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البند ( 0ب) ’ ‘2من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102المسائل العلمية
والتقنية :المبادئ التوجيهية التقنية

مبادئ توجيهية تقنية
مذكرة من األمانة
أوالا  -مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئي ا للنفايات المكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو
المحتوية عليها أو الملوثة بها
ألف  -مقدمة
 - 2يف مقرر مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازل ا ب  ،0/22 -ادلتعلق بادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو ادللوثة هبا ،اعتمد ادلؤسبر سبعة مبادئ
()2
توجيهية تقنية.
 - 2وقد مت إدراج األنشطة التالية ادلتعلقة بادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن ادللوثات العضوية الثابتة يف برنامج
()2
عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية لفًتة السنتني :2324-2323
* .UNEP/CHW/OEWG.10/1
)UNEP/CHW.12/5/Add.2/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.3/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.4/Rev.1, (2
UNEP/CHW.12/5/Add.5/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.6/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.7/Rev.1,

.UNEP/CHW.12/5/Add.9
) (2ادلقرر ا ب  ،26/22 -ادلرفق.
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(أ) االضطالع بأعمال هتدؼ إىل استعراض كل ِ
القيم ادلنخفضة ادلؤقتة حملتوى ادللوثات العضوية
الثابتة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلػشار إليها يف الفقرة  2من ادلقرر ا ب 0/22 -؛
(ب) استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية العامة لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من ملوثات
عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو ادللوثة هبا ،وإعداد أو ربديث مبادئ توجيهية تقنية حمددة تتعلق بادلواد
الكيميائية ادلدرجة يف ادلرفقني ألف وجيم من اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة ،دبوجب ادلقررين
ا س  22/4 -وا س  21/4 -الصادرين عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل ،دبا يف ذلك ما يلي:
’‘ 2

ربديد مستويات التدمري والتحول النهائي للمواد الكيميائية ،الالزمة لضمان عدم
إظهار ىذه ادلواد عند التخلص منها خلصائص ادللوثات العضوية الثابتة ،وىي
خصائص حمددة يف الفقرة  2من ادلرفق دال من اتفاقية استكهومل؛

’‘ 2

ربديد طرؽ التخلص اليت سبثل زبلصاً بيئياً سليماً وفق ما ىو مشار إليو يف الفقرة 2
(د) ’ ‘2من ادلادة  3من اتفاقية استكهومل؛

’‘ 0

ربديد مستويات تركيز ادلواد الكيميائية ،حسب االقتضاء ،من أجل وضع تعريف
للمحتوى ادلنخفض من ادللوثات العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل وفق ما ىو
مشار إليو يف الفقرة ( 2د) ’ ‘2من ادلادة  3من االتفاقية.

 - 0ويف الفقرة  22من ادلقرر ا ب  ،0 /22-قام مؤسبر األطراؼ بدعوة األطراؼ وادلنظمات لكي تبدي
لألمانة حبلول  22آب/أغسطس  2322استعدادىا ألداء دور ريادي يف استكمال أو إعداد مبادئ توجيهية
تقنية جديدة ،مع أخذ ادلقررين ا س  22/4 -وا س  21 /4 -يف االعتبار.
 - 1إضافة إىل ذلك دعا مؤسبر األطراؼ ،يف الفقرة  20من ادلقرر نفسو ،البلدان الرائدة ،يف حال اختيارىا،
وطلب إىل األمانة ،يف حال عدم اختيار بلد رائد ورىناً بتوفر التمويل ،أن تعد ،بالتشاور مع الفريق الصغري
العامل فيما بني الدورات ادلعين بنفايات ادللوثات العضوية الثابتة ،مشروع مبادئ توجيهية تقنية منقحة لكي
ينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.
 - 2أما فيما يتعلق بال ِقيم ادلنخفضة حملتوى ادللوثات العضوية الثابتة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية التقنية ،فقد

دعا مؤسبر األطراؼ ،يف الفقرتني  6و 23من ادلقرر ا ب  ،0/22-األطراؼ وغريىا من اجلهات إىل أن تقدم
إىل األمانة ،قبل ثالثة أشهر من االجتماع العاشر للفريق العامل ادلفتوح العضوية ،تعليقات ومعلومات ذات صلة
عن ال ِقيم ادلنخفضة حملتوى ادللوثات العضوية الثابتة ،وطلب إىل األمانة أن ذبمع ىذه التعليقات وادلعلومات لكي
ينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.
باء  -التنفيذ
 - 3نشرت سبع مبادئ توجيهية تقنية اعتمدت يف ادلقرر ا ب  )0(0/22-باللغة اإلنكليزية على ادلوقع
الشبكي التفاقية بازل )1(.وتعكف األمانة على مجع أموال لًتمجتها إىل اللغات الرمسية اخلمس األخرى
الجتماعات مؤسبر األطراؼ.
)(0

UNEP/CHW.12/5/Add.2/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.3/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.4/Rev.1,

UNEP/CHW.12/5/Add.5/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.6/Rev.1, UNEP/CHW.12/5/Add.7/Rev.1,

.UNEP/CHW.12/5/Add.9
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 - 4وعمالً بالفقرة  22من ادلقرر ا ب  0/22-فقد أرسلت األمانة رسالة إىل كل األطراؼ بتاريخ 25
تشرين األول/أكتوبر  2322تدعوىم فيها إلبداء استعدادىم للقيام بدور رائد يف استكمال أو إعداد ادلبادئ
التوجيهية التقنية .واستجابةً لذلك أخطرت اليابان األمانة بأهنا ستقوم بدور رائد يف إعداد ادلبادئ التوجيهية
التقنية بشأن النفثالينات ادلتعددة الكلور.
 - 5وحبلول  22كانون األول/ديسمرب  2322مل ت ِ
بد أي أطراؼ أو منظمات أخرى استعدادىا للقيام

بدور رائد يف استكمال أو إعداد ادلبادئ التوجيهية التقنية ،دبا يف ذلك الريادة العامة على صعيد عمل الفريق
الصغري العامل فيما بني الدورات .ويف غياب مثل ىذه األدوار الرائدة ،تقوم األمانة بتيسري عمل الفريق الصغري
العامل فيما بني الدورات ومجع أموال لتعيني مستشارين هبدؼ إعداد أو استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية وفقاً
للمقرر ا ب .0/22 -
 - 6وعقد الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،الذي يضم خرباء من جلنة استعراض ادللوثات العضوية
الثابتة التابعة التفاقية استكهومل ،مؤسبراً بعدياً يف  0تشرين الثاين/نوفمرب  2322وناقش خطة عملو .ووافق الفريق
الصغري العامل فيما بني الدورات على ما يلي:
(أ) استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية العامة ادلتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من
()2
ملوثات عضوية ثابتة أو احملتوية عليها أو ادللوثة هبا؛
(ب) وضع مبادئ توجيهية تقنية معينة تتعلق باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من البيوتادايني
السداسي الكلور أو احملتوية عليو أو ادللوثة بو ،ومن مث النظر يف كيفية استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن
مبيدات اآلفات( )3دلعاجلة البيوتادايني السداسي الكلور؛
(ج) استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من ادلركبات
الثنائية الفينيل ادلتعددة الكلور ،أو ادلركبات الثالثية الفينيل ادلتعددة الكلور ،أو ادلركبات الثنائية الفينيل ادلتعددة
الربوم ،والنفايات احملتوية على ىذه ادلركبات أو ادللوثة هبا ،دبا ذلك ثنائي الفينيل السداسي الربوم( ،)4هبدؼ
إدراج النفثالينات ادلتعددة الكلور؛
(د) استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على
الديوكسينات الثنائية البنزين ادلتعددة الكلور أو الفيورانات الثنائية البنزين ادلتعددة الكلور أو البنزين السداسي
الكلور أو ادلركبات الثنائية الفينيل ادلتعددة الكلور أو البنزين اخلماسي الكلور )5(،ادلنتجة عن غري قصد ،أو ادللوثة
هبذه ادلواد ،هبدؼ إدراج النفثالينات ادلتعددة الكلور؛
(ه) وضع مبادئ توجيهية تقنية حمددة تتعلق باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من الفينول
اخلماسي الكلور وأمالحو وإسًتاتو ،أو احملتوية عليو أو ادللوثة بو ،ومن مث النظر يف كيفية استكمال ادلبادئ
التوجيهية التقنية ادلتعلقة دببيدات اآلفات( )6دلعاجلة تلك ادلواد الكيميائية.
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

.http://www.basel.int/tabid/4248/Default.aspx
.UNEP/CHW.12/5/Add.2/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.9
.UNEP/CHW.12/5/Add.5/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.4/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.9
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 - 23وسينشر مشروع ادلبادئ التوجيهية التقنية الذي سيعده أو يستكملو البلد الرائد أو األمانة بالصيغة اليت
يوافق عليها الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل لتلقي تعليقات األطراؼ
وغريىا من اجلهات عليو ،حال توفره.
 - 22وفيما يتعلق بالقيم ادلنخفضة حملتوى ادللوثات العضوية الثابتة الواردة يف ادلبادئ التوجيهية التقنية ،فإن
األمانة مل تتسلم ،حىت  22كانون األول/ديسمرب  ،2322أي تعليقات أو معلومات ذات صلة وفقاً للفقرة 6
من ادلقرر ا ب .0/22 -
جيم  -اإلجراء المقترح
 - 22قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن يعتمد مقرراً على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
الثابتة؛

 - 2حييط علماً خبطة عمل الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ادلعين بنفايات ادللوثات العضوية

()23

 - 2يرحب مع التقدير دبسامهة اليابان لرئاستها يف القيام بدور رائد يف إعداد ادلبادئ التوجيهية
التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفثالينات ادلتعددة الكلور؛
 - 0يشجع األطراؼ وادلنظمات الراغبة على القيام بدور رائد يف استكمال أو إعداد مبادئ
توجيهية تقنية وفقاً للفقرتني  22و 22من ادلقرر ا ب  0/22 -أو تقدمي دعم مايل ذلذا الغرض؛
 - 1يطلب إىل األمانة ،أو إىل البلدان وادلنظمات الرائدة ،حسب االقتضاء ،أن تنقح ادلبادئ
التوجيهية التقنية احملددة والعامة اجلديدة أو ادلنقحة ،بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،للنظر
فيها واحتمال اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.

ثانيا  -المبادئ التوجيهية التقنية بشأن التحكم في نقل النفايات الكهربائية واإللكترونية والمعدات
الكهربائية واإللكترونية المستعملة عبر الحدود ،وخصوصا فيما يتعلق بالتمييز بين النفايات وغير
النفايات في إطار اتفاقية بازل
ألف  -مقدمة
 - 20اعتمد مؤسبر األطراؼ ،بشكل مؤقت ،يف مقرره ا ب  ، 2/22 -ادلتعلق بنقل النفايات الكهربائية
واإللكًتونية وادلعدات الكهربائية واإللكًتونية ادلستعملة عرب احلدود ،وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز بني النفايات
وغري النفايات يف إطار اتفاقية بازل ،ادلبادئ التوجيهية التقنية( ،)22على أساس أن ىذه ادلبادئ التوجيهية التقنية
ذات طبيعة غري ملزمة قانوناً ،وأن التشريعات الوطنية للطرؼ تطغى على التوجيهات الواردة يف ادلبادئ التوجيهية
التقنية ،خصوصاً يف الفقرات  ،02و ،12و 10من تلك ادلبادئ.
 - 21وأقر مؤسبر األطراؼ يف الفقرة  2من ادلقرر نفسو ،باحلاجة إىل مواصلة دراسة التوجيهات ادلتعلقة
بالتمييز بني النفايات وغري النفايات ،ووافق على إدراج تفاصيل العمل اإلضافية بشأن ىذه ادلسألة يف برنامج
) ،UNEP/CHW/OEWG.10/5 (23الفقرة .6
).UNEP/CHW.12/5/Add.1/Rev.1 (22
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عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية للفًتة  )22(2324-2323بغرض إعداد مشروع مبادئ توجيهية منقحة
لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،وخصوصاً باإلشارة إىل الفقرات ( 02أ) و( 02ب)
من ادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن ادلسائل التالية:
(أ)

العمر ادلتبقي وعمر ادلعدات ادلستعملة؛

(ب) إدارة النفايات اخلطرة من عمليات ربليل األعطال واإلصالح والتجديد يف البلدان النامية؛
(ج) التكنولوجيات القدمية ،دبا يف ذلك أنابيب أشعة الكاثود؛
(د)

وجود ادلكونات اخلطرة يف ادلعدات ادلػستعملة.

 - 22إضافةً إىل ذلك ،دعا مؤسبر األطراؼ ،األطراؼ وغريىا من اجلهات لتقدمي تعليقات إىل األمانة بشأن
ادلسائل الواردة يف الفقرة  2من ادلقرر ا ب  ،2/22 -قبل مخسة أشهر من االجتماع العاشر للفريق العامل
ادلفتوح العضوية ،وطلب إىل األمانة أن تنشر التعليقات ادلقدمة على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل.
 - 23وشجع مؤسبر األطراؼ ،األطراؼ على إبالغ األمانة بشأن أي شروط طبقتها فيما يتعلق بادلعدات
ادلستعملة اليت تعترب يف العادة نفايات أو غري نفايات ،وطلب إىل األمانة أن تنشر أي معلومات تقدمها
األطراؼ هبذا اخلصوص على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل.
باء  -التنفيذ
 - 24ميكن االطالع على ادلبادئ التوجيهية التقنية( )20اليت اعتمدت مؤقتاً دبوجب ادلقرر ا ب 2/22 -
باللغة اإلنكليزية على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل )21(.وتعكف األمانة على مجع أموال لًتمجتها إىل اللغات
الرمسية اخلمس األخرى الجتماعات مؤسبر األطراؼ.
 - 25وأرسلت األمانة رسالة بتاريخ  0آب/أغسطس  2322إىل مجيع األطراؼ تدعوىا فيها إىل تقدمي
تعليقات بشأن ادلسائل ادلذكورة يف الفقرة  2من ادلقرر ا ب  2/22 -حبلول  02كانون األول/ديسمرب .2322
وقد نشرت تلك الدعوة أيضاً على ادلوقع الشبكي لالتفاقية.
 - 26وسوؼ تنشر األمانة أي تعليقات تتلقاىا على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل ،وبناءً على ىذه التعليقات
من ادلنتظر أن يوصي الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات باخلطوات القادمة للتفاصيل اإلضافية للعمل يف
ادلبادئ التوجيهية التقنية لكي ينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر .وتعكف األمانة على
مجع أموال لتعيني مستشار ،عند الضرورة ،لتنفيذ األنشطة ذات الصلة.
 - 23واستجابةً للدعوة لتقدمي معلومات عن الشروط اليت طبقتها األطراؼ فيما يتصل بادلعدات ادلػستخدمة
اليت تعترب عاد ًة نفايات أو غري نفايات ،تلقت األمانة حبلول  22كانون األول /ديسمرب  2322إفادات من
()22
كوستاريكا واالرباد األورويب ودولو األعضاء ونشرهتا على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل.

) (22ادلقرر ا ب  ،26/22 -ادلرفق.
).UNEP/CHW.12/5/Add.1/Rev.1 (20
).http://www.basel.int/tabid/4248/Default.aspx (21
).http://www.basel.int/tabid/2377/Default.aspx (22
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جيم  -اإلجراء المقترح
 - 22قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن ينظر يف توصيات الفريق الصغري العامل فيما بني
الدورات بشأن كيفية الوصول إىل اتفاؽ بشأن ادلسائل العالقة ادلتعلقة بادلبادئ التوجيهية التقنية ادلؤقتة للنظر فيها
واحتمال اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.

ثالث ا  -المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الحرق على األرض (عملية التخلص  ،)01وبشأن مدافن القمامة
المصممة خصيص ا (عملية التخلص  ،)5وبشأن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للنفايات الخطرة
(عملية التخلص  ،)9والمعالجة البيولوجية لها (عملية التخلص )8
ألف  -مقدمة
 - 22يتضمن برنامج عمل الفريق العامل ادلفتوح العضوية للفًتة  ،2324-2323الوارد يف مرفق ادلقرر
ا ب  ،26/22 -النظر يف استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن احلرؽ على األرض (عملية
التخلص  ،)23()23وبشأن مدافن القمامة ادلصممة خصيصاً (عملية التخلص  ،)24()2وبشأن ادلعاجلة الفيزيائية
()25
والكيميائية للنفايات اخلطرة (عملية التخلص  ،)6وادلعاجلة البيولوجية ذلا (عملية التخلص .)5
باء  -اإلجراء المقترح
 - 20قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف:
(أ) أن ينظر يف استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن احلرؽ على األرض (عملية التخلص
 ،)23وبشأن مدافن القمامة ادلصممة خصيصاً (عملية التخلص  ،)2وبشأن ادلعاجلة الفيزيائية والكيميائية
للنفايات اخلطرة (عملية التخلص  ،)6وادلعاجلة البيولوجية ذلا (عملية التخلص )5؛
(ب) أن يدعو األطراؼ وادلنظمات ألن تقوم بدور رائد يف استكمال ادلبادئ التوجيهية التقنية
ادلذكورة أعاله ،أو أن تقدم دعماً مالياً ذلذا الغرض ،إذا خلص الفريق إىل ضرورة استكمال ىذه ادلبادئ
التوجيهية التقنية.
_____________

) (23ادلقرر .20/0
) (24ادلقرر .20/0
) (25ادلقرر .23/2
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