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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع الفتفايية بال
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عبر الحدود
االجتماع العاشر
نريويب 03 ،أيار/مايو 2-حزيران/يونيو 2326
البند ( 0د) ’ ‘2من جدول األعمال
مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل
المفتوح العضوية للفترة :6102-6102
التعاون والتنسيق الدوليان :برنامج شراكة
افتفايية بال

مشروع مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :]...[/01 -الشراكة من أجل العمل بشأن
المعدات الحاسوبية
مقدم من فريق االفتصا المعني بالمسائل االسترافتيجية
إن الفريق العامل املفتوح العضوية
 - 2يأخذ علما بالتقدم املـحرز يف تنفيذ الشراكة من أجل العمل بشأن املعدات
احلاسوبية مبا يف ذلك مشروع الفرع  0املـنقح من وثيقة التوجيهات( )2ومشروع مفهوم شراكة املتابعة
()2
للشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية؛
 - 2يدعو األطراف وغريىا من اجلهات إىل أن تقدم إىل األمانة تعليقات بشأن مشروع
الفرع  0املـنقح من وثيقة التوجيهات ومشروع مفهوم شراكة املتابعة املـشار إليو يف الفقرة  2من ىذا
املقرر ،يف موعد غايتو  21أيلول /سبتمرب 2326؛
 - 0يطلب إىل الفريق العامل التابع للشراكة تنقيح الفرع  0من وثيقة التوجيهات ،مع
األخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة أثناء االجتماع العاشر للفريق العامل املفتوح العضوية والتعليقات
اليت قدمت عمل بالفقرة  2من ىذا املقرر ،وذلك لتقدميو إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر
للنظر فيو واحتمال اعتماده؛
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 - 4يطلب إىل الفريق العامل التابع للشراكة أن ينقح مشروع مفهوم شراكة املتابعة ،مع
األخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة خلل االجتماع العاشر للفريق العامل املفتوح العضوية والتعليقات
املقدمة عمل بالفقرة  2من ىذا املقرر ،وذلك لتقدميو إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر
للنظر فيو؛
 - 1يطلب إىل األمانة أن تعد مشروع مقرر بشأن إنشاء شراكة متابعة لكي ينظر فيو
مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر؛
 - 6يأخذ علما بالدليل اإلجرائي بشأن خطوات إنشاء وتنفيذ إدارة سليمة بيئيا
للمعدات احلاسوبية املستعملة واملنتهية الصلحية ويشجع األطراف وغريىا من اجلهات ،وخباصة
البلدان اليت مل تتوطد فيها اإلدارة السليمة بيئيا ،على األخذ هبا.
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