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 مؤمتر األطراف
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب (  ١٣      البند 
              البنود املعلقة

                            ة حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ                       اإلجراءات واآلليات املؤسسي

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ

 *مذكرة من األمانة

 ملخص

                                                                                                 يقـدم هذا التقرير معلومات أساسية ويعرض التقدم احملرز يف دراسة اإلجراءات واآلليات املؤسسية               
                                            ويلقي الضوء على السوابق ذات الصلة والتطورات   .   ية           من االتفاق  ٢٧                              ً         حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ وفقاً للمادة 

  .                                              اجلديدة ويقدم استنتاجات وتوصيات وإجراءات مقترحة

              ، مع مراعاة   ICCD/COP(7)/9   ُ                                            ، أُعدت هذه الوثيقة باالستناد إىل الوثيقة         ٧-    م أ  /  ٢٢           باملقرر    ً الً   وعم 
  .                                                         التقارير السابقة ملؤمتر األطراف املتعلقة باملوضوع، حسب االقتضاء

 

                                                      

*
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٥- ١ .........................................................               معلومات أساسية  -   ً أوالً

  ٤   ٣١- ٦ ...............                                                   اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  -     ً ثانياً

  ٤   ١٩- ٦ ...............................................                  السوابق ذات الصلة  -   ألف 

  ٧   ٣١-  ٢٠ .................................................                التطورات اجلديدة  -   باء 

  ٩   ٣٨-  ٣٢ .................................                                   االستنتاجات والتوصيات والعمل املقترح  -     ً ثالثاً
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  معلومات أساسية�  ً وال  أ

                          من االتفاقية، أن يدعو من   ٢٧                              ، ألغراض الوفاء مبا ورد يف املادة  ٧-   م أ /  ٢٢                        قرر مؤمتر األطراف يف مقرره  - ١
                                                                                                              جديـد أثـناء دورته الثامنة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث اإلجراءات                 

  .                                    تصلة بالتنفيذ وتقدمي توصيات هبذا الشأن                            واآلليات املؤسسية حلل املسائل امل

  :                             ً                  ويف املقرر املشار إليه أعاله أيضاً، فإن مؤمتر األطراف - ٢

                                 إىل أن تفعل ذلك كتابة، وأن ترسل   ٢٧       ً                                              دعا أياً من األطراف الراغبة يف إبداء آرائها بشأن املادة   ) أ ( 
  ؛  ٠٧  ٢٠      يناير   /              كانون الثاين  ٣١                                 آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

                                            ً                                                      طلـب إىل األمانـة أن تعـد وثيقة عمل جديدة استناداً إىل آراء األطراف الواردة يف الوثائق                    ) ب ( 
ICCD/COP(4)/8و   ICCD/COP(5)/8و   ICCD/COP(6)/7و   ICCD/COP(7)/9واآلراء املقدمة عمالً باملقرر؛          ً                   

ّ                                                             قّرر أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األ  ) ج (    .          ً        مانة أساساً ألعماله 

                                                                                                     وذكـر رئيس فريق اخلرباء املخصص يف التقرير التلخيصي عن عمل الفريق، املقدم إىل الدورة السادسة                 - ٣
                                                                                                  ملؤمتر األطراف، أن طبيعة املوضوع قيد النظر تتسم بالتعقيد وأكد احلاجة إىل مزيد من اآلراء املقدمة من األطراف 

 ٢                      واألخرى بشأن الفقرتني   ٢٧                                       األمانة أن تعد وثيقتني إحدامها بشأن املادة                   كما طلب الفريق من   .   ٢٧           بشأن املادة 
                             ً       وقامت اللجنة منذ ذلك احلني، عمالً        .                                                     لكي ينظر فيهما يف الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف          ٢٨                مـن املادة      ٦ و  )  أ (

              ت اليت تتضمن                                                                                                  مبشـورة الفـريق، بإعداد وثائق منفصلة عن املوضوعني قيد البحث؛ وترد املعلومات عن املرفقا              
    .ICCD/COP(8)/8                                   إجراءات التحكيم والتوفيق يف الوثيقة 

  .  )١ (                                                                                              وأعدت األمانة تقارير عن إجراءات التحكيم والتوفيق لدورات مؤمتر األطراف من الثانية إىل السابعة       - ٤
     من   ٢٧      لمادة                                                                                    ً                  كمـا أعدت هذه الوثيقة لتلخيص التطورات والتقدم احملرز يف حل املسائل املتصلة بالتنفيذ، وفقاً ل              

                                           ويهدف هذا التقرير إىل مساعدة الفريق يف         .                                             ً                       االتفاقية، هبدف اختاذ قرار بشأن كيفية املضي قدماً يف هذا املوضوع          
                                                                                                             دراسة التقدم احملرز يف املفاوضات املتعلقة بنفس األمور يف سياق اتفاقيات بيئية أخرى ذات صلة وتقدمي توصيات              

  .                                                   ه الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدورات سابقة ملؤمتر األطراف                        ً          على ضوء هذا التقدم، آخذاً يف اعتبار

                                                                                     ، أحالـت األمانة إىل األطراف مذكرة شفوية تذكرها فيها بإرسال آرائها فيما يتعلق               ٢٠٠٦           ويف عـام     - ٥
                    ، مل تتلق األمانة أية     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٥     وحىت    .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٣١                           باملوضـوع يف موعد أقصاه      

  .                              مكتوبة عن املوضوع املذكور أعاله       مقترحات

 

                                                      

 ICCD/COP(5)/8  وICCD/COP(4)/8  وICCD/COP(3)/18  و  ICCD/COP(2)/10             الوثــــائق  ) ١ (
  .ICCD/COP(7)/9   وICCD/COP(6)/7 و
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  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ�     ً ثانيا  

  السوابق ذات الصلة�ألف 

                                              من اتفاقية مكافحة التصحر وكذلك التقدم         ٢٧                                                           يتناول هذا التقرير التطورات األخرية ذات الصلة باملادة          - ٦
                                                      بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون   :                الدولية التالية                                       احملـرز يف سـياق االتفاقـات البيئية        

                                                                                    ، واالتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  )                 بروتوكول مونتريال (
                                      ايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها                                                                                   بشـأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو املرفق هبا، واتفاقية مراقبة نقل النف           

  ،  )                بروتوكول قرطاجنة (                                                                      ، والربوتوكول املتعلق بالسالمة اإلحيائية امللحق باتفاقيات التنوع البيولوجي  )            اتفاقية بازل (
                                                                                                                 واتفاقية األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار               

                                                 ، واتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على  )             اتفاقية أرهوس (                                       انية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية     وإمك
                           ، واتفاقية امللوثات العضوية  )               اتفاقية روتردام (                                                                مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية 

   ).               اتفاقية استكهومل (        الثابتة 

 ول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزونبروتوك � ١

                                                                        ، استعرضت جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال              ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥             خالل الفترة    - ٧
                                                                                                         معلومـات مـتعلقة بامتـثال األطراف لربوتوكول مونتريال وقدمت توصيات مالئمة هلذا الغرض إىل اجتماع                

                                                                                           ئل املتعلقة باالمتثال اليت استعرضتها جلنة التنفيذ إبالغ البيانات واالمتثال ملتطلب إبالغ                        وتضمنت املسا   .       األطراف
               من الربوتوكول،    )  ب ( ٤                                                              من بروتوكول مونتريال، ووضع نظم للتراخيص مبوجب املادة           ٧                       البيانات مبوجب املادة    

                          وتوعية اجلمهور وتبادل                                          من الربوتوكول عن البحوث والتطوير      ٩                                            وتقاريـر األطـراف املقدمـة مبوجب املادة         
  .        املعلومات

    رصد   :                                                                                                   ولدى استعراض حالة إنشاء نظم التراخيص، أقرت اللجنة بأن نظم التراخيص جتلب املنافع التالية              - ٨
                                                                                                               الـواردات والصادرات من املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ومنع التجارة غري املشروعة والتمكني من عملية مجع                

                                                                                نة، ووافق على ذلك اجتماع األطراف، أن األطراف يف تعديل مونتريال لربوتوكول                           كما الحظت اللج    .         البيانات
                            ً                                                                      مونتريال اليت مل تنشئ بعد نظماً للتراخيص هي أطراف ال متتثل لربوتوكول مونتريال وقد يسري عليها إجراء عدم 

  .                      االمتثال مبوجب الربوتوكول

                                               لتنفيذ املقبل إلجراء عدم االمتثال واخليارات املمكنة                       ً                         وعاجلت جلنة التنفيذ أيضاً بعض التحديات املرتبطة با - ٩
                                                                                ولدى مناقشة هذا املوضوع، نظرت اللجنة يف أفكار لتحسني إجراءاهتا وفعاليتها،             .                          للتصـدي هلـذه التحديات    

                                                                                    ً       ً                     والسـيما يف ضوء زيادة عبء العمل، ويف الوقت نفسه ضمان أن يظل تنفيذ إجراء عدم االمتثال مرناً وشفافاً                   
  .     ً وعادالً

                          ً       ً                                                        ، اعتمدت جلنة التنفيذ كتيباً متهيدياً يهدف إىل تزويد أعضائها، وال سيما اجلدد منهم،                  ٢٠٠٦         ويف عام    - ٠ ١
    ١٥                                                                                                    بفهـم شامل إلجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال والطريقة اليت اتبعتها اللجنة يف العمل ملدة تزيد على     

                                                 وصل إىل حل حلاالت عدم االمتثال يف توقيت مناسب                           ً                  ً             ويقدم الكتيب أساساً إلحراز تقدم مستقبالً يف الت         .     ً   عامـاً 
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              وستقوم أمانة    .                                                                                                     وبطريقة فعالة ويكفل يف الوقت نفسه معاجلة القضايا اليت تنظر فيها اللجنة معاجلة متسقة وشفافة              
                                                                                                   األوزون باسـتكمال الكتيـب حسب وعند اللزوم لتزويد األعضاء املنتخبني اجلدد يف اللجنة بأحدث املعلومات        

  .      املتاحة

 االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود -٢

                                                                                     ، تلقت اهليئة التنفيذية التفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود التقرير التاسع للجنة     ٢٠٠٦      يف عام  -  ١١
               ة قد استعرضت               وكانت اللجن   .                                                                                 التنفـيذ التابعة هلا عن امتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب بروتوكوالت االتفاقية          

  .                                   حاالت عدم االمتثال وقدمت توصيات بشأهنا

                                                                                                       ووجـه رئـيس اللجنة يف هذا التقرير االنتباه لالستعراض السنوي المتثال األطراف اللتزاماهتا املتعلقة                -  ١٢
       ب مبوجب                           ً                                                                  باإلبالغ، وأشار إىل أن أطرافاً عدة ال متتثل اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ عن االنبعاثات على النحو املطلو

                 ً                                 وال يزال هناك أيضاً عدد من حاالت عدم االمتثال           .                                                         بـروتوكوالت االتفاقـية، اليت كانت عندئذ مجيعها نافذة        
  .                                                                      لربوتوكوالت عديدة فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات بلوغ أهداف حمددة لالنبعاثات

                                   رارات املتصلة بعدم امتثال أطراف             ً                                                  ً                 واستناداً إىل توصية جلنة التنفيذ، اعتمدت اهليئة التنفيذية عدداً من الق           -  ١٣
                                                        والحظت أنه يف السنوات اليت كانت تضطلع فيها اللجنة بنشاطها،   .                                    حمددة اللتزاماهتا مبوجب بروتوكوالت خمتلفة

                                                                                                               عادت بعض البلدان إىل االمتثال اللتزاماهتا، وكانت بلدان أخرى تتحرك يف االجتاه الصحيح ويتوقع أن تعود إىل                 
          ً                                                                                      أن بلداناً قليلة ظلت تبدي إشارة قليلة لبلوغ االمتثال وأعربت اهليئة التنفيذية عن قلقها إزاء         إال  .              ً    االمتـثال قريباً  

                                                                                                       وطلبت إىل هذه البلدان على وجه اخلصوص أن تقدم للجنة التنفيذ معلومات إضافية تبني فيها التقدم                  .           هذه احلالة 
                                              السنة اليت تتوقع فيها أن تصل إىل مرحلة االمتثال،                                          ً      ً       احملرز على درب حتقيق االمتثال وتعرض فيها جدوالً زمنياً حيدد 

  ُ             وطُلب إىل بعض     .                                                                                                   وكذلك قائمة بالتدابري احملددة اليت اختذهتا وتعتزم اختاذها للوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات            
   .    اهتا                                                                                         البلدان تقدمي عرض إىل اهليئة التنفيذية بشأن عدم امتثاهلا وباإلجراءات اليت تتخذها للوفاء بالتزام

        بشأن      ١٩٩٨                           ً                                                                   وأشار رئيس جلنة التنفيذ أيضاً إىل أن اللجنة أمتت استعراضها املتعمق األول لربوتوكول عام                -  ١٤
                  وأضاف أن اللجنة      ).                                   بشأن امللوثات العضوية الثابتة        ١٩٩٨         ً                          جرى سابقاً مراجعة بروتوكول عام       (                     املعـادن الثقـيلة     

                                                    املتعلق باحلد من التحمض واختام املياه باملغذيات            ١٩٩٩   م                                                     شـرعت يف استعراضها املتعمق لربوتوكول غوتنربغ لعا       
  .    ٢٠٠٨                                     ؛ وستقدم اللجنة تقريرها عن ذلك يف عام     ٢٠٠٥                                                وطبقة األوزون األرضية، الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ - ٣

                                                   ، مل حترز اللجنة االستشارية املتعددة األطراف اليت        ICCD/COP(7)/9                                       عـلى النحو املشار إليه يف الوثيقة         -  ١٥
  ،  )                                 تسوية املسائل املتعلقة بعدم االمتثال (                                                من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   ١٣ ُ         ً          أُنشئت وفقاً للمادة 

   ية                       ويعزى هذا بصفة رئيس     .     ٢٠٠٣                                                                            واليت يتمثل دورها يف منع نشوب منازعات بني األطراف، أي تقدم منذ عام              
   .                               إىل اخلالفات املتصلة بتشكيل اللجنة
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 اتفاقية التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها - ٤

ِ                                                         مل يرِد إىل جلنة اتفاقية بازل إلدارة آلية تعزيز التنفيذ واالمتثال  -  ١٦                       منذ أن أنشأها االجتماع    ")            جلنة االمتثال  ("    
         ومع ذلك،   .                                           ، حىت اليوم أي ادعاء حمدد بوجود عدم امتثال    ٢٠٠٤      يف عام                                   السادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل 

                                                                                   ً                فقد قامت بعمل كبري يف استعراض مسائل عامة تتصل باالمتثال والتنفيذ مبوجب االتفاقية، تنفيذاً منها لصالحياهتا 
                  مارسات اليت تتبعها                                 من اختصاصاهتا، وكذلك يف تطوير امل  ٢١                                              العامة املتعلقة باالستعراض املنصوص عليه يف الفقرة 

  .       يف العمل

               ، حتديد وحتليل       ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                                        وقد أخذت جلنة االمتثال على عاتقها، كجزء من برنامج عملها للفترة             -  ١٧
                                                                                التزامات اإلبالغ مبوجب اتفاقية بازل؛ وتعيني وتشــغيل اهليئات املختصة الوطنية            :                          صـعوبات متعلقة مبا يلي    

                                 ً  وهلذا الغرض، أحالت اللجنة استبياناً   .                                    ت وطنية لتنفيذ اتفاقية بازل بفعالية                                   ومراكز التنسيق الوطنية؛ ووضع تشريعا
                                                                             ً     ً                             إىل األطـراف للحصول على مزيد من املعلومات بشأن املسائل املشار إليها أعاله وتلقت عدداً كبرياً من الردود                  

        مث قامت    .          ا األطراف                  ً                                                              وأجرت اللجنة حتليالً للردود اليت تلقتها ونظرت يف الصعوبات واحللول اليت حدده             .       علـيه 
                                                                                                              بصـياغة عـدد مـن االستنتاجات وبتقدمي توصيات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية                  

                                                                                                    وميكـن االطـالع عـلى تقريـر جلنة االمتثال املقدم إىل االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف عن أعماله                    .      بـازل 
ــترة ــرج     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥         للف ــياته، بال ــك توص ــا يف ذل ــبكة                                     ، مب ــلى الش ــتايل ع ــع ال   :                                      وع إىل املوق

<www.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/12e.doc>.  

                                                                        لالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف، فإن اللجنة بصدد الشروع يف برنامج           VIII/32    ً               وعمالً مبرفق املقرر     -  ١٨
                  قة باالستعراض أن                                                                  ، حيث يتعني عليها، يف سياق ممارستها لصالحياهتا العامة املتعل             ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧               عملها للفترة   
  :           تقوم مبا يلي

                                                                                           مواصـلة حتسـني فهمهـا للمسائل الوطنية املتعلقة باإلبالغ من خالل البناء على العمل الذي              ) أ ( 
                                              هبدف توفري التوجيه بشأن كيفية حتسني عملية اإلبالغ     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥              ً                         اضـطلعت به وفقاً لربنامج عملها للفترة   
        تفاقية؛            ً                         الوطنية نظراً إىل أهنا هي أساس تنفيذ اال

                                                                                            االضطالع بأعمال بشأن مسائل النقل غري املشروع، اليت ميكن أن تتضمن حتديد املوارد القائمة                ) ب ( 
                                                                                                               املـتاحة من عدد من املؤسسات والعمل بالتعاون مع هذه املؤسسات واملراكز اإلقليمية التفاقية بازل، ومساعدة                

   .                                   ً           يساعد يف ضمان اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات                                                    األطراف من خالل التدريب، مع مراعاة أن هذا العمل ميكن أن

  .                                                                                                      وعـلى الـرغم ممـا ورد أعاله، يتعني على اللجنة أن تويل األولوية ملعاجلة أية ادعاءات حمددة تتلقاها              -  ١٩
                             إىل االجتماع التاسع ملؤمتر         ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                       تقارير عن عملها املتعلق بالفترة           ٢٠٠٨                            وسـتقدم اللجـنة يف عام       

   .           فاقية بازل           األطراف يف ات
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  التطورات اجلديدة-باء 

 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ - ١

                               ً      ، االتفاقية ويعززها، ويوفر إطاراً         ٢٠٠٥       فرباير   /   ِّ                                                    يكمِّل بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز النفاذ يف شباط         -  ٢٠
            وال جيوز إال     .                                              ب على اآلثار الضارة الناجتة عن تغري املناخ                                                             للعمـل عـلى اختـاذ إجراءات عالجية ووقائية للتغل         

                                   ُ                                   ويقوم الربوتوكول على نفس املبادئ اليت ُبنيت عليها االتفاقية، وله            .                                        لألطراف يف االتفاقية االنضمام للربوتوكول    
             ذلك هيئاهتا                  ً               ويتقاسم معها أيضاً املؤسسات، مبا يف  .                      ً                                نفس هدفها النهائي فضالً عن طريقة جتميع البلدان وتصنيفها

                           آلية التنفيذ املشترك، وآلية  (                            ً                                وقد فتح بروتوكول كيوتو آفاقاً جديدة بفضل ثالث آليات ابتكارية   .                 الفرعية وأمانتها
                                                   مت تصميمها لتعزيز فعالية تكاليف التخفيف من آثار تغري   )                                                       التنمية النظيفة، وآلية االجتار برخص إطالق االنبعاثات      

                                                                             أمام األطراف خلفض االنبعاثات، أو لتعزيز مستودعات الكربون، وذلك بتكاليف                                       املناخ من خالل إفساح اجملال      
   .                             أقل يف اخلارج مما عليه يف الداخل

                                                                                      ويف سبيل تقييم االمتثال للربوتوكول من جانب كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -  ٢١
                                                اختذهتا تلك األطراف لتنفيذ الربوتوكول وبشأن                                           ، ستلزم معلومات بشأن اخلطوات اليت      )                    طـرف املـرفق األول     (

                                 ، واملعامالت اليت أجرهتا يف إطار          ٢٠١٢            إىل عام        ٢٠٠٨                                                            انبعاثاهتا خالل الفترة املشمولة بااللتزام املمتدة من عام         
  .              اآلليات املذكورة

           وإضافة إىل                                                                                            وقـد أدى دخول الربوتوكول حيز النفاذ إىل تعديل الشروط املتعلقة باإلبالغ واالستعراض،               -  ٢٢
                                                                             ً                                 ذلك، يشترط اآلن على كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أن يكون قد أحرز تقدماً ميكن إثباته يف                    

       ، وأن      ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين  ١                                                 ً                                 الوفـاء بالتزاماته مبوجب الربوتوكول، وأن يقدم تقريراً عن هذا التقدم حبلول             
                            وينبغي أن تقدم هذه املعلومات   .                               فائه بالتزاماته مبوجب الربوتوكول                                       يدرج يف بالغ بلده معلومات تكميلية إلثبات و

  .                                                            التكميلية كجزء من البالغات الوطنية األوىل املطلوبة مبوجب االتفاقية

                  فرع التيسري وفرع    (                                                                                      وتـتألف جلـنة االمتثال املنشأة يف إطار هذا النظام من هيئة عامة ومكتب وفرعني                 -  ٢٣
                                                     ِّ                         من األطراف اهلدف احملدد لـه يف إطالق االنبعاثات، عليه أن يعوِّض الفرق، إىل                            ً     وإذا مل حيقق طرفاً        ).         اإلنفـاذ 

               ً                                ويتعني عليه أيضاً أن يضع خطة عمل لالمتثال،          .                                          يف املائة، خالل فترة االلتزام الثانية        ٣٠                       جانـب غرامة نسبتها     
   .         النبعاثات ُ   َّ                                                                   وُتعلَّق يف األثناء أهلية ذلك الطرف لبيع أي أرصدة يف إطار االجتار برخص إطالق ا

 بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي - ٢

      فرباير  /       شباط  ٨       إىل    ٦                                                                                 عقـد االجـتماع الثاين للجنة االمتثال مبوجب بروتوكول قرطاجنة يف الفترة من               -  ٢٤
                            واعتمد توصيات إلحالتها إىل                                                                             ونـاقش االجـتماع عدة مسائل تتعلق بالنظام الداخلي الجتماع اللجنة              .     ٢٠٠٦

   ). ٣ /               اجتماع األطراف-            مؤمتر األطراف  (                                               االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف 

                                                                                                            كمـا نظر االجتماع يف حتليل أعدته األمانة للتقارير الوطنية املؤقتة اليت مت تقدميها بعد سنتني من دخول                   -  ٢٥
                                                                      ائل عامة متصلة باالمتثال حتتاج إىل إيالء االهتمام الواجب هلا بغية                            وحددت اللجنة مس    .                       الربوتوكول حيز النفاذ  
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                                     وكان مركز تبادل املعلومات املتعلقة       .                                                                        ضمان بداية جديدة لتنفيذ فعال ألحكام الربوتوكول وحتقيق هدفه املنشود         
  .           على االمتثال                      ً                                                           بالسالمة األحيائية مصدراً آخر ملعلومات حددت بشأهنا اللجنة بعض املسائل العامة اليت تؤثر 

                                                                                        وقدمت اللجنة مجيع توصياهتا إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، الذي  -  ٢٦
                                                             ونظر االجتماع يف التوصيات املتعلقة بقضايا االمتثال العامة          .                         يف كوريتيبا بالربازيل       ٢٠٠٦      مارس   /              عقـد يف آذار   
                                                        يف عدة توصيات أخرى للجنة ومت دجمها يف مقررات أخرى ذات صلة                ً وجرى النظر أيضاً  . BS-III/1             واعتمد املقرر 

  . ٣ /               اجتماع األطراف-            ملؤمتر األطراف 

  .                        يف كواالملبور مباليزيا       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٧       إىل    ٥                                                        وعقـدت جلنة االمتثال اجتماعها الثالث يف الفترة من           -  ٢٧
                                                  يئية األخرى املتعددة األطراف فيما يتعلق بتدابري                                                                        واستعرضـت املعلومات اليت مجعتها األمانة عن جتربة االتفاقات الب         

                                                                         وطلبت اللجنة إىل األمانة تنقيح الوثيقة يف ضوء تعليقاهتا وتقدميها إىل             .                                        التصـدي حلـاالت عدم االمتثال املتكررة      
    ادة                                                                          وتابعت اللجنة مسائل نشأت من االجتماع الثاين، منها مسألة تضارب املصاحل مبوجب امل  .                    االجتماع املقبل للجنة

                                                                                                             من نظامها الداخلي؛ واستعراض املسائل العامة املتصلة باالمتثال والدروس املمكنة املستخلصة من حتليل التقارير           ١١
                                                                                                   كما نظرت يف كيفية إسهام اللجنة يف عملية االستعراض املقبلة لفعالية الربوتوكول بوجه عام، ويف                 .                الوطنية املؤقتة 

                الذي اعتمده   BS-III/15                          من الربوتوكول واملقرر       ٣٥                    لك يف سياق املادة                                             إجراءات وآليات االمتثال بوجه خاص، وذ     
                                                                      لالطالع على التفاصيل، انظر تقرير االجتماع الثالث للجنة الوارد يف             . ( ٣ /                 اجتماع األطراف  -                  مؤمتـر األطـراف     

  .<www.basel.int/meetings/bs/bscc-03-3-en.pdf>  :                  ، املتاح على املوقعUNEP/CBD/BS/CC/3/3        الوثيقة 

                                                                                اتفاقـية جلـنة األمـم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن احلصول على املعلومات               -   ٣
                                                                          واملشاركة العامة يف صنع القرارات وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية

  .                                      ، عقدت اللجنة سبعة اجتماعات أخرى      )            ، كازاخستان     ٢٠٠٥      مايو   /    أيار (                               مـنذ االجتماع الثاين لألطراف       -  ٢٨
ـ      ١٠                                                                                                      افة إىل الـبالغات الثمانية اليت متت معاجلتها قبل أو أثناء االجتماع الثاين لألطراف، نظرت اللجنة يف                     وباإلض

                                                                    ووضعت الصيغة النهائية الستنتاجاهتا بشأن أربعة من هذه البالغات،           .                                         بالغـات وردت مـن أفـراد من اجلمهور        
         ً      ً                                     ا أن بالغاً واحداً غري مقبول؛ وهناك أربعة بالغات                                                                          وأحالتها، مع ما لزم من توصيات، إىل األطراف املعنية؛ وتبني هل          

                           ً                                       ومبوجب آلية االمتثال، جيوز بناًء على طلب أي فرد من أفراد اجلمهور تكون   .                               ً        يف مـراحل خمتلفة من التجهيز حالياً      
  .                                                                                         لديه شواغل بشأن امتثال طرف ما لالتفاقية أن تبدأ اللجنة عملية استعراض رمسية بشأن هذه الشواغل

                                    ً                                                               عـلى اجـتماع األطراف، تقوم اللجنة أيضاً مبتابعة تنفيذ مقررات بشأن امتثال أطراف فرادى                     ً   وبـناءً  -  ٢٩
                                                                    وقامت اللجنة، آخذة يف اعتبارها الوالية املوكولة إليها يف جمال رصد          .     ٢٠٠٥                                 اعتمدها اجتماع األطراف يف عام      

                                   وجيهية عن متطلبات اإلبالغ تستهدف                                                                                تنفـيذ متطلبات اإلبالغ واالمتثال هلا وتقييمها وتيسريها، بإعداد وثيقة ت          
                                                                                                  تذليل الصعوبات املصادفة يف إعداد التقارير املقرر تقدميها يف الدورة األوىل لإلبالغ وكذلك تيسري إعداد معلومات 

                                ً                     ومن املتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً عن عملها إىل           .                                                             عن آخر التطورات وتقارير موحدة يف الدورة الثانية لإلبالغ        
   ).             ، ريغا، التفيا    ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (            ملقبل لألطراف          االجتماع ا
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  :                                                                                                    وميكـن االطالع على مزيد من املعلومات عن آلية استعراض االمتثال مبوجب االتفاقية يف املوقع التايل                
<www.unece.org/env/pp/compliance.htm>.  

 اتفاقية تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية  � ٤
 ات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدوليةومبيد

                                        ، فريق عامل خمصص مفتوح باب العضوية           ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                         من اتفاقية روتردام، اجتمع يف أيلول        ١٧   ً          عمالً باملادة    -  ٣٠
                                  وجرى النظر يف املسألة مرة أخرى        .                                                               ً                معـين بعدم االمتثال، للتحضري إلجراء مداوالت عن هذا املوضوع واملضي قدماً هبا            

ُ                                       مناقشـتها خالل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف الذي ُعقد بعد ذلك االجتماع مباشرة             و                               وقرر املؤمتر مواصلة النظر يف       .                                             
       ويف ذلك   .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                                                              اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثال يف اجتماعه الثالث املعقود يف تشرين األول            

                                                      ً                   جراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال التفاقية روتردام ، وفضالً عن ذلك، قرر املؤمتر                                    االجتماع، أعد املؤمتر مشروع نص باإل    
                                                                               النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثال املطلوبة مبوجب               ٢٠٠٨                                       أن يواصل يف اجتماعه الرابع يف عام        

  .                   ً                    ً       من االتفاقية، متخذاً من مشروع النص أساساً لعمله  ١٧      املادة 

 اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة - ٥

ُ                       من اتفاقية استكهومل ووفقاً للمقرر الصادر عن أول اجتماع ملؤمتر األطراف، ُعقد أول                ١٧   ً          عمالً باملادة    -  ٣١                                           ً                         
            للنظر يف       ٢٠٠٦       أبريل   /                                                                                      اجـتماع للفـريق العامل املخصص املفتوح باب العضوية املعين بعدم االمتثال يف نيسان             

                                                            ونظر يف نتائج اجتماع الفريق العامل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف   .                 مبوجب هذه املادة                     إجراءات وآليات مطلوبة
ُ                                          الذي ُعقد فور انتهاء اجتماع الفريق العامل       ُ              وعمالً باملقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، ُعقد            .                                                      ً    

             وباالستناد إىل   .                     روع اإلجراءات واآلليات               ، ملواصلة صقل مش    ٢٠٠٧     أبريل /                                   االجتماع الثاين للفريق العامل يف نيسان
              مايو نظره يف    /       أيار  ٤           أبريل إىل    /        نيسان   ٣٠                                                                    ذلـك، واصل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف املعقود يف الفترة من            
                       َ              وقرر مؤمتر األطراف مواصلةَ التفاوض على   .                                                         املسألة، وانتهى إىل وضع مشروع النص املنقح باإلجراءات واآلليات

                                      من االتفاقية، والنظر يف اعتمادها        ١٧                                                             ليات املؤسسية املتعلقة بعدم االمتثال املطلوبة مبوجب املادة               واآل  ت       اإلجراءا
  .    ٢٠٠٩                                  يف اجتماعه الرابع املقرر عقده يف عام 

  االستنتاجات والتوصيات والعمل املقترح-     ً ثالثا  

                            إىل أخرى، ولذلك ينبغي توخي                             ، تتباين االلتزامات من معاهدةICCD/COP(7)/9    ً     ُ               وفقاً ملا ذُكر يف الوثيقة  -  ٣٢
    ً                                              فمثالً، لدى بعض آليات االمتثال خربة يف استعراض          .                                                     احلذر عند حبث سوابق وجتارب الوكاالت البيئية األخرى       

          ، يف حني أن  )                                                              بروتوكول مونتريال واتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود    (                           احلاالت تتجاوز عشر سنوات     
                                  ومل يتم حىت اآلن يف إطار اتفاقية بازل    ).                                 اتفاقية روتردام واتفاقية استكهومل (       حىت اآلن                       ً  بعضها اآلخر مل ينشأ رمسياً 

                                                                                                     وبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، النظر يف حالة حمددة لعدم االمتثال، يف 
                                     قوبات حمددة على األطراف اليت يثبت أهنا ال     َّ    وتوقَّع ع  .     ٢٠٠٥     ً         بالغاً يف عام   ١٨                           حني أن اتفاقية أرهوس نظرت يف 

                                                                           ومع ذلك، تشجع بعض اآلليات املتعلقة بعدم االمتثال يف اجملال البيئي على               ).                بروتوكول كيوتو  (                 متتثل اللتزاماهتا   
  .                                        ً                              تقدمي املزيد من املساعدة التقنية وتطبق حلوالً أكثر مرونة على مثل هذه احلاالت
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                                                                      ملشار إليها أعاله، ينبغي أن تصمم اإلجراءات واآلليات املؤسسية مبا يتمشى                                  وكنتيجة للتجارب املختلفة ا    -  ٣٣
                                             َّ                                          ففيما يتعلق باتفاقية مكافحة التصحر، جيب أن تنفَّذ إجراءات فعالة ملكافحة التصحر              .                        وكـل معاهدة على حدة    

           صوصيات كل                   وينبغي مراعاة خ    .                                                                               والتخفيف من آثار اجلفاف من خالل برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية           
  .                                                                                                                  مرفق من مرفقات التنفيذ اإلقليمي ملعاجلة أي مسألة تتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها ولتسويتها بصورة ناجحة              

  .                                                                                     ولذلك ينبغي أن يؤخذ ذلك يف االعتبار عند دراسة استعراض السوابق ذات الصلة املشار إليه أعاله

                                                 العضوية، يف تقريره التلخيصي يف االجتماع اخلامس                                                        وقد ذكر رئيس فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب          -  ٣٤
                                                                                                                   ملؤمتر األطراف، أن أي إجراء أو آلية مؤسسية لتسوية املسائل املتعلقة بالتنفيذ ينبغي أن تكون ذات طابع تيسريي                

  .                                                                           وغري قائمة على املواجهة، وأن تساعد األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

                                                                                      عاة الواجـبة للقضايا املشار إليها أعاله، النظر يف املسائل اليت أثريت يف الوثيقة                                     وينـبغي، مـع املـرا      -  ٣٥
ICCD/COP(6)/7        ٢٨   و  ٢٧   و  ٢٦         واملواد   ٢٢           من املادة  ٢                        ، والعالقة بني الفقرة       ٢٧                              ، وال سـيما نطـاق املادة   ،  

  .                                                    ونطاق ووالية ومهام وتكوين آلية استشارية متعددة األطراف

                                                                     ية وغري الرمسية العديدة اليت تنظم خالل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف           ً                   ونظـراً لالجتماعات الرمس    -  ٣٦
                                    ً                                                           وما يترتب على ذلك من ضيق الوقت، كثرياً ما تعذرت على املستشارين القانونيني وغريهم من املمثلني املسؤولني 

        وتستهدف   .        العضوية                                                                                        عن متابعة هذا املوضوع، املشاركة الكاملة يف اجتماع فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب              
                                                                                                إحـدى التوصيات معاجلة هذا الوضع من خالل اقتراح عقد اجتماع للفريق فيما بني الدورات لتخصيص الوقت     

  .                                 واملوارد الكافية ملناقشة هذه املسألة

  :                                                                      وبعد النظر يف املسائل املشار إليها أعاله، قد يود مؤمتر األطراف القيام مبا يلي -  ٣٧

                                                               دمي مزيد من التعليقات بشأن العناصر املشار إليها يف املذكرة احلالية؛                 دعوة األطراف إىل تق  ) أ ( 

                                                                                           توسـيع نطاق والية فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية حىت انعقاد االجتماع التاسع                ) ب ( 
  ؛                                                                                            ملؤمتر األطراف وعقد اجتماع ملدة ثالثة أيام للفريق خالل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                                  ً                  توجيه طلب إىل فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية بأن يقوم، مستعيناً باألمانة، بصياغة   ) ج ( 
  .                                                           مشروع منوذج آللية تعاجل حاالت املسائل غري احملسومة املتعلقة بالتنفيذ

      الوقت                                                                                                   ومـن شأن عقد اجتماع فيما بني الدورات لفريق اخلرباء املفتوح باب العضوية أن يتيح للوفود                  -  ٣٨
                                                                                                                   الكـايف لتحليل ومناقشة وصياغة آلية تستهدف حسم املسائل املتعلقة بالتنفيذ، ميكن أن يراجعها فيما بعد فريق                 
                                                                                               اخلرباء املخصص يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف لكي يتسىن ملؤمتر األطراف اعتماد مثل هذه اآللية بغية مساعدة 

  .      تفاقية                                    األطراف على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب اال

- - - - - 


