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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 2302

البند  4من جدول األعمال ادلؤقت

برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة
8102-8102

برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 8102-8102
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0من ادلنتظر أن يعتمد مؤدتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص
منها عرب احلدود ،يف اجتماعو الثالث عشر ،برنامج عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية لفرتة السنتني -2302
 .2302وحتضرياً ذلذه العملية ،ووفقاً للممارسة ادلعتادة ،أعدت األمانة مشروع برنامج عمل يرد يف مرفق ىذه
ادلذكرة لكي ينظر فيو الفريق العامل يف اجتماعو العاشر.
ثانياً  -اإلجراء المقترح
-2

قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن يعتمد مقرراً على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يأخذ علماً مبشروع برنامج عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية للفرتة -2302
()0
2302؛
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 - 2يدعو األطراف وغريىا من اجلهات ،إىل تقدًن تعليقات إىل األمانة بشأن مشروع
برنامج العمل يف موعد غايتو  03أيلول/سبتمرب  ،2302ويطلب إىل األمانة إتاحة التعليقات على
ادلوقع الشبكي التفاقية بازل؛
 - 0يطلب إىل األمانة أن تُنقح مشروع برنامج العمل ،بالتشاور مع مكتب الفريق العامل
ادلفتوح العضوية ومكتب مؤدتر األطراف ،وأن تأخذ يف االعتبار ادلناقشات اليت جرت يف االجتماع
العاشر للفريق العامل ،وذلك للنظر فيو واحتمال اعتماده من جانب مؤدتر األطراف يف اجتماعو
الثالث عشر؛
 - 4يطلب أيضاً إىل األمانة إعداد مشروع مقرر بشأن برنامج عمل الفريق العامل ادلفتوح
العضوية للفرتة  2302-2302للنظر فيو واحتمال اعتماده من جانب مؤدتر األطراف يف اجتماعو
الثالث عشر.
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المرفق
مشروع برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 8102-8102
ادلوضوعات

األنشطة

الوالية

األولوية

أوالً  -المسائل االستراتيجية
ألف  -اإلطار االسرتاتيجي

استعراض التقرير ادلـُنقح عن تقييم منتصف ادلقرر ا ب2/03-
ادلدة لإلطار االسرتاتيجي لتنفيذ اتفاقية
بازل للفرتة 2320-2302

متوسطة

باء  -وضع مبادئ توجيهية استعراض التقدم ادلـُحرز يف تنفيذ برنامج ادلقرر ا ب]...[/00-
عمل فريق اخلرباء العامل ادلع ي باإلدارة
بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
السليمة بيئياً

عالية

جيم  -إعالن كارتاخينا بشأن استعراض التقدم الذي أحرزتو األطراف ادلقرر ا ب ]...[/00-
منع النفايات اخلطرة وغريىا من وغريىا من اجلهات يف تنفيذ خارطة تقرير مؤدتر األطراف عن
النفايات والتقليل منها إىل أدىن الطريق للعمل بشأن تنفيذ إعالن أعمال اجتماعو العاشر
كارتاخينا
حد ممكن واستعادهتا
(،UNEP/CHW.10/28
ادلرفق الرابع)

عالية

ثانياً  -المسائل العلمية والتقنية
ألف  -ادلبادئ التوجيهية التقنية  -0العمل على استعراض مجيع القيم ادلقرر ا ب ]...[/00-
ادلؤقتة للمحتوى ادلنخفض من ادللوثات
العضوية الثابتة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية
التقنية ادلشار إليها يف ادلقرر ا ب-
]...[/00
 -2استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية
العامة لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اليت
تتكون من ملوثات عضوية ثابتة أو حتتوي
عليها أو تكون ملوثة هبا ،وإعداد أو
حتديث مبادئ توجيهية تقنية حمددة فيما
يتعلق بادلواد الكيميائية ادلدرجة يف
ادلرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم التفاقية
استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة
مبوجب ادلقرر (ادلقررات) ا س]...[/2-
دلؤدتر األطراف يف اتفاقية استكهومل ،مبا
يف ذلك ما يلي:

عالية

عالية

(أ) حتديد مستويات التدمري والتحول
النهائي للمواد الكيميائية الضرورية
لضمان عدم إظهار تلك ادلواد،
بعد التخلص منها ،خلصائص
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ادلوضوعات

األنشطة

الوالية

األولوية

ادللوثات العضوية الثابتة احملددة يف
الفقرة  0من ادلرفق دال التفاقية
استكهومل
(ب) حتديد طرق التخلص اليت تشكل
ختلصاً بيئياً سليماً على النحو
ادلشار إليو يف الفقرة ( 0د) ’‘2
من ادلادة  2يف اتفاقية استكهومل؛
(ج) حتديد مستويات تركيز ادلواد
الكيميائية ،حسب االقتضاء،
بغرض حتديد احملتوى ادلنخفض من
ادللوثات العضوية الثابتة ادلشار إليو
يف الفقرة ( 0د) ’ ‘2من ادلادة 2
من اتفاقية استكهومل
 -0استعراض ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلقرر ا ب]...[/00-
ادلتعلقة باحلرق على األرض (،)D10
ومبدافن النفايات ادلصممة خصيصاً (،)D5
وعمليات ادلعاجلة الفيزيائية والكيميائية
للنفايات اخلطرة ( ،)D9وادلعاجلة البيولوجية

متوسطة

()D8

باء  -تعديالت على مرفقات
اتفاقية بازل

دراسة واستعراض أية طلبات إلدخال ادلقرر 01/2
تغيريات ،وأية تصويبات على قائمة
النفايات الواردة يف ادلرفقني الثامن والتاسع
من االتفاقية

عالية

ثالثاً  -المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باإلدارة واإلنفاذ
ألف  -التشاور مع جلنة إدارة التشاور مع اللجنة مبا يتمشى مع برنامج ادلقرر ا ب]...[/00-
آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل عمل اللجنة
واالمتثال ذلا

عالية

باء  -توفري ادلزيد من الوضوح  -0النظر يف التوصيات بشأن استعراض ادلقرر ا ب 0/00 -
ادلرفق الرابع وادلسائل ذات الصلة ،يف ضوء
القانوين (مبادرة قطرية)
ادلرفق التاسع لالتفاقية

عالية

 -2النظر يف التوصيات بشأن استعراض
ادلرفقني األول والثالث لالتفاقية

متوسطة

رابعاً  -التعاون والتنسيق الدوليان
ألف  -برنامج الشراكة التابع  -0النظر يف تقرير فريق ادلتابعة ادلخصص ادلقرر ا ب]...[/00-
التفاقية بازل
للشراكة من أجل العمل بشأن ادلعدات
احلاسوبية
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ادلوضوعات

الوالية

األنشطة

 -2النظر يف تقرير فريق الشراكة العامل ادلقرر ا ب]...[/00-
مبا يف ذلك توصياتو ،استناداً إىل ىذه
التوصيات وإىل نتائج ادلناقشات ،وتقدًن
توصيات إىل مؤدتر األطراف يف اجتماعو
الرابع عشر للنظر فيها واحتمال اعتمادىا

األولوية
عالية

____________
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