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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع العاشر
نريويب 03 ،أيار/مايو 2 -حزيران/يونيو 2306

البند ( 0د) ’ ‘0من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102التعاون والتنسيق
الدوليان :برنامج شراكة اتفاقية بازل

إيجاد حلول ابتكارية من خالل اتفاقية بازل لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المنزلية
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0وافق مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
يف الفقرة  0من مقرره ا ب ،00/02-بشأن إجياد حلول ابتكارية من خالل اتفاقية بازل لإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات ادلنزلية ،على أن يُدرج يف برنامج عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية وضع خطة عمل بشأن اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات ادلنزلية مع الًتكيز على احتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقال ،ووافق كذلك على أن تشتمل خطة العمل ىذه ،ولكن ال تقتصر على ،وضع وثائق توجيهات و/أو
أمور من بينها ،أفضل ادلمارسات ،ومناذج العمل واحللول االبتكارية لالقتصاد الدائري يف
كتيبات بشأن مجلة ٌ
شىت السياقات االجتماعية واالقتصادية ،وكذلك مفهوم للشراكة دلعاونة البلديات.
 - 2وقد ُدعيت األطراف وغريىا من اجلهات يف الفقرتني  4و 5من نفس ادلقرر ألن تُبل األمانة يف موعد
غايتو  03أيلول/سبتمرب  ،2305برغبتها يف ادلشاركة النشطة يف فريق غري نظامي طُلب إليو وضع خطة العمل
لكي ينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.
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ثانياً  -التنفيذ
 - 0حبلول  03أيلول/سبتمرب  ،2305كانت  03أطراف ومنظمتان حكوميتان دوليتان ،و 02مركزاً
إقليمياً تابعاً التفاقية بازل واتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة و 0رابطات صناعية و 0منظمات
غري حكومية قد أبدت لألمانة رغبتها يف ادلشاركة النشطة يف ىذا الفريق غري الرمسي .وأشار طرفان إىل رغبتهما
اقبني .وقدمت حكومة اليابان مسامهة مالية سخية لدعم عمل الفريق
يف ادلشاركة يف الفريق غري الرمسي بصفة مر ْ
غري الرمسي.
 - 4واستناداً إىل ادلناقشات اليت دارت أثناء االجتماع الثاين عشر دلؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل وإىل
ادلدخالت األولية من جانب أصحاب ادلصلحة الراغبني يف ذلك ،أعدت موريشيوس وأورغواي ،بصفتهما
راعيتان رئيسيتان للمبادرة ،مشروع مذكرة مفاىيمية بعنوان ’’شراكة النفايات ادلنزلية‘‘ ُعممت على مجيع أعضاء
الفريق غري الرمسي إلبداء تعليقاهتم عليها.
 - 5وعقد الفريق غري الرمسي أول مؤمتر عن بُعد يوم  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2305وعني السيد براكاش
كني للفريق .واتفق الفريق على أن
ئيسني مشار ْ
كاوليسر (موريشيوس) والسيدة جابرييال ميدينا (أوروغواي) ر ْ
مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية ادلشار إليها يف الفقرة  4من ىذه ادلذكرة ميكن أن يُستخدم كأساس لوضع خطة عمل
بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلنزلية ،وكمفهوم لشراكة تقوم مبعاونة البلديات .ووافق الفريق أيضاً على
اقًتاح إنشاء شراكة نفايات منزلية يف إطار اتفاقية بازل على أساس مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية.
 - 6وطرح مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية الرسالة والنطاق واألىداف الرئيسية ومبادئ العمل واذليكل والًتتيبات
ادلالية وبرنامج عمل لفًتة السنتني  2309-2308للشراكة ادلقًتحة .وأثناء ادلؤمتر الذي ُعقد عن بُعد الذي
أُشري إليو يف الفقرة  5من ىذه ادلذكرة ،نقح الفريق غري الرمسي مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية ودعا إىل تقدمي ادلزيد من
التعليقات من جانب أعضاء الفريق .ووافق الفريق على عقد اجتماع وجهاً لوجو يف شباط/فرباير  ،2306لوضع
الصيغة النهائية ذلذه دلشروع ادلذكرة ادلفاىيمية.
 - 7وي ـــ رد مش ـ ـ ـروع ادلذك ـ ـ ـرة ادلفاىيمي ـ ـ ـة ،اليت أعدىـ ـ ـا الفريـ ـ ـق غري الرمس ـ ـي يف الوثيق ـ ـ ـة
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قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن يعتمد مقرراً على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يُقر برغبة األطراف وغريىا من اجلهات يف ادلشاركة النشطة يف الفريق غري الرمسي ادلعين باإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات ادلنزلية ويُرحب بالتقدم الذي أحرزه ىذا الفريق يف وضع خطة عمل ومفهوم لشراكة ترمي
()0
إىل معاونة البلديات؛
 - 2يدعم ُمقًتح الفريق غري الرمسي الداعي إىل أن ينشئ مؤمتر األطراف شراكة للنفايات ادلنزلية يف
()2
إطار اتفاقية بازل؛
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 - 0يدعو األطراف وغريىا من اجلهات إىل تقدمي تعليقات بشأن مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية ادلتعلقة
بشراكة النفايات ادلنزلية( )0إىل األمانة يف موعد غايتو  05أيلول/سبتمرب 2306؛
 - 4يطلب إىل الفريق غري الرمسي وضع الصيغة النهائية دلشروع ادلذكرة ادلفاىيمية بشأن شراكة
النفايات ادلنزلية ،مبا يف ذلك اختصاصات وخطة عمل فًتة السنتني  ،2309-2308مع األخذ يف االعتبار
ادلناقشات اليت دارت أثناء االجتماع العاشر للفريق العامل ادلفتوح العضوية والتعليقات اليت قُدمت مبوجب
الفقرة  0من ىذا ادلقرر ،وتقدمي مشروع ادلذكرة ادلفاىيمية إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر للنظر
فيو؛
 - 5يطلب إىل األمانة مواصلة تيسري الفريق غري الرمسي وتقدمي اخلربات لو.
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