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مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102المسائل االستراتيجية:
وضع مبادئ توجيهية لإلدارة السليمة بيئيا

وضع مبادئ توجيهية لإلدارة السليمة بيئيا
مذكرة من األمانة
أوال  -مقدمة
 - 0يف الفقرتني  2و 3من مقرر مؤمتر األطراف ا ب  0/02-بشأن متابعة ادلبادرة القطرية اإلندونيسية
السويسرية لتعزيز فعالية اتفاقية بازل ،اعتمد مؤمتر األطراف برنامج عمل فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة
السليمة بيئياً والوارد يف مرفق ىذا ادلقرر ،ومدد والية الفريق ،وطلب إليو تطوير نشاطاتو ،رىناً بتوفر ادلوارد،
لتنفيذ برنامج عملو .ويف الفقرة  4من ذلك ادلقرر ،طُلب إىل كل رلموعة إقليمية أن تُرشح من خالل شلثل
مكتبها ،ويف موعد غايتو  00متوز/يوليو  ،2302خبرياً لديو معارف وخربات زلددة يف رلال منع النفايات
والتقليل إىل أد ى حد شلكن من توليد النفايات اخلطرة وغريىا من النفايات ،حبيث يصبح إمجايل عدد أعضاء
فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً ثالثني عضواً.
 - 2ويف نفس ادلقرر رحب مؤمتر األطراف دبجموعة مشاريع الكتيبات العملية الرامية لتعزيز اإلدارة السليمة
بيئياً للنفايات( ،)0وصحف الوقائع ادلتعلقة دبسارات نفايات زلددة( )2وضعها فريق اخلرباء العامل .وأورد مؤمتر
األطراف يف الفقرات  02-03و 02من ادلقرر عملية ُدعيت فيها األطراف وغريىا من اجلهات إىل تقدمي
تعليقات بشأن مشاريع الكتيبات العملية وصحف الوقائع واختبار ىذه الكتيبات والصحف ،كما طُلب إىل
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فريق اخلرباء العامل تنقيح الوثائق على أساس التعليقات ادلقدمة وتقدمي الوثائق الـ ُمنقحة إىل الفريق العامل ادلفتوح
العضوية لكي ينظر فيها يف اجتماعو العاشر ،مث بعد ذلك إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها واحتمال اعتمادىا يف
اجتماعو الثالث عشر.
 - 0عالوًة على ذلك طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة  01من نفس ادلقرر إىل األمانة أن ذبري ،رىناً بتوفر
ادلوارد ،جرداً وتصنيفاً لوثائق اتفاقية بازل احلالية ذات الصلة باإلدارة السليمة بيئياً ،وفق توجيهات فريق اخلرباء
العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً ،لكي ينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.

ثانيا  -التنفيذ
 - 1استجابةً للطلب الوارد يف الفقرة  4من ادلقرر ا ب  ،0/02 -تلقت األمانة ترشيحات من ثالث
رلموعات إقليمية ألعضاء جدد يف فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً .وحبلول  00كانون
األول/ديسمرب  ،2302مل تكن الرتشيحات قد وردت من دول أوروبا الوسطي والشرقية ودول أوروبا الغربية
ودول أخرى.
 - 2وبفضل الدعم ادلايل السخي الذي قدمتو حكومة اليابان ،والعرض الكرمي من شركة سيمز
حللول إعادة التدوير لتوفري ادلقر واللوجستيات ادلرتبطة بذلك ،متكن فريق اخلرباء العامل من عقد اجتماعو الرابع
يف سان فرانسيسكو ،يف الواليات ادلتحدة األمريكية خالل الفرتة من  03إىل  02تشرين الثاين/نوفمرب .2302
وحضر االجتماع  06عضواً من أعضاء فريق اخلرباء العامل ،من بينهم عضوان ،ذوا معارف وخربات ُزلددة يف
رلال منع النفايات والتقليل منها إىل أد ى حد شلكن ،من دول أفريقيا وآسيا واحمليط اذلادئ( ،)0و 02مراقباً.
()Sims

 - 3وحقق فريق اخلرباء العامل تقدماً بشأن األنشطة الواردة يف برنامج عملو بشأن تطوير رلموعة أدوات
لإلدارة السليمة بيئياً ،كما قام أيضاً بتنقيح مشاريع الكتيبات العملية وصحائف وقائع النفايات السائلة ،وذلك
على أساس التعليقات اليت وردت من األطراف وغريىا من اجلهات عمالً بادلقرر ا ب  0/02-وادلناقشات اليت
دارت يف االجتماع .وترد مشاريع الكتيبات العملية الـ ُمنقحة ومشاريع صحائف الوقائع الـ ُمنقحة يف الوثيقتني
 UNEP/CHW/OEWG.10/INF/3و ،UNEP/CHW/OEWG.10/INF/4على التوايل.
 - 4وطور فريق اخلرباء العامل أيضاً سلططاً موجزاً للتوجيهات الـ ُمزمعة دلساعدة األطراف على وضع
اسرتاتيجيات تتسم بالكفاءة لتحقيق منع توليد النفايات اخلطرة وغريىا من النفايات والتقليل منها إىل أد ى حد
شلكن والتخلص منها ) )1(.(UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5ومن خالل العمل بني الدورات ،يعكف الفريق
أيضاً على إعداد موجزات للكتيبات بشأن مسؤولية ادلـُنتج ادلمتدة ونُظم متويل اإلدارة السليمة بيئياً.
 - 5واشتملت رلاالت العمل األخرى يف االجتماع على اختيار ثالثة مشروعات إضافية رائدة لتنفيذ
اإلدارة السليمة بيئياً؛ وإنشاء ىيكل عمل للمشروعات الرائدة؛ وتطوير مفهوم بوابة شبكية لتبادل ادلعلومات،
وأفضل ادلمارسات واخلربات ،وكذلك لنشر رلموعة األدوات وادلواد ذات الصلة؛ وصياغة هنج للتقييم الذايت

(ُ )0رشِّح عضو ثالث جديد من رلموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاري ي يف كانون األول/ديسمرب  2302وعليو مل يتمكن من حضور االجتماع.
خول ادلقرر ا ب ، 2/02-بشأن خارطة الطريق ألعمال تنفيذ إعالن كارتاخينا لفريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة
(َّ )1
بيئياً تطوير توجيهات دلساعدة األطراف لوضع اسرتاتيجيات تتسم بالكفاءة لتحقيق منع توليد النفايات اخلطرة وغريىا من
النفايات والتقليل من توليدىا إىل أد ى حد شلكن والتخلص منها .وميكن االطالع على ادلزيد من ادلعلومات بشأن األنشطة اليت
يضطلع هبا فريق اخلرباء العامل فيما يتعلق خبارطة الطريق يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/4
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للقدرات الوطنية يف رلال اإلدارة السليمة بيئياً .وميكن االطالع على تقرير اجتماع الفريق( )2على ادلوقع الشبكي
()3
لالتفاقية.
 - 6واستناداً إىل الفقرة  01من ادلقرر ا ب  ،0/02-وضعت األمانة قائمة جرد وتصنيفاً لوثائق اتفاقية
بازل احلالية ذات الصلة باإلدارة السليمة بيئياً ،واليت قُدمت إىل فريق اخلرباء العامل للتعليق عليها .وبالتوازي مع
ذلك ،تفضلت حكومة كندا بتقدمي عرض يتمثل يف مواصلة تطوير قائمة اجلرد والتصنيف ،دبا يف ذلك
التعليقات اليت تلقاىا فريق اخلرباء العامل ،وإصدار ربليل على ىذا األساس .وميكن االطالع على قائمة اجلرد
والتصنيف والتحليل يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6
 - 03ويرد تقرير عن األنشطة اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء العامل دبوجب برنامج عملو يف الوثيقة
.UNEP/CHW/OEWG.10/INF/7

ثالثا  -اإلجراء المقترح
 - 00قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن يعتمد مقرراً على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية

كني
 - 0يُعرب عن تقديره لفريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً ورئيسيو ادلشار ْ
()4
دلا قاما بو من عمل ،ويأخذ علماً بالتقرير عن األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق؛
 - 2يطلب إىل فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً أن يواصل تطوير أنشطة،
رىناً بتوفر ادلوارد ،لتنفيذ برنامج عملو؛
 - 0يُرحب دبجموعة مشاريع الكتيبات العملية الـ ُمنقحة لتشجيع اإلدارة السليمة بيئياً
()6
للنفايات( ،)5ومشاريع صحائف الوقائع الـ ُمنقحة بشأن مسارات نفايات زلددة؛

 - 1يدعو األطراف وغريىا من اجلهات إىل تقدمي تعليقات بشأن مشاريع الكتيبات
العملية الـ ُمنقحة ومشاريع صحائف الوقائع الـ ُمنقحة الـ ُمشار إليها يف الفقرة  0أعاله إىل األمانة يف
موعد غايتو  03أيلول/سبتمرب 2303؛

 - 2يدعو كذلك األطراف وغريىا من اجلهات إىل اختبار رلموعة مشاريع الكتيبات
العملية الـ ُمنقحة ومشاريع صحائف الوقائع الـ ُمنقحة الـ ُمشار إليها يف الفقرة  0أعاله ،وتقدمي تعليقات
إىل األمانة لكي ينظر فيها فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً؛

 - 3يطلب إىل فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً أن ينقح رلموعة مشاريع
الكتيبات العملية ومشاريع صحائف الوقائع الـ ُمشار إليها يف الفقرة  0أعاله ،مع مراعاة التعليقات
ادلقدمة عمالً بالفقرتني  1و 2أعاله ،للنظر فيها واحتمال اعتمادىا من جانب مؤمتر األطراف يف
اجتماعو الثالث عشر.
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