األمـم
المتحدة

BC
UNEP/CHW/OEWG.9/15
Distr.: General
6 November 2014

اتفاقية بازل

Arabic
Original: English

الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع التاسع
جنيف 61-61 ،أيلول/سبتمرب 4162

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عن أعمال اجتماعه التاسع
أوالا -افتتاح االجتماع
 -6افتتحت السيدة ماجدة غوسك (بولندا) الرئيسة املشاركة للفريق العامل املفتوح العضوية التابع الفتفايية
بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود االجتماع التاسع للفريق يف متام الساعة
 61/61من يوم الثالثاء 61 ،أيلول/سبتمرب  .4162ويالت ،متكلمة أصالة عن نفسها ونيابة عن زميلها
الرئيس املشارك السيد براكاش كوليسر (موريشيوس) ،إن دور الفريق العامل هو مساعدة مؤمتر األطراف يف
فتطوير السياسات التشغيلية واملقررات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف فيما يتعلق بالسياسات واملسائل التقنية
والعلمية والقانونية واملؤسسية املتصلة بتنفيذ افتفايية بازل وإبقاء فتلك السياسات واملقررات ييد االستعراض.
وأضافت إن الفريق جيتمع يف شكل جديد من أجل إبراز احتياجافته الفعلية وهيكل عمله بشكل أفضل .ومعربة
عن ثقتها يف أن يبذل مجيع املشاركني يصارى جهدهم لكفالة إحراز فتقدم يف القضايا ييد البحث ،وفتعهدت
بالتزام الرئيسني املشاركني الكامل بإجناح االجتماع.
 -4وعقب ذلك رحبت السيدة كريستني ستيندال ،األمينة التنفيذية املؤيتة الفتفايية بازل وافتفايية روفتردام
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة
الدولية وافتفايية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ،باملشاركني يف االجتماع ،وفتقدمت بالشكر ألملانيا
والدامنرك والسويد وسويسرا وفنلندا والنرويج واليابان اليت مسحت مسامهاهتا السخية لألمانة بتوفري التمويل بناء
عني
على الطلب لتمكني مجيع األطراف املؤهلة من املشاركة يف هذا االجتماع .مث أعلنت أن األمني العام يد َ
السيد رولف بييت ،وزير البيئة والطاية يف سيشيل ،أمينا فتنفيذيا جديدا الفتفاييات بازل وروفتردام واستكهومل.
وسيتوىل السيد بييت مهام منصبه يف  7فتشرين األول/أكتوبر .4162
 -3ويعد هذا االجتماع أول اجتماع ضمن سلسلة من االجتماعات اليت فتقوم من خالهلا األطراف يف
افتفاييات بازل وروفتردام واستكهومل بالتحضري الجتماعات مؤمترات أطرافها يف عام  .4162إضافة إىل ذلك،
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فقد صدق  01طرفا على فتعديل احلظر على االفتفايية ،حيث مت إجناز مخسة فتصديقات جديدة منذ االجتماع
احلادي عشر ملؤمتر األطراف.
 -2ويعقد االجتماع أيضا بعد فرتة ليست طويلة من الدورة التارخيية األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة اليت
اعتمدت فيها اجلمعية ،ضمن مجلة من املقررات األخرى املهمة لإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية
والنفايات ،اختصاصات برنامج خاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين هبدف فتعزيز فتنفيذ افتفاييات
بازل وروفتردام واستكهومل وافتفايية مينامافتا بشأن الزئبق والنهج االسرتافتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.
وشددت اجلمعية أيضا على الدور املهم للمناطق ودعت أطراف االفتفاييات وأصحاب املصلحة اآلخرين للنظر
يف سبل لتعزيز شبكة فعالة وناجعة للمراكز اإليليمية هبدف فتعزيز فتقدمي املساعدة التقنية على املستوى اإليليمي
يف إطار االفتفاييات لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،والتنمية املستدامة ومحاية صحة اإلنسان
والبيئة.
 -2ويف اخلتام ،فتعهدت بأن فتقدم األمانة الدعم للفريق العامل ومتنت للمشاركني يف االجتماع مفاوضات
مثمرة خالل األسبوع القادم.

ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -إقرار جدول األعمال
 -1أير الفريق العامل جدول األعمال التايل استنادا إىل جدول األعمال املؤيت ):(UNEP/CHW/OEWG.9/1
-6

افتتاح االجتماع.

-4

املسائل التنظيمية:
(أ)

إيرار جدول األعمال؛

(ب) فتنظيم العمل.
-3

املسائل املتصلة بربنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة :4162-4162
(أ)

املسائل االسرتافتيجية:
’ ‘6اإلطار االسرتافتيجي؛
’ ‘4إعالن كارفتاخينا بشأن منع فتوليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها
إىل احلد األدىن واستعادهتا؛
’ ‘3وضع مبادئ فتوجيهية لإلدارة السليمة بيئيا؛
’ ‘2خيارات لعمليات الفريق العامل املفتوح العضوية؛

(ب) املسائل العلمية والتقنية:
’ ‘6املبادئ التوجيهية التقنية:
أ -املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من امللوثات
العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا؛
ب -املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من عنصر الزئبق
والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة بالزئبق؛
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ج  -املبادئ التوجيهية التقنية بشأن النقل عرب احلدود للنفايات اإللكرتونية
والكهربائية واملعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة ،ال سيما ما يتعلق
بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبوجب افتفايية بازل؛
’ ‘4فتقدمي التقارير الوطنية؛
’ ‘3التعديالت على مرفقات افتفايية بازل؛
’ ‘2فتصنيف النفايات وفتوصيف خصائصها اخلطرة؛
(ج) املسائل القانونية واملسائل املتعلقة باإلدارة واإلنفاذ:
’ ‘6التشاور مع جلنة إدارة آلية فتشجيع فتنفيذ االفتفايية واالمتثال هلا؛
’ ‘4فتقدمي املزيد من التوضيحات القانونية؛
(د)

التعاون والتنسيق الدوليان:
’ ‘6برنامج شراكة افتفايية بازل؛
’ ‘4التفكيك السليم بيئيا للسفن؛
’ ‘3اجلوانب األخرى للتعاون والتنسيق الدوليني؛

(هـ) املسائل املالية.
-2

برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة .4167-4161

-2

املسائل األخرى.

-1

اعتماد التقرير.

-7

اختتام االجتماع.

 -7ويرر الفريق العامل ،مبوجب البند  2من جدول األعمال’’ ،املسائل األخرى‘‘ ،أنه سيستمع إىل فتقرير
من رئيس الشبكة البيئية لتحقيق االمتثال األفضل للوائح بشأن اإلجتار غري املشروع وفتقرير من األمانة عن
معرض علمي سينظم خالل اجتماعات مؤمترات األطراف يف افتفاييات بازل وروفتردام واستكهومل يف أيار/مايو
.4162
باء -تنظيم العمل
 -1الحضور
 -0حضر االجتماع ممثلو األطراف التالية يف االفتفايية :االحتاد األورويب ،االحتاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان،
األرجنتني ،أرمينيا ،إسبانيا ،أسرتاليا ،إسرائيل ،إكوادور ،ألبانيا ،أملانيا ،إندونيسيا ،أوروغواي ،إيران (مجهورية
اإلسالمية) ،إيرلندا ،إيطاليا ،باراغواي ،باكستان ،الربازيل ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغالديش ،بنما ،بوركينا فاسو،
بوروندي ،بولندا ،فتايلند ،فتوغو ،فتونس ،جامايكا ،اجلبل األسود ،جزر القمر ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
اجلمهورية التشيكية ،اجلمهورية العربية السورية ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية فتنزانيا املتحدة ،مجهورية
كوريا ،جنوب أفريقيا ،جيبويت ،الدامنرك ،دومينيكا ،الرأس األخضر ،زميبابوي ،سري النكا ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،سوازيلند ،السودان ،السويد ،سويسرا ،شيلي ،صربيا ،الصني ،العراق ،غابون،
غامبيا ،غانا ،غوافتيماال ،غينيا ،غينيا بيساو ،فرنسا ،الفلبني ،فنلندا ،يطر ،يريغيزستان ،الكامريون ،كروافتيا،
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كندا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،كينيا ،الفتفيا ،لبنان ،ليربيا ،ليتوانيا ،ليسوفتو ،مالطا،
ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،املغرب ،املكسيك ،اململكة العربية السعودية ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية ،منغوليا ،موريشيوس ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا،
نيوزيلندا ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،اليابان ،اليمن.
ومثلت الواليات املتحدة األمريكية ،وهي دولة غري طرف يف االفتفايية ،بصفة مرايب.
ُ -1

ومثلت أيضا بصفة مرايب اثنتان من الوكاالت املتخصصة واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة ،ومها:
ُ -61
برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث.
ومثلت املنظمة احلكومية الدولية التالية بصفة مرايب :جامعة الدول العربية.
ُ -66

 -64وحضر االجتماع أيضا ممثلون عن املراكز اإليليمية ومراكز التنسيق التالية التابعة الفتفايية بازل :املركز
التنسيقي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا ملنطقة أفريقيا (املركز التنسيقي الفتفايية بازل  -أفريقيا)،
واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية (املركز اإليليمي الفتفايية بازل -مصر)،
واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا ملنطقة أمريكا اجلنوبية (املركز اإليليمي الفتفايية بازل-
األرجنتني) ،واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا ألمريكا الوسطى واملكسيك (املركز
اإليليمي الفتفايية بازل -أمريكا الوسطى واملكسيك) ،واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا
للبلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية (املركز اإليليمي الفتفايية بازل -جنوب أفريقيا)/املركز اإليليمي الفتفايية
استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا (املركز اإليليمي الفتفايية استكهومل جنوب أفريقيا) ،واملركز اإليليمي
الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا آلسيا واحمليط اهلادئ (املركز اإليليمي الفتفايية بازل -الصني)/املركز
اإليليمي الفتفايية استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا (املركز اإليليمي الفتفايية استكهومل -الصني)،
واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا ألوروبا الوسطى (املركز اإليليمي الفتفايية بازل-
اجلمهورية السلوفاكية) ،واملركز اإليليمي الفتفايية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للبلدان الناطقة بالفرنسية يف
أفريقيا (املركز اإليليمي الفتفايية بازل -السنغال)/املركز اإليليمي الفتفايية استكهومل لبناء القدرات ونقل
التكنولوجيا (املركز اإليليمي الفتفايية استكهومل -السنغال).
ومثل أيضا مرايبون من رجال األعمال والصناعة
 -63وُمثل عدد من املنظمات غري احلكومية بصفة مرايبُ .
واألوساط األكادميية .وفترد أمساء هذه املنظمات يف يائمة املشاركني (.)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/34
 -2أعضاء المكتب
 -62يتكون مكتب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع ،الذي انتخبه مؤمتر األطراف يف
اجتماعه احلادي عشر ،من التالية أمساؤهم:
الرئيسان املشاركان :السيد براكاش كوليسر (موريشيوس) (فتقين)
السيدة ماجدة غوسك (بولندا) (يانونية)
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نائبا الرئيس:

السيدة جاسنث سجوين (كندا) (فتقنية)
السيد الربفتو كابرا (األرجنتني) (يانوين)

املقرر:

السيد نصر الدين حيدري (مجهورية إيران اإلسالمية)

UNEP/CHW/OEWG.9/15

 -3تنظيم العمل
 -62اسرتعي ممثل األمانة االنتباه إىل أهداف االجتماع ونتائجه احملتملة على النحو املبني يف املذكرة
التصورية ) (UNEP/CHW/OEWG.9/INF/1وإىل اجلدول الزمين املبدئي لالجتماع املبني يف الوثيقة
) .(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/2/Rev.1وافتفق الفريق العامل على عقد االجتماع وفقا هلذا األخري ،مع إجراء
ما يلزم من التعديل .وكان معروضا على الفريق العامل ،عند النظر يف البنود املدرجة على جدول أعماله ،الوثائق
املتعلقة بكل بند من البنود الواردة يف شروحات جدول األعمال ) (UNEP/CHW/OEWG.9/1/Add.1ويف يائمة
وثائق االجتماع ) (UNEP/CHW/OEWG.9/INF/33املنظمة حسب بنود جدول األعمال.
 -61ويرر الفريق العامل ،وفقا للجدول الزمين املتفق عليه ،أن جيتمع يف جلسات عامة من الساعة العاشرة
صباحا إىل الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل السادسة مساء يومي الثالثاء 61
أيلول/سبتمرب واجلمعة  61أيلول/سبتمرب ،وأن جيتمع يف شكل أفرية افتصال وأفرية صياغة وغريها من األفرية
الفرعية حسب الضرورة طوال االجتماع .وستُبذل اجلهود الالزمة لقصر عدد أفرية االفتصال اليت جتتمع يف ويت
واحد إىل اثنني من أجل فتسهيل مشاركة الوفود الصغرية .كما ستُوفر خالل اجللسات العامة الرتمجة الفورية
باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ،يف حني ستعقد أفرية االفتصال وغريها من األفرية اجتماعاهتا فقط باللغة
اإلجنليزية.
 -67وعقب االفتفاق على فتنظيم االجتماع ،أدىل العديد من املمثلني الذين فتكلموا نيابة عن جمموعات من
األطراف ببيانات أبرزوا فيها وجهات نظرهم حول مسائل معينة ُمدرجة على جدول أعمال االجتماع.

ثالث ا -المسائل المتصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 2112-2112
ألف -المسائل االستراتيجية
-1

اإلطار االستراتيجي
 -60اسرتعت ممثلة األمانة االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن التقدم احملرز يف فتنفيذ اإلطار االسرتافتيجي لتنفيذ
افتفايية بازل للفرتة  4146-4164وإنشاء خط أساس يُقاس عليه التقدم احملرز يف فتقييم منتصف املدة
والتقييمات النهائية لإلطار ) ،(UNEP/CHW/OEWG.9/2وذلك جنبا إىل جنب مع فتقرير -أعده أحد اخلرباء
االستشاريني  -عن إنشاء خط أساس ) .(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/3ويف معرض حتديدها للتدابري اليت
فتستخدمها األمانة للحصول من األطراف على البيانات الالزمة إلنشاء خط األساس ،ومن ذلك االستبيانات
اإللكرتونية وإجراء املقابالت ،الحظت املمثلة أن  32فقط من األطراف أو  61باملائة من مجيع األطراف يف
افتفايية بازل يدمت فتلك البيانات.
 -61وعقب فتقدمي هذا العرض ،أعرب عدد من املمثلني ،فتكلم أحدهم باسم جمموعة من األطراف ،عن
فتقديرهم لألمانة إلعداد الوثائق وجلهودها يف السعي جلمع البيانات من األطراف ألغراض إنشاء خط أساس.
ويف معرض فترحيبه باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف مذكرة األمانة ،يالوا إنه فيما يلزم اختاذ فترفتيبات أكثر
حزما لتعزيز ذلك اإلطار ،من غري املستحب الرتفتيب جلمع البيانات الالزمة من خالل التقارير السنوية لألطراف،
ألن ذلك سيزيد من عبء إعداد وفتقدمي التقارير الوايع على األطراف.
 -41أحاط الفريق العامل علما باملعلومات املـُقدمة.
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 -2إعالن كارتاخينا بشأن منع توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إلى الحد األدنى
واستعادتها
 -46أشارت ممثلة األمانة إىل أن برنامج عمل الفريق العامل للفرتة  ،4162-4162املعتمد من يِبل مؤمتر
األطراف يف املقرر ا ب  ،61/66 -ينص على أن يستعرض الفريق العامل التقدم احملرز يف فتنفيذ إعالن
كارفتاخينا بشأن منع فتوليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن واستعادهتا ،وإعداد
خريطة طريق للعمل .وأبرزت مذكرة األمانة ) (UNEP/CHW/OEWG.9/3بشأن هذا املوضوع اجملاالت اليت كانت
فيها األطراف نشطة للغاية يف الرتويج ملبادئ إعالن كارفتاخينا ،جنبا إىل جنب مع اجلهود اليت فتبذهلا األمانة
لتصميم برنامج املساعدة التقنية للفرتة  .4167-4161ويتضمن مرفق املذكرة مشاريع عناصر خريطة طريق
للعمل أعدهتا األمانة لكي ينظر فيها الفريق العامل.

 -44ويف املنايشات اليت فتلت ذلك ،أكد مجيع املتحدثني على أمهية احلد من كمية النفايات اخلطرة وغريها من
النفايات املتولدة من مصادرها ،معتربين أن من األمهية البالغة حتقيق أهداف االفتفايية ،مبا يف ذلك التقليل ألدىن
حد من عمليات نقل النفايات عرب احلدود .وافتفق اجلميع أيضا على أن هناك مثة حاجة لوضع اسرتافتيجيات
أكثر فعالية لتحقيق خفض النفايات ومنع إنتاجها يدر اإلمكان  ،واستطرد أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة
من البلدان ،يائال إن هناك أيضا مثة حاجة لتسجيل التقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف.
 -43وأشاد عدد من املمثلني ،من بينهم عدد فتكلم باسم جمموعات من األطراف ،بعناصر مشروع خارطة
الطريق اليت أعدهتا األمانةُ ،معربني عن أهنا هيأت نقطة انطالق جيدة للمنايشات .ويالوا أيضا إن بلداهنم
فترغب يف املشاركة بنشاط يف اجلهود الرامية لوضع خارطة الطريق ،يف كل من االجتماع احلايل وفيما بني
الدورات ،وأهنم يرغبون يف فتقاسم جتارهبم .أما عن كيفية املضي يف العمل عقب االجتماع احلايل ،ايرتح عدد من
املمثلني أن يُعهد إىل فريق اخلرباء العامل املعين باإلدارة السليمة بيئيا واملنشأ وفقا للمقرر ا ب  6/66 -مبهمة
مواصلة وضع خارطة الطريق .بيد أن ممثال آخرا ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،أعرب عن ضرورة فتشكيل
فريق ِ
عامل جديد فيما بني الدورات ليتوىل املهمة .وأشار أحد املمثلني إىل أن اجلدول الزمين الستكمال خارطة
الطريق ،كما هو احلال مع أعمال أخرى بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ،ينبغي أن يكون متسقا مع أهداف اإلطار
االسرتافتيجي .ويال ممثل آخر ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،إن مشروع خارطة الطريق جيب إجنازه يف
الويت املناسب لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر.
 -42ويال العديد من املمثلني إن خارطة الطريق جيب أن فتُعزز الكفاءة يف مواجهة حمدودية املوارد ،مما ُُيسن
من استخدام التقنيات واألساليب القائمة وجتنب ازدواجية اجلهود .وبالتايل ،على سبيل املثال ،ينبغي االستخدام
اجليد للدليل العملي بشأن املنع الذي جيري فتطويره من يبل الفريق العامل من اخلرباء حول اإلدارة السليمة بيئيا
وأنشطة أخرى يف إطار االفتفايية مثل الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية ،ومن مث ينبغي لألمانة
أن فتبذل يصارى اجلهد لالستفادة من العمل الذي يتم يف إطار اهليئات األخرى.
 -42وفيما يتعلق بعناصر مشروع خارطة الطريق ذاهتا ،يال ممثل ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،إن
خارطة الطريق جيب أن فتركز على اإلجراءات اليت فتتخذها األطراف وأصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين
واإليليمي وأن اجملموعة اليت يتحدث بامسها سوف فتُعمم ورية اجتماع فتتضمن االيرتاحات .ويال ممثل آخر إن
خارطة الطريق جيب أن فتعرتف بشكل أفضل بإجنازات الدول يف فتنفيذ إعالن كارفتاخينا ،مع البناء على إجنازاهتم
من خالل إعطاء األولوية للتكنولوجيات والنُهج اجملربة .وأبرز العديد من املمثلني مثل هذه اإلجنازات يف بلداهنم،
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مع اإلشارة ،على سبيل املثال ،إىل برامج إدارة اإلطارات املستعملة والتخفيضات يف حجم النفايات الطبية
املتولدة من خالل فتطبيق معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  ISO 14000ومبادرات اإلنتاج األنظف .ويال
ممثل الصني إن املركز اإليليمي الفتفايية بازل ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف بالده كان يوفر منذ زمن بعيد منتدى
فعاال ملنايشة املسائل املتعلقة بإدارة النفايات.
 -41ويال عدد من املمثلني إن على البلدان املتقدمة فتقدمي املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا لتمكني البلدان
النامية من حتقيق مبادئ إعالن كارفتاخينا وحتقيق اهلدف الرئيسي لالفتفايية ،أال وهو منع فتوليد النفايات.
 -47ويرر الفريق العامل ،بعد انتهاء منايشافته ،إنشاء فرية ’’أصدياء الرئيسني املشاركني‘‘ بقيادة السيدة أجنيال
ريفريا (كولومبيا) .وستكون مهمة الفرية وضع مشروع خارطة الطريق على أساس مشاريع عناصر اخلارطة الواردة
يف مرفق الوثيقة  ،UNEP/CHW/OEWG.9/3والتعليقات اليت أبديت يف اجللسات العامة.
 -40وبعد ذلك يدمت السيدة ريفريا ورية غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر يتضمن مشروع خريطة
طريق للعمل على فتنفيذ إعالن كارفتاخينا ،للنظر فيها وإمكانية اعتمادها من يبل مؤمتر األطراف يف اجتماعه
الثاين عشر .واعتمد الفريق العامل مقرر الفريق العامل مفتوح العضوية  ،6/1 -حول متابعة إعالن كارفتاخينا
بشأن منع فتوليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن واستعادهتا ،الوارد يف مرفق هلذا
التقرير.
 -3وضع المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئي ا
 -41أشارت ممثلة األمانة ،يف معرض فتقدميها هلذا البند الفرعي ،إىل املقرر الذي أصدره مؤمتر األطراف ،يف
اجتماعه احلادي عشر ،القاضي بإنشاء فريق خرباء عامل معين باإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة والنفايات
األخرى (ا ب )6/66-على النحو املبني يف املذكرة ذات الصلة الصادرة عن األمانة )،(UNEP/CHW/OEWG.9/4
واسرتعت االنتباه إىل التقرير املقدم يف الوثيقة ) (UNEP/CHW/OEWG.9/INF/4عن أنشطة الفريق ومشروع
برنامج عمله.
 -31ويدم السيد الربفتو كابرا (األرجنتني) ،بصفته الرئيس املشارك لفريق اخلرباء العامل ،فتقريرا عن التقدم احملرز
يف إطار والية الفريق ملواصلة وضع وفتنفيذ اإلجراءات بشأن عناصر العمل األولية على املدى القصري يف متابعة
املبادرة القطرية اإلندونيسية السويسرية لتحسني فعالية افتفايية بازل .ووجه االهتمام بشكل خاص لتطوير األدلة
العملية اليت فتغطي اجملاالت الرئيسية من املصطلحات والقواعد العامة والتشريعات والرتاخيص والتصاريح والتأمني
واملسؤولية وخطط إصدار الشهادات والوياية؛ وصحائف ويائع عن جماري النفايات املتعلقة ،يف مجلة أمور،
ببطاريات الرصاص احلامضية املستعملة ،والنفايات اإللكرتونية والكهربائية ،والنفايات الطبية ،والنفايات املنزلية
واملركبات اهلالكة؛ وأدوات اإلدارة السليمة بيئيا املبينة يف فتذييل الوثيقة  .UNEP/CHW/OEWG.9/INF/4ويال
عند دعوفته جلميع األطراف إىل املسامهة يف العمل ،إن احلصول على متويل إضايف من سويسرا من شأنه أن جيعل
من املمكن فتوسيع يائمة املشاريع الرائدة الواردة يف اجلزء اخلامس من مرفق فتلك الوثيقة وأن هناك فتقريرا عن املزيد
من التقدم احملرز يف االجتماع الثالث للفريق يف كانون الثاين/يناير  4162سيُقدم إىل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر
األطراف.
 -36ويف املنايشات التالية ،أُعرب عن التقدير العام الذي ُيظى به العمل املنجز من يبل فريق اخلرباء العامل،
حيث أعرب معظم املتحدثني عن ضرورة أن يواصل الفريق ما يقوم به من عمل .ويال العديد من املمثلني إن
اإلدارة السليمة بيئيا على يدر بالغ األمهية بالنسبة الفتفايية بازل ،حيث أفاد أحدهم أن الوثائق التوجيهية الناجتة
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عنها سيكون هلا أمهية خاصة بالنسبة للبلدان النامية اليت فتفتقر إىل يواعد وأنظمة خاصة هبا ،ولكي فتكون ذات
فعالية ال بد من نشرها جبميع اللغات الرمسية الست .ودعا أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف
وأيده ممثل آخر ،إىل وضع املزيد من التفاصيل على صحائف ويائع مسارات النفايات ،جنبا إىل جنب مع
التوسع كثريا يف اجملاالت ذات األولوية واحملتويات املعينة من جمموعة األدوات املقرتحة ،وايرتح افتاحة صورة مسبقة
من مشروع برنامج العمل لألطراف وغريها يبل االجتماع القادم ملؤمتر األطراف لتمكينها من فتقدمي فتعليقات
مكتوبة .ويال ممثل آخر إن حتديد عدد حمدود من عناصر مشروع برنامج العمل جعلها أكثر جدوى للتنفيذ
وايرتح ،بتأييد من ممثل آخر ،ضرورة إضافة أولويات أخرى فتدرجييا .ويال أحد املمثلني إن الدروس املستفادة
ينبغي أن فتدرج يف الوثيقة النهائية املقدمة إىل مؤمتر األطراف .ويال ممثل آخر إن من األمهية جتنب ازدواجية
اجلهود من جانب هيئات أخرى مثل جلنة إدارة آلية فتشجيع فتنفيذ االفتفايية واالمتثال هلا (’’جلنة التنفيذ
واالمتثال‘‘) ،والفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املعين بالتوضيحات القانونية خصوصا يف اجملاالت اليت
فتشملها الكتيبات العملية اليت ينبغي أن فتتاح لألطراف فرصة استعراضها ،ويال ممثل آخر إنه ينبغي أن يواصل
الفريق فتعاونه مع فتلك اهليئات.
 -34وأوضحت ممثلة األمانة ،يف معرض ردها على خمتلف التعليقات ،أن العديد من أنشطة فريق اخلرباء
العامل ال فتزال جارية ،وأنه يهدف إىل وضع اللمسات األخرية على مشاريع صحائف ويائع ملسارات النفايات
والكتيبات العملية يف اجتماعه الثالث يف كانون الثاين/يناير 4162؛ وأنه يقوم بالتنسيق مع جلنة التنفيذ
واالمتثال والفريق الصغري العامل فيما بني الدورات بشأن الوضوح القانوين ،من بني أمور أخرى ،لتجنب أي
ازدواجية يف اجلهود.
 -33وافق الفريق العامل املفتوح العضوية على أن التعليقات اليت يدمت يف االجتماع احلايل جيب أن حتال إىل
فريق اخلرباء العامل للنظر فيها واختاذ اإلجراء الالزم بشأهنا يف اجتماعه الثالث ،يف كانون الثاين/يناير .4162
 -2خيارات لعمليات الفريق العامل المفتوح العضوية
 -32أشارت ممثلة األمانة ،يف معرض فتقدميها هلذا البند الفرعي ،إىل أن مؤمتر األطراف يد نظر ،يف اجتماعه
احلادي عشر ،يف ثالثة خيارات حمتملة لعمليات الفريق العامل املفتوح العضوية وأنه طلب إىل األطراف وغريها
فتقدمي فتعليقاهتا على هذه اخليارات .يقضي اخليار ألف بعقد جلسات عامة يف كل يوم من أيام االجتماع وفتوفري
الرتمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ،ويستتبع اخليار باء ،وهو النهج الذي جيري اختباره يف
االجتماع احلايل ،عقد جلسات عامة ملدة يومني مع فتوفري الرتمجة الشفوية واجتماعات أفرية افتصال وغريها ملدة
يومني باللغة اإلجنليزية فقط .ويف إطار اخليار جيم يتم حل الفريق العامل وحتل حمله هيئة فرعية جديدة أصغر
فتكلف باالضطالع بأعمال علمية وفتقنية بينما فتقوم هيئات أخرى من يبيل جلنة التنفيذ واالمتثال مبعاجلة املسائل
األخرى.
 -32ووفقا لتحليل األمانة للتعليقات الواردة ) ،(UNEP/CHW/OEWG.9/5يالت إنه يبدو أن هناك فتفضيل
طفيف للخيار باء ،الذي يرتفتب عليه حتقيق وفورات فتبلغ حوايل  21 111دوالر .ومع ذلك ،ايرتحت األمانة،
نظرا الخنفاض معدل االستجابة نسبيا ،أن يتم فتقييم اخليار باء مرة أخرى بعد االجتماع احلايل .وفتتضمن الوثيقة
 UNEP/CHW/OEWG.9/INF/5جمموعة من التعليقات الواردة من  61أطراف ومرايب واحد.
 -31وخالل املنايشات اليت فتلت ذلك ،يال معظم املتكلمني إن من األفضل االحتفاظ بطابع العضوية
املفتوحة للفريق العامل على النحو املقرتح حتت اخليارين ألف وباء وأشاروا إىل أهنا فتؤدي إىل صنع القرار بصورة
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شفافة وشاملة ومعتمدة على فتوافق اآلراء وهو ما يعترب بالغ األمهية لنجاح افتفايية بازل وللجهود اليت فتبذل
ملعاجلة احتياجات البلدان النامية على وجه اخلصوص .وأعرب العديد من املمثلني عن حتفظاهتم بشأن اخليار
جيم يائلني إنه سوف يقوض هدف زيادة املشاركة .ويال أحد املمثلني إن فتوافتر ومدة اجتماعات الفريق العامل
املفتوح العضوية شهدا اخنفاضا كبريا منذ إنشائه .ويال آخر إنه لن ميكن إحالة الطائفة العريضة من القضايا اليت
فتعاجل اآلن بواسطة الفريق العامل املفتوح العضوية ،على النحو املقرتح يف اخليار جيم ،إىل جلنة التنفيذ واالمتثال.
ويال ممثل آخر إنه لن يكون من احلكمة إجراء مثل هذه التغيريات اجلذرية على أساس العدد الصغري من
التعليقات اليت فتلقتها األمانة مقابل حتقيق أدىن حد من الوفورات يف التكاليف .ويف نفس الويت أعرب عدد من
املمثلني عن استعدادهم لدراسة اخليار جيم مع إشارة أحدهم إىل أن الرتكيز على القضايا التقنية والعلمية سوف
يؤدي إىل فترك املسائل السياسية واالسرتافتيجية ملؤمتر األطراف .ويال ممثل آخر إن احلل يد يكون يف مويع ما بني
اخليارين باء وجيم.
 -37وفيما يتعلق بعدد جلسات االجتماع العام وفتوفري الرتمجة الفورية يف اجتماعات الفريق العامل ،أعرب
عدد من املمثلني ،من بينهم ممثل كان يتحدث بالنيابة عن جمموعة من األطراف ،عن فتفضيلهم للخيار باء.
ويال العديد من املمثلني اآلخرين ،مبا يف ذلك ممثل كان يتحدث نيابة عن جمموعة من األطراف ،إنه يتعني أن
يعود الفريق العامل إىل فترفتيبافته السابقة على النحو املقرتح يف اخليار ألف مع ايرتاح ممثل خفض عدد أيام العمل
يف كل اجتماع .ونظرا إىل أنه كان من السابق ألوانه التوصل إىل نتيجة بشأن الرتفتيبات املعتمدة يف االجتماع
احلايل افتفق رغم ذلك على ضرورة مواصلة فتقييم اخليار باء بعد االجتماع.
 -30ووافق الفريق العامل ،عقب منايشافته ،على أن فتعد األمانة ،بعد أن فتأخذ يف االعتبار التعليقات اليت
أُبديت وبالتشاور مع األطراف املعنية مشروع مقرر لينظر فيه استنادا إىل النص الوارد يف الوثيقة
 UNEP/CHW/OEWG.9/5واملنايشات اليت دارت يف االجتماع العام.
 -31وبعد ذلك يدم ممثل األمانة ورية غرفة اجتماعات فتتضمن مشروع مقرر .وبعد إجراء املزيد من املنايشة،
اليت يال خالهلا العديد من ممثلي األطراف من غري الناطقني باللغة اإلجنليزية إن الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية
حامستا األمهية لضمان شفافية وكفاءة القرارات املتخذة يف االجتماعات وفتويل املسؤولية عن فتلك القرارات،
اعتمد الفريق العامل مشروع املقرر ،بصيغته املعدلة شفويا .ويرد يف مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح
العضوية  ،4/1 -بشأن خيارات لعمليات الفريق العامل املفتوح العضوية.
باء -المسائل العلمية والتقنية
 -1المبادئ التوجيهية التقنية
(أ)

المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئي ا للنفايات المكونة من الملوثات العضوية الثابتة أو
المحتوية عليها أو الملوثة بها
 -21ولدى عرض هذا البند الفرعي ،وجه ممثل األمانة االنتباه إىل املقرر ا ب  ،3/66 -الذي دعا مؤمتر
األطراف فيه إىل وضع عدد من املبادئ التوجيهية التقنية اجلديدة واملنقحة للملوثات العضوية الثابتة وإىل
استعراض اجلوانب املتعلقة بالنفايات ألربعة وثائق فتوجيهية يف إطار افتفايية استكهومل .وأشار إىل أن منظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة مل فتكمل بعد اللمسات األخرية ملشروع املبادئ التوجيهية التقنية احملدثة لإلدارة السليمة
بيئيا للنفايات املكونة من مبيدات اآلفات أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ،والذي سيتاح يف فتشرين األول/أكتوبر
 ،4162ولكن هناك مشاريع جديدة ومنقحة للمبادئ التوجيهية التقنية األخرى بشأن امللوثات العضوية الثابتة
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معروضة على الفريق العامل الستعراضها .وفترد مذكرة من األمانة بشأن هذا املوضوع يف الوثيقة
.UNEP/CHW/OEWG.9/6
 -26ويدمت السيدة سيجوين ،بصفتها رئيسة الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املكلف بصياغة
املبادئ التوجيهية ،فتقريرا عن العمل الذي اضطلع به الفريق وخمتلف البلدان واملنظمات الرائدة (كندا والصني
واليابان ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة) عمال باملقرر ا ب .3/66 -
ويالت إن املبادئ التوجيهية التقنية مت استكماهلا وفتطويرها لكي فتتناول أحد عشر من امللوثات العضوية الثابتة
اليت أدرجت حديثا يف يوائم افتفايية استكهومل من خالل سلسلة من املؤمترات عن بعد ومؤمتر مباشر واحد
للبلدان واملنظمات الرائدة عقد بفضل الدعم املايل املقدم من النرويج ،ومن املنتظر أن يكتمل إعداد العديد من
الوثائق ذات الصلة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف اجتماعه الثاين عشر .وطلبت إىل الفريق العامل
املفتوح العضوية أن يكلف فريق افتصال يف الدورة احلالية مبواصلة العمل بشأن مشاريع املبادئ التوجيهية الستة
الواردة يف الوثائق  UNEP/CHW/OEWG.9/INF/9-INF/13و INF/23والوثائق التوجيهية األربعة التابعة الفتفايية
استكهومل ( )UNEP/CHW/OEWG.9/INF/30وأن ينظر يف مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل املفتوح
العضوية.
 -24ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،بدا هناك فتقدير عام ودعم للعمل الذي يام به الفريق الصغري العامل بني
الدورات .وعلق أحد املمثلني أمهية خاصة ملناهج التخلص لتدمري امللوثات العضوية الثابتة وحتويلها النهائي.
ويال ممثل آخر ،متكلما نيابة عن جمموعة من األطراف ،إنه من الضروري كفالة االفتساق فيما بني املبادئ
التوجيهية وفتفادي التكرار .ودعا أيضا إىل إجراء املزيد من النقاش والتقييم من أجل حتديد ’’احملتوى املنخفض
من امللوث العضوي الثابت‘‘ ،وهو معيار رئيسي لتقييم مدى مالئمة وسائل التخلص من النفايات ،وأعرب عن
رأيه فيما يتعلق ببعض امللوثات العضوية الثابتة املدرجة حديثا بالقائمة بأن يرتك األمر مفتوحا يف مسألة ما إذا
كان ينبغي اعتبار النفايات اليت يتجاوز حمتواها من امللوثات العضوية الثابتة ’’حد منخفض‘‘ نفايات خطرة.
 -23ويال أحد املمثلني إن عمل الفريق الصغري العامل بني الدورات أظهر الطبيعة املتكاملة الفتفاييات بازل
وروفتردام واستكهومل .وأشار ممثل آخر إىل أن الفريق مفتوح للخرباء من افتفايييت بازل واستكهومل ،كما أشار بدعم
من ممثل آخر إىل أن مشاريع املبادئ التوجيهية جيب أن فترسل أيضا إىل جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
للتعليق عليها وإبداء فتوصياهتا من أجل كفالة ملكيتها ملؤمتر األطراف يف افتفايية استكهومل.
 -22وردا على االيرتاح األخري أعاله ،يالت رئيسة الفريق الصغري العامل بني الدورات إن والية الفريق املمنوحة
من مؤمتر األطراف ال فتسمح هلا بإحالة املبادئ التوجيهية إىل جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة.
 -22ويرر الفريق العامل املفتوح العضوية إنشاء فريق افتصال يُعىن باملسائل التقنية ،برئاسة كل من السيدة جني
اسرتافتفورد (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) والسيد فرانسيس كيهومبا (كينيا) حلل أي
مسائل عالقة وللنظر يف مشاريع املبادئ التوجيهية التقنية املقرتحة املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة ،وإعداد
مشروع مقرر يستند على النص املعروض يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.9/6
 -21ويف أعقاب منايشة أعمال فريق االفتصال ،لفت ممثل األمانة االنتباه إىل ورييت غرفة اجتماعات ،يرد يف
إحدامها مشروع املقرر الذي أعده الفريق ،واآلخر رسالة من كندا حتتوي على معلومات يدمها االحتاد األورويب
بشأن منهجية لتحديد احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة.
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 -27واعتمد الفريق العامل مشروع املقرر الذي أعده الفريق .ويرد يف مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل
املفتوح العضوية  ،3/1 -بشأن املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من امللوثات
العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا.
(ب)

المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات المكونة من عنصر الزئبق والنفايات المحتوية
عليه أو الملوثة به
 -20لدى عرض هذا البند الفرعي ،أشار ممثل األمانة إىل أن فريقا صغريا عامال فيما بني الدورات معين
بنفايات الزئبق يتألّف من خرباء من األطراف ومن الدول غري األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وممثلي
اجملتمع املدين والصناعة جرى إنشاؤه عمال باملقرر ا ب  2/66 -لتحديث املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة
السليمة بيئيا للنفايات املك َونة من عنصر الزئبق والنفايات احملتوية عليه أو امللوثة به .وبعد أن أعرب املمثل عن
فتقديره للدولة الرائدة ،اليابان ،إلعدادها مشروعا منقحا وحمدثا للمبادئ التوجيهية التقنية وعرضه على الفريق
العامل يف هذا االجتماع ( ،)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/8دعا الفريق إىل النظر يف اإلجراء املقرتح يف الفقرة
 46من مذكرة األمانة ذات الصلة ( .(UNEP/CHW/OEWG.9/6والحظ ممثل اليابان أن مشروع املبادئ
يتعني منايشاهتا مسبقا يف االجتماع احلايل
التوجيهية املنقحة ،فتضمن أحدث التعليقات وأبرز النقاط التقنية اليت َ
يبل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف.
 -21ويف املنايشات التالية ،أعرب عدد من املمثلني ،من بينهم ممثل فتكلم بالنيابة عن جمموعة من األطراف،
عن التقدير لليابان وآخرين من أعضاء الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ملا أحرزوه من فتقدم يف إعداد
املبادئ التوجيهية ،اليت ميكن أن فتقدم مدخالت للنقاش يف إطار افتفايية مينامافتا بشأن الزئبق ،ويالوا إهنم يرغبون
يف مواصلة منايشتها ضمن فريق افتصال.
 -21ووافق الفريق العامل على إحالة املشروع املنقح احملدَث للمبادئ التوجيهية التقنية إىل فريق االفتصال املعين
باملسائل التقنية ملواصلة دراسته وإعداد مشروع مقرر استنادا إىل النص املقرتح الوارد يف الفقرة  46من الوثيقة
 UNEP/CHW/OEWG.9/6والتعليقات املقدمة يف اجللسة العامة.
يبني ،يف مجلة
 -26وبعد منايشة عمل الفريق ،يدم رئيسه املشارك ورية غرفة اجتماعات فتتضمن مشروع مقرر ِ
أمور ،العملية اخلاصة بتقدمي التعليقات ووضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية التقنية.
 -24وبعد إجراء املزيد من املنايشة ،اليت طلب خالهلا أحد املمثلني ،بدعم من عدد من املمثلني اآلخرين،
إدراج إشارة إىل التعاون والتنسيق مع افتفايية مينامافتا بشأن الزئبق ،اعتمد الفريق العامل مشروع مقرر أعده فريق
االفتصال ،بصيغته املعدلة شفويا .ويرد يف مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  2/1 -بشأن
املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو
امللوثة هبا.

(ج)

المبادئ التوجيهية التقنية بشأن النقل عبر الحدود للنفايات اإللكترونية والكهربائية والمعدات الكهربائية
واإللكترونية المستعملة ال سيما ما يتعلق بالتمييز بين النفايات وغير النفايات بموجب اتفاقية بازل
 -23لدى عرض هذا البند الفرعي ،ذ َكر ممثل األمانة باملقرر ا ب  2/66 -الذي يرر مؤمتر األطراف مبقتضاه
أن يواصل الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املنشأ وفقا للمقرر ا ب  2/61 -وضع مشروع املبادئ
التوجيهية التقنية بشأن النقل عرب احلدود للنفايات اإللكرتونية والكهربائية (’’النفايات اإللكرتونية‘‘) واملعدات
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الكهربائية واإللكرتونية املستعملة ال سيما ما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات .وظل الفريق الصغري
العامل فيما بني الدورات يعمل منذ ذلك الويت لكن مل يقدم أي طرف عرضا للقيام بدور البلد الرائد ،وبالتايل
كانت األمانة فتنسق أعمال الفريق بدعم من خبري استشاري .وجرى حتديث مشروع املبادئ التوجيهية ليجسد
التعليقات املقدمة منذ االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف ووضعت أحدث نسخة من هذه املبادئ التوجيهية
يف الوثيقة  .UNEP/CHW/OEWG.9/INF/6وجرى التوصل إىل افتفاق بشأن الكثري من عناصر مشروع املبادئ
التوجيهية إال أن هناك خالفا كبريا بشأن الفقرة ( 41ب) والتمييز بني النفايات وغري النفايات .وفترد مذكرة من
األمانة بشأن البند الفرعي يف الوثيقة  ،UNEP/CHW/OEWG.9/6وورية غري رمسية من األمانة فتتعلق احالة
املنايشات بشأن مشروع املبادئ التوجيهية فترد يف الوثيقة  .UNEP/CHW/OEWG.9/INF/14وجرى جتميع
وجهات نظر األطراف بشأن املبادئ التوجيهية وبشأن الفقرة ( 41ب) على وجه اخلصوص ومنايشتها يف
الوثيقتني  UNEP/CHW/OEWG.9/INF/6/Add.1و ،INF/14على التوايل.
 -22وخالل املنايشات اليت فتلت ذلك ،أعرب الكثري من املمثلني عن شكرهم للفريق الصغري العامل فيما بني
الدورات واألمانة على العمل الذي مت حىت اآلن.
 -22ويال العديد من املمثلني ،مبا يف ذلك أحد املمثلني الذي كان يتحدث نيابة عن جمموعة من األطراف،
إن من الضروري االفتفاق خالل االجتماع احلايل على كيفية املـُضي يُدما يف بداية املفاوضات يف االجتماع احلايل
بغية ضمان أن إكمال مشروع املبادئ التوجيهية يف ويته املناسب لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه
الثاين عشر.
 -21ويال أحد املمثلني ،الذي كان يتحدث نيابة عن جمموعة من األطراف ،إن إعداد مشروع املبادئ
التوجيهية الذي ميكن أن يعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعها الثاين عشر ،يتطلب من الفريق العامل خالل
االجتماع احلايل أن يغض النظر عن املنايشات املفصلة بشأن الفقرة ( 41ب) وعدم حماولة االفتفاق على أحكام
يتعني على
مفصلة حتكم الويت الذي فتعترب فيه املعدات املستعملة نفايات أو غري نفايات .وبدال من ذلك َ
الفريق أن يتفق على أحكام عامة ميكن لألطراف أن فتطبقها بصورة مرنة على املستوى الوطين .وميكن اعتماد
فتلك املبادئ خالل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف وميكن لألطراف بعد ذلك أن فتستأنف املنايشات سعيا
إىل وضع مبادئ فتوجيهية أكثر فتنقيحا بشأن النفايات اإللكرتونية.
 -27ويال العديد من املمثلني إن املوافقة من حيث املبدأ يف بداية املنايشات أمر ضروري مع عرض أحد
املمثلني نفس النقطة بالنسبة للمؤشرات اليت ستمكن من فتنفيذ اإلطار االسرتافتيجي .ويال أحد املمثلني إن من
الضروري أن يتمثل أحد هذه املبادئ يف االعرتاف بأن البلدان النامية ال متتلك القدرة على إعادة فتدوير النفايات
ولذا فإن من الضروري أن يكون الرتكيز على كيفية ضمان أن فتتمكن من التقليل إىل أدىن حد من املخاطر اليت
فتفرضها عملية النقل عرب احلدود .ويال ممثل آخر إن من الضروري أن فتعرتف املبادئ التوجيهية بالصلة بني
اإلدارة السليمة بيئيا والنقل عرب احلدود.
 -20ويال أحد املمثلني إن من الضروري أن فتكون املبادئ التوجيهية مرنة حىت ميكن الرتويج حلفظ املوارد من
خالل التمكني من نقل املعدات اإللكرتونية والكهربائية املستعملة بطريقة فتتسق مع مبادئ افتفايية بازل .ويال
آخر إن من الضروري أن فتكون املبادئ التوجيهية بسيطة مبا ميكن من استخدامها بواسطة أولئك الذين يعملون
يف القطاع غري الرمسي حيث فتتم معظم عمليات إعادة التدوير واالسرتجاع للنفايات اإللكرتونية يف البلدان

12

UNEP/CHW/OEWG.9/15

النامية ،ويال أيضا إن بعض الشركات أيامت مرافق جيدة ملناولة النفايات اإللكرتونية وأن من الضروري أن
فتشجع املبادئ التوجيهية هذه اجلهود وفتوفر هلا الدعم.
 -21ويال عدد من املمثلني إن النفايات اإللكرتونية متثل مشكلة كبرية للبلدان األفريقية على وجه اخلصوص.
ويال أحد املمثلني إن املبادئ التوجيهية فتعترب لذلك بالغة األمهية للبلدان األفريقية مشريا إىل أنه يف حني يتم
استيعاهبا حمليا بسرعة فإهنا فتصبح بالية بسرعة ،ولذا يتعني فتوفري وسائل عملية لسرعة حتديثها .وييل أيضا أن
األطراف يف افتفايية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومرايبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا
ضمن أفريقيا فتلتزم باملقرر الصادر عن مؤمتر األطراف يف االفتفايية الذي ينص على أن املعدات اإللكرتونية غري
اجملربة وغري العاملة فتشكل نفايات.
 -11وفيما يتعلق بالفقرة ( 41ب) ،أعرب أحد املمثلني عن القلق من أهنا فتوفر فرصة لعدم االمتثال وخاصة
من جانب بلدان العبور يف حني حث ممثل آخر على التقليل إىل أدىن حد من االعفاءات من شرط أنه لكي
فتعترب املعدات من غري النفايات ال بد من اختبارها وأن فتكون عاملة بصورة كاملة .ويال أيضا إن من الضروري
فتقدمي إثبات ،مبا يف ذلك الوثائق ،لدى منح اإلعفاءات .ويال ممثل آخر إن هناك حاجة إىل الوضوح فيما
يتعلق بتعاريف النفايات وغري النفايات وأن من الضروري جتسيد هذا الوضوح يف العمل الذي جيري حاليا بشأن
الوضوح القانوين ومسرد املصطلحات املتعلقة باالفتفايية.
 -16ويالت ممثلة إنه استجابة للمنايشات اليت دارت مبقتضى افتفايية بازل بشأن النفايات اإللكرتونية ،وضع
بلدها معايري وبدأ يف فتطبيقها بشأن فتعيني املعدات اإللكرتونية والكهربائية املستعملة بأهنا بضائع مستعملة
للتصدير .وينبغي للبلدان األخرى أن فتفعل نفس الشيء وسوف فتكون املبادئ التوجيهية للنفايات اإللكرتونية،
لدى استكماهلا ،خري معني هلذه البلدان .ويالت إن بلدها التزم بتوفري املوارد املالية ،إذا ايتضى األمر ،ملواصلة
العمل يف مشروع املبادئ التوجيهية يف الفرتة املؤدية إىل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف.
 -14ويال ممثل إن اعتماد املبادئ التوجيهية يعترب بالغ األمهية بالنظر إىل أهنا فتروج إلعادة االستخدام السليم
بيئيا مع مساعدة األطراف يف نفس الويت على مكافحة النقل غري القانوين للنفايات اإللكرتونية املتخفية يف
شكل معدات حمددة إلعادة االستخدام .غري أنه نظرا ألن املبادئ التوجيهية ليست شاملة ومل حتسم مجيع نقاط
عدم اليقني القانونية بشأن النفايات اإللكرتونية ،فقد يدم ورية اجتماع ايرتح بلده فيها أن فتعمل األطراف،
مبجرد اعتماد املبادئ التوجيهية ،صوب إدراج املعدات اإللكرتونية والكهربائية املراد إصالحها أو فترميمها أو
حتليل األسباب اجلذرية اخلاصة هبا  -خبالف املعدات اليت فتعترب من غري النفايات مبوجب املبادئ التوجيهية -
يف املرفق الثاين من االفتفايية.
 -13ويرر الفريق العامل بعد منايشات ،أن يواصل فريق االفتصال الذي أُنشئ ملنايشة املسائل التقنية العمل يف
مشروع املبادئ التوجيهية بأكملها .وعالوة على ذلك سوف ينايش فريق ’’أصدياء الرئيسني املشاركني‘‘ بصورة
حمددة الفقرة ( 41ب) من مشروع املبادئ التوجيهية .وسوف يرتأس الفريق السيد جون ألكسيس بوامانغ (غانا)
وسيتألف الفريق من ممثلي ثالثة أطراف من كل إيليم وممثلني لكل من الصناعة واملنظمات غري احلكومية البيئية.
 -12وبعد منايشة عمل فريق االفتصال ،أفادت رئيسته املشاركة بأن الفريق فتوصل إىل افتفاق حول الفقرات 6
إىل ( 41أ) من مشروع املبادئ التوجيهية وافتفق أيضا على إجراء ملواصلة املفاوضات حول الفقرة ( 41ب) من
املبادئ التوجيهية عقب االجتماع احلايل .ويالت إنه سيتعني إرجاء االفتفاق على ما فتبقى من املبادئ التوجيهية
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إىل حني التوصل إىل افتفاق بشأن الفقرة ( 41ب) .وعرضت ورييت غرفة اجتماعات ،فتقدِم أوالمها مشروعا
منقحا فتنقيحا إضافيا للمبادئ التوجيهية وفتقدم ثانيتهما مشروع مقرر أعده فريق االفتصال.
 -12واعتمد الفريق العامل مشروع مقرر أعده فريق االفتصال ،بصيغته املعدلة شفويا لتصحيح األخطاء
التحريرية .ويرد يف مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  ،2/1 -املتعلق باملبادئ التوجيهية
التقنية بشأن النقل عرب احلدود للنفايات اإللكرتونية والكهربائية واملعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة،
وخصوصا فيما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبوجب افتفايية بازل.
 -11وأعلن ممثل األمانة ،ردا على سؤال ،أنه جيري البحث عن متويل إضايف لرتمجة مشروع املبادئ التوجيهية
التقنية من اللغة اإلنكليزية إىل اللغات الرمسية اخلمس األخرى لألمم املتحدة.
 - 2تقديم التقارير الوطنية
 -17اسرتعى ممثل األمانة االهتمام إىل مذكرة األمانة بشأن فتقدمي التقارير الوطنية ()UNEP/CHW/OEWG.9/7؛
ومذكرة بشأن مشروع استمارة فتقدمي التقارير الوطنية مبوجب االفتفايية (،)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/15
وخاصة املرفق الذي يتضمن االستمارة املنقحة اليت وضعها الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات الذي أُنشئ
وفقا للمقرر ا ب 7/66 -؛ وجتميعا للتعليقات املقدمة من األطراف بشأن فتنقيح استمارة فتقدمي التقارير الوطنية
(.)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/26
 -10ويدم السيد جواكيم وافتكي (أملانيا) رئيس الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات عرضا يتضمن فتفاصيل
العمل الذي اضطلع به الفريق وفقا لالختصاصات املناطة به وأبرز على وجه اخلصوص التغيريات املقرتحة
وعمليات احلذف واإلضافة اليت هتدف إىل حتسني وضوح استمارة فتقدمي التقارير.
 -11وخالل املنايشات التالية ،أعرب مجيع أولئك الذين فتكلموا عن شكرهم للرئيس على ييادفته فيما يتعلق
هبذه املسألة وامتدحوا اجلهود الناجحة للفريق الصغري العامل فيما بني الدورات يف فتبسيط استمارة التقارير.
وأعرب الكثريون عن األمل يف اعتماد االستمارة اجلديدة خالل االجتماع القادم ملؤمتر األطراف ومن مث فتيسري
عملية فتقدمي التقارير وخاصة بالنسبة لتلك البلدان اليت فتبني يف كثري من األحيان صعوبة حصوهلا على املعلومات
الضرورية ،وفتؤدي إىل زيادة معدل فتقدمي التقارير .وأعرب أحد املمثلني عن شكره حلكومة النرويج ملا يدمته من
مساعدات فتقنية ومالية يف وضع نظام لتقييم النفايات اخلطرة وغريها من النفايات مما سيمكن بلده من
استكمال فتقدمي فتقاريرها الوطنية.
 -71وأكد عدد من املمثلني أمهية الوسائل مبا يف ذلك احللقات الدراسية على شبكة اإلنرتنت ،يف فتعزيز فهم
االستمارة املنقحة لتقدمي التقارير يف حني رحب آخرون باجلدول املقرتح اجلديد بشأن حاالت االجتار غري
املشروع بالنفايات اخلطرة اليت أُغلقت يف سنة فتقدمي التقارير باعتبارها وسيلة الستبانة هذا االجتار وخاصة فيما
يتعلق بالنفايات اإللكرتونية والكهربائية.
 -76ويال أحد املمثلني ،إن فتقدمي التقارير الوطنية على أساس سنوي ميثل عبئا ثقيال على البلدان النامية
والدول اجلزرية الصغرية النامية ،إن فتقدمي املعلومات باستثناء فتلك املطلوبة بشدة مبقتضى االفتفايية ينبغي أن
يكون اختياريا وينبغي فتعديل استمارة فتقدمي التقارير على هذا األساس.
 -74وردا على التعليق األخري أعاله ،يال رئيس الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات إن املعلومات
املطلوبة يف استمارة فتقدمي التقارير مطلوبة مبوجب املادة  63من االفتفايية .وعالوة على ذلك جرى يف االستمارة
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املنقحة فتبسيط األسئلة املتعلقة بتوليد النفايات اخلطرة وغريها من النفايات وكانت املعلومات املطلوبة فتتفق مع
التزام األطراف مبوجب الفقرة  4من املادة  2من االفتفايية من أجل ’’ضمان خفض فتوليد النفايات اخلطرة
وغريها من النفايات داخلها إىل أدىن حد ممكن مع مراعاة اجلوانب االجتماعية والتكنولوجية وااليتصادية‘‘.
 -73ووافق الفريق العامل على إرجاء مواصلة نظر البند الفرعي للسماح للممثل املعين بالتشاور مع جمموعته
اإليليمية.
 -72ويف ويت الحق ،يدم رئيس الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ورييت غرفة اجتماعات فتتضمنان
صيغة منقحة ملشروع االستمارة اخلاصة بتقدمي التقارير الوطنية ومشروع املقرر الذي ،يف حني يؤكد أن مجيع
األسئلة ينبغي أن جياب عنها وأنه ينبغي ملء مجيع اجلداول ،يتضمن فتوصية بأن ال فتضع جلنة التنفيذ واالمتثال
يف اعتبارها ،لدى فتقييم امتثال الطرف اللتزامات فتقدمي التقارير السنوية ،سوى املعلومات املؤشر عليها يف
االستمارة بعالمة النجمة.
 -72وفتلى ذلك إجراء املزيد من املنايشة ،اليت يال خالهلا عدة ممثلني إن االستمارة حتتاج إىل املزيد من
التبسيط ،ودعا أحدهم ،بدعم من ممثل آخر ،إىل وضع فتعريف واضح ملصطلح ’’االجتار غري املشروع‘‘ .ويال
عدة ممثلني إن هناك حاجة إىل النظر يف دعم األطراف اليت فتواجه صعوبات كبرية يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي
التقارير ،مثل مجع البيانات عن مرافق التخلص الكائنة يف املناطق النائية .ويال أحد املمثلني ،بدعم من ممثل
آخر ،إن التوصية الواردة يف مشروع املقرر بأن ال يوضع يف االعتبار عند فتقييم االمتثال سوى األسئلة واجلداول
املؤشر عليها بعالمة النجمة اليت فتدل على أهنا مطلوبة بصرامة مبوجب االفتفايية مل ينايش وينبغي أن يطرح يف
االجتماع املقبل ملؤمتر األطراف.
 -71وعقب املنايشات الواردة أعاله وإجراء املزيد من املشاورات غري الرمسية بني األطراف املهتمة ،اعتمد
الفريق العامل مشروع املقرر الوارد يف ورية ياعة االجتماعات ،بصيغته املعدلة شفويا .ويرد يف مرفق هذا التقرير
مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  1/1بشأن فتقدمي التقارير الوطنية.
 - 3التعديالت على مرفقات اتفاقية بازل
 -77لدى فتقدمي هذا البند الفرعي ،أشار ممثل األمانة إىل أن مؤمتر األطراف ،عدَل مبوجب مقَرره
ا ب  1/66-املرفق التاسع باالفتفايية إلدراج ييدين جديدين مقرتحني مها القيد  B3026والقيد  .B3027ويد
بدأ سريان هذين القيدين يف  41أيار/مايو  4162بالنسبة جلميع األطراف اليت مل ُخت ِطر الوديع ،عمال بالفقرة
( 4ب) من املادة  60من االفتفايية ،بأن هذه األطراف ال فتستطيع يبول التعديل .ومبوجب نفس املقَرر يَرر
املقرتح
مؤمتر األطراف أيضا أن الفريق العامل املفتوح العضوية ينبغي أن يضطلع مبزيد من العمل بشأن القيد ر
املقرتح لكي ينظر فيه الفريق العامل يف االجتماع احلايل.
 B3025ودعا األطراف إىل فتقدمي فتعليقات بشأن القيد ر
ويدَم طرفان فتعليقات وجرى جتميعها يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.9/INF/25
ايرت رحت يف األصل
 -70ويف املنايشة التالية ،يال ممثل ،وهو يتكلَم بالنيابة عن جمموعة من األطراف اليت ر
يتغري منذ االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف وأهنا فتواصل هبذا
إدراج القيد يف املرفق التاسع ،إن مويفها مل َ
املقرتح.
الشكل حتفُّظها فيما يتعلَق بعبارة ”واأللومنيوم“ ،اليت أُد ِرجت بني يوسني معقوفني يف القيد ر
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ستخدم يف املنازل يعترب من النفايات املنزلية اليت
 -71ويال ممثل آخر إن التغليف بريائق مركب األلومنيوم املـُ ر
ضح
ينبغي إدراجها يف املرفق الثاين بدال من املرفق التاسع ،ويال آخر إن القيد املقترـررح يثري البلبلة وهو لن يو ِ
املسائل فيما يتعلَق بتصنيف املواد.
 -01وافق الفريق العامل على أنه ال يلزم االضطالع بأي أعمال أخرى بشأن هذه املسألة.
-2

تصنيف النفايات وتوصيف خصائصها الخطرة
 -06أبلغ ممثل األمانة عن التقدُّم احملرز يف فتنفيذ املقَرر ا ب ،61/61-بشأن التعاون مع منظمة اجلمارك
املنسق لتوصيف السلع
العاملية وجلنتها املتعلقة بالنظام املو َحد واملقرتحات املتعلقة بالتعديالت على النظام ّ
األساسية وفترميزها استنادا إىل يائمة النفايات اليت فتغطيها افتفايية بازل .وفترد التفاصيل الكاملة هلذا التقدُّم احملرز
يف مذكرة من األمانة (.)UNEP/CHW/OEWG.9/9
 -04وأضاف الرئيس املشارك إىل ذلك يوله إن استعراض النفايات املقرتح إدراجها يف النظام املنسق مازال يف
مراحله األوىل وأن من غري املتويع الوصول إىل نتائج إالّ ما بعد االجتماعني القادمني ملؤمتر األطراف على
ودعيت مجيع األطراف إىل فتقدمي الدعم لألمانة خالل عملية االستعراض.
األيلُ .
 -03أحاط الفريق العامل علما باملعلومات املقدمة.

جيم  -المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باإلدارة واإلنفاذ
-1

التشاور مع لجنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ االتفاقية واالمتثال لها
 -02يدم ممثل األمانة هذا البند مسرتعيا االهتمام إىل مذكرة األمانة بشأن التشاور مع جلنة إدارة آلية فتشجيع
فتنفيذ افتفايية بازل واالمتثال هلا ) (UNEP/CHW/OEWG.9/10وإىل مذكراهتا بشأن مشاريع وثائق التوجيهات
األربعة ،واليت يامت اللجنة حديثا بإعدادها أو فتنقيحها وفقا لربنامج العمل للفرتة  ،4162-4162وهي على
وجه التحديد ،مشروع الدليل املنهجي لوضع يوائم جرد للنفايات اخلطرة وغريها من النفايات مبوجب افتفايية
بازل )(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/16؛ ومشروع التوجيهات بشأن فتنفيذ حكم االسرتداد اخلاص باالجتار غري
املشروع الوارد يف افتفايية بازل )(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/17؛ ومشروع دليل منقَح لنظام املرايبة (دليل
إرشادات االستخدام لألشخاص املشاركني يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود)
)(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/18؛ ودليل حمدَث بشأن فتنفيذ االفتفايية ).(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/19
ونقل ممثل األمانة رسالة من السيدة جيمنا نيتو (كولومبيا) ،رئيسة اللجنة ،موضحا أن فتشاور الفريق العامل مع
اللجنة بشأن مشاريع وثائق التوجيهات األربعة يبل وضع صيغتها النهائية وفتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثاين عشر ،يهدف إىل ضمان أن فتنال أكرب فتأييد ممكن على أوسع نطاق.
 -02ور َحب ممثل بأعمال اللجنة بشأن مشاريع وثائق التوجيهات ،يائال إنه لو اعتمدت ،فإهنا سوف فتقدِم
ييمة مضافة لتيسري االمتثال لالفتفايية .وعربت ممثلة أخرى ،حتدثت بالنيابة عن جمموعة من األطراف ،عن نفس
الشعور حيث أعربت عن االفتفاق بوجه عام مع مضمون الوثائق ويالت إهنا فتتطلع إىل اعتمادها من جانب
مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر.
 -01وأبرزت ممثلة فتعليقا مكتوبا مقدَما يف سنة  4163هبذا املعىن ،يائلة إن مشروع التوجيهات املتعلق احكم
فتتوسع ملعاجلة حاالت
االستعادة عند االجتار غري املشروع الوارد يف الفقرة  4من املادة  1من االفتفايية جيب أن ّ
أخرى فتغطيها املادة  1عندما ال فتعود املسؤولية عن االجتار غري املشروع إىل املص ّدر أو املولِد وحده وعندما
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فتكون املسؤوليات عن االجتار غري املشروع غري واضحة .فإذا أمكن فتعديل مشروع التوجيهات فإهنا سوف
فتتناول اجملموعة الكاملة من احلاالت املمكنة لإلجتار غري املشروع وفتعقُّداهتا احملتملة .وطلبت أن فتنظر اللجنة يف
التعليق بشأن فتوسيع التوجيهات يبل عرضها على مؤمتر األطراف.
درج التعليق املكتوب الذي يدَمه وفده من يبل بشأن التوجيهات املتعلقة
 -07وطالب ممثل آخر أيضا بأن يُ ر
احكم االستعادة عند االجتار غري املشروع يف مشروع التوجيهات .ويتمثّل اهلدف يف ضمان أن فتسرتد دولة
التصدير النفايات اليت يُعتررب نقلها ّاجتارا غري مشروع .ويُعتررب هذا املفهوم مهما بدرجة خاصة للبلدان النامية يف
ضوء أن كثريا منها يفتقد إىل مرافق القضاء على النفايات.
وع ِقب املنايشة ،وافق الفريق العامل على أن فتعمل الوفود املعنية مع األمانة ملعاجلة التعليقات املقدمة يف
 -00ر
مشروع املقرر املنقح.
املنصة ،أ َكد ممثل األمانة أن مشاريع وثائق التوجيهات سوف فتُـ ررت رجم يبل فتقدميها
 -01ورَدا على استفسار من ّ
إىل مؤمتر األطراف ،رهنا بتوفر التمويل .وجيري حاليا بذل اجلهود اخلاصة جبمع األموال هلذا الغرض.
 -11وعقب ذلك عرض ممثل األمانة صيغة منقحة ملشروع القرار ،اعتمدها الفريق العامل .ويرد يف مرفق هذا
التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  ،7/1بشأن التشاور مع اللجنة املعنية بإدارة آلية فتعزيز التنفيذ
واالمتثال التابعة لالفتفايية.
 -2تقديم المزيد من التوضيحات القانونية
 -16اسرتعى ممثل األمانة االنتباه إىل املذكرات املقدَمة من األمانة بشأن فتقدمي مزيد من التوضيحات القانونية
) ،(UNEP/CHW/OEWG.9/11وبشأن مشروع مسرد للمصطلحات والتوصيات املقدَمة من الفريق الصغري
العامل فيما بني الدورات املعين بالتوضيحات القانونية ) ،(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/20اليت فتتضمن
فتوصيات بشأن فتوجيهات إضافية مفيدة ،وبشأن التعليقات من األطراف وغريها بشأن مشروع مسرد
املصطلحات الذي أعده الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ).(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/21
 -14وعند فتقدمي السيد سيمون باركر (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) ،عضو الفريق،
هلذا البند نيابة عن السيدة نيتو ،رئيسة الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،يال إنه بعد فتقدمي مسامهة
مالية من جانب حكومة سويسرا أم ركن للفريق أن يعقد اجتماعات مباشرة يف مونرتو ،سويسرا ،يومي  4و3
حزيران/يونيه  .4162ويد أفتيح على املويع الشبكي لالفتفايية فتقرير ذلك االجتماع ،الذي كان حامسا فيما
يتعلق باالستفادة من التقدُّم احملرز بعد شهور عديدة من العمل حصرا بالوسائل اإللكرتونية.
 -13ويد ركز عمل الفريق بشأن مشروع مسرد املصطلحات التمييز بني النفايات وغري النفايات؛ وخيارات
خلطوات أخرى حنو التفسري املتسق للمصطلحات ،مبا يف ذلك اخليارات املمكنة املـُل ِزمة طوعا ويانونيا؛
واملصطلحات الشاملة اليت ال ختص مسار معني من مسارات النفايات أو عملية ختلص؛ ومصطلحات غري
حمدَدة يف االفتفايية أو مصطلحات ليس هلا معىن عادي واضح .ويام الفريق أيضا بصياغة فتفسريات لبعض
التعاريف املقرتحة وحدَد فتعاريف مناظرة يف مبادئ فتوجيهية أخرى أو وثائق فتوجيهات أخرى .وأضاف أن
الفريق يام بتنسيق أعماله مع عمل فريق اخلرباء العامل املعين باإلدارة السليمة بيئيا بشأن دليل عملي
للمصطلحات ،وذر ركر أنه لو يُبِلت التعاريف املقرتحة فرمبا فتتطلّب بعض التعاريف احلالية بعض التعديل.
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 -12ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،أثىن مجيع الذين فتكلّموا على الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات
لنجاحه يف إجناز املهمة الصعبة والطموحة املتمثلة يف صياغة مسرد للمصطلحات .واعترب الكثريون النتيجة
أساسا سليما ملزيد من العمل وأبدوا استعدادهم للمشاركة يف التنقيح والتبسيط وفتنسيق التعاريف املبيَنة يف
مشروع املسرد هبدف فتوفري املزيد من الوضوح واالفتساق .ويال ممثل ،متكلِما بالنيابة عن جمموعة من األطراف،
أنه ينبغي أيضا منايشة اخليارات املـُل ِزمة يانونا باإلضافة إىل فتلك املقرتحة من الفريق العامل فيما بني الدورات.

للتوصل إىل فتعاريف فتأخذ يف االعتبار يدرات البلدان النامية على معاجلة
 -12ويال ممثل إن هناك حاجة ُّ
النفايات وحتول دون احتمال ييام املص ّدرين بتنفيذ خمططاهتم اخلفية ،وضرب مثال بالنفايات اليت ميكن
استعماهلا بشكل مباشر ملدة ساعة واحدة هبدف فتصنيفها ضمن غري النفايات .ويال ممثل آخر إن إعداد
مشروع املسرد يتيح فرصة لالنطالق بالعمل بشأن املعايري التقنية لضمان التنظيم والريابة الدييقة على إدارة
النفايات نظرا ألن هناك نفايات معيَنة حمدَدة بأهنا نفايات غري خطرة رغم أهنا غري سليمة بيئيا.
 -11وأشار ممثل منظمة غري حكومية إىل أنه على الرغم من أن الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات يد
يام بعمل ممتاز بإصداره للمسرد إال أن هناك عدد من املشاكل اخلطرية .ولذلك يال إن فتعريف ’’السلع
األساسية‘‘ سيسمح بتصنيف خمتلف أنواع النفايات اخلطرة وغريها من النفايات على أهنا سلع أساسية
وسيسمح للمت ِ
َجرين بالنفايات بإخفاء الشحنات غري القانونية ،كما أن استخدام القيمة التجارية كعنصر يف
التعريفات يف إطار االفتفايية سيقوض الطبيعة العلمية لالفتفايية ،أما املصطلح اجلديد ’’هناية حالة النفايات‘‘
فسيسمح لألطراف بأن فتقرر بشكل أحادي أن نفايات بعينها جيب أال فتعترب نفايات بعد اآلن ،رغم أهنا فتظل
نفايات يف الوايع .عالوة على ذلك الحظ املمثل أن بعض التوضيحات يف املسرد استخدمت املصطلحات
بطرق ال فتتسق مع الطرق اليت ُعِرفت هبا ،وعرب عن يلقه من أن هناك عدد يليل جدا من األطراف ،خصوصا
البلدان النامية األطراف ،شاركت يف إعداد املسرد .ويال ممثل لطرف إنه يتعني معاجلة الشواغل اليت أثارها ممثل
املنظمة غري احلكومية.
وع ِقب منايشة هذه املسألة ،وافق الفريق العامل على إحالتها إىل فريق افتصال معين باملسائل القانونية،
 -17ر
يشارك يف رئاسته السيد جوست ميجر (شيلي) والسيد بيرت ويسمان (االحتاد األورويب) ،لوضع الصيغة النهائية
ملشروع املسرد ،وخيارات اختاذ املزيد من اخلطوات ومشروع مقرر ،مع األخذ يف االعتبار مشروع نص املقرر
الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW/OEWG.9/11والتعليقات املقدمة يف اجللسة العامة.
 -10وبعد منايشة عمل فريق االفتصال ،عرض أحد رئيسيه املشاركني ورييت اجتماع فتتضمنان فتقريرا مقدما
من الرئيسني املشاركني لفريق االفتصال املعين باملسائل القانونية إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ،ومشروع
مقرر .وأشار الرئيسان املشاركان يف فتقريرمها إىل أن الفريق واصل دراسة مسرد املصطلحات وحدد  61مصطلحا
يتعني فتعريفها ،وهي على وجه التحديد ،إعادة االستخدام املباشر ،التخلص ،التخلص النهائي ،اخلطورة،
النفايات اخلطرة ،اعتزام التخلص ،النفايات غري اخلطرة ،غري النفايات ،املنع ،االستعادة ،إعادة التدوير،
اخلفض ،التجديد ،اإلصالح ،إعادة االستخدام ،النفايات .ووافق الفريق أيضا على أن فتكون املصطلحات
التسعة التالية جزءا من فتفسريات التعاريف :املنتج الثانوي ،التربع اخلريي ،انتهاء حالة النفايات ،العمل بشكل
كامل ،السلعة/املنتج ،جتهيز النفايات إلعادة استخدامها ،حتسني املستوى ،االستخدام ،السلع/املنتجات
املستعملة.
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 -11وبعد إجراء املزيد من املنايشة اعتمد الفريق العامل مشروع املقرر الذي أعده فريق االفتصال .ويرد يف
مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  0/1بشأن فتوفري املزيد من الوضوح القانوين.
دال -التعاون والتنسيق الدوليان
 - 1برنامج شراكة اتفاقية بازل
 -611أشار ممثل األمانة ،يف معرض فتقدميه هلذا البند الفرعي إىل أن مؤمتر األطراف ،وافق مبوجب مقرره
ا ب  62/66-على متديد والية شراكة العمل بشأن املعدات احلاسوبية حىت هناية عام  4162لتمكينها من
استكمال برنامج عملها للفرتة  ،4162-4162ووجه االنتباه إىل التقرير املرحلي وفتوصيات الرئيسني املشاركني
ودعي الفريق العامل املفتوح العضوية إىل
للفريق العامل التابع للشراكة (ُ .(UNEP/CHW/OEWG.9/INF/22
قرر الوارد يف مذكرة األمانة ذات الصلة .UNEP/CHW/OEWG.9/12
النظر يف التقرير وإىل اعتماد مشروع امل ّ
 -616ويدَم السيد ماركو بولييت (سويسرا) والسيد أوالديل أوسيباجنو (مركز فتنسيق افتفايية بازل ملنطقة أفريقيا،
للمقرر
نيجرييا) ،بصفتهما رئيسني مشاركني للفريق العامل التابع للشراكة ،فتقريرا عن األنشطة املنفَذة استجابة ّ
ا ب  62/66-لتعزيز اإلدارة السليمة بيئيا للمعدات احلاسوبية املستعملة واملنتهية الصالحية ،ويدَما معلومات
وملخصا للعمل بشأن إعداد وثائق فتوجيهات ،وعرضا عاما عن خمتلف املشاريع
حمدثة بشأن املسائل التنظيميةّ ،
التجريبية ،وجهود التوعية ،والتح ّديات املنتظرة واخلطوات التالية املقرتحة.
 -614ويف املنايشة التالية ،ر َحب عدد من املمثلني ،مبا فيهم أحدهم يتكلَم بالنيابة عن جمموعة من
األطراف ،بالتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل يف فتنفيذ برنامج عمل الشراكة للفرتة  ،4162-4162معربين عن
فتأييدهم ملشروع املقَرر الذي أعدفته األمانة.
 -613اعترمد الفريق العامل مشروع املقرر الوارد يف مذكرة األمانة ) )UNEP/CHW/OEWG.9/12رع ِقب
منايشته .ويرد مقَرر الفريق العامل املفتوح العضوية  1/1 -بشأن شراكة العمل بشأن املعدات احلاسوبية يف
مرفق هذا التقرير.
 - 2التفكيك السليم بيئيا للسفن
 -612لفت ممثل األمانة االنتباه ،لدى فتقدمي هذا البند الفرعي ،إىل مذكرفتني من األمانة بشأن التفكيك
السليم بيئيا للسفن ( )UNEP/CHW/OEWG.9/13وبشأن معلومات مستكملة عن األنشطة اليت جيري فتنفيذها
يف إطار الربنامج العاملي لتفكيك السفن على حنو مستدام (.)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/24
 -612ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،رحب عدد من املمثلني ،من بينهم ممثل فتكلم نيابة عن جمموعة من
األطراف ،بالتقدم احملرز يف فتنفيذ الربنامج العاملي إلعادة فتدوير السفن على حنو مستدام ،وأعربوا عن فتقديرهم
ودعمهم لعمل األمانة يف مواصلة وضع برامج ،باالشرتاك مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية،
بشأن إعادة التدوير املستدامة للسفن .ويال أحد املمثلني إن حكومته فتتطلع أيضا إىل نتائج املشروعات الرائدة
اجلارية ،اليت فتتابعها باهتمام ،وفتعتزم االنضمام يف أيرب فرصة إىل افتفايية هونغ كونغ إلعادة التدوير اآلمنة
والسليمة بيئيا للسفن.
 -611وأفاد عدد من ممثلي األطراف اليت لديها صناعات كربى إلعادة فتدوير السفن بأن حكوماهتم فتعمل
على حتسني صحة العمال وسالمتهم وعلى احلد من األثر البيئي إلعادة فتدوير السفن على البيئة الساحلية.
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وشكر اثنان منهم االحتاد األورويب على متويله للمشاريع ذات الصلة ،وكذا األمانة على فتقدمي املساعدة التقنية.
وياال إن فتقدمي املزيد من املساعدة سيكون موضع فترحيب.
 -617ويالت ممثلة إن هناك حاجة إىل إجراءات واضحة بشأن فتفكيك السفن هبدف إعادة استخدام بعض
املكونات .فالتوجيهات القائمة يف إطار االفتفايية ليست حمددة مبا فيه الكفاية ،ويلزم أن فتعاجل األطراف هذه
املسألة.
 -610وأحاط الفريق العامل علما باملعلومات الواردة يف مذكريت األمانة.
(ج) الجوانب األخرى للتعاون والتنسيق الدوليين
 -611لدى فتقدمي هذا البند الفرعي ،لفت ممثل األمانة االنتباه إىل فتقرير عن فتعاون األمانة وفتنسيقها مع
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واإليليمية واالفتفايات البيئية املتعددة األطراف األخرى واملنظمات
غري احلكومية ( ،)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/27فضال عن فتقرير أعدفته الوكالة العامة للنفايات يف فالندرز
باعتباره استجابة بلجيكا للدعوة املقدمة إىل األطراف ،يف املقرر ا ب ،67/66-إلجراء فتقييم ملدى فتغطية
املبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة بافتفايية بازل اليت فتشملها االفتفايية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن لعام
 ،6173بصيغتها املعدلة مبوجب الربوفتوكول لعام  6170املتصل هبا وكما ُعدلت الحقا مبوجب بروفتوكول عام
( 6117افتفايية ماربول) (.)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/28
 -661ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،أُعرب عن فتقدير عام لتقرير الوكالة العامة للنفايات يف فالندرز ،الذي
يال أحد املمثلني إنه يقدم معلومات مفيدة عن فتعزيز التحكم يف النفايات على الصعيد اإليليمي ،وال سيما
التلوث الثانوي الناجم عن إعادة فتدوير السفن .وأوىل معظم املتحدثني أمهية كبرية ملواصلة التعاون والتنسيق مع
املنظمات ذات الصلة يف حتقيق أهداف افتفايية بازل ،وأضاف أحدهم أنه ينبغي الرتكيز بصفة خاصة على
األنشطة املتصلة بالزئبق ،بالتعاون مع األمانة املؤيتة الفتفايية مينامافتا بشأن الزئبق .ودعا ممثل آخر إىل الرتكيز
على وضع أساليب وآليات لتعزيز التعاون هبدف فتنفيذ افتفايية باماكو ،يائال إن ذلك سيساعد يف هناية املطاف
على حتقيق أهداف افتفايية بازل.
 -666وأحاط الفريق العامل علما باملعلومات الواردة يف التقريرين.
هاء -المسائل المالية
 -664لدى فتقدمي هذا البند الفرعي ،لفتت ممثلة األمانة االنتباه إىل فتقريرين عن املسائل املالية يتناول أحدمها
الفرتة من كانون الثاين/يناير  4163إىل حزيران/يونيه  )UNEP/CHW/OEWG.9/INF/29( 4162ويتعلق اآلخر
احالة فتنفيذ األنشطة املتصلة بامليزانية الربناجمية للفرتة .)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/29/Add.1( 4162-4162
وسلطت الضوء على األريام الرئيسية اخلاصة بالصندوق االستئماين العام والصندوق االستئماين للتعاون التقين
الفتفايية بازل ،مبا يف ذلك متأخرات مسامهات  14طرفا اليت بلغ جمموعها  743 063دوالرات ،وأعربت عن
فتقديرها ألملانيا والدامنرك والسويد وسويسرا وفنلندا والنرويج واليابان لتوفريها فتربعات يدرها  303 642دوالرا
لتمويل مشاركة ممثلي البلدان النامية يف االجتماع احلايل.
 -663ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،أُعرب عن فتقدير عام للمعلومات املقدمة يف التقريرين .وأعرب أحد
املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ويؤيده ممثل آخر ،عن يلقه إزاء املتأخرات ،ودعا األمانة إىل فتقدمي
خيارات ملعاجلة املشكلة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر ،على النحو املطلوب يف املقرر
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ا ب .41/66-وايرتح ممثل آخر أن فتتصل األمانة بالبعثات الدائمة وجهات االفتصال مباشرة كجزء من
جهودها لتأمني دفع املتأخرات .ويال ممثل آخر إن فتوفري األمانة يف الويت املناسب معلومات مالية مفصلة مهم
للغاية ،ودعا إىل إفتاحة هذه املعلومات على املويع الشبكي لالفتفايية.
 -662وشكر أحد املمثلني األطراف اليت يدمت فتربعات لتمويل مشاركة البلدان النامية األطراف يف
االجتماع احلايل ،يائال إنه جيب فتقدمي دعم مماثل لالجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف ،وكذلك للمشاركني
اإلضافيني يف االجتماعات التحضريية اإليليمية ذات الصلة ،من أجل ضمان مشاركة أكثر من ممثل واحد لكل
بلد ومن مث ضمان األمهية والطبيعة التوافقية لعملية صنع القرارات.
 -662وأحاط الفريق العامل علما باملعلومات الواردة يف فتقريري األمانة.

رابعا -برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 2112-2112
 -661لدى فتقدمي هذا البند ،وجه ممثل األمانة االنتباه إىل مشروع برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية
لفرتة السنتني  4167-4161الذي أعدفته األمانة ( ،)UNEP/CHW/OEWG.9/14يائال إن الفريق العامل يد
يرغب يف أن يدعو األطراف وغريها إىل فتقدمي املزيد من التعليقات على مشروع برنامج العمل وأن يطلب من
األمانة فتنقيحه بالتشاور مع مكتب الفريق العامل ومكتب مؤمتر األطراف .وأضاف أن من املتويع أن يعتمد
مؤمتر األطراف برنامج العمل يف اجتماعه الثاين عشر .ويرد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة يف الوثيقة
.UNEP/CHW/OEWG.9/14
 -667ويف املنايشة اليت فتلت ذلك ،أعرب أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،عن فتأييد عام
ملشروع برنامج العمل للفرتة  4167-4161الذي أعدفته األمانة ،ولكن دعا إىل متديد املوعد النهائي لتقدمي
التعليقات وإىل الرتكيز على حتديد األولويات .ودعا ممثل آخر إىل حتديث املبادئ التوجيهية التقنية الفتفايية بازل
واخلاصة ببطاريات الرصاص احلمضية املستعملة ،اليت اعتمدت يف عام 4114؛ وأشار آخر إىل أن الفريق
العامل مل يتلق طلبا واضحا من مؤمتر األطراف للقيام بعمل بشأن اإلطار االسرتافتيجي ،يائال إن األنشطة
املتعلقة هبذا املوضوع ال ينبغي أن فتدرج يف برنامج العمل.
 -660وبعد منايشة مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/CHW/OEWG.9/14اعتمد الفريق العامل مشروع
املقرر بصيغته املعدلة شفويا .ويرد يف مرفق هذا التقرير مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  ،61/1 -بشأن
برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة .4167-4161

خامسا -المسائل األخرى
ألف-

معرض العلوم
 -661أفاد ممثل األمانة بأن مكافتب مؤمترات األطراف يف افتفاييات بازل وروفتردام واستكهومل رحبت بايرتاح
من األمانة بأن فتشتمل اجتماعات مؤمترات األطراف يف االفتفاييات الثالث اليت ستعقد يف أيار/مايو ،4162
واليت سيكون موضوعها ’’من العلم إىل العمل ،مع االجتهاد من أجل غد أكثر أمنا‘‘ ،على معرض للعلوم
يقام على هامش االجتماعات .وفترد يف مذكرة من األمانة ( )UNEP/CHW/OEWG.9/INF/32معلومات عن
املعرض ،الذي يهدف إىل زيادة الوعي بالقضايا العلمية املتعلقة باالفتفاييات الثالث وفهم فتلك القضايا .ويال
إن األطراف وغريها من اجلهات املهتمة باملسامهة يف األعمال التحضريية للمعرض مدعوة إىل االفتصال باألمانة.
 -641وأحاط الفريق العامل علما باملعلومات املقدمة.
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باء-

الشبكة البيئية لتحقيق االمتثال األفضل للوائح بشأن اإلتجار غير المشروع
 -646لفت ممثل األمانة االنتباه إىل فتقرير عن االجتماع األول للشبكة البيئية لتحقيق االمتثال األفضل للوائح
بشأن اإلجتار غري املشروع ( ،)UNEP/CHW/OEWG.9/INF/31الذي مت فتنظيمه بتمويل من اليابان استجابة
لطلب من مؤمتر األطراف يف مقرره ا ب .0/66-ويال إن مؤمتر األطراف سيتلقى يف اجتماعه الثاين عشر
فتقريرا كامال عن أنشطة الشبكة.
 -644ويدمت السيدة ليلى ديفيا (املركز اإليليمي الفتفايية بازل ملنطقة أمريكا اجلنوبية) بصفتها رئيسة
الشبكة املذكورة ،عرضا موجزا لنطاق الشبكة وهيكلها ،وأبلغت عن اجتماعها األول وعن التقدم الالحق احملرز
يف فتنفيذ نتائج االجتماع .ويالت إن األنشطة اليت جرت حىت اآلن استفادت من املشاركة النشطة من جانب
أعضاء الشبكة يف فتبادل املعلومات واألدوات واملمارسات اجليدة بشأن منع ومكافحة االجتار غري املشروع.
وفيما يتعلق بالدراسة االستقصائية ،يالت إنه مت فتوزيع استبيان أويل ومت حتليل الردود عليه وفتقدمي مشروع فتقرير
عنه إىل األمانة.
 -643ويف املنايشة اليت فتلت ذلك رحب أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،بنتائج االجتماع
األول للشبكة .ويال ممثل آخر إن من الضروري يف التصدي لالجتار غري املشروع حتقيق أيصى استفادة من
مجيع املوارد املتاحة ،مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية القائمة اليت وضعتها اللجنة املعنية بإدارة آلية فتعزيز التنفيذ
واالمتثال والتابعة الفتفايية بازل .ودعا أيضا إىل التعاون النشط مع جهات االفتصال ،مسلطا الضوء على أمهية
املقابالت املباشرة وإنشاء نظام لتتبع السفن اليت حتمل نفايات خطرة.
 -642وأحاط الفريق العامل علما باملعلومات املقدمة.

سادسا -اعتماد التقرير
 -642اعتمد الفريق العامل هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة
 ،UNEP/CHW/OEWG.9/L.1بصيغتها املعدلة شفويا ،على أساس أن املقرر سيكلف بوضع الصيغة النهائية
للتقرير ،مبساعدة من األمانة.

سابعا -اختتام االجتماع
 -641خاطب رئيس مؤمتر األطراف يف افتفايية بازل ،السيد أندري يافوسفيتش (بولندا) االجتماع ،مدليا
مبالحظات ختامية ،فأثىن على املشاركني للتقدم الذي أُحرز خالل االجتماع ،وأشار إىل أن اجلهود املبذولة
مهدت الطريق أمام االنتهاء بنجاح من املفاوضات حول املسائل اليت ستنايش يف االجتماع املقبل ملؤمتر
األطراف يف أيار/مايو .4162
 -647وبعد فتبادل عبارات اجملاملة املعتادة ،أُعلن اختتام االجتماع يف الساعة  60/61من يوم اجلمعة 61
أيلول/سبتمرب .4162
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المرفق
المقررات التي اعتمدها الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه التاسع
الفريق العامل املفتوح العضوية :6/1-

متابعة إعالن كارفتاخينا بشأن منع فتوليد النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن واستعادهتا

الفريق العامل املفتوح العضوية :4/1-

خيارات لعمليات الفريق العامل املفتوح العضوية

الفريق العامل املفتوح العضوية :3/1-

املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من
امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا

الفريق العامل املفتوح العضوية :2/1-

املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من
عنصر الزئبق والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة بالزئبق

الفريق العامل املفتوح العضوية :2/1-

املبادئ التوجيهية التقنية بشأن النقل عرب احلدود للنفايات
اإللكرتونية والكهربائية واملعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة،
ال سيما ما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبوجب
افتفايية بازل

الفريق العامل املفتوح العضوية :1/1-

فتقدمي التقارير الوطنية

الفريق العامل املفتوح العضوية :7/1-

التشاور مع جلنة إدارة آلية فتشجيع فتنفيذ االفتفايية واالمتثال هلا

الفريق العامل املفتوح العضوية :0/1-

فتقدمي املزيد من التوضيحات القانونية

الفريق العامل املفتوح العضوية :1/1-

الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية

الفريق العامل املفتوح العضوية :61/1-

برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة 4167-4161
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مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :1/9-متابعة إعالن كارتاخينا بشأن منع توليد النفايات
الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إلى الحد األدنى واستعادتها
إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
ُ -6ييط علما بالطلب املقدم من مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر بأن يُعد الفريق العامل
خريطة طريق للعمل وأن يستعرض التقدم الذي أحرزفته األطراف على صعيد فتنفيذ إعالن كارفتاخينا بشأن منع
فتوليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن واستعادهتا؛
 -4يوصي بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر خارطة الطريق للعمل يف فتنفيذ إعالن
كارفتاخينا الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
 -3يوصي أيضا بأن يكلف مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر فريق اخلرباء العامل املعين باإلدارة
السليمة بيئيا أو فريقا جديدا عامال فيما بني الدورات بأن يضع فتوجيهات ملساعدة األطراف يف وضع
اسرتافتيجيات ناجعة إلجناز منع فتوليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن وأن يدعو
دولة رائدة من داخل الفريق لتنفيذ العمل املتعلق بوضع التوجيهات.
مرفق مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية :1/9-
خريطة طريق للعمل المتعلق بتنفيذ إعالن كارتاخينا
 -6فتساهم خارطة الطريق للعمل املتعلق بتنفيذ إعالن كارفتاخينا املبني يف اجلدول أدناه يف إجناز
األهداف األساسية لإلطار االسرتافتيجي لتنفيذ افتفايية بازل للفرتة من .4146-4164
 -4وميكن أن يساعد نشاط مجع املعلومات الوارد يف خارطة الطريق أدناه األطراف وغريها من
اجلهات يف حتديد أنشطة حمددة لتنفيذ إعالن كارفتاخينا .وستوضع األنشطة وفتنفذ بالتعاون مع وبدعم من
املبادرات ذات الصلة حتت رعاية افتفايية بازل والكيانات األخرى مثل فريق اخلرباء العامل املعين باإلدارة السليمة
بيئيا.
جماالت العمل

مجع املعلومات

اجلهات الفاعلة املسؤولة

األنشطة

 -6فتزويد األمانة مبعلومات عن األطراف ،واجلهات
التجارب يف جمال فتنفيذ إعالن املويعة وغريها
كارفتاخينا مثل املعلومات عن
اسرتافتيجيات وبرامج فتتعلق مبنع
فتوليد النفايات والتقليل منها إىل
احلد األدىن ويياس التقدم احملرز؛
()6

وعن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

 -4جت ِمع األمانة كل املعلومات األمانة
ذات الصلة املقدمة من جانب
األطراف واجلهات املويعة وغريها
فيما يتعلق بتنفيذ إعالن كارفتاخينا
وفتتيحها على املويع الشبكي
الفتفايية بازل
( (6انظر الفقرات  6و 2و 2و 7و 66و 64من إعالن كارفتاخينا.
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إصدار طلب فتقدمي
املعلومات يف االجتماع
الثاين عشر ملؤمتر األطراف
(مقرر) وفتقدم املعلومات
بشكل مستمر
يبل عقد االجتماع الثالث
عشر ملؤمتر األطراف
يبل عقد االجتماع الثالث
عشر ملؤمتر األطراف
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جماالت العمل

وضع اسرتافتيجيات
(الفقرة  6من
إعالن كارفتاخينا)

فتعزيز منع فتوليد
النفايات (الفقرات
 2و 7و 0و64
و 63من إعالن
كارفتاخينا)

األنشطة

وضع فتوجيهات ملساعدة األطراف،
حسب االيتضاء ،يف وضع
اسرتافتيجيات أكثر كفاءة ملنع فتوليد
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
والتقليل من فتوليدها إىل احلد
األدىن والتخلص منها ،مع األخذ
يف االعتبار دليل منع فتوليد
النفايات الذي وضعه فريق اخلرباء
العامل املعين باإلدارة السليمة بيئيا
فتشجيع:
 فتطوير مشاريع جتريبية فتآزريةعلى الصعيدين الوطين واإليليمي
ملنع فتوليد النفايات ملسارات
نفايات حمددة ذات أمهية
 فتعزيز الوصول إىل وسائل إنتاجأنظف وإىل معلومات عن بدائل
أيل خطورة للمواد الكيميائية واملواد
األخرى اخلطرة ومواد بديلة هلذه
املواد
 فتنفيذ محالت فتوعية يف جمالمنع فتوليد النفايات فتشتمل على
معلومات عن فتقنيات منع فتوليد
النفايات

فتشجيع وفتيسري املشاركة مع
املشاركة مع
أصحاب املصلحة اهليئات األخرى واملنظمات غري
ذوي الصلة (الفقرة احلكومية ومراكز اإلنتاج األنظف
والقطاع اخلاص لدفع العمل على
 66من إعالن
صعيد منع فتوليد النفايات اخلطرة
كارفتاخينا)
والنفايات األخرى والتقليل منها
إىل احلد األدىن واستعادهتا ،حسب
االيتضاء ،وفتطوير وفتنفيذ مشاريع
وبرامج وشراكات ملنع فتوليد
النفايات هبدف حتقيق فتلك الغاية،
مع األخذ يف االعتبار املعلومات
اجملمعة من خالل نشاط جتميع
املعلومات

اجلهات الفاعلة املسؤولة

اجلدول الزمين

األطراف وفريق اخلرباء
العامل املعين باإلدارة
السليمة بيئيا/الفريق
العامل فيما بني الدورات

االجتماع الثالث عشر
ملؤمتر األطراف

األطراف ،املراكز
التنسيقية واإليليمية
الفتفايية بازل ،واملراكز
اإليليمية ودون اإليليمية
الفتفايية استكهومل،

مستمر

منظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية ،مرفق
البيئة العاملية ،مراكز
اإلنتاج األنظف والقطاع
اخلاص
األطراف ،املراكز
التنسيقية واإليليمية
الفتفايية بازل ،واملراكز
اإليليمية ودون اإليليمية
الفتفايية استكهومل،
واملنظمات غري احلكومية
األطراف ،واملراكز
التنسيقية واإليليمية
الفتفايية بازل ،واملراكز
اإليليمية ودون اإليليمية
الفتفايية استكهومل

مستمر
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مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :2/9-خيارات لعمليات الفريق العامل المفتوح العضوية
إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
إذ يالحظ رغبة األطراف يف ضمان عملية صنع يرار شفافة وشاملة وناجعة يف الفريق العامل املفتوح
العضوية فتسمح جلميع املناطق باملشاركة الفعالة يف املنايشات،
وإذ يدرك النطاق الواسع لوالية الفريق العامل املفتوح العضوية ،اليت فتشمل املسائل التقنية والقانونية
واالسرتافتيجية عند اإلعداد للمنايشات يف اجتماعات مؤمتر األطراف،

-6

()2

يـُرحب بالتحليل الذى أعدفته األمانة بشأن اخليارات احملتملة للرتفتيبات املؤسسية املستقبلية؛

 - 4يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي أي فتعليقات بشأن الرتفتيبات اليت اختذت لالجتماع
التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ،إىل األمانة يف موعد أيصاه  31فتشرين الثاين/نوفمرب 4162؛
 - 3يطلب إىل األمانة أن جتمع أي فتعليقات فتتلقاها من األطراف وغريها وذلك طبقا للفقرة السابقة،
وأن فتقدمها إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر للنظر فيها؛
 -2خيرْلُص إىل أن التحليل والتعليقات املقدمة يف الفقرة  4أعاله سوف يوفران ياعدة سليمة ملؤمتر
األطراف الختاذ مقرر بشأن خيارات الرتفتيبات املؤسسية املستقبلية املتعلقة بعمليات الفريق العامل املفتوح
العضوية؛
 -2يالحظ أن األطراف عربت عن وجهات نظر متباينة بشأن اخليارات يف االجتماع التاسع للفريق
العامل املفتوح العضوية؛
 -1يوافق على ضرورة أخذ التجارب املتعلقة بالرتفتيبات لالجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح
العضوية يف االعتبار يبل إصدار مقرر بشأن الرتفتيبات املؤسسية املستقبلية لعمليات الفريق العامل املفتوح
العضوية؛
 -7يوصي بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر مقررا بشأن الرتفتيبات املؤسسية
املستقبلية لعمليات الفريق العامل املفتوح العضوية ،مع األخذ يف االعتبار:
(أ)

()3

التحليل الذي أعدفته األمانة؛

(ب) التعليقات املقدمة من جانب األطراف وغريها من اجلهات يبل االجتماع التاسع للفريق العامل
()2
املفتوح العضوية؛
(ج) التعليقات املقدمة من جانب األطراف وغريها من اجلهات عمال بالفقرة  4أعاله؛
(د) اآلراء اليت عربت عنها األطراف يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ،مبا يف ذلك
ما يتعلق بأمهية الرتمجة الفورية للبلدان غري الناطقة باللغة اإلجنليزية.

( ،UNEP/CHW/OEWG.9/5 )4املرفق.
( )3نفس املصدر السابق.
(.UNEP/CHW/OEWG.9/INF/5 )2
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مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :3/9-المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئي ا للنفايات
المكونة من الملوثات العضوية الثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
 -6يرحب مع التقدير باملسامهات املقدمة من كندا برئاستها للفريق الصغري العامل فيما بني الدورات
ويعرب عن فتقديره للبلدان الرائدة وهي كندا والصني واليابان ،واملنظمات الرائدة وهي برنامج األمم املتحدة للبيئة
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والفريق الصغري العامل فيما بني الدورات للمسامهات اليت يدموها للمهام
ذات الصلة باملبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للملوثات العضوية الثابتة،
ُُ -4ييط علما مبشروع املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من امللوثات
()5
العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا الذي أعدفته البلدان الرائدة واملنظمات الرائدة،
 -3يقر بالوثيقة الداعمة إلعداد القسم الثالث من املبادئ التوجيهية التقنية العامة لإلدارة السليمة
()6
وُييط علما باملعلومات اليت
بيئيا للنفايات املكونة من امللوثات العضوية الثابتة أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا ُ ،
()7
يُدمت خالل االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية،
ُُ -2ييط علما مبستويات الرتكيز التالية لتحديد احملتوى املنخفض من امللوثات العضوية الثابتة املشار
إليه يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ويدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي فتعليقات
لألمانة بشأن املستويات يبل  36فتشرين األول/أكتوبر :4162
(أ)

اإلندوسلفان 21 :ملغم/كغم

(ب) البنزين اخلماسي الكلور 21 :ملغم/كغم
(ج) املركب الثنائي الفينيل السداسي الربوم 21 :ملغم/كغم
(د) اإليثر الثنائي الفينيل السداسي الربوم ،واإليثر الثنائي الفينيل السباعي الربوم ،واإليثر الثنائي
الفينيل الرباعي الربوم ،واإليثر الثنائي الفينيل اخلماسي الربوم 6111 :ملغم/كغم كمجموع؛
(ه) حامض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه وفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين 21 :ملغم/كغم؛
(و)

الدوديكان احللقي السداسي الربوم 611 :ملغم/كغم و 6111ملغم/كغم؛

 -2يدعو البلدان الرائدة واملنظمات الرائدة إىل أن فتنظر يف التعليقات املقدمة عمال بالفقرة  2أعاله
والتعليقات املقدمة خالل االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية وأن فتواصل فتنقيح مشروع املبادئ
التوجيهية املشار إليه يف الفقرة  4أعاله يبل  47فتشرين الثاين/نوفمرب  4162لنشره على املويع الشبكي الفتفايية
بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ويطلب من األمانة أن ُحتيل املشاريع
املنقحة للرتمجة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغات الرمسية اخلمس لألمم املتحدة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثاين عشر للنظر فيها واحتمال اعتمادها؛

 UNEP/CHW/OEWG.9/INF/9-13و.INF/23

((2
(.UNEP/CHW/OEWG.9/INF/9/Add.1 (1
(.UNEP/CHW/OEWG.9/INF/9/Add.2 (7
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 -1يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إىل أن فتعد ،احلول  47فتشرين الثاين/نوفمرب 4162
مشروع حمدث للمبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من مبيدات اآلفات أو
احملتوية عليها أو امللوثة هبا مع مراعاة التعليقات اليت سبق أن وصلت من األطراف وغريها من اجلهات ،لنشرها
على مويع افتفايية بازل ويطلب إىل األمانة أن فتنقح مشروع لرتمجته من اللغة اإلجنليزية إىل اللغات الرمسية اخلمس
األخرى لألمم املتحدة للنظر فيها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر؛
 -7يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي فتعليقات إىل األمانة بشأن املشروع املنقح للمبادئ
التوجيهية املشار إليه يف الفقرفتني  2و 1أعاله يبل  43كانون الثاين/يناير 4162؛
 -0يدعو البلدان الرائدة واملنظمات الرائدة إىل أن فتعد مشروع منقح آخر بالتشاور مع الفريق الصغري
العامل فيما بني الدورات للمشروع املنقح للمبادئ التوجيهية التقنية املشار إليه يف الفقرفتني  2و 1أعاله احلول
 1آذار/مارس  4162لنشرها على مويع افتفايية بازل على الشبكة ،ويطلب من األمانة أن فتتيحها يف شكل
وثائق معلومات للعرض على االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف افتفايية بازل؛
 -1يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي فتعليقات احلول  61نيسان/أبريل  4162بشأن
املشروع اآلخر للمبادئ التوجيهية التقنية الذي أُفتيح على اإلنرتنت على مويع افتفايية بازل ويطلب من األمانة أن
ُجتمع التعليقات الواردة للعلم ونشرها على املويع الشبكي الفتفايية بازل،
 -61يدرك أمهية اإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم باعتباره سليفة لإليثر الثنائي الفينيل اخلماسي
الربوم واإليثر الثنائي الفينيل الثماين الربوم ويوصي مؤمتر األطراف بأن ينظر خالل اجتماعه الثاين عشر يف حتديد
وإدراج العمل املتعلق باإليثر الثنائي الفينيل العشاري الربوم يف برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة
 4167-4161مع مراعاة العمل الذي ينفذ يف إطار افتفايية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ويدعو
األطراف إىل أن فتنظر يف العمل كبلد رائد يف هذا العمل؛
 -66يدرك أيضا احلاجة إىل فتوضيح ملدى سريان افتفايية بازل على النفايات املكونة من أو احملتوية
على أو امللوثة باإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم ويوصي مؤمتر األطراف بأن ينظر خالل اجتماعه الثاين
عشر يف إدراج العمل املتعلق بتفسري القيد  A3180باملرفق الثامن الفتفايية بازل يف برنامج عمل الفريق العامل
املفتوح العضوية للفرتة 4167-4161؛
 -64يطلب من األمانة أن ُحتيل إىل أمانة افتفايية استكهومل التعليقات اليت أبداها الفريق العامل املفتوح
العضوية( )0على مشاريع وثائق التوجيهات األربعة الفتفايية استكهومل( )1يف موعد ال يتجاوز  36فتشرين
األول/أكتوبر  4162حسب الطلب الوارد يف الفقرة ( 1ب) من املقرر ا ب 3/66؛

((0
( (1مشروع وثيقة التوجيهات بشأن جرد خمزونات حامض السلفونيك البريفلوروكتاين وما يتعلق به من مواد كيميائية مدرجة يف
افتفايية استكهومل ( ،) 4164ومشروع التوجيهات بشأن حصر اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم املدرجة يف افتفايية استكهومل
( ،) 4164مشروع التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية الستخدام حامض السلفونيك
البريفلوروكتاين وما يتصل به من مواد كيميائية مدرجة يف افتفايية استكهومل ( ،)4164مشروع فتوجيهات بشأن أفضل التقنيات
املتاحة وأفضل املمارسات البيئية إلعادة التدوير والتخلص من نفايات املواد احملتوية على اإليثرات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم
املدرجة يف افتفايية استكهومل (.)4164
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 -63يطلب من األمانة أن فتبلغ اهليئات املعنية يف افتفايية استكهومل بالعمل الذي اضطلع به الفريق
العامل املفتوح العضوية بشأن املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة.
مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :2/9-المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات
المكونة من عنصر الزئبق والنفايات المحتوية على الزئبق أو الملوثة بالزئبق

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
إذ يشري إىل املقرر ا ب  2/66 -ملؤمتر األطراف يف افتفايية بازل،
 -6يرحب مع التقدير باملسامهة اليت يدمتها اليابان بوصفها بلدا رائدا يف استكمال املبادئ التوجيهية
التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة من عنصر الزئبق والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة بالزئبق
والفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املنشأ وفقا للمقرر  62/1ملؤمتر األطراف وُييط علما مبشروع املبادئ
()61
التوجيهية التقنية املستكمل؛
 -4يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي املزيد من التعليقات بشأن مشروع املبادئ
التوجيهية التقنية املستكمل إىل األمانة والبلد الرائد يبل  31أيلول/سبتمرب 4162؛
 -3يطلب إىل البلد الرائد أن يُعد ،بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،نسخة
منقحة من مشروع املبادئ التوجيهية التقنية املستكمل ،مع األخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة عمال بالفقرة 4
أعاله واملنايشات اليت جرت يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ،يبل  41فتشرين الثاين/نوفمرب
 ،4162لنشرها على املويع الشبكي الفتفايية بازل ويطلب إىل األمانة أن حتيل مشروع املبادئ التوجيهية التقنية
املنقح لرتمجته من اللغة اإلجنليزية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية اخلمسة األخرى من أجل فتقدميه إىل مؤمتر
األطراف يف اجتماعه الثاين عشر للنظر فيه واحتمال اعتماده؛
 -2يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل أن فتقدم املزيد من التعليقات بشأن مشروع املبادئ
التوجيهية التقنية املستكمل املنقح وفقا للفقرة  3أعاله إىل األمانة والبلد الرائد ،يبل  62شباط/فرباير ،4162
لنشرها على املويع الشبكي الفتفايية بازل؛
 -2يطلب إىل البلد الرائد أن يعد ،بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،مشروعا
هنائيا للمبادئ التوجيهية التقنية املستكملة ،مع األخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة ،يبل  46آذار/مارس
4162؛
 -1يطلب إىل األمانة أن فتقدم مشروع املبادئ التوجيهية التقنية املستكمل النهائي إىل مؤمتر األطراف
للنظر فيه كوثيقة معلومات يف اجتماعه الثاين عشر؛
 -7يطلب إىل األمانة اطالع اجلهات املعنية يف افتفايية مينامافتا بشأن الزئبق على العمل الذي يام به
الفريق العامل املفتوح العضوية فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية التقنية بشأن نفايات الزئبق.

()61
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مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :2/9-المبادئ التوجيهية التقنية بشأن النقل عبر الحدود للنفايات
اإللكترونية والكهربائية والمعدات الكهربائية واإللكترونية المستعملة ،ال سيما ما يتعلق بالتمييز بين
النفايات وغير النفايات بموجب اتفاقية بازل

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
ُ -6ييط علما باملعلومات املقدمة من األمانة عن التقدم احملرز يف وضع مشروع املبادئ التوجيهية
التقنية للنقل عرب احلدود للنفايات اإللكرتونية والكهربائية (النفايات اإللكرتونية) ،وال سيما ما يتعلق بالتمييز بني
))66
النفايات وغري النفايات؛
ُ -4ييط علما أيضا مع التقدير بالتقدم احملرز خالل االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية
بشأن مسألة املعدات اليت ينبغي يف األحوال العادية أال فتعامل على أهنا نفايات ،على النحو املشار إليه يف
الفقرة ( 41ب) من املشروع املنقح للمبادئ التوجيهية التقنية )64(،حيث ُوضع خياران :إما التوصل إىل افتفاق
من خالل مزيد من العمل فيما بني الدورات يبل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف ،أو يف حال فتعذر
التوصل إىل افتفاق يبل أو أثناء ذلك االجتماع ،إدراج النص املتفق عليه بصفة عامة يف مشروع املبادئ التوجيهية
كحل مؤيت ،على النحو املبني يف الفقرة ( 41ب) من املشروع املنقح للمبادئ التوجيهية التقنية ،مع االخنراط
يف مواصلة العمل على املبادئ التوجيهية بعد االجتماع الثاين عشر وفقا ألية يرارات ذات صلة فتصدر عن مؤمتر
األطراف يف اجتماعه الثاين عشر؛
 -3يطلب إىل األمانة أن فتقوم ،بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املـُنشأ وفقا
للمقرر ا ب  2/61 -ومع مراعاة املنايشات اليت دارت يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية وأية
فتعليقات فترد وفقا للمقرر ا ب  ،2/66 -بإعداد نسخة مبزيد من التنقيح ملشروع املبادئ التوجيهية التقنية يف
موعد أيصاه  41فتشرين الثاين/نوفمرب  4162أن حتيل مشروع املبادئ التوجيهية بعد فتنقيحه جمددا للرتمجة من
اللغة اإلجنليزية إىل اللغات الرمسية اخلمس األخرى لألمم املتحدة لتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين
عشر للنظر فيه واحتمال اعتماده؛
 -2يطلب أيضا إىل األمانة أن فتنشر مشروع املبادئ التوجيهية التقنية املـُعاد فتنقيحها على املويع
الشبكي الفتفايية بازل؛
 -2يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي فتعليقات إىل األمانة بشأن مشروع املبادئ
التوجيهية التقنية املـُعاد فتنقيحها يف موعد أيصاه  40شباط/فرباير  ،4162السيما بشأن اخليارات املتعلقة
بالفقرة ( 41ب) ،كما يطلب إىل األمانة إفتاحتها على املويع الشبكي الفتفايية بازل؛
 -1يطلب إىل الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات مواصلة اجلهود إلحراز فتقدم يف السعي
للتوصل إىل افتفاق يبل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف بشأن األحكام الواردة يف الفقرة ( 41ب) من
مشروع املبادئ التوجيهية التقنية؛
 -7يطلب إىل األمانة أن فتنقح مشروع املبادئ التوجيهية التقنية ،مع األخذ بعني االعتبار التعليقات
الواردة وفقا للفقرة  2ونتائج اجلهود املشار إليها يف الفقرة  1أعاله ،وأن فتُقدم مشروع املبادئ التوجيهية التقنية
املنقحة إىل مؤمتر األطراف كوثيقة معلومات للنظر فيها يف اجتماعه الثاين عشر؛
()66
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 -0يطلب أيضا إىل األمانة أن فتُعد مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر
ُيتوي على العناصر التالية ،مع األخذ يف االعتبار نتائج اجلهود املشار إليها يف الفقرة  1أعاله :
إن مؤمتر األطراف،
 -6يعتمد املبادئ التوجيهية التقنية للنقل عرب احلدود للنفايات اإللكرتونية والكهربائية واملعدات
الكهربائية واإللكرتونية املستخدمة ،وال سيما فيما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبوجب افتفايية
))63
بازل؛
[ -4يُقر باحلاجة إىل مواصلة النظر يف مسألة املعدات اليت ينبغي يف العادة أال فتعامل على أهنا نفايات
(الفقرة  ...يف الوثيقة  ،)UNEP/CHW.12....ويوافق على وضع املزيد من فتفاصيل العمل بشأن هذه املسألة يف
برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة  4167-4161هبدف إعداد مشروع املبادئ التوجيهية املنقح
للنظر فيه يف اجتماعه الثالث عشر؛
 -3يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل فتقدمي فتعليقات فيما يتعلق باملعدات املستخدمة اليت
ينبغي يف العادة أال فتعامل على أهنا نفايات (الفقرة  ...يف الوثيقة )UNEP/CHW.12 ...إىل األمانة يف موعد
أيصاه  ...لينظر فيها الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات عند فتطوير العمل عمال بالفقرة  4أعاله؛
بازل؛

 -2يطلب إىل األمانة أن فتنشر التعليقات اليت فترد عمال بالفقرة  3أعاله على املويع الشبكي الفتفايية

 -2يطلب إىل األمانة أن فتقوم ،بالتعاون مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املـُنشأ وفقا
للمقرر ا ب  ،2/61 -بإعداد مبادئ فتوجيهية منقحة ،مع مراعاة التعليقات الواردة وفقا للفقرة  3أعاله ،لينظر
فيها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه العاشر؛
 -1يُشجع األطراف على إبالغ األمانة عن أي شروط فتُطبقها فيما يتعلق باملعدات اليت ينبغي يف
العادة أال فتُعامل على أهنا نفايات (الفقرة  ...يف الوثيقة … ،)UNEP/CHW.12ويطلب إىل األمانة نشرها على
()62
املويع الشبكي الفتفاييات بازل].
مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :2/9 -التقارير الوطنية

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
-6
الوطنية؛

()62

يرحب بالعمل الذي اضطلع به الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املعين بالتقارير

ُ -4ييط علما باملنايشات اليت دارت يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ومبشروع
()61
االستمارة املنقحة للتقارير الوطنية؛

()63
( )62فترفتبط الفقرات  1-4باحلل املؤيت املـُشار إليه يف الفقرة  4من ُمقرر الفريق العامل املفتوح العضوية .2/1 -
(.UNEP/CHW/OEWG.9/INF/15 )62
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 - 3يدعو األطراف لرتشيح خرباء إضافيني للمشاركة يف الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات
املعين بالتقارير الوطنية وإبالغ األمانة برتشيحاهتم احلول  36فتشرين األول/أكتوبر 4162؛
()67

 - 2يدعو األطراف لتقدمي فتعليقاهتم حول مشروع استمارة اإلبالغ الوطين
املنقحة لإلبالغ الوطين( )60إىل األمانة احلول  36فتشرين األول/أكتوبر 4162؛

ومشروع االستمارة

 - 2يطلب إىل الفريق الصغري العامل بني الدورات أن يعد فتنقيحا آخر الستمارة اإلبالغ الوطين،
واضعا يف اعتباره املنايشات اليت دارت يف االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية والتعليقات الواردة
احسب الفقرة  2أعاله ،ومشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر.

مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :2/9-التشاور مع لجنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ االتفاقية
واالمتثال لها
إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
 -6يرحب بالعمل الذي اضطلعت به جلنة إدارة آلية فتشجيع فتنفيذ االفتفايية واالمتثال هلا والفرصة
اليت سنحت للتشاور مع اللجنة يف سياق ييامها بوضع مشروع الدليل املنهجي لوضع يوائم اجلرد ،ومشروع
فتوجيهات بشأن فتنفيذ أحكام اإلجتار غري املشروع املتعلقة بإعادة النفايات مبوجب افتفايية بازل ،ومشروع الدليل
()61
املنقح لنظام التحكم والنسخة احملدثة لدليل فتنفيذ االفتفايية؛
 -4يدعو اللجنة ،عند وضع الصيغة النهائية لوثائق التوجيهيات الثالثة األوىل املذكورة أعاله ملؤمتر
األطراف للنظر فيها واعتمادها يف اجتماعه الثاين عشر ،أن فتضع يف االعتبار نتائج املشاورات مع الفريق العامل
املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع؛
 -3يدعو أيضا اللجنة أن فتنظر يف إعداد نسخة منقحة من دليل فتنفيذ االفتفايية ،مع مراعاة
التعليقات الواردة أثناء االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية ،وفتدعو األطراف وغري األطراف إىل
التعليق عليه وأن فتكمل صياغة الدليل مع مراعاة التعليقات الواردة ،لتقدميها ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين
عشر للنظر فيه واعتماده.
مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :8/9-تقديم المزيد من التوضيحات القانونية
إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
-6
القانونية؛

يرحب بالعمل الذي اضطلع به الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املعين بالتوضيحات

 - 4يدعو األطراف اإلضافية لرتشيح خرباء ،يف موعد ال يتجاوز  62فتشرين األول/أكتوبر ،4162
للمشاركة يف الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات؛
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 - 3يدعو األطراف واجلهات األخرى لتقدمي فتعليقاهتا يف موعد ال يتجاوز  36فتشرين األول/أكتوبر
 4162حول التعاريف والتفسريات املذكورة يف فتقرير االجتماع الثامن للفريق العامل املفتوح العضوية( )41وحول
خيارات اختاذ خطوات إضافية باجتاه جتانس فتفسري املصطلحات ،مبا يف ذلك اخليارات الطوعية املمكنة وامللزمة
()46
يانونيا؛
 - 2يدعو الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات املعين بالتوضيحات القانونية أن يعد نسخة منقحة
من مشروع مسرد املصطلحات الذي يشمل التفسريات ،آخذا يف اعتباره التعليقات اليت فترد من األطراف وغري
األطراف فضال عن مداوالت الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع ،على النحو الذي أُبرز يف فتقرير
ذلك االجتماع ،والتنسيق حسب االيتضاء مع فريق اخلرباء العامل بشأن اإلدارة السليمة بيئيا؛
 - 2يدعو أيضا الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات أن يضع فتوصيات بشأن املواضع اليت يد
فتكون فيها التوجيهات اإلضافية مفيدة وبشأن ما إذا كانت هناك أي مصطلحات ورد فتعريفها يف املبادئ
التوجيهية التقنية ووثائق التوجيهات املعتمدة سابقا وكذلك إطار اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة وغريها من
النفايات ،حتتاج إىل حتديث نتيجة لذلك ،وبشأن خيارات الختاذ املزيد من اخلطوات حنو افتساق فتفسري
املصطلحات؛
 - 1يدعو كذلك الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات لتقدمي مسرد منقح للمصطلحات يشتمل
على فتفسريات وفتوصيات بشأن املواضع اليت فتكون فيها التوجيهات اإلضافية مفيدة ،وبشأن ما إذا كانت هناك
أي مصطلحات ورد فتعريفها يف املبادئ التوجيهية التقنية ووثائق التوجيهات املعتمدة سابقا وكذلك إىل إطار
اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى حتتاج إىل التحديث نتيجة لذلك ،وبشأن أي خطوات
إضافية حنو افتساق فتفسري املصطلحات إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر للنظر فيه ويف إمكانية
اعتماده.
مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :9/9-الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
 -6يرحب بالتقدم احملرز يف فتنفيذ الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية ،وبالتقرير
()44
والتوصيات املتعلقة بذلك اليت يدمها الرؤساء املشاركون للفريق العامل التابع للشراكة؛
 -4يقر مع التقدير باملسامهات املالية والعينية املقدمة من الشراكة من األطراف ،واملويعني ،واهليئات
الصناعية ،واملنظمات غري احلكومية ،وأصحاب املصلحة اآلخرون؛
 -3يشري إىل طلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر إىل الشراكة بأن فتضطلع باملهام الواردة
يف برنامج عملها للفرتة  )43(4162-4162ويشجع الشراكة على مواصلة فتنفيذها؛
-2

يطلب إىل األمانة:

(أ)

أن فتواصل فتيسري احلصول على اخلربات وفتوفريها للشراكة؛

()41
( ،UNEP/CHW/OEWG.9/INF/20 )46املرفق الثالث.
(.UNEP/CHW/OEWG.9/INF/22 )44
( )43املقرر ا ب .62/66 -
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(ب) أن فتقدم ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر فتقريرا عن التقدم احملرز على صعيد فتنفيذ
األنشطة اليت اضطلعت هبا الشراكة واملنايشات اليت جرت خالل االجتماع التاسع للفريق العامل املفتوح
العضوية.
مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :11/9-برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة
2112-2112

إن الفريق العامل املفتوح العضوية،
-6

()42

ُييط علما مبشروع برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية للفرتة 4167-4161؛

 -4يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل أن فتقدم إىل األمانة فتعليقات بشأن مشروع برنامج العمل
احلول  47فتشرين الثاين/نوفمرب  4162ويطلب إىل األمانة أن فتنشر التعليقات على املويع الشبكي الفتفايية
بازل؛
 -3يطلب إىل األمانة أن فتنقح مشروع برنامج العمل ،بالتشاور مع مكتب الفريق العامل املفتوح
العضوية ومكتب مؤمتر األطراف ،مع األخذ يف االعتبار املنايشات اليت جتري يف االجتماع التاسع للفريق
العامل ،للنظر فيه واحتمال اعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر؛
 -2يطلب كذلك إىل األمانة أن فتعد مشروع مقرر بشأن برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية
للفرتة  ،4167-4161للنظر فيه واحتمال اعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر.
____________

( ،UNEP/CHW/OEWG.9/14 )42املرفق.
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