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تصدير
يتوخــى هــذا المنشــور تعزيــز فهــم الج ـراءات آ
والليــات لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة بــازل بشــأن التح ُّكــم ف ي� نقــل النفايــات الخطــرة
إ
والتخ ُّلــص منهــا عـ بـر الحــدود (اتفاقيــة بــازل) واتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجـراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــى مــواد
معينــة خطــرة متداولــة ف ي� التجــارة الدوليــة (اتفاقيــة روتــردام) واالمتثــال لهمــا .وهــو يقــدم لمحــة رسيعة
كيميائيــة ومبيــدات آفــات َّ
ت
آ ن
ـ� أحرزتهــا آليــة االمتثــال التفاقيــة بــازل عــى مــدار ســنوات .وتــرد
عــن اختصاصـ
ـات الليتفـ يـ� وكذلــك معلومــات بشــأن النتائــج الـ ي
اختصاصــات آ
الليتـ ي ن
الصــدار.
ـ� ي� مرفقــات هــذا إ

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

أوالً -آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها
 -1مقدمة
•اعتمــد مؤتمــر أ
الط ـراف ف ي� اجتماعــه الســادس اختصاصــات آليــة تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة بــازل
ف
واالمتثــال لهــا وذلــك ي� عــام ( 2002المقــرر  .)12/6وجــرى الحق ـاً تعديــل الفقــرة ( 9ج) مــن
االختصاصــات الـ تـ� تحــدد الـ شـروط الـ تـ� بموجبهــا يمكــن أ
للمانــة تقديــم تقريــر للجنــة ،خــال
ي
ي
أ
الســناد المرجعــي ،تــرد
االجتمــاع الرابــع عـ شـر لمؤتمــر الطـراف (المقــرر ا ب  .)15/14-ولتيسـ يـر إ
ف
ن
ـا� لهــذا المنشــور.
االختصاصــات الموحــدة المعدلــة ي� المرفــق الثـ ي
الليــة هــو مســاعدة أ
•الهــدف مــن هــذه آ
ت
الطـراف ف� االمتثــال ت ز
الل�
ـ� ترتبهــا االتفاقيــة،
ي
اماتهــا الـ ي
ف
ف
ت
و� تيسـ يـر وتشــجيع ورصــد اســتهداف تحقيــق ز
االل�امــات الــواردة ي� اتفاقيــة بــازل واالمتثــال
ي
لهــا (الفقــرة .)1
آ
غــر تصادمــي وشــفافة وفعالــة الكلفــة ووقائيــة مــن حيــث طبيعتهــا،
•الليــة ذات طابــع ي
أ
ف
ـول
وبســيطة ومرنــة وغـ يـر ملزمــة وموجهــة نحــو مســاعدة الطـراف ي� تنفيــذ االتفاقيــة .وتـ ي
آ
ت
الليــة اهتمام ـاً خاص ـاً لالحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة
ـ� تمــر اقتصاداتهــا
والبلــدان الـ ي
أ
ن
بمرحلــة انتقاليــة ،كمــا ترمــي إىل تعزيــز التعــاون بـ يـ� جميــع الط ـراف (الفقــرة .)2

7

8

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

 -2من المسؤول عن إدارة آلية االمتثال؟
•لجنــة االمتثــال هــي الهيئــة المنوطــة بــإدارة آ
الليــة .وهــي تتألــف مــن  15عضــواً تســميهم
أ
ف
ف
القليميــة
الطــراف ي� االتفاقيــة عــى أســاس التمثيــل الجغــر يا� العادل للمجموعــات إ
آ
أ
أ
الخمس للمــم المتحــدة (مجموعــة الــدول الفريقيــة ،ومجموعــة الــدول الســيوية ،ومجموعــة
ش
ـ� ،ومجموعــة
دول أوروبــا ال�قيــة ،ومجموعــة دول أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريـ ب أ ي
دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى) .يُنتخــب أعضــاء اللجنــة بواســطة مؤتمــر الط ـراف الــذي
الداريــة لالتفاقيــة (الفقــرة .)3
يعــد الهيئــة إ
بخــرة تتصــل بمجــاالت مــن بينهــا المياديــن العلميــة والتقنيــة
•يتمتــع أعضــاء اللجنــة ب
واالجتماعيــة واالقتصاديــة و/أو القانونيــة .ويــؤدون عملهــم بموضوعيــة ولخدمــة صالــح
االتفاقيــة .تنتخــب اللجنــة أعضــاء المكتــب فيهــا– الرئيــس وثالثــة نــواب والمقـ ِّـرر (الفقرتــان
.)7 – 5
أ
أ
•تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة عــى القــل بـ ي ن
ـ� اجتماعــات مؤتمــر الط ـراف .وتضطلــع اللجنــة
آ
ف
ف
و� حــال عــدم
بأعمالهــا بشــأن جميــع المســائل الموضوعيــة عــى أســاس التوافــق ي� الراء .ي
التوصــل إىل اتفــاق بتوافــق آ
الراء ،يعكــس تقريــر أي اجتمــاع وتوصيــات اللجنــة آراء جميــع
أ
أخــر بنســبة ثلــث ي أغلبيــة العضــاء
أعضــاء اللجنــة .ويجــوز للجنــة اتخــاذ أي قــرار كملجــأ ي
ض
الحا�يــن والمصوتـ ي ن
ـ� أو مــن جانــب ثمانيــة أعضــاء أيهمــا أكـ بـر (الفقرتــان  8و.)25

 -3ماذا تفعل اللجنة؟
•اللجنة لديها والية مزدوجة:

(أ) تناول تقديمات محددة تتصل بامتثال أحد أ
الطراف عىل انفراد (الفقرة )9؛

(ب) استعراض قضايا عامة تتعلق باالمتثال والتنفيذ (الفقرة .)21
•وبحســب مــا إذا كانــت اللجنــة تعمــل بمقتـ ضـى واليتهــا بشــأن التقديمــات المحــددة أو واليتهــا
ت
ـ� تتبعهــا والنتائــج
الخاصــة باالســتعراض العــام ،تتحــدد كيفيــة بــدء عملهــا إ
والج ـراءات الـ ي
المحتملــة لعملهــا .يمكــن االطــاع عــى القســم  4أدنــاه للحصــول عــى معلومــات حــول
أ
ن
ـا�.
الجانــب الول والقســم  5للحصــول عــى معلومــات حــول الجانــب الثـ ي

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

يتس� للجنة مساعدة فرادى أ
 -4التقديمات المحددة :كيف ن
الطراف ؟
•يجــوز للجنــة مســاعدة فـرادى أ
الطـراف عــى إيجــاد حــل لصعوبــات التنفيــذ أو االمتثــال عنــد
تلقــي تقديــم صالــح (الفقــرة .)9

ألف -من يمكنه رفع تقديم إىل اللجنة؟
•يمكن رفع تقديمات محددة إىل اللجنة من جانب:
(أ) طــرف ف� ســياق مواجهــة صعوبــات ف� تنفيــذ ت ز
ال�اماتــه بموجــب االتفاقيــة واالمتثــال لهــا-
ي
ي
ويطلــق عليــه تقديــم مــن الطــرف ذاتــه (الفقــرة ( 9أ))؛
(ب) طــرف ف ي� ســياق تنفيــذ وامتثــال طــرف آخــر لــه ارتبــاط مبـ ش
ـا� بــه بموجــب االتفاقيــة –
ويطلــق عليــه تقديــم مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر؛ وقبــل رفــع تقديمــه ،يجــب عــى
الطــرف أن يبلــغ الطــرف آ
الخــر بنيتــه ،وعــى الطرفـ ي ن
ـ� بعــد ذلــك الســعي للتشــاور بهــدف
حــل المســألة (الفقــرة ( 9ب))؛
(ج) أمانــة اتفاقيــة بــازل ف� ســياق صعوبــات محتملــة تواجــه أي طــرف ف� االمتثــال ت ز
الل�امــات
ي
ي
محــددة بموجــب االتفاقيــة بشــأن نقــل معلومــات أ
للمانــة (معلومــات حــول جهــات
االتصــال القطريــة المعينــة عمــا ً بالمــادة  5والتقاريــر الوطنيــة عمــا ً بالفقــرة  3مــن
المــادة  ،)13ش�يطــة أن هــذه المســألة لــم تحــل خــال ثالثــة شــهور مــن التشــاور بـ ي ن
ـ�
أ
المعــ� – ويطلــق عليــه تقديــم مــن أ
ن
المانــة والطــرف
المانــة (الفقــرة ( 9ج)).
ي
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ويقدم المخطط أدناه لمحة عامة عن إجراءات رفع التقديمات المحددة:
• ِّ
طرف له شواغل بشأن طرف
آخaر له ارتباط ش
مبا� به لم
يتمكن من االمتثال

صعوبات محتملة ف ي� االمتثال
تواجه طرف (المادة 5
والفقرة  3من المادة )13

طرف يبدأ مشاورات مع
الطرف المشكوك ف ي� امتثاله

أ
المانة تبدأ مشاورات مع
الطرف

مسألة تظل بال حل

طرف يخلص إىل أنه يغ� قادر
عىل االمتثال لواجباته

مسألة لم تحل خالل ثالثة
شهور

تقديم من طرف بشأن
طرف آخر

تقديم من الطرف ذاته

تقديم من أ
المانة

أ
ول للجنة
التقييم ال ي
التيس�
إجراء أ ي
•تحديد الحقائق و/أو أ
الطراف
السباب ومساعدة
•المشاورات وجمع المعلومات
•مشاركة الطرف و /أو تقديمه لتعليقات ف ي� أي وقت
التيس�
نتائج إجراء
ي
يل:
•المشورة ،والتوصيات يغ� الملزمة والمعلومات المتعلقة بما ي
المحلية/القليمية
•إنشاء و/أو تعزيز القواعد التنظيمية
إ
توف� المساعدة وال سيما إىل البلدان النامية والبلدان ت
ال� تمر اقتصاداتها
تيس� ي
• ي
بمرحلة انتقال ،بما ف� ذلك المساعدة ف� الحصول عىل الدعم يالمال أو التق�ن
ن ي
ي
ي
ي
المع� بوضع خطط عمل طوعية لالمتثال،
•القيام بالتعاون مع الطرف
ي
واستعراض تنفيذها
ف
تدب�
•أیة ترتيبات متابعة لتقديیم التقاریر المرحلية إىل اللجنة ،بما ي� ذلك ي
وضع التقارير الوطنية
وتوف� المعلومات الخاصة بمجاالت أخرى يغ�
•المشورة والتوصيات يغ� الملزمة ي
ن
المع�.
محددة عاليه باالتفاق مع الطرف
ي
رفع تقارير إىل مؤتمر أ
الطراف
(توف� مزيد من المساعدة أو إصدار بيان تحذيري)
•توصية بشأن مزيد من
التداب� ي
ي
وذلك لمعلومية مؤتمر أ
• أ
الطراف و/أو للنظر فيه
العمال المنجزة للوفاء بواليتها
من جانبه

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

باء -محتوى التقديم وشكله
المانــة ،يوجــه إىل أ
• أي تقديــم ،باســتثناء ذلــك المقــدم مــن أ
المانــة ُليحــال فيمــا بعــد إىل
اللجنــة (الفقــرة .)10
يل:
•أي تقديم يجب أن يعرض ما ي
(أ) المسألة موضع االهتمام ،و(الفقرة ( 10أ))
(ب) أ
الحكام ذات الصلة الواردة ف ي� اتفاقية بازل (الفقرة ( 10ب)).
ف
و� حــال أي تقديــم مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر ،ينبغــي ف ي� التقديــم إيـراد معلومــات تؤكــد
• ي
التقديــم (الفقــرة ( 10ج)).
كاف إلتاحــة
•مــن المهــم مراعــاة ض�ورة رفــع التقديمــات للجنــة قبــل عقــد االجتمــاع بوقــت ٍ

الوقــت الــازم لمعالجــة الوثائــق ذات الصلــة ،هــذا يمكــن أن يكــون نحــو ســتة أســابيع قبــل
افتتــاح االجتمــاع ف ي� حالــة رفــع التقديــم مــن الطــرف ذاتــه.
ـ� عــى أ
و� حالــة أي تقديــم مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر أو تقديــم مــن أ
ف
المانــة ،يتعـ ي ن
المانــة
• ي
ف
ف
إرســال نســخة مــن التقديــم للطــرف المشــكوك � امتثالــه � غضــون أسـ ي ن
ـبوع� مــن تســلمها
ي
ي
التقديــم .ويجــوز للطــرف المشــكوك ف ي� عــدم امتثالــه أن يقــدم ردوده و/أو تعليقاتــه عــى أي
الج ـراءات .ويــوىص بإج ـراء أي تقديــم مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر أو تقديــم
خطــوة أثنــاء إ
المانــة قبــل أربعــة أشــهر عــى أ
مــن أ
ن
ين
المعــ�
الطــرف
لتمكــ�
اللجنــة
اجتمــاع
مــن
قــل
ال
ي
ف
بالتقديــم مــن النظــر ي� ردوده و/أو تعليقاتــه وإعدادهــا قبــل االجتمــاع (الفقرتــان  12و.)13

جيم -هل اللجنة تنظر ف ي� جميع التقديمات المرفوعة إليها؟
تعت�ه:
•ال ،يجوز للجنة أن تقرر عدم قبول أي تقديم إذا كانت ب
(أ)	ال يقدم إال قدراً ضئيال ً جداً من المعلومات (الفقرة ( 18أ))؛ أو،
(ب) يقوم عىل أساس يغ� سليم بصورة واضحة (الفقرة ( 18ب))؛.
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

أ
ف
الجراءات ؟
دال -هل للطراف المشاركة ي� إ
• ف ي �حالــة تحديــد طــرف ف ي� تقديــم أو أن يقــدم هــو نفســه تقديمـاً ،فســوف يدعــى إىل المشــاركة
ف ي� بحــث التقديــم مــن جانــب اللجنــة (الفقــرة . )15
ف
ت
ـ�
•ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذا الطــرف لــن يشــارك ي� صياغــة واعتمــاد النتائــج أو التوصيــات الـ ي
ن
ـ� مــن أجــل النظــر
تقــوم بهــا اللجنــة .ويتــم تقاســم أي نتائــج وتوصيــات مــع الطــرف المعـ ي
فيهــا وإتاحــة الفرصــة للتعليــق (الفقــرة .)15
ض
ت
ـ� تتنــاول تقديمــات
•وبخــاف ذلــك ،تق ـ ي القاعـ أـدة العامـ أـة بــأن جلســات االجتماعــات الـ ي
محــددة ال تكــون مفتوحــة للطــراف الخــرى أو عامــة الجمهــور ،مــا لــم توافــق اللجنــة
والطــرف الــذي يكــون وضــع امتثالــه مشــكوكاً فيــه عــى خــاف ذلــك (الفقــرة .)16

هاء -كيف تنظر اللجنة ف ي� التقديمات المرفوعة إليها؟
•اللجنة (الفقرة :)19
أ
(أ) تبحــث أي نــص مقــدم إليهــا بهــدف تحديــد الحقائــق والســباب الجذريــة للمســألة
ذات االهتمــام ،و
(ب) المساعدة ف ي� حلها.
•لدى اضطالع اللجنة بمهامها ،يتاح لها المعلومات التالية:
(أ) التقديم؛

(ب) أيــة معلومــات إضافيــة مــن جانــب الطــرف الــذي رفــع التقديــم أو أ
المانــة إذا كانــت
صاحبــة التقديــم؛
(ج) معلومات (ردود و/أو تعليقات) مقدمة من الطرف المشكوك ف ي� امتثاله.
•كمــا هــو مبـ ي ن
ـ� عاليــه ،ف ي� حالــة تحديــد طــرف ف ي� تقديــم أو أن يكــون هــو نفســه قــد قــدم
ف
تقديم ـاً ،فســوف يدعــى إىل المشــاركة ي� بحــث التقديــم مــن جانــب اللجنــة (الفقــرة .)15
•لدى اضطالع اللجنة بمهامها ،يجوز لها أيضاً القيام بأمور من بينها (الفقرة :)22
الط ـراف عــن طريــق أ
(أ) طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن جميــع أ
المانــة بشــأن القضايــا
العامــة المتصلــة باالمتثــال والتنفيــذ المطروحــة عــى بســاط البحــث لديهــا؛
(ب) التشاور مع أ
الجهزة التابعة لالتفاقية؛

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ت
ـ�
(ج) طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن أي مصــادر واالســتفادة مــن الدرايــة الخارجيــة الـ ي
تعت�هــا ض�وريــة ومناســبة إمــا بموافقــة الطــرف المعـ نـ� أو مبـ ش
ـا�ة مــن جانــب مؤتمــر
ب
ي
أ
الط ـراف؛
(د) القيــام ،بموافقــة طــرف (أطـراف) ،بجمــع معلومــات ف ي� إقليمهــا أو أقاليمهــا لغــرض تنفيــذ
مهــام اللجنــة؛
أ
ت
ـ� تشــكلت بموجــب
(هــ)التشــاور مــع المانــة واالعتمــاد عــى ب
خ�تهــا أوقاعــدة معرفتهــا فالـ ي
المــادة  16مــن االتفاقيــة ،والطلــب عــن طريــق المانــة ،معلومــات ،ي� شــكل تقريــر حســبما
يتناســب ،عــن مســائل خاضعــة للبحــث مــن جانــب اللجنــة؛ و
(و) استعراض التقارير الوطنية أ
للطراف المقدمة بموجب المادة  13من االتفاقية.

•تضطلــع اللجنــة أوال ً بالمســاعدة ف ي� حــل المســألة المعنيــة وفق ـاً إلج ـراء التيسـ يـر .كجــزء مــن
ـ� (الفقــرة :)19
هــذه العمليــة ،قــد تقــدم اللجنــة إىل الطــرف بعــد المشــاورات المناســبة ،بمــا يـ ي
(أ) المشورة ،والتوصيات يغ� الملزمة والمعلومات المتعلقة بعدة أمور من بينها:

المحلية/القليمية؛
إنشاء و/أو تعزيز قواعده التنظيمية
إ
ن
ـ� ،بمــا ف ي� ذلــك نقــل التكنولوجيــا وبنــاء
تيسـ يـر توفـ يـر مســاعدة ذات طابــع مـ ي
ـال وتقـ ي
ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال؛
والبلــدان
القــدرات ،وال ســيما إىل البلــدان الناميــة
ي
القيــام ،بالتعــاون مــع أ
الطــراف المعنيــة ،بوضــع واســتعراض تنفيــذ خطــط عمــل
ش
ومــؤ�ات للخطــة وكذلــك حــداً
طوعيــة لالمتثــال تتضمــن عالمــات قيــاس وأهــداف
زمنيــاً إشــارياً لتنفيذهــا.
أيــة ترتيبــات متابعــة لتقديــم التقاريــر المرحليــة إىل اللجنــة ،بمــا ف ي� ذلــك عــن طريــق
تدبـ يـر وضــع التقاريــر الوطنيــة بموجــب المــادة  13مــن اتفاقيــة بــازل.

■

■

■

■

■

■

■

■

(ب) أشــكال أخــرى مــنالمشــورة والتوصيــات غـ يـر الملزمــة والمعلومــات غـ يـر تلــك المدرجــة
ن
ـ�.
عاليــه طالمــا يجــري ي
توف�هــا باالتفــاق مــع الطــرف المعـ ي
أ
ف
ن
االســتئما� الطوعــي
و� اجتماعــه التاســع ،قــرر مؤتمــر الطــراف توســيع نطــاق الصنــدوق
ي
• ي
الخــاص باتفاقيــة بــازل إلنشــاء صنــدوق للتنفيــذ لمســاعدة أي طــرف يعتـ بـر بلــداً ناميـاً أو بلــداً
يمــر اقتصــاده بمرحلــة انتقاليــة ويكــون موضوعـاً لتقريــر مقـ َّـدم (المقــرر ا ب  .)2/9-وأوضــح
الطـراف مــن خــال مقــررات متتاليــة ،أن المــوارد مكرســة لتمويــل أ
مؤتمــر أ
النشــطة المدرجــة
أ
ف
ت
ـ� تقدمهــا الط ـراف فيمــا يتعلــق بتقديمــات محــددة ،وتوافــق
ي� خطــط عمــل االمتثــال الـ ي
أ
عليهــا اللجنــة؛ وأن الحصــول عــى المــوارد ،يجــب أن يســتند إىل توصيــة مــن اللجنــة إىل المـ ي ن
ـ�
التنفيــذي التفاقيــة بــازل.
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

التيســر ،ومراعــاة الســبب ونــوع ودرجــة وتواتــر صعــاب االمتثــال،
•وبعــد تطبيــق إجــراء

ي
وكذلــك قــدرة الطــرف المشــكوك ف ي� امتثالــه ،إذا رأت اللجنــة أن مــن الـ ضـروري مواصلــة اتخــاذ
المزيــد مــن الجـراءات لتذليــل صعوبــات االمتثــال للطــرف ،قــد تــوص مؤتمــر أ
الطـراف بــأن
إ
ي
ينظــر  -ف ي� إطــار واليتــه ف ي�:
ن
ـ� ،بمــا ف ي� ذلــك تحديــد
(أ)
	تقديــم المزيــد مــن الدعــم بموجــب اتفاقيــة بــازل للطــرف المعـ ي
أولويــات المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات والحصــول عــى المــوارد الماليــة (الفقــرة 20
(أ))؛ أو
(ب) إصــدار بيــان تحذيــري وتوفـ يـر مشــورة فيمــا يتعلــق باالمتثــال ف ي� المســتقبل مــن أجــل
ـ� جميــع أ
مســاعدة أ
الطـراف ف� تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة بــازل وتشــجيع التعــاون بـ ي ن
الطـراف
ي
(الفقــرة ( 20ب)).

أ
ت
ن
ال� تضطلع بها
يمكن� الحصول عىل معلومات حول النشطة ي
واو -أين ف ي
اللجنة ي� إطار واليتها بشأن التقديمات المحددة؟
حـ تـى  15آب/أغســطس  ،2019ســاعدت اللجنــة  13طرف ـاً ف ي� تذليــل صعوبــات التنفيــذ واالمتثــال ،بينمــا ال
ي ـزال يجــري النظــر ف ي� تقديمــات  19طرف ـاً .ويمكــن االطــاع عــى معلومــات حــول عمــل اللجنــة ف ي� إطــار
واليتهــا بشــأن التقديمــات المحــددة عــى موقــع اتفاقيــة بــازل:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/
.SpecificSubmissionsActivities/Currentsubmissions/tabid/2310/Default.aspx

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

 -5كيف تستعرض اللجنة القضايا العامة للتنفيذ واالمتثال؟
ألف -كيف يبدأ عمل اللجنة؟
أ
ت
ت
ـ� تســتعرضها اللجنــة
ـ� تتعلــق باالمتثــال والتنفيــذ الـ ي
يقــرر مؤتمــر الط ـراف ماهيــة القضايــا العامــة الـ ي
(الفقــرة .)21

ت
ال� تستعرضها اللجنة؟
باء -ما نوع القضايا ي
تنــص االختصاصــات عــى أن القضايــا العامــة للتنفيــذ واالمتثــال قــد تتصــل ،مــن بـ ي ن
ـ� أمــور أخــرى  ،بـــ
(الفقــرة :)21
(أ) ضمان الدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات أ
الخرى والتخلص منها؛
إ
ين
الموظف�؛
وغ�هم من
(ب) تدريب موظفي الجمارك ي

ن
والتقــ� وال ســيما للبلــدان الناميــة ،بمــا ف ي� ذلــك نقــل
المــال
(ج) الحصــول عــى الدعــم
ي
ي
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات؛
(د) وضــع وتطويــر وســائل لكشــف االتجــار غـ يـر المـ شـروع والتغلــب عليــه ،بمــا ف ي� ذلــك أعمــال
ـى وأخــذ العينــات واالختبــارات؛
التقـ ِّ ي
وتيس� تقديم التقارير بموجب المادة  13من اتفاقية بازل؛ و
(هــ)رصد وتقييم
ي
ف
(و) تنفيذ ت ز
ال�امات محددة واردة ي� االتفاقية واالمتثال لها.
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

جيم -كيف شت�ع اللجنة ف ي� استعراض القضايا العامة المتعلقة بالتنفيذ
واالمتثال؟
•تـ شـرع اللجنــة ف ي� اســتعراض القضايــا العامــة المتعلقــة بالتنفيــذ واالمتثــال عــى أســاس الواليــة
المناطــة بهــا مــن مؤتمــر أ
الطـراف (الفقــرة  .)21وتطــورت الممارســة عــى مــدار ســنوات وباتــت
أ
اللجنــة تقـ تـرح مـ شـروع برنامــج العمــل عــى مؤتمــر الط ـراف للنظــر فيــه وإمــكان اعتمــاده.
وبمجــرد اعتمــاده و مــع مراعــاة توافــر المــوارد ،تضطلــع اللجنــة أ
بالنشــطة الموكلــة إليهــا.
الج ـراءات الخاصــة باســتعراض القضايــا العامــة
•ويقـ ِّـدم المخطــط أدنــاه لمحــة عامــة عــن إ
المتعلقــة بالتنفيــذ واالمتثــال.

استعراض قضايا عامة تتعلق
باالمتثال وفقاً لتوجيه مؤتمر
أ
الطراف

استعراض اللجنة
• مشاورات
• جمع المعلومات
• وضع استنتاجات خلصت
إليها و /أو توصيات

رفع تقارير إىل مؤتمر أ
الطراف
• االستنتاجات والتوصيات
• ت
اق�احات متعلقة بما قد
يلزم مستقبال ً
• أ
العمال المنجزة

•لدى اضطالع اللجنة بمهامها ،يجوز لها القيام بأمور من بينها (الفقرة : )22
الط ـراف عــن طريــق أ
(أ) طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن جميــع أ
المانــة بشــأن القضايــا
العامــة المتصلــة باالمتثــال والتنفيــذ المطروحــة عــى بســاط البحــث لديهــا؛
(ب) التشاور مع أ
الجهزة التابعة لالتفاقية؛

ت
ـ�
(ج) طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن أي مصــادر واالســتفادة مــن الدرايــة الخارجيــة الـ ي
تعت�هــا ض�وريــة ومناســبة إمــا بموافقــة الطــرف المعـ نـ� أو مبـ ش
ـا�ة مــن جانــب مؤتمــر
ب
ي
أ
الط ـراف؛
(د) القيــام ،بموافقــة طــرف (أطـراف) ،بجمــع معلومــات ف ي� إقليمهــا أو أقاليمهــا لغــرض تنفيــذ
مهــام اللجنــة؛
أ
ت
ـ� تشــكلت بموجــب
(هـ) التشــاور مــع المانــة واالعتمــاد عــى ب
خ�تهــا أوقاعــدة معرفتهــا فالـ ي
المــادة  16مــن االتفاقيــة ،والطلــب عــن طريــق المانــة ،معلومــات ،ي� شــكل تقريــر حســبما
يتناســب ،عــن مســائل خاضعــة للبحــث مــن جانــب اللجنــة؛ و
(و) استعراض التقارير الوطنية أ
للطراف المقدمة بموجب المادة  13من االتفاقية.

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

الــ� تتنــاول قضايــا عامــة تتعلــق بالتنفيــذ واالمتثــال مفتوحــة أ
ت
للطــراف
•
تكــون الجلســات ي
أ
الخــرى وعامــة الجمهــور ،مــا لــم تقــرر اللجنــة خــاف ذلــك.

أ
ت
دال -أين ن
ال� تضطلع بها اللجنة
يمكن� الحصول عىل معلومات حول النشطة ي
ي
ف ي� إطار واليتها الخاصة باالستعراض العام؟
•عــى مــدار ســنوات ،اســتعرضت اللجنــة صعوبــات التنفيــذ واالمتثــال ف� ضــوء ت ز
ال�امــات
ي
أ
الطــراف التاليــة:
تعي� جهة اتصال وسلطة مختصة واحدة أو ث
ين
أك� (المادة )5
(أ)
(ب) إحالة تقارير وطنية سنوية (الفقرة  3المادة )13
(ج) وضــع شت�يــع مناســب يُنفــذ اتفاقيــة بــازل (الفقــرة  4مــن المــادة  4والفقــرة  5مــن المــادة
)9
(د) منع ومكافحة االتجار يغ� ش
الم�وع (المادة )9
(هــ) التحكم ف� عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات أ
الخرى بع� الحدود (المادة )6
ي
أ
يل:
•تشمل النشطة المضطلع بها ما ي
ال� تواجه أ
ت
الطراف للوفاء ت ز
بال�امات محددة؛
(أ) استعراض الصعوبات ي
(ب) تحديد كيفية معالجة هذه الصعوبات؛
(ج) مراجعة الوثائق التوجيهية المتاحة أو وضع أخرى جديدة؛ و
(د) تقديــم توصيــات لمؤتمــر أ
الطـراف بشــأن إمكانيــة اتخــاذ خطــوات أخــرى لتحسـ ي ن
ـ� تنفيــذ
االتفاقيــة واالمتثــال لهــا.
أ
•وثائق توجيهية أعدتها اللجنة واعتمدها مؤتمر الطراف تشمل:
(أ) دليل وضع أُطر قانونية وطنية لتنفيذ اتفاقية بازل ()2019؛
البــاغ بموجــب الفقــرة  3مــن المــادة  13مــن اتفاقيــة
ـاس الرامــي إىل تيسـ يـر إ
(ب) التقريــر القيـ ي
تعكــس الممارســات الجيــدة أ
للط ـراف ()2019؛
بــازل-أمثلــة
ين
لتحس� التقارير الوطنية ()2019؛
(ج) وثيقة إرشادية منقَّحة
ت
ش
المــروع
غــر
الــ� تتنــاول االتجــار ي
(د) توجيهــات بشــأن تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة بــازل ي
(الفقــرات  2و 3و 4مــن المــادة )2017( )9؛
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

(هـ) الدليــل المنهجــي لوضــع قوائــم جــرد للنفايــات الخطــرة والنفايــات أ
الخــرى ف ي� إطــار
اتفاقيــة بــازل ()2015؛
(و) دليل نظام الرقابة ()2015؛
(ز) دليل تنفيذ اتفاقية بازل (.)2015
أ
ت
ـ� اعتمدهــا مؤتمــر الط ـراف عــى مــدار ســنوات وكذلــك المعلومــات
•برامــج عمـ
ـل اللجنــة الـ ي
الخاصــة أ
ت
ـ� اســتهدفت اســتعراض قضايــا عامــة تتعلــق بالتنفيــذ
ـ
ال
ـة
ـ
للجن
ـابقة
ـ
الس
ـطة
ـ
نش
بال
ي
واالمتثــال ،يمكــن االطــاع عليهــا عــى موقــع االتفاقيــة:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/
WorkProgramme/20202021/tabid/8023/Default.aspx

 -6إىل أية جهة تقدم اللجنة تقاريرها؟
•تقــدم اللجنــة تقريـراً إىل كل اجتمــاع عــادي مــن اجتماعــات مؤتمــر أ
الطـراف عمــا أنجزتــه مــن
أعمــال تتصــل بتقديمــات محــددة وذلــك لمعلوميــة مؤتمــر أ
الط ـراف و/أو للنظــر فيــه مــن
جانبــه.
•كمــا تقــدم اللجنــة إىل كل اجتمــاع عــادي مــن اجتماعــات مؤتمــر أ
الط ـراف ،تقري ـراً عــن أيــة

اســتنتاجات خلصــت إليهــا و/أو أيــة توصيــات وضعتهــا ،وعــن ت
اق�احاتهــا المتعلقــة بمــا قــد
يلــزم مســتقبال ً مــن أعمــال بشــأن القضايــا العامــة لالمتثــال والتنفيــذ.

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ثانياً	-الجراءات آ
والليات المتعلقة باالمتثال
إ
التفاقية روتردام
 -1مقدمة
•اعتمــدتالجــراءات آ
والليــات المتعلقــة باالمتثــال التفاقيــة روتــردام ف ي� االجتمــاع التاســع
إ
لمؤتمــر أ
الط ـراف ف ي� ســنة ( 2019المقــرر ا ر  ،)7/9 -كمرفــق ســابع جديــد التفاقيــة روتــردام.
الســناد المرجعــي ،يــرد نــص هــذا المرفــق ف ي� المرفــق الثالــث لهــذا المنشــور.
ولتيسـ يـر إ
أ
ن
ـو� لتطويــر واعتمــاد إج ـراءات وآليــات
•توفــر المــادة  17مــن اتفاقيــة روتــردام الســاس القانـ ي
أ
مؤسســية لتقييــم حــاالت عــدم االمتثــال ألحــكام اتفاقيــة روتــردام ولكيفيــة معاملــة الطـراف
ت
ـ� تواجــه صعوبــات ف ي� االمتثــال.
الـ ي

 -2من المسؤول عن إدارة آلية االمتثال؟
•لجنــة االمتثــال هــي الهيئــة المنوطــة بــإدارة آ
الليــة .وهــي تتألــف مــن  15عضــواً تســميهم
أ
ف
ف
القليميــة
الطــراف ي� االتفاقيــة عــى أســاس التمثيــل الجغــر يا� العادل للمجموعــات إ
آ
أ
أ
الخمس للمــم المتحــدة (مجموعــة الــدول الفريقيــة ،ومجموعــة الــدول الســيوية ،ومجموعــة
ش
ـ� ،ومجموعــة
دول أوروبــا ال�قيــة ،ومجموعــة دول أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاري أـ ب ي
دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى) .يُنتخــب أعضــاء اللجنــة بواســطة مؤتمــر الطـراف (الفقــرة
.)2
خــرة ومؤهــات محــددة ف ي� جوهــر الموضــوع الــذي تغطيــه
•تكــون لــدى أعضــاء اللجنــة ب
اتفاقيــة روتــردام ،ويعملــون بموضوعيــة وبالشــكل الــذي يؤمــن مصلحــة االتفاقيــة عــى أفضــل
وجــه .يتجنــب جميــع أ
ـا� أو غـ يـر المبـ ش
العضــاء تضــارب المصالــح المبـ ش
ـا�  -كلمــا تحــدث هــذه
الحــاالت ،يلفــت الطــرف انتبــاه اللجنــة إىل هــذا أ
المــر وال يشــارك ف ي� وضــع واعتمــاد توصيــة
تصــدر عــن اللجنــة بهــذا الشــأن .ينتخــب أعضــاء اللجنــة أعضــاء المكتــب – رئيــس ونائــب
ومقـ ِّـرر (الفق ـرات  3و 6و.)11
واحــد للرئيــس ُ
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•كقاعــدة عامــة ،تكــون اجتماعــات اللجنــة مفتوحــة أ
للط ـراف وللجمهــور ،ما لــم تقــرر اللجنــة
خــاف ذلــك (المــادة .)8
•تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بحســب الـ ضـرورة ،وباالقـ تـران مــع اجتماعــات مؤتمــر أ
الط ـراف أو
هيئــات االتفاقيــة أ
الخــرى ،حيثمــا أمكــن .وتضطلــع اللجنــة بأعمالهــا بشــأن جميــع المســائل
آ
آ
ف
ف
و� حــال عــدم التوصــل إىل اتفــاق بتوافــق الراء،
الموضوعيــة عــى أســاس التوافــق ي� الراء .ي
يمكــن للجنــة اتخــاذ أي قــرار كحــل أخــر ،بأغلبيــة أربعــة أخمــاس أ
العضــاء ض
الحا�يــن
ي
ـ� أو بأغلبيــة ثمانيــة أعضــاء ،أيهمــا أكــر .ف
والمصوتـ ي ن
و� هــذه الحالــة ،يعكــس تقريــر االجتمــاع
ب ي
أ
آراء جميــع العضــاء (الفقرتــان  7و.)10

 -3ماذا تفعل اللجنة؟
•شــأنها شــأن اللجنــة المعنيــة بتنفيــذ اتفاقيــة بــازل واالمتثــال لهــا ،تتمتــع اللجنــة المعنيــة
باالمتثــال التفاقيــة روتــردام بواليــة مزدوجــة:
(أ) تناول عرائض محددة تتصل بامتثال أحد أ
الطراف عىل انفراد؛
(ب) استعراض القضايا المنهجية الخاصة باالمتثال العام.
•وبحســب مــا إذا كانــت اللجنــة تعمــل بمقتـ ضـى واليتهــا بشــأن العرائــض المحــددة أو واليتهــا
ت
ـ� تتبعهــا والنتائــج
الخاصــة باالســتعراض العــام ،تحــدد كيفيــة بــدء عملهــا إ
والج ـراءات الـ ي
المحتملــة لــه .يمكــن االطــاع عــى القســم  4أدنــاه للحصــول عــى معلومــات حــول الجانــب
أ
ن
ـا�.
الول والقســم  5للحصــول عــى معلومــات حــول الجانــب الثـ ي
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يتس� للجنة مساعدة فرادى أ
 -4كيف ن
الطراف ؟
يجــوز للجنــة مســاعدة فـرادى أ
الطـراف عــى إيجــاد حــل لصعوبــات التنفيــذ واالمتثــال عنــد تلقــي عريضــة
صالحــة (الفقرتــان  12و.)13

ألف -من يمكنه تقديم عرائض للجنة؟
•يمكن تقديم عرائض محددة من جانب:
(أ) طــرف يعتقــد بأنــه غـ يـر قــادر أو لــن يقــدر عــى القيــام بصــورة تامــة بتنفيــذ ت ز
ال�امــات
معينــة بموجــب اتفاقيــة روتــردام أو االمتثــال لهــا  -ويطلــق عليــه تقديــم مــن الطــرف
ذاتــه (الفقــرة ( 12أ))؛
ـا� أو يحتمــل أن يتـ ضـرر بشــكل مبـ ش
(ب) طــرف متـ ضـرر بشــكل مبـ ش
ـا� مــن إخفــاق مزعــوم
مــن طــرف آخــر ف� االمتثــال ت ز
الل�اماتــه بموجــب اتفاقيــة روتــردام ويطلــق عليــه  -تقديــم
ي
مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر .وقبــل الم ـض ي ف ي� التقديــم ،يجــب عــى الطــرف إج ـراء
مشــاورات مــع الطــرف آ
الخــر (الفقــرة ( 12ب))؛

•اللجنــة يجــوز لهــا أيضــاً تقييــم صعوبــات محتملــة تواجــه أي طــرف ف� الوفــاء ت ز
بال�امــات
ي
محــددة بشــأن نقــل معلومــات معينــة أ
للمانــة (معلومــات حــول جهــات االتصــال المعينــة
ئ
ـا� عم ـا ً بالمــادة  )1( 5و(،)2
والخطــارات بشــأن إ
عم ـا ً بالمــادة  ،)1( 4إ
الج ـراء التنظيمــي النهـ ي
وردود بشــأن الــواردات عم ـا َ بالمــادة  ،)10إذا لــم تُحــل المســألة خــال  90يوم ـاً عــن طريــق
المانــة مــع الطــرف المعـ نـ� – ويطلــق عليــه تقديــم مــن أ
التشــاور عــر أ
المانــة (الفقــرة .)13
ب
ي

21

22

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ويقدم المخطط أدناه لمحة عامة عن إجراءات تقديم عرائض محددة:
• ِّ
عدم تمكن طرف من نقل معلومات
بشأن المواد  )1( 4أو  )1( 5أو5
( )2أو 10
أ
المانة تحدد صعوبات محتملة
ف ي� االمتثال

طرف مت�ض ر من إخفاق مزعوم من
طرف آخر ف ي� االمتثال

اللجنة تخطر الطرف بشأن الوضع
طرف يجري مشاورات مع الطرف
المشكوك ف ي� امتثاله

مشاورات من خالل أ
المانة

مسألة تظل بال حل

طرف يخلص إىل أنه يغ� قادر عىل
االمتثاللواجباته

تقديم من طرف بشأن
طرف آخر

تقديم من الطرف ذاته

مسألة لم تحل خالل ثالثة شهور

الجراءات
اتخاذ مزيد من إ
من اللجنة

أ
ول للجنة
التقييم ال ي
التيس�
تداب�
ي
أ ي
•تحديد الحقائق و/أو أ
الطراف
السباب ومساعدة
•المشاورات وجمع المعلومات
•مشاركة الطرف و /أو تقديمه لتعليقات ف ي� أي وقت
التيس�
تداب�
ي
نتائج ي

•المشورة
•توصيات يغ� ملزمة
أ
أ
ف
ف
•أي معلومات أخرى الزمة لمساعدة الطرف ي� وضع خطة لالمتثال ،بما ي� ذلك الطر الزمنية والهداف
رفع تقارير إىل مؤتمر أ
الطراف

التداب� مثل:
•توصية بشأن مزيد من
ي
ف
تيس� الحصول عىل الموارد المالية والمساعدة التقنية وبناء القدرات
•تقديم المزيد من الدعم ،بما يف� ذلك ي
أ
•تقديم المشورة بشأن االمتثال ي� المستقبل من أجل مساعدة الطراف عىل تنفيذ االتفاقية ،والتعاون فيما بينها
•طلب تقديم استكمال بشأن الجهود المبذولة
•إصدار بيان أ للإعراب عن االنشغال بشأن عدم االمتثال الراهن و/أو المحتمل مستقبال ً
•طلب إىل ال ي ن
م� التنفيذي بأن يعلن عن حاالت عدم االمتثال
•توصية إىل الطرف يغ� الممتثل
أ
•رفع تقرير حول أ
العمال والنشطة وأية نتائج وتوصيات
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باء -محتوى التقديم وشكله
المانــة بموجــب الفقــرة  ،13يوجــه إىل أ
•أي تقديــم ،باســتثناء ذلــك المقــدم مــن أ
المانــة ُليحــال
فيمــا بعــد إىل اللجنــة (الفقـرات  12و 14و.)15
•ســواء كان التقديــم مــن الطــرف ذاتــه أو مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر ،يكــون تقديــم العرائــض
ـ� (الفقــرة :)12
كتابـ ًـة وأن تتضمــن مــا يـ ي
(أ) تفاصيل عن ت ز
االل�امات المحددة؛ و
(ب) معلومات داعمة للعريضة.
• ف ي� حال التقديم من الطرف ذاته:
(أ) يجــب أن تتضمــن العريضــة تقييم ـاً للســبب الــذي قــد يجعــل الطــرف غـ يـر قــادر عــى
الوفــاء ت ز
بال�اماتــه؛
مق�حــات بحلــول يــرى الطــرف أنهــا أ
(ب) يجــوز أن يشــمل التقريــر ت
النســب الحتياجاتــه
الخاصــة (الفقــرة )12
ف
ت
ـ�
• ي� حــال التقديــم مــن الطــرف بشــأن آخــر ،يجــب أن تتضمــن أيضـاً العريضــة الكيفيــة الـ ي
ض
ض
تــرر الطــرف بهــا أو يحتمــل أن يتــرر بهــا (الفقــرة .)12

كاف إلتاحــة
•مــن المهــم مراعــاة ض�ورة تقديــم العرائــض للجنــة قبــل عقــد االجتمــاع بوقــت ٍ
الوقــت الــازم لمعالجــة الوثائــق ذات الصلــة ،هــذا يمكــن أن يكــون نحــو ســتة أســابيع قبــل
افتتــاح االجتمــاع ف ي� حالــة التقديــم مــن الطــرف ذاتــه ،وأربعــة شــهور ف ي� حالــة التقديــم مــن
طــرف بشــأن طــرف آخــر أو التقديــم مــن اللجنــة.
•تحيل أ
ين
أسبوع� من تلقيها:
المانة ،ف ي� غضون
ف
التال للجنة؛
(أ) تقديماً من الطرف ذاته :إىل أعضاء اللجنة لبحثها ي� االجتماع ي
(ب) تقديم ـاً مــن طــرف بشــأن طــرف آخــر أو تقديم ـاً مــن اللجنــة :إىل الطــرف المشــكوك ف ي�
امتثالــه.
•يجــوز للطــرف المشــكوك ف ي� عــدم امتثالــه أن يقــدم ردوده و/أو تعليقاتــه عــى أي خطــوة
الج ـراءات.
أثنــاء إ
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جيم -هل اللجنة تنظر ف ي� جميع التقديمات المرفوعة إليها؟
ف
ف
ت
تعت� أنها:
ال ،يجوز للجنة أن تقرر عدم الم�ض ي قدماً ي� النظر ي� إ
ال� ب
الفادات ي
(أ) ضئيلة القيمة (الفقرة ( 18أ))؛ أو،
(ب) قائمة عىل أسس واهية بصورة واضحة (الفقرة ( 18ب))؛.

أ
ف
الجراءات ؟
دال -هل للطراف المشاركة ي� إ
ف
ف
ف
الفــادة.

• توجــه الدعــوة إىل الطــرف المشــكوك ي� امتثالــه للمشــاركة ي� بحــث اللجنــة ي� هــذه إ
ف
بيــد أنــه ال يجــوز لهــذا الطــرف أن يشــارك ي� وضــع واعتمــاد اســتنتاجات أو توصيــات صــادرة
عــن اللجنــة( .الفقــرة .)9
ف
•تقــوم اللجنــة أو أي طــرف أو أي شــخص مــن المشـ ي ن
ـارك� ي� مــداوالت اللجنــة ،بحمايــة رسيــة
المعلومــات المقدمــة عــى نحــو رسي (الفقــرة .)23
•وبخــاف ذلــك ،كلمــا يجــري تنــاول عرائــض فرديــة ،تكــون اجتماعــات اللجنــة مفتوحــة
أ
للط ـراف ومغلقــة للجمهــور ،مــا لــم يوافــق الطــرف المشــكوك ف ي� امتثالــه عــى غـ يـر ذلــك
(الفقــرة .)8
•ال يحــق أ
للطـراف أو المراقبـ ي ن
ـ� الذيــن يكــون االجتمــاع مفتوحـاً لهــم المشــاركة ف ي� االجتماعــات،
ما لــم تتفــق اللجنــة والطــرف المشــكوك ف ي� امتثالــه عــى غـ يـر ذلــك (الفقــرة .)8

ف
الفادات المقدمة إليها؟
هاء -كيف تنظر اللجنة ي� إ
•اللجنة:

(أ) تنظــر اللجنــة ف� أي إفــادة تقــدم إليهــا بغيــة تحديــد الحقائــق أ
والســباب الجذريــة
ي
للمســألة موضــوع االهتمــام؛ و
(ب) تســاعد أ
الط ـراف ف� حلهــا ،مــع أ
الخــذ ف ي� االعتبــار المســاعدة التقنيــة المتاحــة بموجــب
ي
االتفاقيــة( .الفقــرة )19
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•لدى اضطالع اللجنة بمهامها ،يتاح لها:
(أ) التقديم؛
أ
ول؛
(ب) أية معلومات إضافية أثناء مرحلة التقييم ال ي

(ج) ردود و/أو تعليقات مقدمة من الطرف المشكوك ف ي� امتثاله.
•يجوز للجنة أن تتلقى ،عن طريق أ
المانة ،معلومات ذات صلة من:
(أ) أ
الطراف؛

(ب) مصــادر ذات صلــة بحســب مــا تعتـ بـره ض�وري ـاً ومالئم ـاً ،وبموافقــة مســبقة مــن الطــرف
المعـ نـ� ،أو بنــاء عــى توجيــه مؤتمــر أ
الط ـراف؛
ً
ي
(ج) آليــة تبــادل المعلومــات الخاصــة باالتفاقيــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة،
بمــا ف� ذلــك أيــة تعليقــات مــن الطــرف المعـ نـ� والـ تـ� يتعـ ي ن
ـ� تزويدهــا بهــذه المعلومــات.
ي
ي
ي
(الفقــرة  )1( 21و())2
•عــاوة عــى ذلــك ،يجــوز للجنــة ،حيثمــا اقتـ ضـى الحــال ،أن تطلــب معلومــات محــددة ،بنــا ًء
عــى طلــب مــن مؤتمــر أ
ت
الــ� تتعامــل مــع
الطــراف أو بمبــادرة منهــا ،مــن لجــان
االمتثــال ي
أ
المــواد الخطــرة والنفايــات تحــت رعايــة اتفاقــات بيئيــة متعــددة الطـراف ،وأن تقــدم تقريـراً
النشــطة إىل مؤتمــر أ
عــن هــذه أ
الط ـراف( .الفقــرة .)28

•تضطلــع اللجنــة ف� المقــام أ
الول بتقديــم المســاعدة ف ي� حــل المســألة المعنيــة وفقـاً لتدابـ يـر
ي
الجــراء ،يجــوز للجنــة ،بعــد إجــراء مشــاورات مناســبة أن تــزود
التيســر .وبموجــب هــذا إ
ي
ـ� (الفقــرة :)19
ـ
ي
ـا
ـ
بم
ـرف
الطـ
ي
(أ) المشورة؛
(ب) توصيات يغ� ملزمة؛

(ج) أي معلومــات أخــرى الزمــة لمســاعدة الطــرف ف ي� وضــع خطــة لالمتثــال ،بمــا ف ي� ذلــك
الطــر الزمنيــة أ
أ
والهــداف.
•إذا رأت اللجنــة ،بعــد اتخاذهــا لتدابـ يـر التيسـ يـر ومراعاتهــا ألســباب مصاعــب تحقيــق االمتثــال
وأنواعهــا ودرجاتهــا ووت�تهــا ،ومنهــا القــدرات الماليــة والتقنيــة أ
للطـراف المشــكوك ف ي� امتثالهــا،
ي
أن مــن الـ ضـروري اقـ تـراح تدابـ يـر أخــرى لمعالجــة مشــكالت امتثــال طــرف مــا ،فإنــه يجــوز
أ
ف
ـدول لتحقيــق االمتثــال
ـوص مؤتمــر الطـراف ،ي� إطــار واليتهــا ووفقـاً للقانــون الـ ي
للجنــة أن تـ ي
(الفقــرة :)20
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26

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ن
ـ� بموجــب اتفاقيــة روتــردام ،بمــا ف ي� ذلــك،
(أ) تقديــم المزيــد مــن الدعــم للطــرف المعـ ي
تيســر الحصــول عــى المــوارد الماليــة والمســاعدة التقنيــة وبنــاء
حســب االقتضــاء،
ي
القــدرات؛
أ
ف
(ب) تقديــم المشــورة بشــأن االمتثــال ي� المســتقبل مــن أجــل مســاعدة الطـراف عــى تنفيــذ
ـ� جميــع أ
أحــكام االتفاقيــة ،وتشــجيع التعــاون بـ ي ن
الط ـراف؛

ن
المع� أن يقدم استكماال ً بشأن جهوده؛
(ج) الطلب إىل الطرف
ي

(د) إصدار بيان يعرب فيه عن انشغاله بشأن عدم االمتثال المحتمل مستقبالً؛
(هــ) إصدار بيان يعرب فيه عن انشغاله بشأن عدم االمتثال الراهن؛
(و) الطلب إىل أ
ال ي ن
م� التنفيذي بأن يعلن عن حاالت عدم االمتثال؛
(ز) توصية الطرف يغ� الممتثل بمعالجة حالة عدم االمتثال بغية تسوية الوضع.
•تتــوىل اللجنــة رصــد النتائــج ت
الم�تبــة عــى إج ـراء يتخــذ بموجــب واليتهــا الخاصــة بتقديــم
عرائــض محــددة (الفقــرة .)24

 -5كيف تستعرض اللجنة قضايا االمتثال العامة؟
ألف -كيف يبدأ عمل اللجنة؟
ين
بطريقت� (الفقرة :)25
يمكن للجنة أن تبدأ عملها ف ي� إطار واليتها الخاصة باالستعراض العام

ح� يطلب مؤتمر أ
(أ) ي ن
الطراف ذلك؛ أو
المانــة مــن أ
ـ� تقــرر اللجنــة ،اســتناداً إىل المعلومــات الـ تـ� حصلــت عليهــا أ
(ب) حـ ي ن
الط ـراف
ي
خــال اضطالعهــا بالمهــام المســندة إليهــا ،وقدمتهــا إىل اللجنــة ،أن هنــاك مــا يدعــو إىل
دراســة قضيــة عــدم امتثــال عــام وتقديــم تقريــر عنهــا إىل مؤتمــر أ
الط ـراف.

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ت
ال� تستعرضها اللجنة؟
باء -ما نوع القضايا ي
يجــوز للجنــة أن تــدرس القضايــا المنهجيــة المتعلقــة باالمتثــال العــام والـ تـ� تهــم جميــع أ
الطـراف (الفقــرة
ي
.)25

جيم -كيف شت�ع اللجنة ف ي� استعراض القضايا العامة المتعلقة بالتنفيذ
واالمتثال؟
•كقاعــدة عامــة ،تكــون اجتماعــات اللجنــة الســتعراض القضايــا المتعلقــة باالمتثــال مفتوحــة
أ
للط ـراف وللجمهــور ،ما لــم تقــرر اللجنــة خــاف ذلــك (المــادة .)8
•ويقـ ِّـدم المخطــط أدنــاه لمحــة عامــة عــن كيفيــة قيــام اللجنــة باســتعراض قضايــا عامــة تتعلــق
باالمتثــال بموجــب اتفاقيــة روتردام:

طلب من مؤتمر أ
الطراف

قضايا عامة حددتها اللجنة ف ي� ضوء
المعلومات الخاصة أ
بالطراف وفرتها
أ
المانة

استعراضاللجنة
• مشاورات
• جمع المعلومات
• وضع استنتاجات خلصت
إليها و /أو توصيات

رفع تقارير إىل مؤتمر أ
الطراف
• أ
العمال المنجزة
•االستنتاجات و/أو
التوصيات
المستقبل
•برنامج العمل
ي

•يجوز للجنة أن تتلقى ،عن طريق أ
المانة ،معلومات ذات صلة من:
(أ) أ
الطراف؛

(ب) مصــادر ذات صلــة بحســب مــا تعتـ بـره ض�وري ـاً ومالئم ـاً ،وبموافقــة مســبقة مــن الطــرف
المعـ نـ� ،أو بنــاء عــى توجيــه مؤتمــر أ
الط ـراف؛
ً
ي

(ج) آليــة تبــادل المعلومــات الخاصــة باالتفاقيــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة،
بمــا ف� ذلــك أيــة تعليقــات مــن الطــرف المعـ نـ� والـ تـ� يتعـ ي ن
ـ� تزويدهــا بهــذه المعلومــات.
ي
ي
ي
(الفقــرة  )1( 21و())2
•عند دراسة القضايا المنهجية الخاصة باالمتثال العام ،يجوز للجنة أن (الفقرة :)22
(أ) تطلب معلومات من جميع أ
الطراف؛
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28

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

(ب) تطلــب ،وفق ـاً للتوجيهــات ذات الصلــة مــن مؤتمــر أ
الط ـراف ،معلومــات ذات صلــة مــن
أي مصــادر موثــوق بهــا ومــن خـ بـراء خارجيـ ي ن
ـ�؛
أ
خ�اتها ومعارفها.
(ج) تتشاور مع المانة وتستفيد من قاعدة ب
ف
و� هــذا الموضــع أيضـاً ،يجــوز للجنــة ،حيثمــا اقتـ ضـى الحــال ،أن تطلــب معلومــات محــددة،
• ي
أ
ت
ش
ـ� تتعامــل مــع المــواد
بنــا ًء عــى طلــب مــن مؤتمــر الطـراف أو مبــا�ة مــن لجــان االمتثـ
ـال الـ ي
الخطــرة والنفايــات تحــت رعايــة اتفاقــات بيئيــة أخــرى متعــددة أ
الطـراف  ،وأن تقــدم تقريـراً
النشــطة إىل مؤتمــر أ
عــن هــذه أ
الطـراف( .الفقــرة )28

 -6إىل أية جهة تقدم اللجنة تقاريرها؟
أ
يل:
تقدم اللجنة تقريراً إىل كل اجتماع عادي من اجتماعات مؤتمر الطراف يتضمن ما ي
أ
ت
ال� قامت بها اللجنة؛
(أ) العمال ي

(ب) استنتاجات أو توصيات اللجنة؛

(ج) برنامج العمل المقبل للجنة لينظر فيه مؤتمر أ
الطراف ويوافق عليه( .الفقرة )26

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

الول :جدول مقارنة أحكام آ
المرفق أ
ال ي ن
ليت�
مرجع

آلية بازل

آلية روتردام

أهداف آ
اللية

الفقرة 1

المادة  17من اتفاقية
روتردام

طبيعة آ
اللية

الفقرة 2

-

أعضاء اللجنة  -انتخابات

الفقرات  3و 4و6

الفقرات  1و 2و 4و5

أعضاء اللجنة -أعضاء المكتب

الفقرة 7

الفقرة 6

خ�ة
أعضاء اللجنة -ب

الفقرة 5

الفقرة 3

أعضاء اللجنة -تضارب المصالح

الفقرة 5

الفقرة 11

أعضاء اللجنة  -المهام

الفقرة 6

الفقرة 4

اجتماعات  -تواتر

الفقرة 8

الفقرة 7

اجتماعات  -حضور

الفقرة 16

الفقرة 8

اجتماعات – اتخاذ القرارات

الفقرة 25

الفقرة 10

تقديمات محددة – تقديم من الطرف
ذاته

الفقرة ( 9أ)

الفقرة ( 12أ)

تقديمات محددة – تقديم من طرف
بشأن آخر

الفقرة ( 9ب)

الفقرة ( 12ب)

تقديمات محددة – تقديم من أ
المانة
 /اللجنة

الفقرة ( 9ج)

الفقرة 13
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

مرجع

آلية بازل

آلية روتردام

تقديمات محددة – أ
الطر الزمنية

الفقرات ( 9ج) و 11و 13و14

الفقرات  13و 14و15
و17

تقديمات محددة – متطلبات رسمية/
جوانب إجرائية

الفقرات  10و 12و15

الفقرات  9و( 12أ)
و( 12ب) و16

تقديمات محددة – معلومات

الفقرة 22

الفقرتان  21و28

أول
تقديمات محددة -تقييم ي

الفقرة 18

الفقرة 18

تيس�
تقديمات محددة  -ي

الفقرة 19

الفقرة 19

تقديمات محددة – توصية لمؤتمر
أ
التداب�
الطراف باتخاذ مزيد من
ي

الفقرة 20

الفقرة 20

استعراض قضايا عامة  -والية

الفقرة 21

الفقرة 25

استعراض قضايا عامة -معلومات

الفقرة 22

الفقرات  21و 22و28

تقارير لمؤتمر أ
الطراف

الفقرتان  23و24

الفقرة 26

رصد

-

الفقرة 24

رسية

الفقرة 26

الفقرة 23

هيئات فرعية أخرى

نهاية الفقرة 2

الفقرة 27

استعراض آ
اللية

-

الفقرة 29

العالقة بتسوية المنازعات

الفقرة 27

الفقرة 30

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ن
الثا� :اختصاصات آلية تعزيز تنفيذ ت ز
االل�امات المنصوص عليها
المرفق ي
ف ي� اتفاقية بازل بشأن التحكُّم ف ي� نقل النفايات الخطرة والتخ ُّلص منها بع�
الحدود واالمتثال لها
أ
الهداف
الليــة هــو مســاعدة أ
 - 1الهــدف مــن هــذه آ
ف
ت
تز
و� تيسـ يـر
الطـراف ف ي�
ـ� ترتبهــا االتفاقيــة ،ي
االمتثــال الل�اماتهــا الـ ي
ف
وتشــجيع ورصــد واســتهداف تحقيــق ت ز
االل�امــات الــواردة ي� االتفاقيــة واالمتثــال لها.

طبيعة آ
اللية
 - 2وتكــون آ
الليــة غـ يـر تصادميــة ،وشــفافة وفعالــة الكلفــة ووقائيــة مــن حيــث طبيعتهــا ،وبســيطة ومرنــة
وغــر ملزمــة وموجهــة نحــو مســاعدة أ
وتــول اهتمامــاً خاصــاً
الطــراف ف ي� تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة بــازل,
ي
ي
لالحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة أ
ت
ـ� تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال ،كمــا ترمــي إىل تعزيــز
ـ
ال
ـرى
ـ
خ
وال
الليــة إن يتكمــل العمــل الــذي تؤديــه هيئــات االتفاقيــة أ
الطــراف .وعــى آ
بــ� جميــع أ
التعــاون ي ن
الخــرى
القليميــة التفاقيــة بــازل.
والمراكــز إ

التكوين والوالية
 - 3وتنشــأ بموجــب هــذا لجنــة معنيــة بــإدارة هــذه آ
الليــة («اللجنــة») .وتتألــف مــن  15عضــواً تســميهم
أ
ف
القليميــة
الطــراف ،يعملــون وفقــاً للفقــرة  ،4وعــى أســاس التمثيــل الجغــر يا� العــادل للمجموعــات إ
أ
أ
الخمــس للمــم المتحــدة ،ينتخبهــم مؤتمــر الطــراف.
 - 4إذا اســتقال عضـ ٌـو ف ي� اللجنــة أو كان غـ يـر قــادر عــى إكمــال فـ تـرة واليتــه أو واليتهــا أو عــى أداء مهامــه أو
مهامهــا ،يقــوم الطــرف الــذي رشــح ذلــك العضــو تب�شــيح منــاوب للعمــل لبقيــة فـ تـرة الوالية.
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

بخــرة تتصــل
 - 5ويــؤدي أعضــاء اللجنــة عملهــم بموضوعيــة ولخدمــة صالــح االتفاقيــة ،ويتمتعــون ب
بالموضــوع الجوهــري لالتفاقيــة ف ي� مجــاالت مــن بينهــا المياديــن العلميــة والتقنيــة واالجتماعيــة واالقتصادية
و/أو القانونيــة.
الليــة ،ينتخــب مؤتمــر أ
و� االجتمــاع الــذي يعتمــد فيــه المقــرر الــذي تنشــأ بموجيــه آ
ف
الطـراف خمســة
ُ
 -6ي
ـ� مــن كل إقليــم لفـ تـرة واليتـ ي ن
أعضــاء ،واحــداً مــن كل إقليــم وذلــك لواليــة واحــدة ،وعـ شـرة أعضــاء ،اثنـ ي ن
ـ�.
الطـراف ف� كل اجتمــاع عــادي بعــد ذلــك ،بانتخــاب أ
ويقــوم مؤتمــر أ
ت
ن
العضــاء الجــدد لفــرة واليتـ يـ� ليحلــوا
ي
العضــاء الذيــن انتهــت فـ تـرة واليتهــم أو شــارفت عــى االنتهــاء .ولــن يعمــل أ
محــل أ
العضــاء ألك ـرث مــن
أ
ت
ت
ت
ن
ـ� متتاليتـ ي ن
واليتـ ي ن
ـ� .ولغـراض هـ
ـ� تبــدأ بانتهــاء اجتمــاع
ـ� «فــرة الواليــة» الفــرة الـ ي
ـذه االختصاصــات ,أتعـ ي
أ
ف
عــادي لمؤتمــر الطـراف وتنتهــي ي� نهايــة اجتمــاع الطـراف العــادي الــذي يليــه.

 - 7تنتخــب اللجنــة أ
العضــاء فيهــا – الرئيــس وثالثــة نــواب للرئيــس والمقــرر – اســتناداً إىل التمثيــل الجغـر ف يا�
أ
القليميــة الخمــس التابعــة للمــم المتحدة.
العــادل للمجموعــات إ
والخــر مــن اجتماعــات مؤتمــر أ
بــ� كل اجتمــاع عــادي آ
 - 8تجتمــع اللجنــة مــرة عــى أ
القــل ي ن
الطــراف
الخــرى .وتعــد أ
وباالقـ تـران مــع اجتماعــات هيئــات االتفاقيــة أ
المانــة ت
ال�تيبــات الجتماعــات اللجنــة وتقــدم
خدمــات لهــا.

تداب� لتقديمات محددة بشأن عدم االمتثال
ي
 - 9يجوز رفع التقديمات إىل اللجنة عن طريق:
(أ) الطــرف الــذي يخلــص إىل أنــه بالرغــم مــن بــذل قصــارى جهــده ،فإنــه غـ يـر قــادر عــى أو
لــن ي ْقـ ْـدر عــى القيــام بصــورة تامــة بتنفيــذ ت ز
ال�اماتــه بموجــب االتفاقيــة أو االمتثــال لهــا؛
ِ
ش
(ب) أي طــرف لــه شــواغل أو متأثــر بطــرف آخــر لــه ارتبــاط مبــا� بــه بموجــب االتفاقيــة لــم
يتمكــن مــن االمتثــال ت ز
الل�امــات االتفاقيــة و/أو مــن تنفيذهــا .وعــى أي طــرف ينــوى رفــع
ف
أي تقديــم ف� إطــار الفقــرة الفرعيــة أن يبلــغ الطــرف المشــكوك � امتثالــه ،وعــى الطرفـ ي ن
ـ�
ي
ي
بعــد ذلــك الســعي للتشــاور بهــدف حــل المســألة؛
ـ� أ
للمانــة ف� قيامهــا بالعمــل وفق ـاً لمهامهــا بموجــب المادتـ ي ن
(ج) إذا مــا تبـ ي ن
ـ�  13و ،16أن أي
ي
مــن أ
ف
الطـراف يواجــه صعوبــات محتملــة ي� االمتثــال لواجباتــه بموجــب المــادة  5والفقــرة
ش
 3مــن المــادة  13مــن االتفاقيــة� ،يطــة أن هــذه المســألة لــم تحــل خــال ثالثــة شــهور
ن
ـ�.
بالتشــاور مــع الطــرف المعـ ي

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

أ
يل:
 - 10يوجه أي تقديم ،باستثناء ما يقدم تحت الفقرة ( 9ج) ،إىل المانة كتابة ويعرض ما ي
(أ) المسألة موضع االهتمام؛
(ب) أ
الحكام ذات الصلة من االتفاقية؛ و
(ج) ي ن
وح� تنطبق الفقرة ( 9ب) ،إيراد معلومات تؤكد التقديم.

ـ� يتــم وضــع تقديــم بموجــب الفقــرة ( 9أ) ،توجــه أ
المانــة التقديــم ف� غضــون أسـ ي ن
 - 11حـ ي ن
ـبوع� مــن
ي
ف
تلقيهــا إيــاه ،إىل اللجنــة للنظــر فيــه ي� اجتماعهــا المقبــل.
 - 12يجــوز للطــرف المشــكوك ف ي� عــدم امتثالــه أن يقــدم ردوده و/أو تعليقاتــه عــى أي خطــوة أثنــاء
الجــراءات الــوارد وصفهــا ف ي� هــذا المقــرر.
إ
 - 13ف� حالــة أي تقديــم خــاف مــا هــو مــن طــرف يتعلــق باالمتثــال الخــاص بــه ،ترســل أ
المانــة ،ف ي� غضــون
ي
ين
أســبوع� مــن تســلمها التقديــم ،نســخة إىل الطــرف المشــكوك ف ي� عــدم امتثالــه لالتفاقيــة وإىل اللجنــة
للنظــر فيهــا ف ي� اجتماعهــا المقبــل.
ت
الــ� يقدمهــا الطــرف
 - 14دون االخــال بأحــكام الفقــرة  ،12يجــب أن تحــال المعلومــات إ
الضافيــة ي
المشــكوك ف� امتثالــه إىل أ
المانــة خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تلقــي التقديــم مــن جانــب الطــرف المعـ ن
ـ�،
ي
ي
مــا لــم تتطلــب ظــروف حالــة معينــة فـ تـرة زمنيــة ممــددة .وتحــال مثــل هــذه المعلومــات فــوراً إىل أعضــاء
أ
ف
ف
و� حالــة تقديــم تقريــر طبق ـاً للفقــرة ( 9ب) ،فــإن المعلومــات
المانــة للنظــر فيهــا ي� دورتهــا التاليــة .ي
أ
تحــال أيض ـاً مــن المانــة إىل الطــرف الــذي قــدم التقريــر.
 - 15ف ي� حالــة تحديــد طــرف ف ي� تقديــم أو أن يقــدم هــو نفســه تقديم ـاً ،فســوف يدعــى إىل المشــاركة ف ي�
بحــث التقديــم مــن جانــب اللجنــة .ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذا الطــرف لــن يشــارك ف ي� صياغــة واعتمــاد
ن
ت
ـ� مــن
ـ� تقــوم بهــا اللجنــة .ويتــم تقاســم أي نتائــج وتوصيــات مــع الطــرف
المعـ ي
النتائــج أو التوصيــات الـ ي
أ
أجــل النظــر فيــه وإتاحــة الفرصــة للتعليــق .وترســل أي تعليقــات مــع تقريــر اللجنــة إىل مؤتمــر الطـراف.
 - 16إن االجتماعــات الـ تـ� تتنــاول تقديمــات محــددة تتصــل بامتثــال أحــد أ
الطـراف عــى انفـراد ،ال تكــون
الط ـراف ي أ
مفتوحــة أمــام أ
الخــرى أو عامــة الجمهــور ،مــا لــم توافــق اللجنــة والطــرف الــذي يكــون وضــع
امتثالــه مشــكوكاً فيــه عــى خــاف ذلــك.
 - 17يجــوز ألي طــرف أيضـاً ،ف ي� إطــار آليــة االمتثــال ،دراســة واســتخدام المعلومــات المناســبة ذات الصلــة
ن
ـد� بشــأن صعوبــات االمتثــال.
المقدمــة مــن تنظيمــات المجتمــع المـ ي
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آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

تعت�ه:
 - 18يجوز للجنة أن تقرر عدم قبول أي تقديم إذا كانت ب
(أ)	ال يقدم إال قدراً ضئيال ً جداً من المعلومات؛ أو
(ب) يقوم عىل أساس يغ� سليم بصورة واضحة.

التيس�
إجراء
ي
 - 19ســوف تبحــث اللجنــة أي نــص مقــدم إليهــا طبقـاً للفقــرة  10بهــدف تحديــد الحقائــق أ
والســباب الجزريــة
للمســألة ذات االهتمــام و ،المســاعدة ف ي� حلهــا .وكجــزء مــن هــذه العمليــة قــد تقــدم اللجنــة إىل الطــرف بعــد
التشــاور مــع ذلــك الطــرف المشــورة ،والتوصيــات غـ يـر الملزمــة والمعلومــات المتعلقــة بعــدة أمــور مــن بينها:
المحلية/القليمية؛
(أ) إنشاء و/أو تعزيز قواعده التنظيمية
إ

ت
الــ� تمــر اقتصاداتهــا
(ب)
تيســر ي
ي
توفــر المســاعدة والســيما إىل البلــدان الناميــة والبلــدان ي
بمرحلــة انتقــال ،بمــا ف� ذلــك المســاعدة ف� كيفيــة الحصــول عــى الدعــم المــال أو التقــ�ن
ي
ي
ي
ي
شــامال ً نقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات؛
أ
ت
الــ� تواجــه مصاعــب
(ج) القيــام ،حســب االقتضــاء وبالتعــاون مــع الطــرف أو الطــراف ي
تتعلــق باالمتثــال ،بوضــع خطــط عمــل طوعيــة لالمتثــال ،واســتعراض تنفيذهــا .وقــد
تتضمــن خطــة العمــل الطوعيــة لالمتثــال عالمــات قيــاس وأهــداف ومـ ش
ـؤ�ات للخطــة
وكذلــك حــداً زمنيــاً إشــارياً لتنفيذهــا؛
ف
(د) أيــة ترتيبــات متابعــة لتقديــم التقاريــر المرحليــة إىل اللجنــة ،بمــا ي� ذلــك عــن طريــق
تدبــر وضــع التقاريــر الوطنيــة بموجــب المــادة .13
ي
ف
المشــورة والتوصيــات غـ يـر الملزمــة والمعلومــات غـ يـر المعلومــات المدرجــة ي� الفقـرات الفرعيــة مــن (أ) إىل
(د) عاليــه باالتفــاق مــع ذلــك الطــرف.

توصية إىل مؤتمر أ
الضافية
الطراف بشأن
التداب� إ
ي
 - 20بعــد تطبيــق إجـراء التيسـ يـر الــوارد ف ي� الفقــرة  19عاليــه ،ومراعــاة الســبب ونــوع ودرجــة وتواتــر صعــاب
االمتثــال ،وكذلــك قــدرة الطــرف المشــكوك ف� امتثالــه ،إذا رأت اللجنــة أن مــن الـ ضـروري ف� ضــوء الفقرتـ ي ن
ـ� 1
ي
ي
و 2مواصلــة اتخــاذ المزيــد مــن الجـراءات لتذليــل صعوبــات االمتثــال للطــرف ،قــد تــوص مؤتمــر أ
الطـراف
إ
ي
بــأن ينظــر ف ي�:

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

ن
ـ� ،بمــا ف ي� ذلــك تحديــد
(أ) تقديــم المزيــد مــن الدعــم بموجــب االتفاقيــة للطــرف المعـ ي
أولويــات المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات والحصــول عــى المــوارد الماليــة؛ أو
(ب) إصــدار بيــان تحذيــري وتوفـ يـر مشــورة فيمــا يتعلــق باالمتثــال ف ي� المســتقبل مــن أجــل
بــ� جميــع أ
مســاعدة أ
الطــراف ف� تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة بــازل وتشــجيع التعــاون ي ن
الطــراف.
ي
وأي إجراء من هذا القبيل يجب أن يتفق مع المادة  15من االتفاقية.

نظرة عامة
 - 21تقــوم اللجنــة وفقـاً لتوجيــه مــن مؤتمــر أ
الطـراف ،باســتعراض قضايــا عامــة تتعلــق باالمتثــال والتنفيــذ
بموجــب االتفاقيــة ،تتصــل بأمــور مــن بينها:
(أ) ضمان الدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات أ
الخرى والتخلص منها؛
إ
ين
الموظف�؛
وغ�هم من
(ب) تدريب موظفي الجمارك ي
ف
ن
والتقــ� وال ســيما للبلــدان الناميــة ،بمــا ي� ذلــك نقــل
المــال
(ج) الحصــول عــى الدعــم
ي
ي
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات؛
ف
(د) وضــع وتطويــر وســائل لكشــف االتجــار غـ يـر المـ شـروع والتغلــب عليــه ،بمــا ي� ذلــك أعمــال
ـى وأخــذ العينــات واالختبــارات؛
التقـ ّ ي
وتيس� تقديم التقارير بموجب المادة  13من االتفاقية؛ و
(هـ) رصد وتقييم
ي
(و) تنفيذ ت ز
ال�امات محددة واردة ف ي� االتفاقية واالمتثال لها.

المشاورات والمعلومات
 - 22لدى اضطالع اللجنة بمهامها ،يجوز لها القيام بأمور من بينها:
الط ـراف عــن طريــق أ
(أ) طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن جميــع أ
المانــة بشــأن القضايــا
العامــة المتصلــة باالمتثــال والتنفيــذ المطروحــة عــى بســاط البحــث لديهــا؛
(ب) التشاور مع أ
الجهزة التابعة لالتفاقية؛
ت
تعت�ها
ـ� ب
(ج) طلــب المزيــد مــن المعلومات مــن أي مصادر واالســتفادة مــن الدرايــة الخارجية أالـ ي
ض�وريــة ومناســبة إمــا بموافقــة الطــرف المعـ نـ� أو مبـ ش
ـا�ة مــن جانــب مؤتمــر الطراف؛
ي
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(د) القيــام ،بموافقــة طــرف (أطـراف) ،بجمــع معلومــات ف ي� إقليمهــا أو أقاليمهــا لغــرض تنفيــذ
مهــام اللجنــة؛
أ
ت
ـ� تشــكلت بموجــب
(هـ) التشــاور مــع المانــة واالعتمــاد عــى ب
خ�تهــا أوقاعــدة معرفتهــا فالـ ي
المــادة  16مــن االتفاقيــة ،والطلــب عــن طريــق المانــة ،معلومــات ،ي� شــكل تقريــر حســبما
يتناســب ،عــن مســائل خاضعــة للبحــث مــن جانــب اللجنــة؛ و
(و) استعراض التقارير الوطنية أ
للطراف المقدمة بموجب المادة  13من االتفاقية.

تقديم التقارير
 - 23تقــدم اللجنــة تقريـراً إىل كل اجتمــاع عــادي مــن اجتماعــات مؤتمــر أ
الطـراف عمــا أنجزتــه مــن أعمــال
أ
تنفيــذاً للمهــام المنوطــة بهــا بموجــب الفقرتـ ي ن
ـ�  19و 20وذلــك لمعلوميــة مؤتمــر الطـراف و/أو للنظــر فيــه
مــن جانبــه.
 - 24كمــا تقــدم اللجنــة إىل كل اجتمــاع عــادي مــن اجتماعــات مؤتمــر أ
الطـراف ،تقريـراً عــن أيــة اســتنتاجات
ت
خلصــت إليهــا و/أو أيــة توصيــات وضعتهــا بموجــب الفقــرة  ،21وعــن اق�احاتهــا المتعلقــة بمــا قــد يلــزم
مســتقبال مــن أعمــال بشــأن القضايــا العامــة لالمتثــال والتنفيــذ ،لينظــر فيهــا مؤتمــر أ
الط ـراف ويوافــق
ً
عليهــا.

اتخاذ القرارات
 - 25ســتبذل اللجنــة كل جهــد للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن جميــع المســائل الموضوعيــة وذلــك عــن طريــق
ف
ف
ت
ـ� ال يمكــن فيهــا ذلــك ســوف يعكــس التقريــر والتوصيــات آراء جميــع
االتفــاق ي� ال ـرأي .ي
و� الحــاالت الـ ي
آ
ف
أعضــاء اللجنــة .إذا اســتنفذت جميــع الجهــود للتوصــل إىل توافــق ي� الراء ولــم يتــم التوصــل ،يتخــذ أي
قـرار كملجــأ أخــر بنســبة ثلـث أغلبيــة أ
العضــاء ض
الحا�يــن والمصوتـ ي ن
ـ� أو مــن جانــب ثمانيــة أعضــاء أيهمــا
ي
ي
ن
ش
ـو�.
ـ
القان
ـاب
ـ
النص
ـة
ـ
اللجن
ـن
ـ
م
ـاء
ـ
أعض
ة
ـر
ـ
أكـ بـر .ويشــكل ع
ي

آ
ت
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الرسية
 - 26عــى اللجنــة وأي طــرف أو آخريــن مشـ ي ن
ـارك� ف ي� مداولتهــا ،حمايــة رسيــة المعلومــات الــواردة بوصفهــا
معلومــات رسيــة.

العالقة مع أحكام االتفاقية
آ
الخالل بأحكام المادة  20بشأن تسوية المنازعات.
 - 27سوف تقوم هذه اللية دون إ
 - 28ولــدى أداء وظائفهــا بموجــب الفق ـرات  19و 20و 21تراعــي اللجنــة أي إج ـراءات محــددة تنــص عليهــا
بالخفــاق ف� تلبيــة ت ز
ال�امــات االتفاقيــة.
االتفاقيــة فيمــا يتعلــق إ
ي
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المرفق الثالث :المرفق السابع التفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء
معينة
الموافقة ُ
المسبقة عن علم عىل مواد كيميائية ومبيدات آفات َّ
ف
خطرة متداولة ي� التجارة الدولية
الجراءات آ
والليات المتعلقة باالمتثال التفاقية روتردام
إ
 - 1تُ ْن َشأْ بموجب هذا النص لجنة امتثال (يُشار إليها فيما بعد باسم ’’اللجنة‘‘).

أ
العضاء
العضــاء ،ثــم ينتخبهــم مؤتمــر أ
الطـراف تب�شــيح أ
 - 2تتألــف اللجنــة مــن  15عضــواً .وتقــوم أ
الطـراف عــى
أ
ف
القليميــة الخمــس للمــم المتحــدة.
أســاس التمثيــل الجغـر يا� العــادل للمجموعــات إ

 - 3تكــون لــدى أ
العضــاء خـ بـرة ومؤهــات محــددة ف ي� جوهــر الموضــوع الــذي تغطيــه االتفاقيــة ،ويعملــون
بموضوعيــة وبالشــكل الــذي يؤمــن مصلحــة االتفاقيــة عــى أفضــل وجــه.

انتخاب أ
العضاء
الول لمؤتمــر أ
 - 4ف� االجتمــاع أ
الط ـراف بعــد بــدء نفــاذ هــذا المرفــق ،ينتخــب المؤتمــر ثمانيــة أعضــاء ف ي�
ي
أ
ف
اللجنــة لفـ تـرة واليــة واحــدة ،وســبعة أعضــاء لفـ تـر ت ي� واليــة .ويقــوم مؤتمــر الطـراف ،ي� كل اجتمــاع عــادي
كاملتــ� ليحلــوا محــل أ
العضــاء الذيــن انتهــت ت
بعــد ذلــك ،بانتخــاب أعضــاء جــدد ت
ين
فــرة
لفــر ت ي� واليــة
عضويتهــم ،أو أوشــكت عــى االنتهــاء .وال يحــق أ
للعضــاء أن يخدمــوا ألك ـرث مــن فـ تـر ت� واليــة متتاليتـ يـ�.ن
ي
ولغ ـراض هــذا المرفــق’’ ،فـ تـرة الواليــة‘‘ تعـ نـ� الفـ تـرة الـ تـ� تبــدأ بانتهــاء اجتمــاع عــادي لمؤتمــر أ
أ
الط ـراف
ي
ي
وتنتهــي بنهايــة االجتمــاع العــادي التــال لمؤتمــر أ
الط ـراف.
ي
ت
 - 5إذا اســتقال أحــد أعضــاء اللجنــة ،أو لــم يتمكــن مــن إكمــال فــرة عضويتــه ،أو تأديــة مهامــه ،يقــوم
الطــرف الــذي رشــح ذلــك العضــو تب�شــيح بديــل لــه ليكمــل الفـ تـرة المتبقيــة مــن فـ تـرة الواليــة.

آ
ت
ـ� بازل وروتــردام واالمتثــال لهما
الإجــراءات وال ليــات بشــأن تنفيــذ اتفاقيـ ي

أعضاء المكتب
ـاو� ،وفقـاً للمــادة 30
 - 6تنتخــب اللجنــة رئيسـاً لهــا ،وتنتخــب نائبـاً واحــداً للرئيــس ُ
ومقـ ِّـرراً عــى أســاس تنـ ب ي
مــن النظــام الداخــ� لمؤتمــر أ
الطـراف.
ي

االجتماعات
 - 7تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بحســب الـ ضـرورة ،وباالقـ تـران مــع اجتماعــات مؤتمــر أ
الط ـراف أو هيئــات
االتفاقيــة أ
الخــرى ،حيثمــا أمكــن.
 - 8ورهنــاً بأحــكام الفقــرة  9أدنــاه ،تكــون اجتماعــات اللجنــة مفتوحــة أ
للطــراف وللجمهــور ،ما لــم
تقــرر اللجنــة خــاف ذلــك .وعندمــا تعالــج اللجنــة إفــادات مقدمــة وفق ـاً للفقــرة  12أو  13أدنــاه ،تكــون
االجتماعــات مفتوحــة أ
للطـراف ومغلقــة للجمهــور ،مــا لــم يوافــق الطــرف المشــكوك ف ي� امتثالــه عــى غـ يـر
ذلــك .وال يحــق أ
للط ـراف أو المراقبـ ي ن
ـ� الذيــن يكــون االجتمــاع مفتوح ـاً لهــم المشــاركة ف ي� االجتماعــات،
ف
ما لــم تتفــق اللجنــة والطــرف المشــكوك ي� امتثالــه عــى غـ يـر ذلــك.
 - 9ف ي� حــال تقديــم إفــادة تتعلــق باحتمــال عــدم امتثــال طــرف ،توجــه إليــه الدعــوة للمشــاركة ف ي� بحــث
ف
الفــادة .بيــد أنــه ال يجــوز لهــذا الطــرف أن يشــارك ف ي� وضــع واعتمــاد توصيــة أو اســتنتاج
اللجنــة ي� هــذه إ
صــادر عــن اللجنــة يتعلــق بهــذه المســألة.
 - 10تبــذل اللجنــة قصــارى جهدهــا للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن جميــع المســائل الجوهريــة بتوافــق آ
الراء.
ف
و� حــال تعــذر ذلــك ،يعكــس تقريــر االجتمــاع وجهــات نظــر جميــع أعضــاء اللجنــة .وإذا اســتنفدت
ي
آ
ف
جميــع الجهــود المبذولــة للتوصــل إىل توافــق ي� الراء ولــم يتــم التوصــل إىل اتفــاق ،يتخــذ أي قـرار ،كحــل
أخــر ،بأغلبيــة أربعــة أخمــاس أ
العضــاء ض
الحا�يــن والمصوتـ ي ن
ـ� أو بأغلبيــة  8أعضــاء ،أيهمــا أكـ بـر .ويتكــون
ي
ن
ـو� للجنــة مــن عـ شـرة أعضــاء.
النصــاب القانـ ي

ـا� أو غـ يـر المبـ ش
 - 11يتجنــب كل عضــو ف ي� اللجنــة تضــارب المصالــح المبـ ش
ـا� ف ي� أي مســألة تنظــر فيهــا
ـا� أو غـ يـر مبـ ش
اللجنــة .وإذ وجــد العضــو نفســه ف ي� مواجهــة حالــة تضــارب مبـ ش
ـا� للمصلحــة ،أو إذا كان مــن
رعايــا الطــرف المشــكوك ف� امتثالــه ،يلفــت الطــرف انتبــاه اللجنــة إىل هــذا أ
المــر قبــل أن تنظــر ف ي� المســألة.
ي
ن
ـ� ف ي� وضــع واعتمــاد توصيــة تصــدر عــن اللجنــة بهــذا الشــأن.
وال يشــارك العضــو المعـ ي
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 - 12يجوز للجهات التالية تقديم عرائض للجنة كتابةً عن طريق أ
المانة:
(أ) طــرف يعتقــد بأنــه ،بالرغــم مــن بــذل مــا ف� وســعه ،غـ يـر قــادر عــى االمتثــال ت ز
الل�امــات
ي
معينــة بموجــب االتفاقيــة .وينبغــي أن تتضمــن هــذه العرائــض تفاصيــل عــن ت ز
االل�امــات
المحــددة ذات الصلــة ،وتقييمـاً للســبب الــذي قــد يجعــل الطــرف غـ يـر قــادر عــى الوفــاء
ت
بتلــك ت ز
الــ� تثبــت ذلــك ،أو
االل�امــات .ويجــوز ،بقــدر إ
المــكان ،تقديــم المعلومــات ي
أ
ت
الثباتــات .ويجــوز أن يشــمل التقريــر
الفــادة بالماكــن الـ
ـ� يمكــن أن توجــد بهــا تلــك إ
إ
مق�حــات بحلــول يـ يـرى الطــرف أنهــا أ
ت
النســب الحتياجاتــه الخاصــة؛
ـا� أو يحتمــل أن يتـ ضـرر بشــكل مبـ ش
(ب) طــرف متـ ضـرر بشــكل مبـ ش
ـا� مــن إخفــاق مزعــوم مــن
ت
ز
طــرف آخــر ف ي� االمتثــال الل�اماتــه بموجــب االتفاقيــة .وعــى الطــرف الــذي ينــوي تقديــم
عريضــة ف ي� إطــار هــذه الفقــرة الفرعيــة أن يقــوم ،قبــل المــض ي ف ي� التقديــم ،بإجــراء
مشــاورات مــع الطــرف المشــكوك ف ي� امتثالــه .وينبغــي أن يشــمل التقديــم تفاصيــل عــن
ف
الــ� ض
ت
تز
تــرر
االل�امــات المحــددة ومعلومــات داعمــة للعريضــة؛ بمــا ي� ذلــك الكيفيــة ي
ض
الطــرف بهــا أو يحتمــل أن يتــرر بهــا.

 - 13بغيــة تقييــم الصعوبــات المحتملــة الـ تـ� قــد تواجههــا أ
الطـراف ف� الوفــاء ت ز
بال�اماتهــا بموجــب المــواد
ي
ي
وبعــد أن تسـلِّم أ
المانــة اللجنــة المعلومــات المقدمــة مــن هــذه
 ،)1( 4و ،)1( 5و ،)2( 5و 10مــن االتفاقيــة،
ُ
الطـراف عمـا بتلــك أ
أ
الحــكام ،يتعـ ي ن
ـةً
ـ� عــى اللجنــة أن تخطــر الطــرف كتابـ بشــأن المســألة المعنيــة .وإذا
ً
أ
ن
ـ� وواصلــت اللجنــة
لــم تُحــل المســألة خــال  90يومـاً عــن طريــق التشــاور عـ بـر المانــة مــع الطــرف المعـ ي
دراســة المســألة ،فإنــه يتعـ ي ن
ـ� عليهــا القيــام بذلــك وفقـاً للفقـرات  16إىل  24أدنــاه.
 - 14تحيــل أ
المانــة العرائــض بموجــب الفقــرة ( 12أ) أعــاه إىل أعضــاء اللجنــة ،ف� غضــون أسـ ي ن
ـبوع� مــن
ي
ف
ـال للجنــة.
تلقيهــا إياهــا ،لبحثهــا ي� االجتمــاع التـ ي
 - 15تقــوم أ
المانــة ،ف� غضــون أسـ ي ن
ـبوع� مــن تلقيهــا ألي إفــادة بموجــب الفقــرة الفرعيــة ( 12ب) أو وفقـاً
ي
ف
للفقــرة  13أعــاه ،بإرســال نســخة منهــا إىل الطــرف المشــكوك ي� امتثالــه لالتفاقيــة ،وإىل أعضــاء اللجنــة
ف
ـال للجنــة.
لبحثهــا ي� االجتمــاع التـ ي
ف
الجراءات
 - 16يجــوز للطــرف المشــكوك ي� امتثالــه أن يقــدم ردوداً أو تعليقــات عنــد كل مرحلــة مــن مراحــل إ
الــوارد وصفهــا ف ي� هــذا المرفق.
الخــال بالفقــرة  16أعــاه ،توجــه أي معلومــات إضافيــة يقدمهــا طــرف مشــكوك ف ي� امتثالــه
 - 17دون إ
اســتجابةً لفــادة ،إىل أ
المانــة خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تســلم الطــرف للإفــادة ،مــا لــم تســتدع
إ
الظــروف المحيطــة بحالــة معينــة فـ تـرة زمنيــة أطــول .وتحــال هــذه المعلومــات عــى الفــور إىل أعضــاء

ـال للجنــة .ولــدى تقديــم إفــادة عمـا ً بالفقــرة ( 12ب) أعــاه ،تقــوم
اللجنــة للنظــر فيهــا أثنــاء االجتمــاع التـ ي
أ
الفــادة.
المانــة بتوجيــه المعلومــات أيض ـاً إىل الطــرف الــذي قــدم إ
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ف
ف
ت
تعت� أنها:
 - 18يجوز للجنة أن تقرر عدم الم�ض ي قدماً ي� النظر ي� إ
ال� ب
الفادات ي
(أ) ضئيلة القيمة؛
(ب) قائمة عىل أسس واهية بصورة واضحة.

التيس�
ي
 - 19تنظــر اللجنــة ف ي� أي إفــادة تقــدم إليهــا وفقــاً للفقــرة  12أو عمــا ً بالفقــرة  13أعــاه بغيــة تحديــد
والســباب الجذريــة للمســألة موضــوع االهتمــام والمســاعدة ف� حلهــا ،مــع أ
الحقائــق أ
الخــذ ف ي� االعتبــار
ي
ـ�:
المــادة  16مــن االتفاقيــة .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،قــد تــزود اللجنــة الطــرف بمــا يـ ي
(أ) المشورة؛
(ب) توصيات يغ� ملزمة؛

(ج) أي معلومــات أخــرى الزمــة لمســاعدة الطــرف ف ي� وضــع خطــة لالمتثــال ،بمــا ف ي� ذلــك
الطــر الزمنيــة أ
أ
والهــداف.

التداب� الممكنة لمعالجة قضايا االمتثال
ي
 - 20إذا رأت اللجنــة ،بعــد اتخاذهــا لتدابـ يـر التيسـ يـر المبينــة ف ي� الفقــرة  19أعــاه ومراعاتهــا ألســباب مصاعب
تحقيــق االمتثــال وأنواعهــا ودرجاتهــا ووت�تهــا ،ومنهــا القــدرات الماليــة والتقنيــة أ
للط ـراف المشــكوك ف ي�
ي
امتثالهــا ،أن مــن الـ ضـروري اقـ تـراح تدابـ يـر أخــرى لمعالجــة مشــكالت امتثــال طــرف مــا ،فإنــه يجــوز للجنــة
أن تــوص مؤتمــر أ
الطـراف ،آخــذة ف ي� االعتبــار قدراتهــا بموجــب المــادة ( )5( 18ج) مــن االتفاقيــة ،باتخــاذ
ي
ً
ـدول لتحقيــق االمتثــال:
ـ
ال
ـون
ـ
للقان
ا
ـ
وفق
ـة
ـ
التالي
التدابـ يـر
ي
ن
ـ� بموجــب االتفاقيــة ،بمــا ف ي� ذلــك ،حســب
(أ) تقديــم المزيــد مــن الدعــم للطــرف المعـ ي
تيســر الحصــول عــى المــوارد الماليــة والمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات؛
االقتضــاء،
ي
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(ب) تقديــم المشــورة بشــأن االمتثــال ف� المســتقبل مــن أجــل مســاعدة أ
الطـراف عــى تنفيــذ
ي
ـ� جميــع أ
أحــكام االتفاقيــة ،وتشــجيع التعــاون بـ ي ن
الط ـراف؛
ن
المع� أن يقدم استكماال ً بشأن جهوده؛
(ج) الطلب إىل الطرف
ي
(د) إصدار بيان يعرب فيه عن انشغاله بشأن عدم االمتثال المحتمل مستقبالً؛
(ه) إصدار بيان يعرب فيه عن انشغاله بشأن عدم االمتثال الراهن؛
(و) الطلب إىل أ
ال ي ن
م� التنفيذي بأن يعلن عن حاالت عدم االمتثال؛
(ز) توصية الطرف يغ� الممتثل بمعالجة حالة عدم االمتثال بغية تسوية الوضع.

تداول المعلومات
)1( -21

يجوز للجنة أن تتلقى ،عن طريق أ
المانة ،معلومات ذات صلة من:

(أ) أ
الطراف؛

(ب) مصــادر ذات صلــة بحســب مــا تعتـ بـره ض�وري ـاً ومالئم ـاً ،وبموافقــة مســبقة مــن الطــرف
المعـ نـ� ،أو بنــاء عــى توجيــه مؤتمــر أ
الط ـراف؛
ً
ي
(ج) آليــة تبــادل المعلومــات الخاصــة باالتفاقيــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة.
ن
ـ� ،وتدعــوه إىل تقديــم تعليقاتــه عليهــا؛
وتوفــر اللجنــة هــذه المعلومــات للطــرف المعـ ي
أ
ف
ت
ـ� تنظــر
( )2يجــوز للجنــة أن تطلــب أيضأـاً معلومــات مــن المانــة ،ي� شــكل تقريــر عــن المســائل الـ ي
فيها اللجنة حيثما يقت�ض ي المر ذلك.
 -22تحقيق ـاً ألغ ـراض دراســة القضايــا المنهجيــة الخاصــة باالمتثــال العــام بموجــب الفقــرة  25أدنــاه،
يجــوز للجنــة أن:
(أ) تطلب معلومات من جميع أ
الطراف؛

(ب) تطلــب ،وفق ـاً للتوجيهــات ذات الصلــة مــن مؤتمــر أ
الط ـراف ،معلومــات ذات صلــة مــن
أي مصــادر موثــوق بهــا ومــن خـ بـراء خارجيـ ي ن
ـ�؛
أ
خ�اتها ومعارفها.
(ج) تتشاور مع المانة وتستفيد من قاعدة ب
 -23رهنـاً بالمــادة  14مــن االتفاقيــة ،تقــوم اللجنــة أو أي طــرف أو أي شــخص مــن المشـ ي ن
ـارك� ف ي� مــداوالت
اللجنــة ،بحمايــة رسيــة المعلومــات المقدمــة عــى نحــو رسي.
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الرصد
 - 24ينبغي للجنة أن تتوىل رصد النتائج ت
الم�تبة عىل إجراء يتخذ عمال ً بالفقرة  19أو  20أعاله.

قضايا االمتثال العامة
 - 25يجــوز للجنــة أن تــدرس القضايــا المنهجيــة المتعلقــة باالمتثــال العــام والـ تـ� تهــم جميــع أ
الطـراف،
ي
وذلــك:
ح� يطلب مؤتمر أ
(أ) ي ن
الطراف ذلك؛
المانــة مــن أ
ـ� تقــرر اللجنــة ،اســتناداً إىل المعلومــات الـ تـ� حصلــت عليهــا أ
(ب) حـ ي ن
الط ـراف
ي
خــال اضطالعهــا بالمهــام المســندة إليهــا بموجــب االتفاقيــة ،وقدمتهــا إىل اللجنــة ،أن
هنــاك مــا يدعــو إىل دراســة قضيــة عــدم امتثــال عــام وتقديــم تقريــر عنهــا إىل مؤتمــر
أ
الط ـراف.

التقارير المقدمة إىل مؤتمر أ
الطراف
أ
يل:
 - 26تقدم اللجنة تقريراً إىل كل اجتماع عادي من اجتماعات مؤتمر الطراف يتضمن ما ي
أ
ت
ال� قامت بها اللجنة؛
(أ) العمال ي

(ب) استنتاجات أو توصيات اللجنة؛

ت
ن
ـ�
ـ�
الجتماعاتهــا المرتقبــة الـ ي
(ج) برنامــج العمــل المقبــل للجنــة ،ويشــمل ذلــك الجــدول الزمـ ي
أ
تــرى أنهــا ض�وريــة إلنجــاز برنامــج عملهــا ،لينظــر فيــه مؤتمــر الطـراف ويوافــق عليــه.

الهيئات الفرعية أ
الخرى
 - 27حيثمــا تتداخــل أنشــطة اللجنــة المتعلقــة بقضايــا معينــة مــع مســؤوليات هيئــة أخــرى تابعــة التفاقيــة
روتــردام ،يجــوز لمؤتمــر أ
الطـراف أن يوعــز للجنــة بالتشــاور مــع هــذه الهيئــة.
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تقاسم المعلومات مع لجان االمتثال ف ي� إطار االتفاقات البيئية المتعددة
أ
الطراف ذات الصلة
 - 28يجــوز للجنــة ،حيثمــا اقتـ ضـى الحــال ،أن تطلــب معلومــات محــددة ،بنــا ًء عــى طلــب مــن مؤتمــر
أ
ت
ـ� تتعامــل مــع المــواد الخطــرة والنفايــات تحــت رعايــة
الطـراف أو بمبــادرة منهــا ،أمــن لجــان االمتثــال الـ ي
أ
أ
اتفاقــات بيئيــة متعــددة الط ـراف ،وأن تقــدم تقري ـراً عــن هــذه النشــطة إىل مؤتمــر الط ـراف.

استعراض آلية االمتثال
الطراف عىل نحو منتظم تنفيذ الجراءات آ
 - 29يستعرض مؤتمر أ
والليات المبينة ف ي� هذا المرفق.
إ

العالقة بمسألة تسوية المنازعات
 - 30ال تخل هذه الجراءات آ
والليات بالمادة  20من االتفاقية.
إ
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