دور السلطات اخملتصة وجهات االتصال مبوجب اتفاقية بازل

أنشأت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة
والتخلص منها عبر احلدود نظاما ً لتبادل املعلومات داخل
األطراف وفيما بينها عبر األمانة .ويعتبر تبادل املعلومات ضروريا ً
من أجل ضمان تزويد األطراف باملعلومات الالزمة التي متكنها
من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نقل النفايات اخلطرة وإدارتها
عبر احلدود.
ولتشغيل هذا النظام تطلب االتفاقية إلى األطراف تعيني
جهات اتصال رسمية لضمان توصيل املعلومات إلى األشخاص/
املسئولني املناسبني .ويشار إلى هذه اجلهات الرسمية بـ
’’السلطات اخملتصة‘‘ و’’جهات االتصال‘‘ تبعا ً للوظائف التي
تؤديها .ويؤدي كال النوعني املذكورين من جهات االتصال دروا ً
رئيسيا ً في التنفيذ الفعال التفاقية بازل.

يطلب إلى األطراف مبقتضى املادة  5من اتفاقية بازل:
• تعيني أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة اتصال
واحدة؛
• إبالغ األمانة ،خالل ثالثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه
االتفاقية بالنسبة لها ،بالوكاالت التي عينتها لتكون
جهات اتصال وسلطات مختصة بها؛
• إبالغ األمانة ،في غضون شهر واحد من تاريخ تعيني اجلهات
والسلطات املذكورة بأي تغييرات جتريها في أي من تلك
الكيانات.

ما هي السلطة
اخملتصة؟
تعرف املادة  2من االتفاقية ’’السلطة اخملتصة‘‘ بأنها سلطة حكومية عينها
أحد األطراف لتكون مسؤولة ،داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف
مناسبة ،عن استالم اإلخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر احلدود ،وأي
معلومات تتعلق بها ،وعن الرد على هذا اإلخطار ،وفقا ً ملا ن ُص عليه في املادة .6

ومبوجب اتفاقية بازل يتعني على البلد الراغب في تصدير
نفايات خطرة أو أي نفايات أخرى إلى اخلارج أن يحصل أوالً ،قبل
الشروع في إرسال أي شحنات من هذه النفايات ،على موافقة
مسبقة مكتوبة من البلد املستورد وكذلك على موافقات من
البلدان التي ستمر عبرها هذه النفايات .ولتأمني احلصول على
هذه املوافقة يتعني على البلد املصدر إرسال إخطار يتضمن
معلومات كافية لتمكني البلدان املستوردة وبلدان العبور من
اتخاذ قرارات واعية بشأن السماح أو عدم السماح بنقل هذه
النفايات.
وتعتبر السلطة اخملتصة الكيان املسؤول عن تلقي اإلخطارات
بشأن نقل النفايات اخلطرة أو غيرها من النفايات عبر احلدود.
ويتعني على السلطات اخملتصة في بلدان االستيراد عند تلقيها

إخطارا ً أن تتخذ قرارا ً بشأن ما إذا كانت ستسمح بدخول شحنة
النفايات املقترحة إلى أراضيها ،كما يتعني على هذه السلطات
في بلدان العبور عند تلقيها إخطارا ً أن تتخذ قرارا ً بشأن ما إذا
كانت ستسمح مبرور الشحنة عبر أراضيها.
ويجب أن يكون االتصال بالسلطات اخملتصة سهال ً وأن تكون
هذه السلطات سريعة االستجابة .وحتتفظ األمانة في موقع
اتفاقية بازل على اإلنترنت بدليل يحتوي على بيانات االتصال
اخلاصة بالسلطات اخملتصة في الطرف املعني .وال تتوفر هذه
املعلومات على املوقع املذكور في بعض احلاالت لكن ميكن
احلصول عليها من األمانة أو من السلطة الوطنية اخملتصة
التي يحددها الطرف .وتقع على عاتق األطراف مسؤولية ضمان
استكمال التفاصيل املنشورة على املوقع في أي وقت .ويجوز
لألطراف تعيني أكثر من سلطة مختصة وفقا ً الحتياجاتها
ومتطلباتها احملددة .وفي هذه احلاالت يتعني على األطراف تقدمي
تفاصيل عن االختصاصات اخملتلفة خملتلف السلطات اخملتصة
من أجل ضمان توجيه املراسالت إلى اجلهة املناسبة.
تعتبر جهة االتصال القناة التي ترسل عبرها األطراف املعلومات

ما هي جهة االتصال؟
تعرف املادة  2من االتفاقية «جهة االتصال» بأنها الكيان التابع لطرف من
األطراف ،واملسؤول عن تلقي املعلومات وتقدميها وفقا ً ملا ن ُص عليه في املادتني
 13و 16من االتفاقية.

إلى األمانة واألطراف األخرى ،كما تتلقى عبرها املعلومات من
األمانة وسائر األطراف .وتعتبر جهة االتصال أيضا ً مسؤولة
عن تلقي اإلشعارات املتعلقة باجتماعات الهيئات التابعة
لالتفاقية.
ويطلب إلى األطراف مبقتضى املادة  13من االتفاقية أن تقوم،
متى ما منا إلى علمها وقوع حادث أثناء نقل نفايات خطرة
ونفايات أخرى عبر احلدود ،وأنه يحتمل أن يشكل مخاطر على
الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى ،بضمان إبالغ تلك الدول
بذلك فوراً.
عالوةً على ذلك ،يطلب إلى جهات االتصال إخطار األطراف ،عبر
األمانة ،بأي معلومات مثل التغييرات في تعيني جهات االتصال
والتغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات اخلطرة وأي قرار
تتخذه للحد من استيراد أو تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات
األخرى أو حلظر استيراد هذه النفايات أو تصديرها.
وتقع على عاتق جهة االتصال أيضا ً مسؤولية تقدمي التقارير
الوطنية السنوية ،التي تضمن فيها األطراف معلومات عن
املسائل التي شملتها االتفاقية فيما يخص العام التقوميي
السابق .ويتضمن هذا التقرير معلومات منها تفاصيل عن
عمليات نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود التي
شارك فيها هذا الطرف ،وأي تدابير اتخذها في تنفيذ االتفاقية،
وأي إحصائيات موثوقة متاحة عن اآلثار املترتبة على الصحة
البشرية والبيئة من توليد النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى
ونقلها والتخلص.

ويعد إرسال املعلومات حجر األساس في االتفاقية ،كما أن جهة االتصال تعمل
بوصفها الكيان املسؤول في كل بلد عن ضمان كفاءة هذا النظام .ولضمان تزويد
جهات االتصال بأحدث املعلومات من األطراف واألمانة بخصوص املسائل املتعلقة
باتفاقية بازل فإن من املهم أن يتم تعيني هذه اجلهات على النحو املالئم ،مع إبالغ
األمانة ،بأسرع ما ميكن ،بأي تغييرات في بيانات االتصال اخلاصة بها.
حتتفظ األمانة ببيانات االتصال اخلاصة بالسلطات اخملتصة وجهات االتصال التي
تزودها بها األطراف على املوقع اإللكتروني:
http://www.basel.int/contact-info/frsetmain.html
استمارة تعيني السلطة اخملتصة وجهة االتصال وفقا ً للمادة  5من
اتفاقية بازل
اعتمدت األطراف في االتفاقية استمارة موحدة لتعيني السلطة اخملتصة وجهة
االتصال .وتتوفر هذه االستمارة على موقع اتفاقية بازل على اإلنترنت بلغات األمم
املتحدة الرسمية الست:
http://www.basel.int/contact-info/designation-form.pdf
http://www.basel.int/convention/forms/index.html
والغرض من هذه االستمارة هو مساعدة األطراف في إخطار األمانة بأي تعيينات
جديدة أو تعديالت أو معلومات محدثة عن السلطات اخملتصة وجهات االتصال
املعينة.
يرجى إرسال هذه االستمارة ،بعد تعبئتها وفق األصول ،إلى األمني التنفيذي
ألمانة
اتفاقية بازل بالفاكس على الرقم ()3454 797 4122+
يرجى مالحظة أنه لن يُنظر في الترشيحات الشخصية
يجب أن تتم تعبئة هذه االستمارة بواسطة كيان مرخص له وفق األصول من
جانب احلكومة إليصال هذه املعلومات إلى األمانة ،كما يجب أن تضمن املعلومات
املرسلة في السجالت الرسمية لألمانة بوصفها معلومات خاصة بالسلطات
اخملتصة و/أو جهات االتصال املعينة رسميا ً ألغراض املادة  5من االتفاقية
.
وترسل األمانة إشعارا ً باستالم املعلومات املرسلة وتنشرها على
موقع اتفاقية بازل على اإلنترنت()http://www.basel.int
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