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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع العاشر
نَتكيب 03 ،أيار/مايو 2 -حزيراف/يونيو 2306

مشروع تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عن أعمال اجتماعه العاشر
أوالا  -افتتاح االجتماع
افتتح السيد سانتياغو دافيبل سينا (إسبانيا) ،الرئيس ادلشارؾ للفريق العامل ادلفتوح العووي التاع
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التفاقي عازؿ عشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،االجتماع العاشر للفريق يف سباـ
الساع  03/23من يوـ االثنُت 03 ،أيار/مايو  .2306كضم صوتو إىل صوت الرئيس ادلشارؾ السيد لويد
عاسكاؿ (دكمينيكا) يف الًتحيب عادلشاركُت يف االجتماع.
مث رحبت السيدة كَتستُت ستينداؿ ،نائب األمُت التنفيذم التفاقي عازؿ ،كاتفاقي ركترداـ ادلتعلق
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عتطبيق إجراء ادلوافق ادلسبق عن علم على مواد كيميائي كمبيدات آفات معين خطرة متداكل يف التجارة الدكلي ،
كاتفاقي استكهومل عشأف ادللوثات العووي الثاعت  ،عادلشاركُت يف االجتماع يف نَتكيب ،كشكرت حكومات كل من
أدلانيا كالدامنرؾ كالسويد كفنلندا كالياعاف على دعمها مشارك البلداف النامي كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحل
انتقالي يف االجتماع احلايل ،كما شكرت حكوم الياعاف لتمكينها من عقد جلسات عام مدهتا ثبلث أياـ
مزكدة خبدمات الًتصب الشفوي عاللغات الرمسي الست لؤلمم ادلتحدة.
كقالت إف الدكرة الثاني جلمعي األمم ادلتحدة للبية التاعع لربنام األمم ادلتحدة للبية عقدت
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اجتماعها يف نَتكيب يف األسبوع الساعق ربت العنواف ’’ربقيق البُعد البيةي خلط التنمي ادلستدام لعاـ
 ،‘‘2303كأقرت ععمل كأمهي اتفاقي عازؿ كاالتفاقيتُت الشقيقتُت ذلا .كأكدت أف الفريق العامل سيساعد
خبلؿ االجتماع احلايل على إصلاز خط عاـ  2303عن طريق كض اللبنات األساسي لئلدارة السليم عيةيان
للمواد الكيميائي كالنفايات ،اليت ذلا صل عالعديد من أىداؼ التنمي ادلستدام الػ  07الواردة يف اخلط  ،إف مل
نقل صبيعها .كموت قائل إف النفايات اخلطرة كغَتىا من النفايات تُعترب عصورة متزايدة ضمن رلاالت العمل
اليت تتطلب معاجل عاجل  ،حيث تدعو الوركرة إىل االعتكار كاالستثمار كالتعاكف ،كيف حُت تظهر ربديات
جديدة كتُصبح التحديات القددي أكثر إحلاحان ،فإف للفريق العامل دكران أساسيان يف التغلب على تلك التحديات،
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كذلك دبواصل كض توجيهات زلكم كشراكات أكدت خط عاـ  2360على أمهيتها ،ككذلك إتاح
منتجات ادلعارؼ القانوني كالتقني  .كقالت إف الفريق العامل ديكن يف الواق اعتباره اذلية القانوني العادلي الوحيدة
اليت تتمت عالوالي كاالختصاص كالطاع العادلي كاخلربة البلزم لبلستجاع للتحدم ادلتمثل يف كفال اإلدارة
السليم عيةيان للمواد الكيميائي كالنفايات.
كأشارت إىل أف الفريق سيناقش خبلؿ االجتماع احلايل شراك جديدة معني عالنفايات ادلنزلي  ،شلا يدؿ
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على الدكر الرئيسي الذم تستمر اتفاقي عازؿ يف تأديتو يف رلاؿ الشراكات ،فوبلن عن رلموع من ادلواد التقني
كالقانوني اليت تشكل كسائل زلددة لبلستجاع للتحديات ادلاثل أماـ أىداؼ التنمي ادلستدام  ،كىي كسائل
تشكل ،إذا ما تعاكنت عليها األطراؼ ،حجر األساس لبلنتقاؿ إىل اقتصاد أكثر اخوراران كمشوالن .كيف اخلتاـ،
شجعت الفريق العامل على ادلسامه ععملو يف إصلاز أىداؼ التنمي ادلستدام كيف تنفيذ اتفاؽ عاريس عشأف تغَت
ادلناخ كالقرارات اليت ازبذهتا صبعي األمم ادلتحدة للبية يف دكرهتا الثاني .

ثاني ا  -المسائل التنظيمية
ألف  -إقرار جدول األعمال
أقػ ػ ػ ػر الف ػ ػ ػريق العامػ ػ ػ ػل جػ ػ ػدكؿ األعم ػ ػ ػاؿ التال ػ ػ ػي استن ػ ػ ػادان إل ػ ػ ػى ج ػ ػ ػ ػدكؿ األعمػ ػ ػ ػاؿ ادلػ ػ ػ ػؤقت
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افتتاح االجتماع.
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ادلسائل التنظيمي :

-0

(أ)

إقرار جدكؿ األعماؿ؛

(ب)

تنظيم العمل.

مسائل متصل عربنام عمل الفريق العامل ادلفتوح العووي للفًتة :2307-2306
(أ)

(ب)

ادلسائل االسًتاتيجي :
’‘ 0

اإلطار االسًتاتيجي؛

’‘ 2

كض مبادئ توجيهي لئلدارة السليم عيةيان؛

’‘ 0

إعبلف كارتاخينا عشأف من إنتاج النفايات اخلطرة كالنفايات األخرل
كالتقليل منها إىل احلد األدىن كاستعادهتا؛

ادلسائل العلمي كالتقني :
’‘ 0

ادلبادئ التوجيهي التقني :
أ-

ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف اإلدارة السليم عيةيان للنفايات
ادلكون من ادللوثات العووي الثاعت  ،أك احملتوي عليها أك ادللوث هبا؛

ب  -ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف نقل النفايات الكهرعائي
كاإللكًتكني كادلعدات ادلستعمل الكهرعائي كاإللكًتكني عرب
احلدكد ،كعلى كجو اخلصوص ما يتعلق عالتمييز عُت النفايات كغَت
النفايات دبقتوى اتفاقي عازؿ؛
2
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ج-

’‘ 2
(ج)

(د)

(ق)

النظر يف إمكاني ربديث ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف الًتميد
على األرض ،كادلواق ادلصمم خصيصان لدفن النفايات ،كادلعاجل
الفيزيائي الكيميائي كادلعاجل البيولوجي ؛

تقدًن التقارير الوطني ؛

ادلسائل القانوني كادلسائل ادلتعلق عاإلدارة كاالنفاذ:
’‘ 0

التشاكر م اللجن ادلعني عإدارة آلي تشجي التنفيذ كاالمتثاؿ؛

’‘ 2

تقدًن ادلزيد من الوضوح القانوين؛

التعاكف كالتنسيق الدكلياف:
’‘ 0

عرنام شراك اتفاقي عازؿ؛

’‘ 2

التعاكف عُت اتفاقي عازؿ كادلنظم البحري الدكلي ؛

’‘ 0

التعاكف م ادلنظم العادلي للجمارؾ عشأف النظاـ ادلنسق عادليان لتوصيف
السل كترميزىا؛

ادلسائل ادلالي .
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عرنام عمل الفريق العامل ادلفتوح العووي للفًتة 2309.-2308
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ادلسائل األخرل.
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اعتماد التقرير.
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اختتاـ االجتماع.

كقرر الفريق العامل أف يستم  ،يف إطار البند  5من جدكؿ األعماؿ ادلعنوف ’’ مسائل أخرل‘‘ ،إىل
-6
تقرير تقدمو األمان عن رلموع التعليقات على اخلربات ادلكتسب فيما يتعلق عًتتيبات االجتماع احلايل ،كفقان
للمقرر ا ب.09/02-
باء -

الحضور
-7

[تستكمل الحقان]

جيم  -أعضاء المكتب
توىل األعواء التالي أمساؤىم يف مكتب الفريق العامل  ،الذم انتخبو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثاين
-8
عشر ،ادلهاـ خبلؿ االجتماع العاشر للفريق العامل ادلفتوح العووي :
الرئيس:

السيد سانتياغو دافيبل سينا (إسبانيا) (ادلسائل القانوني )

نائب الرئيس:

السيدة غوردانا عتكوفتش (صرعيا) (ادلسائل القانوني )

ادلقررة:

السيدة عيًتكنيلبل ركمبيدزام شوكو (زمباعوم)

3
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كمل يتمكن السيد جاىيسيا عينوا (دكمينيكا) ،كالسيد عيشواناث سينها (اذلند) كمها على التوايل الرئيس
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ادلشارؾ (ادلسائل التقني ) كنائب الرئيس (ادلسائل التقني ) ،اللذاف انتخبا يف االجتماع الثاين عشر دلؤسبر األطراؼ،
من إسباـ فًتة كاليتهما كلذلك حل زللهما مواطنامها ،السيد لويد عاسكاؿ كالسيدة شركيت رام هباركاج ،على
التوايل ،كقاما دبهامهما خبلؿ االجتماع العاشر.
دال -

تنظيم العمل
 -03اسًتعت شلثل األمان االنتباه إىل أىداؼ االجتماع كنتائجو احملتمل على النحو ادلبُت يف مذكرة
السيناريو ( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/1كإىل اجلدكؿ الزمٍت ادلبدئي لبلجتماع
( .)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/2كاتفق أعواء الفريق العامل على عقد االجتماع كفقان للوثيق األخَتة ،م
تعديلها عند االقتواء .ككاف معركضان على الفريق العامل عند نظره يف عنود جدكؿ أعمالو ،الوثائق ادلتعلق عكل
عند من البنود كالواردة يف جدكؿ األعماؿ ادلشركح ( ،) UNEP/CHW/OEWG.10/1/Add.1كيف قائم كثائق
االجتماع ( )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/24منظم حسب عنود جدكؿ األعماؿ.
 -00ككفقان للجدكؿ الزمٍت ادلتفق عليو ،قرر الفريق العامل أف جيتم يف جلسات عام من الساع 03/33
إىل الساع  00/33كمن الساع  05/33إىل الساع  08/33أياـ  03ك 00أيار/مايو ك 2حزيراف/يونيو
 ،2306كأف جيتم يف شكل أفرق اتصاؿ كأفرق صياغ كغَتىا من األفرق حسب الوركرة طواؿ االجتماع.
كستُبذؿ اجلهود البلزم لقصر عدد أفرق االتصاؿ اليت ذبتم يف كقت كاحد على اثنُت من أجل تيسَت مشارك
الوفود الصغَتة .كما ستُوفر خبلؿ اجللسات العام الًتصب الفوري عاللغات الرمسي الست لؤلمم ادلتحدة ،يف حُت
تعقد أفرق االتصاؿ كغَتىا من األفرق اجتماعاهتا فقط عاللغ اإلصلليزي .
 -02كعقب االتفاؽ على تنظيم االجتماع ،أدىل العديد من ادلمثلُت الذين تكلموا عاسم رلموعات من
األطراؼ عبيانات أعرزكا فيها كجهات نظرىم حوؿ مسائل معين ُمدرج يف جدكؿ أعماؿ االجتماع.

ثالثا  -مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 6102-6102
ألف  -المسائل االستراتيجية
-0

اإلطار االستراتيجي
 -00عرضت شلثل األمان البند الفرعي ،كأعرزت ادلعلومات الواردة يف مذكرة األمان عشأف إعداد تقييم
منتصف ادلدة لئلطار االسًتاتيجي ( .)UNEP/CHW/OEWG.10/2كأشارت أيوان إىل أف األمان كجهت إىل
صبي األطراؼ يف آذار/مارس  2306رسال طلبت فيها استكماؿ استبياف عاستخداـ عيانات عاـ  ،2305من
أجل تيسَت إعداد تقرير عشأف تقييم منتصف ادلدة ،يُقدـ إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،كأضافت
أف ادلوعد النهائي لتلقي االستبياف ادلستكمل ىو  03أيلوؿ/سبتمرب .2306
 -04ككجو الرئيس ادلشارؾ االنتباه إىل مشركع مقرر عشأف ادلسأل ادلبين يف الفقرة  6من مذكرة األمان
العام .
 -05كخبلؿ ادلناقش اليت تلت ذلك ،شدد عدة شلثلُت ،من عينهم شلثل تكلم عاسم رلموع من البلداف،
على أمهي اإلطار االسًتاتيجي من حيث تقييم العمل ادلنجز كرعطو جبمي األعماؿ ادلقبل ؛ كربقيق تقدـ ملموس
كمطرد يف تنفيذ اتفاقي عازؿ؛ كإعداد عرنام العمل لفًتة السنتُت ادلقبل  ،كىو عرنام قاؿ عدد من ادلمثلُت إنو
جيب أف يشمل عناء القدرات لتمكُت البلداف النامي من تنفيذ األنشط ذات الصل  .كرحب شلثل عالعمل الذم
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سبق إصلازه يف سياؽ اإلطار االسًتاتيجي ،عينما أضاؼ آخر أف علده يعتزـ مواصل دعم عمل االتفاقي  ،دبا يف
ذلك اجتماعات الفريق العامل .كأعرب عدد كبَت من ادلمثلُت عن تأييدىم لتقييم منتصف ادلدة لئلطار
االسًتاتيجي ،كما أعرعوا عن نيتهم تزكيد األمان دبعلومات شامل يف الوقت ادلناسب ربقيقان ذلذا الغرض ،كشدد
أحدىم على ضركرة إجراء التقييم عطريق مناسب .
 -06كقدمت شلثل كندا اقًتاحان يف شكل كرق غرف اجتماع دلواصل االستفادة من عملي إعداد مشركع
التقرير ادلتعلق عتقييم منتصف ادلدة لئلطار االسًتاتيجي ،كذلك عأف يُدعى مكتب االجتماع الثالث عشر دلؤسبر
األطراؼ إىل تقدًن توجيهات لؤلمان خبصوص إعداد مشركع التقرير ،على أف تُدعى األطراؼ إىل إعداء
التعليقات على مشركع التقرير لكفال مشاركتهم يف العملي  ،كأف يُطلب من األمان أف تأخذ تلك التعليقات يف
االعتبار يف معرض إعداد مشركع تقرير منقح عغي ربسُت نوعي التقرير النهائي.
 -07كأعرب أحد ادلمثلُت عن تأييده لبلقًتاح ،الذم اتفق أعواء الفريق العامل على مواصل مناقشتو خبلؿ
االجتماع احلايل.
-08
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[تستكمل الحقان]

وضع مبادئ توجيهية لإلدارة السليمة بيئي ا
 -09عرضت شلثل األمان البند الفرعي ،الفت االنتباه إىل الوثائق ذات الصل  ،م تقدًن تقرير عن أنشط
فريق اخلرباء العامل ادلعٍت عاإلدارة السليم عيةيان (على النحو ادلبُت يف الوثيق )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/7
الذم عقد اجتماعو الراع يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2305عتمويل من حكوم الياعاف .كقالت إف فريق
اخلرباء أحرز تقدمان يف كض رلموع أدكات لئلدارة السليم عيةيان ،كأعد رلموع منقح من مشاري
األدل العملي ( )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/3كصحائف كقائ عن مسارات نفايات زلددة
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/4كما كض اخلطوط العريو للتوجيهات ادلقرر تقدديها دلساعدة األطراؼ على
إعداد اسًتاتيجيات ناجع للتوصل إىل من إنتاج النفايات كغَتىا من النفايات كالتقليل منها كالتخلص منها
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5كىو عصدد إعداد مشاري أدل تتعلق عادلسؤكلي ادلوسع للمنتجُت كنظم
التمويل لئلدارة السليم عيةيان ،لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ خبلؿ اجتماعو الثالث عشر .كقالت إف األمان
كضعت ،كفقان للفقرة  04من ادلقرر ا ب  ،0/02-كعتوجيو من فريق اخلرباء العامل ،قائم جرد كتصنيف دلا ىو
موجود من كثائق اتفاقي عازؿ ادلتعلق عاإلدارة السليم عيةيان ( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6كىي قائم
عرضت حكوم كندا مواصل تطويرىا ،إىل جانب كض ربليل.
 -23ككجو الرئيس ادلشارؾ االنتباه إىل مشركع ادلقرر ادلتعلق عادلوضوع الوارد يف الفقرة  00من الوثيق
 ،UNEP/CHW/OEWG.10/3كأشار إىل أف مشركع ادلخطط الوارد يف الوثيق UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5
ُكض ألغراض العمل ادلتعلق عإعبلف كارتاخينا عشأف من إنتاج النفايات اخلطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها
إىل احلد األدىن كاستعادهتا ،مشَتان إىل أف التعليقات على ادلخطط ينبغي أف يُدىل هبا يف إطار البند 0
(أ) ’ ‘0ادلتعلق عاإلعبلف.
 -20كخبلؿ ادلناقش اليت تلت ذلك ،أثٌت صبي من ربدثوا على عمل فريق اخلرباء العامل ادلعٍت عاإلدارة
السليم عيةيان ،معرعُت عن أملهم يف أف يستمر ،كأشاد عدد منهم أيوان عالفرص ادلتاح لؤلطراؼ لتقدًن
مسامهات يف ذلك العمل خبلؿ فًتة ما عُت الدكرات .كأشارت شلثل إىل أف ادلبادئ التوجيهي اليت كضعها فريق
اخلرباء العامل غَت ملزم قانونان ،كلذا جيب اعتبارىا شلارسات فُولى ديكن لؤلطراؼ االقتداء هبا دكف فرض أي
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التزامات قانوني عليها .كقاؿ شلثل آخر إف كفده يود اإلدالء عتعليقات على مشركع الدليل العملي ادلنقح
كصحائف الوقائ ادلنقح  ،كأضاؼ عدة شلثلُت منهم عدد من ادلمثلُت تكلموا عاسم رلموعات من األطراؼ أف
تلك ادلبادئ التوجيهي ستكوف مفيدة عوجو خاص يف دعم ربقيق اإلدارة السليم عيةيان على الصعيدين الوطٍت
كاحمللي .كشدد شلثل آخر على عناء القدرات عوصفو عامبلن مهما ينبغي أخذه يف االعتبار يف ىذا السياؽ.
 -22كأعرب عدد من ادلمثلُت ربدثوا عاسم رلموعات من البلداف عن التأييد دلشركع ادلقرر ادلتعلق عوض
مبادئ توجيهي لئلدارة السليم عيةيان .كقاؿ أحدىم إف لديو اقًتاحات عشأف النص الذم تُستحب مناقشتو يف
إطار فريق لبلتصاؿ ،كإنو يتطل إىل ادلشاري األكىل لؤلدل العملي ادلتعلق عادلسؤكلي ادلوسع للمنتجُت كنظم
التمويل لئلدارة السليم عيةيانُ ،زلبذان طلب تعليقات من األطراؼ كغَتىا عشأف تلك ادلشاري .
 -20كتكلم عدد من ادلمثلُت ،من عينهم شلثلوف تكلموا عاسم رلموعات من البلداف ،فرحبوا جبرد كتصنيف
كربليل الوثائق احلالي التفاقي عازؿ ادلتعلق عاإلدارة السليم عيةيان اليت كضعتها كندا ،كشكرت شلثل كندا األمان
على إتاح الفرص للتعاكف معها يف تلك ادلهم  ،كأعرعت عن أملها يف أف خيصص كقت دلناقش ادلسائل األرع
الواردة يف الوثيق ذات الصل ( )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6كأضافت أف تلك العملي ستفيد يف توجيو
اإلطار االسًتاتيجي يف ادلرحل ادلقبل  .كأعرب عدد من ادلمثلُت أيوا ،من عينهم شلثل تكلم عاسم رلموع من
البلداف ،عن أملهم يف أف ذبرم مناقش ضمن فريق اتصاؿ ،كصرح شلثل آخر عاسم رلموع من البلداف عأف
نقط منتصف الفًتة احلالي يف تنفيذ اإلطار االسًتاتيجي لعشر سنوات ،عاالقًتاف م اقًتاب موعد االجتماع
الثالث عشر دلؤسبر األطراؼ ،تتيح فرص ساضل للتفكَت يف ما مت إصلازه كما ينبغي القياـ عو خبلؿ فًتة السنتُت
ادلقبل  ،دبا يف ذلك دراس الوثائق ادلوجودة دلعرف جدكاىا كفعاليتها.
 -24كعقب ادلناقش  ،أنشأ الفريق العامل فريق اتصاؿ معنيا عادلسائل االسًتاتيجي  ،تشًتؾ يف رئاستو السيدة
أصليبل عاتريسيا ريفَتا غالفيس (كولومبيا) كالسيد عراكاش كوليسر (موريشيوس) دلواصل النظر يف قائم اجلرد ،م
معاجل ادلسائل الواردة يف الوثيق  ،UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6كإعداد مشركع مقرر استنادان إىل النص الوارد
يف الفقرة  00من الوثيق .UNEP/CHW/OEWG.10/3
-25
-3

[تستكمل الحقان]

إعالن كارتاخينا بشأن منع إنتاج النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إلى الحد األدنى
واستعادتها
 -26عرضت شلثل األمان البند الفرعي ،الفت االنتباه إىل الوثائق ذات الصل  ،كمشَتة إىل أف مؤسبر األطراؼ
اعتمد دبوجب ادلقرر ا ب  2/02-خريط الطريق للعمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا الوارد يف مرفق ذلك القرار،
كدعا األطراؼ كغَتىا من أصحاب ادلصلح إىل القياـ عأنشط من أجل تنفيذ خريط الطريق كتزكيد األمان
دبعلومات عن األنشط ادلوطل هبا .ككلف فريق اخلرباء العامل ادلعٍت عاإلدارة السليم عيةيان عوض توجيهات
دلساعدة األطراؼ على إعداد اسًتاتيجيات ناجع للتوصل إىل من إنتاج النفايات اخلطرة كالنفايات األخرل
كالتقليل منها إىل احلد األدىن .مث كصفت العمل الذم اضطل عو فريق اخلرباء العامل استجاع للمقرر ،مشَتة إىل
ط ذلا  .UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5كعاإلضاف
أنو شرع يف كض توجيهات ُعرض على الفريق العامل سلط ه
إىل ذلك أشارت إىل أف أحد األطراؼ قدـ معلومات استجاع للمقرر ا ب ،2/02-كىي متاح يف ادلوق
الشبكي لبلتفاقي .
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 -27كخبلؿ ادلناقش اليت أعقبت ذلك ،أعرب كثَت من ادلمثلُت ،منهم ثبلث تكلموا عاسم رلموعات من
البلداف ،عن ترحيبهم عالعمل الذم يقوـ عو فريق اخلرباء العامل ادلعٍت عاإلدارة السليم عيةيان لوض مشركع سلطط
التوجيهات ،كأعرزت شلثل اإلسهاـ ادلباشر للمخطط يف تنفيذ إعبلف كارتاخينا ،كتكلم آخر عاسم رلموع من
البلداف فأعرب عن تقديره للدعم ادلايل ادلقدـ للقياـ عذلك العمل ،كشج اجلهات ادلاضل األخرل على أف تفعل
نفس الشيء .كدعت شلثل إىل مواصل الدعم ادلايل كالتقٍت للبلداف النامي  ،فوبلن عن دعم عملي كض
االسًتاتيجيات الوطني كادلمارسات الفولى يف رلاؿ من إنتاج النفايات كالتقليل منها ،كإىل ذبهيز ادلراكز
اإلقليمي لتيسَت تنفيذ خريط الطريق .كنوىت شلثل أخرل عوركرة اإلشارة ،يف أم مشركع مقرر يتم كضعو هبذا
اخلصوص ،إىل ني فريق اخلرباء العامل التشاكر م األطراؼ يف فًتة ما عُت الدكرات عشأف كض مشركع ادلبادئ
التوجيهي  ،كذلك إلعطاء األطراؼ كقتا كافيا إلعداد تعليقاهتا.
 -28كأعرب عدد من ادلمثلُت تكلموا عاسم رلموعات من البلداف عن تأييدىم لوض مشركع مقرر متعلق
هبذا ادلوضوع ،عينما أكد آخر ضركرة زيادة الًتكيز على نشر التكنولوجيا كالعمليات ادلتعلق عالتقليل من النفايات
عند ادلصدر ،ال سيما يف البلداف ذات الكثاف السكاني العالي كأمناط االستهبلؾ ادلرتفع  ،ككصف شلثل آخر
رلموع من التداعَت ادلتخذة يف علده من أجل من إنتاج سلتلف النفايات كالتقليل منها كاستعادهتا.
 -29كتكلم شلثل عاسم رلموع من البلداف ،فقاؿ إف التوجيهات ادلقرر كض سلطط ذلا خبصوص ىذا
ادلوضوع ينبغي أف تركز على األمثل الرشيدة كادلمارسات الفولى ،كلذلك قاؿ إف كفد علده أعد اقًتاحات
استنادان إىل ادلعلومات اليت أتاحتها الدكؿ األعواء كادلعلومات اليت نشرهتا الوكال األكركعي للبية كادلعلومات عن
كثائق ادلتطلبات كالتوجيهات ادلتصل عالقوانُت اليت ربكم النفايات يف منطقتو ،عغي مناقشتها يف أحد أفرق
االتصاؿ .كاتُّفق على أف تُقدـ تلك االقًتاحات يف كرق غرف اجتماعات .كدعت شلثل إىل إجراء مناقش يف
فريق من أفرق االتصاؿ من أجل إيواح نطاؽ التوجيو ،لفائدة فريق اخلرباء العامل يف مسعاه لوض مشركع
زلكم كي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر .كأشار شلثل آخر إىل إنشاء آلي للتيسَت يف رلاؿ
التكنولوجيا يف إطار خط التنمي ادلستدام لعاـ  2303كخط عمل أديس أعاعا ،كما أشار إىل أف إعبلف
كارتاخينا مشددان على احلاج إىل نقل التكنولوجيا من أجل اإلدارة السليم للنفايات ،كأضاؼ أف علده يود
مناقش أحكاـ مشركع ادلقرر احملتمل.
 -03كعقب ادلناقشات قرر الفريق العامل أنو يتعُت كذلك تكليف فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل االسًتاتيجي
عإعداد نسخ منقح من مشركع سلطط التوجيهات الوارد يف الوثيق  ،UNEP/CHW/OEWG.10/INF/5استنادان
إىل كرق االجتماع ادلشار إليها أعبله ،فوبلن عن إعداد مشركع مقرر استنادان إىل ادلناقشات اليت دارت يف اجللس
العام  ،دبا يف ذلك فيما يتعلق ععملي ما عُت الدكرات اخلاص عتعليقات األطراؼ على كض التوجيهات.
-00

[تستكمل الحقان]
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باء -

المسائل العلمية والتقنية

-0

المبادئ التوجيهية التقنية

(أ)

المبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئي ا للنفايات المكونة من الملوثات العضوية الثابتة أو
المحتوية عليها أو الملوثة بها
 -02عرض شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،مبينان ادلعلومات الواردة يف مذكرة األمان ذات الصل
( )UNEP/CHW/OEWG.10/5اليت تتومن يف الفقرة  02منها مشركع مقرر لكي ينظر فيو الفريق العامل ادلفتوح
العووي  .ككجو ادلمثل أيوان االنتباه إىل ادلقرر ا ب  0/02-الذم اعتمد دبوجبو مؤسبر األطراؼ سب رلموعات
من ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف اإلدارة السليم عيةيان للنفايات ادلكون من ملوثات عووي ثاعت أك زلتوي
عليها أك ملوث هبا ،كدعا إىل استعراض صبي القيم ادلنخفو ادلؤقت حملتول ادللوثات العووي الثاعت يف ادلبادئ
التوجيهي السبع  ،كأذف عاستعراض كاستكماؿ كإعداد ادلبادئ التوجيهي التقني  ،حسب االقتواء ،فيما يتعلق
عادللوثات العووي الثاعت .
 -00كقاؿ إف حكوم الياعاف قد أخذت زماـ ادلبادرة يف ربديث ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف ادلركبات
الثنائي الفينيل ادلتعددة الكلور إلدراج النفثالينات ادلتعددة الكلور كقدمت مسامه مالي سخي َّ
مكنت من تعيُت
خبَتين استشاريُت للمساعدة يف صياغ مبادئ توجيهي تقني جديدة كمستكمل تشمل البيوتادايُت السداسي
الكلور ،كالفينوؿ اخلماسي الكلور كأمبلحو كإسًتاتو ،كالنفثالينات ادلتعددة الكلور ،كالنفثالينات ادلتعددة الكلور
ادلنتج عن غَت قصد ،اليت ترد يف الوثائق من  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/18إىل  .INF/21أما فيما يتعلق
عالقيم ادلنخفو حملتول ادللوثات العووي الثاعت ادلدرج يف ادلبادئ التوجيهي التقني السبع عشأف ادللوثات
العووي الثاعت  ،فقد تلقت األمان  ،يف نيساف/أعريل  ،2306ثبلث تعليقات أك معلومات ذات صل جرل
ذبميعها يف الوثيق .UNEP/OEWG.10/INF/23
 -04كخبلؿ ادلناقشات اليت أعقبت ذلك أعرب الكثَت من ادلمثلُت ،من عينهم شلثل ربدث عاسم عن
رلموع من البلداف ،عن تقدير األمان حلكوم الياعاف على العمل ادلوطل عو من أجل ربديث أك تنقيح ادلبادئ
التوجيهي التقني  .كطلبت شلثل أف تًُتجم ادلبادئ التوجيهي التقني السبع ادلعتمدة دبوجب ادلقرر ا ب0/02-
إىل لغات األمم ادلتحدة الرمسي الست قبل االجتماع الثالث عشر دلؤسبر األطراؼ.
 -05كفيما يتعلق عالقيم ادلنخفو حملتول ادللوثات العووي الثاعت  ،قاؿ أحد ادلمثلُت إف ىذه القيم جيب أف
تكوف منخفو إىل أدىن قدر شلكن لوماف تدمَت زلتول ادللوثات العووي الثاعت يف النفايات أك ربويلو عطريق
ال رجع فيها ،على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة  6من اتفاقي استكهومل ،ككفال أنو مل يعد يشكل خطران على
صح اإلنساف أك البية  ،كأيدتو يف ذلك شلثل أخرل .كأشار كذلك إىل أنو يتعُت عدـ إعادة تدكير نفايات
ادللوثات العووي الثاعت  ،كأف عملي إعادة تدكير اللدائن احملتوي على ادللوثات العووي الثاعت تنطوم على سلاطر
تتمثل يف كصوؿ ادللوثات العووي الثاعت ادلوجودة فيها إىل ادلنتجات اجلديدة نظران ألف إعادة تدكير اللدائن قلما
ُذبرل يف شكل عملي ذات دائرة مغلق  ،كما أف إعادة تدكير اللدائن احملتوي على ملوثات عووي ثاعت تؤدم
دائمان إىل تلوث ادلنتجات اجلديدة يف حاؿ مت ربديد مستويات زلتول ادللوثات العووي الثاعت ادلنخفو عند
مستويات أعلى من تلك ادلكتشف يف ادلنتجات اجلديدة.
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 -06كقاؿ شلثل ،يتحدث عاسم رلموع من األطراؼ ،إف تلك األطراؼ مقتنع عقيم احملتول ادلنخفض من
ادللوثات العووي الثاعت احملددة يف ادلبادئ التوجيهي التقني السبع اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
الثاين عشر ،كقاؿ إف ىذه القيم تتطاعق م القيم احلدي الواردة يف التشريعات اإلقليمي .
 -07كقالت شلثل إف اعتماد قيم منخفو حملتول ادللوثات العووي الثاعت على الصعيد الدكيل قد جيعل من
الصعب على ععض البلداف إصبلح ادلواق ادللوث نظران ألف القيم اليت تنطبق على البلداف ادلتقدم النمو قد ال
تنطبق على البلداف النامي ؛ كلذلك ينبغي أف تُعطى البلداف حري ربديد القيم اخلاص هبا .كقالت شلثل أخرل إف
ادلبادئ التوجيهي التقني ليست ملزم قانونان ،كمن ادلهم أف تستند قيم احملتول ادلنخفض من ادللوثات العووي
الثاعت إىل األدل العلمي كالبحوث.
 -08كأعرعت شلثل عن خيب أملها ألف عددان قليبلن جدان من األطراؼ قدـ تعليقات على قيم احملتول
ادلنخفض للملوثات العووي الثاعت كطلبت سبديد ادلوعد النهائي لتقدًن ىذه التعليقات حىت هناي تشرين
األكؿ/أكتوعر .2306
 -09كقاؿ شلثل الياعاف إف حكومتو تتطل إىل التعاكف م األطراؼ كاألمان لوض الصيغ النهائي للمبادئ
التوجيهي التقني اليت تتومن النفثالينات ادلتعددة الكلور .كعرضت شلثل كندا تقدًن دعم عيٍت لتحديث ادلبادئ
التوجيهي التقني العام عشأف نفايات ادللوثات العووي الثاعت عند إصلاز قدر كاؼ من العمل فيما يتعلق عشىت
ادلبادئ التوجيهي احملددة ادلستكمل .
 -43كأعرب شلثل عن القلق من أف مشركع ادلبادئ التوجيهي التقني ادلنقح عشأف نفايات ادللوثات العووي
الثاعت ادلنتج عن غَت قصد قد يؤدم إىل إرعاؾ اخلرباء كاجلهات التنظيمي اليت تستخدـ حاليان ادلبادئ التوجيهي
األصلي عشأف ىذه النفايات ،كأشار إىل ضركرة التمييز الواضح عُت نسخيت ادلبادئ التوجيهي .
 -40كأنشأ الفريق العامل ادلفتوح العووي فريق اتصاؿ معنيان عادلسائل التقني تشارؾ يف رئاستو السيدة ماغدا
غوسك (عولندا) كالسيدة جُت سًتاتفورد (ادلملك ادلتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالي ) الستعراض
مشركع ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف نفايات ادللوثات العووي الثاعت يف الوثائق UNEP/OEWG.10/INF/18
إىل  ،INF/21كالنظر يف ادلسائل ادلتعلق عقيم احملتول ادلنخفض للملوثات العووي الثاعت  ،م مراعاة التعليقات
اجملمع يف الوثيق  UNEP/OEWG.10/INF/23كادلناقشات عشأف ادلسأل يف اجللس العام ؛ كإعداد مشركع مقرر
منقح يتعلق عادلبادئ التوجيهي التقني عشأف نفايات ادللوثات العووي الثاعت استنادان إىل مشركع ادلقرر الوارد يف
الفقرة  02من الوثيق .UNEP/OEWG.10/5
-42
(ب)
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المبادئ التوجيهية التقنية بشأن نقل النفايات الكهربائية واإللكترونية والمعدات المستعملة الكهربائية
واإللكترونية عبر الحدود ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتمييز بين النفايات وغير النفايات بمقتضى
اتفاقية بازل
 -40عرض شلثل األمان ىذا البند الفرعي الفتان االنتباه إىل مذكرة األمان ذات الصل
( )UNEP/CHW/OEWG.10/5كمشَتان إىل أف مؤسبر األطراؼ كافق ،دبوجب ادلقرر ا ب  ،5/02-على أف يعتمد
على أساس مؤقت ادلبادئ التوجيهي التقني عشأف النقل العاعر للحدكد للنفايات اإللكًتكني كالكهرعائي كادلعدات
الكهرعائي كاإللكًتكني ادلستعمل  ،ال سيما فيما يتعلق عالتمييز عُت النفايات كغَت النفايات دبوجب اتفاقي عازؿ.
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كيرد يف الوثيق  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/22ذبمي للتعليقات ادلتعلق عالتمييز عُت النفايات كغَت النفايات
ادلقدم كفقان للفقرة  6من ادلقرر من جانب شباني أطراؼ كاثنُت من ادلراقبُت.
 -44كخبلؿ ادلناقشات اليت تلت ذلك قاؿ عدد من ادلمثلُت ،ربدث ععوهم عاسم رلموعات من البلداف،
إف اعتماد مبادئ توجيهي مؤقت كاف خطوة ىام ضلو كض الصيغ النهائي للمبادئ التوجيهي عشأف النفايات
الكهرعائي كاإللكًتكني يف إطار اتفاقي عازؿ .كأشار العديد منهم إىل أف من ادلهم تنفيذ ادلبادئ التوجيهي عغي
صب ادلعارؼ من البلداف عشأف خرباهتا يف تطبيق ادلبادئ التوجيهي على ربديات قطري زلددة عند معاجل
النفايات الكهرعائي كاإللكًتكني كتقدًن تعليقات هبذا الشأف من أجل ربسُت ادلبادئ التوجيهي يف ادلستقبل.
ككاف ىناؾ توافق يف اآلراء على أف ادلبادئ التوجيهي ينبغي أف تكوف عملي كقاعل للتنفيذ ،كما كاف ىناؾ اتفاؽ
كاس النطاؽ على أهنا ربتاج إىل ادلزيد من العمل قبل أف تصبح جاىزة لوضعها يف صيغتها النهائي .
 -45كسلط عدة شلثلُت الووء على ادلسائل اليت يتعُت معاجلتها يف ادلبادئ التوجيهي  ،كيشمل ذلك احلاج
إىل ادلزيد من الوضوح كالتعريف يف رلاالت معين  ،دبا يف ذلك كيفي ربديد عمر ادلعدات ادلستعمل  ،كالتمييز عُت
النفايات كغَت النفايات ،كدبا يف ذلك ما يتعلق عادلعدات ادلستعمل كالتعريفات كادلعايَت الواردة يف الفقرة ( 00أ)
ك(ب) من ادلبادئ التوجيهي ادلؤقت  ،ككيفي التعامل م النفايات ادلتخلف كتصنيف النفايات على أهنا نفايات
خطرة أك غَت خطرة .كقاؿ شلثل إف تصنيف النفايات على أهنا غَت خطرة كديكن إعادة تدكيرىا ليس متسقان م
نص االتفاقي كيؤدم إىل احتماؿ إخراج ادلنتجات ادلستعمل من الرقاع دبوجب االتفاقي  .ككفقان لنص االتفاقي
فإف اإلدارة السليم عيةيان للنفايات اخلطرة كالتخلص منها ينبغي أف تعطى األكلوي األكىل.
 -46كقاؿ عدد من ادلمثلُت إف ىناؾ حاج ملح للتعامل م مسائل العمل اإلضايف الواردة يف التذييل
اخلامس من ادلبادئ التوجيهي ادلؤقت  .كقاؿ أحد ادلمثلُت ،متحدثان عاسم رلموع من البلداف ،إف حل ىذه
ادلسائل أمر حاسم يف جعل ادلبادئ التوجيهي مفيد نة جلمي األطراؼ ،كال سيما البلداف النامي األطراؼ .كقاؿ
العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث عاسم رلموع من البلداف ،إف من ادلهم البناء على ما سبق االتفاؽ
عليو كإنو ينبغي الًتكيز يف أم مناقشات يف االجتماع احلايل على مسائل العمل اإلضايف الواردة يف التذييل
اخلامس.
 -47كشدد عدة شلثلُت على مسؤكلي البلداف ادلصدرة عن اسًتجاع النفايات الكهرعائي كاإللكًتكني ادلصدرة
عطرؽ غَت مشركع كالتخلص منها ،كمسؤكلي ادلنتجُت عن تقدًن معلومات كافي عن ادلعدات الكهرعائي
كاإللكًتكني للبلداف ادلستوردة من أجل ازباذ قرارات مستنَتة عشأف أفول السبل للتعامل م تلك ادلعدات.
كعلق عدد من ادلمثلُت على التحديات اليت تواجهها األطراؼ ،كخباص البلداف النامي األطراؼ ،يف تنفيذ
ادلبادئ التوجيهي  ،دبا يف ذلك عدـ كجود أطر تنظيمي قوي  ،كاذلياكل األساسي التقني كالقدرات كادلعارؼ
البلزم للتخلص السليم عيةيان من النفايات الكهرعائي كاإللكًتكني .
 -48كقرر الفريق العامل إحال ادلسأل إىل فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل التقني الذم ُكلف عإعداد مشركع
مقرر آخذان يف اعتباره التعليقات اجملمع يف الوثيق  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/22كادلناقشات يف اجللس
العام  ،على أف يشتمل ادلشركع على هن شلكن عشأف كيفي التوصل إىل اتفاؽ فيما يتعلق عادلسائل الواردة يف
التذييل اخلامس من ادلبادئ التوجيهي التقني ادلؤقت .
-49
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(ج)

النظر في إمكانية تحديث المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الترميد على األرض ،والمواقع المصممة
خصيص ا لدفن النفايات ،والمعالجة الفيزيائية الكيميائية والمعالجة البيولوجية
 -53قدـ شلثل األمان ىذا البند الفتان االنتباه إىل مذكرة األمان ذات الصل ()UNEP/CHW/OEWG.10/5
كمشَتان إىل أنو ال يوجد أم طرؼ قدـ عرضان لتويل دكر ريادم يف عملي التنقيح أك االستكماؿ احملتمل للمبادئ
التوجيهي التقني عشأف الًتميد على األرض ،كادلواق ادلصمم خصيصان لدفن النفايات ،كادلعاجل الفيزيائي
الكيميائي كادلعاجل البيولوجي كأف األمان مل تتلق أي أمواؿ ذلذا الغرض.
 -50كخبلؿ ادلناقش اليت تلت ذلك ،تناكؿ عدة شلثلُت ضركرة ربديث ادلبادئ التوجيهي التقني  ،عالنظر إىل
أهنا عقيت نافذة لفًتة من الوقت .كقاؿ عدد من ادلمثلُت إنو ينبغي عذؿ اجلهود للتأكد من أهنا تتسق م أحدث
التوجيهات ادلتعلق عادلسائل ذات الصل كم التطورات التكنولوجي اليت طرأت منذ اعتمادىا .كقاؿ أحد
ادلمثلُت ،متحدثان عاسم رلموع علداف ،إف ىناؾ حاج أيوان إىل تقييم األكلوي اليت ينبغي إعطاؤىا لتحديث
الوثائق األخرل التفاقي عازؿ فيما يتعلق عاإلدارة السليم عيةيان ،على النحو الوارد يف الوثيق
 ،UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6يف سياؽ عرنام عمل الفريق العامل لفًتة السنتُت .2309-2308
 -52كأعرعت شلثل عن القلق عسبب عدـ توفر ادلوارد لتحديث ادلبادئ التوجيهي  ،عالنظر إىل أهنا تتصل
عالوالي األساسي لبلتفاقي  ،كحثت على إجياد ادلوارد البلزم لبدء العمل على أقل تقدير .كقالت شلثل أخرل إف
األطراؼ من البلداف ادلتقدم ينبغي أف توفر ادلزيد من الدعم التقٍت من أجل استكماؿ ادلبادئ التوجيهي .
 -50كقرر الفريق العامل إحال ادلسأل إىل فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل التقني  ،الذم كلف عالنظر يف النقاط
ادلثارة يف الفقرة  20من الوثيق  ،UNEP/CHW/OEWG.10/5كعإعداد مشركع مقرر عشأف ىذه ادلسأل .
-54
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تقديم التقارير الوطنية
 -55عرض شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،الفتان االنتباه إىل الوثائق ذات الصل  ،كأعرز تقريران يشتمل على
اقًتاح عشأف مسارات النفايات اخلطرة اليت ديكن أف تستحدث ذلا توجيهات عملي عشأف كض قوائم اجلرد
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/8كىو اقًتاح كانت األمان قد أعدتو يف سياؽ متاعع نتائ االجتماع الثاين
عشر دلؤسبر األطراؼ م مراعاة اإلرشادات كادلبادئ التوجيهي ادلتعلق عوض قوائم اجلرد اليت ط رورت يف إطار
اتفاقي عازؿ ،دبا يف ذلك الدليل ادلنهجي لوض قوائم اجلرد للنفايات اخلطرة كالنفايات األخرل يف إطار اتفاقي
عازؿ.
 -56كأعرب عدد من ادلمثلُت ،من عينهم شلثل يتحدث عاسم رلموع من البلداف ،عن دعمهم من حيث
ادلبدأ للقائم ادلقًتح دلسارات النفايات اخلطرة .كعلى الرغم من أف عددان منهم أعدكا استعدادىم العتماد
القائم على النحو ادلبُت يف الوثيق  ،كقاؿ أحدىم إنو ينبغي إضاف مسارات أخرل للنفايات ،يف حُت قاؿ شلثل
آخر يتحدث عاسم رلموع من البلداف ،إنو ينبغي حذؼ مسارات معين .
 -57كقالت شلثل أخرل ،إنو على الرغم من تأييدىا عمومان للجهود ادلبذكل من أجل ربسُت تقدًن التقارير
على الصعيد الوطٍت ،فمن الساعق ألكانو كض توجيهات إضافي عشأف قوائم اجلرد؛ كسيكوف من األفول أف يتم
أكالن ربرم كيفي استخداـ األطراؼ للتوجيهات ،كمن أجل ربقيق أكجو التآزر ،معرف ما إذا كانت اذليةات
األخرل قد كضعت توجيهات شلاثل  ،ال سيما يف سياؽ ادلوارد احملدكدة.
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 -58كععد ادلناقش  ،قرر الفريق العامل إحال ادلسأل إىل فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل التقني  ،الذم كلف
دبناقش القائم ادلقًتح دلسارات النفايات الواردة يف الوثيق  UNEP/CHW/OEWG.10/INF/8كتعديلها إذا لزـ
األمر ،كعإعداد مشركع مقرر استنادان إىل النص الوارد يف الفقرة  4من الوثيق .UNEP/CHW/OEWG.10/6
[ -59تستكمل الحقان]
جيم  -المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باإلدارة واإلنفاذ
-0

التشاور مع اللجنة المعنية بإدارة آلية تشجيع التنفيذ واالمتثال
 -63عرضت شلثل األمان البند الفرعي ،فلفتت االنتباه إىل مذكرة األمان عشأف التشاكر م اللجن ادلوكل
عإدارة آلي تشجي تنفيذ االتفاقي كاالمتثاؿ ذلا ( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/7كأشارت إىل أف اللجن
ستواصل ،كفقان لربنام عملها للفًتة  ،2307-2306كض توجيهات عشأف حكم اإلعادة يف إطار الفقرة 2
من ادلادة ( 9االذبار غَت القانوين) من اتفاقي عازؿ ،كما ستواصل كض توجيهات عشأف تنفيذ أحكاـ االتفاقي
ادلتعلق عآثار االذبار غَت القانوين (الفقرتاف  0ك 4من ادلادة  ،)9م إدماج تلك التوجيهات يف كثيق كاحدة
لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر .ككاف معركضان على الفريق العامل مشركع التوجيهات
اليت كضعتها اللجن ( )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/9للنظر فيو.
 -60كقدـ السيد خواف سيمونيلي (األرجنتُت) رئيس اللجن تقريران عن عمل اللجن  ،قائبلن إف مشركع
التوجيهات يتناكؿ مسأل معقدة ال تزاؿ تتوافر عشأهنا ذبارب زلدكدة ،مويفان أف ادلشركع أُعد عغرض زيادة
إيواح أساليب اإلدارة السليم عيةيان للنفايات اخلطرة كغَتىا من النفايات اليت تعترب موضوع االذبار غَت
القانوين ،على النحو ادلطلوب يف االتفاقي  ،كهبدؼ ضباي صح اإلنساف كالبية  .كأشار إىل أف التعليقات على
مشركع التوجيهات احلايل ينبغي أف تركز على الفركع اليت تتناكؿ الفقرتُت  0ك 4من ادلادة  9من االتفاقي  ،كىي
فركع أُدرجت حديثان يف النص نتيج للمشاكرات اليت أجريت م الفريق العامل يف اجتماعو التاس  .كأعرب عن
شكره للجمهوري الدكمينيكي كسويسرا لقيامهما عدكر الريادة يف كض التوجيهات ،كلبلرباد األكركيب كالياعاف دلا
قدماه من دعم مايل.
 -62كخبلؿ ادلناقش اليت تلت ذلك ،قاؿ كثَت من ادلمثلُت إف مشركع التوجيهات يكتسي أمهي عالغ لتعزيز
تنفيذ االتفاقي كاالمتثاؿ ذلا على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي ،كال سيما منها الفقرات  2ك 0ك 4من ادلادة .9
كقاؿ أحد ا دلمثلُت إف حكومتو دعمت العملي ذلذا السبب ،مويفان أنو على الرغم من أف احلاالت ادلنصوص
عليها يف الفقرتُت  0ك 4من ادلادة  9قد تكوف نادرة ،فمن ادلهم كض توجيهات على أساس ادلعلومات ادلتاح
من أجل تشجي اإلدارة السليم عيةيان للنفايات اخلطرة كالنفايات األخرل .كتكلم أحد ادلمثلُت عاسم رلموع
من البلداف ،فأعرب عن ثقتو يف أف التوجيهات ستحسن التعاكف عُت األطراؼ يف ىذه احلاالت.
 -60كأشار شلثل االرباد األكركيب كالدكؿ األعواء فيو إىل أف كفده قدـ كرق اجتماع تتومن تعديبلت
مقًتح على نص التوجيهات ،ال سيما من أجل كفال اتساقها م االتفاقي  ،كأعرب أحد ادلمثلُت عن تأييده
دلوموف تلك الورق  ،كصرح عدة شلثلُت آخرين عأف لديهم اقًتاحات لتحسُت النص ،حيث أشار أحدىم
عالتحديد إىل أف النص ينبغي أف يعكس ما يًتتب على الفقرة  0من ادلادة  9من االتفاقي من أف الػ ُمصدرر
ينبغي أف يتحمل أيوان تكاليف التخلص من النفايات كفقان دلسؤكليتو .كقالت شلثل أخرل إنو قد يكوف من ادلفيد
االعتماد على دراسات احلاالت اإلفرادي من أجل توضيح تطبيق الفقرة  5من ادلادة  ،6كأضافت أنو قد يكوف
مفيدان أف يدعو مشركع ادلقرر الوارد يف الوثيق  UNEP/CHW/OEWG.10/7اللجن َ إىل إعداد نسخ أخرل
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منقح من التوجيهات ،لكي يتم التماس التعليقات على ىذه النسخ ادلنقح مث كض الصيغ النهائي من
التوجيهات ،م مراعاة التعليقات اليت تقدـ ،من أجل النظر فيها كاحتماؿ اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ
يف اجتماعو ادلقبل .كقالت كاحدة من ادلمثلُت إنو جيب على األمان أف تواصل جهودىا الرامي إىل مكافح
االذبار غَت القانوين ،كإنو ينبغي لؤلطراؼ ،يف سياؽ ىذه اجلهود ،أف تسعى عنشاط للحصوؿ على التمويل
كاالستفادة على أفول كجو من ادلراكز اإلقليمي لبناء القدرات كالتدريب يف اجملاالت القانوني كاجملاالت األخرل
ذات الصل  .ككذلك أكد عدد من ادلمثلُت ،من عينهم شلثل تكلم عاسم رلموع من األطراؼ ،على أمهي دكر
ادلراكز اإلقليمي يف ادلساعدة على من كمكافح االذبار غَت القانوين ،عينما شددت شلثل أخرل على عناء قدرات
البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحل انتقالي كعلى تعزيز تنسيق اجلهود عمومان.
 -64كعقب ادلناقش  ،قرر الفريق العامل أف يواصل فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل القانوني النظر يف أحكاـ
مشركع التوجيهات ادلتعلق عتنفيذ الفقرات  2ك  0ك  4من ادلادة  9من االتفاقي  ،فوبلن عن مشركع ادلقرر ذم
الصل الوارد يف الوثيق .UNEP/CHW/OEWG.10/7
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[ -65تُستكمل الحقان]

كفالة المزيد من الوضوح القانوني

 -66عرض شلثل األمان البند الفرعي موجزان ادلعلومات الواردة يف مذكرة األمان ذات الصل عادلوضوع
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/8كأشار إىل أنو يف ادلقرر ا ب  0/02-دعا مؤسبر األطراؼ الفريق الصغَت العامل
فيما عُت الدكرات ادلعٍت عالتوضيحات القانوني إىل إعداد صيغ منقح دلشركع ادلسرد ،دبا يف ذلك التفسَتات
من أجل كض صيغتها النهائي خبلؿ االجتماع احلايل ،كقرر البدء ععملي استعراض للمرفقات األكؿ ،الثالث
كالراع كاجلوانب ذات الصل من ادلرفق التاس التفاقي عازؿ ،على أف تُتخذ أساسان لذلك اخليارات ادللزم قانونان
كاحملددة يف الفرع ثانيان من ادلرفق الثاين للوثيق  .UNEP/CHW.12/INF/52كنظران لعدـ قياـ أم طرؼ عدكر
الريادة ،أجرت األمان  ،عدعم من مسامه مالي من الياعاف ،تقييمان لآلراء الواردة من األطراؼ كغَتىا من
اجلهات ،كأعدت توصيات عشأهنا لكي ينظر فيها الفريق العامل يف االجتماع احلايل .ككاف معركضان على الفريق
مسرد ادلصطلحات ادلنقح الذم أعده الفريق الصغَت العامل فيما عُت الدكرات
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/10كذبميعان للتعليقات ادلقدم من األطراؼ كغَتىا عشأف استعراض ادلرفقات
التفاقي عازؿ
كاجلوانب ذات الصل من ادلرفق التاس
األكؿ كالثالث كالراع
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/11كتقريران عن استعراض ادلرفق الراع كاجلوانب ذات الصل من ادلرفق التاس
التفاقي عازؿ ( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/12لكي ينظر الفريق فيها.
 -67كيف ادلناقش اليت تلت ذلك ،أعرب ادلمثلوف عن آرائهم عشأف مسرد ادلصطلحات ادلنقح كاستعراض
ادلرفقات األكؿ كالثالث كالراع كاجلوانب ذات الصل من ادلرفق التاس لبلتفاقي .
 -68كأعرب عدد من ادلمثلُت ،من عينهم شلثل يتحدث عاسم رلموع من البلداف ،عن ترحيبهم عالعمل
الذم أصلزه الفريق الصغَت العامل فيما عُت الدكرات ادلعٍت عالتوضيحات القانوني يف مسرد ادلصطلحات ادلنقح.
كأعرب عدد من ادلمثلُت ،ربدث أحدىم عاسم رلموع من البلداف ،عن تقديرىم عوجو خاص للتوضيحات
القانوني ادلقدم فيما يتعلق عالتمييز عُت النفايات كغَت النفايات كأعرب عن دعمو للتوصي الداعي إىل تقدًن
ادلسرد حبالتو الراىن إىل مؤسبر األطراؼ لكي يعتمده خبلؿ اجتماعو الثالث عشر ،يف حُت قاؿ شلثل آخر إف
ىناؾ حاج إىل جول جديدة من التعليقات.
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 -69كرحب عدد من ادلمثلُت ععملي استعراض ادلرفقات األكؿ كالثالث كالراع كاجلوانب ذات الصل من
ادلرفق التاس لبلتفاقي  .كقاؿ أحد األطراؼ إف من ادلهم احلفاظ على االتساؽ م ادلبادئ التوجيهي التقني
للنقل العاعر للحدكد للنفايات الكهرعائي كاإللكًتكني كادلعدات الكهرعائي كاإللكًتكني ادلستعمل  ،خصوصان فيما
يتعلق عالتمييز عُت النفايات كغَت النفايات يف إطار اتفاقي عازؿ ،كإف شب حاج إىل مداكالت متأني  ،ألف أم
تنقيح للمرفقات سيؤثر تأثَتان مباشران على النفايات اخلاضع للرقاع دبوجب االتفاقي  ،كدبوجب األطر القانوني
لدل األطراؼ .كقاؿ عدد من ادلمثلُت ،دبا يف ذلك شلثل يتحدث عاسم رلموع من البلداف ،إنو ينبغي صب
ادلزيد من ادلعلومات من األطراؼ كخطوة أكىل .كدعت كاحدة من ادلمثلُت أيوان إىل مناقش عشأف نطاؽ
االستعراض ،معرع عن تفويلها للعمل احملدد اذلدؼ كالًتكيز حصران على فركع ادلرفقات اليت تبُت أهنا ربتاج إىل
مراجع .
 -73كقدمت شلثل كندا عرضان من حكومتها لقيادة العمل عشأف ىذه ادلسأل خبلؿ الفًتة اليت تسبق
االجتماع الثالث عشر دلؤسبر األطراؼ.
 -70كععد ادلناقش  ،أنشأ الفريق العامل فريق اتصاؿ معنيان عادلسائل القانوني  ،يشارؾ يف رئاستو السيد مهفرم
كاسيا مواليو (زامبيا) ،كالسيد سيموف عاركر (ادلملك ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالي ) ،ككلف فريق
االتصاؿ عإعداد مشركع مقرر عشأف ىذا ادلوضوع استنادان إىل مشركع النص الوارد يف الفقرة  00من الوثيق
.UNEP/CHW/OEWG.10/8
[ -72تستكمل الحقان]
دال -

التعاون والتنسيق الدوليان

-0

برنامج شراكة اتفاقية بازل

(أ)

الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية
 -70عرض شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،الفتان االنتباه إىل مذكرة األمان ادلتعلق عالشراك من أجل العمل
عشأف ادلعدات احلاسوعي ( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/9كإىل مذكرة أخرل تتومن الوثائق اليت كضعتها
الشراك (.)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/13
 -74مث دعا الرئيس ادلشارؾ الرئيسُت ادلشاركُت للشراك من أجل العمل عشأف ادلعدات احلاسوعي  ،السيد
ماركو عولييت (سويسرا) كالسيدة ليلى ديفيا (األرجنتُت ،عالنياع عن مركز اتفاقي عازؿ اإلقليمي دلنطق أمريكا
اجلنوعي ) ،إىل تقدًن تقرير عن التقدـ الذم أحرزتو الشراك كإىل طرح إجراءات مقًتح لكي ينظر فيها الفريق
العامل.
 -75كقدـ السيد عولييت كالسيدة ديفيا ععد ذلك حمل موجزة عن التقدـ الذم أحرزتو الشراك منذ االجتماع
الثاين عشر دلؤسبر األطراؼ ،كمشركع مقرر أ َّ
ُعد لكي ينظر فيو الفريق العامل ،على النحو ادلبُت دبزيد من التفصيل
يف الوثيق  ،UNEP/CHW/OEWG.10/9ككذلك الوثائق اليت أعدهتا الشراك  .كعاإلضاف إىل اإلجراءات ادلقًتح
الواردة يف مشركع ادلقرر ،التمست الشراك التوجيو من الفريق العامل فيما يتعلق عالفرع  0من الوثيق التوجيهي
ادلتعلق عاإلدارة السليم عيةيان للمعدات احلاسوعي ادلستعمل كاذلالك  ،الذم ال يزاؿ يتطلب مزيدان من التوضيح
كادلناقش من جانب الشراك  ،فوبلن عن تعليقات الفريق العامل على مشركع مفهوـ لشراك ادلتاعع للشراك من
أجل العمل عشأف ادلعدات احلاسوعي .
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 -76كتوجو أحد ادلمثلُت ،متحدثان عاسم رلموع من البلداف ،عالشكر إىل الرئيسُت ادلشاركُت على العرض
الذم قدماه ،كشدد على أمهي الشراكات ،كقاؿ إف ادلذكرة ادلفاىيمي للشراك ادلتوخاة تستحق ادلزيد من
ادلناقش  .كيف معرض قولو إف شراك ادلتاعع ادلقًتح للشراك من أجل العمل عشأف ادلعدات احلاسوعي  ،ينبغي أف
تتجنب تكرار عمل النه االسًتاتيجي لئلدارة الدكلي للمواد الكيميائي  ،مشَتان إىل أنو سيقدـ خطيان التغيَتات
ادلقًتح إجراؤىا على مشركع القرار.
 -77كاتفق أعواء الفريق العامل على أف يطلبوا إىل فريق االتصاؿ ادلعٍت عادلسائل االسًتاتيجي إعداد مشركع
مقرر منقح استنادان إىل النص الوارد يف الفقرة  9من الوثيق  ،UNEP/CHW/OEWG.10/9م أخذ االقًتاحات
اليت سيتم تقدديها يف االعتبار.
[ -78تستكمل الحقان]
(ب)

النفايات المنزلية
 -79قدـ شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،الفتان االنتباه إىل ادلذكرة ذات الصل ادلقدم من األمان
( )UNEP/CHW/OEWG.10/10كمشَتان إىل أف مؤسبر األطراؼ أنشأ دبوجب ادلقرر ا ب 00/02-فريقان غَت
رمسي لوض خط عمل عشأف اإلدارة السليم عيةيان للنفايات ادلنزلي  .كقاؿ إف موريشيوس كأكركغوام أعدتا،
عصفتهما الراعيتُت الرئيسيتُت ذلذه ادلبادرة ،مشركع مذكرة مفاىيمي عشأف شراك نفايات منزلي  ،كىي معركض
على الفريق العامل للنظر فيها (.)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/14
 -83كقدـ السيد كوليسَت ،عاعتباره أحد الرئيسُت ادلشاركُت للفريق غَت الرمسي ،كعناء على دعوة من الرئيس
ادلشارؾ تقريران عن التقدـ الذم أحرزه الفريق ،كعرض اإلجراءات ادلقًتح لكي ينظر فيها الفريق العامل .كقدـ
السيد كوليسَت حمل عام عن تشكيل الفريق غَت الرمسي ،ادلؤلف من األطراؼ كادلنظمات احلكومي الدكلي
كادلنظمات غَت احلكومي كادلراكز اإلقليمي كالراعطات الصناعي  ،كعن التقدـ الذم أحرزه الفريق يف كض خط
العمل كمشركع ادلقرر ،على النحو ادلوضح دبزيد من التفصيل يف الوثيق  .UNEP/CHW/OEWG.10/10كقاؿ إف
من اجلدير عالذكر عصف خاص أف الفريق غَت الرمسي قرر أف يقًتح إقام شراك عشأف النفايات ادلنزلي يف إطار
اتفاقي عازؿ على أساس ما كرد يف مشركع ادلذكرة ادلفاىيمي عشأف ادلهم كالنطاؽ كاألىداؼ الرئيسي كمبادئ
العمل كاذليكل كالًتتيبات ادلالي كعرنام العمل .كيعتزـ الفريق غَت الرمسي ،رىنان عنتائ االجتماع احلايل ،عقد
اجتماع يف آب/أغسطس يف مونتيفيديو ،أكركغوام ،دلواصل كض تفاصيل الشراك ادلقًتح .
 -80كخبلؿ ادلناقشات اليت تلت ذلك ،رحب عدد من ادلمثلُت ،من عينهم شلثلوف ربدثوا عاسم رلموعات
من البلداف ،عاقًتاح إقام شراك عشأف النفايات ادلنزلي  .ككصف كل منهم النفايات ادلنزلي عأهنا سبثل مشكل
كبَتة ،كأشار عدد منهم ،كمن عينهم شلثل ربدث نياع عن رلموع من البلداف ،إىل أف ىذه النفايات حيتمل أف
ربتوم على قدر من النفايات اخلطرة .كاقًتح أحد ادلمثلُت ،متحدثان عاسم رلموع من البلداف ،أف تعطي
الشراك ادلقًتح أكلوي جلم النفايات ادلنزلي عشكل منفصل ،قائبلن إف ىذا أمر ضركرم لتحسُت إعادة التدكير،
كقاؿ شلثل آخر إف ىناؾ حاج إىل توفَت الدعم ادلايل الكايف لوماف صلاح أنشط الفريق غَت الرمسي ،ال سيما
يف الفًتة ادلبكرة من عملو.
 -82كأشار أحد ادلمثلُت إىل أنو سيقدـ تعليقات على ادلذكرة ادلفاىيمي  .كقاؿ شلثل أخر ،يتحدث عاسم
رلموع من األطراؼ ،إنو سيقدـ تعليقات خطي على مشركع ادلقرر الوارد يف الوثيق
.UNEP/CHW/OEWG.10/10
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[ -80تستكمل الحقان]
-6

التعاون بين اتفاقية بازل والمنظمة البحرية الدولية
 -84قدـ شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،الفتان االنتباه إىل ادلذكرة ذات الصل ادلقدم من األمان
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/11كمشَتان إىل أف مؤسبر األطراؼ طلب من األمان يف ادلقرر ا ب 06/02-إعداد
مشركع أكؿ للدليل التوجيهي عشأف كيفي تعزيز الركاعط عُت ادلناطق البحري كالربي  ،م إيبلء االعتبار للنسخ
ادلنقح من الدليل الشامل دلنشآت االستقباؿ يف ادلوانئ ،الصادر عن ادلنظم البحري الدكلي  .كقاؿ إف األمان
أعدت ىذا ادلشركع م جهات أخرل ك نقحتو ععد ذلك دلراعاة تعليقات األطراؼ ادلقدم كفقان للفقرة ( 4ج)
من ادلقرر ا ب ،06/02-كإف ادلشركع عصيغتو ادلنقح على ىذا النحو ()UNEP/CHW/OEWG.10/INF/15
معركض على الفريق العامل للنظر فيو.
 -85كيف ادلناقشات اليت أعقبت ذلك قاؿ عدة شلثلُت ،كمن عينهم شلثل ربدث عاسم رلموع من البلداف ،إف
مشركع الدليل التوجيهي سيكوف مفيدان جدان لؤلطراؼ يف جهودىا الرامي إىل ضباي البية البحري كإدارة النفايات
كادلخلفات الناذب عن السفن عطريق سليم عيةيان .كاقًتح العديد من ادلمثلُت ،الذين قاؿ عدد منهم إف
حكوماهتم قدمت إىل األمان تعليقات مت إدراجها يف النسخ ادلنقح من مشركع الدليل ،أف َّ
يعدؿ مشركع
القرار ادلقًتح الوارد يف مذكرة من األمان  ،كذلك سعيان إىل احلصوؿ على رلموع ثاني من التعليقات على مشركع
الدليل من األطراؼ كغَتىا ،كأف يُطلب إىل األمان إعداد نسخ منقح أخرل لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ
يف اجتماعو الثالث عشر.
 -86كقالت كاحدة من ادلمثلُت إف مشركع الدليل يعاجل عشكل كاؼ إدارة النفايات الناصب عن العمليات
العادي للسفن ،ادلستبعدة من نطاؽ اتفاقي عازؿ دبوجب الفقرة  02من ادلادة  4من االتفاقي كلكنها تصبح من
مسؤكلي البلد ادلتلقي حادلا تفرغ على األرض.
 -87كطلب عدد من ادلمثلُت أف يًتجم مشركع الدليل ادلنقح إىل اللغ الفرنسي لتمكُت األطراؼ ادلتحدث
عالفرنسي من تقدًن تعليقات مفصل عليو .كقاؿ شلثل األمان إف ترصب مشركع الدليل التوجيهي مل تدرج يف
ادليزاني كمن مث لن يتسٌت ترصب الوثيق إىل اللغ الفرنسي قبل انعقاد االجتماع الثالث عشر دلؤسبر األطراؼ.
 -88ككجو عدد من ادلمثلُت االنتباه إىل صكُت قالوا إف من شأهنما ربسُت احلدكد ادلشًتك عُت البحر كالرب،
كمها اتفاقي ىونغ كونغ للمنظم البحري الدكلي لتفكيك السفن كالتصرؼ دبكوناهتا عطريق آمن كسليم عيةيان،
كقرار يتعلق عالقمام البحري كاجلسيمات الببلستيكي اعتمدتو صبعي البية التاعع لربنام األمم ادلتحدة للبية
يف دكرهتا الثاني .
 -89كردان على تعليق من أحد ادلراقبُت عشأف مشركع الدليل التوجيهي ،شجعت شلثل األطراؼ ،ال سيما
تلك اليت لديها مناطق ساحلي كثَتة ديكن أف تتأثر عاألنشط ذات الصل عالسفن ،على التصديق على عركتوكوؿ
ادلنظم البحري الدكلي لعاـ  0996التفاقي من التلوث البحرم الناجم عن إغراؽ النفايات كادلواد األخرل لعاـ
 ،0972الذم قالت إنو أكثر صرام من ساعقتو ،أم اتفاقي ادلنظم البحري الدكلي دلن التلوث البحرم الناجم
عن إغراؽ النفايات كادلواد األخرل لعاـ .0972
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 -93كعقب ادلناقشات ،طلب الفريق العامل ادلفتوح العووي من األمان أف تعد نسخ منقح من مشركع
ادلقرر الوارد يف الفقرة  5من الوثيق  UNEP/CHW/OEWG.10/11م مراعاة ادلناقشات اليت جرت يف اجللس
العام .

[ -90تستكمل الحقان]
-3

التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك بشأن النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها
 -92قدـ شلثل األمان ىذا البند الفرعي ،الفتان االنتباه إىل ادلذكرة ذات الصل الصادرة من األمان
( ،)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/16كمشَتان إىل أف مؤسبر األطراؼ أحاط علمان يف اجتماعو الثاين عشر عتقرير
األمان عن التقدـ احملرز يف عملها اجلارم م أمان منظم اجلمارؾ العادلي كفقان للمقرر ا ب .03/03-كقالت
إنو ،منذ ذلك احلُت ،شاركت األمان يف دكرتُت إضافيتُت للجن الفرعي الستعراض النظاـ ادلنسق ،التاعع دلنظم
اجلمارؾ العادلي  ،عقدتا يف أيار/مايو كتشرين الثاين/نوفمرب  ،2305كترد نتائجهما يف مرفق مذكرة األمان  .كقد
كاصلت اللجن الفرعي نظرىا يف ىذه ادلسأل يف دكرة أخرل عقدت يف األسبوع ادلاضي ،كستتناكذلا عادلزيد من
النظر يف اجتماعها ادلقبل ،ادلقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب .2306
 -90كيف ادلناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب عدة شلثلُت ،منهم شلثل ربدث عاسم رلموع من البلداف ،عن
دعمهم للتعاكف اجلارم عُت األمان كمنظم اجلمارؾ العادلي عشأف إدراج تعاريف النفايات اخلطرة يف النظاـ
ادلنسق لتوصيف السل األساسي كترميزىا .كقاؿ أحد ادلمثلُت ،متحدثان عاسم رلموع من البلداف ،إف من ادلهم
للغاي ضماف ربديد الرموز اخلاص عالنفايات الكهرعائي كاإللكًتكني كادلركبات اليت انتهى عمرىا التشغيلي
كنفايات اإلطارات يف النظاـ ادلنسق ،كطلب من األمان أف تتخذ خطوات لوماف أف تدرج اللجن الفرعي
مسارات النفايات ىذه يف مناقشاهتا.
 -94كأشارت شلثل إىل أف اللجن الفرعي الستعراض النظاـ ادلنسق عدأت العمل يف تنقيح تصنيف النفايات
الكهرعائي كاإللكًتكني كالرموز ادلتعلق هبا كربديد النفايات كغَت النفايات ،معرع عن القلق من أف منظمتُت
دكليتُت تعمبلف عشأف نفس مسأل الوضوح القانوين فيما يتعلق عالنفايات كغَت النفايات ،اليت ال تزاؿ مسأل
حساس يف إطار االتفاقي  ،كتساءلت عما إف كانت ىذه ادلناقشات ينبغي أف ذبرم يف اللجن الفرعي على
اإلطبلؽ ،كخباص فيما يتعلق عالنفايات الكهرعائي كاإللكًتكني  .كاستطردت قائل إنو ،عبلكة على ذلك ،فإف
ملخص مفاكضات اللجن الفرعي الوارد يف مرفق مذكرة األمان يصعب فهمو .كأخَتان فإف األطراؼ مل تُطل قط
على زلتول ادلذكرة الرمسي اليت قدمتها األمان إىل اللجن الفرعي يف عاـ  2300كاليت تستند إليها اللجن الفرعي
جزئيان يف عملها .كأضافت أهنا ،يف ظل ىذه الظركؼ ،ترل أف األطراؼ ستجد صعوع يف توفَت التوجيو الذم
تسعى األمان إىل احلصوؿ عليو ،كطلبت من األمان تقدًن توضيحات ككثائق إضافي  ،كمن األطراؼ تقدًن
أفكار إضافي  ،حوؿ كيفي ربسُت فهم العمل الذم جيرم القياـ عو ،لكي تتمكن األطراؼ من توجيو مشارك
األمان يف ىذه العملي  .كردد شلثل آخر ىذا النداء ،مؤكدان تعقيد عملي إدخاؿ النفايات اخلطرة يف النظاـ
ادلنسق ،كطالبان من األمان تقدًن ادلزيد من ادلعلومات احملدَّث من أجل تعزيز الفهم لدل األطراؼ ،حبيث تشمل
ادلعلومات ملخصان للحال فيما يتعلق دبداكالت منظم اجلمارؾ العادلي  ،كربليبلن لبلستنتاجات ادلنبثق من تلك
ادلداكالت ،كاخلطوات القادم اليت ستتخذىا اتفاقي عازؿ.
 -95كردان على الشواغل اليت أثَتت ،أكضح شلثل األمان أف عمل اللجن الفرعي الستعراض النظاـ ادلنسق
مستمر ،كسيستمر على األرجح إىل اجتماعُت آخرين أك ثبلث اجتماعات أخرل .كدبا أف اللجن الفرعي
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الستعراض النظاـ ادلنسق ذبتم مرتُت يف السن  ،يف شهرم أيار/مايو كتشرين الثاين/نوفمرب ،فإف أمان منظم
اجلمارؾ العادلي هتدؼ إىل إدراج تعديل يف نسخ عاـ  2322من النظاـ ادلنسق .كشدد على أف اللجن الفرعي
الستعراض النظاـ ادلنسق على عين من العمل اجلارم كادلناقشات اجلاري عشأف النفايات الكهرعائي كاإللكًتكني
يف إطار االتفاقي  ،كعلى علم سباما عالطاع ادلؤقت للمناقشات ،كتنظر عدق يف التصنيفات يف إطار االتفاقي ،
كتركز على ادلسائل اليت مت توضيحها عالفعل .كستواصل األمان مراقب مناقشات اللجن الفرعي الستعراض النظاـ
ادلنسق ،كستعد مدخبلت لتقدديها إىل أمان ادلنظم العادلي للجمارؾ حسب احلاج لتسهيل تلك ادلناقشات.
 -96كيف ضوء الشواغل اليت أثَتت ،عرض شلثل األمان التواصل م األطراؼ ادلهتم هبدؼ تشكيل فريق
غَت رمسي لتوفَت التوجيو إىل األمان عشأف العمل اجلارم.
[ -97تستكمل الحقان].
هاء-

المسائل المالية
 -98لدل تقدًن ىذا البند الفرعي ،لفتت نائب األمُت التنفيذم االنتباه إىل تقرير عن ادلسائل ادلالي يشمل
الفًتة من كانوف الثاين/يناير  2304إىل نيساف/أعريل  .)UNEP/CHW/OEWG.10/INF/17( 2306كسلطت
الووء على األرقاـ الرئيسي اخلاص عالصندكؽ العاـ كالصندكؽ االستةماين للتعاكف التقٍت التفاقي عازؿ ،دبا يف
ذلك ادلتأخرات يف االشًتاكات لتلك الفًتة كالبالغ رلموعها  4 290 729دكالران ،معرع عن تقديرىا لكل من
أدلانيا كالدامنرؾ كالسويد كفنلندا كالياعاف لتوفَتىا مبلغ  048 333دكالر من التربعات لتمويل مشارك شلثلي
البلداف النامي يف االجتماع احلايل .كقالت يف ختاـ حديثها إف التأخَت يف اإلعبلغ عن ادلسائل ادلالي صلم عن
مشاكل صودفت أثناء تنفيذ نظاـ األمم ادلتحدة اجلديد لتخطيط ادلوارد ادلؤسسي  ،أم نظاـ أكموجا ،كأعرعت
عن األمل يف أف يتسٌت تقدًن ادلعلومات يف توقيت أنسب حادلا ربل ىذه ادلشاكل.
 -99كيف ادلناقشات اليت تلت ذلك ،قاؿ عدة شلثلُت ،من عينهم شلثل ربدث عاسم رلموع من البلداف ،إف
ىناؾ نقصان يف ادلعلومات ادلفصل لدل ادلقارن عالتقارير الساعق  ،م االعًتاؼ عأف األمان كاجهت ربديات
ناشة عن عدء العمل عنظاـ أكموجا .كاقًتح أحد ادلمثلُت أف تقدـ ادلعلومات ادلفصل عند توفرىا إىل مكتب
مؤسبر األطراؼ ،كأضاؼ شلثل رلموع من البلداف أف ادلعلومات ينبغي أف تقدـ أيوان إىل األطراؼ .كأعرعت شلثل
أخرل عن القلق من أنو مل يرد سول ضلو الثلث فقط من ادلسامهات ادلتفق عليها للفًتة ،2306-2305
كنتيج لذلك ديكن أف ذبد األمان صعوع يف القياـ عاألنشط التحوَتي للمؤسبرات ادلشًتك القادم لؤلطراؼ يف
اتفاقيات عازؿ كركترداـ كاستكهومل .كعناء على ذلك ناشدت األطراؼ أف تومن تقدًن ادلسامهات يف الوقت
ادلناسب من أجل سبكُت األمان من أداء ادلهاـ ادلسندة إليها من قبل مؤسبر األطراؼ .كأشار شلثل آخر إىل التقدـ
الذم أحرزتو األمان فيما يتعلق عالتآزر كاألنشط ادلشًتك  ،كالذم أحدث آثاران إجياعي على التنفيذ الفعاؿ
لبلتفاقي كعلى فعالي ادلمارسات ادلتعلق عادليزاني .
 -033كردان على ادلسائل اليت أثَتت ،قالت نائب األمُت التنفيذم إف كل اجلهود ستبذؿ لتقدًن ادلعلومات
اإلضافي عن ادليزاني إىل ادلكتب كإىل األطراؼ حادلا تصبح متاح  .كاعًتفت عأف تنفيذ نظاـ أكموجا أدل إىل
زيادة يف الوقت البلزـ لتنفيذ األنشط كالقياـ عالعمل ،كلكنها أعرعت عن ثقتها يف أف النظاـ سيكوف يف هناي
ادلطاؼ أداة فعال إلدارة ادلوارد .كقالت إف مسأل التآزر قيد االستعراض ،كسيقدـ يف االجتماع الثالث عشر
دلؤسبر األطراؼ مزيد من ادلعلومات عن التآزر كعن عرض ادليزاني .
[ -030تستكمل الحقان].
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رابع ا  -برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للفترة 6102–6102
[ -032تستكمل الحقان]

خامس ا  -المسائل األخرى

[ -030تستكمل الحقان]

سادس ا  -اعتماد التقرير

[ -034تستكمل الحقان]

سابع ا  -اختتام االجتماع

[ -035تستكمل الحقان]
_____________
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