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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٣البند 

  البنود املعلقة
  ملؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذاإلجراءات واآلليات ا

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ    

 مذكرة مقدمة من األمانة     

  موجز    
يقدم هذا التقرير معلومات أساسية ويعرض التقدم احملرز يف دراسة اإلجـراءات              

 من اتفاقية األمم املتحـدة   ٢٧ للمادة   واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ وفقاً      
ويتضمن التقرير اآلراء اليت قدمتها األطراف واملؤسسات واملنظمـات         . ملكافحة التصحر 

املهتمة، ويربز السوابق ذات الصلة والتطورات اجلديدة، ويقدم اسـتنتاجات وتوصـيات            
  .وإجراءات مقترحة

سـتناد إىل الوثيقـة     ، أُعـدت هـذه الوثيقـة باال       ١٠-م أ /٢٩ باملقرر   وعمالً  
ICCD/COP(10)/25          ،مع مراعاة الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف املتعلقة هبـذا املوضـوع ،

  .حسب االقتضاء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٤  ٦-٥  ................................إسهامات األطراف ومؤسسات األمم املتحدة   - ثانياً  
  ٤  ٥١-٧  ......................ليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذاإلجراءات واآل  - ثالثاً  

  ٤  ٨-٧  ............................................................توفالو  - ألف     
   بروتوكـول (الربوتوكول املتعلق بـاملواد املـستنفدة لطبقـة األوزون            -  باء     

  ٥  ١٢-٩  .........................................................)مونتريال
  ٧  ١٦-١٣  ........................اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  - جيم     
 بالسالمة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع البيولـوجي  الربوتوكول املتعلق   - دال     

  ٨  ٢١-١٧  ..............................................)بروتوكول قرطاجنة(
وتوكـول كيوتـو    اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبر         -  هاء     

  ١٠  ٢٥-٢٢  .........................................................هبا امللحق
اتفاقية التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب احلـدود              -  واو     

  ١١  ٣٧-٢٦  .....................................................)ازلاتفاقية ب(
االتفاقية املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية       - زاي     

  ١٤  ٤٠-٣٨  )اتفاقية روتردام(تجارة الدولية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف ال
  ١٥  ٤٣-٤١  ....................)اتفاقية استكهومل(اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة   - حاء     
اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا بـشأن الوصـول إىل              - طاء     

   املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القـضاء   
  ١٦  ٥١-٤٤  ...................................)اتفاقية آرهوس(ملسائل البيئية يف ا

  ١٩  ٥٥-٥٢  ................................االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  - رابعاً  
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  ات أساسيةمعلوم  -أوالً  
 ٢٧، قرر مؤمتر األطراف، ألغراض تنفيذ أحكام املادة         ١٠-م أ /٢٩مبوجب املقرر     -١

من االتفاقية، أن يدعو من جديد، أثناء دورته احلادية عشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح              
إىل االنعقاد ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات املؤسـسية        ) فريق اخلرباء املخصص  (العضوية  

  .وية املسائل املتعلقة بالتنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأنلتس
  :، قرر مؤمتر األطراف أيضاًومبوجب املقرر املذكور آنفاً  -٢

أن يدعو أي أطراف ومؤسسات ومنظمات مهتمة ترغب يف إبداء آرائهـا              )أ(  
 /ثـاين  كـانون ال   ٣١ إىل أن ترسلها إىل األمانة خطياً يف موعد ال يتجاوز            ٢٧بشأن املادة   

  ؛٢٠١٣ يناير
أن يطلب من األمانة أن ُتِعّد وثيقة عمل جديدة باالسـتناد إىل ورقـات                )ب(  

املعلومات املقدمة من األطراف الواردة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املـسألة،      
مبا يف ذلك مشروع ورقة يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف واختصاصات هذه             

  ؛]…[لية وكذلك جتميعاً لآلراء املقدمة العم
أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانـة              )ج(  

  .أساساً ألعماله
وأعدت األمانة تقارير عن إجراءات التحكيم والتوفيق لدورات مؤمتر األطراف من             -٣

لتطورات والتقدم احملـرز يف حـل       كما أعدت هذه الوثيقة لتلخيص ا     . )١(الثانية إىل العاشرة  
ية املـضي   من االتفاقية، هبدف اختاذ قرار بشأن كيف    ٢٧املسائل املتصلة بالتنفيذ، وفقاً للمادة      

ويهدف هذا التقرير إىل مساعدة فريق اخلرباء املخصص على دراسـة  . قدماً يف هذا املوضوع  
تفاقيات بيئية أخرى ذات صـلة      التقدم احملرز يف املفاوضات املتعلقة بنفس األمور يف سياق ا         

وتقدمي توصيات يف ضوء هذا التقدم، آخذاً يف اعتباره الوثائق اليت أعدهتا األمانة لـدورات               
  .سابقة ملؤمتر األطراف

 ١٠-م أ /٢٩وُيعرف هذا الفـصل بـاملقرر       . وتتألف هذه الوثيقة من أربعة أجزاء       -٤
كيـف  ويناقش الفـصل الثـاين      . فيذ بالتن ويقدم معلومات أساسية عن حل املسائل املتعلقة      

يعرض تعاملت األمانة مع هذا الطلب الصادر عن مؤمتر األطراف، ويبني اجلهات املُسهمة، و            
ويتضمن . يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى      خالصات لتناول هذه املسألة     

ة عن املعلومات احملدثة    هلذه اإلسهامات وكذلك ملخصات أعدهتا األمان      الفصل الثالث موجزاً  
أما الفصل الرابع فهـو     . والتطورات اجلديدة فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف       

__________ 

ــائق  )١( ، ICCD/COP(2)/10 ،ICCD/COP(3)/18 ،ICCD/COP(4)/8 ،ICCD/COP(5)/8الوثــــــ
ICCD/COP(6)/7 ،ICCD/COP(7)/9 ،ICCD/COP(8)/7 ،ICCD/COP(9)/13و  ICCD/COP(10)/25. 
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 عبارة عن استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة فيما يتعلق خبيارات وسبل املضي قـدماً            
  .بالتدابري الرامية إىل حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ

  ت األطراف ومؤسسات األمم املتحدة إسهاما  -ثانياً  
، أحالت األمانة مذكرة شفوية تذكِّر      ٢٠١٣مارس  / وآذار ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   -٥

ـ          ضمنان األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر بإبداء آرائها بشأن املرفقني اللذين يت
 أو أعـدت    ، تلقـت األمانـة    ٢٠١٣مـايو   /  أيار ٣١ وحىت   .إجراءات التحكيم والتوفيق  

ملخصات إلسهامات مقدمة من طرف واحد ومثان من مؤسسات األمم املتحـدة، وتلـك              
بروتوكـول  (اجلهات هي توفالو، والربوتوكول املتعلق باملواد املـستنفدة لطبقـة األوزون            

، واتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، والربوتوكول املتعلق بالـسالمة            )مونتريال
، واتفاقية األمـم املتحـدة      )بروتوكول قرطاجنة (امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي     األحيائية  

اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، واتفاقية التحكم يف نقل النفايـات    
، واالتفاقية املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقـة       )اتفاقية بازل (اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود      

بقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليـة               املس
، واتفاقية جلنة األمـم     )اتفاقية استكهومل (، واتفاقية امللوثات العضوية الثابتة      )اتفاقية روتردام (

 املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صـنع القـرار      
  ). اتفاقية آرهوس(وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية 

وهي تقدم على وجه اخلصوص     . ICCD/COP(10)/25وهذه الوثيقة استكمال للوثيقة       -٦
 عن معلومات   معلومات حديثة عن اإلجراءات ذات الصلة املشار إليها يف تلك الوثيقة، فضالً           

ملتعلقة بتجهيز وثائق األمم املتحدة وتقدميها، يتعذر       وبسبب الشروط ا  . عن التطورات اجلديدة  
اختصاصات ئق مؤمتر األطراف السابقة وكذلك      استنساخ إسهامات األطراف الواردة يف وثا     

لكن األمانة أتاحـت    . ١٠-م أ /٢٩العملية التشاورية املتعددة األطراف، حسبما طلبه املقرر        
 عشرة ملؤمتر األطراف يف املوقـع الـشبكي         تلك التقارير لالطالع عليها يف الدورة احلادية      

  .<www.unccd.int/cop/officialdocs/Submissions.pdf>: لالتفاقية يف العنوان التايل

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ  -ثالثاً  

  توفالو  -ألف  
  عملياً نة توفر أساساً   الصادرة عن األما   ICCD/COP(10)/25تعتقد توفالو أن الوثيقة       -٧

وتؤكد توفالو، عـالوة    . للنظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ        
 "األطراف من البلدان املتـأثرة    "  خمتلفة من االتفاقية تسري على     على ذلك، على أن أحكاماً    
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ـ    )٦املادة   ("األطراف من البلدان املتقدمة   "و) ٥املادة  ( إيـالء األولويـة    "ياق  ، وكذا يف س
  ). ٧املادة  ("ألفريقيا

. وينبغي استعراض تنفيذ هذه االلتزامات يف إطار عملية قوامها تيـسري املـشاركة              -٨
تدابري تسوية املسائل املتعلقة    ( من االتفاقية    ٢٧وبعبارة أخرى، فإن أسهل عملية لتنفيذ املادة        

.  منتظمة يضطلع هبا مـؤمتر األطـراف       ينبغي تيسريها عن طريق عملية استعراضية     ) بالتنفيذ
. "تنفيذ االتفاقيـة  " دائم عنوانه    وعليه، ينبغي أن يدرج يف جدول أعمال مؤمتر األطراف بند         

وجتري مناقشة تنفيذ االتفاقية وتناول أية شواغل تتعلق بذلك يف سياق نظر مؤمتر األطـراف               
ث هيئة خاصة باالمتثال أمـر      وال تعتقد توفالو أن استحدا    . يف هذا البند من جدول األعمال     

  . ضروري

  )بروتوكول مونتريال(الربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون   -باء  
رئيس جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال، عرضاً عن           قدم    -٩

عقـدا يف بـانكوك يف   عمل اللجنة يف اجتماعيها الثامن واألربعني والتاسع واألربعني اللذين   
وقد وضـعت   . ، على التوايل  ٢٠١٢نوفمرب  /ثاين ويف جنيف يف تشرين ال     ٢٠١٢يوليه  /متوز

اللجنة يف هذين االجتماعني ما جمموعه ستة مشاريع مقررات متت إحالتها إىل نظر األطراف              
  . يف االجتماع التاسع واألربعني

 الذي حققته األطـراف يف الوفـاء        وأعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء التقدم املمتاز        -١٠
زاء كون أربعة أطراف فقـط، مـن        بالتزامات اإلبالغ الواردة يف بروتوكول مونتريال، وإ      

. ، مل تتمكن من القيام بذلك     ٢٠١١ طرفاً كان ينبغي أن تبلغ عن بيانات يف عام           ١٩٦ أصل
 األربعة علـى  وتناول مشروع املقرر األول مسألة اإلبالغ عن البيانات وحثّ تلك األطراف         

 طرفاً أبلغـت    ٩٩ بتقدير إىل أن     وأشار املقرر أيضاً  . إبالغ البيانات املطلوبة بأسرع ما ميكن     
، مما مكن اللجنة من القيام      )٢(١٥/١٥ وفقاً للمقرر    ٢٠١٢يونيه  /ن حزيرا ٣٠بياناهتا حبلول   

دمي بياناهتـا   يوليه، وحثّ املقرر األطراف على تق     /بعمل مفيد جداً يف اجتماعها يف شهر متوز       
 ٣٠ طرفـاً أبلغـت بياناهتـا حبلـول          ١٧٣وباإلضافة إىل ذلك فإن     . بأسرع وقت ممكن  

 من بروتوكول مونتريال، وهـو      ٧ ، حسبما هو مطلوب مبوجب املادة     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
  . ميثل حتسناً عن السنة السابقة ما
يانات خط أساس   وتناول مشروع املقرر الثاين طلبات مقدمة من األطراف بتنقيح ب           -١١

 ٢٠١٠ أو   ٢٠٠٩ية بالنـسبة لعـام      استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور     

__________ 

: املتاحة يف العنوان التايل. UNEP/OzL.Pro.15/9يف الوثيقة  )٢(
>http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/15mop/index.shtml<. 
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وخيص مشروع املقرر الثالث مسألة اإلبالغ عن       . )٣(١٣/١٥ السنتني، وفقاً للمقرر     لكلتا أو
، ويعكس القلق الذي يساور اللجنة حول بعـض         ٧الصفر يف استمارات إبالغ بيانات املادة       

عدم االتساق يف اإلبالغ عن البيانات بشأن إنتاج واسترياد وتصدير وتـدمري املـواد              أوجه  
وأشار بتقدير مـشروع املقـرر      .  من بروتوكول مونتريال   ٧املستنفدة لألوزون وفقاً للمادة     

 ١٩٧ من بـني     ١٩٥الرابع، املتعلق بإبالغ املعلومات عن استخدام عوامل التصنيع، إىل أن           
، )٤(٢١/٣ و١٠/١٤وفقـاً للمقـررين   مونتريال أبلغت تلك املعلومات   طرفاً يف بروتوكول    

.  وحثّ الطرفني اللذين مل يقدما معلوماهتما على القيام بـذلك علـى وجـه االسـتعجال               
  . وستستعرض اللجنة أحوال هذين الطرفني يف اجتماعها اخلمسني

ترخيص مبوجب  للوأشار بتقدير مشروع املقرر اخلامس، الذي يعاجل حالة إنشاء نظم  -١٢
 طرفاً يف تعديل مونتريال على الربوتوكول ١٩٢ من ١٩١باء من الربوتوكول، إىل أن ٤املادة 

أنشأت نظماً لترخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، حـسبما هـو             
 من هذه األطراف قدمت معلومات مبوبة عن نظم التراخيص          ١٩٠مطلوب يف التعديل، وأن     

 بروتوكول مونتريـال    ة هبا تفصل ماهية املرفقات وجمموعات املواد اليت ختضع مبوجب         اخلاص
التهنئـة إىل جنـوب الـسودان       ) ١(ووجهت فقرات منطوق مشروع املقرر      . لتلك النظم 

لتصديقها مؤخراً على مجيع تعديالت بروتوكول مونتريال وطلبت إليها أن تنـشئ نظامـاً              
وطلبت إىل طاجيكستان وغامبيا أن تضطلعا بتدابري بشأن  ) ٢(لتراخيص االسترياد والتصدير؛    

وتعلق . وحثت بوتسوانا على التصديق على تعديل مونتريال      ) ٣(نظامي التراخيص لديهما؛    
مشروع املقرر األخري بعدم امتثال أوكرانيا لتدابري الرقابة يف بروتوكول مونتريـال بـشأن              

وسـجل  .  ٢٠١١ و ٢٠١٠ية يف عـامي     استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور    
مشروع املقرر بتقدير تقدمي أوكرانيا خلطة عمل من أجل تقليل استهالكها مـن مركبـات               

 وحتقيق التخلص التدرجيي    ٢٠١٥الكربون اهليدروكلورية فلورية والعودة إىل االمتثال يف عام         
يد وتكييف اهلواء ، فيما عدا بعض االستهالك يف صيانة أجهزة الترب       ٢٠٢٠الكامل حبلول عام    

وأعربت اللجنة عن تقديرها حلضور ممثلني عن أوكرانيـا يف اجتماعهـا            . ٢٠٣٠حىت عام   
  . التاسع واألربعني ملناقشة هذا األمر

__________ 

 :املتاحة يف العنوان التايل. UNEP/OzL.Pro.13/10يف الوثيقة  )٣(
<http://ozone.unep.org/new_site/en/meeting_documents.php?mdt_id=1&m_id=19&meeting_for=

MPVC&meet>. 
املتاحتان على التوايل يف العنوانني .  على التوايل،UNEP/OzL.Pro.21/8 وUNEP/OzL.Pro.10/9وثيقتني يف ال  )٤(

 التالني
<http://ozone.unep.org/new_site/en/meeting_documents.php?mdt_id=1&m_id=22&meeting_for= 

MPVC&meet> 
 =http://ozone.unep.org/new_site/en/meeting_documents.php?mdt_id=1&m_id=9&meeting_for>و

MPVC&meet>. 
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  اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود  -جيم  
تنفيـذ  حتدد اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، من مجلـة أولوياهتـا،              -١٣

الربوتوكـول املتعلـق    : الربوتوكوالت الثالثة األخرية امللحقة باالتفاقية واالمتثال هلا، وهي       
بامللوثات الثابتة، والربوتوكول املتعلق باحلد من التحمض وإختام امليـاه باملغـذيات وطبقـة     

  .  )٥(، والربوتوكول املتعلق باملعادن الثقيلة)بروتوكول غوتنربغ(األوزون األرضية 
جلنـة   )٦(تيجية الطويلة األجل لالتفاقيـة    وكلفت خطة العمل املتعلقة بتنفيذ االسترا       -١٤

تنفيذ االتفاقية بتحديد وتقييم املعوقات النظمية وخالفها من املعوقـات الـيت حتـول دون               
، نظرت اللجنة يف سبل     ٢٠١٢ويف غضون عام    . االمتثال، وطرح خيارات إلجراء حتسينات    

. تثال، مبا يف ذلك حتديد املعوقات النظمية املانعـة لتحقيـق االمتثـال            ووسائل حتسني االم  
وأشارت اللجنة بالبنان إىل مجلة معوقات ممكنة منها ثغرات يف اإلرشادات التوجيهية املتعلقة             
بإعداد اجلرد، وصياغة غري دقيقة لبعض االلتزامات يف الربوتوكوالت، والتزامـات يـصعب      

  .قياسها
، اعتمدت اهليئة التنفيذية لالتفاقية، على النحـو        ٢٠١٢ديسمرب  /ولويف كانون األ    -١٥

ــرر   ــدد يف املق ــة  ٢٠١٢/٢٥احمل ــسني أداء اللجن ــشأن حت ــة  ( ب ــر الوثيق انظ
ECE/EB.AIR/113/Add.1(    وظل هناك إجراءان رئيسيان    .  تعديالت على اختصاصات اللجنة

ل احملتملة على نظـر     منصوص عليهما يف االختصاصات السابقة لعرض حاالت عدم االمتثا        
وطرأ تغيري على إجراء اإلحالة     . اإلحاالت من األطراف واإلحاالت من األمانة     : اللجنة، مها 
 وال سيما لدى استعراض     عندما تطلع األمانة،  "وحسب االختصاصات اجلديدة،    . من األمانة 

ومات مـن    ملتطلبات اإلبالغ مبوجب بروتوكول ما، أو لدى تلقي معل         التقارير املقدمة وفقاً  
على احتمال عدم امتثال طرف بأي مـن التزاماتـه،           مبوجب االتفاقية،    هيئة تقنية أو مركز   

وإذا مل تتلـق  .  إىل الطرف املعين أن يزودها باملعلومات الضرورية املتعلقة باملسألة       تطلب فوراً 
ما أو خالل فترة أطول من ذلك حـسب       حتل املسألة يف غضون ثالثة أشهر        أو مل    األمانة رداً 

 وأضـافت االختـصاصات     "األمانة املسألة على نظر اللجنة    تقتضيه ظروف املسألة، تعرض     
عندما تطلع على احتمـال عـدم       (...) جيوز للجنة   " تقضي بأنه    يدة فقرة جديدة أيضاً   اجلد

. امتثال طرف ألي من التزاماته، ومل تكن األمانة قد فطنت لذلك، أن تبلغ األمانـة بـذلك          
  متاشـياً  ،"ات، إىل االتصال بالطرف املعين    ، بناء على تلك املعلوم    اًروبادر ف وعلى األمانة أن ت   

واللجنة مسؤولة أمام اهليئة التنفيذية، اليت هي أعلى هيئـة  . مع عملية اإلحالة املنصوص عليها  
. إدارية تتخذ القرار مبوجب االتفاقية، وهلا أن تقدم التوصيات بشأن حاالت عدم االمتثـال             

__________ 

 :املتـــاح يف العنـــوان التـــايل. ECE/EB.AIR/106/Add.1 يف الوثيقـــة ٢٠١٠/١٨املقـــرر  )٥(
>www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eb/eb/ece.eb.air.106.add.1.e.pdf<. 

 : العنـــوان التـــايلاملتـــاح يف. ECE/EB.AIR/109/Add.1 يف الوثيقـــة ٢٠١١/١٤املقـــرر  )٦(
>www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eb/eb/ECE_EB.AIR_109_ADD1_E.pdf<. 
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 التنفيذية هذه التوصيات، وحتث األطراف على اختاذ التدابري الرامية إىل احلد من             وتعتمد اهليئة 
انبعاثاهتا، مبا يف ذلك التدابري السياساتية والتشريعية والتقنية، وتقدمي معلومات عن اجلهود اليت             

  .تبذهلا
 إطار   يتعلق بإدخال تعديالت يف    ، اختذت اهليئة التنفيذية مقرراً    ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -١٦

تها بروتوكول غوتنربغ على االلتزامات خبفض االنبعاثات أو على املخزونات ألغراض مقارن          
 هلذا املقرر، جيوز لطرف أن يعدل خمزونه أو يقتـرح           ووفقاً. )٧(مبجموع االنبعاثات الوطنية  

حتديـد فئـات    ) أ: ( على التزاماته خبفض االنبعاثات يف حاالت استثنائية ثالث هي         تعديالً
يد التزامات خفض االنبعاثـات؛     ة من مصادر االنبعاثات مل تؤخذ يف احلسبان عند حتد         جديد

وجود اختالف كبري بني عوامل االنبعاثات اليت استخدمت لتحديد مستوى االنبعـاث            )ب(
خفـض االنبعاثـات،    السنة اليت ستحقق فيها التزامات      بالنسبة لفئات حمددة من املصادر يف       

تزامـات خبفـض االنبعاثـات؛ أو        هذه الفئات إّبان حتديـد االل      والعوامل اليت طبقت على   
خضوع املنهجيات املستخدمة يف حتديد االنبعاثات من فئات حمددة من املصادر لتغريات             )ج(

هامة يف الفترة الفاصلة بني حتديد التزامات خفض االنبعاثات والسنة اليت يتعني فيها الوفـاء               
، قررت اهليئة التنفيذية أن     ٢٠١٢/٣صوص عليه يف املقرر     وعلى النحو املن  . بتلك االلتزامات 

توقف اختاذ أي إجراء يتعلق بأية إحاالت من األمانة متصلة بامتثال طرف مـن األطـراف                
 باعتزامه إدخال تعديل    اللتزاماته خبفض االنبعاثات عندما يكون ذلك الطرف قد قدم إخطاراً         

 وخيتلف الوضع عندما تتلقى اللجنة إحالة من        .على خمزونه أو على التزامه خبفض االنبعاثات      
األمانة بناء على معلومات واردة من اهليئة التوجيهية للربنامج التعاوين لرصد وتقييم االنتقال             
البعيد املدى مللوثات اجلو تبّين أن التعديل ال يتسق مع احلاالت احملصورة أعـاله، وال مـع                 

  . )٨(التنفيذيةاملبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اهليئة 

الربوتوكول املتعلق بالسالمة األحيائية امللحق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي             -دال  
  )بروتوكول قرطاجنة(

عقد االجتماع السابع للجنة االمتثال مبوجب بروتوكول قرطاجنة يف مونتريـال يف              -١٧
بنود اليت حبثتها   وواصلت جلنة االمتثال مناقشة ال    . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٠ إىل   ٨الفترة من   

يف اجتماعها السابق، واليت تتعلق مبعدالت اإلبالغ الوطين، وحالة االمتثال يف جمال الوفـاء              
. بااللتزامات املتصلة بإتاحة املعلومات ملركز تبادل املعلومات املتعلقة بالـسالمة األحيائيـة           

الداعم الذي تؤديـه     يف اآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن كيفية حتسني الدور           ونظرت أيضاً 

__________ 

ــرر  )٧( ــة ٢٠١٢/٣املقـ ــايل. ECE/EB.AIR/111/Add.1 يف الوثيقـ ــوان التـ ــاح يف العنـ : املتـ
>www.unece.org/env/lrtap/executivebody/eb_decision.html<. 

: ن التـــايلااملتـــاح يف العنـــو. ECE/EB.AIR/113/Add.1  يف الوثيقـــة٢٠١٢/١٢ املقـــرر )٨(
>www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/Decision_2012_12.pdf<. 
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إلحالتـهما إىل   غة النهائية لتوصياهتا وتقريرهـا      وانتهت اللجنة من وضع الصي    . جلنة االمتثال 
. االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول قرطاجنة          

UNEP/CBD/BS/CC/7/3لالطالع على التفاصيل، انظر تقرير االجتماع يف الوثيقة 
)٩(  .  

ونظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول قرطاجنـة يف              -١٨
دورته اخلامسة يف تقرير جلنة االمتثال، وأبرز احلاجة إىل مواصلة بناء ثقة األطراف يف الدور               

وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا           . الذي تؤديه جلنة االمتثال   
تنظر جلنة االمتثال، فيما يتعلق باحلاالت اليت يقدم فيها أحد األطراف تقريراً عـن              الشأن أن   

االمتثال فيما خيصه، يف أال تتخذ، رداً على ذلك، سوى تدابري تيسريية وداعمة، أي أن تقدم                
أو أن تقدم توصيات ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه         /املشورة أو املساعدة للطرف املعين، و     

راف فيما يتعلق بتقدمي املساعدة املالية والتقنية، ونقل التكنولوجيا، والتـدريب،           اجتماع األط 
 جواز اختاذ هذه التدابري     وقرر أيضاً . )١٠()  BS-V/1 املقرر  (وغري ذلك من تدابري بناء القدرات       

تقرير يف حالة عدم تقدمي أحد األطراف لتقريره الوطين، أو يف حالة تلقي معلومات من خالل 
 إىل معلومات واردة من مركز تبادل املعلومات املتعلقـة          استناداًأو عن طريق األمانة،     وطين  

بالسالمة األحيائية، تبني أن الطرف املعين يواجه صعوبات يف الوفـاء بالتزاماتـه مبوجـب               
كما أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف شـجع            . بروتوكول قرطاجنة 

ت يف االمتثال لاللتزامات الناشئة عن بروتوكول قرطاجنة، بسبب األطراف اليت تواجه صعوبا   
نقص القدرات، على أن تقدم إفادات إىل جلنة االمتثال، حىت يتسىن حبـث اختـاذ التـدابري                 

  . التيسريية والداعمة هبدف مساعدهتا على التغلب على الصعوبات
 تـشرين   ٧ إىل   ٥ترة من   وعقدت جلنة االمتثال اجتماعها الثامن يف مونتريال يف الف          -١٩

وناقشت الطرائق املمكنة لتنفيذ الدور الداعم املنوط بلجنة االمتثـال          . ٢٠١١أكتوبر  /األول
 وخطة عمل لتوجيه املهام املسندة      ، ووضعت هنجاً  BS-V/1على النحو املعدل مبوجب املقرر      

ة اليت قـد تلـزم      املناسب على زيادة بلورة اخلطوات      ت أيضاً ووافق. إليها يف سياق هذا املقرر    
 ذلك  ملعاجلة املسائل املتصلة باالمتثال والصعوبات اليت تواجه األطراف على حنو فعال، مبا يف            

ونظرت اللجنـة  . وأن ُتبقّي تلك اخلطوات قيد االستعراض    على أساس كل حالة على حدة،       
اء خالل فترة كذلك يف احلاجة احملتملة إىل تبادل املعلومات واملناقشات غري الرمسية بني األعض      
ت املتعلقـة   ما بني الدورات، والحظت توافر بوابة إلكترونية تعاونية يف مركز تبادل املعلوما           

لالطالع علـى مزيـد مـن       . يقتصر الوصول إليها على أعضاء اللجنة     بالسالمة األحيائية،   
  . UNEP/CBD/BS/CC/8/3التفاصيل، انظر تقرير االجتماع يف الوثيقة 

مـايو  / أيـار  ٣٠ل يف الفترة من     متثال اجتماعها التاسع يف مونتريا    وعقدت جلنة اال    -٢٠
. واستعرضت اللجنة االمتثال لاللتزام بتقدمي التقارير الوطنيـة       . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ إىل

__________ 

 .UNEP/CBD/BS/CC/7/3انظر وثيقة اتفاقية التنوع البيولوجي  )٩(
)١٠( >http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12314<. 
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ونظرت يف معدل تقدمي التقارير الوطنية الثانية عن تنفيذ التزامات فرادى األطراف مبوجـب              
تقدم   األطراف القليلة اليت مل    واحلالة فيما يتعلق بتلك   ،  قاريربروتوكول قرطاجنة، واكتمال الت   

واستعرضت أيضا املـسائل العامـة      . أي تقرير وطين على اإلطالق منذ أن أصبحت أطرافاً        
.  إىل املعلومات املستمدة من التقارير الوطنية الثانية اليت ّمجعتها األمانة        املتعلقة باالمتثال استناداً  

دت تقريرها وتوصياهتا إلحالتهما إىل االجتماع السادس ملؤمتر األطراف      وأعدت اللجنة واعتم  
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر تقرير االجتماع يف         . العامل بوصفه اجتماع األطراف   

  . UNEP/CBD/BS/CC/9/4الوثيقة 
اف يف تقرير اللجنة وتوصـياهتا      ونظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر        -٢١
      ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف مقـرره           . اجتماعه السادس  يف

BS-VI/1
األطراف املعنية إىل أن تويل األولوية القصوى لوضع األطر القانونية واإلدارية           ،  )١١(

وطلب إىل تلك األطـراف أن تقـدم   . الالزمة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول قرطاجنة     
التحديات اليت تواجهها يف هذا الصدد لكي تنظر فيها جلنة االمتثال ورمبا تقدم             معلومات عن   

 إىل توصيات جلنة االمتثال، شجع أيضا مؤمتر األطراف         واستناداً. املساعدة على التصدي هلا   
BS-VI/14العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره       

، تلك األطراف الـيت مل تقـدم        )١٢(
وشجع األطراف على تيسري إعداد     . لقيام بذلك يف أقرب فرصة ممكنة     تقاريرها الوطنية على ا   

وتقدمي تقاريرها الوطنية باالستعانة، حسب االقتضاء، باملوارد التقنية وخالفها مـن املـوارد            
املتاحة يف إطار الترتيبات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية املوجودة وقائمة خرباء الـسالمة             

  .البيولوجية

  تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ا  -هاء  
، ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١١اعتمد بروتوكول كيوتو يف كيوتو، اليابان، يف          -٢٢

واعتمـدت القواعـد التفـصيلية لتنفيـذ        . ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦ودخل حيز النفاذ يف     
، ويـشار   ٢٠٠١ر األطراف يف مراكش، املغرب يف عام        الربوتوكول يف الدورة السابعة ملؤمت    

، ٢٠٠٨وبدأت فترة االلتزام األوىل مبوجب الربوتوكـول يف عـام        . إليها باتفاقات مراكش  
  .٢٠١٢وانتهت يف عام 

واعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو يف              -٢٣
، تعديل الدوحة على ٢٠١٢ديسمرب /ة يف كانون األولدورته الثامنة عشرة املعقودة يف الدوح

  : ويشمل التعديل ما يلي. بروتوكول كيوتو

__________ 

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/18 وثيقة اتفاقية التنوع البيولوجي انظر )١١(
 . أعاله١١شار إليها يف احلاشية انظر الوثيقة امل )١٢(
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التزامات جديدة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو اليت            )أ(  
 ٣١ إىل   ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١وافقت على التعهد بالتزامات يف فترة التزام ثانية من          

  ؛٢٠٢٠يسمرب عام د/كانون األول
قائمة منقحة بغازات الدفيئة تقدم األطراف تقارير عنها يف فتـرة االلتـزام       )ب(  
  الثانية؛

تعديل عدة مواد من بروتوكول كيوتو تتضمن إشارات حمددة إىل املسائل             )ج(  
  . املتعلقة بفترة االلتزام األوىل واليت حتتاج إىل حتديث لفترة االلتزام الثانية

املتحدة، بـصفته   ، عّمم األمني العام لألمم      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    -٢٤
 من ٢١ و٢٠ للمادتني وتوكول كيوتو وفقاً التعديل على مجيع األطراف يف بر    وديع االتفاقية، 
  . الربوتوكول

 من البلدان الصناعية واجلماعة األوروبيـة        ٣٧وخالل فترة االلتزام األوىل، التزمت        -٢٥
. ١٩٩٠ مبستويات عام ت غازات الدفيئة إىل متوسط قدره مخسة يف املائة قياساً     خبفض انبعاثا 

ثات غازات الدفيئة مبـا ال يقـل        وخالل فترة االلتزام الثانية، التزمت األطراف خبفض انبعا       
 إىل  ٢٠١٣ماين من عـام      يف فترة السنوات الث    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ١٨ عن

ألطراف يف فترة االلتزام الثانية خمتلف عن فترة االلتزام األوىل،          غري أن تكوين ا   ؛  ٢٠٢٠عام  
  .ألن بعض األطراف اليت اعتمدت بروتوكول كيوتو قد انسحبت منه يف اآلونة األخرية

  )اتفاقية بازل(اتفاقية التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود   -واو  
 ضمن والية جلنة إدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل        تندرج مسائل التنفيذ واالمتثال       -٢٦

ويقدم هذا الفرع معلومات عن تنفيذ برنامج عمل اللجنة، مبا يف ذلك الوصول            . واالمتثال هلا 
ويتعلق برامج عمل اللجنة الذي اعتمده املؤمتر الثـامن         . إىل البيانات احلصرية ألعضاء اللجنة    

وواليتـها  واليتها احملددة يف تقدمي التقارير      : لألطراف يف اتفاقية بازل بواليْيت اللجنة كلتيهما      
  .االستعراضية العامة

   من االتفاقية  ١٣الرصد، التقدير وتيسري اإلبالغ مبوجب املادة   -١  
 .)١٣(٢٠١١-٢٠٠٩برنامج عملها للفتـرة     جنة يف مجيع األنشطة املدرجة يف       نظرت الل   -٢٧

 يف دورهتا السابعة، واألنـشطة      ١الواردة يف اجلدول    ) د(و) ب(،  )أ(وجرى حبث األنشطة    
وأوصت اللجنة بأن يصدر مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشـر          . يف دورهتا الثامنة  ) و(-)ج(

  ). د(و) ج(مقررات تتعلق بالنشاطني 

__________ 

 .UNEP/CHW.10/9/Rev.1 يف املرفق الرابع للوثيقة ١انظر اجلدول  )١٣(
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 من اتفاقيـة    ١٣واستعرضت اللجنة املعلومات اليت حتتفظ هبا األمانة مبوجب املادة            -٢٨
ست اللجنة وثيقـة    كما تدار . ق االجتاه التنازيل يف اإلبالغ    والحظت بقل )) أ(النشاط  (بازل  

أعدهتا األمانة، وأخذت علماً هبا، حتدد ثالث قوائم مت وضعها ألغـراض اإلعـالم وتـبني                
تلك الـيت قـدمت تقـارير جزئيـة         ، و ٢٠٠٦األطراف اليت قدمت تقارير مكتملة لعام       

  )).ب(النشاط  (٢٠٠٦ وتلك اليت مل تقدم تقارير لعام ٢٠٠٦ لعام
 املتعلق بتقدير حالة اإلبالغ وحتديد الصعوبات اليت        ،)ج(ونظرت اللجنة يف النشاط       -٢٩

 للمساعدة فيمـا    تواجهها األطراف يف الوفاء بواجباهتا يف اإلبالغ الوطين ومدى احتياجاهتا         
وقررت اللجنة  . UNEP/CHW.10/INF/11وأعيد استنساخ النشاط يف الوثيقة      يتعلق باإلبالغ،   

وعند النظـر يف    . ه العاشر مقرراً يف هذا الشأن     التوصية بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماع      
، بشأن تصنيف ونشر أداء امتثال األطراف فيما يتعلق بواجبات اإلبالغ السنوي،            )د(النشاط  

  :أبدت اللجنة التعليقات التالية
تفتقر األطراف يف الوقت احلاضر إىل احلوافز لالمتثال كامالً لواجباهتـا يف              )أ(  

  اإلبالغ الوطين؛
االفتقار إىل تقرير وطـين     (فتقار األطراف إىل التوجيه بشأن ما ينتظر منها         ا  )ب(  

  ؛)قياسي أو منوذجي
التصنيف املقترح يعين تعديل الطريقة اليت تتبعها األمانة يف إعداد اجلـداول              )ج(  

عن حالة اإلبالغ الوطين اليت تنشر يف املوقع الشبكي لالتفاقية ألغراض اإلعالم، نظراً ألهنـا               
  تراعي حالياً اإلجابات على األسئلة الفرعية لالتفاقية؛ ال

الغرض من التصنيف هو تقدمي معلومات عن التوقيت املطلـوب لإلبـالغ          )د(  
  الوطين ومدى اكتماله والطالع مؤمتر األطراف على االجتاهات يف اإلبالغ عن االمتثال؛

واجبات اإلبالغ  ينبغي أن يكون تصنيف أداء امتثال األطراف فيما يتعلق ب           )ه(  
 يف برنامج عملـها وينجـز       السنوي نشاطاً منتظماً للجنة، وعلى هذا النحو ينبغي أن ُيدرج         

وإذا ما أقر مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر التقرير الوطين القياسي أو النموذجي،             . سنوياً
   إىل هذا التقرير القياسي أو النموذجي؛اإلشارةفسيتم التصنيف ب

 أداء االمتثال بتضمني التصنيف يف تقرير اللجنة املقدم إىل مـؤمتر            يتم نشر   )و(  
  .األطراف وبنشر املعلومات على املوقع الشبكي لالتفاقية

، بتصنيف األطراف علـى     )د(وقررت اللجنة أهنا ستقوم، عند اضطالعها بالنشاط          -٣٠
  :التاليةوالفئات اخلمس ) التوقيت املطلوب للتقرير ومدى اكتماله(أساس معيارين 

  اإلبالغ الكامل ويف املوعد املطلوب؛  )أ(  
  ؛)ولكن متأخر(اإلبالغ الكامل   )ب(  
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  ؛)ولكن يف املوعد املطلوب(اإلبالغ الناقص   )ج(  
  ؛)ومتأخر(اإلبالغ الناقص   )د(  
  .عدم اإلبالغ  )ه(  

وعند النظر يف إعداد وثائق توجيه أخرى بشأن أفضل املمارسات يف مضمار اإلبالغ         -٣١
، قررت اللجنة االستعانة خبدمات استشاري إلعداد تقرير وطين قياسي          ))ه(النشاط  (لوطين  ا

  .  كمرشد لألطراف بشأن حمتوى املعلومات اليت يبلغ عنها مبوجب االتفاقية
، بشأن تيسري تبادل املعلومات عن أفـضل املمارسـات          )و(وفيما يتعلق بالنشاط      -٣٢

طين، طلبت اللجنة من األمانة أن تعد مذكرة متثل خيارات          واألساليب املتاحة يف اإلبالغ الو    
  .  )١٤(لسبل تنظيم حلقات عمل عن حتسني اإلبالغ الوطين

. وأبلغت األمانة اللجنة، يف دورهتا الثامنة، اخلطوات اليت اختذهتا والنتائج اليت حققت             -٣٣
اإلبـالغ عمـالً    ألطـراف يف    ورأت اللجنة أمهية تنسيق األشكال احلالية اليت تستخدمها ا        

 ١٣ من املادة    ٣ من االتفاقية، ولإلبالغ عمالً بالفقرة       ١٣من املادة   ) ب(٢ والفقرة   ٣ باملادة
كما رحبت بأية جهـود ترمـي إىل        . عاريف الوطنية للنفايات اخلطرة    االتفاقية، عن الت   من

.  نـة ختفيف العبء على األطراف يف إيصال املعلومات إىل األطراف األخرى من خالل األما            
 من ٣وطلبت من األمانة أن تعد صيغة إبالغ منسقة موحدة إلرسال املعلومات مبوجب املادة   

من االستبيان املنقح الذي جيمع عناصر صيغة اإلبالغ املوحدة احلالية          ) ج(٢ ؤالاالتفاقية والس 
  .من االستبيان املنقح) ج(٢ والسؤال  من االتفاقية٣إلرسال املعلومات مبوجب املادة 

  اإلخطارات حبظر استرياد أو تصدير النفايات اخلطرة والنفايات األخرى    -٢  
وتلقت اللجنة يف دورهتا    . يف دورتيها السابعة والثامنة   ) ب(نظرت اللجنة يف النشاط       -٣٤

السابعة تقريراً شفهياً من األمانة عن حالة اإلخطارات حبظر استرياد أو تـصدير النفايـات               
 املعلومات اليت أبلغ عنها واملعلومـات املـضمنة يف اإلخطـارات،      اخلطرة واالختالفات بني  

وطلبت من األمانة أن تتخذ ما يلزم من خطوات خالل الفترة بـني الـدورات لتحـديث                 
وأبلغت األمانة اللجنة، يف دورهتا الثامنة، اخلطوات الـيت اختـذهتا           . املعلومات اليت حتتفظ هبا   

ل مع قضية التعاريف الوطنية، رأت اللجنة أمهية تنسيق         ومثلما كان احلا  . والنتائج اليت حققت  
 األطراف يف اإلخطارات واإلبالغ عن حاالت حظـر االسـترياد           خدمهااألشكال اليت تست  

وطلبت اللجنة من األمانة أن تعد شكالً موحداً لإلبـالغ إلرسـال املعلومـات        . والتصدير
.  من االتفاقية ١٣من املادة   ) د(و) ج (٢ والفقرتني   ٤من املادة   ) ب(و) أ(١فقرتني  مبوجب ال 

من االستبيان املـنقح بـشأن      ) و(-)أ(٣ احلالية   لألسئلةوالشكل املقترح مطابق يف مضمونه      
 أن وقررت اللجنـة أيـضاً  . ة والنفايات األخرى عرب احلدودالقيود على نقل النفايات اخلطر  

__________ 

 . UNEP/CHW.10/INF/11وأعيد طبع املذكرة يف الوثيقة  )١٤(
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ذلك اعتماد  الشأن، مبا يف توصي بأن يصدر مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر مقرراً يف هذا          
ـ     . شكل اإلبـالغ املوحـد      يف الفـصل الثـاين مـن الوثيقـة          ررويـرد مـشروع املق
UNEP/CHW.10/9/Rev.1 ) من الفصل ثالثاً من مشروع هذا املقرر٣٦-٣٢انظر الفقرات .(  

   من االتفاقية  ٥تعيني السلطات املختصة وجهات التنسيق مبوجب املادة   -٣  
يف ) ه(-)ج(واألنـشطة  ) د(و) ج(لنـشاطني   دورهتا السابعة يف انظرت اللجنة يف   -٣٥

وتدارست اللجنة يف دورهتا السابعة مذكرة مقدمة من األمانة عن حالة تعيني            . دورهتا الثامنة 
وطلبت اللجنة من األمانة أن تتخذ خطـوات حمـددة          . السلطات املختصة وجهات التنسيق   

مانة، واالتصال باألطراف الـيت      اليت أبلغتها إىل األ     تأكيد دقة املعلومات   ىللدعوة األطراف إ  
تعني جهة تنسيق أو سلطات خمتصة، وإعداد تقرير عن الصعوبات اليت واجهتها األطراف              مل

  .  يف تعيني جهات التنسيق والسلطات املختصة

  نظام التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود   -٤  
 إىل تقرير أعده استـشاري،      دورهتا الثامنة، استناداً  يف  ) و(نظرت اللجنة يف النشاط       -٣٦
وقررت اللجنة التوصية بأن يصدر مؤمتر األطراف . )١٥(فقت على ما ورد فيه من توصيات  ووا

ويرد مشروع املقرر يف الفصل الثاين مـن الوثيقـة   . يف اجتماعه العاشر مقرراً يف هذا الشأن     
UNEP/CHW.10/9/Rev.1)  الفصل ثالثاً من مشروع هذا املقرر من ٤٥-٤١انظر الفقرات.(  

  حالة التشريعات والتدابري القانونية أو اإلدارية األخرى   -٥  
.  يف دورهتا الثامنة استناداً إىل تقرير أعده استـشاري        ) ز(نظرت اللجنة يف النشاط       -٣٧

ـ   . )١٦(ى التوصيات الواردة يف التقرير    وبعد الدورة، وافقت اللجنة عل     ية وقررت اللجنة التوص
ويرد مشروع املقـرر يف  . بأن يصدر مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر مقرراً يف هذا الشأن         

 من الفصل ثالثاً    ٥١-٤٦انظر الفقرات    (UNEP/CHW.10/9/Rev.1 من الوثيقة    اينالفصل الث 
  ). من مشروع هذا املقرر

ـ            -زاي   واد كيميائيـة   االتفاقية املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على م
  )اتفاقية روتردام(تجارة الدولية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف ال

، قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام، يف اجتماعه الرابع،          RC-4/7مبوجب املقرر     -٣٨
 /يـار  أ ١٠أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٨أن يواصل النظر، يف اجتماعه اخلامس يف الفترة مـن           

يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثـال        ، سويسرا،    يف جنيف  ٢٠١٣ مايو
__________ 

 .UNEP/CHW.10/INF/11وأعيد استنساخ التقرير يف الوثيقة  )١٥(
 . أعاله١٦انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )١٦(
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وقرر كذلك أن مشروع النص     . اتفاقية روتردام بغية اعتمادها    من   ١٧ ادةاملطلوبة مبوجب امل  
RC-4/7الوارد يف مرفق املقرر   

ينبغي أن يشكل األساس إلجراء مزيـد مـن املناقـشة يف      )١٧(
وجرى االتفاق بشكل عام على     . اءات واآلليات املؤسسية  االجتماع احلايل بشأن هذه اإلجر    

 تتقوض فعاليتها وسـالمتها إذا   أن ضمان االمتثال لالتفاقية أمر ال غىن عنه، وأن االتفاقية قد          
  . تتخذ التدابري املناسبة مل

ووافق مؤمتر األطراف على إنشاء فريق اتصال ملناقشة مشروع النص املتعلق بعـدم               -٣٩
يد العقبات اليت يتعني التغلب عليها من أجل حتقيق توافق يف اآلراء بشأن هـذه             االمتثال وحتد 

ونظر مؤمتر األطراف بعد ذلك يف مشروع املقرر الذي أعدته األمانة ووافق علـى               . املسألة
وسيتضمن هذا املقرر، يف املرفق، نتائج      .  يف آلية لالمتثال يف اجتماعه السادس      رمواصلة النظ 

تصال باعتبارها األساس إلجراء مزيد من املفاوضات، فضال عـن الـنص      مداوالت فريق اال  
  . التوفيقي للرئيسني املشاركني باعتباره مرجعاً

وجرى النظر كذلك يف اعتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثال             -٤٠
وقـرر  . ر األطراف  من اتفاقية روتردام يف االجتماع اخلامس ملؤمت       ١٧املطلوبة مبوجب املادة    

RC-5/8مؤمتر األطراف أن يكون مشروع النص الوارد يف مرفق املقرر           
هو األساس ملـا    ،  )١٨(

وطلب أيضا إىل أمانة اتفاقية     . يقوم به من أعمال مقبلة بشأن اإلجراءات واآلليات املؤسسية        
االقتـراح  مع مراعاة    يف جدول أعمال اجتماعه السادس،       روتردام أن تدرج هذا البند ُمبكّراً     

املقدم من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين باالمتثال على النحو املبني يف تذييل هذا              
  .)١٩(املقرر

  )اتفاقية استكهومل(اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة   -حاء  
كهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة على وضـع         من اتفاقية است   ١٧تنص املادة     -٤١

 تدابري وآليات مؤسسية لتحديد عدم االمتثال ألحكام االتفاقية وملعاملة األطراف اليت            واعتماد
  . يثبت عدم امتثاهلا

__________ 

: املتاحة يف العنوان التايل. UNEP/FAO/RC/COP.4/24يف الوثيقة  )١٧(
<www.pic.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetingsanddocuments/COP4/tabid/1054/ 

language/en-US/Default.aspx>. 
: املتاحة يف العنوان التايل. UNEP/FAO/RC/COP.5/26يف الوثيقة  )١٨(

<www.pic.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetingsanddocuments/COP5/tabid/1400/ 

language/en-US/Default.aspx>. 
: كهومل يف العنوان التايلانظر نص اتفاقية است  )١٩(

>http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/Default.aspx<. 



ICCD/COP(11)/17 

GE.13-61671 16 

يف مجيع اجتماعاته السابقة اخلمـسة       األطراف يف مسألة عدم االمتثال       ونظر مؤمتر   -٤٢
. فاقية من االت ١٧دون التوصل إىل اتفاق بشأن اإلجراءات على النحو املطلوب مبوجب املادة            

ويف االجتماع اخلامس، قدم أحد ميّسري مؤمتر األطراف تقريرا إىل هذه اهليئة عن املشاورات        
ت، واعتمد مؤمتر    يف هذا الصدد، واليت مل جتر إثرها أية مفاوضات بشأن اإلجراءا           قدتاليت عُ 

SC-5/19األطراف املقرر   
قـرر  كهومل، و ات وآليات االمتثال التفاقية اسـت     املتعلق بإجراء  )٢٠(

مبوجبه أن يواصل يف اجتماعه السادس نظره يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعـدم            
  .  بغية اعتمادها١٧ مبوجب املادة طلوبةاالمتثال امل

وإذا ما قرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه السادس أن يعتمد اإلجـراءات واآلليـات                -٤٣
فسيلزمه أن ينتخـب العـدد       من االتفاقية،    ١٧دة   مبوجب املا  املتعلقة بعدم االمتثال املطلوبة   

املطلوب من أعضاء جلنة االمتثال يف ذلك االجتماع، استنادا إىل معـايري العـضوية املتفـق                
 اإلجـراءات   إذ ذاك على مؤمتر األطراف أن ينظر يف إمكانيـة اعتمـاد          يتعنيوس. )٢١(عليها

 وأن يستند يف عمله إما      ١٧وجب املادة   املتعلقة بعدم االمتثال واملطلوبة مب    واآلليات املؤسسية   
 أو إىل العمـل     UNEP/POPS/COP.6/29إىل مشروع النص الوارد يف املرفق األول للوثيقـة          

  . )٢٢( يف املرفق الثاين من الوثيقة ذاهتاه يف فترة ما بني الدورات املبنياملضطلع ب

ـ          -طاء   ول إىل املعلومـات    اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الوص
ملسائل البيئية  واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف ا          

  )اتفاقية آرهوس(
األوىل هـي   : تنص اتفاقية آرهوس على آليتني لتعزيز سالمة التنفيذ وكفاية االمتثال           -٤٤

ا الثانية فهي الترتيـب     ؛ أم ١٠ من املادة    ٢اشتراط اإلبالغ املنتظم عن التنفيذ مبوجب الفقرة        
   .)٢٣(١٥تعراض االمتثال مبوجب املادة األكثر تطورا اخلاص باس

__________ 

)٢٠ ( >http://chm.pops.int/Convention/ConferenceoftheParties(COP)/Decisions/tabid/208/Default.aspx<. 
 من مشاريع النصوص الواردة يف املـرفقني األول والثـاين مـن    ٨ و٧ و٦املعايري الواردة يف الفقرات    انظر   )٢١(

 .UNEP/POPS/COP.6/29الوثيقة 
 . أعاله٢٢انظر اإلحاالت يف احلاشية  )٢٢(
 الستعراض االمتثال، ولكنها تلزم اجتمـاع األطـراف       نفسها من اتفاقية روتردام ال تنشئ نظاماً       ١٥املادة   )٢٣(

وأحد هذه املبادئ هو أن تكون اآللية غـري    . بإنشاء ترتيبات اختيارية الستعراض االمتثال وفقا ملبادئ معينة       
يعين أن الغرض من اسـتعراض االمتثـال   وهذا . ذات طبيعة استشاريةمة على املواجهة، وغري قضائية، و  قائ

ليس توجيه أصابع االهتام إىل األطراف اليت تنتهك االتفاقية، بل هو الوقوف على أوجـه القـصور لـدى                 
ومتشياً مع روح االتفاقية، يـدعو      . األطراف وتقييمها  والعمل يف جو بناء من أجل مساعدهتا على االمتثال           

: نــص اتفاقيــة آرهــوس متــاح يف العنــوان التــايل. مبــدأ آخــر إىل إشــراك أفــراد اجلمهــور
>www.unece.org/env/pp/welcome.html<. 
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أن تبقـي   " من األطراف    ١٠ من املادة    ٢قرة  وفيما يتعلق بآلية اإلبالغ، تقتضي الف       -٤٥
". رير املنتظمة املقدمة من األطـراف     قيد االستعراض املستمر تنفيذ االتفاقية على أساس التقا       

بشأن استعراض االمتثـال وأنـشأت جلنـة      I/7طراف يف دورهتا األوىل املقرر      واعتمدت األ 
  .  )٢٤(االمتثال

أعضاء جلنة االمتثال بصفتهم الشخصية،     ، يعمل   I/7وعلى حنو ما هو مبني يف املقرر          -٤٦
وتقدم . وهو ما يعين أن اللجنة تتصرف بوصفها هيئة مستقلة عند استعراض امتثال األطراف            

. لكي يبت فيها ويتخذ اإلجراءات املناسبة     ر والتوصيات إىل اجتماع األطراف      ياللجنة التقار 
ويف ظروف معينة، ميكن أن تتخذ اللجنة نفسها إجراءات معينة على أساس مؤقت، بالتشاور              

  .مع الطرف املعين أو باالتفاق معه
  :، تقوم جلنة االمتثال باملهام التاليةI/7 للمقرر ووفقاً  -٤٧

 ٢٤ إىل   ٥ أي إفادة أو إحالة أو بالغ مقدم مبوجب الفقرات من            النظر يف   )أ(  
  ؛I/7 املقرر من

هلا بنـاء علـى طلـب       إعداد تقرير عن تنفيذ أحكام االتفاقية أو االمتثال           )ب(  
  ؛اجتماع األطراف

 مـن   ٢إلبالغ مبوجـب الفقـرة      رصد وتقدير وتيسري تنفيذ اشتراطات ا       )ج(  
  . هلا من االتفاقية واالمتثال١٠ املادة
. وللجنة أن تنظر يف املسائل املتصلة باالمتثال، وتقدم توصيات، حسب االقتـضاء             -٤٨

وتستعرض اللجنة اإلفادات والبالغات املتعلقة بامتثال األطراف، وحتل املسائل املتصلة بالتنفيذ     
وعلى وجه التحديد، جيري استعراض امتثال طرف بعينه يف حاالت اجلواز           . وتقدم توصيات 

  :اليةع التاألرب
  جيوز ألي طرف أن يقدم إفادة بشأن امتثال طرف آخر؛  )أ(  
  جيوز ألي طرف أن يقدم إفادة بشأن امتثاله هو؛  )ب(  
  جيوز أن تقدم األمانة إحالة إىل اللجنة؛  )ج(  
جيوز ألفراد اجلمهور أن يقدموا بالغات بشأن امتثال طرف من األطـراف        )د(  
  .لالتفاقية

 االمتثال أن تصدر مقررات ملزمة، وإمنـا بوسـعها أن تـصدر             وال تستطيع جلنة    -٤٩
.  توصيات موجهة إما الجتماع األطراف أو، يف ظروف معينة، لفرادى األطراف مباشـرة             

وجيوز الجتماع األطراف، بعد النظر يف تقرير       . وميكن للجمهور أن يطلع على تقارير اللجنة      
__________ 

)٢٤( >www.unece.org/env/pp/documents/mop1/ece.mp.pp.2.add.8.e.pdf<. 
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. ملناسبة لتحقيق االمتثال الكامل لالتفاقيـة      أن يقرر التدابري ا    ،وأي توصيات تصدرها اللجنة   
وباستطاعة اجتماع األطراف، رهنا باملسألة املعروضة عليه، ومع مراعاة سبب عدم االمتثال            

  :ودرجته ومدى تواتره، أن يقرر اختاذ واحد أو أكثر من التدابري التالية
 تنفيـذ   تقدمي املشورة وتيسري تقدمي املساعدة إىل فرادى األطراف بـشأن           )أ(  
  االتفاقية؛
  تقدمي توصيات إىل الطرف املعين؛  )ب(  
سـتراتيجية، تتـضمن    الطلب إىل الطرف املعين أن يقدم إىل جلنة االمتثال ا           )ج(  
   بشأن حتقيق االمتثال لالتفاقية وتقدمي تقرير بشأن تنفيذ هذه االستراتيجية؛، زمنياًبرناجماً

 توصيات إىل الطـرف املعـين       يف حالة ورود بالغات من اجلمهور، تقدمي        )د(  
  باختاذ تدابري حمددة ملعاجلة املسألة اليت أثارها أفراد اجلمهور؛

  إصدار إعالنات بعدم االمتثال ؛  )ه(  
  إصدار حتذيرات؛  )و(  
القيام، وفقا لقواعد القانون الدويل السارية على تعليق نفـاذ املعاهـدات،              )ز(  

  وحة للطرف املعين مبوجب االتفاقية؛بتعليق احلقوق اخلاصة واالمتيازات املمن
  .شارية غري تصادمية وغري القضائيةاختاذ ما يناسب من تدابري است  )ح(  

 بالغاً من اجلمهور، وتقريراً واحداً من أحد        ٥٦وقد تلقت جلنة االمتثال، إىل اليوم،         -٥٠
ـ   ومل تتلق األطراف تقارير ف    . امتثال طرف آخر  األطراف بشأن    ا الـذايت،   يما يتعلق بامتثاهل

  .  )٢٥(تشرع األمانة يف تقدمي إحالة تتعلق بعدم االمتثال ومل
 ورغم أن جلنة االمتثال ال ميكنها اختاذ قرارات بشأن االمتثال تكون ملزمة قانونـاً               -٥١

وُتحال مجيع  . لألطراف، فإن استنتاجاهتا وتوصياهتا مهمة بالنسبة لالمتثال لالتفاقية وتنفيذها        
وأقر اجتماع األطـراف    . صيات املعتمدة إىل اجتماع األطراف إلقرارها     االستنتاجات والتو 

وتـصاغ بعنايـة    .  مجيع استنتاجات عدم االمتثال اليت خلصت إليها جلنة االمتثال         آلنحىت ا 
 علـى   وميكن الرجوع إىل استنتاجاهتا باعتبارها دلـيالً      . استنتاجات جلنة االمتثال وتوصياهتا   

، فيما تقدم توصياهتا معلومات مفيدة لألطراف بشأن كيفية         هو مطلوب مبوجب االتفاقية    ما
  .بالنسبة للطرف املعين يف احلالة احملددة وليس فقط ،تنفيذ االتفاقية

  

__________ 

 واإلفـادة املنـشورة يف      >www.unece.org/env/pp/pubcom.htm <:انظر قوائم البالغات يف العنوان التايل      )٢٥(
وقد أدجمت اإلفادة مع بالغ متصل مبسائل       . >www.unece.org/env/pp/Submissions.htm<: العنوان التايل 

 .االمتثال نفسها املتعلقة بالطرف املعين
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  االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  -رابعاً  
 أن توازن االلتزامات    - ICCD/COP(7)/9 على ِغرار الوثيقة     -يبني هذا التقرير      -٥٢

لـذا ينبغـي    . يئة خيتلف من اتفاقية إىل أخرى     فاقات املتعددة األطراف املتصلة بالب    يف االت 
توخي احلذر عند دراسة االتفاقات املتعددة األطراف املتصلة بالبيئة وعنـد اسـتخالص             

فعلى سبيل املثال، لدى بعض آليات االمتثال خربة تنـاهز          .  التجارب منالنتائج والِعَبر   
بروتوكول مونتريال واتفاقية التلوث اجلوي بعيـد       ( احلاالت   عشرين عاماً يف استعراض   

، يف حني مل تستعرض آلية أخرى سوى حاالت قليلة وانقضت فترهتـا     )املدى عرب احلدود  
اتفاقيـة  ( اآلخر رمسيـاً حـىت اآلن        بعضهاومل ينشأ   ) بروتوكول كيوتو  (٢٠١٢يف عام   

إىل اآلن حالة عدم امتثـال حمـددة،   تدرس اتفاقية بازل  ومل). كهوملستاروتردام واتفاقية  
كثـر  رغم أن اإلجراءات اخلاصة هبا قد وضعت بالفعل، بينما نظرت اتفاقية آرهوس يف أ             

وتوقَّع عقوبات حمددة على األطراف اليت يثبت أهنـا ال          . ٢٠٠٥ بالغاً منذ عام     ٣٠من  
االمتثال يف اجملـال  َبيَد أن بعض اآلليات املتعلقة بعدم     ). بروتوكول كيوتو (تزاماهتا  تفي بال 

البيئي تشجع على تقدمي املزيد من املساعدة التقنية وتطبق حلوالً أكثر مرونة على هـذه               
  .احلاالت

وقد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، يف أن ينظر يف املعلومـات                -٥٣
 عن تنفيذ   األساسية ذات الصلة باإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ          

  .االتفاقية، بغية مساعدة األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية
ويف اجتماعات سابقة لفريق اخلرباء املخصص، اُتفق أوالً على أن أية إجراءات أو      -٥٤

أية آلية مؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ ينبغي أن تكون ذات طابع تيسريي وغـري               
هة، وأن يكون الغرض منها، ثانياً، مساعدة األطـراف علـى الوفـاء             قائمة على املواج  

 مـن   ٢٧وسيقتضي األمر مواصلة النظر يف نطـاق املـادة          . تفاقيةبالتزاماهتا مبوجب اال  
االتفاقية، اليت ميكن فهمها على أهنا تتصل إما مبشاكل التنفيذ اليت ُيواجهها األطـراف يف            

. ألطراف عند الوفـاء بالتزاماهتـا     واجهها فرادى ا  أو باملصاعب اليت ي   /االتفاقية ككل، و  
 األطراف بشأن هذه املسألة، فرمبا يشكل مشروع        روكما هو مذكور يف وثيقة سابقة ملؤمت      

االختصاصات املوضوعة لعملية تشاورية متعددة األطراف الـوارد يف مرفـق الوثيقـة             
ICCD/COP(9)/13 ًتصلة بالتنفيذ معاجلة فعالة    لتجسيد آلية تعاجل املسائل امل      جيداً ، منطلقا

 اخلاصـة، مبـا يف ذلـك        مساهتـا وحتلها مع مراعاة طبيعة االتفاقية ونطاقها وأهدافها و       
  . خصوصيات مرفقاهتا اإلقليمية اخلمسة املتصلة بالتنفيذ

 أعاله، قد يرغـب     ٥٤-٥٢ وبعد النظر يف مجيع القضايا املذكورة يف الفقرات         -٥٥
  :مؤمتر األطراف يف
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، ICCD/COP(9)/13اد مشروع االختـصاصات املرفـق بالوثيقـة     اعتم  )أ(  
وتشكيل جلنة استشارية متعددة األطراف ملساعدة األطراف على حل املـسائل املتـصلة    

  بالتنفيذ؛
توسيع نطاق عمل فريق اخلرباء املخصص واختاذ قرار بعقـد اجتمـاع              )ب(  

ني دورات اهليئات الفرعية ملؤمتر     للفريق ملدة ثالثة أيام خالل الدورة القادمة اليت ستعقد ب         
وينبغي أن يكون لدى الوفود، خـالل       . األطراف، وذلك من أجل ختفيف األعباء املالية      

 الكايف لتحليل ومناقـشة ومراجعـة مـشروع         وقتاجتماع فريق اخلرباء املخصص، ال    
االختصاصات بشأن تشكيل جلنة استشارية متعددة األطراف هتدف إىل حـل املـسائل             

ومن املمكن أن يعاد النظر جمدداً يف مشروع االختـصاصات هـذا يف             .  بالتنفيذ املتصلة
 بالتزاماهتا  لوفاءالدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف، وأن ُيعتمد ملساعدة األطراف على ا          

  مبوجب االتفاقية؛
 من االتفاقية إىل اجتماع مقبل ملؤمتر األطراف،     ٢٧إرجاء النظر يف املادة       )ج(  
 .ى األطراف أن من املمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء من أجل اختاذ قرار هنائيعندما تر

        


