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اتفاقية بازل
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 2323
*
البند ( 2ب) من جدول األعمال ادلؤقت
المسائل التنظيمية :تنظيم العمل

مذكرة سيناريو لالجتماع العاشر للفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية بازل
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 2هتدف مذكرة السيناريو احلالية إىل مساعدة ادلمثلني يف اإلعدا لجاجمما العاشر للفريق العامل ادلفموح
العضوية المابع التفاقية بازل بشأن المحكم يف نقل النفايات اخلطرة والمخلص منها عرب احلدو من خجال
اإلبجاغ عن ادلعلومات ادلمعلقة بأنشطة المخطيط األويل والموقعات فيما يمعلق باالجمما .

ثانياً  -الهدف والنتائج المحتملة من االجتماع
-2

اذلدف من االجمما ىو حبث واحممال اعمما رلموعمني من ادلقررات ذات الصلة مبا يلي:

(أ) ادلسائل اليت سينظر فيها الفريق العامل ادلفموح العضوية عمجاً بادلقررات اليت اعممدىا مؤمتر
األطراف يف اجمماعو الثاين عشر؛
(ب) ادلسائل اليت سينظر فيها الفريق العامل ادلفموح العضوية لضمان تنفيذ االتفاقية حسب الموقيت
وجناح تسيري مؤمتر األطراف والفريق العامل ادلفموح العضوية خجال السنوات القا مة.
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 - 0عمجاً بادلقررات اليت اعممدىا مؤمتر األطراف يف اجمماعو الثاين عشر ،من ادلموقع أن يقوم الفريق العامل
ادلفموح العضوية يف اجمماعو العاشر ،جبملة أمور ،من بينها ما يلي:
(أ) النظر يف المقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار االسًتاتيجي لمنفيذ اتفاقية بازل للفًتة 2322-2322
واسمعراض المقرير ادلرحلي بشأن إعدا تقييم منمصف ادلدة لإلطار االسًتاتيجي (البند ( 0أ) ’ ‘2من جدول
األعمال ادلؤقت)؛
ادلؤقت):

(ب) وفيما يمعلق بوضع مبا ئ توجيهية لإل ارة السليمة بيئياً (البند ( 0أ) ’ ‘2من جدول األعمال
’ ‘2اسمعراض قوائم اجلر وتصنيف وثائق اتفاقية بازل القائمة ادلمعلقة باإل ارة السليمة بيئياً
ادلشار إليها يف الفقرة  21من دلقرر ا ب 2/22 -؛
’ ‘2اسمعراض اجملموعات ادلنقحة من مشاريع الكميبات اإلرشا ية العملية وصحائف الوقائع
ادلنقحة ادلشار إليها يف الفقرة  22من ادلقرر ا ب 2/22 -؛
’ ‘0اسمعراض المقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء العامل ادلعين باإل ارة السليمة
بيئياً؛

(ج) اسمعراض المقدم الذي أحرزتو األطراف وغريىا من اجلهات يف تنفيذ خارطة طريق للعمل على
تنفيذ إعجان كارتاخينا بشأن منع توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والمقليل منها إىل احلد األ ىن
واسمعا هتا وإعدا خارطة طريق للعمل بشأن اإلعجان (البند ( 0أ) ’ ‘0من جدول األعمال ادلؤقت)؛
()

وفيما يمعلق بادلبا ئ الموجيهية المقنية (البند ( 0ب) ’ ‘2من جدول األعمال ادلؤقت):
’ ‘2النظر يف ادلشرو ادلنقح للمبا ئ الموجيهية المقنية العامة و/أو احمل َد ة بشأن اإل ارة
السليمة بيئياً للنفايات ادلكونة من ادللوثات العضوية الثابمة أو احملموية عليها أو ادللوثة
هبا؛
’ ‘2النظر يف ادلبا ئ الموجيهية المقنية ادلؤقمة بشأن النقل عرب احلدو للنفايات الكهربائية
واإللكًتونية وادلعدات الكهربائية واإللكًتونية ادلسمعملة ،خصوصاً فيما يمعلق بالممييز
بني النفايات وغري النفايات مبوجب اتفاقية بازل؛
’ ‘0النظر يف إمكانية حتديث ادلبا ئ الموجيهية المقنية بشأن الًتميد على األرض )،(D10
وادلواقع ادلصممة خصيصاً لدفن النفايات ) (D5وادلعا ججلة الفيزيائية الكيميائية للنفايات
اخلطرة ) (D9وادلعاجلة البيولوجية )(D8؛

(ه) النظر يف وضع قائمة دلسارات النفايات اليت ينبغي وضع إرشا ات عملية إضافية ذلا بشأن
إعدا قوائم اجلر  ،اسمنا اً إىل المقرير الذي أعدتو األمانة ،واالتفاق عليها (البند ( 0ب) ’ ‘2من جدول
األعمال ادلؤقت)؛
(و) توفري المعليقات على مشرو الموجيهات بشـأن تنفيذ الفقرات  ،2و ،0و 1من ادلا ة  6من
االتفاقية (البند ( 0ج) ’ ‘2من جدول األعمال ادلؤقت)؛
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(ز)

وفيما يمعلق بموفري مزيد من الموضيح القانوين (البند ( 0ج) ’ ‘2من جدول األعمال ادلؤقت):
’ ‘2النظر يف النسخة ادلنقحة دلشرو ادلسر مبا يف ذل المفسريات اليت أعدىا الفريق
الصغري العامل فيما بني الدورات ادلعين بالموضيحات القانونية ،وإكمال وضع مسر
ادلصطلحات وإعدا مشرو مقرر لينظر فيو مؤمتر األطراف مع إمكانية اعمما ه يف
اجمماعو الثالث عشر؛
’ ‘2النظر يف الموصيات بشأن اسمعراض ادلرفق الرابع والقضايا ذات الصلة مبوجب ادلرفق
الماسع من االتفاقية؛
’ ‘0النظر يف اآلراء ادلقدمة من األطراف وغريىا من اجلهات بشأن اسمعراض ادلرفقني األول
والثالث من االتفاقية؛

(ح) وفيما يمعلق بربنامج شراكة اتفاقية بازل (البند  ‘2’ ) ( 0من جدول األعمال ادلؤقت):
’ ‘2النظر يف الفر  0ادلنقح من وثيقة الموجيو بشأن اإل ارة السليمة بيئياً للمعدات
احلاسوبية ادلسمعملة واذلالكة؛
’ ‘2النظر يف مشرو ادلذكرة ادلفاىيمية بشأن شراكة ممابعة لشراكة العمل بشأن ادلعدات
احلاسوبية اليت ميكن أن تعاجل تعزيز اإل ارة السليمة بيئياً لنفايات ادلعدات الكهربائية
واإللكًتونية على ادلسمويني اإلقليمي والوطين؛
’ ‘0النظر يف مشرو ادلذكرة ادلفاىيمية بشأن إنشاء شراكة نفايات منزلية مبوجب اتفاقية
بازل؛
(ط) النظر يف مشرو الدليل الموجيهي ادلمعلق بكيفية حتسني الًتابط بني ادلناطق الربية والبحرية ،من
أجل ضمان إ ارة النفايات اليت تدخل يف نطاق االتفاقية الدولية دلنع الملوث الناجم عن السفن ،لعام ،2640
بصيغمها ادلعدلة مبوجب بروتوكول عام  2645ادلمصل هبا وادلعدلة أيضاً بربوتوكول عام  ،2664عند تفريغها من
السفن ،بطريقة سليمة بيئياً( ،البند  ‘2’ ) ( 0من جدول األعمال ادلؤقت)؛
(ي) تقدًن توجيهات إىل األمانة بشأن االسممرار يف ادلضي قدماً فيما يمعلق مبسألة حتديد النفايات
ادلشمولة باتفاقية بازل يف النظام ادلنسق لموصيف السلع وترميزىا المابع دلنظمة اجلمارك العادلية (البند ‘0’ ) ( 0
من جدول األعمال ادلؤقت).
 - 1وبغية ضمان تنفيذ االتفاقية حسب الموقيت وجناح تسيري مؤمتر األطراف والفريق العامل ادلفموح
العضوية يف السنوات ادلقبلة ،من ادلموقع من الفريق العامل ادلفموح العضوية أن ينظر يف مشرو برنامج عمل
الفريق العامل ادلفموح العضوية لفًتة السنمني  2326-2325وادلوافقة عليو (البند  1من جدول األعمال
ادلؤقت).

ثالثاً  -جدول أعمال االجتماع
 - 2حتد شروحات جدول األعمال ادلؤقت لجاجمما ) (UNEP/CHW/OEWG.10/1/Add.1القضايا
ادلعروضة للنقاش يف إطار كل بند من بنو جدول األعمال ،والوثائق ذات الصلة بذل البند .وحتد معظم
وثائق االجمما اليت جرى إعدا ىا األحكام ذات الصلة يف االتفاقية أو مقررات مؤمترات األطراف اليت متنح
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الوالية ادلمعلقة باألنشطة اليت تناقشها تل الوثائق ،كما حتد وثائق االجمما اإلجراءات اليت ميكن أن يمخذىا
الفريق العامل ادلفموح العضوية.
 - 3وعمجاً بالفقرة  2من ادلقرر ا ب  ،26/22 -سوف تُوفر للجلسات العامة اليت سمعقد أيام االثنني
 03أيار/مايو ،والثجاثاء  02أيار/مايو واخلميس  2حزيران/يونيو الًتمجة الفورية إىل اللغات العربية والصينية
واإلجنليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية .ويُقًتح جدول يومي للجلسات العامة يمكون من جلسمني مدة كل
منها  0ساعات يومياً (من الساعة  ،20/33-23/33ومن الساعة  22/33إىل الساعة  .)25/33وقد
ُاُتذت الًتتيبات لعقد اجمماعات إقليمية يوم األحد  26أيار/مايو.
 - 4وسيبدأ االجمما صباح يوم االثنني  03أيار/مايو ،مبراسم افمماح يف جلسة عامة (البند  2من جدول
األعمال ادلؤقت).
 - 5وسيعممد الفريق العامل ادلفموح العضوية بعد ذل جدول أعمال االجمما (البند ( 2أ) من جدول
األعمال ادلؤقت) ،بعد تنقيحو حسب مقمضى احلال ،ويمفق على تنظيم العمل (البند ( 2ب) من جدول
األعمال ادلؤقت).
 - 6يمناول الفريق العامل ادلفموح العضوية بعد ذل ادلسائل ادلمصلة بربنامج عملو للفًتة 2324-2323
وادلسائل األخرى (البندان  0و 1من جدول األعمال ادلؤقت) .وسيحد الرئيسان ادلشاركان ،بالمشاور مع ىيئة
ادلكمب ،الًتتيب الذي سمعرض بو البنو والبنو الفرعية خجال االجمما  .ومن ادلعما أن يمم النظر يف وقت
مبكر من االجمما يف البنو ذات األولوية العليا اليت حتماج أكثر من غريىا إىل عمل يف أفرقة اتصال .وسيمناول
الفريق العامل ادلفموح العضوية يف اجمماعو العاشر بالبحث ،البنو اليت من األرجح أن حتماج إىل عمل يف أفرقة
اتصال ،يف جلسة عامة يومي االثنني والثجاثاء .وسمُنشأ أفرقة اتصال وأفرقة صياغة حسب االقمضاء للنظر يف
مسائل زلد ة.
 - 23وتعقد أفرقة االتصال أو أفرقة الصياغة ،يف يوم األربعاء ،األول من حزيران/يونيو ،ما يلزمها من
االجمماعات اليت تُدار باللغة اإلجنليزية فقط.
 - 22يقدم الفريق ،يف يوم اخلميس  2حزيران/يونيو ،تقريره إىل اجللسة العامة بشأن النمائج اليت يموصل إليها
يف مداوالتو .ويمناول الفريق العامل ادلفموح العضوية بعد ذل البنو ادلمبقية من جدول األعمال.
 - 22ومن ادلموقع أن يعممد الفريق العامل ادلفموح العضوية تقرير االجمما (البند  3من جدول األعمال
ادلؤقت) بعد ظهر يوم اخلميس  2حزيران/يونيو .ووفقاً للممارسة ادلعما ة ،قد يرغب الفريق العامل ادلفموح
العضوية يف اعمما فرو المقرير اليت تمناول وقائع االجمما حىت هناية يوم الثجاثاء 02 ،أيار/مايو ،مع إجراء أي
تعديجات قد يراىا ضرورية .كذل قد يرغب الفريق العامل ادلفموح العضوية ،اتساقاً مع ممارساتو ادلعما ة ،يف أن
يوافق على أن تُعد فرو المقرير اليت تمناول اجللسات العامة يوم اخلميس بواسطة ادلقرر بالمعاون مع األمانة وأن
تُدرج يف المقرير النهائي حتت سلطة الرئيسني ادلشاركني.
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