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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٤- ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -  أوالً

  ٤  ٧- ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدمة من الدول األطرافالورقات   -  ثانياً

  ٥  ٥١- ٨   . . . . . . . . . . يات املؤسساتية لتسوية املسائل املتصلة بالتنفيذاإلجراءات واآلل  - ثالثاً 

  ٥  ٢١- ٩   . . . . . . . . . . . . . الربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون  -  ألف  

  ٨  ٢٥- ٢٢  . . . . . . . . االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  -   باء  

توكول كيوتو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبرو         -  جيم  
  ٨  ٣١- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هباامللحق

  ٩  ٣٧- ٣٢  التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدوداتفاقية   -  دال  

الربوتوكول املتعلق بالسالمة البيولوجية امللحق باتفاقيـة التنـوع           -  هاء  
  ١١  ٤٠- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيولوجي

 إمكانيـة   اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا بـشأن          -  واو  
االطَّالع على املعلومات واملشاركة العامة يف اختـاذ القـرارات          

  ١٢  ٤٦- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . وإمكانية االحتكام إىل القضاء يف املسائل البيئية

اتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائيـة             - ي زا  
  ١٣  ٤٩- ٤٧  . . . . . . . . . ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية

  ١٣  ٥١- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة  -  حاء  

  ١٤  ٥٦- ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتوصيات واإلجراءات املقترحةالنتائج  - رابعاً 

  رفقامل

  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ددة األطرافـعملية استشارية متعلمشروع اختصاصات 
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  معلومات أساسية -  أوالً
  :نة، ما يلي الذي اعتمده يف دورته الثام٨- م أ/٢٠ يف املقرر ،قرر مؤمتر األطراف  - ١

 اإلجـراءات  دراسـة فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية ملواصـلة     آخر ل اً  يعقد اجتماع أن    )أ(
  ؛ وإلصدار توصيات بشأهناواآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ

 إىل  ٢٧ آرائها بشأن املادة     إبالغ، ترغب يف    مهتمةيدعو أي أطراف ومؤسسات ومنظمات      أن    )ب(
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١انة أن تفعل ذلك كتابة يف موعد ال يتجاوز األم

يطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل جمموعة آراء األطراف الواردة يف وثائق               أن    )ج(
  متعددة األطراف  استشاريةمؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك مشروع يقدم خيارات لعملية              

   فضالً عن جمموعة اآلراء اليت قدمها األطراف؛،واختصاصات هذه العملية
  .أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساً ألعماله  )د(

ثامنة ملؤمتر   يف موجز اجتماع الفريق يف الدورة ال       ،والحظ رئيس فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية        - ٢
  األطراف، أن الوفود املشاركة يف هذه الدورة مل تكن مستعدة للتعمق يف مناقشة مـسائل التنفيـذ واالمتثـال                   

 أنه سيكون من املمكن مناقشة هذه املسألة القانونية حيث رأتفيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 
حيدد ) االستراتيجية(ن وضع إطار استراتيجي للنهوض بتنفيذ االتفاقية  مؤمتر األطراف بشأيبّتبشكل أفضل ما إن 

. كل عشر سنوات، وبشأن مستقبل جلنة مراجعة تنفيذ االتفاقية بصفتها هيئة فرعية منبثقة عن مؤمتر األطـراف                
كما ساد . افوخلص الفريق إىل أنه من املستحسن إذن تأجيل النظر يف تلك البنود إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطر

  .بشأن كل مسألة على حدةاً وتقريراً شعور بأنه ينبغي أن يصدر مؤمتر األطرف مقرر

وتقدم بوجه خاص معلومات حاليـة عـن        .  وتستكملها ICCD/COP/(8)7وتضم هذه املذكرة الوثيقة      - ٣
.  التطـورات  مـن  عما استجد    باإلضافة إىل معلومات عن   املذكورة،  السوابق ذات الصلة املشار إليها يف الوثيقة        

ليس من املمكن نقل آراء األطراف املدرجة يف        ف،  وتقدميها تقارير األمم املتحدة  بصياغة  وبسبب الشروط املتعلقة    
بيد أن األمانة ستجعل تلك التقارير      . ٨- م أ /٢٠طلوب يف املقرر    على النحو امل  التقارير السابقة ملؤمتر األطراف،     

  . للرجوع إليها ومناقشتها، حسب االقتضاءاً  األطراف تيسري خالل الدورة التاسعة ملؤمتر)١(متاحة

 ،٨-م أ/٢٠اجلزء األول وهو عبارة عن مقدمة عن املقرر ف. وتتألف هذه الوثيقة من أربعة أجزاء ومرفق واحد - ٤
ى حيوواجلزء الثالث   . آراء األطراف يعرض  اجلزء الثاين   و. معلومات أساسية عن حل املسائل املتصلة بالتنفيذ      يقدم  

 إىل جانب االتفاقات املتعـددة األطـراف        ، تطورات وما استجد من  معلومات مستوفاة عن السوابق ذات الصلة       
االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة فيما يتعلق باخليارات والسبيل يتضمن واجلزء الرابع . املتصلة بالبيئة

                                                      

   ICCD/COP(5)/8وICCD/COP(4)/8 وICCD/COP(3)/18 و ICCD/COP(2)/10 انظـر الوثـائق   )١(
 .ICCD/COP(8)/7وICCD/COP(7)/9 وICCD/COP(6)/7 و
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حيوي مشروع اً واحداً  يشمل هذا التقرير مرفقاً،وأخري. تنفيذحنو اختاذ تدابري حلل املسائل املتصلة بالاً للمضي قدم
 .٨- م أ/٢٠ هو مطلوب يف املقرر على حنو ماعملية استشارية متعددة األطراف، لاختصاصات 

  املقدمة من الدول األطرافالورقات -  ثانياً

األطـراف   رة شفوية إىل  ، مذك ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ويف   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين يف  أرسلت األمانة،    - ٥
 ،٢٠٠٩مايو /أيار ١٥ويف . واملؤسسات واملنظمات املعنية لتذكريها بإبالغ األمانة بآرائها فيما يتعلق هبذه املسألة

وتـرد  .  واململكة العربية الـسعودية    ،وكولومبياوترينيداد وتوباغو،    ،تسلمت األمانة اآلراء املقدمة من أستراليا     
تفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      ال الشبكي على املوقع    ،ألمانةهبا إىل ا   قدمت   يغة اليت   بالصاملقترحات بأكملها،   

  .<www.unccd.int>التصحر 

األطراف اليت تواجه مصاعب يف الوفاء هي مساعدة  وظيفة نظم االمتثال    تكون أحد األطراف أن     ويرتئي - ٦
من أن تكون تأديبية وأال تكرر  المتثال تيسريية بدالًفينبغي أن تكون نظم ا. بالتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية

فإن إعداد آليات امتثـال  وبالتايل، .  من االتفاقية٢٨األحكام اخلاصة بتسوية املنازعات املنصوص عليها يف املادة     
 . يشكل أولوية من أجل كفالة التنفيذ الفعال يف االتفاقات متعددة األطراف املتصلة بالبيئةأالّينبغي 

 : كن تلخيص موقف طرف آخر فيما يتعلق هبذه املسألة كما يليومي - ٧

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية    دراسةأن يواصل    فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية    لينبغي    )أ(
اف إىل  اليت قد تثار فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية أثناء االجتماعات املقبلة ملؤمتر األطر املسائل املتصلة بالتنفيذ  لتسوية

  ؛أن يتم التوصل إىل اتفاق فيما بني األطراف
، فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية  ممثلة بالتساوي يف     واجملموعاتوينبغي أن تكون املناطق       )ب(

  ؛وينبغي أن يضم الفريق خرباء قانونيني
  ؛جيب أن تعني مجيع اجملموعات اإلقليمية ممثليها يف كل اجتماع ملؤمتر األطراف  )ج(
  :من املهم للغاية أن تراعي األمانة ما يلي، أثناء إعداد وثيقة العمل  )د(
  ؛احلالية والسابقة لألطرافسهامات اإل  ‘١‘
سـيما   التقدم الذي مت إحرازه يف هذا الشأن عن طريق االتفاقيات األخرى املتصلة بالبيئـة، ال                ‘٢‘

  ة بشأن تغري املناخ؛اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري واتفاقية التنوع البيولوجي
   ٦-  وم أ  ٥-  االجتماعـات م أ    وهـي الوثائق املقدمة يف االجتماعات السابقة ملؤمتر األطراف،          ‘٣‘

 . ٨-  وم أ٧- وم أ

 خلفية قوية عن التقدم     فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية     أن يكون لدى مجيع أعضاء       أمهية  )ه(
  هذه املعلوماتالوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي، بغية االستفادة من احملرز يف تنفيذ االتفاقية على كل من الصعيد         

  .عند اقتراح حلول للمسائل املرتبطة بتنفيذ االتفاقية
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   املسائل املتصلة بالتنفيذ اإلجراءات واآلليات املؤسساتية لتسوية–ثالثاً 
 مـن   ٢٧ورات املتصلة باملادة    على غرار ما مت يف التقرير السابق، تشمل السوابق األكثر صلة وآخر التط              - ٨

ربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون ال: االتفاقات الدولية التاليةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
، واالتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية )بروتوكول مونتريال(
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منـها عـرب          اتفاقية  و هبا،   امللحقأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو      بش

بروتوكـول   ( التنوع البيولوجي  اتفاقيةامللحق ب  البيولوجيةالسالمة  املتعلق ب ربوتوكول  الو،  )اتفاقية بازل  (احلدود
املعلومات واملشاركة العامة إمكانية االطالع على وروبا بشأن األمم املتحدة االقتصادية ألجلنة ، واتفاقية )قرطاجنة

، واتفاقية تطبيق إجراء املوافقة )اتفاقية أرهوس( إىل القضاء يف املسائل البيئية االحتكام وإمكانية اتالقراراختاذ يف 
، )اتفاقية روتـردام  (املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية               

  ).اتفاقية ستكهومل(واتفاقية امللوثات العضوية الثابتة 

  ربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزونال -  ألف

 للجنة التاسع والثالثنياالجتماع  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١٢يف مونتريال بكندا يف الفترة من عقد  - ٩
وفيما يتصل بالتحديات املرتبطة بتنفيذ إجراء      ). اللجنة (لربوتوكول مونتريال التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال      

أمانتها قيـام األطـراف اخلاضـعة       أن تسهل   ، وافقت اللجنة على     )٣٧/٤٦التوصية  (عدم االمتثال يف املستقبل     
سالهتا لطلب بيانات إلجراءات عدم االمتثال بتقدمي البيانات واملعلومات يف املوعد احملدد وأن تدرج ما يلي يف مرا           

  :أو معلومات من األطراف

 مع اإلفادة بأن اللجنة هتدف إىل إجراء تقييمها ،معلومات عن اجلدول الزمين الجتماعات اللجنة  )أ(
الذي تعرض فيه هذه املسائل عليها، حىت تتيح الجتماع األطراف          ذاته  للمسائل املتعلقة باالمتثال يف غضون العام       

  ؛ قرارات لدعم عودة أي طرف إىل االمتثال يف أقرب فرصة ممكنةمن ما قد يلزم اعتماد
 لعدم تقدمي احملتملةتوضيح لنتائج اليت قد تترتب على التأخر يف تقدمي املعلومات املطلوبة والنتائج   )ب(

  .املعلومات املطلوبة

خلاضعة إلجـراءات   كما وافقت اللجنة على أن تيسر األمانة النظر يف املعلومات اليت تقدمها األطراف ا              - ١٠
عدم االمتثال بعد املوعد النهائي الذي حددته اللجنة، أو بعد اختتام اجتماع اللجنة املعقود قبل االجتماع السنوي 

  : ذلكلألطراف مباشرة، وذلك باختاذ اخلطوات التالية، حيثما تسىن

اع األطراف عن طريق    وتبلغ استنتاجات االجتماع إىل اجتم    إىل االنعقاد جمدداً     اللجنة   تدعوأن    )أ(
  ؛التقرير الشفوي للرئيس، حىت ميكن تسجيلها يف تقرير اجتماع األطراف

 معلومـات   ما قد يستجّد من   أن تقدم إىل اجتماع األطراف عن طريق التقرير الشفوي للرئيس             )ب(
 األطراف، وهي    اليت أوصت هبا اللجنة، ليعتمدها اجتماع      مشاريع املقررات تشري إىل وجود أخطاء يف الوقائع يف        

  .ُيدعى إىل انعقاده جمدداًمعلومات ال ميكن للجنة النظر فيها يف اجتماع 
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ـ   وإمكانية تطبيقها،  خيصنظم التر تنفيذ  ، يف معرض تقييمها ل    وأشارت اللجنة   - ١١ للبيانـات  اً  إىل أنـه وفق
نح تراخيص السـترياد    ، بإنشاء نظم مل   ١٩١الصادرة عن األمانة، مل يقم بعد عشرون من األطراف البالغ عددها            

ذلك رغم تصديقها على تعديل بروتوكول مونتريال املتعلـق بـاملواد            و وتصدير املواد املستنفدة لطبقة األوزون،    
ومن بـني هـؤالء األطـراف       . ١٩٩٩املستنفدة لطبقة األوزون، وبعض األطراف قام بالتصديق عليه منذ عام           

ذه املسألة بالتحديد، وخضع طرف آخر لدراسة اللجنة على العشرين، أحيل طرف واحد فقط إىل اللجنة بسبب ه
كما .  وأدرجت مسألة عدم االمتثال لتعديل بروتوكول مونتريال يف التوصية املتعلقة بالطرف املعين            ،أسس أخرى 
ف أخرى من األطراف العشرين إىل اللجنة ألسباب خمتلفة، لكن مل تصدر أية توصية فيما يتعلق بعدم اأحيلت أطر

  طالبـةً  إىل تلك األطراف  رسائل   األمانة   توجهواقترحت اللجنة ضرورة أن     . اهلا لتعديل بروتوكول مونتريال   امتث
وهلذه املسألة . ملا ينص عليه تعديل بروتوكول مونتريالاً  نظم ترخيص، وفقبوضعإليها توضيح أسباب عدم قيامها 

 قد تصبح بـَؤراً    نظم ترخيص    تطبقألطراف اليت ال    أمهية كبرية بالنسبة ملستقبل بروتوكول مونتريال، ذلك ألن ا        
  . للتجارة غري املشروعة يف املواد املستنفدة لألوزون

باء يف  ٤اختاذ إجراء ملواصلة تنفيذ املادة ُمَخوَّالً هلا وتساءل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان جلنة التنفيذ   - ١٢
  املذكوروقال عضو آخر إن املقرر. ىل اجتماع األطراف، الذي حييل مسؤولية هذه املهمة إ٣٨/٣٥- دضوء املقرر 

اً يتعلق أكثر جبمع البيانات، يف حني أن أي إجراء اختذته اللجنة سيسعى إىل جمرد حتديد أسباب عدم االمتثال، متهيد
  .لتقدمي املساعدة املمكنة

باء يف إطار الـدور   ٤ملادة كفالة تنفيذ اعلى  وبفاعليةووافقت اللجنة على أن خيول هلا أن تعمل بروح            - ١٣
. ، رغم أن ذلك خيرج عن إطار ممارستها املعتـادة          املذكورة  من املادة  ٤هلا يف جمال الرصد مبوجب الفقرة       املسَند  

  . كما وافقت اللجنة على مواصلة مناقشة البند يف االجتماع األربعني للجنة التنفيذ

وفيما يتعلـق   . ٢٠٠٨ متوز يوليه    ٤ إىل   ٢ الفترة من    وقد عقد االجتماع األربعني للجنة يف بانكوك يف         - ١٤
بالتجاوزات املتعلقة باجلداول الزمنية للرقابة، تضم اإلعفاءات واملنح واحلاالت اخلاصة املسموح هبـا مبوجـب               

 أوجـه   وإعفـاءات وكربـون   فلوروكبـات الكلور   االستخدام األساسية ملرَّ    أوجه بروتوكول مونتريال إعفاءات  
، واملنح املوجهة لإلنتـاج     ليلي والتح االستخدام املختربي   ألوجه ة لربوميد امليثيل واإلعفاء العام    االستخدام احلرج 

 التجاوزات النامجة إرجاء النظر يفوقد مت . ٥ االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة لتلبيةاملخصص 
 وبالنـسبة   .٢٠٠٩اجتماع األطراف يف عـام      ، لينظر فيها قبل     ١٨/١٧- دعن التخزين، مبوجب أحكام املقرر      

 لرباعي كلوريد   أوجه االستخدام املختربي  التجاوزات النامجة عن    إرجاء النظر يف    ، مت   ٥لألطراف العاملة باملادة    
أما بالنسبة لألطراف العاملة يف إطار خطط عمل مدرجـة يف مقـررات             . ٢٠١٠الكربون لينظر فيها قبل عام      

مـن     استخدام النقاط املرجعية ذات الصلة يف حتديد االنضمام إىل االلتزامات، بـدالً            اجتماع األطراف، فقد مت   
  . استخدام تدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول

يف حالة عدم   مل يكن    ٥أي طرف غري عامل باملادة      فإن  ومع مراعاة كل هذه التجاوزات املسموح هبا،          - ١٥
اً ، استناد٢٠٠٧ يف عام استيفاء هلا، أو يف حالة عدم ٢٠٠٦كه يف عام  املتعلقة بإنتاجه أو باستهالاستيفاء للشروط

املتعلقـة  استيفاء للشروط    يف حالة عدم     ٥، مل يكن أي طرف عامل باملادة        وكذلك. إىل البيانات اليت أبلغ عنها    
  .لغ عنهاإىل البيانات اليت أباً ، استناد٢٠٠٧ يف عام استيفاء هلا، أو يف حالة عدم ٢٠٠٦بإنتاجه يف عام 
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مجيع األطراف على اإلبالغ عن صادرات ووجهات مجيع املواد اخلاضعة للرقابة،            ١٧/١٦- دحث املقرر     - ١٦
  . إىل األمانة أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن األطراف اليت مل تبلغ عن ذلك٣٩/٤١ كما طلبت التوصية

، وقدم ثالثون منهم معلومات عـن       ٢٠٠٦ام  عن املواد اليت مت تصديرها يف ع      اً   طرف ٣٢يف املوجز، أبلغ      - ١٧
ومن بني األسباب . وجهات بعض الصادراتاً ومل حيدد أحد عشر طرف. أو مجيعها وجهات بعض تلك الصادرات

شركات  اليت قدمتها بعض األطراف املصدرة لعدم قيامها باإلبالغ عن وجهات الصادرات، أن املبيعات أرسلت إىل              
  . ويف حالة أحد األطراف، يفوق احلفاظ على السرية يف أمهيته تقدمي املعلومات.االشحن وليس إىل بلدان بعينه

. ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٢ للجنة بالدوحة يف الفترة من       االجتماع احلادي واألربعون  وقد عقد     - ١٨
ـ              اس وعـن البيانـات     وحبلول موعد انعقاد هذا االجتماع، قامت مجيع األطراف املطالبة باإلبالغ عن سنة األس

 من الربوتوكـول    ٧للمادة  اً  األساسية، باإلبالغ عن تلك البيانات فيما يتعلق جبميع املواد اخلاضعة للرقابة، وفق           
)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/241/2 و/Add.1 .( وطالب طرفان بإجراء تغيريات يف البيانات األساسية اخلاصة

انت اللجنة قد قررت يف اجتماعها السابق أن توصي بقبول طلب واحد،            وك. هبما فيما يتعلق مبادة بروميد امليثيل     
  . وبعدم إمكانية النظر يف الطلب اآلخر دون احلصول على معلومات إضافية

   بيانـات عـن اسـتهالكها وإنتاجهـا يف          فإن مجيع األطراف املطلوب منها تقدمي     وعالوة على ذلك،      - ١٩
  . ٢٠٠٧ بيانـات عـن عـام        ١٩١ األطراف البالغ عـددها       من ١٨٧، بينما قدم     قد فعلت ذلك   ٢٠٠٦عام  

  .أما األطراف األربعة املتبقية، فما زالت غري ممتثلة اللتزاماهتا باإلبالغ عن البيانات

 ٢٠٠٦ عامي    الواجبة التطبيق يف   تدابري الرقابة   املتعلقة باجلداول الزمنية للرقابة، لوحظ أن      االحنرافاتوفيما خيص     - ٢٠
عند تقييم االمتثال قد ُوِضَعت يف االعتبار  واحلاالت اخلاصة، احلصص املسموح هبااإلعفاءات و وكذلك ،٢٠٠٧و

من بني هذه التـدابري     و. لتدابري الرقابة على إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال          
 لربوميـد    احلرج االستخدامأوجه  اءات  ، وإعف الكلوروفلوروكربونبات   ملركَّ أوجه االستخدام األساسي  إعفاءات  

 ، وحـصص  ٥املـادة   مبوجب   لألطراف غري العاملة     ألوجه االستخدام املختربي والتحليلي    واإلعفاء العام    ،امليثيل
االحنرافات اليت ُتعزى   أما  . ٥املادة  مبوجب  لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة       املسموح هبا   اإلنتاج  

إىل حني انعقاد اجتماع األطراف يف عام لنظر فيها ا إرجاء، فقد مت ١٨/١٧- دين، مبوجب أحكام املقرر التخزإىل 
أُرجئ النظر يف االحنرافات اليت ُتعزى إىل أوجه االستخدام         ،  ٥املادة  مبوجب   وبالنسبة لألطراف العاملة     .٢٠٠٩
 خطط عمل مدرجة يف     مبوجبطراف العاملة   أما بالنسبة لأل  . ٢٠١٠ عام   حىت لرباعي كلوريد الكربون     املختربي
يف تلك اخلطط والرامية    مؤشرات قياس التخلص التدرجيي الواردة      خدمت  األطراف، فقد استُ  اجتماعات  مقررات  

  . تلك األطراف بالتزاماهتامدى تقيُّد إىل حتديد 

 سبب فائض اإلنتاج    وطلبت اللجنة إىل األمانة أن حتفظ سجالت باحلاالت اليت شرحت فيها األطراف أن              - ٢١
). ١٨/١٧- داملقرر (أو التخلص منها  لديها يرجع إىل تكدس املواد املستنفدة لألوزون من أجل استخدامها مستقبالً

  .طن من املواد املستنفدة لألوزون ١ ٩٥٦,٨  ما جمموعه، قامت أربعة أطراف بتخزين٢٠٠٧وبالنسبة لعام 
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  البعيد املدى عرب احلدود االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي -  باء

، تلقت اهليئة التنفيذية التفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود التقرير احلادي عشر ٢٠٠٨يف عام  - ٢٢
 استعرضتوكانت اللجنة قد . لتزاماهتا مبوجب بروتوكوالت االتفاقيةبا األطراف وفاءللجنة التنفيذ التابعة هلا عن 

  .وصيات بشأهناحاالت عدم االمتثال وقدمت ت

لتزاماهتا املتعلقة  با األطراف   ملدى وفاء الستعراض السنوي   ا  إىل ووجه رئيس اللجنة يف هذا التقرير االنتباه        - ٢٣
لتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ عن االنبعاثات على النحو املطلوب مبوجب تفي باباإلبالغ، وأشار إىل أن أطرافاً عدة ال 

وال يزال هناك أيضاً عدد من حاالت عـدم االمتثـال           . كانت عندئذ مجيعها نافذة   بروتوكوالت االتفاقية، اليت    
  .لربوتوكوالت عديدة فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات بلوغ أهداف حمددة لالنبعاثات

 أطراف  وفاء املتصلة بعدم    قررات جلنة التنفيذ، اعتمدت اهليئة التنفيذية عدداً من امل        اتواستناداً إىل توصي    - ٢٤
 يف السنوات اليت كانت تضطلع فيها اللجنـة         ، أنه  اهليئة والحظت. مبوجب بروتوكوالت خمتلفة  لتزاماهتا  باة  حمدد

، عادت بعض البلدان إىل االمتثال اللتزاماهتا، وكانت بلدان أخرى تتحرك يف االجتاه الصحيح ويتوقع أن                عملهاب
 وأعربت اهليئة التنفيذية عـن      ،شارة قليلة لبلوغ االمتثال   إال أن بلداناً قليلة ظلت تبدي إ      . تعود إىل االمتثال قريباً   
 إىل هذه البلدان على وجه اخلصوص أن تقدم للجنة التنفيذ معلومات إضافية              اهليئة وطلبت. قلقها إزاء هذه احلالة   

 أن تصل إىل تبني فيها التقدم احملرز على درب حتقيق االمتثال وتعرض فيها جدوالً زمنياً حيدد السنة اليت تتوقع فيها
. مرحلة االمتثال، وكذلك قائمة بالتدابري احملددة اليت اختذهتا وتعتزم اختاذها للوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات              
  .كما طلب إىل بلد واحد أن يدعو اللجنة إىل مجع معلومات وإجراء استعراض متعمق بشأن عدم امتثاله يف أراضيه

 ١٩٩٨ لربوتوكول عام    الثايناستعراضها املتعمق   اً  جتري حالي يضاً إىل أن اللجنة     وأشار رئيس جلنة التنفيذ أ      - ٢٥
وسوف تستكمل هذه االستعراضات    .  بشأن امللوثات العضوية الثابتة    ١٩٩٨ربوتوكول عام   ول ،بشأن املعادن الثقيلة  

  .٢٠٠٩يف عام 

   هباامللحقتو  وبروتوكول كيو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ- جيم 

، مل حترز اللجنة االستشارية املتعددة األطراف الـيت         ICCD/COP(7)/9على النحو املشار إليه يف الوثيقة        - ٢٦
، واليت )بالتنفيذتسوية املسائل املتعلقة ( من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ١٣أُنشئت وفقاً للمادة 

ويعزى هذا بصفة رئيـسية إىل      . ٢٠٠٣ بني األطراف، أي تقدم منذ عام        ملثارةمعاجلة املسائل ا  يتمثل دورها يف    
  .  وكذلك إىل وجود أولويات أخرى ملحة لدى األطراف،بتشكيل اللجنةعلق تفيما ي اختالف الرؤى

االتفاقية ويعززها، ويـوفر    يكمِّل  ،  ٢٠٠٥فرباير  / الذي دخل حيز النفاذ يف شباط      ،بروتوكول كيوتو و - ٢٧
ويقـوم  .  على اختاذ إجراءات عالجية ووقائية للتغلب على اآلثار الضارة الناجتة عن تغـري املنـاخ               إطاراً للعمل 

فضالً عن طريقة جتميع البلدان ذاته،  عليها االتفاقية، وله هدفها النهائي أُرسَيتاليت ذاهتا الربوتوكول على املبادئ 
وقد فتح بروتوكول كيوتـو  . هيئاهتا الفرعية وأمانتها، مبا يف ذلك   ا مؤسساهت االتفاقيةكما أنه يشاطر    . وتصنيفها

آلية التنفيذ املشترك، وآلية التنمية النظيفة، وآلية االجتار برخص إطالق (آفاقاً جديدة بفضل ثالث آليات ابتكارية 
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األطراف مت تصميمها لتعزيز فعالية تكاليف التخفيف من آثار تغري املناخ من خالل إفساح اجملال أمام    ) االنبعاثات
 . الكربون، وذلك بتكاليف أقل يف اخلارج مما عليه يف الداخلمصارفخلفض االنبعاثات، أو لتعزيز 

يف سبيل تقييم االمتثال للربوتوكول من جانب كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية و - ٢٨
الربوتوكـول  أحكـام    األطراف لتنفيذ    ، مت مجع معلومات بشأن اخلطوات اليت اختذهتا تلك        )طرف املرفق األول  (

، واملعامالت اليت أجرهتا    ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨ املمتدة من عام     ،وبشأن انبعاثاهتا خالل الفترة املشمولة بااللتزام     
 الـشروط املتعلقـة بـاإلبالغ       زيـز وقد أدى دخول الربوتوكول حيز النفاذ إىل تع       . يف إطار اآلليات املذكورة   

 على كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يكون قد             بات ُيشترط  ذلك،    وإضافة إىل  .واالستعراض
كانون ١أحرز تقدماً ميكن إثباته يف الوفاء بالتزاماته مبوجب الربوتوكول، وأن يقدم تقريراً عن هذا التقدم حبلول                 

 .زاماته مبوجـب الربوتوكـول    ، وأن يدرج يف بالغ بلده معلومات تكميلية إلثبات وفائه بالت          ٢٠٠٦يناير  /الثاين
 وعالوة على ذلك، . املطلوبة مبوجب االتفاقيةليةم هذه املعلومات التكميلية كجزء من البالغات الوطنية األوتقدَّو

م هـذه القـوائم     وسوف تقيِّ . يطلب الربوتوكول إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول تقدمي قوائم جرد سنوية           
 .اء استعراض، مكونة من خرباء دوليني قامت األطراف بتعيينهموالبالغات الوطنية فرق خرب

فقد تشكلت . وقد أنشئت جلنة التنفيذ بغية تيسري وتعزيز وإنفاذ االمتثال لاللتزامات مبوجب الربوتوكول        - ٢٩
 هذه اللجنة من أجل تعزيز السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو ودعم مصداقية سوق الكربون وكفالة شفافية املساءلة

 . لدى األطراف

ومن خـالل هـذين   ). فرع التيسري وفرع اإلنفاذ(وتتألف جلنة االمتثال من هيئة عامة ومكتب وفرعني          - ٣٠
 من الربوتوكول، أو ٨الفرعني، تنظر اللجنة يف مسائل التنفيذ اليت قد تثريها فرق خرباء االستعراض مبوجب املادة    

وإذا مل حيقق طرف من األطـراف       ). عمة مبعلومات مساندة  وتكون مد ( أو بغريه    فيما يتعلق به  يثريها أي طرف    
 يف املائة، خالل فترة ٣٠اهلدف احملدد لـه يف إطالق االنبعاثات، عليه أن يعوِّض الفرق، إىل جانب غرامة نسبتها 

يف إطار ويتعني عليه أيضاً أن يضع خطة عمل لالمتثال، وُتعلَّق أهلية ذلك الطرف لبيع أي أرصدة . االلتزام الثانية
 .االجتار برخص إطالق االنبعاثات

 وراجعت اً، نظامها الداخلي الذي مت تعديله الحق٢٠٠٧وقد وضعت اللجنة منذ اجتماعها األول يف عام  - ٣١
وقد كانت كلتا اللجنتني، جلنة التيسري وجلنة اإلنفاذ، يف حالة نشاط، فقد تناولت . التقارير العديدة اليت قدمت هلا

ني، تبني ألول مـرة  يويف إحدى احلالتني األخر. مسألة تنفيذ، بينما تناولت جلنة اإلنفاذ مسألتني      ١٥جلنة التيسري   
 كما حتقق فرع اإلنفاذ من تأهل األطراف يف املرفق          .اًعدم امتثال طرف من األطراف ومت توقيفه مث إعادته الحق         

  .يةاألول آلليات بروتوكول كيوتو السوق

   النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالتحكم يف نقلاتفاقية  -  دال

 )٦/١٢-  د املقرر (٢٠٠٤يف عام   ) اللجنة(لقد أنشئت جلنة إدارة آلية تعزيز وتنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا             - ٣٢
من أجل مساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وتيسري وتعزيز ورصد وضمان تنفيـذ تلـك                 

، وهي آلية تعزيز وتنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا آلية ال تقوم على اجملاهبة وشفافة ووقائيةو. االلتزامات والوفاء هبا
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 املسائل العامة املتصلة بالتنفيذ     تتوىل اللجنة استعراض  و. تفاقية حنو مساعدة األطراف على تنفيذ أحكام اال       موجهة
ومبوجب اختـصاصات   . النظر يف طلبات حمددة   وواالمتثال مبوجب االتفاقية، حسب توجيهات مؤمتر األطراف،        

اللجنة، ميكن تقدمي طلبات من طرف يبغي النظر يف أمور تتعلق به، أو من طرف لديه شواغل معينة أو من طرف                
ملهامها مبوجب اً  وفق-  رر من عدم امتثال طرف آخر لالتفاقية أو عدم تنفيذه هلا، أو من األمانة، إذا أدركتمتض

التزامـات تقـدمي   ب وفائـه  إمكانية تعرض طرف ما ملصاعب يف        -  )األمانة (١٦و) نقل املعلومات  (١٣املادتني  
. مع الطرف املعين يف غضون ثالثـة أشـهر        التقارير، شرط عدم التوصل إىل تسوية للمسألة عن طريق التشاور           

طالع بصفة خاصة على شرح إلجراءات عمل اللجنة، ميكـن       االللحصول على املزيد من املعلومات عن اآللية و       و
  .<www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html>: الرجوع إىل املوقع التايل

 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ماعه الثامن برنامج عمل اللجنة للفترة       ، اعتمد مؤمتر األطراف يف اجت     ٨/٣٢-  د ويف املقرر  - ٣٣
 :الذي كلفت اللجنة مبوجبه مبعاجلة مسألتني عامتني تتصالن بالتنفيذ واالمتثال، تتمثالن يف اآليت

 التوجيهات بـشأن كيفيـة      إصدار فهمها لقضايا اإلبالغ الوطنية بغية       تعميقتواصل اللجنة   أن    )أ(
  النهوض مبستوى اإلبالغ الوطين؛

جتري اللجنة أعماهلا بشأن قضية االجتار غري املشروع الذي قد يتضمن حتديد املوارد القائمة              أن    )ب(
 ومساعدة ، بالتعاون مع هذه املؤسسات ومع مراكز اتفاقية بازل اإلقليميةوالعمل ،من املؤسساتاليت يتيحها عدد 

 يف ضمان اإلدارة السليمة بيئياً همشأنه أن يساألطراف عن طريق التدريب واألخذ يف االعتبار أن عمالً كهذا من 
، أعدت اللجنة مشروع وثيقة توجيه بشأن حتسني تقدمي التقارير الوطنية مـن             وبناء على هذه الوالية    .للنفايات

جانب األطراف وكذلك مشروع دليل تدريب املؤسسات اليت تقدم أنشطة هتدف إىل حتسني القدرة على الكشف 
وسوف تنظر اللجنة يف كال املشروعني خالل جلستها        . املقاضاة عليها  و ومنعها املشروع   عن حاالت االجتار غري   

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ و٢٥السابعة القادمة اليت ستعقد جبنيف يومي 

توسيع نطاق الصندوق االستئماين ملـساعدة      ، قرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه التاسع        ٩/٢- ديف املقرر    - ٣٤
إنشاء صندوق للتنفيذ يوفّر على دان األخرى اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية يف تنفيذ اتفاقية بازل البلدان النامية والبل

. مذكّرةموضوعاً لِ اليت تكون    و املساعدة لألطراف من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           
ـ  ،٢٠١١- ٢٠٠٩للفترة  ة  ، اعتمد مؤمتر األطراف برنامج عمل اللجن       ذاته ويف املقرر  ف مبوجبـه اللجنـة      تكلَّ

وقد صدرت تعليمات للجنة لالضـطالع  . عدة مسائل عامة تتعلق باالمتثال والتنفيذ مبوجب االتفاقية باستعراض  
 من االتفاقيـة، هبـدف   ١٣تقدمي التقارير مبوجب املادة     ز يف   التقدم احملرَ بأنشطة حمددة بغية رصد وتقييم وتيسري       

كما طلب إىل اللجنة أن تضطلع بأنشطة حمددة بغيـة          . عملية تقدمي التقارير الوطنية كاملةً    فعالية  كفالة وحتسني   
التزامـات   (٤واملـادة  ) التعاريف الوطنية للنفايات اخلطرة (٣ مبوجب املادة الوفاء هبا تنفيذ االلتزامات و   استعراض

  ) نقل النفايـات اخلطـرة بـني األطـراف         (٦واملادة  ) تعيني السلطات املختصة وجهة اتصال     (٥واملادة  ) عامة
  .من االتفاقية



ICCD/COP(9)/13 
Page 11 

   حمـددة   طلبات األولوية للتعامل مع     تويل، طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل اللجنة أن         ٩/٢- ديف املقرر    - ٣٥
وبشكل خاص، طلب مؤمتر األطـراف إىل اللجنـة أن تعـاجل النـواقص              . فيما يتعلق بتنفيذ األطراف وامتثاهلا    

 . حمددة من األطراف إىل اللجنةطلبات فيما يتعلق بعدم وجود واحملدوديات القائمة

 يف تنفيـذ    بالنظر،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ و ٢٥ خالل اجتماعها املرتقب يف      ،ويتوقع أن تقوم اللجنة    - ٣٦
  األمانة لتوصيات اللجنة واملطالب املنبثقة عن دورهتا السادسة، مبا يف ذلك مسألة الطلبات املقدمة من األمانـة،                 

أن تبدأ النظر يف برنامج عملها      اً  ويتوقع أيض . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ ستقوم بوضع برنامج العمل اخلاص هبا للفترة         كما
 ١٣ املعلومات اليت حبوزة األمانة مبوجب املـادة  استعراض والذي سيشمل، يف مجلة أمور،     ٢٠١١- ٢٠٠٩لفترة  

طنية للنفايات اخلطرة وحبظر اسـترياد أو     ومراجعة إخطارات األطراف فيما يتعلق بالتعاريف الو      ) نقل املعلومات (
 .تصدير النفايات اخلطرة ومراجعة التزام األطراف بواجب تعيني سلطات خمتصة وجهات اتصال

:  وهــو،لكتــروينإلوســوف يتــاح تقريــر الــدورة الــسابعة للجنــة علــى موقــع االتفاقيــة ا - ٣٧
www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html .  ٢٠١١لدورة الثامنة للجنة يف عـام   وسوف تعقد ا، 

 .٢٠١١عن أعماهلا إىل االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف عام اً وستقدم اللجنة تقرير

  اتفاقية التنوع البيولوجيامللحق ب البيولوجيةالسالمة املتعلق بربوتوكول  ال-  هاء

 ٢٣ إىل ٢١ة البيولوجية يف الفترة من عقد االجتماع الرابع للجنة االمتثال مبوجب بروتوكول قرطاجنة للسالم - ٣٨
وقد راجعت اللجنة املسائل العامة املتعلقة باالمتثال علـى أسـاس   .  مبونتريال بكندا٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين 

املعلومات اليت أتاحتها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية األولية املقدمة بعد مرور أربع سنوات على دخـول                 
من التنقيح على تقريرها عن اخلربات املتعلقة باالتفاقات البيئية         اً  كما أجرت اللجنة مزيد   . نفاذالربوتوكول حيز ال  

وقررت اللجنة أن تقدم . األخرى املتعددة األطراف فيما خيص التدابري املتخذة بشأن حاالت عدم االمتثال املتكررة
يعزز أعمال  اً  تقرير) إم أ (طراف يف الربوتوكول    لالجتماع الرابع القادم ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ        

  .اجتماعيها الثالث والرابع والتوصيات الصادرة عنهما

يف تقرير جلنة   ) ٤- م أإ (وقد نظر مؤمتر األطراف الرابع العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول             - ٣٩
لقة حباالت عدم االمتثال املتكررة، مبوجب  وكذلك يف وثيقة اللجنة عن املعلومات واخلربات األخرى املتع،االمتثال

وأدمج  .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1)آليات االمتثال لالتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف    
ومن بني مجلة   .  العديد من توصيات اللجنة ومقررات أخرى حسب اتصاهلا باملسـألة         BS-IV/1املؤمتر يف مقرره    

ف بالتزاماته باعتماد تدابري حملية ملعاجلة النقل غري املشروع للكائنات احلية احملورة عرب             أمور، ذكر املقرر كل طر    
كما قررت األطـراف    . احلدود وبإبالغ مركز تبادل املعلومات املتعلقة بالسالمة البيولوجية حبدوث هذا االنتقال          

  وشـجعت األطـرافُ    ،حسب االقتضاء تأجيل النظر يف تدابري بشأن حاالت عدم االمتثال املتكررة أو اعتمادها            
كما دعا املقـرر    . BS-IV/7يف حدود امليزانية املعتمدة يف املقرر       اً  ة على االجتماع على األقل مرتني سنوي      اللجَن

املتعلق باالمتثال األطراف إىل أن تقدم لألمانة قبل انعقاد االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
  .  كيفية حتسني الدور الداعم الذي تضطلع به جلنة االمتثالعن األطراف آراءها
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 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١ إىل   ١٩وعقدت جلنة االمتثال اجتماعها اخلامس يف الفترة مـن           - ٤٠
 أجراه رئيس اللجنة لنتائج االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف العامل بوصفه استعراضونظرت اللجنة يف . بكواالملبور

واستعرضت اللجنة، من بني مجلة أمور،      . (UNEP/CBD/BS/CC/5/INF/2)األطراف فيما يتعلق باالمتثال     اجتماع  
 األطراف األعضاء يف الربوتوكول، خالل اجتماعها الرابع، يف التوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة              مدى نظر 

يعقد قبل انعقاد مؤمتر األطـراف      كما وافقت اللجنة على خطة عمل الجتماعها الذي قد          . األخريين واعتمدهتا 
كما استعرضت اللجنة مسائل عامة تتعلـق       ). ٥- م أإ (اخلامس العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول        

باالمتثال وتستند إىل حتليل منقح للتقارير الوطنية األولية اليت أجرهتا األمانة بعد مرور ثالثة أشهر على انعقاد مؤمتر 
وأقرت اللجنة بازدياد عدد التقـارير  ). ٤- م أإ (عامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول       األطراف الرابع ال  

 ،عن قلقها حيال تدين معدل إبالغ األطراف يف الربوتوكـول         اً   أعربت جمدد  هالكن. الوطنية اليت تسلمتها األمانة   
 األولية الوطنية وأن تستوضح منها وطلبت إىل األمانة أن تطلب معلومات من األطراف اليت مل تقدم بعد تقاريرها         
وميكن االطالع على مزيد مـن      . عن أسباب عدم قيامها بذلك وأن جتعل هذه املعلومات متاحة يف مرحلة الحقة            

  .UNEP/CBD/BS/CC/5/4املعلومات عن تقرير االجتماع يف الوثيقة 

لـى  طَّـالع ع  إمكانيـة اال  األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن      جلنة  اتفاقية    -  واو
 إىل القضاء يف    االحتكام وإمكانية   ات القرار اختاذاملعلومات واملشاركة العامة يف     

  املسائل البيئية

تنص آلية االمتثال التفاقية آرهوس على أنه ميكن إجراء مراجعة امتثال فرادى األطراف بناء على طلب                 - ٤١
 بناء على إحاالت من األمانة أو بالغات من         أو) سواء تعلق األمر بامتثاله أو بامتثال أي طرف آخر        ( أي طرف   

من أفـراد  اً  بالغ٣٨وقد تلقت جلنة االمتثال حىت اآلن ). مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية  (أفراد من اجلمهور    
وتتعلق هذه البالغات بعشرين    . ٢٠٠٣أكتوبر  /اجلمهور منذ أن أصبحت مؤهلة لتلقي البالغات يف تشرين األول         

ن، مل خيرج أي طرف عن مسار آلية االمتثال اليت ميكن أن تعرض مبوجبها بالغات أفراد اجلمهور           وحىت اآل  .اًطرف
ومل يقدم . من أحد األطراف، يتعلق بامتثال طرف آخراً واحداً وعالوة على ذلك، تلقت اللجنة طلب. على اللجنة

  .يتعلق بامتثاله هو ومل تقم األمانة بأية إحالةاً أي طرف طلب

من اً  بالغ١٦ اللجنة إىل نتائج بشأن وخلصت. اللجنة سبعة من البالغات اليت تلقتها غري مقبولةواعتربت  - ٤٢
وفيما خيـص   . مبختلف مراحل التجهيز  اً   بالغ ١٥اً   ومير حالي  ،أفراد من اجلمهور وطلب واحد من أحد األطراف       
من أحد األطراف ومثانية من البالغات  فيما خيص الطلب املقدم ،احلاالت اليت مت البت فيها، خلصت اللجنة إىل أنه

قد مجيع املقررات اليت اختذهتا اللجنة حىت اآلن        و. املقدمة من أفراد اجلمهور، مل يثبت عدم امتثال األطراف املعنية         
 وأيد اجتماع األطراف فيما بعد مجيع النتائج املتعلقة بعدم االمتثال اليت توصلت ،على أساس توافق اآلراءصدرت 
 .لجنةإليها ال

والحظت اللجنة أن جودة البالغات املقدمة من أفراد اجلمهور مازالت جيدة وأن ممثلي اجملتمع املـدين                 - ٤٣
ريغا يف  يف  جتماع األطراف املعقود    الويف الدورة الثالثة    . تتصف باملسؤولية ككل واصلوا استخدام اآللية بطريقة      

احة الفرصة ألفراد من اجلمهور لتقدمي بالغات مـن  بأنه كان من املفيد إت أقرت األطراف   ،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 .أجل تسليط الضوء على حاالت عدم االمتثال
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 خلصت للنتائج والتوصيات اليت      مؤيدةً وبعد اعتماد اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة مقرراتٍ         - ٤٤
ل يف مراجعة التدابري اليت اختذها      إليها اللجنة بشأن حاالت عدم امتثال حمددة، اضطلعت اللجنة مبهمة إضافية تتمث           

االمتثال  ويف حالتني من حاالت عدم. األطراف غري املمتثلة من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع األطراف        
 إذا  ٢٠٠٩مايو  /املستمر، أصدر االجتماع يف دورته الثالثة حتذيرات مشروطة من املقرر أن تصبح فعالة يف أول أيار               

ويف إحدى هاتني احلـالتني،  . دابري، وكلف اللجنة بتحديد ما إذا كانت تلك التدابري قد اختذت   مل تتخذ بعض الت   
 .خلصت اللجنة إىل أنه مل يتم اختاذ التدابري الالزمة وأن التحذيرات قد أصبحت بالتايل فعالة

 مـسائل االمتثـال      باإلضافة إىل  ،لوالية اللجنة، تستعرض اللجنة املسائل العامة املتعلقة باالمتثال       اً  ووفق - ٤٥
 يف الواردةوهلذا الغرض، استعرضت اللجنة البالغات اليت أحيلت إليها وكذلك املعلومات . املتعلقة بأطراف حمددة

جديرة  اليت اعتربهتا) أي املسائل اليت ال تقتصر على بلد بعينه(من املسائل األعم اً تقارير التنفيذ الوطنية وحددت عدد
 .وواصلت اللجنة اإلشراف على سري عمل آلية اإلبالغ مبوجب االتفاقية. اجتماع األطرافبأن يلفت إليها انتباه 

 ومن املتوقع أن تقدم اللجنة .اً اجتماع٢٣ وقد عقدت حىت اآلن اً،وجتتمع جلنة االمتثال أربع مرات سنوي - ٤٦
ع على مزيد من املعلومات عن وميكن االطال. ٢٠١١عن أعماهلا إىل الدورة الرابعة الجتماع األطراف يف عام اً تقرير

 .<www.unece.org/env/pp/compliance.htm> :آلية استعراض االمتثال مبوجب االتفاقية يف املوقع التايل

اتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات              - ي زا
  خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية

دولية حلماية صحة اإلنسان والبيئة الطبيعية من الدوات األمن جمموعة اً حيوياً تردام جزءتشكل اتفاقية رو - ٤٧
 من االتفاقية، دعـي     ١٧للمادة  اً   ووفق ،يف هذا الصدد  . اآلثار الضارة للمواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة      

 ليعـد مـداوالت     ٢٠٠٥سبتمرب  /ولفريق عامل خمصص مفتوح العضوية معين بعدم االمتثال، إىل االنعقاد يف أيل           
  .يف هذا الشأناً للمضي قدم

ورغم التقدم الكبري الذي . كما نظر مؤمتر األطراف يف مسألة عدم االمتثال وناقشها خالل اجتماعه الثاين - ٤٨
 ولذلك فقد قرر مواصلة النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية ،أحرزه مؤمتر األطراف، فإنه مل يتوصل إىل اتفاق

ووافق مؤمتر األطـراف يف اجتماعـه      . ٢٠٠٦أكتوبر  /ملتعلقة بعدم االمتثال يف اجتماعه الثالث يف تشرين األول        ا
مشروع نص  RC-3/4يف مرفق املقرر وقد ورد . الثالث على مواصلة املداوالت بشأن هذا البند يف االجتماع الرابع

 .طروح به عند اختتام ذلك االجتماععلى النحو امل - اإلجراءات واآلليات اخلاصة بعدم االمتثال 

، واصل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الرابع النظر يف اإلجـراءات واآلليـات املؤسـسية            ٢٠٠٨ويف عام    - ٤٩
تَّبعـه  وأشري إىل ضرورة أن يكون النهج الذي . يف هذا الشأناً منقحاً املطلوبة بشأن عدم االمتثال وأعد مشروع   َت

.  فالعقوبات ليست جمدية بل إهنا قد تأيت بنتائج عكـسية          .اًمن أن يكون عقابي     بدالًاً  وداعماً  آلية االمتثال تيسري  
وعالوة على ذلك، هناك حاجة للمساعدة املالية والتقنية من أجل حتفيز ومتكني األطراف من الوفاء بالتزامـاهتم                 

 . ه اخلامس هذه املسألة يف اجتماع اعتمادوقد قرر املؤمتر مواصلة النظر يف. مبوجب االتفاقية
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  اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة -  حاء

يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، قرر املؤمتر عقد اجتماع لفريق عامل خمصص مفتوح العضوية للنظر                - ٥٠
ويف اجتمـاع مـؤمتر     .  من االتفاقيـة   ١٧يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثال مبوجب املادة          

اين، نظر املؤمتر يف تقرير الفريق العامل املخصص وقرر عقد اجتماع آخر للفريق ملواصلة النظـر يف                 األطراف الث 
اً كبرياً  بأن الفريق أحرز تقدمأُفيَدويف اجتماع مؤمتر األطراف الثالث، . اإلجراءات واآلليات املتعلقة بعدم االمتثال

  . لكن بعض املسائل ظلت دون تسوية،املقترحةفيما يتعلق بالنص املنقح اخلاص بإجراءات عدم االمتثال 

، واصل املؤمتر النظـر يف اإلجـراءات        ٢٠٠٩مايو  /ويف االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف املعقود يف أيار        - ٥١
لعدم قدرة الفريق العامل املخصص اً ونظر.  من االتفاقية١٧واآلليات املتعلقة بعدم االمتثال املطلوبة مبوجب املادة        

 . هذه املسألة يف اجتماعه اخلامساعتماد نظر يف إجراءات عدم االمتثال، قرر املؤمتر مواصلة النظر يف على إمتام ال

   والتوصيات واإلجراءات املقترحةالنتائج - رابعاً 
  أن توازن االلتزامات يف االتفاقات املتعـددة       -  ICCD/COP(7)/9 الوثيقة   رارعلى غِ  -  يبني هذا التقرير    - ٥٢

األطراف  لذا ينبغي توخي احلذر عند دراسة االتفاقات املتعددة   . أخرىإىل  ة بالبيئة خيتلف من اتفاقية      األطراف املتصل 
خربة تزيد   فعلى سبيل املثال، لدى بعض آليات االمتثال      . من التجارب والِعَبر  املتصلة بالبيئة وعند استخالص النتائج      

، يف )احلدود يال واتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرببروتوكول مونتر(يف استعراض احلاالت اً عن مخسة عشر عام
ـ     ) بروتوكول كيوتو (حني مل تستعرض آليات أخرى سوى حاالت قليلة          حـىت اآلن   اً  ومل ينشأ بعضها اآلخر رمسي

اإلجراءات  ومل تدرس اتفاقية بازل إىل اآلن حالة عدم امتثال حمددة، رغم أن           ). اتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهومل   (
عقوبات حمـددة    وتوقَّع. ٢٠٠٥منذ عام   اً   بالغ ١٨اخلاصة هبا قد وضعت بالفعل، بينما نظرت اتفاقية آرهوس يف           

 بعض اآلليات املتعلقة بعدم االمتثـال يف      َبيَد أن ). بروتوكول كيوتو (التزاماهتا  ب تفيعلى األطراف اليت يثبت أهنا ال       
  .دة التقنية وتطبق حلوالً أكثر مرونة على هذه احلاالتعلى تقدمي املزيد من املساعتشجع اجملال البيئي 

وكما أشري يف أحد الطلبات، جيب أن تنفَّذ إجراءات فعالة ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف              - ٥٣
 اخلمسة مرفقات التنفيذ اإلقليمي وينبغي مراعاة خصوصيات. من خالل برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية

 .افحة التصحرالتفاقية مك

 وكـذلك   ،شدد بقوة على ضرورة إبداء األطراف     قد   فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية    ورغم أن    - ٥٤
، مل يقدم سوى عدد قليل من املقترحات املكتوبة  ٢٧ آراء إضافية فيما يتعلق باملادة       ،املؤسسات واملنظمات املعنية  

 . امهاإحراز تقدم بشأن هذه املسألة وتيسري إمتالداعية إىل 

هذا الوضع، إذ اقترحت عقد اجتماع  قد تناولت ICCD/COP(8)7إحدى التوصيات الواردة يف الوثيقة و - ٥٥
ذلك ألن العديد . لفريق اخلرباء بني الدورات، حىت يتسىن ختصيص ما يكفي من الوقت واملوارد ملناقشة هذه املسألة

 دورات مؤمتر األطراف، األمر الذي يعيق يف هناية         من االجتماعات الرمسية وغري الرمسية تعقد خالل كل دورة من         
املطاف املستشارين القانونيني واملمثلني اآلخرين املسؤولني عن متابعة هذه املسألة، عن املـشاركة الكاملـة يف                

 .اخلرباء املخصص املفتوح العضويةاجتماعات فريق 
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 :راف القيام مبا يليوبعد النظر يف املسائل املشار إليها أعاله، قد يود مؤمتر األط - ٥٦

اعتماد مشروع االختصاصات املرفق بذلك التقرير وتشكيل جلنة استشارية متعددة األطـراف              )أ(
  ؛ملساعدة األطراف يف تسوية املسائل املتصلة بالتنفيذ

 واختاذ قرار بعقد اجتماع للفريق ملدة        فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية     عملتوسيع نطاق     )ب(
 وذلك من أجل ختفيف    ، خالل الدورة القادمة اليت ستعقد بني الدورات للهيئات الفرعية ملؤمتر األطراف           ثالثة أيام 

وينبغي أن يكون لدى الوفود، خالل اجتماع الفريق، الوقت الكايف لتحليل ومناقـشة ومراجعـة        . األعباء املالية 
. إىل تسوية املسائل املتصلة بالتنفيذ    مشروع االختصاصات بشأن تشكيل جلنة استشارية متعددة األطراف هتدف          

 مشروع االختصاصات هذا يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وأن يعتمـد            النظر جمدداً يف  عاد  يومن املمكن أن    
  ؛ملساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

زيد من التعليقات بـشأن     ء مب باإلدال من االتفاقية ومطالبة األطراف      ٢٧مواصلة النظر يف املادة       )ج(
  .العناصر املذكورة يف هذه املذكرة خالل الدورة القادمة ملؤمتر األطراف
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 املرفق

  عملية استشارية متعددة األطرافلمشروع اختصاصات 
   إنشاؤها-  ألف

ـ   بشأن   ")االتفاقية(" التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       ٢٧مالً باملادة   ع  - ١ سائل إجراءات تـسوية امل
يف شـكل   ") العمليـة (" ينشئ مؤمتر األطراف، مبوجب هذا، عملية استشارية متعددة األطراف           ،املتصلة بالتنفيذ 

  ").اللجنة("جمموعة إجراءات ختدمها جلنة استشارية متعددة األطراف دائمة 

   والية اللجنة-  باء

  : طريق، وذلك عنتتوىل اللجنة تسوية املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية  - ٢

  إسداء املشورة بشأن مساعدة األطراف على التغلب على الصعوبات اليت تصادفها يف تنفيذ االتفاقية؛  )أ(
  تعزيز فهم االتفاقية؛  )ب(
  .منع نشوب املنازعات  )ج(

  طبيعة العملية-  جيم

 م بطابع قـضائي    وال تتس  تعاونية وغري قائمة على اجملاهبة وشفافة     مرنة و ُتجرى العملية بطريقة تيسريية و      - ٣
وحيـق  .  وكذلك فعالة فيما خيص استخدام املوارد املالية والتكنولوجيـة والبـشرية   ،ومناسبة من حيث التوقيت   

  .لألطراف املعنية أن تشارك مشاركة كاملة يف العملية

  .وال ختل هبا) تسوية املنازعات( من االتفاقية ٢٨تكون العملية منفصلة عن أحكام املادة   - ٤

 يل اللجنة تشك-  دال

وتتكون من أشخاص تعينهم األطراف ويكونون  ]. عضواً] [أعضاء] [١٥] [١٠] [٥[تتألف اللجنة من     - ٥
وميكن للجنة أن تستعني . ، والبيئة والقانونخرباء يف امليادين ذات الصلة، مثل ميادين العلم، واالقتصاد االجتماعي

  .باخلربة اخلارجية اليت تراها ضرورية

، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل ]أربعة أعوام] [عامني] [عام[اف أعضاء اللجنة ملدة عني مؤمتر األطري - ٦
سيما البلدان الواقعة يف أفريقيا، دون إغفال البلدان األطراف املتأثرة           لبلدان األطراف املتأثرة، ال   لوالتمثيل الكايف   

وجيوز لرؤساء اهليئات الفرعيـة      .ني متتاليتني  وال جيوز انتخاب األعضاء ألكثر من فترت       ،الواقعة يف مناطق أخرى   
 .لالتفاقية أن يشاركوا يف اجتماعات اللجنة بصفة مراقبني
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   تواتر جلساهتا وتنظيم عملها- هاء 

وتعقد اجتماعات اللجنة، كلما كان ذلك عملياً،       . على األقل سنوياً  ]مرتني] [مرة واحدة [جتتمع اللجنة    - ٧
  .ف أو هيئاته الفرعيةباالقتران مع دورات مؤمتر األطرا

  وال جيـوز أن تـشارك أطـراف أخـرى      [ ]ما مل تقرر غري ذلك    ) عامة/خاصة(تكون دورات اللجنة    [ - ٨
  أو اجلمهور يف االجتماعات اليت تتناول طلبات حمددة تتصل بالتزامات طرف معني، ما مل تقرر اللجنة غري ذلـك       

 . ]له موضع تساؤلوما مل يكن هناك اعتراض من جانب الطرف الذي يكون امتثا

ويف بداية  . يقر مؤمتر األطراف برنامج عمل اللجنة الذي حيوي تقديرات ملا سيترتب عليه من آثار مالية               - ٩
 . دورة، تعتمد اللجنة جدول أعماهلا وتنظيم أعمال الدورةكل 

تخذ تقدم اللجنة تقريراً إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف عن مجيع جوانب عملها، لكي ي                 - ١٠
 .مؤمتر األطراف ما يراه ضرورياً من املقررات

 .بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال املؤقت اخلاص بكل دورةتعد األمانة،  - ١١

   إجراءات عامة- واو 

  :، من جانبمدعمة مبعلوماتتكون و مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية، جيوز إثارة  - ١٢

  نفيذ؛أحد األطراف فيما يتصل بقيامه هو بالت  )أ(
  جمموعة أطراف فيما يتصل بقيامها هي بالتنفيذ؛  )ب(
  أحد األطراف أو جمموعة أطراف فيما يتصل بقيام طرف آخر أو جمموعة أطراف بالتنفيذ؛  )ج(
  مؤمتر األطراف؛  )د(
  .األمانة  )ه(

 بالتشاور مع ،فاقية، يف املسائل املتعلقة بتنفيذ االت أعاله١٢تنظر اللجنة، بناء على طلب يرد وفقاً للفقرة   - ١٣
 املساعدة املناسبة فيما يتصل بالصعوبات      قدمي وتقوم، يف ضوء طبيعة املسألة، بت      ،الطرف املعين أو األطراف املعنية    

  :اليت تعترض التنفيذ، وذلك عن طريق

  إيضاح املسائل وحلها؛  )أ(
  على هذه الصعوبات؛تقدمي املشورة والتوصيات بشأن تدبري املوارد التقنية واملالية للتغلب   )ب(
 .هاوإبالغاملعلومات تقدمي املشورة بشأن جتميع   )ج(  

  .تتفادى اللجنة أي ازدواج مع األنشطة اليت تؤديها اهليئات األخرى لالتفاقية  - ١٤
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   احلصيلة- زاي 

ظر فيهـا    اللجنة وأية توصيات هلا إىل الطرف املعين أو األطراف املعنية لين           النتائج اليت ختلص إليها   ل  رَسُت  - ١٥
  :وميكن أن تشمل.  أعاله١٣ يف الفقرة احملددة والتوصيات متسقة مع الوالية النتائجوتكون . الطرف أو األطراف

توصيات تتعلق بالتعاون بني الطرف أو األطراف املعنية واألطراف األخرى من أجل تعزيز هدف   )أ(
  االتفاقية؛ و
 الطرف املعين أو األطراف املعنية من أجل تنفيـذ          تدابري ترى اللجنة أن من املناسب أن يتخذها         )ب(

  .االتفاقية تنفيذاً فعاالً

وتقوم اللجنة، إضافة إىل . وتتاح للطرف أو األطراف املعنية الفرصة للتعليق على االستنتاجات والتوصيات  - ١٦
 مؤمتر األطـراف يف     ذلك، بإرسال استنتاجاهتا وتوصياهتا وأية تعليقات خطية من الطرف أو األطراف املعنية إىل            

  .دوراته العاديةانعقاد وقت مناسب قبل 

يقدم تقرير اللجنـة إىل      و .تقدم اللجنة تقريراً عن عملها يف كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف              - ١٧
  .عمل اللجنةبشأن من قرارات  قد يود اختاذه ويتخذ ما فيه لينظرمؤمتر األطراف 

   التطور- حاء 

ألطراف تعديل هذه االختصاصات ملراعاة أي تعديل لالتفاقية أو مقررات اختـذها مـؤمتر              جيوز ملؤمتر ا    - ١٨
  .األطراف أو اخلربة املكتسبة يف تسيري العملية

  ةّي السر- طاء 

تعمل اللجنة أو أي طرف أو أي أطراف أخرى مشاركة يف مداوالت اللجنة على احلفاظ على سـرية                   - ١٩
  .اًاملعلومات اليت مت تلقيها سر

  السلطة الغالبة لالتفاقية - ياء 

 أو أي قرار صادر عن مـؤمتر         وأي حكم يف االتفاقية    هذه االختصاصات يف حالة وجود أي تعارض بني         - ٢٠
  . أو قرار مؤمتر األطرافح حكم االتفاقيةجََّر، ُياألطراف

   النظام الداخلي-  كاف

ا الداخلية لضبط املسائل العملية املتصلة    وللجنة أن تنشئ قواعده   . تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا       - ٢١
  .باملهام اليت تؤديها

  ـ ـ ـ ـ ـ


