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اتفاقية بازل
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 ( 0أ) ’ ‘0من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102 - 6102المسائل
االستراتيجية :اإلطار االستراتيجي

إعداد تقييم منتصف المدة لإلطار االستراتيجي
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب
احلدود يف اجتماعو العاشر مقرره ا ب ،2/03 -بشأن اإلطار االسرتاتيجي لتنفيذ اتفاقية بازل للفرتة
 ،2320-2302والذي اعتمد مبوجبو اإلطار االسرتاتيجي الوارد يف مرفق ذلك ادلقرر وشجع األطراف على
اختاذ إجراءات حمددة لتنفيذه من خالل األنشطة الـمـدرجة يف برنامج العمل لفرتة السنتني .وقد دعيت األطراف
وغريىا من اجلهات القادرة إىل حشد موارد وتقدمي موارد مالية وغريىا من ادلوارد ،مبا يف ذلك الدعم العيين،
لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي.
 - 2وعمالا بالفرع السادس من اإلطار االسرتاتيجي ،يطلب إىل األمانة إعداد تقارير عن استمرار أمهية
اإلطار االسرتاتيجي والتقدم الـمـحرز بشأنو بغرض:
(أ)
الثالث عشر؛
عشر.

إجراء تقييم منتصف ادلدة لإلطار االسرتاتيجي لكي ينظر فيو مؤمتر األطراف يف اجتماعو

(ب) إجراء تقييم هنائي لإلطار االسرتاتيجي لكي ينظر فيو مؤمتر األطراف يف اجتماعو اخلامس
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إضافةا إيل ذلك ،دعيت األطراف يف الفقرة  07من اإلطار االسرتاتيجي إىل تقدمي معلومات ذات صلة
بادلؤشرات الواردة يف الفرع اخلامس من اإلطار االسرتاتيجي إىل األمانة يف موعد غايتو  00كانون األول/ديسمرب
 2302عن العام  ،2300وذلك من أجل إنشاء منوذج أساسي للتقييمني ادلذكورين أعاله.

ثانياً  -التنفيذ

 - 0عقب االجتماع العاشر دلؤمتر األطراف شرعت األمانة يف العمل لدعم وضع تقييم منتصف ادلدة
والتقييم النهائي لإلطار االسرتاتيجي من خالل إنشاء منوذج أساسي استنادا إىل معلومات عام  2300اليت
ستقدمها األطراف .ووضعت األمانة استمارة إلعداد التقارير من أجل تيسري مجع مثل ىذه ادلعلومات وأعدت
تقريرا عن إنشاء منوذج أساسي لتقييم منتصف ادلدة والتقييم النهائي لإلطار االسرتاتيجي لكي ينظر فيو مؤمتر
()0
األطراف يف اجتماعو احلادي عشر.
 - 4ولوحظ أن عددا قليالا من األطراف قدم معلومات إلنشاء النموذج األساسي الالزم إلجراء التقييمني،
فقد دعا مؤمتر األطراف خالل اجتماعو احلادي عشر يف مقرره ا ب ،2/00-األطراف اليت مل تقدم ادلعلومات
ادلطلوبة إىل أن تقدم تلك ادلعلومات إىل األمانة وطلب إىل األمانة مواصلة إعداد التقرير األساسي لتقدميو إىل
الفريق العامل ادلفتوح العضوية لكي ينظر فيو يف اجتماعو التاسع.
 - 5وقد أحاط الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع علم ا بالتقرير األساسي الذي وضعتو
األمانة استنادا إىل ادلعلومات اليت قدمها  05طرف ا )2(.بعد ذلك قدم التقرير األساسي كوثيقة معلومات إىل
االجتماع الثاين عشر دلؤمتر األطراف )0(،الذي أبلغت فيو األمانة عن نيتها مجع معلومات حمدثَّة باستخدام
استمارة تقدمي التقارير اليت وضعتها وإعداد تقرير عن تقييم منتصف ادلدة لإلطار االسرتاتيجي قبل االجتماع
()4
الثالث عشر دلؤمتر األطراف.

ثالثاً  -اإلجراء المقترح
-6

قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اعتماد مقرر على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يدعو األطراف إيل تزويد األمانة ،يف موعد غايتو  03أيلول/سبتمرب  ،2306مبعلومات لعام
 2305ذات صلة بادلؤشرات الـمدرجة يف الفرع اخلامس من اإلطار االسرتاتيجي والواردة يف مرفق ادلقرر
ا ب ،2/03-وفق ما ىو مطلوب يف الفقرة  07من اإلطار االسرتاتيجي ،وذلك باستخدام استمارة تقدمي
()5
التقارير اليت وضعتها األمانة؛
 - 2يطلب إىل األمانة ،استنادا إىل ادلعلومات ادلقدمة عمالا بالفقرة  0أعاله ،إعداد تقرير عن
تقييم منتصف ادلدة لإلطار االسرتاتيجي لكي ينظر فيو مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر.
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