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اجلزء1
املساعدة في حالة الطوارئ

أوال ً  -من يستطيع طلب املساعدة الطارئة
ال يجوز إال للدول التي هي بلدان نامية أو بلدان متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال وأطراف في اتفاقية بازل
أن تطلب املساعدة الطارئة.
القائمة املستعملة لتحديد البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال ستؤخذ من
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.

ثانيا ً  -اإلطار القانوني
مقدمة
الصندوق االستئماني املوسع للتعاون التقني يعمل في إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود وبروتوكول بازل الذي اعتمد مؤخرا بشأن املسؤولية
والتعويض عن األضرار الناجمة عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود.
يشير املقرر  32/5في ديباجته إلى اعتماد البروتوكول بشأن املسؤولية والتعويض .ولذلك ،أعدت هذه
املبادئ التوجيهية تبعا للتعاريف (األضرار والتدابير الوقائية ،مثال) ونطاق التطبيق وغيرها من قواعد
البروتوكول ذات الصلة .ال تتناول هذه املبادئ التوجيهية املؤقتة املسائل القانونية بالتفصيل .فهذه
املسائل تتغير وفقا لنوع الطلب املقدم ولظروف احلادثة .ولذلك ،تأتي البيانات في املبادئ التوجيهية
بدون املساس مبوقف أمانة اتفاقية بازل أو املساهمني إزاء فرادى الطلبات .وال ينبغي أن ينظر إلى املبادئ
التوجيهية على أنها تفسير للمقرر  32/5أو لبروتوكول بازل أو اتفاقية بازل.
توسيع نطاق الصندوق االستئماني للتعاون التقني
وفقا ً للمقرر  32/5املعنون "توسيع نطاق الصندوق االستئماني للتعاون التقني" ،يجوز ألمانة اتفاقية
بازل ،عند الطلب ،أن تساعد طرفا في االتفاقية يكون بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده مبرحلة انتقال في
حالة وقوع حادث أثناء نقل نفايات خطرة أو غيرها من النفايات عبر احلدود والتخلص منها ،مبا في ذلك
االجتار بها غير املشروع كما هو معرف في االتفاقية.
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وإضافة إلى ذلك ،حتث الفقرة  8من املقرر  32/5األطراف على تقدمي مساهمات إلى الصندوق االستئماني
للتعاون التقني لدعم املساعدة الطارئة .ويجوز للمساهم أن يحدد األغراض التي تستعمل فيها
مساهمته.
النقل عبر احلدود
"النقل عبر احلدود" يعني أي نقل للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى من منطقة حتت السلطة
الوطنية لدولة ما إلى ،أو عبر ،منطقة حتت إدارة دولة أخرى ،أو إلى ،أو عبر ،منطقة ليست حتت اإلدارة
الوطنية ألي دولة ،بشرط أن تكون دولتان على األقل مشتركتني في عملية النقل.
تسري املبادئ التوجيهية على أي نقل عبر احلدود من النقطة التي حتمل فيها النفايات على وسيلة
نقل في منطقة داخل السلطة الوطنية للدولة املصدرة.
بيد أنه ،يجوز لدولة التصدير ،وفقا للمادة  1 –3من البروتوكول ،أن تقرر عبر إخطار الوديع ،أن تكون
نقطة البدء هي النقطة التي تغادر منها الشحنة اإلقليم أو البحر اإلقليمي لدولة التصدير هذه,
وتكون نهاية النطاق هي النقطة التي يجري فيها التخلص في دولة االستيراد ،األمر الذي سيتوقف
على نوع عملية التخلص كما هو مبني أدناه.
التخلص من النفايات
"التخلص" يعني أي عملية محددة في املرفق الرابع التفاقية بازل.
تنطبق املبادئ التوجيهية:
(أ) على النقل املوجه إلى أي من العمليات احملددة في املرفق الرابع لالتفاقية غير العمليات
 R12 ،D15 ،D14 ،D13أو  ،R13إلى أن يصدر إخطار باكتمال عملية التخلص عمال بالفقرة  9من املادة 6
من االتفاقية ،أو ،في حالة عدم صدور مثل هذا اإلخطار ،إلى أن تكتمل عملية التخلص؛
(ب) وعلى عمليـات النقل املوجهة إلى العمليات احملددة ة في  R12 ،D15 ،D14 ،D13أو  ،R13من
املرفق الرابع لالتفاقية ،إلى أن تكتمل عملية التخلص الالحقة احملددة في  D1إلى  D12و R1إلى R11
من املرفق الرابع لالتفاقية.
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النطاق اجلغرافي
تنطبق املبادئ التوجيهية على التدابير الطارئة ،التي يجب اتخاذها ملنع الضرر أو تخفيفه في املنطقة
التي تقع حتت السلطة الوطنية لطرف في االتفاقية.
وتنطبق املبادئ التوجيهية أيضا على التدابير الطارئة ملنع أو تخفيف اخلسارة في األرواح واإلصابات
الشخصية واألضرار باملمتلكات في املناطق الواقعة خارج السلطة الوطنية.
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
تنطبق هذه املبادئ التوجيهية املؤقتة على املساعدة الطارئة التي ميكن تقدميها في حالة وقوع حوادث
تتعلق بالنفايات اخلطرة وغيرها من النفايات باملعنى املقصود في املادة  1من اتفاقية بازل.
احلوادث واالجتار غير املشروع
ميكن اتخاذ تدابير طارئة في حالة وقوع حادث أثناء نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود
والتخلص منها مبا في ذلك االجتار غير املشروع بتلك النفايات.
يعرف "احلادث" في الفقرة ( 2ح) من املادة  2من البروتوكول ،بأنه أي حادث أو سلسلة من احلوادث لها
نفس املنشأ التي تسبب الضرر أو تخلق تهديدا ً خطيرا ً ووشيكا ً بإحداث أضرار.
يعني "االجتار غير املشروع" أي نقل عبر احلدود للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى كما هو محدد في
الفقرة  1من املادة  9من اتفاقية بازل.
الضرر
ال تستطيع األمانة أن تستجيب إال لطلب املساعدة الطارئة من أجل منع أو تخفيف األضرار التالية
احملددة في بروتوكول بازل:
فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛
وفقدان املمتلكات أو اإلضرار باملمتلكات ،غير املمتلكات التي ميلكها الشخص املسؤول عن الضرر وفقا
لبروتوكول بازل؛
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وفقدان الدخل املستمد مباشرة من مصلحة اقتصادية في أي استخدام للبيئة ،يحدث نتيجة لإلضرار
بالبيئة؛
وتكاليف التدابير الوقائية ،مبا في ذلك أي فقدان أو أضرار تنشأ أو تنتج عن خصائص خطرة لنفايات
ضمن نفايات خطرة ونفايات أخرى منقولة عبر احلدود.

ثالثا ً  -طلب املساعدة الطارئة
دور أمانة اتفاقية بازل
تقوم أمانة اتفاقية بازل بإسداء املشورة بشأن إعداد وتقدمي طلبات املساعدة الطارئة .ويجوز ملقدمي
الطلبات أيضا التشاور مع األمانة في جميع األمور ذات الصلة ،مثل اتخاذ تدابير وقائية أو التعاقد مع
خبراء ألغراض التقييم.
إلى من تقدم الطلبات
ينبغي أن تقدم الطلبات على استمارات األمانة إلى األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية بازل:
UNEP-SBC
15, chemin des Anémones
)1219 Châtelaine (Geneva
Tel: 18 82 917 22 41+
Fax: 54 34 797 22 41
E-mail: sbc@unep.ch

 The Duty System of the Joint UNEP/OCHAوفي احلاالت العاجلة للغاية ميكن استعمال
:ساعة في اليوم 365 ،يوما في السنة Environment Unit 24
Telephone: +41 22 917 1142 / 1172 / 1172
Fax: +41 22 917 0023 / 907 0257
Telex: 414242 DHA CH
E-Mail: info@dha.unicc.org
24 hours Emergency Hotline: +41 22 917 20 10
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كيف ينبغي أن يُقدم الطلب؟
ينبغي أن يقدم طلب املساعدة الطارئة بصورة مكتوبة (رسالة ،فاكس ،بريد إلكتروني وما إلى ذلك).
وميكن تقدمي طلب املساعدة الطارئة باستخدام استمارة الطلب املقترحة من مؤمتر األطراف فى
اجتماعه التاسع و تتوفر الصيغة العامة لهذا الطلب بجميع اللغات الرسمية لألمم املتحدة على
موقع اتفاقية بازل،وذلك خالل املوقع التالىhttp://www.basel.int/index.html :
ماهي املعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب؟
ينبغي لكل طلب أن يتضمن املعلومات األساسية التالية ،إذا كانت معروفة للسلطات الطالبة:
االسم ،والعنوان والتفاصيل املصرفية للسلطة الطالبة؛
زمان ومكان احلادث وتفاصيله بالتحديد؛
وصف النفايات اخلطرة أوالنفايات األخرى ذات الصلة (اسم النفايات ،ومنشؤها وشكلها املادي
ومكوناتها الرئيسية ،وامللوثات النمطية فيها وحجمها /كميتها ،ورمزها)؛
أسماء الدول ذات الصلة بالنقل عبر احلدود (مثال ،بلد املنشأ ،بلد العبور أو املقصد)؛
أسماء وعناوين األشخاص ذوي الصلة بالنقل عبر احلدود (املصدِّر ،املستورد واخملطر والناقل واملتخلص،
مثال) والتأمني ،إن وجد؛
التدابير التي اتخذت في مواجهة احلادث ،مبا في ذلك طلب املساعدة من البلدان األخرى التي لها صلة
باحلادث؛
نوع ومدى األضرار التي حدثت أو من املرجح أن حتدث( ،مثل ،عوامل التميع ومشاكل التبعثر ومعدل
االنتشار ،الخ).؛
التدابير الوقائية الضرورية ملنع الضرر أو تخفيف حدته؛
وما هو نوع املساعدة الطارئة املطلوبة.
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رابعا ً  -تنفيذ املساعدة الطارئة
أحكام عامة
•يجب على الطرف الذي يطلب املساعدة الطارئة أن يحاول أوال حل املشاكل بوسائله اخلاصة؛
•إذا كان هناك نظام وطني للمساعدة الطارئة استجابة للحوادث ،فستتخذ أوال التدابير في إطار
النظام الوطني .وإذا كانت هذه التدابير غير كافية جاز تقدمي طلب املساعدة؛
•إذا حدث أن كان مواطنو أو شركات الطرف الذي وقع فيه احلادث مسؤولني عن التسبب في احلادث،
ينبغي لذلك الطرف أن يتخذ إجراءات إلجبار هؤالء األشخاص أو تلك الشركات على املشاركة في
منع الضرر أو تخفيفه .وإن لم بكن ذلك ممكنا ،ينبغي للطرف أن يتخذ هو نفسه اإلجراءات املطلوبة
ثم يتخذ الحقا اإلجراءات القانونية السترداد األموال التي تلقاها من الصندوق االستئماني للتعاون
التقني .وتستطيع األطراف تفويض األمانة في اتخاذ اإلجراء القانوني السترداد األموال التي دفعها
الصندوق االستئماني؛
•املبلغ الذي يتحصل في هذه اإلجراءات القانونية ينبغي أن يستعمل لتسديد املبلغ الذي أخذ من
الصندوق لتوفير املساعدة.
اإلجراء
()i

ينظر في الطلبات املقدمة إلى األمانة على الفور .وعلى أساس هذه املبادئ التوجيهية املؤقتة،
يجوز لألمني التنفيذي ،بالتشاور مع املكتب مستعمال إجراء عاجال ،أن يقدم املساعدة إلى
الطرف في االتفاقية من الصندوق االستئماني للتعاون التقني.

()ii

ويتشاور األمني التنفيذي أيضا مع املساهمني ،وخاصة في احلاالت التي تكون فيها املساهمات
املقدمة إلى الصندوق االستئماني مخصصة بشروط.

( )iiiجتري األمانة فور تسلمها طلبا للمساعدة الطارئة مشاورات مع اخلبراء عن طريق جهة االتصال
الوطنية من أجل توضيح مدى االستعجال وقرب وقوع اخلطر أو نوع التدابير الضرورية التي
ستتخذ بالنسبة لتلك احلادثة بالذات.
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( )ivينبغي أن تبلغ جميع القرارات املتخذة إلى املكتب واألفرقة العاملة وإلى اجتماع مؤمتر األطراف
التالي.
فرقة العمل
يقوم األمني التنفيذي بتنسيق جميع األنشطة املتخذة في إطار املساعدة الطارئة .وحيثما يكن ضروريا ً
يقوم األمني التنفيذي بإنشاء فرقة عمل ملساندته ،تعالج جميع املهام املطلوبة للمساعدة الطارئة.
سياسة اعتماد املساعدة الطارئة
ينظر في كل طلب على أساس وقائعه في ضوء الظروف اخلاصة باحلالة.
وتعزيزا ً للشفافية واملساءلة واالتساق ،ستكفل األمانة اتباع املعايير العامة الواردة في هذه املبادئ
التوجيهية عند تقييم طلبات املساعدة الطارئة.
معايير عامة
تنطبق املعايير العامة التالية على جميع الطلبات:
•يجب أن تكون قد وقعت حادثة في نطاق هذه املبادئ التوجيهية؛
•يجب أن يكون هناك تهديد خطير ووشيك بحدوث ضرر (إضافي) من جراء هذا احلادث؛
•بجب أن يكون الطلب متصال بتدابير تعتبر عاجلة وضرورية ومعقولة ومسوغة من جانب الطرف
املتأثر واألمانة معا في وقت واحد.
•ال يكون الطلب مقبوال إال إذا كان الضرر ناجما ً أو ناجتا عن خواص خطرة للنفايات اخلطرة أو
النفايات األخرى املتصلة باحلادث؛
•البلد النامي أو البلد الذي مير اقتصاده مبرحلة انتقال يحتاج إلى املساعدة لكي يقدر على منع
الضرر أو تخفيفه بصورة فعالة.
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ما هو نوع املساعدة الطارئة التي ميكن تقدميها؟
يجوز لألمانة ،وفقا للمقرر  ،32/5أن تساعد أي طرف يتعرض حلادث ،فيما يلي:
•تقدير مدى الضرر الذي وقع أو الضرر الذي قد يحدث والتدابير الالزمة لتخفيف ومنع (املزيد من)
الضرر (يشار إلى ذلك فيما يلي باسم "التقدير السريع")؛
•اتخاذ التدابير الطارئة املناسبة ملنع أو تخفيف الضرر (يشار إليها فيما يلي باسم "التدابير
الطارئة"؛
•املساعدة في إيجاد األطراف أو الكيانات األخرى القادرة على تقدمي املساعدة الالزمة (يشار إلى
ذلك باسم "أنشطة الوسيط ).
وتقوم األمانة ،وهي تفعل ذلك ،بأمور من بينها:
•تتصل بحكومة الطرف املتأثر وتقدم إلى املكتب تقييما للحالة على الطبيعة؛
•تعمل كجهة اتصال لتنسيق األنشطة ونشر املعلومات؛
•وتوفر الدعم في خدمات النقل واإلمدادات ،متى وافق املكتب  ،إليصال املساعدة.
وتعمل األمانة أيضا كنقطة اتصال مع السلطات احمللية ،ووسائط اإلعالم والبلدان املانحة والوكاالت
وغيرها من املنظمات احلاضرة في امليدان (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق
املساعدة اإلنسانية ,ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،مثال) وتقدمي تقارير منتظمة عن آخر تطورات
احلالة.
التقييم السريع
في حالة وقوع حادث ،تستطيع األمانة أن تساعد الطرف ،في حدود قدراتها والوسائل املتاحة لديها،
على تقدير الضرر والتدابير الطارئة الضرورية والعاجلة متى كان ذلك ضرورياً .وميكن أن يقوم بالتقييم
خبراء وطنيون أو خبراء استشاريون أو موظفو منظمة دولية ،يعينهم األمني التنفيذي.
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ما هي املعلومات التي يوفرها التقييم السريع؟
لكي يوفر تقرير التقييم السريع للحادث أساسا سليما للقرار بشأن اتخاذ تدابير أخرى ،ينبغي أن
يجيب على األسئلة التالية:
•تفاصيل احلادث وتقدير جسامة الضرر الواقع؛
•خطورة إمكانية وقوع ضرر(إضافي) ودرجة اقتراب وقوعه؛
•توصيات مفصلة فيما يتعلق بالتدابير الالزمة ملنع أو تخفيف اخلطر ،والتكاليف املعقولة لهذه
التدابير؛
•ما هي القدرة التي يفتقر إليها البلد طالب املساعدة ملواجهة احلادث.
التدابير الطارئة
وفقا للمقرر  ،32/5ميكن لألمانة أن تساعد الطرف الذي تعرض حلادث في اتخاذ ما يناسب من "التدابير
ملنع أو تخفيف الضرر  .وتتضمن الفقرة ( 2ﻫ) من املادة  2من البروتوكول تعريفا لـ "التدابير الوقائية،
بأنها تعني أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص استجابة حلادث بهدف منع خسارة أو ضرر أو
تقليلهما إلى أدنى احلدود أو تخفيف حدتهما ،أو بهدف القيام بتنظيف بيئي.
وتختلف التدابير الوقائية في سياق البروتوكول عن "تدابير إعادة تأهيل البيئة" التي تهدف إلى إعادة
األجزاء املتضررة أو املدمرة من البيئة إلى حالتها السابقة .وتدابير إعادة تأهيل البيئة ال تقع في نطاق
التدابير الطارئة.
وعندما يقرر األمني التنفيذي اتخاذ تدابير طارئة ،يضع في حسابه خاصة ما يلي:
•خطورة الضرر الذي قد يقع؛
•درجة اقتراب أو خطر إمكانية وقوع الضرر؛
•طبيعة وتكلفة التدابير املعقولة امللحة والضرورية؛
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•ما هي املساعدة التي يطلبها البلد الطالب؛
•توفر املساعدة الثنائية؛
•توفر األموال ،و
•الشروط التي يفرضها املانحون.
أنشطة الوسيط
وفقا للمقرر  ،32/5تعاون األمانة في إيجاد األطراف أو الكيانات األخرى القادرة على تقدمي املساعدة
الالزمة .وتعمل األمانة كوسيط بني البلد املنكوب بحادث واملانحني احملتملني (ماليا أو عينيا) .وفضال عن
ذلك ،حتتفظ األمانة بقائمة بهذه الكيانات وتقيم اتصاال معها ،مثل املنظمات الدولية األخرى الداخلة
في ميدان االستجابة للطوارئ ،واملؤسسات البحثية والشركات اخلاصة واملنظمات غير احلكومية أو
املؤسسات العامة ،التي لها دراية فنية في امليادين ذات الصلة باالستجابة للطوارئ.
وتشجع األمانة دورها وتيسر ،ما كان مالئماً ،ترتيبات املساعدة الثنائية أو املتعددة األطراف فيما
بني األطراف .وستجري احملاولة األولى للوساطة في احلصول على املساعدة الثنائية حيثما تكن تلك
املساعدة ممكنة أو مناسبة.
اخلدمات التي تقدمها الوحدة البيئية املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية
إن املهمة املوكلة للوحدة البيئية املشتركة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية هي حتسني االستجابة الدولية للطوارئ البيئية بالعمل كفرقة تبادل للمعلومات وكلوحة
مفاتيح لإلخطار واإلنذار بالكوارث والعمل كوسيط بني البلد املتأثر والبلدان املانحة.
ينبغي لألمانة أن تستفيد من اخلدمات التي توفرها الوحدة البيئية املشتركة بني برنامج األمم املتحدة
للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في عرض مساعدتها الطارئة .وميكن أن تشمل التقييم عن
طريق خبراء دوليني ،وتنفيذ التدابير الطارئة والقيام مبهمة الوسيط بني البلد املنكوب والبلدان املانحة
املستعدة والراغبة في املساعدة.
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سوف تلتمس أمانة بروتوكول بازل الدعم من الوحدة البيئة املشتركة في توفير املساعدة الطارئة،
وذلك عن طريق شبكتها العاملية ملراكز التنسيق الوطنية املكونة من املنظمات احلكومية املسؤولة
عن الطوارئ البيئية على الصعيد الوطني ،وشركائها اآلخرين في جميع أنحاء العالم.
وستدعو األمانة وحدة البيئة املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة/مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية للتعاون في إعداد العقود اإلطارية مع اخلبراء الوطنيني املهتمني من أجل خلق "حالة تأهب"،
ضمانا الستعداد اخلبير للعمل فورا في حالة الطوارئ دون أن تؤخره اإلجراءات احلكومية.
وستكون عقود التأهب عقودا للخبراء االستشاريني يجري إعدادها مقدما لفترة حالة التأهب (سنة
أو سنتني مثال) .ويجري إعداد العقود اإلطارية بدون أي تكلفة للمنظمة خالل فترة االستعداد ،إن لم
يضطلع اخلبير بأي عملية فعلية.
يجري انتقاء اخلبراء وفقا ملعايير اخلبرة واللغة والتوزيع اجلغرافي .ويقوم األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية
بازل بانتقاء اخلبراء وتقدمي أسمائهم إلى الوحدة البيئة املشتركة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب
تنسيق املساعدة اإلنسانية.
وقعت مذكرة تفاهم بني أمانة اتفاقية بازل والوحدة البيئية املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،حتدد مجاالت التعاون ومنهجيته.
الشفافية واملساءلة
تقدم األمانة تقارير دورية عن قراراتها املتعلقة باملساعدة الطارئة إلى املكتب لينظر فيها .ويجب
أن تتضمن التقارير جميع املعلومات الوقائعية واملالية (احملاسبية) الالزمة إلعطاء صورة واضحة عن
طلبات املساعدة التي جرى النظر فيها ومتت املوافقة عليها .وسيقدم تقرير موحد إلى اجتماعات
مؤمتر األطراف.

خامسا ً  -القواعد املالية
حتديد أغراض املساهمات
تستخدم املساهمات املقدمة للمساعدة الطارئة إلى الصندوق االستئماني للتعاون التقني في حدود
أحكام الفقرة  2من املقرر  .32/5ميكن أن تخصص هذه املساعدات املقدمة للتعاون التقني للمساعدة
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الطارئة بصورة عامة أو أن تخصص ألنشطة معينة .وحيثما تخصص املساهمات ألنشطة معينة
تستعمل وفقا ً لذلك .وفي حالة وقوع طارئ تستخدم املساهمات اخملصصة للمساعدة الطارئة أوال،
ثم تتبعها املساهمات غير اخملصصة الغرض.
القواعد ذات الصلة
تخضع املساهمة في الصندوق االستئماني للتعاون التقني ودفع النفقات منه للنظام املالي لبرنامج
األمم املتحدة للبيئة.
تخضع عملية املساعدة الطارئة في إطار الصندوق االستئماني للصالحيات املتعلقة بإدارة الصندوق
االستئماني اخلاص باتفاقية بازل ،كما هي مبينة في املرفق الثاني للمقرر  7/1لالجتماع األول ملؤمتر
األطراف في اتفاقية بازل.
املدفوعات
املدفوعات من الصندوق االستئماني للتعاون التقني بالنسبة للمساعدة الطارئة استنسابية
وتتوقف على توافر املوارد ،ويقوم بها األمني التنفيذي بالتشاور مع املكتب باستعمال إجراء عاجل ,وإذا
كان املبلغ اإلجمالي للطلبات يتجاوز املبلغ اإلجمالي املتوفر للمساعدة الطارئة في الصندوق ،يقرر
األمني التنفيذي ما هي الطلبات التي ينبغي إعطاؤها األولوية على أساس املعايير واملبادئ التوجيهية
احلاضرة ثم يبلغ املكتب أن الطلبات تزيد عن األموال املتاحة .ويجوز في هذه احلالة تخفيض مبلغ
املساعدة املقدمة لكل من السلطات الطالبة تناسبيا أو حسبما يعتبر ضروريا.
تعطى األولوية في توزيع املساعدات للبلدان النامية أو البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال التي
صدقت على بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض أو التي وصلت مرحلة متقدمة في عملية
التصديق على البروتوكول.
ميكن أيضا تقدمي مساهمات عينية (توفير اخلبراء أو املعدات ،مثال ً).
ال يجوز لألمني التنفيذي أن يستعمل ،بالنسبة لكل حادثة ،أكثر من  30في املائة من مبلغ األموال
املتوفرة في الصندوق في أي وقت .وينبغي أيضا أن بكون لدى الصندوق احتياطي قدره  30في املائة
للحالة القادمة املمكنة و 10في املائة ال يجوز أبدا استعمالها إال مبوافقة سريعة من املكتب .وميكن
للمكتب أن يتخلى عن هذه احلدود في الظروف االستثنائية .وال تنطبق هذه احلدود على املساهمات
احملددة الغرض.
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إجراءات التظلم املمكنة
تكون سياسة األمانة هي اتخاذ إجراءات تظلم حيثما اقتضى األمر وينبغي لألمني التنفيذي ،في كل
حالة ،أن ينظر فيما إذا كان من املمكن استرجاع أي مبالغ كانت قد دفعتها للمساعدة الطارئة .والقرار
فيما يتعلق باتخاذ أو عدم اتخاذ مثل هذا اإلجراء ينبغي أن يتخذ على أساس كل حالة على حدة ،في
ضوء احتماالت النجاح في إطار النظام القضائي املعني .وينبغي للمدير التنفيذي في كل حالة أن
يتعاون مع الطرف الذي طلب املساعدة من أجل استرجاع املبالغ التي دفعتها للمساعدة الطارئة.
سيكون بدء نفاذ بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض خطوة هامة في تسهيل إجراءات التظلم.
ولن يكون هناك أي متويل متاحا إذا حصل االسترجاع بالنسبة لإلجراء الطارئ في إطار البروتوكول.
وتلتمس األمانة التعاون مع شركات التأمني الدولية الكبرى الستكشاف الطرق من أجل استرجاع
املبالغ املدفوعة وإمكانية احلصول على سلف أو مدفوعات مؤقتة من التأمني.
وسيطلب من كل طرف يتلقى مساعدة مالية أن يتخذ اإلجراءات املناسبة ملقاضاة الشركة املسؤولة
ُ
أو األشخاص املسؤولني من أجل استرجاع األموال املنفقة من الصندوق االستئماني ما كان ذلك
ممكنا ً وفق القانون الوطني املعني .وسيطلب إلى األطراف األخرى أن تقدم وفقا ألنظمتها القانونية
أي مساعدة ضرورية للتغلب على العقبات اإلجرائية التي حتول دون املقاضاة في والية قضائية أخرى.
وتقدم األمانة أيضا املساعدة في هذا الصدد.
يجوز للطرف املتلقي للمساعدة أن يتنازل لألمانة أو لطرف آخر عن حقه في اتخذ إجراء قانوني من
أجل استرجاع املبالغ املستخدمة من الصندوق االستئماني.
املبلغ املسترد في مثل هذه الدعوى ينبغي أن يستخدم لتعويض الصندوق االستئماني للتعاون التقني
عن املبلغ الذي أخذ من الصندوق لتوفير املساعدة.
الشفافية واملساءلة
ستقدم األمانة تقارير دورية عن قراراتها املتعلقة بالدفع للتعويض إلى املكتب املوسع لينظر فيها.
ويجب أن تتضمن التقارير جميع املعلومات الوقائعية واملالية (احملاسبية) الالزمة إلعطاء صورة واضحة
عن املشاريع التي جرى النظر فيها .وسيقدم تقرير موحد إلى اجتماعات مؤمتر األطراف.
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سادسا ً  -خطط لالحتماالت/الطوارئ
ينبغي لكل طرف أن تكون لديه ،أو أن يضع وينفذ ،خطة تشاركية لالحتماالت أو الطوارئ.
ينبغي لألطراف التي أعدت إجراءات عملية ملواجهة الكوارث (الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان)
أو أعدت خططا للطوارئ أن ترسل نسخا منها إلى أمانة اتفاقية بازل لكي تكون على علم باإلجراء
الذي ينبغي أن يتبع في تلك البلدان.
ولن يرفض تقدمي املساعدة الطارئة بناء على عدم وجود خطط لالحتماالت أو الطوارئ من هذا القبيل
ولكن ينبغي التشجيع على وضع هذه اخلطط وميكن أن يطلب من األمانة أن تعرض املساعدة في وضع
هذه اخلطط.
وينبغي أن تكون الوقاية هي سياسة األطراف واألمانة على السواء.

16

اجلزء 2
التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها

أوال ً  -من يستطيع طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها
ميكن تقدمي التعويض بناء على طلب أي طرف متعاقد في البروتوكول يكون بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده
مبرحلة انتقال .وتستخدم األمانة القائمة التي أنتجتها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي لتقرير ما إذا كان البلد بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده مبرحلة انتقال
(املرفق األول – قائمة جلنة املساعدة اإلمنائية للبلدان املتلقية للمعونة).
ويجوز التعويض على األشخاص العاديني أو املؤسسات أو الشركات اخلاصة إذا طلب ذلك بلد نام
أو بلد مير اقتصاده مبرحلة انتقال معني باألمر .يقدم الشخص العادي أو املؤسسة أو الشركة طلبا
للتعويض عن ضرر حلق بالبيئة وعن إعادة تأهيلها إلى السلطات اخملتصة في البلد النامي أو البلد الذي
مير اقتصاده مبرحلة انتقال ،الذي وقع فيه الضرر .فإذا اعتبرت السلطة اخملتصة الطلب كافيا تقدمه
إلى األمانة .وتضع السلطة اخملتصة إجراءات لتقدمي الطلبات من األشخاص العاديني أو املؤسسات أو
الشركات اخلاصة ،وعليها أن تبلغ تلك اإلجراءات إلى األمانة.
في حالة وجود أكثر من طالب بالنسبة حلادث واحد ،يقارن الطرف املتعاقد ذو الصلة بني فرادى املطالبات
ويحيلها إلى األمانة .وإذا أقرت األمانة طلبا واحدا أو أكثر للتعويض فسيكون الطرف ذو الصلة ،متى
تسلم األموال من األمانة ،هو املسؤول عن إحالة املدفوعات إلى املطالب أو املطالبني.

ثانيا ً  -اإلطار القانوني
مقدمة
ال ينبغي أن ينظر إلى املبادئ التوجيهية على أنها تفسير للمقرر  ،32/5أو تفسير التفاقية بازل أو
للبروتوكول ،بل األحرى أن ينظر إليها كتدبير مؤقت ريثما يصبح باإلمكان استعراضها من جانب مؤمتر
األطراف.
الصندوق االستئماني املوسع للتعاون التقني يعمل في إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود ،وبروتوكول بازل بشأن املسؤولية ولتعويض عن الضرر
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الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود ,وبناء على ذلك ،يتسق اجلزء  2من مشروع
املبادئ التوجيهية مع أحكام اتفاقية بازل وبروتوكولها.
السريان مع بدء نفاذ البروتوكول
يتعلق اجلز 2من املبادئ التوجيهية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وعن إعادة تأهيلها
وسيصبح ساريا في اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ البروتوكول .وتنص املادة  29من البروتوكول على أن
نفاذه يبدأ في اليوم التسعني التالي إليداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد
الرسمي أو املوافقة أو االنضمام.
التعويض مبوجب بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض
مبوجب املادة  4من بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض ،يكون اخملطر (املصدر أو املستورد) أو
املتخلص مسؤوال قطعا عن الضرر الناجم عن حادث وقع أثناء حركة نفايات خطرة عبر احلدود
والتخلص منها ،مبا في ذلك االجتار غير املشروع.
احلدود املالية للمسؤولية مبوجب املادة  4من البروتوكول متفقة مع املادة  12واملرفق باء من البروتوكول.
وال توجد أي حدود مالية عندما يحدث الشخص أضرارا أو يشارك في إحداثها بعدم امتثاله ألحكام
تنفيذ االتفاقية أو عن تصرفاته اخلاطئة املتعمدة أو الطائشة أو إهماله أو إغفاله (املادة  5من
البروتوكول).
يجب على الشخص املسؤول مبوجب املادة  4من البروتوكول أن ينشئ ويحفظ خالل فترة احلد الزمني
للمسؤولية ،تأمينات أو سندات أو ضمانات مالية أخرى تغطي مسؤوليته في إطار املادة  4من
البروتوكول مببالغ ال تقل عن احلدود الدنيا املبينة في الفقرة  2من املرفق باء للبروتوكول وال تزيد على
احلدود القصوى املنصوص عليها في القانون الوطني ذي الصلة.
التعويض في إطار الصندوق االستئماني املوسع للتعاون التقني
ميكن دفع تعويض في إطار الصندوق عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها في احلدود املنصوص
عليها في البروتوكول ،حيث يكون هذا التعويض إلعادة تأهيل البيئة غير كاف مبوجب البروتوكول.
ميكن أن يعتبر التعويض في إطار البروتوكول غير كاف ،مثال ،في احلاالت التالية:
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•يكون اخملطر (املصدر أو املستورد) معفى من املسؤولية مبوجب الفقرة  5من املادة  4من البروتوكول
إذا كان الضرر:
		 ناجتا ً عن نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب أهلية أو مترد؛
(أ)
(ب) ناجتا ً عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وغير منظور وال ميكن مقاومته؛
(ج) ناجتا ً بكليته عن االمتثال لتدبير إلزامي لسلطة عامة تابعة للدولة التي وقع فيها الضرر؛ أو
		 ناجتا ً بكليته عن سلوك غير قانوني مقصود من طرف ثالث ،مبا في ذلك الشخص الذي وقع
(د)
عليه الضرر.
•إذ كان الشخص املسؤول عن الضرر غير قادر ماليا على الوفاء التام بالتزاماته مبوجب بروتوكول بازل
بشأن املسؤولية والتعويض ،وكانت الضمانة التي ميكن أن توفرها املادة  14من البروتوكول ال تغطي،
أو ال تكفي ،لتوفير التعويض املالئم.
عمال باملقرر  ،32/5يجوز لألمانة أن تستجيب لطلب من بلد نام أو بلد مير اقتصاده مبرحلة انتقال
وهو طرف متعاقد في البروتوكول للتعويض عن أضرار حلقت بالبيئة وعن إعادة تأهيلها في احلاالت
التي تكون فيها هذه األضرار ،بسبب وقوع حادثة ،مشمولة ببروتوكول املسؤولية والتعويض ويكون
التعويض املقدم مبوجب البروتوكول غير كاف( .أي أنهم طلبوا /تلقوا التعويض بالفعل من البروتوكول).
األضرار القابلة للتعويض ميكن أن تشمل ما يلي:
(أ) تكاليف تدابير إعادة تأهيل البيئة املتضررة ،مقصورة على تكاليف التدابير التي اتخذت
فعال أو التي يعتزم اتخاذها؛
(ب) تكاليف التدابير الوقائية ،مبا في ذلك أي ضياع أو ضرر يقع نتيجة لهذه التدابير ،من حيث
أنها تهدف إلى منع الضرر للبيئة أو إعادة تأهيل البيئة وفقا للفقرة (أ) أعاله.
"تدابير إعادة التأهيل تعني أي تدابير معقولة تستهدف تقييم عناصر البيئة التي حلقها الضرر أو
الدمار أو السترجاع حالتها السابقة أو إعادة تأهيلها.
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"احلادث" معرف في الفقرة ( 2ح) من املادة  2من البروتوكول ،بأنه أي واقعة أو سلسلة وقائع من منشأ
واحد تتسبب في حدوث ضرر أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا ينذر بإحداث الضرر.
ال يدفع التعويض إال في احلدود التي يكون فيها الضرر ناشئا أو ناجتا عن خواص خطرة للنفايات الداخلة
في عملية نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود ،واخلاضعة لالتفاقية.
احلد األقصى للتعويض
يتحدد املبلغ اإلجمالي املستحق الدفع للتعويض عن ضرر حلق بالبيئة وإعادة تأهيلها بالنسبة ألي
حادثة واحدة بتطبيق الفقرة  2من املرفق باء للبروتوكول ،مع التغيير الالزم حسب املقتضى.
سيجري في وقت واحد استعراض حد مبلغ التعويض عن طريق الصندوق االستئماني واستعراض
املرفق باء للبروتوكول.
تخفيض التعويض في حالة السلوك غير القانوني املتعمد أو اإلهمال
يجوز لألمانة تخفيض أو رفض التعويض من الصندوق االستئماني للتعاون التقني إذا كان الضرر الذي
حلق بالبيئة ناجتا ً كليا ً أو جزئيا ً إما عن سلوك غير قانوني مقصود أو عن إهمال من جانب الشخص
املتضرر أومن جانب شخص هو مسؤول عنه مبوجب القانون احمللي .ولهذا السلوك نفس معنى عبارة "
بسبب خطئه" احملددة في املادة  9من البروتوكول.
االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف أو اإلقليمية
ال تسري هذه املبادئ التوجيهية على الضرر الناشئ عن حادث وقع أثناء عملية نقل للنفايات اخلطرة
والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود متت عمال باتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف أو
إقليمي مت إبرامه وإعالنه وفقا للمادة  11من االتفاقية ،إذا:
(أ)

وقع الضرر في منطقة داخل السلطة الوطنية ألي من األطراف في االتفاق أو الترتيب؛

(ب) كان هناك نظام للمسؤولية والتعويض قائما وساري املفعول ينطبق على األضرار الناجمة
عن عمليات النقل أو التخلص عبر احلدود شريطة أن يلبي بصورة تامة أهداف هذا البروتوكول أو
يتجاوزها ،وذلك بتأمني مستوى عال من احلماية لألشخاص املتضررين؛
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(ج) كان الطرف في اتفاق أو ترتيب وفقا للمادة  11الذي وقع فيه الضرر قد أخطر الوديع من قبل
بعدم سريان البروتوكول على أي ضرر يقع في أي منطقة حتت سلطته الوطنية نتيجة ألي حادث ناشئ
عن عمليات نقل أو تخلص وفقا للترتيب أو االتفاق املعني؛
(د)

لم يكن األطراف في ترتيب أو اتفاق مبوجب املادة  11قد أعلنوا أن البروتوكول ينطبق.

األطراف غير املتعاقدة
حينما تكون دولة االستيراد ،وليس دولة التصدير ،طرفا متعاقدا في اتفاقية بازل والبروتوكول ،ال تنطبق
هذه املبادئ التوجيهية إال على الضرر الناشئ عن حادث وقع بعد اللحظة التي أصبحت فيها النفايات
اخلطرة في حيازة املتخلص .وعندما تكون دولة التصدير ،وليس دولة االستيراد ،طرفا ً متعاقدا ً في
اتفاقية بازل والبروتوكول ،ال تنطبق هذه املبادئ التوجيهية إال على الضرر الناشئ عن حادث وقع قبل
اللحظة التي أصبحت فيها النفايات اخلطرة في حيازة املتخلص .وال تنطبق هذه املبادئ التوجيهية
حني ال تكون دولة التصدير وال دولة االستيراد طرفا متعاقداً.
تنطبق هذه املبادئ التوجيهية أيضا على األضرار التي تقع في منطقة حتت السلطة الوطنية لدولة
عبور ليست طرفا متعاقدا بشرط أن تكون هذه الدولة مدرجة في املرفق باء لبروتوكول املسؤولية
والتعويض وأن تكون قد انضمت إلى اتفاق متعدد األطراف أو إقليمي ساري املفعول بشأن عمليات
نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود .وتنطبق الفقرة الفرعية (د) من الفقرة  2من املادة  3من البروتوكول
مع التعديل حسب املقتضى.
احلركة عبر احلدود
يراد بعبارة "نقل عبر احلدود" أي نقل لنفايات خطرة أو نفايات أخرى من منطقة خاضعة للوالية
القضائية الوطنية لدولة ما إلى أو عبر منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة أخرى ،أو إلى
أو عبر منطقة ال تخضع للوالية القضائية ألي دولة ،شريطة أن تشترك دولتان في هذا النقل.
تسري هذه املبادئ التوجيهية على أي نقل عبر احلدود ،كما هو ُم َعرّف في اتفاقية بازل ،من النقطة التي
يجري فيها حتميل النفايات على وسيلة نقل في منطقة خاضعة للسلطة الوطنية لدولة التصدير.
لن يكون ثمة أي تعويض حني يكون الطرف املتعاقد في البروتوكول قد استثنى ،بتوجيه إخطار إلى
الوديع ،تطبيق أحكام البروتوكول فيما يتعلق بجميع عمليات النقل عبر احلدود التي يكون فيها هو
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دولة التصدير ،على أي حوادث تقع داخل منطقة سلطته الوطنية ،فيما يتعلق بالضرر الذي يقع في
منطقة سلطته الوطنية.
تسري املبادئ التوجيهية:
(أ) على النقل املوجه إلى أي من العمليات احملددة في املرفق الرابع لالتفاقية غير العمليات
 R12 ،D15 ،D14 ،D13أو  ،R13حتى صدور إخطار باكتمال عملية التخلص وفقا للفقرة  9من املادة 6
من االتفاقية ،أو ،في حالة عدم صدور مثل هذا اإلخطار ،عند اكتمال عملية التخلص؛
(ب) وعلى النقل املوجه إلى أي من العمليات احملددة في  R12 ،D15 ،D14 ،D13أو  R13من املرفق
الرابع لالتفاقية ،وحتى اكتمال عملية التخلص الالحقة احملددة في  D1إلى  D12و R1إلى  R11من املرفق
الرابع لالتفاقية.
تنطبق املبادئ التوجيهية أيضا على عمليات إعادة التصدير مبوجب املواد  8و ( 9الفقرة الفرعية ( 2أ))
أو الفقرة  4من املادة  9من االتفاقية.
التخلص
يعني "التخلص" أي عملية من العمليات احملددة في املرفق الرابع التفاقية بازل.
النطاق اجلغرافي
تنطبق املبادئ التوجيهية على الضرر الذي يلحق بالبيئة وعلى إعادة تأهيلها ،الذي يقع في منطقة
خاضعة للسلطة الوطنية لطرف متعاقد في البروتوكول ،وهو بلد نام أو بلد مير اقتصاده مبرحلة انتقال.
تستعمل األمانة القوائم التي تنتجها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي لتقرير ما إذا كان البلد بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده مبرحلة انتقال (املرفق األول –
قائمة البلدان املتلقية للمعونة التي وضعتها جلنة املساعدة اإلمنائية).
وإضافة إلى ذلك ،ميكن ،فيما يتعلق بالتعويض عن تكاليف التدابير الوقائية ،توفير التعويض عن الضرر
الذي يقع في مناطق خارج أي سلطة وطنية.
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وعلى أي حال ،تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة
تأهيلها الذي يقع في منطقة حتت السلطة الوطنية لدولة عبور ليست طرفا متعاقدا ،بشرط أن ترد
هذه الدولة في املرفق ألف لبروتوكول املسؤولية والتعويض وأن تكون قد انضمت إلى اتفاق متعدد
األطراف أو إقليمي ساري املفعول بشأن عمليات نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود .وتنطبق الفقرة
الفرعية (ب) من الفقرة  2من املادة  3من البروتوكول مع التعديل حسب املقتضى.
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها ،الذي ينتج
عن نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود كما هو محدد في املادة  1من
اتفاقية بازل.
ال تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على الضرر الناجت عن حادث يقع أثناء عملية نقل عبر احلدود لنفايات
داخلة في إطار الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  1من االتفاقية إال إذا كان قد جرى اإلخطار بهذه النفايات
وفقا للمادة  3من االتفاقية من جانب الدولة املصدرة أو املستوردة أو كليهما ،وكان الضرر قد وقع في
منطقة خاضعة للسلطة الوطنية لدولة ،مبا في ذلك دولة عبور ،كانت قد حددت تلك النفايات بأنها
خطرة أو كانت تعتبرها خطرة بشرط الوفاء مبتطلبات املادة  3من االتفاقية.
احلوادث واالجتار غير املشروع
ميكن تقدمي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها في حالة حادث يقع أثناء نقل نفايات
خطرة ونفايات أخرى والتخلص منها عبر احلدود ،مبا في ذلك االجتار غير املشروع بهذه النفايات.
"االجتار غير املشروع" يعني أي نقل نفايات خطرة ونفايات أخرى عبر احلدود على النحو احملدد في الفقرة
 1من املادة  9من اتفاقية بازل.
معايير عامة
تنطبق املعايير التالية على جميع الطلبات:
(أ)

يجب أن يكون قد وقع حادث داخل في نطاق هذه املبادئ التوجيهية؛
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(ب) وتكون تكاليف تدابير إعادة تأهيل البيئة املتضررة مقصورة على تكاليف التدابير املتخذة
فعال أو التي يعتزم اتخاذها؛
(ج) يجب أن تتعلق التكاليف بتدابير تعتبر من جانب الطرف املتأثر واألمانة معا ً ضرورية
ومعقولة ومسوغة؛
(د) ال يُنظر في طلب التعويض من الصندوق االستئماني للتعاون التقني إال إذا كان الضرر ناجتا
عن اخلواص اخلطرة للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى املتعلقة بعملية النقل؛
(ﻫ) يجب أن تكون هناك صلة سببية بني املصروفات /اخلسارة/الضرر املطلوب التعويض عنها
واحلادث الذي وقع أثناء حركة نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود؛
(و)
كميا؛

الشخص الذي يطلب التعويض يجب أن يكون قد تكبد خسارة اقتصادية ميكن تقييمها

(ز)
كافية.

على الشخص الذي يطلب التعويض أن يثبت مقدار اخلسارة أو الضرر بتقدمي وثائق أو أدلة

وهكذا ،ال يُنظر في أي طلب إال في حدود ما مت إثبات وقوعه فعال من اخلسارة أو الضرر .على أنه ميارس
بعض املرونة بالنسبة لشرط تقدمي الوثائق ،مبراعاة لظروف اخلاصة لكل حالة.
وتؤخذ في االعتبار ،لدى حتديد مبلغ التعويض ،اجلهود التي يبذلها طالب التعويض لتخفيف الضرر.

ثالثا ً  -التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها
يجوز لألمانة ،وفقا للمقرر  ،32/5كما ذكر في الفرع األول أعاله ،أن تستجيب لطلب التعويض عن
الضرر الذي يلحق بالبيئة وإعادة تأهيلها.
تدابير إعادة تأهيل البيئة
ميكن تقدمي األموال من الصندوق االستئماني للتعاون التقني لتغطية تكاليف التدابير املتخذة إلعادة
تأهيل البيئة .ولكي تكون هذه التدابير مقبولة للنظر فيها ينبغي أن تفي باملعايير التالية:
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•أن تكون تكلفة التدابير معقولة؛
•ال يجوز أن تكون تكلفة التدابير غير متناسبة مع النتائج املتحققة أو النتائج التي ميكن منطقيا
توقعها؛
•وينبغي أن تكون التدابير مالئمة وتوفر إمكانية معقولة للنجاح.
ينبغي أن تكون التدابير معقولة من وجهة نظر موضوعية في ضوء املعلومات املتاحة عند اتخاذ
التدابير املعنية.
ال ميكن تقدمي املساعدة التعويضية إال عن التدابير التي اتخذت فعال أو يُعتزم اتخاذها .ميكن االضطالع
بدراسات بيئية بعد وقوع احلادث للتحديد بدقة لطبيعة ومدى الضرر الذي حلق بالبيئة بسبب احلادث
وكذلك احلاجة إلى تدابير إلعادة تأهيل البيئة .وميكن للصندوق أن يسهم في التكلفة املعقولة لهذه
الدراسات ،شريطة أن تكون الدراسات متعلقة بضرر مشمول بتعريف "الضرر الذي يلحق بالبيئة
وإعادة تأهيلها".
تشترك األمانة في انتقاء اخلبراء وحتديد والية هؤالء اخلبراء في أبكر مرحلة ممكنة.
ينبغي أن تكون الدراسات عملية وتقدم البيانات املطلوبة .وينبغي أال يتجاوز نطاقها مدى التلوث
واآلثار التي ميكن التنبؤ بها.
التدابير الوقائية
تعني "التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادث وذلك ملنع اخلسارة أو
الضرر أو التقليل منهما إلى احلد األدنى ،أو تخفيفهما ،أو بهدف إجراء نظافة بيئية.
ال تعتبر التدابير وقائية في إطار املبادئ التوجيهية احلالية إال من حيث أنها تستهدف منع الضرر للبيئة
أو تقليل التدابير الضرورية إلعادة تأهيل البيئة .فإذا كان للتدابير غرض آخر ،فلن تؤخذ التكاليف
املتكبدة في االعتبار مبوجب هذه املبادئ التوجيهية .وإذا ما اتخذت التدابير لغرض منع الضرر عن
البيئة ولغرض آخر معا ،وكان من غير املمكن حتديد الغرض الرئيسي بصورة قاطعة ،تقسم التكلفة
بالتناسب بني التدابير الوقائية والتدابير ذات الطابع اآلخر.
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عمليات التنظيف البيئي
ال تُقبل طلبات دفع التكاليف عندما يكون من املمكن التنبؤ بأن التدابير املتخذة لن تكون مجدية.
ومن ناحية أخرى ،فإن ثبوت عدم جدوى التدابير ال يكون بحد ذاته سببا لرفض أي مطالبة تتعلق
بالتكاليف املتكبدة .على أن التكاليف املتكبدة ،والعالقة بني التكاليف واملنافع املتوقعة ،ينبغي أن
تكونا معقولتني.
عملية إعادة تأهيل البيئة تشمل تدابير التنظيف البيئي في البر والبحر
يجوز لطلبات التعويض عن تكاليف عمليات التنظيف البيئي أن تشمل تكاليف العاملني (كاألجور
ونفقات السفر مثال) وتكاليف استئجار أو شراء املعدات واملواد .ويجوز أن تشمل تكاليف إصالح
وتنظيف معدات التنظيف البيئي.
وإذا ما كانت املعدات املستعملة قد شريت حلادث معني ،جتري تخفيضات مقابل القيمة املتبقية لها
عند تقدير مبلغ التعويض.
وإذا ما كانت قد شريت مواد أو معدات واح ُتفظ بها لتكون جاهزة على الفور إذا وقع حادث ،يُدفع
التعويض عن جزء معقول من ثمن شراء املواد واملعدات التي تستعمل فعال.
التخلص من النفايات اجملموعة
قد ينتج عن عمليات التنظيف جتميع كميات كبيرة من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى .وميكن
التعويض عن تكاليف معقولة للتخلص من النفايات اجملموعة.
التكاليف الثابتة
عملية التنظيف البيئي ميكن أن تقوم بها السلطات العامة ،التي تستخدم عاملني دائمني ،أو سفنا
ومركبات ومعدات متلكها تلك السلطات .وقد تتكبد تلك السلطات نفقات إضافية ،مثل املصاريف
التي تنشأ حصرا عن احلادث ،وما كان ميكن تكبدها لوال وقوع احلادث وما يتصل به من عمليات .وميكن
في هذه احلالة التعويض عن التكاليف اإلضافية املعقولة.
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رابعا ً  -طلب التعويض عن الضرر الذي حلق بالبيئة وإعادة تأهيلها
دور أمانة اتفاقية بازل
يجوز ألمانة اتفاقية بازل أن تسدي املشورة وأن تساعد ،إذا ُطلب منها ذلك ،فيما يتعلق بإعداد طلبات
التعويض عن الضرر الذي حلق بالبيئة وعن إعادة تأهيلها.
إلى من ينبغي توجيه الطلب؟
ينبغي أن يُوجه الطلب إلى األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية بازل:
UNEP - Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions
15, chemin des Anémones
1219 Chatelaine/Geneva, Switzerland
Tel: 12 82 917 22 41+
Fax: 54 34 797 22 41+
E-Mail: brs-mail@brsmeas.org
Web:www.basel.int

كيف ينبغي عرض الطلب؟
ينبغي أن يقدم طلب التعويض عن الضرر الذي حلق بالبيئة وعن إعادة تأهيلها بصورة مكتوبة (رسالة،
فاكس ،بريد إلكتروني) .وينبغي أن يُعرض الطلب بصورة واضحة وبتفاصيل كافية لألمانة كي تتمكن
من تقدير مبلغ الضرر على أساس الوقائع ووثائق اإلثبات املقدمة .وينبغي إثبات كل بند من بنود
التعويض بفاتورة أو بوثيقة إثبات أخرى ذات صلة ،كصحيفة عمل جدولية ،ومذكرات وحسابات وصور
إيضاحية .وتقع على الطالب مسؤولية تقدمي وثائق إثبات وافية.
ميكن لألمانة أن تقوم ،في حدود اإلمكان ضمن املوارد املتاحة ،بتعيني مستشارين تقنيني للتحقيق في
الوقائع التقنية للطلب .وال ي ُنظر في الطب على الفور إال إذا تعاون الطالب بصورة كاملة وقدم جميع
املعلومات ذات الصلة التي تعتبر ضرورية لتقييم الطلب.
تتوقف السرعة في معاجلة الطلب عموما على مدى سرعة الطالب في تزويد األمانة باملعلومات
املطلوبة .ولذلك يستحسن اتباع املبادئ التوجيهية احلاضرة مبا ميكن من الدقة.
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ميكن تقدمي الطلب بأي من اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة .ولكن حيث أن لغات العمل باألمم
املتحدة هي اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية يكون النظر في الطلب أسرع إذا قدم الطلب أو ملخص
الطلب بإحدى لغات العمل هذه.
ما هي املهلة التي ينبغي تقدمي الطلب في أثنائها؟
ينبغي تقدمي الطلبات في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الضرر .وال تُقبل الطلبات ما لم تقدم في غضون
خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه الطالب بالضرر أو كان ينبغي منطقيا ً أن يعلم به ،وفي أي
حال ،في غضون عشر سنوات من وقوع احلادث ،أو ضمن فترة سريان هذه املبادئ التوجيهية ،أيهما أقرب.
إذا أقام الطالب دعوى لدى احملاكم ،يجوز له أن يقدم طلبه خالل تلك الفترة وسيبلغ األمانة أن هناك
دعوى مقامة لدي احملاكم .وسوف تنتظر األمانة ،ما لم يكن ذلك غير معقول في تلك الظروف ،نتيجة
قرار احملكمة الوطنية قبل النظر في الطلب .وعلى األمانة ،لدى النظر في الطلب ،أن تستعمل تقييم
الضرر الذي قررته احملكمة (احملاكم) الوطنية املعنية.
ما هي املعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب؟
ينبغي أن يتضمن كل طلب املعلومات األساسية التالية:
•االسم والعنوان والتفاصيل املصرفية للسلطة الطالبة؛
•االسم والعنوان والتفاصيل املصرفية للشخص الذي أصابه الضرر ،إذا كان غير السلطة الطالبة؛
•تاريخ ومكان احلادث والتفاصيل اخلاصة به؛
•وصف النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ذات الصلة (االسم واملنشأ والشكل املادي واملكونات
الرئيسية وامللوثات النمطية واحلجم /الكمية ورمز النفايات)؛
•اسم الدول املتورطة في عملية النقل عبر احلدود (مثل ،بلد املنشأ وبلد العبور أو املقصد)؛
•االسم والعنوان لألشخاص املتورطني في عملية النقل عبر احلدود (املصدر ،املستورد ،اخملطر،
الناقل ،املتخلص ،مثال)؛
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•نوع ومدى الضرر الالحق بالبيئة وإعادة تأهيلها الذي وقع أو سيقع؛
•تدابير إعادة تأهيل البيئة والتدابير الوقائية التي كانت /ستكون ضرورية؛
•مقدار التعويض املطلوب عن الضرر الذي حلق بالبيئة وعن إعادة تأهيلها.
التوثيق فيما يتعلق بتدابير إعادة تأهيل البيئة والتدابير الوقائية (عمليات التنظيف البيئي)
من الضروري أن تبني وثائق اإلثبات صلة املصروفات باإلجراءات التي اتخذت في مواقع العمل .وقد يكون
اجلزء األكبر من النفقات ناجتا عن استخدام املعدات أو العاملني أو املركبات ،وعن التخلص من النفايات.
وبعض هذه اإلجراءات ميكن أن تقوم به احلكومات ،أما اإلجراءات األخرى فقد تكون خاضعة لترتيبات
تعاقدية أو ميكن أن يقوم بها أفراد عاديني أو منظمات خاصة .ويجب أن يتضمن الطلب سجال شامال
جلميع العمليات والنفقات الناجتة عن احلادث.
وينبغي أن يتضمن الطلب البنود التالية ،وهي:
•تخطيط للمنطقة املتأثرة ،يصف مدى الضرر الذي حلق بالبيئة املتضررة ويحدد املناطق املتأثرة
أشد التأثر؛
•أدلة حتليلية وأدلة أخرى تربط الضرر باحلادث الذي وقع (حتليل كيميائي لعينات من النفايات
اخلطرة ،مثال؛
•موجز لألحداث ،مبا في ذلك وصف وتبرير لألعمال املضطلع بها ،مشفوعا بإيضاح لسبب اختيار
أساليب العمل اخملتلفة؛
•وصف لألعمال التي نفذت في كل موقع من املواقع وتكاليفها (تكاليف املوظفني واملعدات
والسفر والنقل)؛
•تكلفة تخزين النفايات اخلطرة املسترجعة املعنية والتخلص منها؛
•سجالت يومية للعمليات اجلارية ،ستعامل كوثيقة تتعلق باألمور الوقائية؛
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•القيمة املتبقية للمعدات واملواد املشتراة في نهاية العمليات؛
•عمر املعدات التي لم تشتر ولكنها استعملت في احلادث.

خامسا ً  -تنفيذ التعويض عن الضرر الذي حلق بالبيئة وإعادة تأهيلها
اإلجراء
ينظر في الطلبات املقدمة إلى األمانة فورا وبدقة على أساس هذه املبادئ التوجيهية وتقع على األمني
التنفيذي وحده مسؤولية تقرير ما هي الطلبات التي يجب أن تُكون لها األولوية في إعطاء التعويضات
عن األضرار وإعادة التأهيل.
وقبل أن يتخذ ألمني التنفيذي القرار النهائي يتشاور مع املكتب ،وفي احلاالت التي تكون فيها
املساهمات مقدمة إلى الصندوق بشروط ،يتشاور مع املساهمني .تستطيع األمانة ،فور تسلمها طلبا
للتعويض عن الضرر وإعادة التأهيل ،أن تتشاور مع "املستشارين التقنيني" املذكورين في الفرع املعنون
"كيف ينبغي تقدمي الطلب" أعاله لتوضيح التدابير الوقائية وتدابير إعادة تأهيل البيئة ،التي كان ،أو
يكون ،من الضروري اتخاذها بالنسبة لذلك احلادث بالذات.

سادسا ً  -القواعد املالية
حتديد أغراض املساهمات
ال ميكن أن تستخدم للتعويض عن الضرر الذي حلق بالبيئة وإعادة تأهيلها سوى املساهمات املقدمة
إلى الصندوق االستئماني للتعاون التقني لهذا الغرض.
املساهمات املقدمة إلى الصندوق االستئماني للتعاون التقني ميكن أن يخصصها مقدموها للتعويض
عن الضرر الذي يصيب البيئة وإعادة تأهيل البيئة بصورة عامة أو أن يخصصوها ألنشطة معينة.
وحيثما تخصص املساهمات ألنشطة معينة تستعمل وفقا لذلك التخصيص ،ما لم يوافق
املساهمون على خالف ذلك وعلى حتويل املساهمة اخملصصة للغرض اجلديد.
وفي حالة وقوع طارئ ،تستخدم املساهمات اخملصصة ألنشطة معينة أوال ،ثم تتبعها املساهمات
املقدمة من أجل "املساعدة الطارئة والتعويض عن الضرر الذي يصيب البيئة وإعادة تأهيلها ولبناء
القدرات للوقاية" ولم تخصص لنشاط محدد.
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القواعد ذات الصلة
املساهمة في الصندوق االستئماني للتعاون التقني واعتماد النفقات منه للتعويض عن الضرر وإعادة
التأهيل تخضع للنظام املالي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
عملية التعويض عن الضرر للبيئة وإعادة تأهيلها في إطار الصندوق االستئماني املوسع للتعاون
التقني تخضع للصالحيات املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماني التفاقية بازل ،كما هي مبينة في
املرفق الثاني للمقرر  7/1املتخذ في اجللسة األولى ملؤمتر األطراف في اتفاقية بازل.
املدفوعات
املدفوعات من الصندوق االستئماني للتعاون التقني بالنسبة للمساعدة الطارئة استنسابية وتتوقف
على توافر املوارد ،ويقوم بها األمني التنفيذي ،بالتشاور مع املكتب باستعمال إجراء عاجل ,وإذا كان
املبلغ اإلجمالي للطلبات يتجاوز املبلغ اإلجمالي املتوفر للتعويض في الصندوق ،يقرر األمني التنفيذي
ما هي الطلبات التي ينبغي إعطاؤها األولوية على أساس املعايير واملبادئ التوجيهية احلاضرة ويبلغ
املكتب أن الطلب يتجاوز املوارد املتاحة في الصندوق.
ويجوز في هذه احلالة تخفيض مبلغ التعويض املقدم لكل من األشخاص الطالبني تناسبيا أو حسبما
يعتبر ضروريا .وإذ كان ثمة احتمال بنشوء حالة من هذا القبيل في املستقبل فقد يضطر األمني
التنفيذي إلى تقييد املدفوعات بنسبة مئوية ثابتة ،لكفالة املساواة في املعاملة جلميع الذين نُظر
في طلباتهم.
ال يجوز لألمني التنفيذي ،بدون موافقة املكتب  ،أن يستعمل ،بالنسبة لـكل حادثة ،أكثر من  30في
املائة من مبلغ األموال غير اخملصصة ألنشطة معينة املتوفرة في الصندوق في أي وقت من األوقات.
وينبغي أيضا أن يكون لدى الصندوق احتياطي ال يقل عن  10في املائة وال يجوز استعماله أبدا إال
مبوافقة صريحة من املكتب .وال تنطبق هذه احلدود على املساهمات احملددة الغرض.
الشفافية واملساءلة
تقدم األمانة تقارير دورية عن قراراتها املتعلقة باجلزء الثاني من هذه املبادئ التوجيهية إلى املكتب
املوسع للنظر فيها ومراجعتها .ويجب أن تتضمن التقارير جميع املعلومات الوقائعية واملالية
(احملاسبية) ذات الصلة .وتقدم تقريرا موحدا إلى اجتماعات مؤمتر األطراف.
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إجراءات التظلم املمكنة
سياسة األمانة هي أن تتخذ إجراءات قانونية للتظلم حيثما اقتضى األمر ضد أي شخص مسؤول عن
ضرر وينبغي لألمني التنفيذي ،في كل حالة ،أن ينظر فيما إذا كان من املمكن استرجاع أي مبالغ كانت
قد دفعت من الصندوق االستئماني املوسع للتعاون التقني للتعويض .والقرار فيما يتعلق باتخاذ أو
عدم اتخاذ مثل هذا اإلجراء ينبغي أن يتخذ على أساس كل حالة على حدة ،في ضوء احتماالت النجاح
وأحكام القانون الوطني ذي الصلة .وينبغي لألمني التنفيذي في كل حالة أن يتعاون مع الطرف الذي
طلب املساعدة من أجل استرجاع املبالغ التي دفعها للتعويض عن ضرر حلق بالبيئة وإعادة تأهيلها.
ينبغي لكل طرف تلقى مساعدة مالية أن يتخذ اإلجراءات املناسبة ملقاضاة الشركة املسؤولة أو
األشخاص املسؤولني من أجل استرجاع األموال املنفقة من الصندوق االستئماني ،حيثما يكن ذلك
ممكنا في إطار القانون الوطني ذي الصلة .وسيطلب إلى األطراف األخرى أن تقدم وفقا ألنظمتها
القانونية أي مساعدة ضرورية للتغلب على أي عقبات إجرائية حتول دون املقاضاة في والية قضائية
أخرى.
وإذا كان ذلك مناسبا ،تتخذ األمانة أيضا خطوات السترداد املبالغ املدفوعة للتعويض إذا جنح املدعي
الحقا في إجراء قانوني خاص به بالنسبة لنفس احلادث ونفس الضرر.
التعاون مع القطاع اخلاص/صناعة التأمني
سيكون بدء نفاذ بروتوكول بازل بشأن املسؤولية والتعويض خطوة هامة في تيسير التظلم .وتسعى
األمانة إلى التعاون مع شركات التأمني الدولية الستكشاف طرق السترداد املبالغ املدفوعة وإمكانية
احلصول على ُسلف أو مدفوعات مؤقتة من التأمني.
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اجلزء 3
تنمية بناء القدرة ،ونقل التكنولوجيا واتخاذ تدابير ملنع احلوادث ووقوع الضرر على البيئة نتيجة
لنقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود

أوال ً  -من يستطيع أن يطلب املساعدة
ال يستطيع أن يطلب املساعدة سوى األطراف في اتفاقية بازل والتي هي بلدان نامية أو بلدان مير
اقتصادها مبرحلة انتقال .وسوف تستخدم األمانة القوائم التي أعدتها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي لتقرير ما إذا كان البلد بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده
مبرحلة انتقالية (املرفق األول – قائمة جلنة املساعدة اإلمنائية اخلاصة بالبلدان املتلقية للمعونة.

ثانيا ً  -اإلطار القانوني
يعمل الصندوق االستئماني املوسع للتعاون التقني في إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود ،وبروتوكول بازل بشأن املسؤولية ولتعويض عن الضرر
الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود.
مبوجب الفقرة  4من املقرر  32/5يجوز لألمانة ،عند الطلب ،أن تستعمل أمواال من الصندوق االستئماني
املوسع للتعاون التقني ملساعدة أي طرف في االتفاقية يكون بلدا ناميا أو بلدا مير اقتصاده مبرحلة
انتقال في تطوير بناء قدراته وفي نقل التكنولوجيا ووضع تدابير ملنع احلوادث ووقوع الضرر بالبيئة
نتيجة لنقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود.
مجاالت املشاريع
تستطيع األمانة أن تدعم مشاريع مختلفة تهدف إلى تنمية بناء القدرة ونقل التكنولوجيا ووضع
تدابير ملنع احلوادث وإحلاق الضرر بالبيئة نتيجة لنقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها
عبر احلدود.
وبناء على ذلك ،يهدف التعاون التقني في إطار هذه املبادئ التوجيهية إلى وضع تدابير لتقليل اخلطر
ومنع احلوادث ،ويهدف كذلك إلى التأهب للطوارئ ملنع الضرر ،متى وقع حادث.
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تدابير ملنع احلوادث ووقوع ضرر على البيئة
(أ)

السالمة وتقليل اخلطر ومنع احلوادث

يشمل هذا اجملال مشاريع تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز السالمة والتقليل من خطر احلوادث أثناء
نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود .وتتعلق األنشطة املقترحة بتدابير
ملنع احلوادث من الوقوع أثناء نقل وتخزين النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها ريثما يتم
نقلها عبر احلدود .ويشمل أيضا تدابير لتعزيز االمتثال للقواعد واملعايير الدولية في ميدان التغليف
والتوسيم والنقل ،فضال عن تنفيذ املمارسات املعترف بها دوليا .وإذا اقتضى األمر ،ميكن أيضا تقدمي
التمويل إلدارة /تنسيق األنشطة كتمويل بدئي من أجل وضع مقترحات املشاريع وحتديد الشركاء
احملتملني.
(ب)

االستجابة للطوارئ والتخطيط لالحتماالت

يشمل هذا اجملال مشاريع تستهدف تعزيز فعالية االستجابة للطوارئ ،مبا في ذلك تدابير وقائية على
الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو احمللي .فهو يشتمل ،مثال ،مشاريع تهدف إلى وضع وتنفيذ خطط
للطوارئ أو االحتماالت من جانب السلطات بالتعاون مع القطاع اخلاص .وينبغي لهذه املشاريع أن
تضع في االعتبار األعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها جميع املنظمات الدولية املعنية .وميكن أيضا،
عند االقتضاء ،توفير التمويل إلدارة/تنسيق األنشطة كتمويل بدئي من أجل وضع املقترحات وحتديد
الشركاء احملتملني.

ثالثا ً  -تقدمي املقترحات
املراكز اإلقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا
يستطيع املركز اإلقليمي التفاقية بازل في املنطقة أن يساعد ،عند الطلب ،في وضع وتقدمي املقترحات.
ويطلب إلى األطراف أن تتعاون مع املراكز اإلقليمية طيلة دورة املشروع ،مبا في ذلك تصميم املشاريع
وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
دور أمانة اتفاقية بازل
ميكن ألمانة اتفاقية بازل أن تقدم املشورة واملساعدة ،إذا ُطلب منها ذلك ،فيما يتعلق بإعداد وتقدمي
املقترحات بالنسبة للتعاون التقني من أجل منع احلوادث والضرر.
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شكل املقترحات
ينبغي أن تقدم الطلبات إلى برنامج األمم املتحدة للبيئة كمقترحات مشاريع .ويجري تنفيذ املشروع
ورصده وتقييمه وفقا للقواعد واملمارسات السارية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وإال فوفقا ملا يقرره
مؤمتر األطراف.
إلى من ينبغي توجيه املقترح؟
يبغي أن توجه املقترحات إلى األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية بازل:
UNEP –Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions
15, chemin des Anémones
1219 Chatelaine/Geneva, Switzerland
Tel: 12 82 917 22 41+
Fax: 54 34 797 22 41+
brs-mail@brsmeas.org

E-Mail:

Web:www.basel.int

رابعا ً  -إجراءات صنع القرار
اختيار املشاريع
بناء على هذه املبادئ التوجيهية ،يكون األمني التنفيذي هو املسؤول عن تقرير ما هي املقترحات التي
ينبغي إعطاؤها األولوية.
واختيار املقترحات استنسابي ويتوقف على توفر املوارد ويقوم به األمني التنفيذي بالتشاور مع املكتب
باستخدام إجراء سريع .وفي حالة تقدمي املساهمات مشروطة إلى الصندوق االستئماني للتعاون
التقني يتشاور األمني التنفيذي مع املساهمني.
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تقييم اخلطر
للمساعدة في تقرير ما هي الطلبات التي ستعطى إليها األولوية ،ينبغي أن يدرج في املقترح ،تقييم
للخطر ،مبا في ذلك األثر والشدة احملتمالن ألي حادث في منطقة معينة .وتستطيع األمانة ،عند
الضرورة ،أن متضي بنفسها في إعداد تقييم للخطر .وينبغي أن يكون ما يلي ،مثال ،من العوامل التي
يجب أن تؤخذ في االعتبار:
•تواتر عمليات النقل أو التخلص؛
•خطر النفايات؛
•نوع اخلطر؛
•انتشارية النفايات اخلطرة املعنية؛
•ما إذا كانت املنطقة التي قد يقع فيها احلادث تستحق اعتبارا خاصا (كأن تكون موقعا لتراث
عاملي أو موقعا أو مجمعا ألراضي الرمسار الرطبة ،أو خطرا على معيشة مجتمعات محلية،
وما إلى ذلك)؛
•ما هي القدرة التقنية التي قد تلزم في مكان معني ملنع احلوادث والضرر؛
•ما هي التكنولوجيا التي قد يلزم نقلها إلى مكان معني ملنع احلوادث والضرر.
تستطيع األمانة ،بإجناز التقييم أن تقدر األثر والشدة احملتملني ألي حادث في منطقة معينة.

خامسا ً  -القواعد املالية
حتديد أغراض املساهمات
متى كانت املساهمات املقدمة إلى الصندوق االستئماني للتعاون التقني مخصصة لتنمية بناء
القدرات ونقل التكنولوجيا ووضع تدابير ملنع احلوادث والضرر للبيئة نتيجة لنقل النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود فإنها تستخدم وفقا ً لذلك التخصيص.
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ميكن أن يكون تخصيص هذه املساهمات في الصندوق االستئماني للتعاون التقني عاما أو أن تُخصص
ألنشطة معينة بالذات ,وحيثما تخصص املساهمات ألنشطة معينة فإنها ستستعمل وفقا لذلك.
وفي حالة تقدمي طلب ،تستخدم املساهمات اخملصصة ألنشطة معينة أوال ،ثم تتلوها املساهمات التي
لم تخصص لنشاط محدد.
القواعد ذات الصلة
تخضع املساهمة في الصندوق االستئماني للتعاون التقني وصرف النفقات منه للنظام املالي لبرنامج
األمم املتحدة للبيئة .وتخضع العمليات اخلاصة باجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهية للصالحيات
املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماني التفاقية بازل ،كما هي مبينة في املرفق الثاني للمقرر  7/1املتخذ
في االجتماع األول ملؤمتر األطراف في اتفاقية بازل.
املدفوعات
املدفوعات من الصندوق االستئماني للتعاون التقني خاضعة لتوافر املوارد .ويقرر األمني التنفيذي ما
هي الطلبات التي ينبغي إعطاؤها األولوية باالستناد إلى املعايير وهذه املبادئ التوجيهية ،وبالتشاور
مع املانحني ذوي الصلة.
ال يجوز لألمني التنفيذي ،بدون موافقة املكتب  ،أن يستعمل ،بالنسبة لكل طلب ،أكثر من  30في املائة
من مبلغ األموال املسهم بها لغرض هذا اجلزء الثالث من املبادئ التوجيهية وغير اخملصصة ألنشطة
معينة ومتوفرة في الصندوق .وال يجوز أبدا استعمال االحتياطي وحده األدنى  10في املائة إال مبوافقة
سريعة من املكتب املوسع.
الشفافية واملساءلة
تقدم األمانة إلى املكتب تقارير دورية عن قراراتها املتعلقة به لينظر فيها .ويجب أن تتضمن التقارير
جميع املعلومات الوقائعية واملالية (احملاسبية) ذات الصلة إلعطاء صورة واضحة عن املشاريع التي مت
النظر فيها وإقرارها .وسيقدم تقرير موحد إلى اجتماعات مؤمتر األطراف.
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التذييل
نصوص تتضمن تعريفات مأخوذة من اتفاقية بازل بشأن التحكم
في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود
و
بروتوكول املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود

نصوص اتفاقية بازل
املادة 2
التعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
" - 1النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص
منها بناء على أحكام القانون الوطني؛
 - 2تعني "اإلدارة" جمع النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ونقلها والتخلص منها ،مبا في ذلك
العناية الالحقة مبواقع التخلص؛
 - 3يعني "نقل عبر احلدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للوالية
القضائية الوطنية لدولة إلى أو عبر منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة أخرى ،أو إلى أو
عبر منطقة ال تخضع للوالية القضائية الوطنية ألي دولة ،شريطة أن تشترك في النقل دولتان على
األقل؛
 - 4يعني "التخلص" أي عملية محددة في امللحق الرابع لهذه االتفاقية؛
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 - 5يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعا ً أو مرفقا ً للتخلص من النفايات اخلطرة أو النفايات
األخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد بها
املوقع أو املرفق؛
 - 6تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد األطراف لتكون مسؤولة ،داخل مناطق
جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة ،عن استالم اإلخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر
احلدود ،وأي معلومات تتعلق بها ،وعن الرد على هذا اإلخطار ،وفقا ً ملا نُص عليه في املادة 6؛
 - 7تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من األطراف ،املشار إليه في املادة  5واملسؤول عن تلقي
املعلومات وتقدميها وفقا ً ملا نُص عليه في املادتني  13و15؛
 - 8تعني "اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى" اتخاذ جميع اخلطوات العملية
لضمان إدارة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار
املعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات؛
 - 9تعني "منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي
متارس في نطاقه دولة ما مسؤولية إدارية وتنظيمية طبقا ً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة
البشرية أو البيئة؛
 - 10تعني "دولة التصدير" طرفا ً يُخطط لكي يبدأ منه ،أو بدأ منه بالفعل ،نقل نفايات خطرة أو
نفايات أخرى عبر احلدود؛
 - 11تعني "دولة االستيراد" طرفا ً يُخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر احلدود
بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة ال تقع في نطاق الوالية
القضائية الوطنية ألي دولة؛
 - 12تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو االستيراد ،يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات
خطرة أو نفايات أخرى؛
 - 13تعني "الدولة املعنية" دول التصدير أو االستيراد األطراف ،أو دول العبور سواء أكانت أطرافا ً أم ال؛
 - 14يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني؛
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ارئ من الصندوق االستئماني للتعاون التقني من

صدِّر" أي شخص يخضع للوالية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات
"م َ
 - 15يعني ُ
خطرة أو نفايات أخرى؛
يعني"مس َتورْد" أي شخص يخضع للوالية القضائية لدولة االستيراد يضع ترتيبات الستيراد
- 16
ُ
نفايات خطرة أو نفايات أخرى؛
 - 17يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى؛
 - 18يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى ،أو إذا كان ذلك
الشخص غير معروف ،الشخص الذي يحوز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها؛
 - 19يعني "املتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص
من هذه النفايات؛
 - 20تعني "منظمة تكامل سياسي و/أو اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها
دولها األعضاء االختصاص فيما يتعلق مبسائل تنظمها هذه االتفاقية ،ورخص لها على النحو الواجب،
وفقا ً إلجراءاتها الداخلية ،التوقيع على االتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو املوافقة عليها أو
تأكيدها رسميا ً أو االنضمام إليها؛
 - 21يعني "اجتار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر احلدود ،على النحو احملدد في
املادة .9

بروتوكــول املســؤولية والتعويــض عــن الضــرر الناجــم عــن نقــل النفايــات
اخلطــرة والتخلــص منهــا عبــر احلــدود
املادة 2
تعاريف
 - 1تسري على هذا البروتوكول تعاريف املصطلحات الواردة في االتفاقية ما لم يرد في هذا
البروتوكول نص صريح يخالف ذلك.
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 - 2ألغراض هذا البروتوكول:
(أ)
عبر احلدود؛

تعني "االتفاقية" اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها

(ب) تعني "النفايات اخلطرة والنفايات األخرى" النفايات اخلطرة والنفايات األخرى في إطار
معنى املادة  1من االتفاقية؛
(ج)

يعني "الضرر":
‘ ‘1فقدان احلياة أو اإلصابة الشخصية؛
‘ ‘2فقدان املمتلكات أو األضرار باملمتلكات،خالف املمتلكات التي ميلكها الشخص املسؤول
عن الضرر وفقا ً لهذا البروتوكول؛
‘ ‘3فقدان الدخل املستمد مباشرة من منافع اقتصادية ناجمة عن أي استخدام للبيئة،
يحدث نتيجة إلحلاق األضرار بالبيئة ،مع مراعاة الوفورات والتكاليف؛
‘ ‘4تكاليف التدابير الالزمة السترجاع حالة البيئة املتضررة ،وتنحصر في تكاليف التدابير
املتخذة فعليا ً أو املقرر اتخاذها؛
‘ ‘5تكاليف التدابير الوقائية ،مبا في ذلك أي خسائر أو أضرار ناجمة عن هذه التدابير ما دام
الضرر ناجما ً أو ناجتا ً عن اخلواص اخلطرة أو النفايات املشمولة في عملية نقل النفايات
اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عبر احلدود ،واخلاضعة لالتفاقية؛

(د) تعني "تدابير استرجاع حالة البيئة" أي تدابير معقولة لتقييم عناصر البيئة التي حلقها
الضرر أو الدمار أو السترجاع حالتها أو إعادة تأهيلها .ويجوز أن يبني القانون الداخلي من يحق لهم
اتخاذ مثل هذه التدابير؛
(ﻫ) تعني "التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادث ،وذلك ملنع
اخلسارة أو الضرر أو التقليل منهما إلى احلد األدنى ،أو تخفيفهما ،أو بهدف إجراء نظافة بيئية؛
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(و)

يعني "الطرف املتعاقد" أي طرف في هذا البروتوكول؛

(ز)

يعني "البروتوكول" البروتوكول احلالي؛

(ح) يعني "حادث" أي واقعة أو سلسلة وقائع من منشأ واحد ،تتسبب في حدوث ضرر أو تلحق
تهديدا ً خطيرا ً ووشيكا ً ينذر بإحداث الضرر؛
(ط) تعني "منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت
إليها دولها األعضاء االختصاص فيما يتعلق مبسائل ينظمها هذا البروتوكول ،ورخص لها على النحو
الواجب ،وفقا ً إلجراءاتها الداخلية ،التوقيع على البروتوكول أو التصديق عليه أو قبوله أو املوافقة عليه
أو تأكيده رسميا ً أو االنضمام إليه؛
(ي) تعني "وحدة حسابية" حق السحب اخلاص على نحو ما عرفه صندوق النقد الدولي.
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اســتمارة موحــدة لطلــب املســاعدة فــي حــاالت الطــوارئ مــن الصنــدوق
االســتئماني للتعــاون التقنــي مــن جانــب البلــدان الناميــة والبلــدان األخــرى
تفاصيل عن حالة الدولة املقدمة لطلب املساعدة
اسم البلد املقدم لطلب املساعدة:
اســم وعنــوان الســلطة مقدمــة الطلــب مبــا فــي ذلــك تفاصيــل مركــز
التنســيق التفاقيــة بــازل وجهــة االتصــال اخلاصــة بهــذا الطلــب:
(يرجــى ذكــر االســم الكامــل والعنــوان ،وأرقــام الهاتــف والفاكــس وعنــوان
البريــد اإللكترونــي)
اســم وعناويــن أي منظمــة أو هيئــة أخــرى تابعــة لــأمم املتحــدة مت االتصــال بهــا
بصــدد هــذه احلادثة:
تفاصيل تقنية للحادثة واألشخاص املتورطني فيها
تاريخ ومكان وقوع احلادث:
(يرجــى إرفــاق خريطــة و/أو مــواد أخــرى حتــدد املــكان الــذي وقــع فيــه احلــادث ،و/أو
رســوم توضيحيــة للحــادث أو مــواد أخــرى مثــل ،الصــور الفوتوغرافيــة للتلــوث
أو لألضــرار التــي وقعــت)
معلومــات حتــدد املــواد املرتبطــة باحلــادث بأنهــا نفايــات (مثـا ً خصوصـا ً عندمــا
ال توجــد هنــاك مســتندات مصاحبــة مــع الشــحنة تبــن ذلــك):
تفاصيل محددة عن احلادث مبا في ذلك:
’ ‘1وصف للكيفية التي وقع بها احلادث ومن هم املتورطون فيه؛
ومنْ الذي اكتشفه؛
’ ‘2متى مت اكتشاف احلادث َ

’ ‘3توضيــح إن كانــت النفايــات املعنيــة تخضــع ملوافقــة مســبقة مبوجــب
إجــراء اإلخطــار مبقتضــى اتفاقيــة بــازل؛
’ ‘4أي بيانات من العينات املأخوذة.
وصــف النفايــات اخلطــرة أو النفايــات األخــرى املرتبطــة باحلادث (االســم واملنشــأ
والشــكل املــادي واملكونــات الرئيســية ،ونوعيــة امللوثــات ،واحلجم/الكميــة ،ورمــز
1:
النفايــة) وكيفيــة تغليفهــا وترميزها
(يرجى تقدمي صور فوتوغرافية)
نــوع الضــرر الــذي وقــع أو الــذي يحتمــل أن يقــع ومــداه (مثــال عوامــل
التخفيــف ،ومشــاكل التشــتت ،معــدل االنتشــار:
(إذا اســتخدمت منــاذج ملســارات معينــة يرجــى إعطــاء معلومــات مقتضبــة
عنهــا)

( )1تبعا ً للفقرة ( 7ب) من املادة  4من اتفاقية بازل.
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تفاصيل عن حالة الدولة املقدمة لطلب املساعدة
أســماء وأدوار الــدول األخــرى املشــاركة فــي عمليــات النقــل عبــر احلــدود
املعنيــة (مثــال بلــد املنشــأ أو بلــد العبــور أو املقصــد) وأســماء الســلطات
اخملتصــة ذات الصلــة:
(يرجــى ذكــر االســم الكامــل والعنــوان وأرقــام الهاتــف والفاكــس وعنــوان
البريــد اإللكترونــي)
أســماء وعناويــن األشــخاص املشــاركني فــي عمليــة النقــل عبــر احلــدود املعنية
(مثــال املصـدِّر ،املســتورد ،امل ُطــر ،الناقــل ،القائــم بالتخلــص مــن املواد):
(يرجــى ذكــر االســم الكامــل ،والعنــوان ،وأرقــام الهاتــف والفاكــس وعناويــن
البريــد اإللكترونــي)
أسماء وعناوين شركات التأمني ،2إن وجدت:
(يرجــى ذكــر االســم الكامــل والعنــوان وأرقــام الهاتــف والفاكــس وعناويــن
البريــد اإللكترونــي)
اإلجراءات الضرورية التي تُطلب املساعدة للقيام بها
التدابير املتخذة استجابة للحادث:
طلبات للمساعدة من البلدان األخرى املتورطة في احلادث:
أي معلومــات قانونيــة أو معلومــات مهمــة أخــرى ،علــى ســبيل املثــال إذا كانــت
هنــاك حتقيقــات جاريــة فــي اجتــار غيــر مشــروع مرتبــط باحلــادث وقــد تشــمل
جمــع أو اســتخدام هــذه املعلومــات كدليــل:
التدابير الوقائية التي تعتبر ضرورية للتخفيف من األضرار:
توزيع التكاليف اخلاصة بالتدابير الوقائية والتدابير األخرى:
نــوع مســاعدات الطــوارئ املطلوبــة ،مثــل املســاعدة املاليــة ،واملــواد واملعــدات
واخلبــرات أو املــوارد األخــرى (مــن املفيــد أيض ـا ً ذكــر رتبــة األولويــة والتوقيــت):

( )2تبعا ً للفقرة  11من املادة  6من اتفاقية بازل.

44

.............................................................................................................................................................. :التوقيع
................................................................................................................................ :)نيابة عن (اسم احلكومة
............................................................................................................................................................... :التاريخ
:يرجى تقدمي هذا الطلب إلى العنوان التالي
UNEP – Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions
15, chemin des Anémones
1219 Châtelaine (Geneva), Switzerland
Tel: +41 22 917 82 12
Fax: +41 22 797 34 54
E-Mail: brs-mail@brsmeas.org
Web:www.basel.int

45

www.basel.int
Secretariat of the Basel Convention
International Environment House
15 chemin des Anémones
1219 Châtelaine, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 917 82 18
Fax: +41 (0) 22 797 34 54
Email: brs-mail@brsmeas.org

Photos: © Fotolia.com
Designed and printed by the Production and Support Service, United Nations, Geneva — GE.13-02114 (E) — February 2015 — 200 — UNEP/BRS/2013/3

