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مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية
للفترة  :6102-6102المسائل القانونية والمسائل
المتعلقة باإلدارة واالنفاذ :تقديم المزيد من الوضوح القانوني

تقديم المزيد من الوضوح القانوني
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0أخذ مؤدتر األطراؼ علماً ،من مجلة أمور أخرى ،يف مقرره ا ب  0/02 -بشأن متابعة ادلبادرة القطرية
اإلندونيسية السويسرية لتعزيز فعالية اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب
احلدود ،مبشروع مسرد ادلصطلحات والشروحات ذات الصلة الذي أعده الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات
ادلعين بالوضوح القانوين( )0وقرر أن يشكل مشروع الػمسرد أساساً دلواصلة العمل بشأن ىذه ادلسألة .ودعا مؤدتر
األطراؼ الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ادلعين بالوضوح القانوين إىل مواصلة عملو ،مبا يف ذلك من
خالل عقد اجتماع وجهاً لوجو ،رىناً بتوفر ادلوارد ،وإعداد نُسخة ُمنقحة من مشروع الػمسرد تشمل
الشروحات ،مع مراعاة التعليقات ادلقدمة من األطراؼ وادلراقبني )2(،وكذلك نتائج االجتماع الثاين عشر دلؤدتر
األطراؼ ،وتقدمي ىذه النسخة إىل األمانة قبل انعقاد االجتماع العاشر للفريق العامل ادلفتوح العضوية خبمسة
أشهر.
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 - 2ويف نفس ادلقرر طلب مؤدتر األطراؼ إىل األمانة تقدمي النُسخة ادلػُنقحة من مشروع ادلسرد اليت حتوي
الشروحات إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية للنظر فيها أثناء اجتماعو العاشر .ودعا مؤدتر األطراؼ الفريق
العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر إىل وضع الصيغة النهائية ذلذا ادلسرد والشروحات ذات الصلة لتكون
مبثابة توجيهات ُمفيدة ،وإعداد مشروع مقرر بشأن ىذه ادلسائل للنظر فيو واحتمال اعتماده من جانب مؤدتر
األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.
 - 0ويف نفس ادلقرر ،قرر مؤدتر األطراؼ أيضاً بدء عملية الستعراض ادلرفق األول والثالث والرابع واجلوانب
ذات الصلة يف ادلرفق التاسع التفاقية بازل ،آخذاً كأساس اخليارات الػ ُمل ِزمة قانوناً ادلػُعرفة يف الفرع الثاين من ادلرفق
الثاين للوثيقة  .UNEP/CHW.12/INF/52ودعا ادلؤدتر األطراؼ وغريىا من اجلهات إىل أن تقدم إىل األمانة يف
موعد غايتو  03تشرين الثاين/نوفمرب  ،2302آراءىا بشأن اخليارات احملددة يف الفرع الثاين-ألف والفرع الثاين-
باء من ادلرفق الثاين بالوثيقة .UNEP/CHW.12/INF/52
 - 4أما اخليارات الػمػُلزمة قانوناً الػ ُمحددة يف الفرع الثاين -ألف والفرع الثاين  -باء من ادلرفق الثاين للوثيقة
 UNEP/CHW.12/INF/52فهي كالتايل:
’’ألف  -النفايات/غير النفايات
 - 2قد يُنظَر يف استعراض ادلرفق الرابع ككل من أجل حتديث وصف عمليات ختلص معينة ،وإدراج
عمليات استعادة حيثما حتدث يف الواقع ،مع احتمال تعريف مصطلحات ذات صلة يف ىذا ادلرفق.
 - 7وقد يُنظَر أيضاً يف  )0استعراض شروحات ادلرفق الثالث ألف ،وادلرفق الرابع باء ،من حيث
العالقة بػ ػ ‘إعادة االستخدام ادلباشر’ و )2استعراض العملية ( )R9يف ادلرفق الرابع باء فيما خيص
مصطلح ‘إعادة االستخدام’‘‘.
’’باء -

النفايات الخطرة/النفايات غير الخطرة

 - 8قد يُنظَر يف استعراض ادلرفق األول لالتفاقية ،يف ضوء حقيقة أن القانون الوطين لدى بعض
البلدان يعًتؼ يف الواقع مبكونات أخرى غري ادلكونات الػمػُدرجة من فئة النفايات  Y19يف ادلرفق
األول .وقد يُنظَر كذلك يف استعراض ادلرفق الثالث ككل ،مع األخذ يف االعتبار النظػام العادلي ادلنسق
لتصنيف ادلواد الكيميائية وومسها ،وذلك لتحديث وصف بعض اخلصائص اخلطرة وإدراجها حيثما
توجد يف الواقع.
 - 2وفيما يتعلق باخليارات احملددة يف الفرع الثاين -ألف من ادلرفق الثاين للوثيقة ،UNEP/CHW.12/INF/52
دعا مؤدتر األطراؼ ،يف ادلقرر ا ب  0/02-األطراؼ إىل إبالغ األمانة يف موعد غايتو  03تشرين الثاين/نوفمرب
 2302برغبتها يف القيام بدور رائد على صعيد استعراض الػ ُمرفق الرابع واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع
لالتفاقية واحملددة يف الفرع الثاين -ألف من ادلرفق الثاين للوثيقة  .UNEP/CHW.12/INF/52وطلب ادلؤدتر إىل
األمانة جتميع اآلراء اليت وردت من األطراؼ وغريىا من اجلهات بشأن اخليارات احملددة يف الفرع الثاين  -ألف
من ادلرفق الثاين للوثيقة  ،UNEP/CHW.12/INF/52ودعا الطرؼ الرائد أو األمانة ،يف حال عدم وجود طرؼ
رائد ،إىل أن يقيِّم ،رىناً بتوفر ادلوارد ،اآلراء ادلقدمة من األطراؼ وغريىا من اجلهات ،وأن يعد توصيات بشأهنا
لعرضها على الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.
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 - 2أما فيما يتعلق باخليارات احملددة يف الفرع الثاين -باء من ادلرفق الثاين للوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/INF/52فقد طلب مؤدتر األطراؼ إىل األمانة جتميع اآلراء ادلقدمة من األطراؼ وغريىا من
اجلهات وادلتعلقة باستعراض ادلرفقني األول والثالث لالتفاقية وتقدديها إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف
اجتماعو العاشر.

ثانياً  -التنفيذ
ألف  -مسرد المصطلحات
 - 7تلقت األمانة مسامهة مالية من حكومة اليابان َمكنت من عقد االجتماع الثالث للفريق الصغري العامل
فيما بني الدورات ادلعين بالوضوح القانوين يف جنيف يومي  20و 22أيلول/سبتمرب  .2302ويرد تقرير
االجتماع الثالث يف الوثيقة  ،UNEP/CHW/CLI_SIWG.3/3أما مشروع مسرد ادلصطلحات الػ ُمنقح الذي
يعكس نتائج االجتماع فريد يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/10
باء  -استعراض المرفقات األول والثالث والرابع والجوانب ذات الصلة في المرفق التاسع التفاقية بازل
 - 8ترد اآلراء ادلقدمة من األطراؼ وغريىا من اجلهات وادلتعلقة باستعراض ادلرفقات األول والثالث والرابع
واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع التفاقية بازل يف الوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/11
 - 9ومل تُبلغ األمانة حىت  03تشرين الثاين/نوفمرب  ،2302برغبة أي طرؼ يف القيام بدور رائد على صعيد
استعراض ادلرفق الرابع واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع .وتلقت األمانة مسامهة مالية من حكومة اليابان
وعينت خبرياً استشارياً للمساعدة يف تقييم اآلراء اليت وردت من األطراؼ وغريىا من اجلهات ،ويف إعداد
توصيات بشأن خيارات استعراض ادلرفق الرابع واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع لكي ينظر فيها الفريق
العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.
 - 03ويرد يف الوثيقة  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/12تقرير حيتوي على تقييم لآلراء ادلقدمة من األطراؼ
وغريىا من اجلهات ويقدم توصيات بشأن استعراض ادلرفق الرابع واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع
لالتفاقية.

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

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يُرحب بالعمل الذي اضطلع بو الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ادلعين بالوضوح
القانوين؛
 - 2يوصي بأن يعتمد مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ُمسرد ادلصطلحات الذي
()0
وضعو الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ادلعين بالوضوح القانوين؛
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 - 0يطلب إىل األمانة أن تُعد توصيات بشأن استعراض ادلرفقني األول والثالث لالتفاقية،
مع مراعاة التعليقات ادلقدمة من األطراؼ وغريىا من اجلهات بشأن ىذه ادلسألة( )4وكذلك نتائج
االجتماع العاشر للفريق العامل ادلفتوح العضوية ،وذلك للنظر فيها واحتمال اعتمادىا من جانب مؤدتر
األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
 - 4يأخذ علماً بالتقرير الذي يقيِّم اآلراء الواردة من األطراؼ وغريىا من اجلهات ويقدم
()2
توصيات بشأن استعراض ادلرفق الرابع واجلوانب ذات الصلة يف ادلرفق التاسع لالتفاقية؛
 - 2يطلب إىل األمانة إعداد توصيات ُمنقحة بشأن استعراض ادلرفق الرابع واجلوانب ذات
الصلة يف ادلرفق التاسع لالتفاقية ،مع األخذ يف االعتبار التقرير اآلنف الذكر ونتائج االجتماع العاشر
للفريق العامل ادلفتوح العضوية ،وذلك للنظر فيها واحتمال اعتمادىا من جانب مؤدتر األطراؼ يف
اجتماعو الثالث عشر.
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