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تصدير

ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عَب احلدود (املشار إليها فيما يلي
تُعتَََب اتفاقية بازل بشأن
بـ”اتفاقية بازل“) االتفاق البيئي العاملي الرئيسي متعدد األطراف الذي ينظم نقل النفايات اخلطرة عَب احلدود.
واهلدف العام التفاقية بازل هو محاية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
واعتُمدت اتفاقية بازل يف آذار/مارس  1989ودخلت حيِّز النفاذ يف أيار/مايو .1992
وتُلزم الفقرة  3من املادة  13من اتفاقية بازل األطراف بإبالغ املعلومات ذات الصلة بتنفيذها لالتفاقية .وتقدم
األطراف تقارير سنوية لألمانة واليت جيري من خالل تقدميها إىل مؤمتر األطراف (املشار إليه فيما يلي باسم
”مؤمتر األطراف“) .تتيح عملية تقدمي التقارير املشار إليها للهيئات املختصة املنشأة مبوجب اتفاقية بازل ،رصد
التنفيذ وحتديد املسائل اليت يتعني معاجلتها.
وعلى مدار سنوات ،كلف مؤمتر األطراف جلنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا (يشار إليها
فيما بعد باسم ”اللجنة“) مبهمة حتسني تنفيذ االلتزام بتقدمي التقارير الوطنية [أو اإلبالغ] واالمتثال له مبوجب
الفقرة  3من املادة  13من االتفاقية .ومشل ذلك رصد تقدمي التقارير وإحاطة مؤمتر األطراف مبعدل تقدميها
وتوقيت واكتمال التقارير الوطنية املقدَّمة من األطراف .وبرغم وجود حتسن طفيف منذ عام  ،2010مل جير
بلوغ األهداف املرجوة من تقدمي التقارير اليت اعتمدها مؤمتر األطراف منذ عام  )1(2009قط وحىت 15
( )2
حزيران/يونيه  ،2018مل يقدم سوى  55يف املائة من األطراف يف اتفاقية بازل تقاريرها الوطنية لعام .2015
ويواجه بعض األطراف صعوبات يف تقدمي التقارير الوطنية :مل يقدم حنو  40من األطراف تقاريرها منذ عام
.2009
وأعدت هذه الوثيقة مبوجب الوالية املناطة مبوجب املقرر ا ب  )3(7/12-حيث اعتمد مؤمتر األطراف خالل
ُ
اجتماعه الثاين عشر برنامج عمل اللجنة لفرتة السنتني  ،2017 – 2016وطالب اللجنة بإجراء عدد من
األنشطة لتحسني تنفيذ االلتزام بتقدمي التقارير الوطنية واالمتثال له مبوجب الفقرة  3من املادة  13من االتفاقية.
وبعد اعتماد النموذج َّ
املنقح لتقدمي التقارير الوطنية ،تشتمل هذه األنشطة على تنقيح اإلرشادات القائمة بشأن
( )5
حتسني التقارير الوطنية( .)4وجرى تقدمي املسودة األوىل لإلرشادات بغرض اإلحاطة أثناء االجتماع الثالث
عشر ملؤمتر األطراف الذي كلف اللجنة مبوجب املقرر ا ب 9/13 -بوضع الصيغة النهائية هلا أو للنظر فيها
وإمكان اعتمادها من جانب املؤمتر يف اجتماعه الرابع عشر[ .اعتمدت هذه اإلرشادات من جانب مؤمتر
األطراف يف اجتماعه [ ]...ومبوجب املقرر ا ب –[.]]...[/]...

( )1طالب مؤمتر األطراف مبوجـب املقـرر ا ب –  11/10اللجنـة للمـرة األوىل بتصـنيف أداء امتثـال األطـراف بشـأن تقـدمي
التقارير الوطنية بداية من عام  .2009وجرى متديد هذه الوالية مبوجب املقررين ا ب  8/11-وا ب .7/12
( )2يرد التصنيف يف الوثيقة  ،UNEP/CHW/CC.13/4/Add.1املرفق الثاين.
( )3املقرر ا ب –  7/12متاح على العنوان التايل:
http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/ReportsandDecisions/tabid/3303/Default.aspx

( )4
( )5
4

وضعت اللجنة الصيغة السابقة لإلرشادات يف إطار برنامج عملها للفرتة .2008-2007
انظر املرفق األول من الوثيقة .UNEP/CHW.10/INF/11
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هذه الوثيقة اإلرشادية هي يف املقام األول دليل عملي للمسئولني التقنيني الوطنيني عن مجع املعلومات وإعداد
التقارير الوطنية السنوية .ومن املتوقع أن تكمل هذه الوثيقة قائمة الوثائق اإلرشادية املتاحة بشأن تنفيذ اتفاقية
بازل(.)6
ال ينبغي أن يُفهم أو يُفسر أي بند يف هذه الوثيقة على حنو خمالف لنصوص االتفاقية واملقررات ذات الصلة
اليت اعتمدها مؤمتر األطراف .وترحب اللجنة بأي تعليقات من األطراف بشأن حمتوى هذه الوثيقة اإلرشادية
وعن تطبيقاهتا .كل األطراف مدعوة إىل إرسال هذه التعليقات إىل األمانة.brs@brsmeas.org :
وقد تسىن وضع هذا الدليل بفضل الدعم املايل الذي قدمه االحتاد األورويب والنرويج.

( )6

.http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx
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أوالً  -الغرض من هذه اإلرشادات
 -1أعدت هذه الوثيقة اإلرشادية للمساعدة على تنفيذ الفقرة  3من املادة  13التفاقية بازل اليت تنص
على ما يلي:

”حتيل األطراف عن طريق األمانة ،وفقاً للقوانني واألنظمة الوطنية ،إىل مؤمتر األطراف املنشأ مبقتضى
املادة  ،15قبل هناية كل عام تقوميي ،تقريراً عن العام التقوميي السابق يتضمن املعلومات التالية:
(أ)

السلطات املختصة وجهات االتصال اليت عينتها عمالً باملادة 5؛

(ب) املعلومات املتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات اخلطرة أو النفايات
األخرى عَب احلدود ،مبا يف ذلك:
’‘ 1

كمية النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى املصدرة ،وفئتها ،وخواصها ،ووجهتها النهائية،
وأي بلد عبور ،وطريقة التخلص منها ،على النحو الوارد يف الرد على اإلخطار؛

’‘ 2

كمية النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى املستوردة وفئتها ،وخواصها ،ومنشأها ،وطرق
التخلص منها؛

’‘ 3

عمليات التخلص اليت مل تتم على النحو املستهدف؛

’‘ 4

اجلهود املبذولة لتحقيق خفض يف مقدار النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى اخلاضعة للنقل
عَب احلدود؛

(ج) معلومات عن التدابري اليت اختذهتا تنفيذاً هلذه االتفاقية؛

(د) معلومات عن إحصائيات حمددة متاحة قامت جبمعها عن آثار توليد النفايات اخلطرة أو
النفايات األخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئة؛

(ه) معلومات تتعلق باالتفاقات والرتتيبات الثنائية ومتعددة األطراف واإلقليمية اليت عقدهتا عمالً
باملادة  11من هذه االتفاقية؛
(و) معلومات عن احلوادث اليت وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى
والتخلص منها عَب احلدود وعن التدابري املتخذة ملواجهة هذه احلوادث؛
(ز) معلومات عن خيارات التخلص املستخدمة داخل املنطقة اخلاضعة لوالياهتا القضائية الوطنية؛
(ح) معلومات عن تدابري اختذت لوضع تكنولوجيات خلفض و/أو القضاء على إنتاج النفايات اخلطرة
أو النفايات األخرى؛
(ط) أي مسائل أخرى قد يعتَبها مؤمتر األطراف ذات صلة“.
 -2خالل اجتماعه الثاين عشر ،اعتمد مؤمتر األطراف النموذج املنقح لتقدمي التقارير الوطنية( )7من أجل
تقدمي التقارير الوطنية عن السنة  2016للوفاء بااللتزام بتقدمي التقارير الوطنية مبوجب الفقرة  3من املادة 13
من اتفاقية بازل.
( )7جــرى اعتمــاد النمــوذج مبوجــب املقــرر ا ب  6/12 -واملعــدل مبوجــب املقــرر ا ب –  .9/13ويتــاح النمــوذج املــنقح
للتنزيل على العنوان التايلhttp://basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx. :
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 -3هذه الوثيقة اإلرشادية هي يف املقام األول دليل عملي للمسئولني التقنيني الوطنيني عن مجع املعلومات
وإعداد التقارير الوطنية اليت ستقدم سنويّاً إىل أمانة اتفاقية بازل ،وهكذا تكمل هذه الوثيقة الوثائق املتاحة اليت
تتضمن ما يلي:
(أ) بشأن التنفيذ” ،دليل تنفيذ اتفاقية بازل“ (يشار إليه فيما بعد باسم ”دليل التنفيذ“) ،الذي يشمل
للمشرع()8؛
القائمة املرجعية
ِّ
(ب) بشأن حتكم اتفاقية بازل يف نقل النفايات عَب احلدود ،دليل نظام الرقابة (دليل تعليمات)()9؛
(ج) بشأن وضع تشريع وطين لنقل أحكام اتفاقية بازل ،دليل وضع أُطر قانونية وطنية لتنفيذ اتفاقية بازل
(يشار إليه فيما بعد باسم ”دليل بشأن األطر القانونية الوطنية“)()10؛
(د) بشأن تقدمي التقارير الوطنية:
’ ‘1دليل الستكمال منوذج تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية بازل (يشار إليه فيما بعد باسم
”دليل تقدمي التقارير“) ()11؛
’ ‘2دليل اإلبالغ اإللكرتوين يف اتفاقية بازل (يشار إليه فيما بعد باسم ”دليل اإلبالغ
اإللكرتوين“)()12؛
’ ‘3تقرير النقاط املرجعية الذي يهدف إىل تيسري تقدمي التقارير الوطنية [أو اإلبالغ] مبوجب الفقرة
 3من املادة  13التفاقية بازل (يشار إليه فيما بعد باسم ”تقرير النقاط املرجعية“)(.)13
(ه) بشأن وضع قوائم جرد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى املولَّدة أو املنقولة عَب احلدود ،الدليل
املنهجي لوضع قوائم جرد للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف إطار اتفاقية بازل(( )14يشار إليه فيما بعد
باسم ”دليل قوائم اجلرد“)؛ هذا الدليل تكمله التوجيهات العملية بشأن وضع قوائم جرد لبطاريات الرصاص
واحلمض املستعملة ،والنفايات الكهربائية واإللكرتونية ،والزيوت العادمة()15؛
 -4ميكن االطالع على مجيع هذه الوثائق باإلضافة إىل وثائق إرشادية أخرى حول مواضيع حمددة تتعلق
بتنفيذ اتفاقية بازل على املوقع الشبكي لالتفاقية( .)16يوضح الرسم البياين يف تذييل هذه اإلرشادات العالقة بني
وثيقة اإلرشادات هذه واملصادر األساسية األخرى.

( )8
( )9املرجع نفسه.
( )10انظر الوثيقة ]…[.UNEP/CHW.14/
( )11انظر الوثيقة .UNEP/CHW.13/INF/20/Rev.1
( )12انظر الوثيقة .UNEP/CHW.13/INF/21
( )13انظر الوثيقة ]…[.UNEP/CHW.14/
(http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx )14
( )15انظــر التوجيهــات العمليــة املنقحــة بشــأن وضــع ق ـوائم جــرد لبطاريــات الرصــاص واحلمــض املســتعملة ،والنفايــات الكهربائيــة
واإللكرتونية ،وفضالت الزيوت املدرجة يف الوثيقة .UNEP/CHW.13/INF/22
( )16انظر http://www.basel.int.
http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx
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ثانياً  -أهمية تقديم التقارير

 -5وبرغم مقتضيات الفقرة  3من املادة  13من اتفاقية بازل ،يظل معدل تقدمي التقارير الوطنية أو اإلبالغ
مبوجب اتفاقية بازل قريباً من  50يف املائة )17(،فقد قدم عدد قليل من األطراف تقارير وطنية كاملة( .)18وقد أقر
مؤمتر األطراف بأن مشكلة عدم تقدمي تقارير وطنية أو تقدميها غري مكتملة أو بشكل متأخر ،إمنا يزيد من
خطورة األمر بسبب الصلة الوثيقة بني االلتزامات األساسية يف اتفاقية بازل وااللتزام بتقدمي تقارير وطنية.

 -6ميكن أن تستفيد مجيع األطراف من حتسن تقدمي التقارير .فاملعلومات املتضمنة يف التقارير من شأهنا
إتاحة بيانات مهمة حول االجتاهات يف جمال نقل النفايات عَب احلدود وتوليدها على املستوى الوطين .أما على
املستوى العاملي ،فيمكن استخدامها يف التعرف على النجاحات واإلخفاقات املنهجية يف تنفيذ اتفاقية بازل
واملساعدة يف تقييم مدى فاعلية االتفاقية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة  7من املادة  .15باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن استخدام املعلومات املتضمنة يف التقارير الوطنية لتحديد مدى التقدم يف سبيل الوصول إىل حتقيق
اهلدف  12من أهداف التنمية املستدامة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني .وخاصة ،الفقرتني 4-12
و 5-12بشأن اإلدارة السليمة بيئيّاً للمواد الكيميائية ومجيع النفايات طوال دورة عمرها واحلد بدرجة كبرية من
إنتاج النفايات ،من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال ،على التوايل.

ثالثاً  -الصعوبات المواجهة خالل تقديم التقارير
-7

ألف-

باء-

جانب من أهم الصعوبات املواجهة مدرج أدناه(.)19

عدم وضوح المصطلحات
 -8أفاد بعض األطراف مبواجهة صعوبات على صعيد املصطلحات .على سبيل املثال ،توجد صعوبة يف
حتديد أنوع النفايات اليت يتم التحكم هبا تبعاً التفاقيات بازل ،وهذا عادة ما ينبع من عدم وجود تعريف واضح
يف القوانني الوطنية ”للنفايات“ و”النفايات اخلطرة“ و”النفايات األخرى“ .وهناك صعوبات أخرى بشأن
أمور خاصة بتعريف ”العبور“ وحتديد القصد من ”النقل عَب احلدود“ ،على سبيل املثال جيد بعض األطراف
صعوبات يف معرفة مىت يُعتََب النقل قد بدأ.
ضعف سرعات االتصال باإلنترنت

 -9أفاد بعض األطراف بضعف سرعات االتصال باإلنرتنت ،ما حيد من قدرهتا على إرسال تقاريرها
الوطنية بالنظر إىل أن مؤمتر األطراف قد دعا األطراف إىل إرسال استبيان تقدمي التقارير الوطنية من خالل
ويتعني على األطراف حاليّاً تقدمي تقاريرها الوطنية السنوية باستخدام نظام اإلبالغ اإللكرتوين
استمارة إلكرتونيةَّ .
يف اتفاقية بازل وعن طريقه يتاح استبيان اإلبالغ أو تقدمي التقارير الوطنية بشكل مباشر على اإلنرتنت.
( )17بلغ معدل تقدمي التقارير لعـام  53 ،2009يف املائـة ،و 40يف املائـة لعـام  ،2010و 49يف املائـة لعـام  ،2011و 45يف
املائة لعام  2012و 47يف املائة لعام  .2013انظر الوثيقة .UNEP/CHW.13/INF/26
( )18بالنســبة لعــام  ،2013قــدم  9مــن بــني  178طرفـاً تقريـراًكــامالً يف املوعــد ا ــدد .انظــر الوثيقــة .UNEP/CHW.13/INF/26
وبالنسبة لعامي  2014و 2015على التوايل ،وارتفع هذا الرقم إىل  15من بني  179طرفاً و 11من بني  180طرفاً.
(ُ )19مجعــت مــن األطـراف الصــعوبات املواجهــة خــالل تقــدمي التقــارير واستعرضــتها اللجنــة مبوجــب الواليــة املناطــة هبــا لتحســني
ُ
تنفي ـ ـ ــذ االلت ـ ـ ـزام بتق ـ ـ ــدمي التق ـ ـ ــارير الوطني ـ ـ ـة واالمتث ـ ـ ــال ل ـ ـ ــه .انظ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــه اخلص ـ ـ ــوص ال ـ ـ ــوثيقتنيUNEP/CHW/CC.9/7
و.UNEP/CHW/CC/8/14
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جيم-

صعوبات جمع البيانات أو المعلومات من الكيانات
 -10تضطلع مجيع الكيانات من القطاعني اخلاص أو العام املشاركة يف أعمال مبوجب اتفاقية بازل بدور
مباشر أو غري مباشر للمسامهة ببيانات أو مبعلومات مطلوبة الستكمال التقارير الوطنية .بيد أنه رمبا مل ُجير
حتديد بعض هذه الكيانات أو كلها أو قد تكون ليست على دراية بدورها .على سبيل املثال ،قد ال يكون
بعض البلدان قد وضع أنظمة ترخيص مناسبة ملولدات النفايات اخلطرة ،وقد ال يُطلب من هذه الكيانات تتبع
النفايات اليت تولدها .ومن ا تمل أن تكون اجلمارك على غري علم بالدور الذي ميكن أن تقوم به على مستوى
مراقبة استرياد وتصدير النفايات اليت تغطِّيها االتفاقية.
 -11قد تفتقر بعض األطراف إىل التنسيق فيما بينها وتتشتت اجلهود اليت تبذهلا الدوائر احلكومية .وقد تنشأ
صعوبات مماثلة على مستوى العالقات بني السلطات احلكومية املركزية والسلطات على املستويني اإلقليمي أو
ا لي.

دال-

االفتقار إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية
 -12ويتطلب التنفيذ الكامل ملتطلبات تقدمي التقارير مبوجب اتفاقية بازل وجود جمموعة من املهنيني املهرة،
من بينهم موظفون يتمتعون باخلَبات القانونية والتقنية املناسبة.
 -13ويؤدي االفتقار إىل إمكانيات احلصول على التمويل وتكنولوجيا املعلومات للرصد وختزين وتبادل
البيانات اخلاصة بتوليد النفايات والتخلص منها على املستوى الوطين وعلى نقل النفايات عَب احلدود ،إىل احلد
من قدرة األطراف على الوفاء بااللتزامات اخلاصة بتقدمي التقارير الوطنية.

رابعاً -تخطي الصعوبات المواجهة خالل تقديم التقارير

 -14ويُعد وضع قائمة جرد وطنية للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى وحتديثها شرطاً مسبقاً لكل طرف
حىت يكون يف وضع ِّ
ميكنه من احلصول على معلومات حول النفايات املولدة على املستوى الوطين باإلضافة إىل
واردات وصادرات الطرف من النفايات .وأُعد دليل قوائم اجلرد الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين
عشر( )20ملساعدة األطراف على وضع قوائم اجلرد املشار إليها.
 -15وكما ذُكِر سابقاً ،لن يرد يف هذه الوثيقة اإلرشادية تكرار ملعلومات مذكورة يف دليل قوائم اجلرد ،لذا

يشجع األطراف على الرجوع إىل الدليل للحصول على اإلرشادات الالزمة حول كيفية وضع قائمة جرد
للنفايات اليت تغطيها اتفاقية بازل .فدليل قوائم اجلرد يساعد األطراف على استيفاء اجلداول التالية للنموذج
املنقح لتقدمي التقارير الوطنية:
(أ)

اجلدول  :2خيارات التخلُّص النهائي املستخدمة يف إطار الوالية القضائية الوطنية؛

(ب) اجلدول  :3خيارات االسرتداد املستخدمة يف إطار الوالية القضائية الوطنية؛

()20

(ج)

اجلدول  :4تصدير النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف سنة ××20؛

(د)

اجلدول  :5استرياد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف سنة ××20؛

(ه)

اجلدول  :6إمجايل كمية توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف السنوات املشار إليها.

http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx
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 -16وميكن تفسري غالبية التحديات املبينة أعاله بسبب غياب اإلطار القانوين والتشريعي املناسب والذي
يُعد شرطاً مسبقاً لنجاح تنفيذ اتفاقية بازل بوجه عام ولتقدمي التقارير بشكل منهجي وميتثل لاللتزامات ال سيما
من خالل:
بازل؛

(أ)

السؤال األول حول السلطة املختصة ،وجهة االتصال ،والتدابري لتنفيذ وإنفاذ أحكام اتفاقية

ُّ
للتحكم لغرض النقل عَب احلدود؛
(ب) السؤال الثاين حول النفايات اخلاضعة
(ج) السؤال الثالث حول القيود على نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عَب احلدود؛
(د)

ُّ
التحكم يف نقل النفايات عَب احلدود؛
السؤال الرابع حول إجراء

(هـ) السؤال اخلامس حول ختفيض و/أو القضاء على توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى؛
(و) السؤال السادس حول ختفيض كمية النفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة للنقل عَب
احلدود؛
(ز)

السؤال السابع حول التأثري على صحة اإلنسان والبيئة؛

(ح) اجلدول  :1االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف أو اإلقليمية السارية يف سنة
××20؛
(ط) اجلدول  :9حاالت االجتار غري املشروع اليت أغلق التحقيق فيها يف سنة تقدمي التقرير.
 -17من شأن األطر القانونية واملؤسسية املساعدة على مجع املعلومات وتبادهلا حول :خيارات التخلُّص
النهائي على املستوى الوطين أو اسرتداد النفايات (اجلدوالن 2و ،)3والتصدير واالسترياد (اجلدوالن  4و،)5
وكمية توليد النفايات وطبيعتها على املستوى الوطين (اجلدول  ،)6وعمليات التخلص اليت مل تتم على النحو
املستهدف (اجلدول  )7واحلوادث الواقعة أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى والتخلص
منها عَب احلدود (اجلدول .)8
 -18ويتاح بالفعل العديد من املصادر أو جاري إعدادها ملساعدة األطراف على وضع األطر القانونية
املناسبة:
للمشرع تشكل أداة مفيدة لألطراف لتقييم ما
(أ) ويتضمن املرفق األول لدليل التنفيذ قائمة مرجعية
ِّ
()21
إذا كانت التشريعات الوطنية القائمة تضم مجيع األحكام الضرورية يف اتفاقية بازل ؛
(ب) ميكن االطالع على توجيهات بشأن وضع تشريع لنقل أحكام اتفاقية بازل على املستوى الوطين
يف الدليل بشأن األطر القانونية الوطنية( .)22ويوفر الدليل معلومات شاملة تتسم باملرونة للعناصر األساسية الالزم
إدراجها يف األطر القانونية الوطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية بازل بالكامل وبطريقة ميكن تكييفها مع الظروف
والتقاليد واألولويات الوطنية؛
( )21دليل التنفيذ متاح على العنوان

التايلhttp://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx:

( )22انظر الوثيقة ]…[.UNEP/CHW.14/
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(ج) تشمل املبادئ التوجيهية ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع :عناصر املبادئ التوجيهية لكشف
ومنع ومكافحة االجتار غري املشروع يف النفايات اخلطرة ،ودليل تعليمات بشأن املالحقة القضائية لالجتار غري
املشروع يف النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ،ودليل التدريب مبوجب اتفاقية بازل بشأن االجتار غري املشروع
من أجل هيئات اجلمارك واإلنفاذ( ،)23دليالً ملوظفي اجلمارك بشأن املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة مبوجب
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل()24؛
()25

(د) يكمن الغرض من مسرد املصطلحات الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث عشر
يف توضيح بعض املصطلحات وخاصة ذات الصلة بالفرق بني النفايات وغري النفايات ،بغية حتسني تنفيذ
االتفاقية وتطبيق املبادئ التوجيهية التقنية والوثائق التوجيهية املوضوعة يف إطار االتفاقية .ويتضمن تعاريف
للمصطلحات وتفسريات أخرى ،مبا يف ذلك من أجل شرح كيفية ارتباط بعض املصطلحات ببعضها البعض.
 -19باإلضافة إىل ذلك ،جيري حاليّاً استعراض امللحق الرابع التفاقية بازل الذي يضم قائمة عمليات
التخلص .وهذا على سبيل املثال ،ذو صلة فيما خيص تعريف النفايات مبوجب اتفاقية بازل(.)26
 -20ومرة ثانية ،لن يرد يف هذه الوثيقة اإلرشادية تكرار ملعلومات مذكورة يف الوثائق اإلرشادية املتاحة بشأن
تشجع األطراف على
وضع أُطر قانونية مناسبة ،ال سيما دليل وضع أُطر قانونية وطنية لتنفيذ اتفاقية بازل ،لذا َّ
إيالء االهتمام هبذا الدليل حسب االقتضاء.
 -21وسوف ختتلف الرتتيبات القانونية واملؤسسية اخلاصة بتقدمي التقارير من طرف إىل آخر ،وهتدف هذه
اإلرشادات إىل توفري إطار مرن يأخذ بعني االعتبار هذه االختالفات.
 -22وكمالحظة عامة ،من املهم التأكد من أن اإلطار القانوين واملؤسسي الوطين ميتلك قدرات تقنية وإدارية
مناسبة لالمتثال التفاقية بازل ال سيما للوفاء بااللتزام بتقدمي التقارير.
 -23باإلضافة إىل احلصول على الوثائق اإلرشادية اخلاصة بتقدمي التقارير( )27املتاحة أو االتصال باألمانة،
من املفيد عند احلاجة حتديد قائمة يف أسرع وقت ممكن باملؤسسات يف البلد أو خارجه ،ميكن االتصال هبا
للحصول على املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا أو املساعدة املالية .قد تتضمن هذه املؤسسات أطرافاً أخرى
ومراكز إقليمية تابعة التفاقية بازل( )28ومنظمات دولية مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة( )29ومؤسسات حكومية
( )23انظر
( )24انظر

: http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/ 3423/Default.aspx

http://brsmeas.org/Implementation/TechnicalAssistance/ToolsandMethodologies/ManualforCustomsOfficers/tabid/4457/la
nguage/fr-CH/Default.aspx.

( )25يتاح املسرد يف الوثيقة .UNEP/CHW.13/4/Add.2
( )26انظر
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/ReviewofAnnexes/AnnexesI,III,IVandre latedaspectsofAn
nexIX/tabid/6269/Default.aspx

( )27انظر .http://basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx
( )28انظر .http://www.basel.int/Partners/RegionalCentres/Overview/tabid/2334/Default.aspx
( )29انظر على سبيل املثال الَبنامج اخلاص بَبنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتعزيز
تنفيذ اتفاقية بازل  ،مبا يف ذلك تعزيز القدرة املؤسسية لتحسني تقدمي التقارير خبصوص التقدم ا رز
( https://www.unenvironment.org/explore -topics/chemicals-waste../../../../../../../../../cimbeck/Documents/Basel
)Convention/UNEP-CHW.13-INF-59 national reporting/e
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تكون خَبات مهمة يف جمال مساعدة
وجامعات ومراكز حبث وقطاع الصناعة .وقد كونت اللجنة وما زالت ِّ
()30
األطراف املعنية بتقدمي التقارير على تيسري تنفيذ االلتزام بتقدمي التقارير الوطنية واالمتثال له .
 -24قد تكون مصادر املساعدة التقنية واملالية ذات قيمة يف توفري التدريب واخلَبة التقنية والعلمية واملشورة
يف اجملاالت ذات الصلة بتقدمي التقارير الوطنية ،مثل:
(أ)

وضع إطار قانوين مناسب أو استعراض مدى توافقه مع أحكام اتفاقية بازل؛

(ب) وضع قائمة جرد للنفايات واعتماد إجراءات لتحديثها باستمرار؛
ُّ
التحكم يف نقل النفايات عَب احلدود وكيفية استخدام مناذج
(ج) فهم متطلبات اتفاقية بازل بشأن
ووثائق النقل
(د)

حتديد النفايات وتصنيفها؛

(هـ) رصد تولد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى وعملية نقلها؛
(و) حتديد حاالت االجتار غري املشروع ومالحقتها قضائيّاً؛

خاص.

(ز)

تقدمي مقرتحات بشأن التمويل بغية تنفيذ اتفاقية بازل بشكل عام وااللتزام بتقدمي التقارير بشكل

 -25ونظراً لكوهنا وثيقة تكمل بطبيعتها اإلرشادات املتوفرة وخاصة بشأن وضع قوائم جرد للنفايات
وتشريعات لتنفيذ اتفاقية بازل ،تركز هذه اإلرشادات على تقدمي توصيات حول كيفية بناء هيكل مؤسسي
ألغراض تقدمي التقارير من خالل:
(أ) تقدمي املشورة بشأن دور جهات االتصال والسلطة املختصة أو السلطات املختصة يف تقدمي
التقارير الوطنية كما يرد يف القسم خامساً؛
(ب) تقدمي املشورة بشأن هنج إشراك الكيانات ذات الصلة التابعة للقطاع العام أو اخلاص كما يرد يف
القسم سادساً.
 -26من املهم مالحظة أن بعض األسئلة الواردة يف منوذج تقدمي التقارير ال تتطلب عادة إدخال العديد من
التحديثات عليها من سنة إىل أخرى ،ألهنا تتعلق باإلطار القانوين واملؤسسي القائم لدى الطرف .لذا ،سيجري
إدخال التحديثات على أساس كل حالة على حدة .ولكن بالنسبة إىل األجزاء األخرى من النموذج ،مثل
اجلداول من  4إىل  6بشأن النفايات املتولدة أو املستوردة أو املصدرة ،فستتطلب حتديث البيانات كل سنة.
وعليه ،ستكون هناك حاجة إىل بذل جهد مستمر الستكماهلا.

خامساً-

دور جهة االتصال والسلطة المختصة أو السلطات المختصة في تقديم التقارير
 -27ويتعني اختاذ عدد من اخلطوات التنظيمية الضرورية على مستوى احلكومات إلعداد التقارير الوطنية
وتقدميها مبوجب اتفاقية بازل .ولضمان كفاءة عملية تقدمي التقارير ،جيب توضيح األدوار واملسؤوليات اليت
( )30انظر
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/SpecificSubmissionsActivities/tabid/2310/Default.aspx .
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تضطلع هبا جهات حكومية خمتلفة ،وجتنب تشتت الواليات وتداخلها .وتوجد أدناه قائمة بأهم مهام جهة
االتصال والسلطة املختصة أو السلطات املختصة يف تقدمي التقارير .ويرد يف القسم سادساً ترتيبات مؤسسية
إضافية مفصلة.
ألف-

جهة االتصال
 -28تتوىل جهات االتصال مسؤولية تلقي املعلومات وإرساهلا وفقاً للمادتني  13و 16يف اتفاقية بازل.
وبذلك ُحتال التقارير الوطنية إىل األمانة من خالل جهات االتصال.
 -29وقد يتوىل دور جهات االتصال موظف مسؤول يف إحدى احلكومات عن املسائل اليت تغطيها اتفاقية
بازل كالبيئة أو التجارة أو الصناعة أو قد يكون تابعاً لوزارة تعاجل الشؤون الدولية أو اخلارجية أو لسلطة وطنية
أخرى مكلفة من جانب أحد األطراف .فقد يُعني أحد األطراف يف اتفاقية بازل جهة اتصال واحدة ويتوجب
عليه إبالغ األمانة بذلك.
 -30يطلب السؤال  1ب من النموذج املنقح لتقدمي التقارير معلومات عن جهة االتصال املعينة من قبل
الطرف.
 -31للحصول على مزيد من املعلومات حول جهة االتصال ،يُرجى االطالع على ما يلي:
(أ)

املنشور الصادر حول دور السلطات املختصة وجهات االتصال مبوجب اتفاقية بازل()31؛

(ب) إجراءات تعيني جهة االتصال()32؛
(ج) الصفحة  11من دليل التنفيذ اليت تتضمن معلومات خاصة عن االعتبارات القانونية املتعلقة
بتعيني جهات االتصال؛
(د) الصفحات من  8إىل  10من دليل تقدمي التقارير وا توية على تعليمات حول كيفية إخطار
األمانة بتعيني جهة اتصال جديدة؛
(هـ) قائمة جهات االتصال املعيَّنة من األطراف(.)33
باء-

السلطة المختصة أو السلطات المختصة
 -32تكون السلطات املختصة مسؤولة عن تنفيذ عملية تقدمي التقارير بشأن نقل النفايات اخلطرة والنفايات
األخرى عَب احلدود .لذا ،فهي مبثابة ”األمناء“ على املعلومات اليت ستدرج يف التقرير حول تصدير واسترياد
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى (اجلدوالن  4و .)5ومن شأن استخدام األرقام الشفرية للنفايات الواردة يف
اتفاقية بازل لتصنيف النفايات اخلطرة والنفايات األخرى املساعدة على ضمان مجع البيانات اخلاصة باالسترياد
والتصدير بطريقة تتوافق مع منوذج تقدمي التقارير اخلاص باتفاقية بازل .وبالنسبة للبلدان اليت تستخدم أرقاماً
شفرية وطنية أو إقليمية ،قد يكون إعداد جدول ملضاهاة األرقام الشفرية أداة مفيدة لتيسري معاجلة بيانات
االسترياد والتصدير الالزمة لتقدمي التقارير.
()31
لتحديث قائمة ا تويات.
(http://basel.int/Procedures/FocalPoint/tabid/1325/Default.aspx. )32
(http://basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx. )33

http://basel.int/Implementation/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/Default.aspx .

13

UNEP/CHW.14/13/Add.1

 -33قد تضطلع السلطات املختصة بدور رئيسي يف ترخيص الكيانات العاملة يف نقل النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى ومجعها وتوليدها والتخلص منها .ولذلك قد تكون معنية باحلفاظ على املعلومات اليت يتعني
إبالغها بشأن كمية النفايات املتولدة (اجلدول  ،)6وخيارات التخلص داخل البلد (اجلدوالن  2و )3
وخبصوص أي حدث أو حادث (اجلدوالن  7و  .)8وقد يكون هلا أيضاً دور يف إنفاذ التشريعات الوطنية،
ونظراً لدورها املركزي فيما يتعلق بنقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عَب احلدود ،ستضطلع بدور مهم على
مستوى اإلبالغ عن حاالت االجتار غري املشروع (اجلدول .)9
 -34وقد تكون السلطة املختصة وكالة أو سلطة مسؤولة عن محاية البيئة ومكافحة التلوث .وجيب على كل
طرف إخطار األمانة بالسلطة املختصة أو السلطات املختصة اليت عينها .وقد يُعهد للسلطات املختصة
مبسؤوليات إضافية على املستوى الوطين ،على سبيل املثال يف ما يتعلق بتوليد النفايات وإدارهتا اليت تغطيها
اتفاقية بازل .وإذا عهدت هذه املسؤوليات إىل كيان آخر ،من الضروري توضيح املسؤولية املناطة بكل منهما،
ووضع هياكل للتعاون لضمان مجع وإرسال املعلومات والبيانات الالزمة ألغراض تقدمي التقارير.
 -35وميكن للطرف تعيني أكثر من سلطة خمتصة تضطلع مبسؤولية ،مثالً داخل مناطق جغرافية حمددة(.)34
ومع ذلك ،جيوز تعيني سلطة خمتصة واحدة فقط الستالم اإلخطار عندما يكون بلد ما هو دولة عبور وذلك
ألغراض اتفاقية بازل.
 -36يطلب السؤال  (1ب) من النموذج املنقح لتقدمي التقارير معلومات عن السلطة املختصة أو السلطات
املختصة.
 -37للمزيد من املعلومات حول التوجيهات بشأن السلطات املختصة ،انظر:
(أ)

()35

املنشور الصادر حول دور السلطات املختصة وجهات االتصال مبوجب اتفاقية بازل؛
()36

(ب) التوجيهات اخلاصة بتعيني سلطة خمتصة؛

(ج) الصفحة  11من دليل التنفيذ واليت تتضمن معلومات خاصة عن االعتبارات القانونية املتعلقة
بتعيني سلطة خمتصة؛
(د) الصفحات من  8إىل  10من دليل تقدمي التقارير وا توية على تعليمات حول كيفية إخطار
األمانة بتعيني سلطة خمتصة؛
(هـ) قائمة السلطات املختصة املعيَّنة من األطراف.

()37

مفصلة بشأن كيفية توضيح أدوار ومسؤوليات كل سلطة خمتصة يف منوذج تقدمي التقرير
( )34للحصول على تعليمات َّ
الوطين ،يُرجى الرجوع إىل دليل تقدمي التقارير ،ص .7الدليل متاح يف الوثيقة .UNEP/CHW.13/INF/20/Rev.1
(http://basel.int/Implementation/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/Default.aspx )35
(http://basel.int/Procedures/CompetentAuthorities/tabid/1324/Default.aspx. )36
(http://basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx. )37
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سادساً-

ألف-

طرق إشراك الكيانات ذات الصلة التابعة للقطاعين العام أو الخاص
تحديد ووضع قائمة بأصحاب المصلحة
 -38ويُعد حتديد أصحاب املصلحة خطوة أوىل يف سبيل إشراك مجيع من يضطلع منهم بدور يف تنفيذ
االلتزام بتقدمي التقارير سواء داخل احلكومة أو خارجها.
 -39باإلضافة إىل جهة االتصال والسلطة والسلطات املختصة ،سيكون من املهم على مستوى احلكومة
حتديد الكيانات التابعة للوزارات املختلفة ،ليس فقط اليت تضطلع مبسؤولية رئيسية عن تنفيذ اتفاقية بازل
وإنفاذها ،ولكن اليت قد تكون مسؤولياهتا ذات صلة بتحقيق أهداف االتفاقية .وحبسب الطرف ،جيوز أن يكون
للكيانات على املستوى اإلقليمي أو ا لي دور يف مجع البيانات واملعلومات ذات الصلة بتقدمي التقارير الوطنية،
لذا ينبغي أن تشارك مشاركة كاملة .عالوة على ذلك ،قد يكون من املهم التعاون مع اجلمارك ومسؤويل مراقبة
احلدود اآلخرين جلمع بيانات إضافية عن الواردات والصادرات من النفايات اليت تغطيها اتفاقية بازل (اجلدوالن
 4و  ،)5وكذلك املعلومات املتعلقة حباالت االجتار غري املشروع (اجلدول .)38()9
 -40وخارج إطار احلكومات ،يشمل أصحاب املصلحة كالا من مولدي النفايات واجلهات القائمة على
اجلمع واملتعاملني والسماسرة ،والناقلني واملصدرين واملستوردين والقائمني على التخلص .وقد تؤدي منظمات
مهماً يف التنفيذ الناجح التفاقية بازل.
اجملتمع املدين دوراً ّ
 -41وينبغي أن توضح القائمة اليت حتدد أصحاب املصلحة الدور املتوقع أن يؤديه هؤالء يف سبيل استيفاء
األسئلة واجلداول الواردة يف منوذج تقدمي التقارير ،مثل البيانات اخلاصة بكمية النفايات املولدة (اجلدول  )6أو
معلومات بشأن أية قيود أو حظر على استرياد أو تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى (السؤال .)3

باء-

تفعيل أنشطة رفع وعي أصحاب المصلحة
 -42ميكن دعم عملية حتسني تقدمي التقارير الوطنية من خالل أنشطة رفع وعي أصحاب املصلحة لتعزيز
فهمهم التفاقية بازل وأهدافها وإعداد الكيانات ألداء دورها حيال الوفاء بااللتزام بتقدمي التقارير الوطنية.
ويشمل ذلك استكشاف واستحداث أدوات فعالة من حيث التكلفة قد تتضمن محالت إعالمية ومشاورات.

جيم-

إنشاء آليات للتنسيق أو التعاون
 -43وتوجد جمموعة متنوعة من الطرق ذات درجات متفاوتة من الرمسية إلنشاء آليات للتنسيق أو التعاون
بني أصحاب املصلحة فيما يتعلَّق جبمع البيانات واملعلومات اخلاصة بتقدمي التقارير الوطنية .ومن بني هذه
الطرق تأسيس جلنة التنسيق/التوجيه الوطين أو عقد اتفاقات تعاون بني أصحاب املصلحة املختلفني مثل
مذكرات التفاهم.
( )38للمزيد من املعلومات حول دور اجلمارك يف إنفاذ اتفاقية بازل ،انظر عناصر املبادئ التوجيهية لكشف ومنع
ومكافحة االجتار غري املشروع يف النفايات اخلطرة ،ودليل التدريب مبوجب اتفاقية بازل بشأن االجتار غري املشروع من أجل
هيئات اجلمارك واإلنفاذ ،على العنوان التايل:
 .http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/3423/Default.aspxانظر أيضاً دليل
ملوظفي اجلمارك بشأن املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة مبوجب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل ،على العنوان التايل:
http://brsmeas.org/Implementation/TechnicalAssistance/ToolsandMethodologies/ManualforCustomsOfficers/tabid/4457
/language/fr-CH/Default.aspx
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 -44وجيوز أن تتألف جلنة التنسيق/التوجيه الوطين من هيئات حكومية (سلطات مركزية وحملية مىت كان
ذلك مناسباً) ،واجملتمع املدين والقطاع اخلاص وهيئات دولية .وقد ينحصر دورها يف الوفاء بااللتزام بتقدمي
التقارير الوطنية ،رغم أنه قد ميتد ليشمل مجيع جوانب تنفيذ اتفاقية بازل وإنفاذها .وقد يكون هذا التنسيق
مفيداً ليس فقط لتوضيح األدوار وضمان إقامة تعاون جيد بل أيضاً لتوفر للمجتمع األوسع إمكانية احلصول
على اخلَبات.
 -45وجيوز عقد اتفاقات تعاون كمذكرات التفاهم بني الكيانات ذات الصلة سواء التابعة للحكومة (مثل
اإلدارات املسئولة للتجارة والصناعة واجلمارك والضرائب) أو خارج نطاق احلكومة (مثل املؤسسات األكادميية
واجلمعيات التجارية والصناعية) .وميكن أن يشمل حمتوى االتفاق جماالت مشاهبة لتلك اليت مت تناوهلا يف جلنة
التنسيق/التوجيه الوطنية.
دال-

إنشاء مجموعات عمل فنية
 -46وباإلضافة إىل جلنة التنسيق/التوجيه الوطنية أو االتفاقات بني الكيانات ذات الصلة ،ميكن إنشاء
جمموعة عمل فنية لتنسيق عملية إعداد التقارير الوطنية .وميكن أن تعهد إليها مهمة مجع املعلومات القانونية
واملؤسسية فضالً عن بيانات ،منها ما يتصل بتوليد ونقل النفايات عَب احلدود وأحداث أو حوادث .وميكن
للمجموعة اإلشراف على عملية مجع املعلومات والبيانات وتبادهلا ألغراض تقدمي التقارير الوطنية.
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التذييل
الصلة بين هذه اإلرشادات والمصادر الرئيسية األخرى

عملية تقديم التقارير الوطنية
>إعداد بيانات ألجل تقدمي
التقارير الوطنية

الوثائق اإلرشادية ذات الصلة
دليل قوائم اجلرد

دليل بشأن األطر القانونية الوطنية

• إرشادات بشأن طرق إعداد قوائم اجلرد
للحصول على معلومات حول توليد

• إرشادات بشأن وضع تشريع يشمل
مجع البيانات ألجل تقدمي التقارير

النفايات ونقلها عَب احلدود وإداراهتا

السنوية

إرشادات لتحسني تقدمي التقارير
الوطنية
• إرشادات بشأن اآلليات املؤسسية

>مجع البيانات ألجل تقدمي التقارير

>استكمال منوذج تقدمي التقارير
الوطنية

>إرسال منوذج تقدمي التقارير
الوطنية

جلمع املعلومات وتقدمي التقارير الوطنية

دليل تقدمي التقارير

تقرير النقاط املرجعية

• تعليمات حول كيفية استكمال منوذج
تقدمي التقارير الوطنية

• أمثلة للممارسات اجليدة على كيفية

استكمال منوذج تقدمي التقارير الوطنية

دليل اإلبالغ اإللكرتوين
• تعليمات بشأن كيفية احلصول على
املعلومات وإرساهلا عَب نظام اإلبالغ
اإللكرتوين

____________________
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