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A
البند  13من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9 – 5 ،أكتوبر/تشرين األول 5105

تقرير عن االمتثال
موجز
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن األنشطة ذات الصلة باالمتثال اليت نفذت خالل فرتة السنتني هذه .ونظرا إىل عدم
إثارة أي مسألة تبعث على القلق كان جيب لفت انتباه جلنة االمتثال إليها منذ انعقاد االجتماع األخري للجهاز
الرئاسي ،فإن اللجنة مل تعقد أي اجتماعات تذكر .وحضر رئيس جلنة االمتثال اجتماعا كان جزءا من احلوار
اجلاري األوسع بني األجهزة املعنية باالمتثال التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
كما تقدم هذه الوثيقة معلومات عن انتخاب أعضاء جدد يف جلنة االمتثال والعمل الذي اضطلع به األمني من أجل
حتسني عملية رفع التقارير حتسينا كبريا.
التوجيهات املطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار الوارد يف املرفق واعتماده.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
MO140/A
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أوال  -مقدمة

 - 1وافق اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،على اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة
1
قضايا عدم االمتثال (إجراءات االمتثال).
 - 2ووافق اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،على الالئحة الداخلية للجنة االمتثال 2وكذلك النسق املوّحد
لرفع التقارير مبوجب القسم خامسا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم
االمتثال.3
3
4

 وبعد املوافقة على هاتني الوثيقتني ،أصبحت آلية االمتثال التابعة للمعاهدة تعمل على أكمل وجه.-

وتعرض هذه الوثيقة معلومات عن األنشطة اليت مت االضطالع بها بشأن االمتثال خالل فرتة السنتني

احلالية وتشري إىل اجملاالت اليت قد حتتاج إىل توجيهات سياسية من جانب اجلهاز الرئاسي.
ثانيا  -العمل الذي اضطلعت به جلنة االمتثال خالل فرتة السنتني احلالية
5

-

يف ديسمرب /كانون األول  ،2013حضر رئيس جلنة االمتثال االجتماع العاشر للجنة املعنية بإدارة اآللية

املخصصة لتعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا اليت اختذت مبادرة إقامة حوار مع أجهزة االمتثال التابعة
لالتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى ملعاجلة القضايا املشرتكة بني القطاعات ،من قبيل رفع التقارير بشكل
كامل ويف الوقت املناسب .وسلط الضوء بشكل خاص على والية جلنة االمتثال املتمثلة يف استعراض التقارير املقدمة
من األطراف املتعاقدة وإمكانية قيام طرف متعاقد بتقديم بيانات وأسئلة تتعلق بتنفيذ االلتزامات اخلاصة به.4

وقدمت األمانة معلومات إىل األمني التنفيذي التفاقية بازل بشأن اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال
5
ومعاجلة قضايا عدم االمتثال للمعاهدة.
6

 -كما أثار االجتماع القضايا املشرتكة فيما بني تختل نظم االمتثال ،مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تيسري

رفع التقارير والعالقة بني وضع شكل التقارير واستعراض االمتثال اللتزامات األطراف املتعلقة برفع التقارير 6.وقد
مت اإلشارة إىل إنشاء نظام إلكرتوني موحد وسهل االستخدام وغري مكل
املمكنة لتيسري عملية رفع التقارير وحتسينها.

لرفع التقارير باعتباره أحد اخليارات
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 1ملحق القرار .2011/2
 2امللحق  1من القرار .2013/9
 3امللحق  2من القرار .2013/9
 4الوثيقة  ، UNEP/CHW/CC.10/14تقرير االجتماع العاشر للجنة املعنية بإدارة اآللية املخصصة لتعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا
(باريس 6-5 ،ديسمرب/كانون األول )2013
5

UNEP/CHW/CC.10/7, National reporting: dialogue with other compliance bodies
6
الوثيقة UNEP/CHW/CC.10/14

 7الوثيقة

UNEP/CHW/CC.10/INF/3
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-

ونظرا إىل عدم إثارة أي مسألة تبعث على القلق كان جيب لفت انتباه جلنة االمتثال إليها منذ انعقاد

االجتماع األخري للجهاز الرئاسي ،فإن اللجنة مل تعقد أي اجتماع يذكر.
ثالثا  -رفع األطراف املتعاقدة للتقارير بشأن تنفيذ التزاماتها مبوجب املعاهدة
8

-

وفقا للقسم خامسا من إجراءات االمتثال ،يرفع كل طرف متعاقد إىل جلنة االمتثال ،من خالل األمني،

تقريرا عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب املعاهدة .ومن املقرر تقديم أول تقرير
من هذا النوع حبلول أكتوبر/تشرين األول  ،2016يف غضون ثالث سنوات بعد موافقة اجلهاز الرئاسي على الشكل
املوحد لرفع التقارير .ومل يرد حتى اآلن أي تقرير.
9

-

ويعك

األمني ،باالستناد إىل اخلربة اليت اكتسبتها الصكوك الدولية األخرى واألدوات القائمة ،على

وضع نظام إلكرتوني لرفع التقارير من أجل تزويد األطراف املتعاقدة مبنصة إلكرتونية مرنة لتبسيط عملية رفع
التقارير .ويستند هذا النظام إىل نظام إطاري لرفع التقارير وضعه املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة ويستخدمه كل
من اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة واالتفاق املتعلق حبفظ الطيور املائية األفريقية  -األوروبية -
اآلسيوية املهاجرة واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض واالتفاقات البيئية
املتعددة األطراف األخرى ،وهو ييسر إعداد االستبيانات حبسب تختل أشكال رفع التقارير ،وتوزيعها ومجع
الردود.
- 11
إىل تختل

وسيسمح لألطراف املتعاقدة بتقديم البيانات بشكل آمن مع مرور الوقت وتفويض أقسام من االستبيانات
املؤسسات الوطنية ،حسب احلاجة .وإن تبسيط عملية رفع التقارير من خالل استخدام الوسائل

اإللكرتونية أمر بالغ األهمية اليوم على الصعيدين الوطين والعاملي على السواء .كما أن النظام اإللكرتوني لرفع
التقارير سيجعل عملية رفع التقارير أسهل ،ونتاج هذه العملية أكثر قيمة بالنسبة إىل جلنة االمتثال واجلهاز
الرئاسي.
- 11

وإن اهلدف الشامل هلذا النظام ،الذي سيعتمد الشكل الطوعي املوحد لرفع التقارير وسيصبح متاحا قبل

نهاية عام  ،2015يكمن يف أن يصبح حافزاً بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة لتقديم بيانات نوعية وتقليل الوقت
الالزم إلدارة عملية رفع التقارير وحتسني استدامة املعلومات غري السريّة واستخدامها املشرتك مع نظم املعلومات
األخرى ،مثل النظام العاملي لإلعالم الذي تنص عليه املادة .817
- 12

وخالل فرتة السنتني  ،2017-2016ستوجه األمانة إىل األطراف املتعاقدة إشعارا بشأن ضرورة رفع

التقارير ،مشفوعا مبعلومات عن كيفية استخدام النظام.

 8انظر الوثيقة  ،IT/GB-6/15/7ورقة رؤية عن تطوير النظام العاملي لإلعالم.
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ويف هذا السياق ،ستواصل األمانة تعاونها مع الصكوك الدولية األخرى لتحديد املزيد من أوجه التآزر

إلنشاء وصيانة النظام والوثائق اخلاصة به.
رابعا  -املسائل التنظيمية
- 14

انتخب اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،أعضاء جلنة االمتثال للعمل لفرتة واليات متداخلة .ومت

انتخاب ستة أعضاء لنص فرتة والية (أي ملدة سنتني) وسبعة أعضاء لفرتة والية كاملة (أي أربع سنوات) .وترد
قائمة أعضاء جلنة االمتثال يف ملحق مشروع القرار.
- 15

وعليه ،ستنتهي والية هؤالء األعضاء الستة ،الذين انتخبوا ملدة نص والية ،يف  31ديسمرب/كانون األول

 ،2015ووفقاً إلجراءات االمتثال ،ينتخب اجلهاز الرئاسي ،عند االقتضاء ،أعضاء جدداً لفرتة والية كاملة ليحلوا
حملهم ،مع األخذ يف االعتبار أنه لن يعمل أي عضو ألكثر من واليتني متتاليتني.
- 16

9

ووقت إعداد هذه الوثيقة ،مل يتلق األمني أي معلومات عن املقاعد الشاغرة اإلضافية املمكنة بني األعضاء

الذين من املقرر أن تنتهي واليتهم يف عام .2017
- 17

وعند انتخاب أعضاء جلنة االمتثال للوالية اجلديدة ،قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يأخذ يف احلسبان

أن جلنة االمتثال تتأل  ،عمال بإجراءات االمتثال ،من عدد أقصاه

14

عضوا ،أي ما يصل إىل عضوين اثنني من

كل إقليم من أقاليم املنظمة على أال يكون هناك أكثر من عضو عن كل طرف متعاقد .وينتخب اجلهاز الرئاسي
األعضاء على أساس مرشحني اثنني عن كل إقليم من أقاليم املنظمة السبعة.
- 18

10

وطبقاً للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للجنة ،يؤدي كل عضو يف اللجنة واجباته وميارس سلطاته

كعضو يف جلنة االمتثال بشرف وإخالص ونزاهة وضمري ويسعى إىل تاليف أي تضارب يف املصاحل.
- 19

و قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف أن يتمتع أعضاء جلنة االمتثال بكفاءات مشهودة يف جمال املوارد

الوراثية أو اجملاالت األخرى ذات الصلة باملعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك اخلربات القانونية أو الفنية ،وأن يعمل
األعضاء مبوضوعية وبصفتهم الشخصية.

القسم ثالثا 4-من إجراءات االمتثال.
 10القسم ثالثا 2-من إجراءات االمتثال.
 11القسم ثالثا 3-من إجراءات االمتثال.
9

11
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خامسا  -املسائل املتعلقة بامليزانية
أكد اجلهاز الرئاسي جمددا ،يف القرار  ،2113/9على أهمية احلفاظ على موارد كافية لتشغيل إجراءات االمتثال
وسري عمل جلنة االمتثال .كما قرر أن تدرج تكالي اجتماعات جلنة االمتثال ،مبا يف ذلك تكالي تيسري مشاركة
األعضاء يف اللجنة ،يف امليزانية اإلدارية األساسية كما قد يعتمدها اجلهاز الرئاسي ،وتستكمل بأية مساهمات
طوعية متوفرة هلذا الغرض ،وطلب من األمني إدراج تلك التكالي يف امليزانية اإلدارية األساسية اليت ستقدم إىل
اجلهاز الرئاسي للموافقة عليها يف دوراته العادية.

 - 21وتبعا لذلك ،يتضمن مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني

2015-2016

12

التكالي

التقديرية

الجتماعات جلنة االمتثال ،استناداً إىل معايري وافرتاضات مماثلة استخدمت يف التقديرات املتعلقة بفرتة السنتني
.2015-2014

سادسا  -التوجيهات املطلوبة
 - 21إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار الوارد يف املرفق ويف ملحقه واملوافقة عليه.

 12الوثيقة
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املرفق
مشروع القرار

**2015/.

االمتثال
إنّ اجلهاز الرئاسي،
إذ يستذكر القرارين السابقني بشأن االمتثال اللذين اعتمدهما يف دورتيه الرابعة واخلامسة،
1

-

2

-

3

-

يطلب من األطراف املتعاقدة أن تقدم تقاريرها يف الوقت املناسب وفقا للقسم خامسا من إجراءات االمتثال،
حتى يتسنى للجنة االمتثال أن تنظر فيها قبل انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛
حييط علما بالنظام اإللكرتوني لرفع التقارير اليت جيري استحداثها من قبل األمانة بهدف تبسيط عملية رفع
التقارير بواسطة الوسائل االلكرتونية ،ويطلب من األمني أن يدعم األطراف املتعاقدة يف الوفاء بالتزاماتها
املتعلقة برفع التقارير مبوجب املعاهدة.
ينتخب أعضاء جلنة االمتثال لفرتة  2019-2016وفقا ألحكام القسم ثالثا 4-من إجراءات االمتثال الواردة يف
امللحق.

7

IT/GB-6/15/14

امللحق
أعضاء جلنة االمتثال

اإلقليم

انتهاء الوالية يف
األول 2015

أفريقيا

آسيا

 31ديسمرب/كانون
السيدة Maria Antonieta
COELHO
السيدة Tashi DORJI
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انتهاء الوالية يف
 31ديسمرب/كانون
السيدة Angeline

األول 2017

MUNZARA
السيدة Amparo AMPIL

أوروبا

السيدة

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبى

السيد Armando Bustillo
CASTELLANOS

السيدة Lianne Fernandez
GRANDA

السيد مصطفي على العجل

السيد على شهادي

الشرق األدنى

Clare Middleton

السيدة

أمريكا الشمالية
جنوب غرب احمليط
اهلادئ
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السيد

السيد Douveri Mavaru
HENAO

املرفق أل (الصفحة  )96من الوثيقة .IT/GB-5/13/Report

René LEFEBER

Felicitas

KATEPA-MUPONDWA
السيد Geoff BUDD
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الثاني 2016
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