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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 ( 0ب) ’ ‘2من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102المسائل العلمية
والتقنية :تقديم التقارير الوطنية

تقديم التقارير الوطنية
مذكرة من األمانة

أوالً  -المقدمة
 - 0قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
يف مقرره ا ب 2/02-بشأن تقدمي التقارير الوطنية ،أن يكلف الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو
العاشر بالنظر يف قائمة مبسارات النفايات اليت يتعني أن توضع ،فيما خيصها ،توجيهات عملية إضافية بشأن
وضع قوائم اجلرد ،وذلك استناداً إىل التقرير الذي أعدتو األمانة وادلـشار إليو يف الفقرة ( 8د) من نفس ادلقرر،
وادلوافقة على تلك القائمة.

ثانياً  -التنفيذ
 - 2يف أعقـ ـ ـاب االجتم ـ ـ ـاع الث ـاين عش ـ ـ ـر دلؤمتـ ـ ـر األطـ ـ ـ ـراف ،أع ـ ـدت األمانـ ـ ـة تقريـ ـ ـراً
( )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/8يشتمل على مقرتح بشأن قائمة مبسارات النفايات اخلطرة اليت ميكن ،فيما
خيصها ،إعداد توجيهات عملية أكثر تفصيالً بشأن وضع قوائم اجلرد.
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 - 0وعند إعداد ىذا التقرير ،أخذت األمانة يف اعتبارىا التوجيهات وادلبادئ التوجيهية احلالية بشأن وضع
قوائم اجلرد واليت طورت يف إطار اتفاقية بازل ،مبا يف ذلك الدليل ادلنهجي لوضع قوائم النفايات اخلطرة وغريىا
من النفايات يف إطار اتفاقية بازل( )0ادلعتمد يف الفقرة ( 7أ) من ادلقرر ا ب.7/02 -
ثالثاً  -اإلجراء المقترح
-4

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

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يوافق على قائمة مبسارات النفايات اليت يتعني أن توضع ،فيما خيصها ،توجيهات
عملية إضافية بشأن وضع قوائم اجلرد على النحو التايل:
درج ىنا]؛
[ت َ

 - 2يطلب إىل األمانة أن تضع ،يف حدود ادلوارد ادلتاحة ،توجيهات عملية بشأن وضع
قوائم جرد دلسارات النفايات اخلطرة ادلـدرجة يف الفقرة  0أعاله من أجل استكمال الدليل ادلنهجي
لوضع قوائم جرد النفايات اخلطرة وغريىا من النفايات يف إطار اتفاقية بازل( ،)2وذلك للنظر فيها
واحتمال اعتمادىا من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر.
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