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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع العاشر
نًنويب 03 ،أيار/مايو 2 -حزيران/يونيو 2302

البند ( 0د) ’ ‘0من جدول األعمال ادلؤقت
مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102التعاون والتنسيق
الدوليان :برنامج شراكة اتفاقية بازل

الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة  2من مقرره ا ب 02/02-بشأن الشراكة من أجل العمل بشأن
ادلعدات احلاسوبية ،إىل الفريق العامل التابع للشراكة ،استكمال ادلهام ادلتبقية من برنامج عمل فرتة السنتٌن
 ،2302-2302مبا يف ذلك تنقيح الفرع  0من وثيقة التوجيهات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمعدات
احلاسوبية ادلستعملة وادلنتهية الصالحية )0(،وكذلك وضع اسرتاتيجية وخطة عمل لتنفيذ إجراءات فعلية على
ادلستويٌن اإلقليمي والوطين ،واالنتهاء من ادلشروعات التجريبية اجلارية حالياً ،ووضع تقرير عن الدروس
ادلستفادة.
 - 2ويف الفقرة  7من نفس ادلقرر ،طُلب إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية أن يقوم يف اجتماعو العاشر
ببحث الفرع  0ادلـُنقح من وثيقة التوجيهات وتقدميو ،بعد إدخال التعديالت ادلناسبة عليو ،إىل مؤمتر األطراف
يف اجتماعو الثالث عشر للنظر فيو واحتمال اعتماده.
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ثانياً  -التنفيذ
 - 0أدى الفريق العامل التابع للشراكة ،وجمموعات ادلشاريع التابعة لو عملو إلكرتونياً لتبادل التعليقات
بشأن مشاريع الوثائق ،وعقد مؤمترات عن بُعد دلناقشة تنقيح الفرع  0من وثيقة التوجيهات ،والذي يُعىن بنقل
ادلعدات احلاسوبية ادلستعملة وادلنتهية الصالحية عرب احلدود ،ووضع اسرتاتيجية وخطة عمل لتنفيذ إجراءات
فعلية على ادلستويٌن اإلقليمي والوطين ،ووضع دليل إجرائي بشأن اخلطوات الرامية إىل إنشاء إدارة سليمة بيئياً
للمعدات احلاسوبية ادلستعملة وادلنتهية الصالحية وتنفيذىا.
 - 2وفيما يتعلق بالفرع  0من وثيقة التوجيهات )2(،اقرتح الفريق العامل التابع للشراكة عدم تكرار حمتوى
ادلبادئ التوجيهية التقنية بشأن النقل العابر للحدود للنفايات الكهربائية واإللكرتونية وادلعدات الكهربائية
واإللكرتونية ادلستعملة ،وخباصة فيما يتعلق بالتمييز بٌن النفايات وغًن النفايات طبقاً التفاقية بازل )0(،واليت
كانت قد اعتُمدت ،على أساس مؤقت ،من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثاين عشر ،وأن يقوم بدالً من
ذلك باإلشارة إىل ادلبادئ التوجيهية التقنية يف الفرع  0من وثيقة التوجيهات ،مع اإلبقاء على ادلعلومات احملددة
ادلـُدرجة بالفعل يف وثيقة التوجيهات كالتعبئة وادلعلومات األخرى اليت تتصل مباشرة بادلعدات احلاسوبية ادلستعملة
وادلنتهية الصالحية .ويرد يف ادلرفق األول للوثيقة  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13مشروع ُمنقح للفرع  0من
وثيقة التوجيهات اليت أعدىا الفريق العامل التابع للشراكة.
 - 2وبعد أن ناقش الفريق العامل التابع للشراكة مشروع اسرتاتيجية وخطة عمل لتنفيذ إجراءات فعلية على
ادلستويٌن اإلقليمي والوطين ،اقرتح اتباع شراكة متابعة للشراكة من أجل العمل بشأن ادلعدات احلاسوبية ،ميكنها
أن تعاجل مسألة تعزيز اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات ادلعدات الكهربائية واإللكرتونية على ادلستويٌن اإلقليمي
والوطين ،مع مراعاة هنج دورة ادلواد والتحديات ادلتعلقة بادلعدات الكهربائية واإللكرتونية ادلستعملة .ويرد مشروع
دلفهوم شراكة ادلتابعة ىذه أعده الفريق العامل التابع للشراكة ،يف ادلرفق الثاين للوثيقة
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 - 2وإضافة إىل ذلك ،وضع الفريق العامل التابع للشراكة الصيغة النهائية للدليل اإلجرائي للخطوات الرامية
إىل إنشاء وتنفيذ إدارة سليمة بيئياً للمعدات احلاسوبية ادلستعملة ،وادلنتهية الصالحية ،وذلك لتزويد احلكومات
والشركات بعرض عام للعناصر األساسية إلنشاء اإلدارة السليمة بيئياً للمعدات احلاسوبية ادلستعملة وادلنتهية
الصالحية اليت جيري مجعها وصيانتها وإصالحها وإعادة تدويرىا واستعادهتا ،واحلفاظ على ىذه اإلدارة وتعزيزىا
على النحو الوارد يف ادلرفق الثالث للوثيقة .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13
 - 7وواصلت الشراكة تنفيذ مشروعات جتريبية أُطلقت يف إطار برنامج عملها لفرتة السنتٌن -2302
 ،2302يف بوركينا فاسو ،والسلفادور ،ومنطقة أمريكا الوسطي ،واألردن ،وملدوفا ،وصربيا ،وجنوب أفريقيا،
بالتعاون مع ليسوتو وناميبيا وسورينام .ومن ادلنتظر أن تُستكمل مجيع ادلشروعات التجريبية يف  .2302وسوف
يوضع تقرير عن اخلربات يف جمال ادلشاريع والدروس ادلستفادة ،على أساس نتائج ادلشاريع التجريبية.
 - 8و ُعقدت يف الغوس ،نيجًنيا خالل الفرتة من  23إىل  20تشرين األول/أكتوبر  ،2302حلقة عمل
إقليمية بشأن تعزيز القدرات يف جمال اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات ادلعدات الكهربية واإللكرتونية عن طريق النقل
( )2نفس ادلرجع.
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اإلقليمي يف أفريقيا ،وذلك بدعم مايل من االحتاد األورويب ومفوضية االحتاد األفريقي وأعضاء الفريق التابع
للشراكة.

ثالثاً  -اإلجراء المقترح
-9

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

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
 - 0يأخذ علماً بالتقدم ادلـُحرز يف تنفيذ الشراكة من أجل العمل بشأن ادلعدات
احلاسوبية( )2مبا يف ذلك مشروع الفرع  0ادلـُنقح من وثيقة التوجيهات( )2ومشروع مفهوم شراكة ادلتابعة
()2
للشراكة من أجل العمل بشأن ادلعدات احلاسوبية؛
 - 2يدعو األطراف وغًنىا من اجلهات إىل أن تقدم إىل األمانة تعليقات بشأن مشروع
الفرع  0ادلـُنقح من وثيقة التوجيهات ومشروع مفهوم شراكة ادلتابعة ادلـُشار إليو يف الفقرة  0من ىذا
ادلقرر ،يف موعد غايتو  02أيلول /سبتمرب 2302؛
 - 0يطلب إىل الفريق العامل التابع للشراكة تنقيح الفرع  0من وثيقة التوجيهات
ومشروع مفهوم شراكة ادلتابعة ،مع األخذ يف االعتبار التعليقات ادلقدمة أثناء االجتماع العاشر للفريق
العامل ادلفتوح العضوية والتعليقات اليت قُدمت مبوجب الفقرة  2من ىذا ادلقرر ،وذلك لتقدميها إىل
مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر للنظر فيها واحتمال اعتمادىا؛
 - 2يأخذ علماً بالدليل اإلجرائي بشأن خطوات إنشاء وتنفيذ إدارة سليمة بيئياً
للمعدات احلاسوبية ادلستعملة وادلنتهية الصالحية( )7ويُشجع األطراف وغًنىا من اجلهات ،وخباصة
البلدان اليت مل تتوطد فيها اإلدارة السليمة بيئياً ،على األخذ هبا.
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