة، م اإلطاري
 :وباِء التبِغ العالمِي بعمل ما يلي

 ؛االتفاقيةَتسهيل مشارآة المعلوماِت وتعّلُم الطرِق الفّعالِة لَتطبيق بنوِد  •
 من ذلك بناء القدرِة حيث تكون مطلوبِة؛تسّهيُل بنَد المساعدِة في التطبيِق، من ض •
اِت َأو إسهاِب       -َأو عمِل ِمن ِقبل مؤتمر األطراف  انتباهَتمييز القضايا التي فيه  • اِت َأو اإلتفاقي ل تطويِر التعليم مث

 ُيْمِكُن َأْن ُيساعدا على َتسهيل التطبيِق؛ -ترتيباِت التعاون الدوليِة 
 غزى للمجتمع المدني في العمِل الدولِي على القضايا المعنونة في المعاهدِة؛ والمّطلَع وذو الم االشتراكُيساعُد  •
 .مؤتمر األطراف اجتماعاتَيْضمُن بأّن الزخَم للتطبيِق ُمصان بين  •

 
ؤتم               ل م ن ِقب افي  ِم ؤّدى بشكل آ التطبيق ال ُيْمكن أْن ت االلتزام ب ة النهوض ب ل لجن ن ِقب ؤّدى ِم ر الوظائف التي ُيْمِكُن َأْن ُت

ة ِة االتفاقي ل أمان ن قي ْن   اجتماعات. األطراف بنفسه َأو م ر ِم دد آبي ل ع ن ِقب َر ِم ل أن ُتْحَض ن المحتم ؤتمر األطراف م م
ْن القضايا             -طرُف  147لالتفاقية اإلطارية  -البلداِن  َدُه عدد ِم وَن ِعْن ل سنتين، وَأْن َيُك ط بشكل سنويًا َأو آ َل فق لكي ُيْحَم

َغَط       .أعماله المحدود و ذو الوقت الضّيقالموجودة على جدول  ك مصادَر محدودة وَأْن ُتْض ذ أن تمتل إّن أمانَة المعاهدَة ُتحب
ل ضمن الجلسات         َب العم ة حاالِت عدم        . في الُمَحاَوَلة لمقابلة تشكيلة واسعة من مطال اك صعوبة في ُمَخاَطَب َيكون هن َس

ّداها ْد َتتح ان ، التي َق زام في أغلب األحي ل االلت ؤتمِر األطراِف آك ة لم ا آأمان مُح . في دوِره د َتْس ة ق ة محّكم تأسيس لجن
لالستمرارية الضروريِة، وفي أغلب األحيان معقد وُمفّصل، العمل اّلذي َسُينّفُذ خالل العملية الشّفافة وفي الهدف الجغرافي   

ؤتمر     . لمنتدى التمثيل  ى م ِة إل ذه المجموع ِة، ُيسّهل      األطراف  و رفع تقرير منتظم من ه اونَي باألمان َل التع َد للعم ، والَتعّه
ة  أّن فعالي اّم في الضمان ب دِة، ويلعب دور ه ِر لألطراف في المعاه از األآب ِق بالجه ى قضايا التطبي َة عل َة المّطلع الُمناقش

 .دياالتفاقية اإلطارية يْمِكن َأْن تز
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ِة األ  ة       بموجب أفضل أمثلِة ُممارسِة ِمْن اإلتفاقياِت الدولي ة اإلطاري ة التطبيق لالتفاقي ام مراجع )  FCTC SIR(خرى،  نظ
 :َيِجُب َأْن َيتضّمَن

 ِمن ِقبل مؤتمر األطراف؛ نمنتخبيأفراد  20-10لجنة محّكمة تمثيلية بشكل جغرافي تضم  •
 في فترات منتظمة، مدعومة من قبل األمانِة؛ لالجتماعالشرط على اللجنِة  •
ة و إجراءات الدول ألطراف، واألما • ب          / ن ؤتمر األطراف، لَجْل ل م ن ِقب ة األخرى المؤسسة ِم زة الفرعي َأو األجه

 اللجنِة؛ انتباهقضايا التطبيِق إلى 
َة    • الحيات اللجن ه ص راءات لتوجي اذإج وِد    التخ ِق بن ياِت بخصوص تطبي راراِت والتوص ةالق ور  االتفاقي والتط

 اف؛ و، و توجيه  تفاعِله َمع مؤتمر األطرلالتفاقيةالمستقبلي 
ِة    • مُح للجن راءات َتْس ارةإج اء    الستش ِة ، بإعط رى ذات العالق زة األخ رافاألجه رورِي    اعت دوِر الض ّيِن لل مع

 .لالتفاقية) 17(والفقرِة التمهيديِة  4.7، آما هو معترف به في المادة االتفاقيةللمجتمع المدني في إْنجاز هدِف 
 

 المقدمة
 

ك   من ْصَبحْت أآثر شيوعًا في الَسَنوات األخيرة من خالل مدى  القلِق الدولِي، عمل المعاهداِت المتعددة األطراِف َأ ضمن ذل
ز    . البيئِة، حقوق اإلنسان، التجارة، والصحة م ترآي عْت، ت اه آما أن ممارسة إعداد المعاهداِت َتوّس ى الطرِق التي     االنتب عل

وَن مُ     ُن َأْن  َتُك ي ُيْمِك داِت الت ِد للمعاه رض الوع م ع ا ت ل  فيه كل أفض ًا بش ًة عملي ون   . دَرآ وِد يك ذه الُجه ى ه ز عل الترآي
ا   باالعتراف ط          . بأن نجاُح َأو فشُل معاهدُة يكمن في تطبيِقه دول، هي فق دة، وسريانه من خالل تصديِق ال إّن تبني المعاه

ه من خالل    المهم في تعبير المعاهدِة بحد نفسه المعنى الذي َتْجلُب أطر. الخطوات المبكرة لخروجها للحياة اَف المعاهدَة إلي
بالِد أو    ِق ضمن ال كل التطبي ى ش ِة، عل اِلهم الالحق دولِي،  أعم اوِن ال لوبالتع ة    واألس ى ُمَناَقَش ادرة عل راف ق ي أي أط ف
 .المساعي المشترآة وأّي خالفات قد تْظهر في التطبيِق

 
 اآلليات واإلجراءات الضروري لزيادة  تأثير المعاهدِة

 
 عاهدَة تحت المراجعِة المنتظمِةعملية الم بقاء

 
ِل                ِة العم ة عملي َة بنفسها فقط هي ِبداي أّن األداة القانوني رُف ب ِغ َتعت ة لمكافحة التب ة اإلطاِري اتفاقية منظمة الصحة العالمي

ُب من م      االتفاقيةِمْن  23.5المادة . التعاونِي لمكافحة وباِء التبِغ العالمِي ِغ تطّل ' ؤتمَر األطراِف  أن  اإلطاريَة لمكافحة التب
َق     ة َيبقي تحت المراجعِة المنتظمة في تطبي اِل        االتفاقي ِق الفّع رويج التطبي راراَت الضرورَية لَت ُذ الق ك    'وَيْأخ ،من ضمن ذل

ديالتِ    ِق والتع والت والمالح ي البروتوآ ادة . تبن راف     7الم ؤتمر األط ن م َب م راحَتطّل ْن     اقت دد ِم ِق ع اِت لتطبي التعليم
 ).13إلى  8المادة ( لالتفاقيةلموضوعية الرئيسيِة النصوص ا

 
ِق المستمرة              ِة التطبي ه من أداء دوِر مراجع ؤتمر األطراف لَتْمكين ل م د أقيمت من قب وَن ق ُب َأْن َتُك . عدد ِمْن النشاطاِت َيِج

 :، مطلوب من مؤتمر األطراف أن23.5تحت المادة 
 الترّويْج و تسهيل تبادل المعلوماَت؛ •
 وتوجيه التطويَر والنقاَء الدورَي في مقارنِة المنهجياِت  للبحِث وجمع البياناِت؛  الترّويْج •
ى السياساِت       • رامِج، باإلضافة إل ِط والب الترّويْج ، آما هو ُمالئم و التطوير وتطبيق وتقييم اإلستراتيجياِت والخط

 و التشريع واإلجراءات أخرى؛
 ؛االتفاقيةوَتتبّنى تقاريَر منتظمَة في تطبيِق  21تحت المادة  دراسة التقاريَر المقّدمة من قبل األطراِف •
 ؛االتفاقيةالترّويْج وتسّهيْل تعبئَة المصادِر الماليِة لتطبيِق  •
 ؛االتفاقيةتأسيس األجهزة الفرعية ضرورَي إلْنجاز هدِف  •
ة          • ل، أجهزة مؤّهل ن ِقب زّودة ِم اون، والمعلومات الم ة آوسائل   طلب، حسب المالئم، الخدمات والتع وذات العالق

 ؛ واالتفاقيةَتْقِوية تطبيِق 
 .على ضوء الخبرة المَكتسَبة من تطبيَقها االتفاقيةالنظر في أي عمل آخر، آما هو ُمالئم، إلنجاِز هدِف  •

 
ود      21تحت المادة  يِقهم لبن ِة عن تطب اريِر الدوري ة ، ُيطلب من أطراف االتفاقية اإلطارية َتقديم التق ين   إّن . االتفاقي رابط ب ال

راِر األطراِف    ؤتمر األطرا     مراجعِة التطبيَق والتقاريَر معترف بهُا في ق ى لم  FCTC/COP1(14((  ففي الجلسِة األول
ادة     االتفاقيةفي تطبيِق  لالعتبارتقارير األطراَف َسُتشّكُل قاعدَة "التي ُتسّجُل  ذلك ) ِذْآر وتبادل المعلومات ة مع الم متوافق

ّدِم           بموجب هذ".  23.5 َل السنوَي للتق د التحلي ره، ولَتزوي ّل طرف أعطى تقري اِت لُك د التعليق ا القراِر، األمانة ُتتوّقُع َتزوي
 .الدولِي في تطبيِق االتفاقية اإلطارية

 
اِت   23.5 21الهدُف من تلخيص النشاطاِت في المادة  من االتفاقية اإلطارية هو التمكن من تجميع وتبادَل وتحليَل المعلوم

ة  عمل يةوبة لُمَراَقَبة َآيَفللمطا اذ اإلجراءاِت           االتفاقي ِق، وإلتِّخ ي، لُمعالجة الصعوباِت المصادفة في التطبي التطبيق العمل ب
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ا       . المطلوبة لضمان التطبيِق الفّعاِل ذين  صادقوا عليه دِة ال اِت المعاه هذا َيْسمُح لمؤتمِر األطراِف بَتحديد آيفية خروج آلم
 .لعالم الحقيقي وَآْم تأثيرها ُيْمِكُن َأْن يزيدإلى الحياة  في ا

 
 معالجة النزاعاِت بالتفسيِر َأو التطبيِق

  
ين    باإلضافة اَت ب ة النزاع ن معالج ُن م ي ُتمّك اِت الت زود باآللي ًا للَت داَت أيض اُج المعاه ِق، َتحت ة التطبي اَت لُمَراَقَب ى اآللي إل

اآِل   آما أن المع. األطراِف حول تطبيِق المعاهدة ة المش اهدات عمومًا هي تماريَن للتعاوِن الدولِي بين الدول مصّممة لُمَعاَلَج
ة أخرى        واطني دول ِة م ى رفاهي ؤّثرا عل , المشترآِة، في الظروِف التي فيها األعماِل َأو التكاسِل في دولة واحدة ُيْمِكُن َأْن ُي

ا  ُيْمِك اللتزاماتهاالخالف على محتوى المعاهدة َأو التطبيق  ة ُن َأْن يبقي أحد الدول َتعتقُد بأنه ة     متأذي اِل َأو تكاسِل دول بأعم
 .أخرى

 
َتتعّلُق بالتفسيِر َأو ' آما هي الحالة في أغلب الوثائق الدوليِة، تتضّمُن االتفاقية اإلطارية مادة  َتتعامُل مع تسويِة النزاعات 

ل المفاوضاِت أو        ، األطراف  ُتريَد 27تحت المادة . ' االتفاقيةتطبيِق هذه  يِة مث وات الدبلوماس اِت من خالل القن َحّل النزاع
ؤتمر األطراف      . الوساطِة َأو المصالحِة ل م ن ِقب اة ِم . األطراف َقْد َتْقبُل تحكيَم خاصَّ إلزامَي أيضًا بموجب اإلجراءات المَتبّن

داِت األخرى،     على أية حال، االتفاقية اإلطارية ال تجّسُد  لحد اآلن أي نوع من اإلجراءاِت َأو اآللياِت المستخدمة في المعاه
 ".إجراءاِت  تسوية النزاعات بين الدول األطراف" الملّخص أدناه، َتْمكين النزاعاِت من المعالجة بطرِق أخرى من خالل 

 
 دور اآللياِت واإلجراءاِت لمراجعِة التطبيِق

 
ِة وإجراءاِت تسوية     اً     آال آليات مراجعِة التطبيِق المنتظم دة عملي اِح المعاه زاِع حاسمة إلنج ة    . الن ة وثيق ة اإلطاري االتفاقي

ه       اِت واإلجراءاِت لضمان بأّن ذه اآللي مصاغة بشكل جيد التي عممت المنفعَة العظيمَة لمكافحة التبِغ العالميِة، تحتاُج مثل ه
 .إمكانيتهاُيْمِكُن َأْن تعيش بكامل 

 
راِف   بة ألط ائعة اآلن بالنس راءاِت   األدواتهي ش اِت واإلج ِة لَتأسيس اآللي ِة الدولي ِة ' القانوني ِة لمراجع ة آأنظم المعروف

ِق  أثيِرهم  ) SIRs(' التطبي ين ت ة وَتحس ي المراقب اَعَدة ف ِة  . للُمَس ذه األنظم ل ه راِف   -مث ارير األط ة تق مين مجموع َتْض
ة اعدة الُمخْ     ,  المنتظم كاِل المس د ألش ة، وبن ق المكرس زام التطبي ة الت زاِم     لجن از اإللت راِف إلْنج ُتعطى لألط ي َس ِة اّلت َتِلف
الج بشكل         - بالتزاماتهم دة لكي تع دول األطراف في المعاه يْسمُح لكل من مراجعة التطبيَق واحتياجات تسوية الخالفات لل

 .مستمر و بناءًا على قاعدة متعددة األطراف
 
 

ةً 'نحو نظرة متعددة األطراف أآثر   جزئيًا، ُحدد بتغيير إجراءاِت تسوية النزاِع  SIRsتطوير  ى  ' إداري زام إل رُف  . االلت َتعت
تَج عن      التزامات بانتهاكَليَس بالضرورة نتيجَة رغبِة الدول  االلتزامالنظرُة اإلدارية  بأّن عدم  ُن َأْن َيْن معاهدِتهم، لكن ُيْمِك

االة      عدد ِمْن صعوباِت التطبيِق من ضمن ذلك القدرِة البيروقراطيِة والتقني ِة المحدودِة، الغموض والالمب ِة والعلميِة والمالي
ة و  االقتصادية بلغِة المعاهدِة، والفاصل الزمني للتعقيدات  ددة األطراِف       االجتماعي رات السياسية للمعاهدات المتع و التغيي

 .تكون مطلوبة في أغلب األحيان
 

ة      -هذه  االلتزامأنظمِة إدارِة  إن.ممارسة شائعة جدًا اآلن في الحقِل البيئِي SIRsإّن تبني  ل لجن ن ِقب ا ِم تم األشراَف عليه
راف    ؤتمر األط ل م ن ِقب يِن ِم دِة والمعيَّن ي المعاه ل األطراف ف ن ِقب حون ِم ي أعضائها ُمَرشَّ راِء، و الت ْن الخب ة ِم  -محّكم

ّهُل     : مصممة لـِ دِة؛ ُتس ِق المعاه زام تعمل في المراقبة المستمرِة لتطبي دَة و األجهزة       بالَع االلت ة المعاه دول و أمان ل مع ال َم
اعدِة ؛       يحِة والمس راِف بالنص زود األط ة لَت ر حكومي ات الغي ة والمنظم ات ذات العالق ين الحكوم ا ب رى، وم ة األخ الفرعي

االِت عدم     ُل مع ح زامواَلتعام ةِ    االلت دِة ذات العالق ؤتمر أطراِف المعاه ادة بالتشاور مع م االِت الخرِق ا  . ، ع لواضِح في ح
ْرض        االلتزامالمعاهدِة، لجان تطبيق  اللتزامات ؤتمر األطراف،، وفي َبْعض الحاالِت، لَف َقْد تفوض لَتقديم التوصياِت إلى م

 :التعاون بين الدول لُمَعاَلَجة المشاآِل المشترآِة ِمن خالل SIRsُيسهل . النتائِج على الطرف الغيِر ملتزم
 

 ّلُم الطرِق الفّعالِة في َتطبيق بنوِد المعاهدِة؛َتسهيل مشارآة المعلوماِت و تع •
 َتسهيل بنَد المساعدِة في التطبيِق، من ضمن ذلك بناء القدرِة حيث تكون مطلوبِة؛ •
 َأو العمِل ِمن ِقبل مؤتمر األطراف َقْد ُيساعُد على َتسهيل التطبيِق؛ انتباهَتمييز القضايا التي فيها  •
 وذو المغزى  في العمِل الدولِي على القضايا التي تعالجها المعاهدِة؛ و مساعدة المجتمع المدني المّطلَع •
 .مؤتمر األطراف اجتماعاتْضماُن بأّن الزخَم في لتطبيِق باق بين  •

 
وَن ُمَؤد       االعترافتأسيس لجنة اإللتزاِم بالتطبيق يْعكُس  ا ال َتستطيُع َأْن َتُك ائَف التي ُيؤّدوَنه أّن الوظ ن    ي ب افي ِم ة بشكل آ

ل          اجتماعات . بل مؤتمر األطراف بنفسه َأو من قبل أمانِة المعاهدَةِق تم حضورها من قب ؤتمر األطراف من المفضل أن ي م
ى          , أآبر عدد ممكن من الدول ْن القضايا الموجودة عل َدُه عدد ِم وَن ِعْن ل سنتين، وَأْن َيُك لكي ُيْحَمَل فقط بشكل سنويًا َأو آ

ة          . ت الضّيق جدول أعماله المحدود و ذو الوق َغَط في الُمَحاَوَل ك مصادَر محدودة وَأْن ُتْض ذ أن تمتل دَة ُتحب َة المعاه إّن أمان
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زام في أغلب    . لمقابلة تشكيلة واسعة من مطالَب العمل ضمن الجلسات  َسَيكون هناك صعوبة في ُمَخاَطَبة حاالِت عدم االلت
ؤتمرِ       ة لم ا آأمان ي دوِره ّداها ف ْد َتتح ي َق ان ، الت ل  األحي راِف آك تمرارية       .األط مُح لالس د َتْس ة ق ة محّكم يس لجن تأس

دى              ّفافة وفي الهدف الجغرافي  لمنت ة الش ُينّفُذ خالل العملي ذي َس ل اّل ل، العم د وُمفّص الضروريِة، وفي أغلب األحيان معق
َل التع     و رفع تقرير منتظم من هذه المجموعِة إلى مؤتمر. التمثيل  َد للعم ِة، ُيسّهل الُمناقشَة    األطراف، والَتعّه اونَي باألمان

 .المّطلعَة على قضايا التطبيِق بالجهاز األآبِر لألطراف في المعاهدِة
 
 

 .أنظمة مراجعة التطبيق في مجال حماية البيئة و حقوق اإلنسان و التجارة
 

SIRs   عدد هاّم .تلفِة ِمْن القلِق الدولِيمنتشرة جدًا في المجال البيئِي، حيث أن هناك ترآيب مماثل مُكّرَر عبر مناطِق مخ
. ، يشرَف عليها من قبل اللجان الدائمةالتزامالبيئيِة المتعددة األطراِف َتبّنت تطبيَق  إجراءات شامَلة إلدارِة  االتفاقياتِمْن 

ألوربا  االقتصاديةلجنة ال اتفاقيةتتضمن لجنة تطبيَق نظاِم مونتريال على المواِد التي َتستنفُذ طبقَة األوزوَن، لجنة تطبيَق 
باسيل للتحكم بتحرآاِت النفايات الخطرِة و  باتفاقية وااللتزامللحد من تلوِث الهواء بعيد المدى، اآللية لَترويج التطبيِق 

 التزامالحيوِي، ولجنة  التنوععلى  لالتفاقيةببروتوآول آارتاجينا على األمان الحيوي  االلتزامالتخلص منها، لجنة 
الجدول الذي يلّخُص إجراءاَت هذه اللجاِن بالتفصيل موجود . إطاِر اُألمم المّتحدَة على تغيِر المناِخ التفاقيةايوتو معاهدة آ

 1 .بأسفل إلى هذه الورقِة
 

 مستقلُةالرئيسيِة َلها لجاُن خبرُة  االتفاقياتمماثل جدير بالمالحظُة أيضًا في مجال حقوَق اإلنسان، الذي فيه ُآّل  اتجاهأي 
 .في الَردِّ التوصيات و بمهّمة لَفْحص التقاريِر المنتظمِة المقّدمة من قبل الدول األطراِف ولَتلخيص المخاوِف مكّلَفة

و َتتضّمُن هذه اللجاِن لجنَة حقوَق اإلنسان، التي ُتراقُب تطبيَق الميثاِق الدولِي على الحقوق المدنية و السياسية 
، والتي ُتراقُب تطبيَق والميثاِق والدولِي على الحقوِق واالقتصادية واالجتماعيةثقافيِة لجنة الحقوِق ال2؛بروتوآوالتها

الدوليِة على  االتفاقيةلجنة القضاء على الّتمييز العنصري، التي ُتراقُب تطبيَق  3؛واالقتصادية واالجتماعيةالثقافيِة 
الدوليِة إلزالِة ُآّل  االتفاقيةييِز ضّد الِنساِء، التي ُتراقُب تطبيَق لجنة إزالِة التم4القضاء على آافة أشكال الّتفرقة العنصريِة؛

مكافحة التعذيِب ومعالجته َأو العنف المنزلي  اتفاقيةالتي ُتراقُب تطبيَق , لجنة مكافحة التعذيِب5أشكال التمييز ضّد الِنساِء؛
حقوِق الطفِل؛ ولجنة الُعّماِل  اتفاقيةراقُب تطبيَق التي ُت 7إنسانيِة أو حاالت العنف األخرى؛ لجنة حقوق الطفل،أو الال6

 8 .الدوليِة لحمايِة حقوِق ُآّل الُعّمال المهاجرون وأعضاء أسرهم االتفاقيةالمهاجريِن، الذي ُيراقبوَن تطبيَق 
 

َتمَّمة بنشاطاِت و هي ُم) WTO(في التجارة الدوليِة، إجراءات تسوية النزاِع قويةًِ جدًا ِمْن منظمة التجارة العالميِة 
َيفترُض جهاز مراجعِة السياسة التجاريَة يراجع بشكل دوري السياسات ). TPRB(أجهزة مراجعة السياسة التجاريِة  

' التجارة المتعددة الجوانَب  اتفاقياتتحت  بالتزاماتهمالتجاريِة الوطنيِة للدول األعضاء لكي ُتحّسَن تقيد الدول األعضاء 
التجاريِة  االتفاقياتبعض  9باإلضافة لذلك،. 'عظمى، وَفْهم، السياسات التجارية وممارسات األعضاء  باإلْنجاز بشفافيِة

، ) TPRBِ(لديها إجراءاِت متخصصة في ُمَراَقَبة تطبيِقهم وفاعليتهم، مثل مجلِس أجهزة مراجعة السياسة التجارية 
الدول األعضاء  التزامتعلقة بالملكية الفكرية، وبشكل خاص، على السماِت التجاريِة الم االتفاقيةالذي ُيراقُب عمليَة 

 10 .تحت هذه االتفاقية، َيْخلُق حوارًا للتطبيِق  أقل مجابهة ِمْن جهاز تسوية النزاَع بالتزاماتهم
 

 :مراجعة عناصر التطبيق الفعَّال آليات
 

SIRs  بنوِد معّينِة َتتطّلُب تطويَر إجراءات اإللتزاِم أسس بقراِر مؤتمر األطراف للمعاهدِة ذات العالقِة، تحت  -البيئة
هي من األنظمَة األآثر شموليَة و تطورًا -حتى البنوِد العاّمِة َتعطي مؤتمر األطراف القوة لَخْلق أجهزة فرعية , التطبيِق

نفًا  ُمشَرف عليها ِمن ِقبل لجنة ُآّل اإلجراءاِت البيئيِة المَذآورة آ .بشكل جيَد لتطبيِق إدارة اإللتزاِم و تطّورها لهذا الحّد
إّن المقاعَد التي تم من خاللها تعيين المرّشحين ِمْن الدول األطراِف في  عضو، 20-10دائمة صغيرة مؤلفة من حوالي 

ادة َتجتمُع اللجاُن ع. ، َسيكوُن ِعْنَدها خبرُة ذات عالقُة، على أساس التمثيِل الجغرافِي العادِل خالل نظام دورياالتفاقية
، التزويد بالنصيحًة ومساعدَة األطراِف لاللتزامعلى األقل مّرتين ُآّل َسَنة و تتضّمن مسؤولياتها مثل هذه األموِر آالَترويج 

، وفي َبْعض الحاالِت، ُيطّبُق  لَتسهيل اإللتزاِم، النظر في حاالَت عدم اإللتزاِم المحتملِة، عمل توصياَت لمؤتمر األطراف،
 لمن الدو االتصاالتإجراءات اللجاَن َقْد تستحضر بعدد ِمْن الطرِق، عمومًا يتضمن ذلك . لعدم اإللتزاِم نتائَج مالئمَة

مدعومة من قبل (األطراف بخصوص مخاوف االلتزام بالتطبيق بما يتعلق بهم، َأو فيما يتعلق بالدول األطراف األخرى 
اهدِة َأو األجهزة األخرى المشترآة في ُمَراَجَعة تقاريِر التطبيِق والمعلومات المرسلة من أمانة المع -) توثيق المعلوماِت

 .السنويِة المقّدمة من الدول األطراف
 

بينما ُآّل لجنة االلتزام بالتطبيق البيئية ترفع تقاريرها السنوية لمؤتمر األطراف للمعاهدة ذات العالقة ، َتختلُف ِعالقاَتهم 
 -بروتوآول آايوتو  التزاملجنِة  باستثناء -أآثر اللجاِن  .للسلطاِت المطبقة  عليهم َمع مؤتمر األطراف بشكل ملحوظ طبقًا

هم ُيشّجعوَن عادة لَتقديم التوصياِت، لمؤتمر األطراف الذي َقْد ُيقّرُر التطبيق َأو . القراراِت اتخاذَلُه القليل جدًا من ُسلطات 
اعدِة أو نقِل تقنيِة ما َأو بناء قدرِة ما، أو ظهور حذر للطرف، َأو عدم التطبيق، على سبيل المثال بَتزويد الطرف بالمس
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لجنة . اللجان أيضًا، في معظم الحاالت، ُيقّدُم التوصياَت مباشرة للطرف .ُيعّلُق الحقوَق واإلمتيازاَت للطرف تحت المعاهدِة
مباشرة، وَيستلُم توجيه عاَم فقط ِمْن مؤتمر  آايوتو ِعْنَدها سلطاُت شاملُة لَتطبيق النتائِج على األطراِف الغير ملتزمِة

الغالبية َقْد َيستشيُر األجهزة الفرعية  .تفاعِلهم مع األجهزة األخرى أسلوبَتختلُف اللجاُن أيضًا بالمدى في . األطراف
ء القدرة مع أجهزة التمويل بخصوص بنِد بنا البعض مثل لجنِة مونتريال، َيتبادُل المعلومات. األخرى في المعاهدِة

َتْسمُح باالستعانة بالخبرات الخارجية، على سبيل  -مثل باسيل، آارتاجينا، ولجان آايوتو  -آخرون . والمعونة الماليِة
 .المعلوماِت ِمْن المنظماِت الغير حكوميِة و الحكومية ذات العالقِة باستالمالمثال 

 
تقاريَر أطراِف المعاهداِت الدوريِة ، تجتمُع مّرتين ُآّل َسَنة، وَلُها  أغلب لجاِن الخبرة لمعاهدِة حقوَق اإلنسان ، التي ُتراجُع

الخطيرَة  االنتهاآاتالقوَُّة لَتبّني القراراِت أو البياناِت َأو التوصياِت للدول األطراف آإجراءات إنذار مبّكر حيث ُيمّيزوَن 
عدد ِمْن المعاهداِت ُتزّوُد أيضًا األطراِف . 'لتعليقاِت العاّمِة المعروفة با' فعًال، ولنشر التفسيراِت الرسميِة ِمْن المعاهدِة، 

في . استعملتالمعّينِة للطرف اآلخِر، لكن حتى اآلن هذه البنوِد لم يَسَبَق و َأْن  االنتهاآاتللشكوى للجنِة الخبيرِة حول 
لعالميِة األعضاء للُمَراَجَعة على مراحل السياِق التجارِي، ُتخضُع منظمة التجارة العالميَة  ُآّل دول منظمة التجارة ا

أجرَى على أساس  بيان سياسِة التصريح ِمن ِقبل العضو و التقرير المعدَّ ِمن ِقبل ( اقتصادهممَتَفاُوتة طبقًا لحجِم 
 يجتمع حوالي خمس TRIPS، بينما  )في أمانِة منظمة التجارة العالميَة في قسم مراجعة سياسة التجارة  االقتصاديين

مراِت ُآّل َسَنة، َيستلُم تبليغاَت َتطبيق التشريِع من الدول األعضاء، ُيراجُع أجهزة مراجعة السياسة التجاريِة  التشريَع 
 .الوطنَي المتعّلق آل عامَّ، و يرفع تقرير سنوي إلى مجلس منظمة التجارة العالميَة العاِم

 
 مكافحة التبغنظام مراجعِة تطبيِق االتفاقية اإلطارية ل:  الخاتمة

 
المتعّددة الجوانِب الُمْخَتِلفِة ُتصبُح هاّمة جدًا في ضمان التطبيِق  االتفاقاتإّن تبني آلياِت إجراءاِت مراجعِة التطبيِق تحت 

وفي الحقيقة، فال حماية البيئة   َأو ال معاهدَة حقوِق اإلنسان تعمل بدون مثل هذه . المقبولة عالميًا لاللتزاماتالفّعاِل 
بدون نظاِم مالئِم لمراجعِة . و َجعَلها في َنصِّ المعاهدَة االلتزاماتآللياِت واإلجراءاِت لَتسهيل التطبيِق في ممارسِة ا

َتْأخُذ القراراَت الضروريَة ' و'المراجعة المنتظمة ' التطبيِق، أطراف المعاهدة َسَتِجُد صعوبة في إْبقاء المعاهدة تحت 
  .االتفاقيةِمْن  23.5، آمؤتمر األطراف المطلوب لَيعَمُل تحت المادة 'ِل للَترويج لتطبيِقها الفّعا

 
في َأْخذ القراراِت الضرورِية  23تحت المادة  انتدابهلضمان أن االتفاقية اإلطارية ُأْحَيت بإمكانيِتها الكاملِة، وبموجب 

نظام لمراجعِة التطبيِق لُمَساَعَدة األطراِف في َجْلب ، فإن مؤتمر األطراف َيِجُب َأْن ُيؤّسَس االتفاقيةللَترويج عن تطبيِق 
َيِجُب َأْن  SIRبموجب أفضل األمثلِة الممارسِة ِمْن اإلتفاقياِت الدوليِة األخرى، . بنوِد االتفاقية اإلطارية إلى الحياِة

 :َيتضّمَن
 

 األطراف؛ أفراد منتخبة ِمن ِقبل مؤتمر 20-10على  اشتملتلجنة التمثيل الدائمة جغرافيًا  •
 في فترات منتظمة، مدعومة من قبل األمانِة؛ لالجتماعبند للجنِة " •
َأو أجهزة فرعية أخرى مؤسسة ِمن ِقبل مؤتمر األطراف، لَجْلب قضايا / إجراءات للدول ألطراِف، واألمانة و •

 اللجنِة؛ انتباهالتطبيِق إلى 
والتطور  االتفاقيةاِت بخصوص تطبيِق بنوِد القراراِت والتوصي التخاذإجراءات توجيهية لسلطاِت اللجنَة  •

 ، و لتوجيه تفاعِله َمع مؤتمر األطراف؛ ولالتفاقيةالمستقبلي 
المخصص المعطَى لدوِر  باالعترافباألجهزة األخرى ذات العالقِة ،  لالستشارةاإلجراءات التي َتْسمُح للجنِة  •

              والفقرِة  4.7هو معترف به في المادة  ، آمااالتفاقيةالمجتمع المدني الضرورِي  في إْنجاز هدِف 
 .االتفاقيةمن ) 17(التمهيديِة 

 
نظام مراجعِة تطبيِق الذي َيتضّمُن العناصر التي أدرجْت فوق َسُيسهل من التعاوَن بين دول أطراف االتفاقية اإلطارية في 

 :معالجة وباِء التبِغ العالمِي ِمن خالل
 

 ؛االتفاقيةاِت والتعّلُم على الطرِق الفّعالِة في َتطبيق بنوِد َتسهيل مشارآة المعلوم •
 تسّهيُل بنَد المساعدِة في التطبيِق، من ضمن ذلك بناء القدرِة حيث تكون مطلوبِة؛ •
مثل تطويِر التعليماِت َأو اإلتفاقياِت َأو  -َأو العمِل ِمن ِقبل مؤتمر األطراف  االنتباهَتمييز القضايا التي فيها  •

 ُيْمِكُن َأْن ُيساعدا في َتسهيل التطبيِق؛ -ِب ترتيباِت التعاون الدوليِة إسها
المساعدة في المشارآة المّطلَعة وذات المغزى للمجتمع المدني في العمِل الدولِي على القضايا المعالجة في  •

 المعاهدِة؛ و
 .مؤتمر األطراف اجتماعاتبين  قىسيبْضماُن بأّن الزخَم للتطبيِق  •
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 :ت أآثرقراءا
 

 :للمزيد من المعلومات على دوِر آلياِت وإجراءاِت مراجعِة التطبيِق تحت المعاهداِت المتعددة األطراِف، أنظر
 

Abram Chayes and Antonia Chayes, ‘On Compliance’ (1993) 47(2) International 
Organization 175; The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory 
Agreements (1998) 
 
Kal Raustiala, ‘Compliance and Effectiveness in International Regulatory Cooperation’ 
(2000) 32(3) Case Western Reserve Journal of International Law 387 
 
Michael Faure and Jurgen Lefevere, ‘Compliance with Global Environmental Policy’, in 
Regina Axelrod et al (eds), The Global Environment: Institutions, Law and Policy (2005) 163 
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التطبيِق تحت اإلتفاقياِت البيئيِة المتعددة األطراِف ةأنظمُة مراجع  
 لجنة تطبيِق مونتريال   

( م1992َأّسَس ) 
باألور االقتصاديةاللجنة  التزاملجنة   

( م1997َأّسَس  ) 
باسيل آلية  

( 2002َأّسَس  ) 
االتزام آارتا جينلجنة   

( 2004َأّسَس  ) 
وآايوت التزاملجنة   

( 2005َأّسَس  ) 
       األعضاء

في آل فرع من  10( 20-10 15 15 9 10 الرقم 
)الفرعين  

سنة 2 المدة  سنة 2  سنة 2  سنوات 4  سنوات 4   
 

 المؤهالت

مرّشحو الدول األطراِف ، 
المنتخَبة ِمن ِقبل مؤتمر 

حسب التمثيل . األطراف 
 .الجغرافي العادل

ممثلو الدول األطراِف ، المنتخبون من 
مؤتمر (قبل الجهاز التنفيذي 
 .(األطراف

مرّشحو الدول األطراِف، 
المنتخبون ِمن ِقبل مؤتمر 
األطراف، َسيكوُن ِعْنَدُه 
خبرُة ذات عالقُة وَيْخدُم 

 .ِبموضوعية

لدول مرّشحو ا
األطراِف،المنتخبون ِمن ِقبل 

، MOP/مؤتمر األطراف
بقدرتهم في المجاالت  أعترف

التمثيل الجغرافي .ذات العالقِة 
 .العادل

المنتخبون ِمن ِقبل مؤتمر 
 أعترف، MOP/األطراف

بقدرتهِم على األداء آقدرة 
.التمثيل الجغرافي العادل. الفرديِة

آل عام 4-3  االجتماعات آل عام 2  آل عام 1  آل عام ما لم تقرر اللجنة  2 
 غير ذلك

آل عام على األقل ما لم تقرر  2
 اللجنة غير ذلك

       العملية
 

فيما يتعلق بالطرف 
 بنفسه

ذآرات  ل م ُن عم ُيْمِك
 .بمخاوِف التطبيِق

َع  ُن َأْن َتْجم ة ُيْمِك اللجن
يم،  مع     المعلومات في اإلقل

 .الموافقِة

د ذآرات عن ل م ُن عم ا ُيْمِك د أنه ما تعتق
 ..غير قادرة على اإلذعان

ذآرات   ل م ُن عم ُيْمِك
از   عوباَت  انج بخصوص ص

 .االلتزام
َع   ُن َأْن َتْجم ة ُيْمِك اللجن
ع    يم، م ي اإلقل ات ف معلوم

 .الموافقِة

ذآرات   ل م ُن َأْن يعم ُيْمِك
 .االلتزامبخصوص 

ئلة      ارة أس ن إث د م ُن َأْن يزي ُيْمِك
 .مذآرات التطبيِق

ة  َلها حقوُق  إجرائيُة هاّمُة في آاف
 .أماآن عمليِة المراجعِة

 

فيما يتعلق بالطرف 
 اآلخِر

 
 
 
ذآرات ُي َل م ُن عم ْمِك

ل     ن ِقب َق ِم بخصوص التطبي
ل  ن قب دعومًا م رف، م الط

 .توثيق المعلوماِت
 
 
 

زام ُيْمِكُن عمل مذآرات بتحّفظ حول    الت
ق  ل توثي ن قب دعوم م رف، م الط

 .المعلوماِت

ل  ُن أعم ا ُيْمِك ذآراَت فيم م
ي  رف ف ل الط ق بفش يتعل

 .االمتثال

ذآرات   ل الم ُن َأْن يعم ُيْمِك
الطرف، حيث  التزامبخصوص 

ذآرة     ُل الم ذي َيعم أنَّ الطرف ال
وَن     ُل َأْن َيُك ه َأو ُيحتم َر علي ُأّث

 .متأّثر
 

الة     ارة مس َل إث ُن َأْن َيْجع ُيْمِك
ق    ا يتعل ِق فيم ذآرات التطبي م

ل تو    دعوم من قب ثيق  بالطرف، م
 .المعلوماِت
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ألوربا االقتصاديةاللجنة  التزاملجنة  لجنة تطبيِق مونتريال   باسيل آلية  االتزام آارتا جينلجنة   وآايوت التزاملجنة    

       العملية
 

 األمانة
)سكرتاريا(  

ُيْمِكُن َأْن َيعمل المذآرات 

بخصوص التطبيَق، عندما 

َيستلُم المذآرة ِمْن طرف ما 

به، َأو ِمْن طرف فيما يتعلق 

ما فيما يتعلق بطرف آخِر 

مدعوم من قبل توثيق (

؛ َأو  َيكتشُف )المعلوماِت

محتمل عندما  التزامعدم 

ُيزّوُد . ُتهّيُئ التقاريَر

وُيسّهُل بنَد المعلوماِت 

 .للجنِة، عندما ُتطلب

اللجنِة إلى بعض  انتباهُيْمِكُن إثارة 

 التزاماألموَر عندما تدرك وجود عدم 

محتمِل، ومحاولة حّل المسألَة مع 

 .الطرف مباشرة

ُيْمِكُن َأْن يعمل المذآرات 
الطرف  التزامبخصوص 

 . االلتزاماتبتقارير 
ُيزّوُد وُيسّهُل بنَد المعلوماِت 

 .للجنِة، عندما ُتطلب

َقْد ُيْطَلُب من قبل اللجنِة 
للَتزويد بالمعلوماِت ذات 

 .العالقِة

 ابه تدشُر المعلومات التي ُزوِّْن
 .من قبل اللجنِة

 

,مؤتمر األطراف  
مؤتمر 

اجتماع /األطراف
 األطراف

اجتماع /مؤتمر األطراف

األطراَف يستلم تقرير 

 .سنوي ِمْن اللجنِة

 

 

 

َقْد . تقرير سنوي ِمْن اللجنِة EB َيستلُم

َيتطّلُب من اللجنَة إلعداد تقاريِر 

المحّددِة في   بااللتزامات االلتزام

 .البروتوآول

َيستلُم مؤتمر األطراف تقرير 

 .سنوي ِمْن اللجنِة

 

اجتماع /مؤتمر األطراف

األطراف يستلم تقرير سنوي 

 .ِمْن اللجنِة

اللجنة َقْد َتْطلُب معلوماَت ذات 

عالقَة ِمْن مؤتمر 

 اجتماع األطراف/األطراف

 

  

اجتماع األطراف /مؤتمر األطراف

 .يستلم تقرير سنوي ِمْن اللجنِة

ظر بالمعلوماَت ذات اللجنة تن

العالقَة في تقاريِر مؤتمر 

  اجتماع األطراف/األطراف
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ألوربا االقتصاديةاللجنة  التزاملجنة  لجنة تطبيِق مونتريال   باسيل آلية  االتزام آارتا جينلجنة   وآايوت التزاملجنة    

       العملية
 

 أجهزة أخرى

 الصندوق المتعدد األطراف
(MLF) ت َيتبادُل معلوما

مع اللجنِة بخصوص القدرِة 
 11..والمعونة الماليِة

اللجنة َقْد َتستشيُر األجهزة  ال
 .لالتفاقيةالفرعية األخرى 

اللجنة َقْد َتْطلُب معلوماَت ِمْن 
داِر مقاصة الحماية الحيوية، 

 بموجبوأجهزة فرعية أخرى 
 .واالتفاقيةالبروتوآول 

فرق خبراء المراجعِة، التي 
أطراِف  ُتراجُع تقاريَر

البروتوآول، ُيْمِكُن َأْن تثير 
 .مسالة مذآرات التطبيِق

اللجنة تنظر بالمعلوماَت ذات 
العالقَة ِمْن فرِق خبراء المراجعِة 

واألجهزة الفرعية األخرى 
 .واالتفاقيةالنظاِم  بموجب

 

 .ال ال الخبرة الخارجية
َقْد ُيثار، بموافقِة الطرف 

 المَتعلقة بها، َأو بتوجيه ِمْن
 .مؤتمر األطراف

اللجنة َقْد َتْطلُب معلوماَت ِمْن 
 .المنظماِت الدوليِة ذات العالقِة

 
. اللجنة َقْد ترغُب بنصيحَة خبير
الحكومات المؤّهلة والمنظمات 

الغير حكومية َلها الحق في َتقديم 
المعلوماِت التقنيِة والواقعيِة ذات 

 العالقِة

 

مراعاة التقاريَر 
ت التي ُزّودْت تح
 المعاهدِة

 ال ال
نعم، اللجنة َقْد ُتراجُع 

التقاريَر الوطنيَة المزّود من 
 .قبل أطراف اإلتفاقيِة

ال، ماعدا ضمان المراجعِة 
 .العاّمِة

نعم، َتستلُم اللجنَة ُآّل التقارير 
النهائية ِمْن فرِق خبراء 

 .المراجعِة

 

ضمان المراجعًة 
باإللتزاِم  نعم، بشكل دوري فيما يتعلق .ال العاّمًة

 .بَتقديم تقرير متطلباِت البروتوآول

 
نعم، َقْد ُيْبَدُأ ِمن ِقبل قرار 

 .مؤتمر األطراف

نعم، َيْأخُذ في الحسبان 
التقارير الوطنية األطراِف 

 بموجب البروتوآول
 .ال
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ألوربا االقتصاديةاللجنة  التزاملجنة  لجنة تطبيِق مونتريال باسيل آلية  اتا جينالتزام آارلجنة   وآايوت التزاملجنة    

       السلطة
 

التوصية لمؤتمر 
األطراف و مؤتمر 

اجتماع /األطراف
 األطراف

لتوصيِة اللجنِة،مؤتمر .نعم
اجتماع األطراف /األطراف

َقْد ُيزوُِّد بالمساعدَة، اصدار 
التحذيرات، وترجئ الحقوَق 
 .واإلمتيازاَت بموجب النظام

ّبيَق ُيقّرُر متى يتم تط EB .نعم
 .التوصياَت

التوصيات َقْد ُتدِرُج . نعم
نصَّ الدعِم للطرف، إصدار 

 .التحذيرات للطرف

التوصيات َقْد ُتدِرُج نصَّ . نعم
المساعدِة، نقل التقنيِة، بناء 
القدرِة، وإصدار التحذيرات 

مؤتمر . للطرف
اجتماع األطراف َقْد /األطراف

َتْطلُب سكرتيَر تنفيذَي أيضًا 
عدم اإللتزاِم خالل  لنشر حاالِت

 .داِر مقاصة الحماية الحيوية

اجتماع /مؤتمر األطراف. ال
األطراف ُيْمِكُن فقط َأْن ُيزّوُد 

مؤتمر . اللجنَة بالتوجيه العاِم
اجتماع األطراف َقْد /األطراف

يستمُع إلى استئناف قرار اللجنِة 
) 1( 3بخصوص اإللتزاِم بالمقالِة 

 12..من البروتوآول

 

لألطراف التوصية خطة ' قد إستعمَل نظرة .نعم 
 .ال . مستمرة" ومراجعة

ُيْمِكُن َأْن ُيزّوَد . نعم
بالنصيحَة،و التوصيات غير 

 .الملزمة، والمعلومات

ُيْمِكُن َأْن ُيزّوَد بالنصيحَة . نعم
 .والمساعدَة

فرع التسهيالت ُيْمِكُن َأْن . نعم
ُيزّوَد بالنصيحَة، المساعدة، 

ُل بنَد التوصيات؛ وُيسّه
المساعدِة، نقل التقنيِة، بناء 

 القدرِة
 

 

التوصيات لجهاز 
 التمويل

 .نعم
ومؤسسة   MLFالصالت 

 ).GEF(العالمية للبيئة 
 

 ال ال ال ال
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ألوربا االقتصاديةاللجنة  التزاملجنة  لجنة تطبيِق مونتريال   باسيل آلية  االتزام آارتا جينلجنة   وآايوت التزاملجنة    

       السلطة

 

تطّويْر خطَة عمل 
 إلتزاِم

لكن، عمليًا، اللجنة قد . ال
الخطة ' إستعملْت 

 'والمراجعة 
 ال ال

اللجنة ُيْمِكُن َأْن َتْطلَب َأو . نعم
ُتساعَد الطرف الَمْعني لَتطوير 

الخطِة إلنجاِز اإللتزاِم ضمن 
 إطار زمني محدد

فرع التنفيِذ ُيْمِكُن َأْن َيتطّلَب 
اإللتزاِم ضمن  تطوير خطة عمل

جدوِل المواعيد لَتقييم التقّدِم، 
والتقديم المنتظم للتقارير عن 

 .تقّدم العمِل

 
التصريح عن عدم 

 ال ال ال ال اإللتزاَم

 .نعم
فرع التنفيِذ َيِجُب َأْن ُيصدَر إعالَن 

عن عدم اإللتزاِم قبل َتطبيق 
 .النتائِج

 

تعليق الحقوَق 
 ال ال ال ال واإلمتيازاَت

 .نعم
نفيِذ َقْد ُيعّلُق الحقوَق في فرع ت

لُمَشاَرَآة في آلياِت التطبيِق ا
 .المرنِة
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