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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 ( 0ج) ’ ‘0من جدول األعمال ادلؤقت
مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :1027 - 1026المسائل القانونية
والمسائل المتعلقة باإلدارة واإلنفاذ :التشاور مع
اللجنة المعنية بإدارة آلية تشجيع التنفيذ واالمتثال

التشاور مع اللجنة المعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها
مذكرة من األمانة

أوالً  -مقدمة
 -0اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،
يف مقرره اب ،7/02-برنامج عمل اللجنة ادلعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال ذلا لفرتة
السنتني  2307-2302الوارد يف مرفق ذلك ادلقرر .ومن بني أنشطة برنامج العمل ،التطوير ادلتواصل ،مبا يف
ذلك عن طريق ادلشاورات مع الفريق العامل ادلفتوح العضوية ،للتوجيهات بشأن احلحكم اخلاص باستعادة
النفايات مبوجب الفقرة  2من ادلادة  9من االتفاقية )0(،ووضع توجيهات بشأن تنفيذ الفقرتني  0و 4من ادلادة
 9من االتفاقية اليت تدمج رلموعتني من رلموعات التوجيهات يف وثيقة واحدة ،وذلك للنظر فيها واحتمال
اعتمادىا من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر.
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ثانياً  -التنفيذ
 -2تلقت األمانة مسامهة مالية من حكومة اليابان مكنتها من اكرتاء خبري استشاري دلساعدة اللجنة يف
وضع التوجيهات بشأن الفقرات  2و 0و 4من ادلادة  9من االتفاقية.
 -0ووضعت اللجنة استبياناً ،متوفر باإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية ،جلمع معلومات من األطراف بشأن
خرباهتا يف تنفيذ الفقرتني  0و 4من ادلادة  9من االتفاقية ،مبا يف ذلك الصعاب اليت واجهتها والطحرق ادلمكنة
ح
للتغلب عليها .وقد أحتيح ىذا االستبيان لألطراف بتاريخ  20متوز/يوليو  .2302وحبلول  2كانون
األول/ديسمرب  ،2302كانت ردود قد وصلت من  20طرفاً .وميكن االطالع على ىذه الردود يف ادلوقع
)(2
الشبكي لالتفاقية.
 -4ويرد مشروع التوجيهات اليت وضعتها اللجنة بشأن تنفيذ الفقرات  2و 0و 4من ادلادة  9من االتفاقية
يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/9

ثالثاً  -اإلجراء المقترح
-2

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

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 -0يرحب بالعمل الذي اضطلعت بو اللجنة ادلعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل
واالمتثال ذلا وبالفرصة اليت سنحت الستشارتو يف سياق وضع اللجنة لتوجيهات بشأن تنفيذ الفقرات  2و0
()0
و 4من ادلادة  9من االتفاقية؛
 -2يدعو اللجنة ألن تأخذ بعني االعتبار نتائج مشاوراهتا مع الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف
اجتماعو العاشر عند وضعها التوجيهات آنفة الذكر للنظر فيها واحتمال اعتمادىا من جانب مؤمتر األطراف يف
اجتماعو الثالث عشر.
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