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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -  ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤د البن
  إعداد صك عاملي ملِزم قانوناً بشأن الزئبق

املفاهيم، واإلجراءات واآلليات األساسية يف االتفاقات املتعددة األطراف املُلِزمة قانوناً 
  اليت قد تكون مناسبة لتعزيز االمتثال مبوجب الصك اخلاص بالزئبق يف املستقبل

  مذكرة من األمانة

  أساسيةمعلومات 

الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية تفق ِأ
على  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩ يف اجتماعه الذي عِقد يف بانكوك من املعنية بالزئبق

وكان من بني . اهلاقائمة باملعلومات اليت ستقوم األمانة بتقدميها للجنة يف دورا األوىل لتيسري أعم
املفاهيم، واإلجراءات واآلليات األساسية يف  مواد تتناول" الفريق العامل أن تقدم األمانة طلبه ما

تكون مناسبة لتعزيز االمتثال مبوجب الصك اخلاص  االتفاقات املتعددة األطراف املُلِزمة قانوناً اليت قد
  .الطلب ذا واملذكرة احلالية تستجيب هل."بالزئبق يف املستقبل

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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  مقدمة

املفاهيم، واإلجراءات واآلليات األساسية يف لطلب اخلاص بتقدمي مواد تتناول استجابة ل  - ١
لِزمة قانوناً واليت تطبق على نطاق عاملي، اليت قد تكون مناسبة لتعزيز ملُاالتفاقات املتعددة األطراف ا

ب الصك اخلاص بالزئبق يف املستقبل، تركز املذكرة احلالية على اإلجراءات، واآلليات االمتثال مبوج
والنهج اليت قد يعتمد عليها اتفاق بيئي متعدد األطراف ملِزم قانوناً لتعزيز قدرة األطراف على االمتثال 

اسات اليت سبق أن وتأخذ هذه املذكرة يف االعتبار األحباث والدر. لاللتزامات اليت ينص عليها الصك
وقد تناولت . أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال االمتثال مبوجب االتفاقات املتعددة األطراف

االمتثال مبوجب بعض  آليات بعنوان ٢٠٠٧هذه األحباث، بصفة خاصة، الدراسة اليت أجريت يف 
لقوانني واالتفاقيات البيئية بربنامج األمم  اليت أصدرا شعبة ا)١(االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،

املتحدة للبيئة، واملبادئ التوجيهية اخلاصة باالمتثال لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت اعتمدها 
 كذلك تأخذ )٢(. السابعةاالستثنائية، يف دورته ٢٠٠٢جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف 

دبيات اليت تتناول نظرية االمتثال وفعاليتها، والتقارير املتصلة باالمتثال املذكرة يف االعتبار األ
  .والتحليالت اليت أجريت حتت إشراف االتفاقيات اليت مشلتها عملية االستعراض

وتعتمد املذكرة يف املقام األول، عند تعرضها إلجراءات وآليات االمتثال، على األمثلة املستقاة   - ٢
عاملي، وخصوصاً تلك اليت تتصل بالغالف اجلوي النطاق ال ذاتة املتعددة األطراف من االتفاقات البيئ

كما تعتمد بدرجة أقل على االتفاقات التجارية، واتفاقات العمل، واالتفاقات . والتلوث باملواد اخلطرة
 األغراض املالية، واالتفاقات اخلاصة مبراقبة التسلح؛ وإن كانت يف هذه احلالة تعترف بأن االختالف يف

اليت تتوخاها مثل هذه االتفاقات قد تقلل من قيمتها يف بعض احلاالت كمصدر ميكن االعتماد عليه يف 
  .الزئبق صياغة صك ملِزم قانوناً بشأن

ويتناول الفصل األول من املذكرة تعريف املفاهيم األساسية لالمتثال، ويشرح ملاذا تغطي   - ٣
ة املنازعات واملسؤولية القانونية، جوانب واضحة من إجراءات بعض اآلليات، يف جماالت مثل تسوي

  .االمتثال املتعددة األطراف، وبالتايل تكون خارج نطاق هذه املذكرة

ويتضمن الفصل الثاين أمثلة للمكونات األساسية اليت ميكن أن متثل نظاماً لالمتثال يف اتفاق   - ٤
ام اخلاصة بتقدمي معلومات عن أداء كل طرف وتشمل هذه املكونات األحك. بيئي متعدد األطراف

مبوجب االتفاق؛ وإجراءات وآليات تقييم مدى تقيد الطرف بااللتزامات اليت ينص عليها االتفاق؛ 
وهناك بعض االتفاقات البيئية . يليب أحد األطراف التزاماته وتدابري االستجابة اليت ميكن إعماهلا عندما ال

                                                      
: ميكن االطالع عليها بالرجوع إىل العنوان التايل على شبكة اإلنترنت  )١(

http://www.unep.org/dec/docs/Compliance%20mechanisms%20Under%20selected%20MEAs.pdf.  
املبادئ التوجيهية اخلاصة باالمتثال اليت وضعها برنامج "يشار إىل هذه املبادئ التوجيهية يف ما يلي بعبارة   )٢(

: ، وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل العنوان التايل على شبكة اإلنترنت"األمم املتحدة للبيئة
http://www.unep.org/DEC/docs/UNEP.Guidelines.on.Compliance.MEA.pdf.  
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م مجيع هذه املكونات، بينما توجد بعض االتفاقات القليلة اليت املتعددة األطراف اليت تستخد
  .تستخدم أياً من هذه املكونات ال

وحيدد الفصل الثالث، ويناقش االعتبارات اليت قد تساعد جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف   - ٥
جياز النهج املمكنة بينما يناقش الفصل الرابع بإ. وضع اتفاقية فعالة تعزز مستوى عالياً من االمتثال
  .لتوقيت وضع نظام لالمتثال باتفاقية الزئبق واعتماده

  مفاهيم االمتثال  -أوالً 

وهذا املبدأ منصوص . "العقد شريعة املتعاقدين"من املبادئ الراسخة يف املعاهدات الدولية أن   - ٦
س بالنسبة ملفاهيم االمتثال يف  وهو ميثل األسا)٣(، من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٦ عليه يف املادة

  .األطراف االتفاقات البيئية املتعددة

 صكوكاً معقدة تتعامل مع  احلديثةتكون االتفاقات البيئية العاملية املتعددة األطراف وغالباً ما  - ٧
ا بدرجة هل التصديميكن  التحديات البيئية أو الصحية أو التحديات املتصلة باملوارد الطبيعية اليت ال

ويكون االتفاق البيئي املتعدد األطراف فعاالً . كافية من جانب البلدان منفردة أو على أساس إقليمي
. عندما يؤدي إىل اختاذ األطراف إلجراءات جماعية للتخلص من ديد بيئي أو احلد منه بدرجة معقولة

طراف، ويعتمد ذلك وقد تضطلع األطراف املختلفة مبسؤوليات خمتلفة مبوجب اتفاق بيئي متعدد األ
ومهما . على مستوى التنمية االقتصادية لكل طرف ومسامهته يف التحدي البيئي الذي تتناوله املعاهدة

يؤكد أن جهودها  كانت املسؤوليات املنوطة بكل طرف مبوجب االتفاق، حتتاج مجيع األطراف إىل ما
ووجود نظام لالمتثال . ىسوف تؤازرها جهود مناسبة ومتواصلة من جانب مجيع األطراف األخر

مصاغ بعناية وجدير بتوفري هذه الضمانة عن طريق تعزيز الثقة واالطمئنان إىل أن كل طرف يقوم بكل 
  .مطلوب منه لتحقيق أهداف االتفاق هو ما

وتتضمن املذكرة احلالية تعريف مفاهيم االمتثال األساسية؛ ومتيز بني االمتثال والفعالية،   - ٨
فاذ؛ كما تفرق بني تسوية املنازعات وآليات املسؤولية القانونية من ناحية ونظام االمتثال والتنفيذ، واإلن

  .يف اتفاق بيئي متعدد األطراف من ناحية أخرى

  تعاريف  -ألف 

تستخدم املذكرة احلالية مصطلح االمتثال كما جاء تعريفه يف املبادئ التوجيهية اخلاصة   - ٩
  :ألمم املتحدة للبيئةوضعها برنامج ا باالمتثال، اليت

يعين وفاء األطراف املتعاقدة بالتزاماا مبوجب اتفاق بيئي متعدد " االمتثال"
  )٤(.األطراف وبأي تعديالت لذلك االتفاق البيئي متعدد األطراف

                                                      
كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها ) ("١٩٦٩ (٢٦ ، املادة)A/CONF.39/27(اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات   )٣(

  ").وعليهم تنفيذها حبسن نية
  .٢ وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة، صفحة ة باالمتثال، اليتاملبادئ التوجيهية اخلاص  )٤(
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وهكذا، يكون أي طرف مستجيباً ألي اتفاق بيئي متعدد األطراف عندما يكون أداؤه متفقاً   - ١٠
  .نصوص عليها يف االتفاقمع االلتزامات امل

ونظام االمتثال ليس إال جمموعة من القواعد، واإلجراءات واآلليات املقصود منها تشجيع   - ١١
عقابية، فاملقصود منها  ختاصمية وغري وأنظمة االمتثال عموماً غري. االمتثال التفاق بيئي متعدد األطراف

يع األطراف يف اتفاق بيئي متعدد األطراف عندما هو تعزيز العمل اجلَماعي مبا يعود باملصلحة على مج
وتعد نظم االمتثال ضرورية . تؤدي الصعوبات اليت يواجهها أي طرف منفرد إىل إضعاف فعالية االتفاق

ألن مبدأ املعاملة باملثل القانوين الدويل التقليدي الذي يقضي بأن أي خرق مادي ملعاهدة من جانب 
آخر إاء أو تعليق العمل باملعاهدة، يقضي على األهداف اليت كانت أحد األطراف يخول ألي طرف 

  .حافزاً لألطراف على اعتماد االتفاق البيئي املتعدد األطراف من أساسه

تكن مجيع االتفاقات البيئية  وميكن أن يقوم نظام االمتثال على ثالثة مكونات رئيسية، وإن مل  - ١٢
أوالً، األحكام اليت : وهذه املكونات الثالثة هي. ونات الثالثةاملتعددة األطراف تقوم على هذه املك

تنص على تقدمي معلومات عن أداء كل طرف مبوجب االتفاق البيئي املتعدد األطراف؛ ثانياً، 
اإلجراءات واآلليات الالزمة لتقييم مدى امتثال أي طرف بالتزاماته مبوجب االتفاق؛ وثالثاً، تدابري 

وهذه املكونات الثالثة . يليب أي طرف التزاماته بري اليت ميكن أن تطبق عندما الاالستجابة، أي التدا
وكبديل . ميكن النص عليها بشكل كامل أو جزئياً، بلغة واضحة يف أي اتفاق بيئي متعدد األطراف

لذلك، ميكن للجهاز املكلَّف بإدارة االتفاق وضعها واعتمادها بعد أن يكون االتفاق قد دخل حيز 
  .ويناقش الفصل الثاين، يف ما يلي، املكونات الثالثة لنظام االمتثال. اذالنف

  الفعالية، والتنفيذ واإلنفاذ  -باء 

  .الفعالية، والتنفيذ واإلنفاذ: ينبغي التفرقة بني االمتثال وثالثة موضوعات أخرى ذات صلة هي  - ١٣

كان يساعد  إذا ، وخصوصاً ماوالفعالية هي مدى تلبية اتفاق بيئي متعدد األطراف ألهدافه  - ١٤
وهكذا، تشمل الفعالية أداء االتفاق ككل وليس أداء . يف حل املشكلة البيئية اليت كانت وراء اعتماده

وميكن أن تتأثر الفعالية بعوامل كثرية، مثل مدى طموح األحكام اليت ينص عليها . األطراف منفردة
راف املنضمة إىل االتفاق، وما إذا كان من بينهم االتفاق ومدى التعبري عنها بوضوح؛ وكم عدد األط

أطراف من املتسببني الرئيسيني للمشكلة اليت يتناوهلا االتفاق؛ ومدى تقدمي املساعدات املالية والتقنية 
ملساعدة األطراف على تلبية التزاماا؛ واملستوى العام لالمتثال من جانب مجيع األطراف؛ وغري ذلك 

هم أن نالحظ أن أي اتفاق بيئي متعدد األطراف يقوم على أهداف طموحة قد ومن امل. من العوامل
يكون فعاالً يف حل املشكلة اليت  حيقق مستوى مرتفعاً من االمتثال من جانب األطراف، ولكنه قد ال

وبعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل بروتوكول مونتريال املتعلق . كانت وراء اعتماد االتفاق
املواد املستنفدة لطبقة األوزون، مصممة بالشكل الذي يسمح لألطراف بالتكيف معها بسهولة، وهذا ب

 يسمح لألطراف بزيادة فعاليتها عن طريق تقوية تدابري الرقابة املطبقة لديها مبزيد من السرعة هبدور
  .استجابة للظروف املتغرية



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/11 

6 

 يف اتفاق بيئي متعدد األطراف لتحقيق ويشري التنفيذ إىل اإلجراءات اليت يتخذها طرف  - ١٥
وتعرف املبادئ التوجيهية اليت وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة . االمتثال مع التزاماته مبوجب املعاهدة

  :بأنه لتنفيذلبشأن االمتثال 

كل القوانني واألنظمة والسياسات والتدابري واملبادرات األخرى ذات الصلة اليت 
تخذها األطراف املتعاقدة للوفاء بالتزاماا مبوجب اتفاق بيئي متعدد أو ت/تعتمدها و

  )٥(.األطراف وتعديالته، إن وِجدت

يعد تنفيذ أي طرف التفاق بيئي متعدد األطراف ضماناً بأنه سوف ميتثل بالتزاماته  وال  - ١٦
وعلى . لك االلتزاماتتكون كافية لتلبية ت مبوجب االتفاق، ألن إجراءات التنفيذ اليت يتخذها قد ال

النقيض من ذلك، قد يكون بوسع أي طرف االمتثال اللتزاماته مبوجب االتفاق دون اختاذ إجراءات 
يشارك الطرف يف أنشطة مما خيضع للرقابة  مهمة لتنفيذ االتفاق إذا كان االتفاق غري طموح، أو إذا مل

  .بل أن يصبح طرفاً يف االتفاقمبوجب االتفاق، أو إذا كان الطرف قد اختذ إجراءات كافية ق

ويرتبط اإلنفاذ، يف سياق أنظمة االمتثال التفاق بيئي متعدد األطراف، باإلجراءات اليت تطبق   - ١٧
عندما يتبني أن طرفاً غري ممتثل اللتزاماته مبوجب املعاهدة، وقد تشمل هذه اإلجراءات عقوبات يف 

ثال يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تيسريية وملا كانت معظم أنظمة االمت. بعض االتفاقات
شائعة نسبياً وتوجد يف املقام األول يف االتفاقات اليت تتضمن  وليست عقابية، تكون أحكام اإلنفاذ غري

أبرز مثال على ذلك يوجد يف بروتوكول كيوتو املرفق باتفاقية  ولعل. أحكاماً تتصل بالتجارة الدولية
وتشمل جلنة االمتثال املنبثقة عن الربوتوكول فرعاً يسمى فرع . تغري املناخشأن طارية باألمم املتحدة اإل

اإلنفاذ من بني مسؤولياته تعليق حق أي طرف يف االجتار الدويل يف االنبعاثات إذا كان غري مستوٍف 
اثات ممتثل ألهداف االنبع وهذا الفرع مسؤول أيضاً عن حتديد مىت يكون بلد متقدم غري. للشروط

  .وحتديد عقوبة مناسبة

  تسوية املنازعات واملسؤولية القانونية  -جيم 

عقابية، إذ أن  ختاصمية وغري أنظمة االمتثال يف معظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف غري  - ١٨
املقصود منها هو تعزيز العمل اجلَماعي مبا يعود باملصلحة على مجيع األطراف يف اتفاق بيئي متعدد 

وعلى . ألطراف عندما تؤدي الصعوبات اليت يواجهها أي طرف منفرد إىل إضعاف فعالية االتفاقا
النقيض من ذلك، فإن تسوية املنازعات واملسؤولية القانونية ختاصمية بطبيعتها، وبالتايل تقع عادة خارج 

 بشأن ى اليت ستجرذلك، قد تطرح أسئلة عن هذه املسائل أثناء املناقشات ومع. نطاق أنظمة االمتثال
  .أنظمة االمتثال يف اتفاقية خاصة بالزئبق؛ وبالتايل، يتضمن القسم احلايل وصفاً لكل منها للِعلم

ومصطلح تسوية املنازعات، كما هو مستخدم يف اتفاق بيئي متعدد األطراف، يصف   - ١٩
االتفاقات البيئية املتعددة ومعظم . اإلجراءات اليت تتخذ حلسم اخلالفات بني طرفني أو أكثر يف االتفاق

                                                      
  .املرجع السابق  )٥(
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 ويتضمن معظم هذه االتفاقيات فقرة تنص على أن )٦(.األطراف تنص على مثل هذه اإلجراءات
األطراف ينبغي أن تعمل على تسوية أي منازعات عن طريق املفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى 

 يف اتفاق بيئي متعدد األطراف بيد أن هذه النصوص ليس هلا تأثري عملي كبري، ألن األطراف. ختتارها
  .إذا كان االتفاق يتضمن مثل هذا النص حتسم خالفاا عادة من خالل التفاوض بغض النظر عما

كذلك تسمح معظم املواد اخلاصة بتسوية املنازعات لألطراف منفردة باالتفاق مسبقاً على   - ٢٠
يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق يف هذا عرض خالفاا على التحكيم امللِزم أو على حمكمة دولية أو، 

تلجأ  ومع ذلك، فنادراً ما. الشأن، عرض الرتاع على هيئة توفيق مخولة بإصدار توصية غري ملِزمة
األطراف إىل العمل ذه اإلجراءات الرمسية، رمبا ألن اللجوء إليها سوف يعين عدم قدرة الدول على 

ا بالطرق الدبلوماسية، وألا تتردد يف تعريض نفسها لطرف ثالث يقوم بالتحكيم ويكون حسم خالفا
  .مخوالً بإصدار قرارات ملِزمة

وتنص األحكام املتصلة باالمتثال يف بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف بوضوح على أن   - ٢١
ثل هذه األحكام  وم)٧(.ختل بإجراءات تسوية املنازعات املقررة يف االتفاقات هذه األحكام مستقلة، وال

يعين أن إجراءات عدم االمتثال وتسوية املنازعات  قد توفر الوضوح ولكن غياا يف اتفاقات أخرى ال
  .متداخلة

تستخدم غالباً يف االتفاقات البيئية  وعلى الرغم من أن اإلجراءات الرمسية لتسوية املنازعات ال  - ٢٢
ة املشتركة أو القضايا اليت تتطلب إجراءات مجاعية مثل املتعددة األطراف اليت تتناول القضايا العاملي

تلوث الغالف اجلوي والتلوث الكيميائي، فإا ميكن أن تكون فعالة يف تشجيع وتعزيز االمتثال يف 
االتفاقات املتعددة األطراف اليت تنظم التجارة الدولية، حيث تكون املعاملة باملثل من اخليارات القابلة 

وعلى سبيل املثال، فإن هيئات التحكيم املقررة مبوجب التفاهم اخلاص بتسوية . ولللتطبيق بني الد
املنازعات يف منظمة التجارة العاملية قد استطاعت تسوية عشرات املنازعات املتصلة بالتجارة بني أعضاء 

  .١٩٩٤ املنظمة منذ تأسيسها يف

ة املتعددة األطراف ألي طرف يكون قد وتسمح آليات املسؤولية القانونية يف االتفاقات البيئي  - ٢٣
والقليل جداً من . تعرض لضرر من جراء تصرفات طرف آخر بطلب تعويض من الطرف املسؤول

وبالنسبة لالتفاقات اليت تنص على ذلك، . االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ينص على هذه اآلليات
م احمللية، أو التحكيم أو شكل من أشكال حتدد املسؤولية القانونية بشكل ثنائي عن طريق احملاك

االمتثال من  ات خمتصة باملسؤولية القانونية قد يعوق عدمووجود آلي. ت امللِزمة للمنازعاتالتسويا
وعلى سبيل املثال، فإن األطراف يف . جانب األطراف يف بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

                                                      
، على سبيل املثال، اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلم على مواد كيميائية أنظر  )٦(

 بشأن امللوثات كهوملتفاقية است؛ وا٢٠  املادة)اتفاقية روتردام(ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 
  .١٨ العضوية الثابتة، املادة

 بشأن السالمة األحيائية املنبثق عن االتفاقية املتعلقة بالتنوع كارتاخينا، على سبيل املثال، بروتوكول أنظر  )٧(
  .٣٤ البيولوجي، املادة
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، اعتمدت بروتوكوالً احلدود والتخلص منها عرب اخلطرة ياتبشأن التحكم يف نقل النفااتفاقية بازل 
 )٨(.يعد جزءاً من آلية االمتثال اليت تنص عليها االتفاقية مفصالً بشأن املسؤولية القانونية والتعويض ال

 بشأن السالمة األحيائية املنبثق عن االتفاقية املتعلقة كارتاخيناكذلك تعكف األطراف يف بروتوكول 
لبيولوجي، منذ االجتماع األول على وضع قواعد للمسؤولية القانونية والتعويض تكون بالتنوع ا

  )٩(.منفصلة عن اإلجراءات اليت ينص عليها الربوتوكول

  أنظمة االمتثال يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  -ثانياً 

ا يف العادة نظام االمتثال يناقش هذا الفصل أمثلة للمكونات األساسية الثالثة اليت يتكون منه  - ٢٤
تستخدم كلها مجيع هذه  واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ال. يف اتفاق بيئي متعدد األطراف
وتشمل املكونات األساسية الثالثة أحكاماً بشأن . يستخدم أياً منها املكونات الثالثة؛ بل إن بعضها ال

لطرف مبوجب اتفاق بيئي متعدد األطراف؛ واإلجراءات  أداء اكّّن من استعراضمت تقدمي املعلومات اليت
واآلليات الالزمة لتقييم امتثال الطرف لاللتزامات مبوجب االتفاق؛ وتدابري االستجابة اليت ميكن 

  .التزاماته يليب طرف استخدامها عندما ال

  املعلومات الالزمة الستعراض األداء  -ألف 

اتفاق بيئي متعدد األطراف ممكناً عندما يكون لدى يكون العمل اجلَماعي الفعال مبوجب   - ٢٥
األطراف فهم واضح اللتزاماا مبوجب املعاهدة وعندما تكون واثقةً من أن جهود األطراف األخرى 

وميكن للشفافية أن تكون مفيدة كحافز مهم على االمتثال، ألن . تستكمل جهودها بالشكل املناسب
حتترم التزاماا  تريد أن ترى على أا ال اخل ويف اخلارج والمعظم الدول حترص على مسعتها يف الد

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشفافية ميكن أن تساعد على حتسني التنسيق بني األطراف بأن . الدولية
تسمح هلا باالستفادة من جتارب بعضها البعض يف ما يتعلق بالطرق الفعالة لتنفيذ التزاماا وبتيسري 

  .األطراف لثغرات أو جوانب النقص األخرى يف اتفاق بيئي متعددالتعرف على ا

 األساس للشفافية يف معظم االتفاقات رسيتواملعلومات اليت متكن من استعراض أداء الطرف   - ٢٦
وتنص . وتعد التقارير اليت تقدمها األطراف من املصادر املهمة هلذه املعلومات. البيئية املتعددة األطراف

ات البيئية املتعددة األطراف على احلصول على هذه املعلومات والتحقق من صحتها عن بعض االتفاق
  .طريق الرصد بواسطة طرف ثالث، كما سيناقش ذلك مبزيد من التفصيل يف ما يلي

تستخدم مجيع املعلومات اليت يتم تقدميها أو جتميعها مبوجب اتفاق بيئي متعدد األطراف  وال  - ٢٧
وتشمل هذه املعلومات اليت تتبادهلا األطراف مبوجب األحكام اليت تنص عليها . اضيف عملية االستعر

على الرغم من أن مدى اهتمام طرف بتبادل املعلومات قد يكون من (املعاهدة بشأن تبادل املعلومات 
                                                      

احلدود والتخلص   عن نقل النفايات اخلطرة عربأعتِمد بروتوكول املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم  )٨(
عشرين تصديقاً، وهو العدد الالزم لدخوله حيز  تصديقات من أصل ٩  علىوقد حصل حىت اآلن. ١٩٩٩منها يف 
  .النفاذ

: مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت" املسؤولية القانونية والتعويض "أنظر  )٩(
http://www.cbd.int/biosafety/issues/liability.shtml.  
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وط والبيانات املستخدمة يف حتديد خط) بني األسئلة اليت يطلب من األطراف تضمينها يف تقارير األداء
تستخدم املعلومات اليت حتتوي عليها إخطارات  وباملثل، ال. األساس اليت يقاس عليها التقدم يف املستقبل

التصدير املنصوص عليها مبوجب إجراءات املوافقة املسبقة عن ِعلم يف اتفاقية بازل ويف اتفاقية روتردام 
يميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة ِعلم على مواد ك املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن

  .األداء يف التجارة الدولية يف األغراض املتصلة باستعراض

  تقدمي التقارير ألغراض استعراض األداء  - ١

تشترط معظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على أطرافها تقدمي تقارير دورية عن امتثاهلا   - ٢٨
وقد تشمل املعلومات املطلوبة ملخصاً للقوانني والسياسات وغريها من . اللتزاماا مبوجب املعاهدة

التدابري اليت وضعها طرف لتنفيذ اتفاق بيئي متعدد األطراف، باإلضافة إىل البيانات اإلحصائية املتصلة 
لوثات وقد تشترط االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتصلة باملواد اخلاضعة للرقابة مثل امل. باألداء

أو التقديرات عندما (العضوية الثابتة أو املواد املستنفدة لطبقة األوزون أن تغطي البيانات املبلغة 
اإلنتاج، واالستخدام، واالستهالك، واإلطالقات، وإعادة تدوير هذه ) تكون البيانات الفعلية متوافرة ال

كما قد تشترط تقدمي . حتتوي على هذه املواداملواد، باإلضافة إىل البيانات اخلاصة مبعاجلة النفايات اليت 
كذلك، قد . األطراف معلومات عن االجتار يف هذه املواد مع بلدان أخرى، مبا يف ذلك األطراف وغري

يتضمن اتفاق بيئي متعدد األطراف أحكاماً بشأن إتاحة املعلومات للجمهور ومعاملة املعلومات 
  .التجارية السرية

اتفاق بيئي متعدد األطراف الوترية الالزمة لتقدمي التقارير، أو جيوز أن وميكن أن حيدد نص   - ٢٩
وجيوز لألطراف يف أي اتفاق أن تعتمد . تقرر األطراف ذلك بعد أن يكون االتفاق قد دخل حيز النفاذ

  . ا يف وضع التقاريرو أن تضع مبادئ توجيهية لالسترشادمنوذجاً معيناً للتقارير أ

د االتفاق البيئي املتعدد األطراف بالتفصيل املعلومات اليت جيب أن تتضمنها وميكن أن حيد  - ٣٠
وعلى سبيل املثال، حيدد بروتوكول مونتريال أنواع البيانات اليت جيب أن تقدمها . تقارير األطراف

األسئلة اليت  يتضمن منوذج إعداد التقارير الذي يستخدمه األطراف غري األطراف؛ ويف هذه احلالة، ال
 من ١٥  وعلى النقيض من هذا النهج، تنص املادة)١٠(.تتضمن إجابتها أنواع البيانات املطلوب تقدميها

 بشأن امللوثات العضوية الثابتة على طريقة فضفاضة وليست حمددة بدقة إلعداد استكهوملاتفاقية 
فيذ أحكام هذه االتفاقية يقدم كل طرف إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن التدابري اليت اختذها لتن: "التقارير

وهكذا، يطلب منوذج تقدمي التقارير الذي تنص ." وعن فعالية هذه التدابري يف حتقيق أهداف االتفاقية
 تقدمي بيانات عن مجيع جوانب تنفيذ الطرف لالتفاقية، مبا يف ذلك اخلطوات اليت استكهوملعليه اتفاقية 

  )١١(.املساعدات التقنية واملوارد املالية واآللياتاختذها استجابة ملا تنص عليه االتفاقية بشأن 

                                                      
:  يف العنوان التايل"Data Reporting Tools" موقع أمانة األوزون على شبكة اإلنترنت، حتت عنوان أنظر  )١٠(

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/index.shtml.  
 : العنوانعلى، "١٥ املادة مبوجب  تقدمي التقاريراستمارة"مل على شبكة اإلنترنت، و موقع اتفاقية استكهأنظر  )١١(

http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/tabid/254/language/en-GB/Default.aspx.  
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  قيام طرف ثالث بالتحقق من دقة املعلومات  - ٢

األطراف، مثل  تنص بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على قيام جهات أخرى غري  - ٣١
ألطراف يف خرباء مشهود هلم أو األمانة، بالتحقق من دقة املعلومات اخلاصة باألداء اليت تقدمها ا

املناخ مراجعة تقنية  سبيل املثال، تجري أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري وعلى. تقاريرها
ويتم اختيار جمموعة من اخلرباء من قائمة . للبالغات الوطنية اليت تأتيها من البلدان املتقدمة األطراف

الدولية، وتقوم هذه اجملموعة بإجراء استعراض اخلرباء الذين رشحتهم األطراف واملنظمات احلكومية 
ة البلد املعين مع احلصول على موافقة مسبقة من الطرف الذي ختضع معلوماته رمتعمق، قد يتضمن زيا

 وعلى خالف املعاهدات اخلاصة مبراقبة التسلح، مثل معاهدة حظر انتشار األسلحة )١٢(.لالستعراض
زين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري هذه األسلحة، النووية ومعاهدة حظر استحداث وصنع وخت
تنص عادة على إجراء عمليات تفتيش إلزامية على املواقع  فإن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ال
  .للتأكد من دقة املعلومات املقدمة يف التقارير

  قيام طرف ثالث بعمليات الرصد  - ٣

ئية املتعددة األطراف على استخدام معلومات أداء إضافية تقدمها ينص القليل من االتفاقات البي  - ٣٢
سبيل املثال، فإن اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات الربية  وعلى. األطراف غري

 تعتمد بشدة على عمليات الرصد والتحقق اليت تقوم ا هيئتان مستقلتان، )CITES(املهددة باالنقراض 
ة رصد التجارة يف احليوانات الربية وهيئة حتليل سجالت التجارة يف أنواع احليوانات وحد: مها

وتقوم اهليئتان برصد التجارة يف أنواع احليوانات والنباتات . )TRAFFIC(والنباتات املتداولة يف التجارة 
 اهليئتان على وعندما تعثر. احلكومية على املستوى الوطين وتتعاون مع شبكة واسعة من املنظمات غري

، تقومان بإبالغها إىل أمانة االتفاقية اليت قد CITES خمالفات جتارية مما هو منصوص عليه يف اتفاقية
  )١٣(.حتيلها إىل اللجنة الدائمة املنبثقة عن االتفاقية

  إجراءات االمتثال املتعددة األطراف  -باء 

جراءات االمتثال املتعددة األطراف من يف سياق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، تعد إ  - ٣٣
يليب طرف التزاماته مبوجب  اآلليات املؤسسية لتقييم امتثال األطراف وحتديد كيفية التصرف عندما ال

عقابية، ولكنها، بدالً من السعي إىل  ختاصمية، وغري اإلجراءات تيسريية عموماً، وغري وهذه. املعاهدة

                                                      
استعراض البالغات األوىل املقدمة من األطراف املنصوص عليها يف "االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،   )١٢(

  .Dec. 2/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add.1 ، الوثيقة"املرفق األول من االتفاقية
ة التفاهم املربمة بني هيئة حتليل السجالت التجارية يف أنواع احليوانات والنباتات ، على سبيل املثال، مذكرأنظر  )١٣(

) CITES( وأمانة اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض )TRAFFIC(املتداولة يف التجارة 
وراجع ؛ http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf: ، يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت)١٩٩٩(

، باملوقع ”Guide to CITES compliance procedures“، باملرفق CITES resolution Conf. 14.3أيضاً القرار 
http://www.cites.org/eng/res/14/14-03.shtml.  



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/11 

11 

 يف جمال االمتثال، تركز يف املعتاد على مساعدا يف جتنب معاقبة األطراف اليت تواجه حتديات
  .ميكن االمتثال والعودة إىل االمتثال بأسرع ما عدم

  النهج العامة  - ١

اعتمدت األطراف يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت تتناول تلوث الغالف اجلوي   - ٣٤
ومن بني . ل، أو أا تجري عملية تفاوض يف هذا الشأنوالتلوث باملواد اخلطرة، إجراءات رمسية لالمتثا

إنشاء جلان دائمة لالمتثال تعتمد يف تنظيم أعماهلا على ) من املقترح أن تشمل أو(هذه اإلجراءات 
تتناوله تشكيل اللجان، واجلهات اليت يكون من حقها إعمال إجراءات  قواعد مفصلة تتناول بني ما
 اليت ميكن للجان أن تأخذها يف االعتبار؛ وكيف ميكن للجان تقييم االمتثال؛ ومصادر املعلومات

املسائل املتصلة باالمتثال والبت فيها، مبا يف ذلك قاعدة اختاذ القرارات اليت ميكن للجنة أن تعتمد 
عليها؛ واألدوار اليت ميكن أن تقوم ا كل من اللجان واألجهزة الرئاسية يف االتفاقيات يف البت النهائي 

  .يف املسائل املتصلة باالمتثال

وقد تعكس هذه . يةوهناك اتفاقات أخرى متعددة األطراف تأخذ بنهج خمصصة وأقل رمس  - ٣٥
االمتثال ببعض هذه االتفاقات قد يكون تأثريه  حساساً لدى الدول بأن الضرر الناجم عن عدمالنهج إ

د يتسبب فيه تلوث الغالف اجلوي واملواد املباشر على اآلخرين أقل من الضرر العابر للحدود الذي ق
، اليت كان الغرض من )التراث العاملي(فاتفاقية احملافظة على التراث الثقايف والطبيعي العاملي . اخلطرة

إقامة نظام فعال لتوفري احلماية اجلماعية للتراث الثقايف والطبيعي ذي القيمة العاملية "إبرامها هو 
يسمى  وبدالً من ذلك، تعتمد هذه االتفاقية على ما. جراءات رمسية لالمتثالتنص على إ ال" االستثنائية

الذي تتعاون مبوجبه األطراف منفردة، واألمانة، وجلنة التراث العاملي واجلهات " الرصد التفاعلي"
 األخرى صاحبة املصلحة يف حتديد مالمح بنود التراث العاملي املعرضة للخطر أو اليت تتدهور حالتها، مث

  )١٤(.ع الطرف املعين، على اخلطوات الالزم اختاذها للتعامل مع تلك املشكلةمتتفق، بالتعاون 

وقد تطورت إجراءات االمتثال اخلاصة باتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات   - ٣٦
زيد من الطابع الربية املهددة باالنقراض، مبرور الوقت، من إجراءات خمصصة إىل إجراءات تتصف مب

، مل تكن االتفاقية تنص على وضع إجراءات ١٩٧٣فعندما اعتمدت احلكومات االتفاقية يف . الرمسي
" اتصاالت"الثالثة عشرة تطلب من األمانة إجراء  وبدالً من ذلك، كانت املادة.  باالمتثالةرمسية خاص

وعندئذ، ميكن . ثل لالتفاقيةممت مع الطرف عندما تتلقى معلومات تعتقد أا تدل على الطرف غري
 ومبوجب هذا النهج  البالغاتلألطراف يف االتفاقية وضع توصيات استناداً إىل املعلومات املستقاة من

ومبرور .  بدور أكرب يف املسائل املتصلة باالمتثال-  مبوافقة األطراف- املخصص، اضطلعت األمانة
 املتصلة باالمتثال تضمنت وضع ج يتسم مبزيد من السنني، اعتمد مؤمتر األطراف الكثري من املقررات

                                                      
يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت " املبادئ التوجيهية االختيارية لتنفيذ اتفاقية التراث العاملي "أنظر  )١٤(

http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf ،الرصد التفاعلي"، الفصل الرابع."  
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دليل إجراءات االمتثال مبوجب اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع  باعتماد ٢٠٠٧ظيم، بلغ ذروته يف التن
  )١٥(.احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض

م االتفاقات الرئيسية املتعلقة تستخد وعلى خالف معظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ال  - ٣٧
بالبيئة البحرية أي إجراءات رمسية لالمتثال، ولكنها بدالً من ذلك تعتمد على آليات ختاصمية حلسم 

 ورمبا يرجع ذلك إىل هذه )١٦(،املنازعات واملسؤولية القانونية، باإلضافة إىل الضغط السياسي
ون البحري والقانون التجاري، اللذين يعتمدان اإلجراءات وِجدت ضمن املبادئ الطويلة األجل للقان

بدرجة كبرية على املبدأ القانوين التقليدي اخلاص باملعاملة باملثل، ووجود اعتقاد بأن األعمال 
القانونية اليت ترتكبها السفن يف عرض البحر ميكن منع وقوعها بشكل فعال وعالج اآلثار املترتبة  غري

  . عن األضرار اليت تسببوا يف وقوعهاعليها جبعل أصحاب السفن مسؤولني

ويناقش اجلزء املتبقي من هذا القسم عناصر إجراءات االمتثال املشار إليها يف الفقرة   - ٣٨
 توضع هذه العناصر بواسطة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت ويف معظم احلاالت مل. أعاله ١٢

  . االتفاقاتلتلكئاسية األجهزة الرتعمل مبقتضاها بل مبوجب مقررات 

  جلنة االمتثال  - ٢

هي اجلهاز األول املسؤول ) كما تعرف أحياناً" جلنة التنفيذ"أو (تكون جلنة االمتثال  عادة ما  - ٣٩
 ١٠بني  وتضم معظم جلان االمتثال ما. عن إدارة إجراءات االمتثال يف اتفاقية بيئية متعددة األطراف

عضواً، ينقسمون إىل فرعني للتيسري  ٢٠متثال يف بروتوكول كيوتو وتضم جلنة اال.  عضوا١٥ًوأعضاء 
  . أعضاء١٠والتنفيذ بكل منهما 

ويف معظم احلاالت تنتخب األجهزة الرئاسية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف أعضاء جلنة   - ٤٠
جيوز لألعضاء أن و. االمتثال الذين تكون واليتهم ملدد حمددة، على أساس التمثيل اجلغرايف العادل

خيدموا كخرباء بصفتهم الشخصية، أو كممثلني لألطراف، كما هو يف حالة اللجنة التنفيذية 
وباملثل، تتمتع اللجنة الدائمة يف اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانات . لربوتوكول مونتريال

سؤوليات يف االتفاقية باإلضافة إىل  مبجموعة واسعة من امل)CITES(والنباتات الربية املهددة باالنقراض 
  .االمتثال، وهي تتألف من أطراف متثل األقاليم اجلغرافية الستة اليت حتددها االتفاقية التعامل مع عدم

ىل تقييم املسائل املتصلة باالمتثال من جانب أطراف حمددة والبت فيها، تكون إوباإلضافة   - ٤١
ثال املنبثقة عن اتفاقية بازل، مكلفة أيضاً باستعراض االمتثال بعض جلان االمتثال، كما يف جلنة االمت

  .والتنفيذ دورياً بشكل عام على مستوى االتفاقية عموماً

                                                      
)١٥(  CITES resolution Conf. 14.3.  
تشمل هذه االتفاقات االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان، واتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق   )١٦(

، بصيغته املعدلة بربوتوكول ١٩٧٣لعام ي تتسبب فيه السفن النفايات ومواد أخرى، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الذ
اخلاص بتنفيذ األمم املتحدة اتفاق األمم املتحدة لقانون البحار، و، واتفاقية )٧٣/٧٨ماربول (، املتصل ا ١٩٧٨عام 

ة وإدارة ، واملتصل بصيان١٩٨٢ ديسمرب/األولكانون  ١٠أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادر يف 
  .األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال
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  إعمال إجراءات عدم االمتثال  - ٣

االمتثال مبوجب اتفاق بيئي متعدد األطراف بأن  يف معظم احلاالت، يتم إعمال إجراءات عدم  - ٤٢
 ذلك مبوجب القواعد اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي لالتفاق بإبالغ يقوم طرف تنطبق عليه شروط

ويف معظم احلاالت، تشمل اجلهات . األمانة بوجود قضية تتصل باالمتثال من جانب طرف يف االتفاق
اليت يكون من حقها إعمال إجراءات ذه الطريقة أطرافاً، سواء كان ذلك يتعلق باالمتثال من جانبها 

يعرف  ما وهو(أو يتعلق باالمتثال من جانب أطراف أخرى ") اإلعمال الذايت" بـيعرف ما وهو(
يكون التطبيق الفعلي هو مربر  واإلعمال من طرف لطرف قد ال"). اإلعمال من طرف لطرف" بـ

غري األطراف اليت تواجه بل إن جمرد وجوده قد ي) حيدث كثرياً يف واقع األمر ألن تطبيقه ال(وجوده 
واإلجراءات اليت ينص عليها .  االمتثال على طلب املساعدة من خالل إجراءات االمتثالصعوبات يف

العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ميكن إعماهلا أيضاً من جانب األمانة، وخصوصاً يف 
ليت تنشئ أما يف االتفاقات ا. إذا كان طرف قد لىب االلتزامات اخلاصة بتقدمي التقارير يتصل مبا ما

أجهزة لالستعراض الفين، مثل أفرقة خرباء االستعراض يف بروتوكول كيوتو، فيجوز أن تكون أجهزة 
  .االستعراض مكلفة أيضاً بإعمال آليات االمتثال

  إجراءات جلنة االمتثال  - ٤

على الرغم من أن إجراءات اللجان قد ختتلف كثرياً، فإن معظمها يتيح فرصاً للطرف الذي   - ٤٣
كون امتثاله حمل شك بإبالغه مبسألة االمتثال املثارة بشأنه وبأن يقدم وجهات نظره ومعلومات عن ي

ولدى دراسة وضع الطرف، جيوز للجنة أن تعتمد على جمموعة كبرية من املواد، مبا يف . هذه املسألة
 احلكومية وغري ذلك، يف بعض احلاالت، املعلومات الواقعية والفنية اليت قدمتها املنظمات الدولية

تعقد يف  وجيوز للجنة أن تنظر يف املسائل املتصلة باالمتثال يف اجتماعات كثرياً ما. احلكومية املعنية
ويدعى الطرف الذي يكون امتثاله حمل شك حلضور االجتماع، . ارتباط مع اجتماعات اجلهاز الرئاسي

وكثري من اللجان تتخذ قراراا بتوافق اآلراء، أو بأغلبية الثلثني يف . ذ القراراتيشارك يف اختا ولكنه ال
  )١٧(.حالة عدم إمكانية التوصل إىل توافق يف اآلراء

  العالقة بني جلنة عدم االمتثال واجلهاز الرئاسي  - ٥

ض منها ينص الكثري من إجراءات االمتثال على أنه جيوز للجنة االمتثال وضع توصيات الغر  - ٤٤
وعلى سبيل املثال، تقضي اإلجراءات . مساعدة طرف يف حتقيق االمتثال بالتزاماته مبوجب املعاهدة

، بأنه جيوز "آلية التشجيع على التنفيذ واالمتثال"  اليت تنص عليها اتفاقية بازل يف ما يتعلق بـيةالتيسري
الطرف " باالتفاق مع"قدمي معلومات ملِزمة، وت للجنة االمتثال تقدمي املشورة، وإصدار توصيات غري

                                                      
، على سبيل املثال، اتفاقية بازل، آليات التشجيع على التنفيذ واالختصاصات اخلاصة باالمتثال، أنظر  )١٧(

  .http://www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html: املوقع التايل على شبكة اإلنترنت ، يف٢٥ الفقرة
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 ويف حالة استمرار الصعوبات اليت يواجهها الطرف، جيوز للجنة عندئذ أن توصي مؤمتر )١٨(.املعين
  .األطراف بالنظر يف اختاذ إجراءات إضافية

ومن ناحية أخرى، فإن اتفاقية التجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة   - ٤٥
 وبروتوكول كيوتو مينحان جلنيت االمتثال التابعتني هلما سلطة البت يف التدابري اليت )CITES(النقراض با

 أن تطلب CITES إذ جيوز للجنة الدائمة املنبثقة عن اتفاقية. املمتثل ينبغي أن تتخذ يف حق الطرف غري
ويف . ات مبساعدة األمانةمن طرف اختاذ جمموعة واسعة من اإلجراءات مث ترصد تنفيذ هذه اإلجراء

حالة بروتوكول كيوتو، جيوز للطرف املعين أن يطعن أمام اجتماع األطراف ضد قرار ائي من جانب 
وجيوز الجتماع األطراف إبطال قرار فرع التنفيذ بأغلبية ثالثة . فرع التنفيذ املنبثق عن جلنة االمتثال

أما يف حالة عدم إبطال . التنفيذ إلعادة النظر فيها فرع أرباع األصوات، ويف هذه احلالة تعاد املسألة إىل
  .سارياً اجتماع األطراف لقرار فرع التنفيذ، عندئذ يبقى القرار

  تدابري االستجابة  -جيم 

يليب بعض التزاماته مبوجب املعاهدة، جيوز للجنة أو  أن تقرر جلنة االمتثال أن طرفاً ال ما  - ٤٦
وتنص معظم االتفاقات . ملساعدة الطرف أو إغرائه على العودة إىل االمتثالاجلهاز الرئاسي اختاذ إجراء 

البيئية املتعددة األطراف على تدابري استجابة تيسريية ملساعدة طرف، ويف بعض احلاالت، ملساعدته يف 
وميكن لبعض . يكون ذلك دف تقوية قدرته على االمتثال إدارة جوانب عدم االمتثال، وكثرياً ما

ة، التفويض ياقات البيئية املتعددة األطراف، وخصوصاً يف حالة االتفاقات اليت تتعلق بالتجارة الدولاالتف
  .االمتثال اخلطرية أو املتكررة باختاذ تدابري أشد يف حاالت عدم

  تدابري االستجابة التيسريية  - ١

 على التعامل مع تشمل تدابري االستجابة التيسريية تقدمي توصيات أو مشورة ملساعدة طرف  - ٤٧
وقد تستلزم هذه التدابري، على سبيل املثال، إصدار توصيات بشأن القوانني أو . صعوبات االمتثال

السياسات اليت ميكن للطرف تبنيها لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك الترتيبات اجلمركية املناسبة أو إجراءات 
وتنص بعض . عمليات الرصد وتقدمي التقاريراإلنفاذ على املستوى احمللي، أو املشورة الفنية بشأن 

 وبروتوكول مونتريال، على أنه جيور لألمانة أو CITESاالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل اتفاقية 
إجراء تقييم فين أو التحقق من دقة املعلومات، بدعوة من  جلنة االمتثال تقدمي املساعدة داخل البلد، أو

  .الطرف املعين

وز أيضاً أن تشمل تدابري االستجابة التيسريية تقدمي املشورة أو املساعدة يف ما يتعلق وجي  - ٤٨
. باحلصول على التكنولوجيات واملوارد املالية اليت قد يكون الطرف يف حاجة إليها لتحقيق االمتثال

وجب وميكن أن تستكمل هذه املساعدة املوارد اليت قد يكون من حق الطرف احلصول عليها عادة مب
  .آليات املساعدات املالية أو الفنية اليت ينص عليها االتفاق

                                                      
  .١٩ املرجع السابق، الفقرة  )١٨(
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املمتثل طلباً  ومن العناصر املهمة اليت تشملها تدابري االستجابة التيسريية أن يتلقى الطرف غري  - ٤٩
أو اقتراحاً بإعداد خطة عمل لتحقيق االمتثال، ميكن أن تتضمن القواعد املعيارية، واألهداف، 

 واتفاقية CITES االمتثال يف اتفاقية وتشمل تدابري عدم. متثال، واجلدول الزمين للتنفيذومؤشرات اال
بازل، وبروتوكول السالمة األحيائية إمكانية قيام الطرف بوضع خطة عمل وترتيبات لتحقيق االمتثال 

  )١٩(.وتقدمي تقرير عن التقدم الذي حيققه يف تنفيذ خطة العمل

  املوانع والعقوبات  - ٢

ختاصمية، تسمح بعض االتفاقات  على الرغم من أن معظم تدابري االمتثال تيسريية وليست  - ٥٠
االمتثال اخلطرية أو  البيئية املتعددة األطراف بتطبيق تدابري أكثر تشدداً يف التعامل مع حاالت عدم

 اللجنة الدائمة  وبروتوكول كيوتو، ميكن تطبيق هذه التدابري بواسطةCITES ويف حالة اتفاقية. املتكررة
  .اجلهاز الرئاسي جيوز أن يطبقها غري أما يف االتفاقات األخرى، فال. أو فرع اإلنفاذ، على التوايل

نشر حاالت عدم االمتثال وتعليق االمتيازات اليت : وتندرج هذه التدابري عموماً ضمن فئتني  - ٥١
إجراء حتقيق رمسي يف عدم االمتثال، وقد يستدعي النشر قيام اجلهاز الرئاسي ب. تنص عليها املعاهدة

وإصدار حتذير رمسي للطرف املعين أو نشر حالة عدم االمتثال من جانب الطرف يف قائمة خاصة أو 
وعلى سبيل املثال، جيوز لألمني التنفيذي لربوتوكول السالمة األحيائية نشر حاالت عدم . تقرير خاص

 قائمة CITES تابعة للربوتوكول، بينما تنشر أمانة اتفاقيةاالمتثال يف غرفة مقاصة السالمة األحيائية ال
  .الويب املمتثلة يف موقع االتفاقية على شبكة باألطراف غري

وقد جلأ العديد من املنظمات والصكوك املتعددة األطراف، مثل صندوق النقد الدويل،   - ٥٢
متيازات اليت تنص عليها املعاهدات ة، واتفاقية األسلحة الكيميائية إىل تعليق االيومنظمة العمل الدول
وتنص بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالتفاقات ذات الصلة . االمتثال كرد فعل على عدم

ممتثل التفاقية التراث العاملي من عضوية  وهكذا، ميكن استبعاد طرف غري. أيضاً على تعليق االمتيازات
حقوق وامتيازات  وقفمتثال يف بروتوكول مونتريال بم االوتسمح إجراءات عد. جلنة التراث العاملي

معينة ينص عليها الربوتوكول مبا يف ذلك احلقوق املتصلة بالترشيد الصناعي، واإلنتاج، واالستهالك، 
  )٢٠(.والتجارة، ونقل التكنولوجيا، واآلليات املالية والترتيبات املؤسسية

اق أوسع تعليق احلقوق اليت تنص عليها املعاهدة يف ما ومن تدابري االستجابة اليت تطبق على نط  - ٥٣
وهذا . يتصل بالتجارة الدولية يف مادة أو شيء خاضع للرقابة مبوجب االتفاق البيئي املتعدد األطراف

طرف وليس من حقه الدخول يف جتارة مع  يسفر يف واقع األمر عن معاملة الطرف على أنه غري
وعلى الرغم من أن هذه العقوبة منصوص عليها يف . ضعة للرقابةاألطراف األخرى يف املواد اخلا

، رغم أا يف تلك االتفاقية تأخذ CITES استخِدم يف اتفاقية ، فقد)أنظر عاليه(بروتوكول مونتريال 
                                                      

تدابري وآليات االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، ميكن لفرع اإلنفاذ املنبثق عن جلنة االمتثال طلب ل وفقاً  )١٩(
  .الإعداد خطة عمل عن االمتثب
 :، املرفق اخلامس، يف املوقع التايل على شبكة الويبUNEP/OzL.Pro.4/15 أنظر  )٢٠(

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/4mop-15.e.doc.  
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ملِزمة يتخذها مؤمتر األطراف أو اللجنة الدائمة بتعليق األطراف التجارة مع الطرف  شكل توصية غري
  )٢١(.ممتثل قد طُبقت عليها تلك التوصية طرفاً غري ٢١، كان ٢٠٠٩ ويف اية سنة .املمتثل غري

  االعتبارات اخلاصة مبساعدة جلنة التفاوض احلكومية الدولية  -ثالثاً 

يف الوقت الذي تبدأ فيه جلنة التفاوض احلكومية الدولية أعماهلا، تستطيع احلكومات أن متهد   - ٥٤
فاق فعال بشأن الزئبق بأن تأخذ يف االعتبار كيف ميكن للصك أن يشجع الطريق أمام التوصل إىل ات

واالعتبارات التالية قد . على االمتثال ألحكامه، وكيف ميكن لألطراف أن حتقق االمتثال لتلك األحكام
  .تساعد اللجنة يف وضع اتفاقية فعالة وتعزز مستوى مرتفعاً من االمتثال

  الوضوح والدقة  -ألف 

هل على األطراف تنفيذ االلتزامات اليت ينص عليها اتفاق بيئي متعدد األطراف من الس  - ٥٥
واالمتثال هلا عندما تكون أهداف االتفاق مبينة بوضوح ومفهومة، وعندما تكون االلتزامات اليت 

إذ ميكن . تفرضها على األطراف مصاغة بدقة، وبعيدة عن الغموض، ومنطقية، ومتسقة يف ما بينها
 بينما يؤدي استخدام العبارات )٢٢( اليت تكون مبينة بوضوح أن تساعد يف تقييم االمتثال،لاللتزامات

تتخذ تدابري من "وعلى سبيل املثال، فإن عبارة . املقيدة يف النص إىل جعل تقييم االمتثال أمراً مستحيالً
يؤدي  اط قد يؤدي أو التنقل تركيز االلتزام بعيداً عن حتقيق اهلدف إىل القيام بنش) حتقيق هدف" (أجل

  .إىل حتقيق اهلدف

إذا  جتعل من الصعب حتديد ما" يعمل كل طرف، يف حدود استطاعته"وباملثل، فإن عبارة   - ٥٦
 وهو - كان أي طرف قد امتثل اللتزامه، ألن حتديد االلتزام جيب أن يبدأ باستعراض قدرات الطرف

) واالتفاقية(وهكذا، يكون االلتزام . كن مستحيالًي مل عمل ينطوي إجراؤه على الكثري من التحدي، ما
أكثر دقة إذا أمكن جتنب تلك العبارات املقيدة، واستخدام عبارات أخرى مباشرة لتحقيق املرونة 

  .بالنسبة لألطراف ذوي القدرات املختلفة

لة وينبغي للجنة التفاوض احلكومية الدولية، طوال املفاوضات، أن تتخذ اخلطوات الكفي  - ٥٧
وقد يكون بوسع فريق قانوين . بضمان أن تكون األحكام اجلاري وضعها متسقة ومتوافقة يف ما بينها

وينبغي إتاحة الوقت الكايف بعد حسم القضايا املتصلة . تقدمي املشورة يف ما يتعلق بتوافق النص
  .النص باملضمون، الستعراض مدى التوافق يف

                                                      
أمانة ق عليها يف الوقت احلاضر التوصية اخلاصة بتعليق التجارة اليت وضعتها  قائمة البلدان اليت تطبأنظر  )٢١(

 املوقع التايل على شبكة  الدويل يف أنواع النباتات واحليوانية الربية املعرضة لالنقراض، تتاح على العنوان يفاراالجت
كانت آخر زيارة للموقع يف  (http://www.cites.org/eng/news/sundry/trade_suspension.shtml: اإلنترنت

  ).٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون الثاين ١٧
  ).أ(١٤ ، الفقرةUNEP Compliance Guidelines أنظر  )٢٢(
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  مراعاة القدرات املختلفة  -باء 

يلجأ املفاوضون إىل استخدام العبارات املقيدة مثل املثال السابق مراعاة الختالف  كثرياً ما  - ٥٨
املرغوبة اليت تترتب على هذه العبارات  ومع ذلك، فمن اآلثار غري. مستويات التنمية أو القدرات الفنية

ناحية أخرى، فإن اعتماد ومن .  االلتزام غامضاً، وبذلك يكون من املستحيل تقييم االمتثالا جتعلأ
معاهدة تتضمن شروطاً صارمة ميكن أن يؤدي إىل عدم امتثال كثري من األطراف لدى بدء سريان 

عملي، وبالتايل تكون إجراءات  ومثل هذا الوضع ميكن أن يعزز من فكرة أن االمتثال غري. املعاهدة
ى إضعاف االلتزامات اليت تنص وكبديل لذلك، ميكن أن يتفق املفاوضون عل. مرغوبة االمتثال غري

وبالتايل، فإن الصرامة ميكن أن تقلل من فعالية املعاهدة يف . عليها املعاهدة لتيسري االمتثال على الفور
  .املدى البعيد عن طريق إضعاف االمتثال أو الطموح

ياناً بأنه قد يكون من الضروري أح" املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة"ويعترف مبدأ   - ٥٩
أن تقوم الدول بتنفيذ التزاماا مبوجب اتفاقات بيئية متعددة األطراف بطرق خمتلفة، اعتماداً على 

وميكن للمفاوضني تلبية ذلك بالتأكد من أن االمتثال مربوط بتقدمي . قدراا الفنية واملالية الفردية
رسات اليت ختضع للرقابة مبوجب يسمحوا باالستخدامات أو املما بأن املساعدات املالية والفنية؛ أو

املعاهدة باالستمرار لفترة من الوقت حتت بند االستثناءات اليت يعيد اجلهاز الرئاسي النظر فيها؛ أو 
باإلرجاء املؤقت لبعض االلتزامات اليت تنص عليها املعاهدة بالنسبة لقطاعات أو فئات معينة من 

لقصرية األجل اليت تواجه بعض األطراف، بينما تسمح ومثل هذه النهج تعترف بالتحديات ا. األطراف
ويف مجيع احلاالت، تعترب احلاجة إىل بناء القدرات . للمعاهدة باالحتفاظ بطموحها ودعم ثقافة االمتثال

يف الدول أثناء التفاوض يف معاهدة وبعد املوافقة عليها من االعتبارات املهمة ملساعدة الدول يف 
  .هدة حيز النفاذاالستعداد لدخول املعا

ينبغي  ومع ذلك، فإن الرغبة يف حتقيقها ال. وهكذا، تعد املرونة يف اإلجراءات الوطنية مهمةً  - ٦٠
. أن تسفر عن استخدام لغة غامضة أو ملتبسة يف صياغة املعاهدة مما جيعلها حمل تأويالت متباينة

يف الوقت الذي تستخدم فيه " متباينةاملسؤوليات املشتركة وإن كانت "وبروتوكول مونتريال ينفذ مبدأ 
 من الربوتوكول لألطراف من البلدان النامية اليت ٥ وتسمح املادة. لغة دقيقة تسمح بتقييم االمتثال

ومع .  سنوات١٠ تنطبق عليها الشروط بإرجاء تنفيذ كثري من التدابري اليت ينص عليها الربوتوكول ملدة
طراف تعد واضحة ألن التفرقة منصوص عليها يف جداول التنفيذ ذلك، فإن االلتزامات اخلاصة ذه األ

وهكذا، تنص الفقرة . يتصل بااللتزام نفسه وليس عن طريق استخدام عبارات مقيدة غامضة يف ما
  :يلي  على ما٥  من املادة‘١’ )ز(ثالثاً  ٨

 ١ من هذه املادة أن ميتثل اعتباراً من ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة 
حاء،  ٢  من املادة١  لتدابري الرقابة احملددة يف الفقرة٢٠٠٢يناير /ون الثاينكان

وكأساس المتثاله هلذه التدابري، عليه أن يستخدم متوسط املستوى السنوي 
 شاملة عام ١٩٩٥احملسوب الستهالكه وإنتاجه، على التوايل، للفترة املمتدة من 

١٩٩٨[.]  



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/11 

18 

  مؤشرات االمتثال واألداء  -جيم 

باإلضافة إىل جتنب استخدام عبارات مقيدة، يستخدم املثال املأخوذ من بروتوكول مونتريال   - ٦١
فعن طريق حتديد التزاماا من . أعاله مؤشرات األداء يف حتقيق الدقة اليت تعزز بدورها تقييم االمتثال

 األطراف حتديد خالل نواتج، وإجراءات، ومواعيد زمنية وأهداف، يستطيع االتفاق البيئي املتعدد
  .معايري واضحة ميكن قياس االمتثال على أساسها

كذلك، ميكن تقوية جوانب االمتثال اللتزامات معينة بإضافة أحكام متعلقة باالمتثال ضمن   - ٦٢
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تنص األحكام اليت تقرر التزامات مهمة . األحكام اليت حتدد االلتزامات

وعندما تكون هذه الشروط مقرونة . دمي التقارير، مبا يف ذلك املواعيد الزمنيةعلى شروط معينة لتق
بشروط شاملة خاصة بتقدمي التقارير وبتقدمي مساعدات مالية لتيسري االمتثال، ميكن هلذه الشروط أن 

  .تعزز رفع مستوى التقارير اليت تقدمها األطراف، وبالتايل تيسري تقييم امتثال األطراف

  ليات املالية واالمتثالاآل  -دال 

إن إجراء مناقشة شاملة بشأن اآلليات املالية اليت قد تساعد البلدان النامية يف تنفيذها لصك   - ٦٣
ومع ذلك، يناقش القسم احلايل بإجياز بعض جوانب العالقة . خاص بالزئبق يتجاوز نطاق هذه املذكرة

  .بني اآلليات املالية واالمتثال

ينص البعض  تفاقات البيئية املتعددة األطراف على آليات مالية، بينما الإذ تنص بعض اال  - ٦٤
وقد تتضمن االتفاقات اليت تنص على آليات مالية أحكاماً تعترف بالعالقة بني قدرة . اآلخر على ذلك

دمة البلدان النامية على تنفيذ التزاماا مبوجب املعاهدة بكفاءة والتنفيذ الفعال من جانب البلدان املتق
  )٢٣(.املالية اللتزاماا املتصلة بتدبري املوارد

وبالنسبة لالتفاقات اليت تنص على آليات مالية، ميكن تنفيذ تلك اآلليات إما ككيان قائم   - ٦٥
ككيان لغرض واحد مثل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أو من  بذاته، أو

  .ق البيئة العامليةاألغراض مثل مرف خالل كيان متعدد

ومن مزايا الكيان املتعدد األغراض أنه ييسر تقدمي مسامهات بواسطة مجيع اجلهات املاحنة   - ٦٦
وعالوة على ذلك، ميكن للكيان املتعدد األغراض أن يتعامل مع . األطراف يف ذلك غري الرئيسية، مبا

ومع ذلك، فمن عيوبه، على األقل من . يةجمموعة واسعة من القضايا البيئية بطريقة منسقة نسبياً وتكافل
. مثل هذا الكيان يكون حتت السيطرة املباشرة جلهازه الرئاسي، وليس االتفاقية منظور اتفاقية معينة، أن

وبالتايل، فإن الروابط املباشرة املتصلة باالمتثال بني االتفاقية وآليتها املالية ميكن أن تكون صعبة نظراً 
  .املستقلة لتنفيذي واإلجراءاتالستقاللية الكيان ا

والكيان التنفيذي القائم بذاته خيدم فقط االتفاقية البيئية املتعددة األطراف املنشأ مبوجبها،   - ٦٧
وعادة . وتكون اآللية املالية اليت يديرها هذا الكيان ممولة يف العادة بواسطة األطراف من البلدان املتقدمة

                                                      
 ؛٧-٤رية بشأن تغري املناخ، املادة ؛ واالتفاقية اإلطا٤-١٣مل، املادة و، على سبيل املثال، اتفاقية استكهرظأن  )٢٣(

  .١٠ وبروتوكول مونتريال، املادة
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ي تقدمه اآللية متكني األطراف من البلدان النامية من تلبية التزامات يكون املقصود من التمويل الذ ما
معينة مبوجب تدابري الرقابة اليت ينص عليها االتفاق وليس مساندا بشكل أعم يف أي جهود أوسع 

يكون من احملتمل توجيه األموال إىل أنشطة عامة مثل بناء مرافق البنية  وهكذا، ال. لتنفيذ االتفاق
وتكون اآللية . يكن هناك ارتباط واضح بني هذه األنشطة واالمتثال لتدابري رقابية معينة مل ماالتحتية 

املالية القائمة بذاا وكيان التنفيذ التابع هلا حتت السلطة املباشرة للجهاز الرئاسي لالتفاق البيئي املتعدد 
ليت ينص عليها االتفاق وتنفيذ الطرف وهذه العالقة تيسر روابط االمتثال بني اآللية املالية ا. األطراف

 وباملثل، فإن العالقة املباشرة بني أطراف االتفاق من البلدان املتقدمة )٢٤(.اللتزاماته مبوجب االتفاق
إذا كانت األطراف من البلدان املتقدمة تتقيد  والتمويل الذي تقدمه اآللية املالية يسمح بتقييم ما

  .م يف اآللية لتمكني البلدان النامية من االمتثالبالتزاماا مبوجب االتفاق وتساه

تنص بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف رمسياً على إنشاء آلية مالية، ولكنها بدالً  وال  - ٦٨
ومن بني األمثلة الدالة على ذلك اتفاقية بازل . من ذلك تعزز أنشطة التنفيذ بطرق طوعية للتمويل

 تنصان على متويل املساعدات الفنية من خالل صندوق طوعي يسمح للجهات واتفاقية روتردام، اللتان
يعزز االرتباط املباشر  وهكذا، فإن جاً معيناً قد ال. املاحنة برصد اعتمادات مالية لتمويل أنشطة معينة

  .بني اآللية املالية لالتفاق وإجراءات االمتثال مبوجب االتفاق

  اعتمادهاوضع إجراءات االمتثال و  -رابعاً 

رمبا ترغب جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف أن تأخذ يف االعتبار طوال مفاوضاا ضرورة   - ٦٩
ومن التحديات املتكررة يف وضع واعتماد إجراءات االمتثال . االمتثال بأي صك قد ترغب يف اعتماده

 اإلجراءات إىل أن تعرف تفضل عدم النظر يف هذه يف اتفاق بيئي متعدد األطراف أن الدول كثرياً ما
يصبح  ماذا سيكون عليه املضمون النهائي لالتفاق؛ ومع ذلك، فلما كان املضمون النهائي نادراً ما

  .ال يتبقى وقت للتفاوض يف إجراءات االمتثال واعتمادها معروفاً إىل أن تنتهي املفاوضات، كثرياً ما

يعرف  قات البيئة املتعددة األطراف ماوملعاجلة هذه املشكلة، يتضمن الكثري من االتفا  - ٧٠
الذي يلِزم األجهزة الرئاسية هلذه االتفاقات بوضع واعتماد إجراءات االمتثال بعد " التمكني شرط" بـ

كانت املفاوضات اخلاصة بإجراءات االمتثال بالنسبة هلذه االتفاقات جتري  وملا. بدء سريان االتفاقات
مبا يف ذلك التمويل، يف حالة (دت بالنسبة جلميع املسائل األخرى بعد أن تكون االتفاقات قد اعتِم

يكون هناك دافع قوي على االنتهاء من املفاوضات اخلاصة باالمتثال يف  ال ، قد)انطباق ذلك عليها
، استكهوملولقد حدث ذلك يف العديد من االتفاقات، مبا يف ذلك اتفاقية روتردام واتفاقية . وقت حمدد
أو التصحر، /مم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد وواتفاقية األ

                                                      
تقدم   حرمان البلدان النامية اليت مل١٩٩٤على سبيل املثال، قرر اجتماع مؤمتر األطراف يف بروتوكول مونتريال يف  )٢٤(

الطالع على الوثيقة وميكن ا. بياناا األساسية األولية من احلصول على متويل من الصندوق املتعدد األطراف
UNEP/OzL.Pro.6/7 بالرجوع إىل املوقع التايل على شبكة اإلنترنت ٦/٥ واملقرر :

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/06mop/6mop-7.e.pdf . ألطراف أن ل رابع عشر الجتماعاالكذلك قرر
مسؤولة عن النظر يف حالة االمتثال احلالية واملتوقعة من جانب أي بلد لدى استعراض البيانات املقدمة " للصندوق ةاللجنة التنفيذي
  .١٤/٣٧ ، املقررUNEP/OzL.Pro.14/9 الوثيقة." يتصل مبقترحات التمويل منها يف ما
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النباتية لألغذية والزراعة؛ فلم تستطع  الوراثية املوارد سيما يف أفريقيا، واملعاهدة الدولية بشأن وال
  .املفاوضات األطراف يف هذه االتفاقيات اعتماد إجراءات لالمتثال رغم سنوات من

ويناقش الفصل احلايل النهج اليت قد ترغب جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف النظر فيها   - ٧١
كوسيلة لضمان اعتماد األحكام اخلاصة باالمتثال جنباً إىل جنب مع بقية الصك الذي قد تعتمده يف 

  .شأن الزئبق

  إدماج األحكام اخلاصة باالمتثال يف منت االتفاقية  -ألف 

  ريرتقدمي التقا  - ١

ميكن أن يتضمن منت أي صك يعتمد شروطاً تطلب من األطراف تقدمي تقارير دورية عن   - ٧٢
وحيثما تتصل االلتزامات مبراقبة إنتاج الزئبق ومركباته أو املنتجات احملتوية . يتعلق بالتزاماا األداء يف ما

كن أن حيدد الصك أنواعاً معينة استخدامها، أو التخلص منها، أو ختزينها، أو جتارا، مي على زئبق، أو
 من بروتوكول ٧ من البيانات اليت جيب على األطراف تقدميها، بطريقة مماثلة للطريقة احملددة يف املادة

وملا كان الصك اخلاص بالزئبق قد يتطلب استخدام الكثري من أنواع السياسات والتدابري، مما . مونتريال
 لألداء فيها، ميكن أن تتضمن االتفاقية أيضاً شرطاً نوعياً يكون من املمكن وضع حتديد كمي قد ال

  .استكهومل من اتفاقية ١٥ عاماً يف شأن تقدمي التقارير شبيهاً باملادة

وميكن للجنة التفاوض احلكومية الدولية الترويج ملستوى أعلى نسبياً لتقدمي التقارير املفيدة عن   - ٧٣
 التقارير يف أحكام املعاهدات اليت تتضمن تدابري ذات أمهية طريق تضمني مراجع معينة يف عملية تقدمي

إذ أن ِذكر مؤشرات معينة على االمتثال واألداء إىل جانب هذه التدابري ميكن أن ييسر عملية . خاصة
ويف مجيع احلاالت، ميكن أن يطلب الصك من األمانة نشر قوائم باألطراف اليت تلقت . تقدمي التقارير
 منها، وأن جتعل التقارير الواردة من األطراف متاحة للجمهور، وأن تتشاور مع األطراف األمانة تقارير

 من االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ميكن لالتفاقية ١٢ وكما جاء يف املادة. تقدم تقاريرها اليت مل
  .يد تقدمي األطراف للتقارير األوليةاخلاصة بالزئبق أن حتدد مواع

  االمتثال وتدابري االستجابةإجراءات   - ٢

كما سبق القول، ينبغي أن يكون امتثال األطراف للصك املقرر اعتماده من املوضوعات   - ٧٤
يكون من املمكن يف الوقت  ومع ذلك، فقد ال. املطروحة طوال مداوالت اللجنة احلكومية الدولية

اعتماده، وقد يقتصر الصك يف هذه املتاح إضافة تدابري متكاملة خاصة باالمتثال كجزء من الصك لدى 
ويف هذه احلالة، يكون . احلالة على توجيه اجلهاز الرئاسي إىل وضع إجراءات االمتثال يف وقت الحق

أمام اللجنة خيار من اثنني، إما أن تترك للجهاز الرئاسي وضع هذه اإلجراءات كما يتراءى له أو أن 
يف ذلك توجيه بشأن عناصر االمتثال اليت ثبت أن  سي، مباتضمن الصك توجيهاً موجهاً للجهاز الرئا

وميكن أن تتضمن هذه العناصر . من الصعب تقريرها يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف
الغرض من اإلجراءات وطبيعتها؛ وإنشاء جلنة االمتثال وتشكيلها؛ وطرق إعمال اإلجراءات؛ والقاعدة 

ثال يف اختاذ القرارات؛ وعالقة اللجنة باجلهاز الرئاسي؛ وطبيعة ونطاق تدابري اليت تطبقها جلنة االمت
  .االستجابة اليت ميكن أن تكون متاحة
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وإذا قررت اللجنة إضافة هذا التوجيه يف الصك، فإا قد ترغب أيضاً يف إضافة شرط للتمكني   - ٧٥
 إجراءات االمتثال خالل إطار زمين ينص على أن اجلهاز الرئاسي جيوز له إضافة تفاصيل إضافية إىل

  .حمدد

  شروط التمكني  -باء 

فهو يقرر بكل وضوح أن اجلهاز : حيقق شرط التمكني يف اتفاق بيئي متعدد األطراف أمرين  - ٧٦
الرئاسي يتمتع بالسلطة القانونية العتماد إجراءات االمتثال، ويطلب من اجلهاز الرئاسي ممارسة هذه 

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اخلاصة بتلوث الغالف اجلوي أو املواد ويتضمن معظم . السلطة
وتنص .  متماثلتني تقريباًاستكهوملوتعد اتفاقية روتردام واتفاقية . اخلطرة هذه الشرط اخلاص بالتمكني

  :يلي ما  علىاستكهومل من اتفاقية ١٧ املادة

طوير واعتماد إجراءات وآليات يقوم مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت ممكن عملياً، بت
مؤسسية لتحديد حاالت عدم االمتثال ألحكام هذه االتفاقية ولكيفية معاملة 

  )٢٥(.األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا

حتدد وقتاً معيناً جيب أن يوافق فيه  ومن اجلوانب اجلديرة باملالحظة يف هذه الصياغة أا ال  - ٧٧
وقد عقد مؤمتر األطراف لكل من اتفاقية روتردام . ليات املؤسسيةمؤمتر األطراف على اإلجراءات واآل

وعلى الرغم من أن هذه االجتماعات ناقشت إجراءات .  أربعة اجتماعات عاديةاستكهوملواتفاقية 
  .تستطع حىت اآلن التوصل إىل اتفاق بشأا االمتثال باستفاضة فإا مل

، تتضمن شروط التمكني املنصوص عليها يف هوملاستكوعلى النقيض من اتفاقييت روتردام و  - ٧٨
العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى حتديد مواعيد زمنية يتصرف على أساسها اجلهاز 

وتشترط هذه املواعيد الزمنية عادة أن يوافق اجلهاز الرئاسي على إجراءات . الرئاسي لكل اتفاقية
فقد . يكن فعاالً متاماً يف مجيع احلاالت  ولكن ذلك الشرط مل)٢٦(ةاالمتثال يف اجللسات االفتتاحي

توكول السالمة األحيائية وبروتوكول كيوتو إجراءات االمتثال يف دورتيهما واعتمدت األطراف يف بر
ك على أساس ل الثاين، وكان ذهااجتماعألطراف يف بروتوكول مونتريال يف األوليني، بينما اعتمدها ا

 يستطع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومل. مؤقت فقط
أن يوافق على إجراءات االمتثال إال بعد ثالثة اجتماعات، على الرغم من أن املعاهدة تشترط أن يتم 

  )٢٧(.ذلك يف االجتماع األول

                                                      
  .١٧  أيضاً اتفاقية روتردام، املادةرظأن  )٢٥(
؛ ٨ ؛ وبروتوكول مونتريال، املادة٣٤ ، على سبيل املثال، بروتوكول السالمة األحيائية، الفقرةرظأن  )٢٦(

  .٢١ ؛ واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، املادة١٨ وبروتوكول كيوتو، املادة
لدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ الوثيقة تقرير الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي للمعاهدة ا  )٢٧(

IT/GB3/09/Reportاإلجراءات واآلليات االختيارية لتشجيع االمتثال والتعامل مع القضايا اخلاصة "، 2/2009 ، القرار
: ، وميكن االطالع عليها بالرجوع إىل املوقع التايل على شبكة اإلنترنت"االمتثال بعدم

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repe.pdf.  
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سابقة، ميكن أن يكون من الصعب اعتماد إجراءات وآليات االمتثال كما يتضح من املناقشة ال  - ٧٩
وجتربة كل من بروتوكول مونتريال . بعد أن يكون اتفاق بيئي متعدد األطراف قد دخل مرحلة النفاذ

يعزى جناح بروتوكول مونتريال إىل فعالية  وكثرياً ما. وبروتوكول كيوتو قد تلقي الضوء على ذلك
واآللية املالية ) االمتثال اليت يشار إليها يف الربوتوكول على أا إجراءات عدم(إجراءات االمتثال 

 كان ١٩٨٧توكول األصلي الذي اعتِمد يف ووعلى الرغم من أن الرب. لصندوق املتعدد األطرافل
ومع ذلك، فقد اتضحت احلاجة . يكن يتضمن نصوصاً بشأن آلية مالية يتضمن شرط متكني، فإنه مل

واعتماد هاتني اآلليتني املهمتني بعد بدء نفاذ الربوتوكول، ومت اعتمادمها يف االجتماع الثاين إىل وضع 
لألطراف كجزأين تكميليني، حيث مت اعتماد إجراءات عدم االمتثال بصفة مؤقتة مبوجب مقرر اختذته 

  .األطراف، بينما مت اعتماد اآللية املالية كتعديل على الربوتوكول

فلدى اعتماد األطراف يف االتفاقية اإلطارية . روتوكول كيوتو على طريق مماثلوقد سار ب  - ٨٠
 نص الربوتوكول ِذكر تفاصيل رئيسية عن االمتثال، أغفل، ١٩٩٧بشأن تغري املناخ للربوتوكول يف 

وحساب الكربون، واالجتار يف االنبعاثات والتمويل، وهي املسائل اليت كانت البلدان املدرجة يف املرفق 
األول واليت فُِرضت عليها أهداف ملِزمة يف ما يتعلق باالنبعاثات تريد االنتهاء منها قبل التصديق على 

وبدالً من نصوص تفصيلية تتناول هذه املسائل، تضمن الربوتوكول العديد من شروط . املعاهدة
وبعد اعتماد . التمكني اليت تطلب من اجتماع األطراف اعتماد القواعد الضرورية يف دورته األوىل

 تغري املناخ على مدى أربع سنوات يف  اإلطارية بشأنتفاقيةاالالربوتوكول، تفاوضت األطراف يف 
وبعد . جمموعة من األحكام، كانت من بينها أحكام بشأن إجراءات االمتثال عِرفت باتفاقات مراكش

عدد كاف لدخوله اعتماد اتفاقات مراكش، صدقت البلدان املتقدمة على بروتوكول كيوتو ب
  . األطراف يف الربوتوكول اتفاقات مراكش يف دورم األوىلتالنفاذ، وعليه اعتمد حيز

ومع ذلك، قد ترغب اللجنة احلكومية الدولية . ويعد وضع كل من هذه الربوتوكوالت فريداً  - ٨١
ملالية يف الصك إذا كان سيكون من املمكن التفاوض يف أحكام االمتثال واألحكام ا يف النظر يف ما

وقد يترتب على ذلك اعتماد . اخلاص بالزئبق واملوافقة عليها كحزمة متكاملة وليس بشكل منفرد
 ٧٨ - ٧٢العناصر األساسية من إجراءات االمتثال كجزء من منت االتفاقية، كما جاء يف الفقرات 

الية كحزمة واحدة بعد وكبديل لذلك، ميكن للجنة أن تضع التفاصيل الرئيسية واألحكام امل. أعاله
وعندئذ، ميكن للبلدان أن تصدق على الصك . اعتماد مؤمتر املندوبني املفوضني للصك اخلاص بالزئبق

بعد أن تكون اللجنة قد اتفقت على احلزمة، وميكن بعد دخول الصك حيز النفاذ أن يعتمد اجلهاز 
  .الرئاسي احلزمة يف اجتماعه األول

_____________  


