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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت)ب(١٠البند 

  البنود املعلقة
  آلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذاإلجراءات وا

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
يقدم هذا التقرير معلومات أساسية ويعرض التقدم احملرز يف دراسة اإلجراءات واآلليات   

 ويتضمن التقرير اآلراء اليت     . من االتفاقية  ٢٧للمادة  املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ وفقاً       
، السوابق ذات الصلة والتطورات اجلديدةقدمتها األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة، ويربز 

  .ويقدم استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة
،  ICCD/COP(9)/13 باالستناد إىل الوثيقة ، أُعدت هذه الوثيقة  ٩-م أ /٢٨وعمالً باملقرر     

   .مع مراعاة التقارير السابقة ملؤمتر األطراف املتعلقة باملوضوع، حسب االقتضاء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  .............................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٤  ٩-٦  ........................اآلراء اليت قدمتها األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة  - ثانياً  
  ٤  ٣٤-١٠  ........................اءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذاإلجر  - ثالثاً  

  ٥  ١٣-١١  .)بروتوكول مونتريال(الربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون   - ألف     
  ٦  ١٦-١٤  .................االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  -باء     
ـ وبروتوكـول    إلطارية بشأن تغري املناخ   ااتفاقية األمم املتحدة      -جيم      و ـكيوت

  ٧    ١٨-١٧    ...........................................................امللحق هبا
  اتفاقية مراقبة نقل النفايات اخلطـرة عـرب احلـدود والـتخلص منـها                دال     

  ٧    ٢٢-١٩  .......................................................)اتفاقية بازل(
ـ ال البيولوجيةالربوتوكول املتعلق بالسالمة      -هاء         التنـوع البيولـوجي    ةتفاقي

  ٩    ٢٥-٢٣  ...............................................)بروتوكول قرطاجنة(
إىل  اتفاقية األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألوروبـا بـشأن الوصـول            -واو      

إىل القضاء يف    املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء       
  ١٠  ٣٠-٢٦  .......................................)اتفاقية أرهوس(املسائل البيئية 

ومبيدات  ائيةاتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيمي           -زاي      
  ١١  ٣١  ..........)اتفاقية روتردام( آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية

  ١١  ٣٤-٣٢  ......................)اتفاقية ستوكهومل (اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة  -حاء     
  ١٢  ٣٨-٣٥  ..................................ةواإلجراءات املقترحاالستنتاجات والتوصيات   - رابعاً  
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  معلومات أساسية  -أوالً   
حل املـسائل    األمانة موجزاً بالتقدم احملرز يف       قدمت،  ICCD/COP(9)/13يف الوثيقة     -١

دراسة التقـدم احملـرز يف      وقد ساعد هذا التقرير فريق اخلرباء املخصص يف         . املتصلة بالتنفيذ 
    املفاوضات املتعلقة بنفس األمور يف سياق اتفاقيـات بيئيـة أخـرى ذات صـلة وتقـدمي                 

أخـرى   يف اعتباره الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدورات         توصيات على ضوء هذا التقدم، آخذاً     
  .ملؤمتر األطراف

 من اتفاقيـة األمـم      ٢٧، وفقاً للمادة    ٩-م أ /٢٨وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -٢
  :املتحدة ملكافحة التصحر

أن يدعو من جديد، أثناء دورته العاشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتـوح              )أ(  
د ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ وتقدمي          العضوية إىل االنعقا  

  توصيات يف هذا الشأن؛
 اليت ترغب يف أن     املهتمةأن يدعو أياً من األطراف واملؤسسات واملنظمات          )ب(  

 كانون ٣١، يف موعد ال يتجاوز خطياًإىل أن تفعل ذلك  ٢٧ بشأن املادة تقدم لألمانة آراءها
  ؛٢٠١١ير ينا/الثاين

أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل جتميعـاً لورقـات          أن يطلب إىل األمانة       )ج(  
املعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة،             
مبا يف ذلك مشروع يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف واختـصاصات هـذه              

  أعاله؛) ب(٢ميع اآلراء املقدمة عمالً بالفقرة العملية فضالً عن جت
أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانـة              )د(  

  .أساساً ألعماله
اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املـسائل املتـصلة         عن   )١(وأعدت األمانة تقارير    -٣

بت األمانة هذا الطلب يف كل دورة من دورات         وقد ل .  من االتفاقية  ٢٧ وفقاً للمادة    بالتنفيذ
هذه الوثيقة لتلخيص التطورات األمانة  أعدت  و. مؤمتر األطراف من الدورة الثانية إىل العاشرة      

والتقدم احملرز يف حل املسائل املتصلة بالتنفيذ، هبدف اختاذ قرار بشأن كيفية املضي قـدماً يف                
  .هذا املوضوع

 ،بوجه خـاص  وهي تقدم،   . ICCD/COP(9)/13لوثيقة  وهذه املذكرة هي حتديث ل      -٤
معلومات حالية عن السوابق ذات الصلة املشار إليها يف تلك الوثيقة، باإلضافة إىل معلومات              

لشروط املتعلقة بصياغة تقارير األمم املتحدة وتقدميها، فليس        ونظراً ل . عن التطورات اجلديدة  
__________ 

)١( ICCD/COP(2)/10و ،ICCD/COP(3)/18و ،ICCD/COP(4)/8و ،ICCD/COP(5)/8و ،ICCD/COP(6)/7و ، 

ICCD/COP(7)/9و ،ICCD/COP(8)/7و ،ICCD/COP(9)/13. 
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قارير السابقة ملؤمتر األطـراف، علـى النحـو         من املمكن نقل آراء األطراف املدرجة يف الت       
 ومع ذلك، فقد أتاحت األمانة هذه اإلفادات للدورة العاشرة          .٩-م أ /٢٨املطلوب يف املقرر    

: ملؤمتر األطراف على املوقع الشبكي التفاقية مكافحـة التـصحر علـى العنـوان التـايل               
<http://www.unccd.int/cop/officialdocs/Submissions.pdf >.  

 مقدمـة   و، فه األولأما الفصل   . وتتألف هذه الوثيقة من أربعة أجزاء ومرفق واحد         -٥
أمـا  و. يقدم معلومات أساسية عن حل املسائل املتصلة بالتنفيذ       و،  ٩-م أ /٢٨املقرر  تتعلق ب 

ق ذات  عن السواب حمدَّثة  معلومات  يتضمن  واجلزء الثالث   . يعرض آراء األطراف  فاجلزء الثاين   
اجلزء الرابع  و. املتعددة األطراف البيئية  االتفاقات   فيما يتعلق ب   جد من تطورات  الصلة وما است  

ل سب و  املتاحة االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة فيما يتعلق باخليارات      يتكون من   
  . حلل املسائل املتصلة بالتنفيذملضي قدماً حنو اختاذ تدابريا

  واملؤسسات واملنظمات املهتمةاآلراء اليت قدمتها األطراف   - ثانياً  
، مـذكرة شـفوية إىل األطـراف    ٢٠١٠نوفمرب /أرسلت األمانة، يف تشرين الثاين     -٦

ويف . لتذكريها بإبالغ األمانة بآرائها فيما يتعلق هبذه املـسألة    املهتمة  واملؤسسات واملنظمات   
اتفاقية جلنـة   ا، و األرجنتني، وبنم األمانة اآلراء املقدمة من     تلقت  ،  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن إمكانية االطالع على املعلومات واملشاركة العامة يف            
وتـرد  . )اتفاقيـة أرهـوس  (اختاذ القرارات وإمكانية االحتكام إىل القضاء يف املسائل البيئية     

املوقع الشبكي التفاقيـة  دمت هبا إىل األمانة، على  قُ بأكملها، بالصيغة اليت  اخلطية  املقترحات  
  .  <http://www.unccd.int/cop/officialdocs/Submissions.pdf>  األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

) قانون أو مرسوم قانوين   (يشري أحد األطراف إىل أنه ال يوجد لديه أي حكم وطين              -٧
ـ    . إلنشاء آلية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ      ستويف التزامـات  ومع ذلك، فإن هذا الطـرف ي

  . من االتفاقية١٠ للمادة االتفاقية عن طريق برنامج عمله الوطين وفقاً
وفيما يتعلق بالوفاء باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، يعرب طرف آخـر عـن               -٨

تفضيله لنهج تيسريي ومتكيين التقاء املشاكل املتصلة بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليهـا يف             
  .، بدالً من اعتماد هنج عقايبهذه االتفاقات

ونظراً لكثرة املعلومات املقدمة من أمانة اتفاقية أرهوس وطبيعتها التفـصيلية، يـرد               -٩
  . واو-موجز ملقترحه اخلطي يف الفصل الثالث 

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  - ثالثاً  
، تتضمن أهم السوابق اليت تشتمل على       ICCD/COP(9)/13كما هي احلال يف الوثيقة        -١٠

 مـن   ٢٧أحدث التطورات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف فيما يتصل باملـادة            
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، واالتفاقية )بروتوكول مونتريال(الربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون       االتفاقية  
احلدود، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري        املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب       

املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، واتفاقية التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها             
، والربوتوكول املتعلق بالسالمة البيولوجية امللحق باتفاقية التنـوع         )اتفاقية بازل (عرب احلدود   
 واتفاقية أرهوس، واتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن         ،)بروتوكول قرطاجنة (البيولوجي  

اتفاقيـة  (علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدوليـة              
  ).كهوملواتفاقية ست(، واتفاقية امللوثات العضوية الثابتة )روتردام

  )بروتوكول مونتريال(وزون الربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األ  - ألف  
، استعرضت جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال        ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة     -١١

 وقـدمت  ،لربوتوكول مونتريال معلومات متعلقة بامتثال األطراف لربوتوكـول مونتريـال      
  . يف بروتوكول مونتريالإىل اجتماع األطرافاملناسبة توصيات ال

 من بروتوكول مونتريال، تندرج التزامات اإلبالغ عن البيانات         ٧ة  وفيما يتعلق باملاد    -١٢
 ١تشمل الفئة األوىل اإلبالغ عن بيانات سنة األساس مبوجب الفقرتني           . ضمن ثالث فئات  

 اللتني تتأثر هبما يف املقام األول األطراف اجلديدة يف بروتوكول مونتريال أو             ٧ من املادة    ٢و
وال يزال يوجد يف تلك الفئة طرفان مل يقدما بعُد بعضاً           . ديلتلك اليت صدقت حديثاً على تع     

وأحدمها طرف جديد نـسبياً، أفـاد أمانـة       . من بيانات سنة األساس اخلاصة هبما أو كلها       
بروتوكول مونتريال بأنه يتوقع تقدمي البيانات قريباً؛ واآلخر صدق مؤخراً على تعديل، ولكنه          

األساس املتعلقة باملادة اليت خيضع اسـتهالكها للرقابـة         مل يسبق له اإلبالغ عن بيانات سنة        
 اللـتني   ٥ مكرراً ثانياً من املـادة       ٨ و ٣وتتعلق الفئة الثانية بالفقرتني     . مبوجب ذلك التعديل  

حتددان تدابري الرقابة، واملستويات األساسية للبت يف مدى امتثال األطراف العاملة مبوجـب             
وتشري البيانات السنوية اليت أفادت عنها األطراف       . قابة هذه  لتدابري الر  ٥ من املادة    ١الفقرة  

حىت اآلن إىل أن مجيع األطراف ممتثلة لشرط اإلبالغ عن البيانات األساسية املتعلقة باملواد اليت    
 ٧  من املادة  ٣وتنبع الفئة األخرية من الشرط الذي يفرض مبوجب الفقرة          . تقع ضمن تلك الفئة   

 سنة اعتباراً من سنة بدء نفاذ الربوتوكول أو التعـديل ذي الـصلة    اإلبالغ عن البيانات كل   
وقد امتثلت مجيع األطراف خالل     .  على مجيع األطراف بالنسبة للطرف املصدق عليه       املنطبق

 طرفاً تقارير ٦٢وقدم .  مبا عليها من التزامات اإلبالغ عن البيانات٢٠٠٨-١٩٨٦السنوات  
  . الوثيقة إىل تاريخ هذه٢٠٠٩عن السنوات من 

 لتدابري ٥ من املادة ١وفيما يتعلق بتقييم امتثال األطراف اليت ال تعمل مبوجب الفقرة   -١٣
الرقابة، وضعت األمانة أيضاً يف اعتبارها اإلعفاءات املتعلقـة باالسـتخدامات الـضرورية             

يـة  واحليوية اليت وافقت عليها اجتماعات األطراف، ونسب اإلنتاج الزائد املسموح بـه لتلب            
، وعوامل أخرى   ٥ من املادة    ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة        
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تشمل تناقل األطراف حلقوق اإلنتاج، واالستخدامات املختربية والتحليلية املعفاة، وتصورات          
 وضع  ولدى. معينة للتخزين قررت اجتماعات األطراف ضرورة تسجيلها ألغراض إعالمية فقط         

 ٢٠٠٩  الرقابة والعوامل األخرى الواجبة التطبيق يف احلسبان، مل ُترصد حىت اآلن عن عـام     تدابري
عمل مبوجـب   تأي حالة من حاالت االحنراف أو احتمال عدم االمتثال من األطراف اليت ال              

 مـن   ١ولدى النظر يف تدابري الرقابة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة          . ٥ من املادة    ١الفقرة  
، ُيـسمح   ٥ مكرراً ثانياً مـن املـادة        ٨ مكرراً و  ٨، على النحو املبني يف الفقرتني       ٥املادة  

وفيما . باإلعفاءات واملستويات املسموح هبا والعوامل األخرى املطبقة على استعراض االمتثال         
يتصل باألطراف اليت صدرت بشأهنا قرارات تتعلق بعدم االمتثال، اتُّخذت نقـاط مرجعيـة              

اً رئيسياً لتقيد هذه األطراف بالتزاماهتا مبوجب تدابري الرقابة املنصوص عليها           متفق عليها حمدد  
، ٢٠١٠وفيما يتعلق ببيانات عام     . يف الربوتوكول للحد من مستويات إنتاجها أو استهالكها       

 إما  ٥ من املادة    ١كانت االحنرافات املسجلة حىت اآلن عن األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة            
حاً هبا مبوجب قرارات اختذهتا األطراف أو احنرافات تقع يف نطاق نقاط قيـاس              احنرافات مسمو 

  . االمتثالة عدميتعهدات تلك األطراف، ومن مث، فإهنا مل تستلزم إخضاع تلك األطراف لعمل

  االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  - باء  
ية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيـد املـدى عـرب          الحظت جلنة التنفيذ التابعة لالتفاق      -١٤

احلدود، واضعةً يف اعتبارها استنتاجاهتا السابقة املتعلقة بإبالغ أطراف االتفاقية عن بياناهتا عن 
االنبعاثات، أنه يوجد حتسن متواصل يف اكتمال البيانات عن االنبعاثات الـيت تبلـغ عنـها             

ت مع االرتياح أن اإلبالغ عن البيانات عـن         والحظ. األطراف مبوجب مجيع بروتوكوالهتا   
، مبا يف ذلك هذه السنة، كان كـامالً فيمـا يتـصل             ٢٠١٠االنبعاثات السنوية حىت عام     

، مبكافحة انبعاثات أكاسيد النيتـروجني    بالربوتوكول املتعلق بالكربيت، والربوتوكول املتعلق      
،  أو تدفقاهتا عرب احلـدود     الطيارةوالربوتوكول املتعلق مبكافحة انبعاثات املركبات العضوية       

وال يزال يتعني على طرفني أن يبلغا عن البيانات الـشبكية مبوجـب             . وبروتوكول غوتنربغ 
  . وبروتوكول غوتنربغ١٩٩٤الربوتوكول املتعلق بالكربيت لعام 

والحظت اللجنة أنه يوجد أيضاً حتسن يف اإلبالغ مبوجب الربوتوكول املتعلق بامللوثات              -١٥
غري أن اإلبالغ عـن بيانـات االنبعاثـات          .وية الثابتة، والربوتوكول املتعلق باملعادن الثقيلة     العض

إذ مل يقدم طرفان أي بيانات عن عـام         . السنوية مبوجب هذين الربوتوكولني مل يكن بعُد كامالً       
ومل يقدم طرف واحـد بيانـات       .  مبوجب الربوتوكول املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة      ٢٠١٠

ومل تقدم مخسة أطراف بعـُد      .  مبوجب بروتوكول املعادن الثقيلة    ٢٠١٠النبعاثات السنوية لعام    ا
  .البيانات الشبكية عن االنبعاثات مبوجب الربوتوكول املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة

والحظت اللجنة أيضاً بعض أوجه عدم االتساق يف استخدام عدة أطراف للرمـوز               -١٦
لتقارير فيما يتصل بالبيانات املقدمة عن الربوتوكـول املتعلـق بامللوثـات            االصطالحية يف ا  
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ويف حني أن معىن كل رمز من الرمـوز         . العضوية الثابتة والربوتوكول املتعلق باملعادن الثقيلة     
االصطالحية معرَّف يف املبادئ التوجيهية لتقييم البيانات واإلبالغ عنها، فقد استخدم بعض            

رمز اصطالحي يف الوقت نفسه، مما جعل من الصعب على اللجنة أن تقيم       األطراف أكثر من    
ومن مث، توصي اللجنة اهليئة التنفيذية لالتفاقية باختاذ إجـراء يكفـل            . االمتثال تقييماً سليماً  

  .استخدام الرموز االصطالحية بطريقة سليمة، وال سيما عدم استخدامها بطريقة تراكمية

   اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هباتحدة اتفاقية األمم امل  - جيم  
، ٢٠٠٦يف عـام     أعدت جلنة االمتثال لربوتوكول كيوتو، منذ اجتماعهـا األول          -١٧

واتفقت على ترتيبات العمل املتعلقة باشتراك املـراقبني يف          فيما بعُد،  وعدلتهنظامها الداخلي   
  .إليهادمت  اليت قُ التقارير العديدةاجتماعاهتا، واستعرضت

 يف  التابعان للجنة االمتثال لربوتوكول كيوتو كالمها اإلنفاذفرعالتيسري ووكان فرع   -١٨
مخـس  اإلنفـاذ   فرع    مسألة تنفيذ، بينما تناول    ١٥سري  التيفرع   تناول، حيث   حالة نشاط 

ويف خـالل الفتـرة منـذ صـدور الوثيقـة           . مسائل وينظر حالياً يف مسألتني إضـافيتني      
ICCD/COP(9)/13         ،وأوقفت مشاركتهما يف   ، ثبت أن طرفني غري ممتثلني لربوتوكول كيوتو

مث أُعيدت مشاركة أحد هذين الطرفني الحقـاً، يف حـني أن            . القائمة على السوق  اآلليات  
طرفاً واحداً ال يزال موقوفاً وتقدَّم بطعن أمام مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                

  .يوتو ضد القرار النهائي لفرع اإلنفاذاألطراف يف بروتوكول ك

  )اتفاقية بازل(اتفاقية مراقبة نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها   - دال  
عمالً بربنامج عمل جلنة االمتثال التفاقية بازل، أفادت اللجنة عن اخلطـوات الـيت                -١٩

وذكَّرت األمانة اللجنة بأن    . اتفاقية بازل اختذهتا لتنفيذ توصيتها املتعلقة باآلراء اليت تقدمها أمانة         
إمكانية تعرض طـرف مـا      "من اختصاصات اللجنة، على     ) ج(٩واليتها تقتصر، وفقاً للفقرة     

، ]بازل[ من اتفاقية    ١٣ من املادة    ٣ مبوجب الفقرة    ملصاعب يف وفائه بالتزامات تقدمي التقارير     
شرط عدم التوصل إىل تسوية للمسألة عن طريق التشاور مع الطرف املعين يف غـضون ثالثـة     

كما ذكَّرت األمانة اللجنة بأن اللجنة كانت قد أوصت األمانة بأن تركز، لدى تنفيذ              ". أشهر
احلاالت اليت مل يقدم فيها طرف يف اتفاقيـة بـازل           ) أ: (، على املعيارين التاليني   )ج(٩الفقرة  
احلاالت اليت تكون فيهـا املعلومـات      ) ب(ره الوطنية منذ تاريخ انضمامه إىل االتفاقية؛ و       تقاري

املقدمة من أحد األطراف يف إطار اجلزء األول من التقارير الوطنية عن السلطة الوطنية املختصة               
  . اتفاقية بازل من١٣ من املادة ٣وجهة االتصال والتشريعات غري كاملة، وفقاً للفقرة 

  يف حـني  ) أ( طرفاً اندرجت حتت املعيار      ١٢أفادت األمانة، وفقاً لسجالهتا، بأن      و  -٢٠
، مبا  ٢٠١٠فيما يقتصر على التقارير الوطنية لعام       ) ب( طرفاً اندرجت حتت املعيار      ١١٣أن  
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وأكدت األمانة .  ومل تفعل ذلك٢٠١٠ طرفاً ملزمة بتقدمي تقاريرها الوطنية لعام ٧٧يف ذلك 
بوالية لتقييم حمتوى التقارير الوطنية اليت ترسلها األطراف، وأنه ميكن فقط اعتبار أهنا ال تتمتع 

، وفقاً لفهم األمانة هلذا املصطلح، عن طريق التحقق رمسياً مما إذا كـان              ‘غري كامل ‘التقرير  
مث طلبت األمانة من . أحد األسئلة قد أجيب عليه يف استبيان اإلبالغ املرسل من الطرف أم ال      

نة توجيهات بشأن أسلوب املضي قدماً، وخباصة فيما يتـصل باقتراحهـا الـدخول يف       اللج
وأشارت األمانة إىل أهنا تعتزم     ). ب(و) أ(مشاورات مع األطراف اليت تندرج حتت املعيارين        

  .التماس املزيد من التوجيهات من اللجنة مبجرد اكتمال العملية التشاورية
 أعاله، أوصت اللجنة األمانة بالـدخول يف        ٢٠ و ١٩لفقرتني  ونتيجة لألحداث املبينة يف ا      -٢١

، وفقاً ملا اقترحته األمانـة، حيـث إن      )ب(و) أ(مشاورات مع األطراف اليت تندرج حتت املعيارين        
. بإمكان هذه املشاورات أن هتيئ الفرصة ملساعدة فرادى األطراف يف تنفيذ التزاماهتا بتقدمي التقـارير      

التيسريي، وطلبت، ألغراض الشفافية، أن توجه األمانة عناية مجيع األطراف          وأكدت اللجنة طابعها    
  .إىل هذه املعلومات يف إطار الدورة السابعة للفريق العامل املفتوح العضوية التفاقية بازل

 يف اتفاقية بازل، نظرت اللجنة يف كيفيـة          ملؤمتر األطراف    VIII/32املقرر  ومتشياً مع     -٢٢
ملنظمات املختصة يف جمال تقاسم املعلومات وأنشطة بناء القدرات الراميـة           حتسني العمل مع ا   

ورحـب  . ومكافحته، مبا يف ذلك مقترح رئيسها بإقامة شراكة        إىل منع االجتار غري املشروع    
أعضاء اللجنة باملقترح بإقامة شراكة، وناقشوا عناصر ورقة اخليارات اليت أعدهتا أمانة اتفاقية             

 واتفقت اللجنـة علـى أن    .)٢( بشأن منع ومكافحة االجتار غري املشروع      بازل إلقامة شراكة  
توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد، يف اجتماعه العاشر، مقرراً يتصل بإقامة شراكة بشأن منع              
ومكافحة االجتار غري املشروع لتوحيد التنسيق وحتسينه بني الكيانات املختصة اليت هلا والية             

ومكافحته، مثـل    بناء القدرات يف جمال منع االجتار غري املشروع       حمددة تقضي بأداء أنشطة     
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وفرادى األطراف،       )اإلنتربول(منظمة الشرطة اجلنائية الدولية     

واملراكز اإلقليمية التفاقية بازل، والشبكات غري الرمسية، واألمانة، مع التركيز على إعـداد             
  .يبية، واستضافة حلقات العمل، وتبادل املعلوماتاألدوات واملواد التدر

ـ ال البيولوجيـة الربوتوكول املتعلق بالـسالمة       - هاء      التنـوع البيولـوجي     ةتفاقي
  )بروتوكول قرطاجنة(

ونظرت . ٢٠٠٩عقدت جلنة االمتثال لربوتوكول قرطاجنة اجتماعها السادس يف عام            -٢٣
املتصلة بالتزامات اإلبالغ الواقعة على األطراف يف       جلنة االمتثال يف ذلك االجتماع يف القضايا        

 تتعلق مبعدالت اإلبالغ مبوجب االتفاقـات البيئيـة         )٣(بروتوكول قرطاجنة باالستناد إىل وثيقة    
كما نظرت اللجنة يف قضايا عامة تتعلق بامتثال األطراف إلتاحة املعلومات           . املتعددة األطراف 

__________ 

 .UNEP/CHW/CC/8/2فق الثاين بالوثيقة انظر املر )٢(
 .UNEP/CBD/BS/CC/6/4لالطالع على التفاصيل، انظر تقرير االجتماع الوارد يف الوثيقة  )٣(
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واتفقت جلنة االمتثال، بـصفة     .  البيولوجية املتعلقة بالسالمة ركز تبادل املعلومات    عن االمتثال مل  
أولية، على عدد من النقاط ملواصلة النظر فيها، وعلى توصيات بشأن إمكانية تقدمي تقريـر إىل                

. االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول قرطاجنـة           
انت لديها والية لتلقي تقرير من إعداد منظمة غري حكومية          كما نظرت جلنة االمتثال فيما إذا ك      

. لتزاماته مبوجب بروتوكول قرطاجنة، وللنظر يف هذا التقرير       اليدعي عدم امتثال أحد األطراف      
وخلصت إىل أهنا ال متلك والية تتيح هلا النظر يف التقرير ألن الفرع الرابع املتعلـق بـإجراءات                 

 الصادر عن مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه            BS-I/7 املقرر  رفق ب االمتثال الذي اعُتمد يف امل    
  .)٤(اجتماع األطراف ال يسمح للطرف إال ببدء إجراءات تتعلق به أو بطرف آخر

وواصلت جلنة  . ٢٠١٠وُعقد االجتماع السابع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة يف عام            -٢٤
السابق، واليت تتعلق مبعدالت اإلبالغ الوطين، وحالـة        االمتثال مناقشة البنود اليت حبثتها يف اجتماعها        

كما نظرت جلنة االمتثال يف اآلراء اليت قدمتها األطراف بـشأن           . االمتثال يف جمال الوفاء بااللتزامات    
وانتهت جلنة االمتثال من إعداد توصياهتا وتقريرهـا        . كيفية حتسني الدور الداعم الذي تؤديه اللجنة      

  .)٥( اجتماع األطرافهجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف العامل بوصفلكي تقدمهما إىل اال
ونظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول قرطاجنـة يف              -٢٥

دورته اخلامسة يف تقرير جلنة االمتثال، وأبرز احلاجة إىل مواصلة بناء ثقة األطراف يف الدور               
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا          وقرر مؤمت . الذي تؤديه جلنة االمتثال   

الشأن أن تنظر جلنة االمتثال، فيما يتعلق باحلاالت اليت يقدم فيها أحد األطراف تقريراً عـن                
االمتثال فيما خيصه، يف أال تتخذ، رداً على ذلك، سوى تدابري تيسريية وداعمة، أي أن تقدم                

صيات ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         تقدم تو  أو أن / و ،للطرف املعين املساعدة  
األطراف فيما يتعلق بتقدمي املساعدة املالية والتقنية، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وغري ذلك           

كما أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع        ).   BS-V/1 املقرر   (من تدابري بناء القدرات   
المتثال لاللتزامات الناشئة عن الربوتوكول     األطراف شجع األطراف اليت تواجه صعوبات يف ا       

بسبب نقص القدرات على أن تقدم تقريراً إىل جلنة االمتثال فيما يتعلق بامتثاهلا، حىت يتسىن               
للجنة االمتثال أو ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن ينظر يف اختاذ التـدابري               

  .اعدهتا يف التغلب على الصعوباتالتيسريية والداعمة، حسب االقتضاء، هبدف مس

اتفاقية األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل املعلومات            - واو  
واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية            

  )اتفاقية أرهوس(
وتتمثـل  . سليم واالمتثال الكايف  تنص اتفاقية أهروس على آليتني لتشجيع التنفيذ ال         -٢٦

 مـن اتفاقيـة     ١٠ من املادة    ٢إحدامها يف اشتراط اإلبالغ املنتظم عن التنفيذ مبوجب الفقرة          
__________ 

 .املرجع نفسه )٤(
 .UNEP/CBD/BS/CC/7/3لالطالع على التفاصيل، انظر تقرير االجتماع الوارد يف الوثيقة  )٥(
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 من اتفاقية أهروس الذي   ١٥أهروس؛ وتتمثل األخرى يف الترتيب األكثر مشوالً مبوجب املادة          
  .يقضي باستعراض االمتثال

عراض االمتثال، ولكنها تلزم اجتماع األطـراف يف         الست  ال تنشئ نظاماً   ١٥واملادة    -٢٧
أن يضع، على أساس توافق اآلراء، ترتيبات اختيارية السـتعراض االمتثـال            اتفاقية أهروس ب  

 واهلدف من هذه املادة     .تكون ذات طبيعة غري قائمة على املواجهة، وغري قضائية، واستشارية         
ا، والعمل يف منـاخ بّنـاء علـى         هو التعرف على جوانب القصور لدى األطراف وتقديره       

 خياراً إلشـراك    ١٥ومتشياً مع روح اتفاقية أهروس، تقترح املادة        . مساعدهتا على االمتثال  
  .أفراد من اجلمهور

وال تستطيع جلنة االمتثال التفاقية أهروس أن تصدر مقررات ملزمة، وإمنا بوسـعها               -٢٨
روف معينـة، لفـرادى األطـراف    أن تصدر توصيات موجهة إما ملؤمتر األطراف أو، يف ظ         

وجيوز ملؤمتر األطراف، بعد النظـر يف تقريـر وأي          . وتتاح تقارير اللجنة للجمهور   . مباشرة
  .توصيات تصدرها جلنة االمتثال، أن يقرر التدابري املناسبة لتحقيق االمتثال الكامل لالتفاقية

، وتقريراً واحداً من أحد      بالغاً من اجلمهور   ٥٦وقد تلقت جلنة االمتثال، إىل اليوم،         -٢٩
ومل تتلق األطراف تقارير فيما يتعلق بامتثاهلا الـذايت، ومل  . األطراف بشأن امتثال طرف آخر   

وأقر مؤمتر األطراف حـىت اآلن مجيـع        . تشرع األمانة يف تقدمي إحالة تتعلق بعدم االمتثال       
  .استنتاجات عدم االمتثال اليت توصلت إليها جلنة االمتثال

 بشأن استعراض االمتثال الذي اعتمده مؤمتر األطراف، ميكن رفع            I/7اً للمقرر   ووفق  -٣٠
البالغات املقدمة من أفراد من اجلمهور فيما يتعلق بامتثال أحد األطراف لالتفاقية إىل جلنـة               

 اعتماد ذلك املقرر أو من تاريخ دخـول         من تاريخ إما   بعد انقضاء اثين عشر شهراً    االمتثال  
ز النفاذ بالنسبة للطرف، ما مل خيطر الطرف الوديع خطياً قبل انتهاء الفترة املطبقة              االتفاقية حي 

ويف . بأنه ال يستطيع أن يقبل لفترة ال تتجاوز أربعة أعوام نظر جلنة االمتثال يف هذه البالغات   
خالل فترة السنوات األربع هذه، جيوز للطرف أن يلغي إخطاره فيقبل بذلك، اعتباراً مـن               

تاريخ، جواز عرض البالغات على جلنة االمتثال عن طريق واحد أو أكثر من أفـراد               ذلك ال 
وحىت اآلن، مل يستخدم أي طرف يف االتفاقية        . اجلمهور فيما يتعلق بامتثال الطرف لالتفاقية     

  .إمكانية اإلخطار هذه بعدم قدرته على قبول البالغات املقدمة من أفراد اجلمهور

راء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائيـة ومبيـدات           اتفاقية تطبيق إج    - زاي  
  )اتفاقية روتردام (آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية

يف االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام، أنشأ االجتماع فريق اتصال              -٣١
 هذه لكي ينظر فيها مؤمتر االمتثال ليعد مشروع مقرر بشأن اعتماد مشاريع إجراءات وآليات

وعلى الرغم من اجلهود املضنية اليت بذهلا العديد من األطراف املشاركة يف فريـق              . األطراف
واعتمـد  . االتصال، مل يتسن بلوغ توافق يف اآلراء بشأن مشروع إجراءات وآليات االمتثال           
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يواصل النظر خـالل     الذي قرر مبوجبه أن      ٤/٧-مؤمتر األطراف بالتايل مقرر اتفاقية روتردام     
 ١٧اجتماعه اخلامس يف اعتماد إجراءات وآليات مؤسسية بشأن عدم االمتثال مبوجب املادة             

  .)٦(من اتفاقية روتردام

  )اتفاقية ستوكهومل (اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة  - حاء  
. ومتطلباته  بشأن احتياجات االمتثال   ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٩أجري حتليل من عام       -٣٢
تفقت كافة األطراف يف اتفاقية ستوكهومل اليت جرى التشاور معها علـى أن إجـراءات               وا

وكان أهم العقبات املتبقية    . االمتثال الفعالة واملناسبة تشكل شرطاً مهماً من شروط االتفاقية        
أمام التوصل إىل اتفاق هو قلق بعض البلدان من عدم كفاية املوارد املالية املقدمـة لـتمكني                 

 من االمتثال لالتفاقية، واعتقادها بأنه ينبغي الكف عن مناقشة إجراءات االمتثـال             األطراف
  .حلني إحراز تقدم يف توفري املزيد من املوارد املالية

وفيما يتصل مبشروع النص املتعلق بإجراءات االمتثـال الـذي نـوقش يف أثنـاء                 -٣٣
  على النحـو املـبني يف املرفـق        االجتماعات السابقة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ستوكهومل،        

 الصادر عن مؤمتر األطراف، فقد وصفته بعض األطراف اليت استشريت           ٤/٣٣-باملقرر ا س  
ونظراً لتباين اآلراء، فقد    . بأنه حل وسط جيد يف حني أن بعضها اآلخر أبدى حتفظات عليه           

ناقشة اليت أعقبتـها،    ويف أثناء امل  . بدت الفرصة ضئيلة يف إحراز تقدم يف أثناء الدورة األخرية         
أكد عدة ممثلني أمهية اعتماد آلية امتثال يف صاحل التنفيذ الفعال لالتفاقية واملصداقية العامـة               

وينبغي أن تكون هذه اآللية غري ختاصمية، وغري قضائية،         . لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف   
  .ناسبوتعاونية، وينبغي أن تتيح حل صعوبات االمتثال يف الوقت امل

وأكد عدة ممثلني أمهية الدعم التقين والتدريب وتدابري بنـاء القـدرات األخـرى،                -٣٤
مدعمني رأيهم مبثال يدل على أن إنشاء مركز إقليمي يف أفريقيا سييسر االمتثـال إىل حـد                 

واقترح أحد املمثلني، متحدثاً باسم جمموعة من البلدان، إنشاء آلية مالية مستقلة لتلبية             . كبري
. تياجات البلدان غري املمتثلة من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة             اح

 كنمـوذج   الصندوق املتعدد األطراف املؤقت لتنفيذ بروتوكول مونتريـال       وأشار ممثالن إىل    
  .لنوع اآلليات املالية املعنية باالمتثال اليت توجد حاجة إليها

__________ 

-يف املرفق مبقرر اتفاقية روتردام    دم هبا   بالصيغة اليت قُ  ل،  انظر مشروع النص املتعلق بإجراءات وآليات االمتثا       )٦(
 .UNEP/FAO/RC/COP.5/16 يف الوثيقة ٤/٧
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  ةواإلجراءات املقترحوالتوصيات االستنتاجات   - رابعاً  
قد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، يف أن ينظر يف املعلومات األساسية               -٣٥

باإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ عن تنفيذ االتفاقية،           ذات الصلة   
  .بغية مساعدة األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

يف اجتماعات سابقة لفريق اخلرباء املخصص، اُتفق أوالً على أن أية إجراءات أو    و  -٣٦
املسائل املتعلقة بالتنفيذ ينبغي أن تكون ذات طابع تيسريي وغـري           حلل  أية آلية مؤسسية    

قائمة على املواجهة، وأن يكون الغرض منها، ثانياً، مساعدة األطـراف علـى الوفـاء               
  .ةبالتزاماهتا مبوجب االتفاقي

، اليت ميكن فهمها     من االتفاقية  ٢٧وسيقتضي األمر مواصلة النظر يف نطاق املادة          -٣٧
أو /على أهنا تتصل إما مبشاكل التنفيذ اليت ُيواجهها األطـراف يف االتفاقيـة ككـل، و               

 وكمـا هـو مـذكور       .اى األطراف عند الوفاء بالتزاماهت    باملصاعب اليت يواجهها فراد   
، والعالقـة بـني     ٢٧نطاق املادة   ، ينبغي النظر يف     ICCD/COP(6)/7بالتحديد يف الوثيقة    

راف، ، ونطاق آلية استشارية متعددة األط٢٨ و٢٧ و٢٦ واملواد ٢٢ من املادة ٢الفقرة 
ولعل االختصاصات املوضوعة لعملية تـشاورية متعـددة       . وواليتها ووظائفها وتشكيلها  
 بداية جيدة لتـشكيل آليـة تعـاجل     نقطةICCD/COP(9)/13األطراف يف املرفق بالوثيقة    

املسائل املتصلة بالتنفيذ معاجلة فعالة وحتلها مع مراعاة طبيعة االتفاقية ونطاقها وأهـدافها             
  .ومساهتا اخلاصة، مبا يف ذلك خصوصيات مرفقاهتا اإلقليمية اخلمسة املتصلة بالتنفيذ

  :ر األطراف يفوبعد النظر يف مجيع القضايا املذكورة أعاله، قد يرغب مؤمت  -٣٨
وتشكيل ،  ICCD/COP(9)/13اعتماد مشروع االختصاصات املرفق بالوثيقة        )أ(  

   املسائل املتصلة بالتنفيذ؛حلجلنة استشارية متعددة األطراف ملساعدة األطراف يف 
توسيع نطاق عمل فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية واختاذ قرار          و  )ب(  

ثالثة أيام خالل الدورة القادمة اليت سـتعقد بـني          تجاوز  ال ت بعقد اجتماع للفريق ملدة     
وينبغي . الدورات للهيئات الفرعية ملؤمتر األطراف، وذلك من أجل ختفيف األعباء املالية          

أن يكون لدى الوفود، خالل اجتماع الفريق، الوقت الكايف لتحليل ومناقشة ومراجعـة             
 حـل دة األطراف هتـدف إىل      مشروع االختصاصات بشأن تشكيل جلنة استشارية متعد      

ومن املمكن أن يعاد النظر جمدداً يف مشروع االختصاصات هذا           .املسائل املتصلة بالتنفيذ  
 ملؤمتر األطراف وأن يعتمد ملساعدة األطـراف علـى الوفـاء            احلادية عشرة يف الدورة   

  ؛بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
 اجتماع مقبل ملؤمتر األطـراف،      من االتفاقية إىل   ٢٧وإرجاء النظر يف املادة       )ج(  

  .عندما ترى األطراف أن من املمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء من أجل اختاذ قرار هنائي

       


