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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع الفتفايية بال
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عبر الحدود
االجتماع العاشر
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مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102–6102المسائل
االسترافتيجية :إعالن كارفتاخينا بشأن منع إنتاج
النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها
إلى الحد األدنى واستعادفتها

مشروع مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :]...[/01 -إعالن كارفتاخينا بشأن منع إنتاج
النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إلى الحد األدنى واستعادفتها
مقدم من فريق االفتصا المعني بالمسائل االسترافتيجية
إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية،
بعد أن استعرض التقدم الذي حققتو األطراف وغريىا يف تنفيذ خريطة الطريق للعمل على تنفيذ إعالن
كارتاخينا بشأن إنتاج النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن واستعادهتا،
 - 2يدعو مؤدتر األطراف يف اجتماعو الثالث عشر إىل النظر يف نتائج الدورة الثانية جلمعية األمم
ادلتحدة للبيئة وال سيما القرارات ادلتعلقة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،واإلنتاج واالستهالك
ادلستدامني ،والنفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية ،وتنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام
 ،2303بقدر ما يكون ذلك متعلقاً مبنع إنتاج النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن
واستعادهتا؛
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يشري إىل ادلادة  23من اتفاقية بازل بشأن التعاون الدويل؛

 - 0ويشري أيضاً إىل الفقرة  22من إعالن كارتاخينا اليت تشجع األطراف واجلهات ادلوقعة وغريىا
من اجلهات القادرة على تقدًن ادلساعدة يف رلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ومنع إنتاج النفايات والتقليل
منها إىل احلد األدىن يف ادلناطق اليت حتتاج إىل ىذه ادلساعدة؛
 - 4يشجع األطراف وغريىا من اجلهات صاحبة ادلصلحة على مواصلة القيام باألنشطة الرامية إىل
تنفيذ إعالن كارتاخينا وتقدًن ادلعلومات عن ىذه األنشطة إىل األمانة؛
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 - 5يرحب بالعمل الذي اضطلع بو فريق اخلرباء العامل ادلعين باإلدارة السليمة بيئياً من أجل وضع
مشروع سلطط أويل للمبادئ التوجيهية الرامية إىل مساعدة األطراف يف وضع اسرتاتيجيات تتسم بالكفاءة
للتوصل إىل منع إنتاج النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل احلد األدىن والتخلص منها()2؛
 - 6يطلب إىل فريق اخلرباء العامل مواصلة عملو على وضع مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلشار إليها
يف الفقرة  5أعاله استناداً إىل ادلخطط ادلنقح الوارد يف مرفق ىذا ادلقرر ،وإتاحتو يف موعد أقصاه  02تشرين
األول /أكتوبر  ،2326للتعليق عليو من جانب األطراف وغريىا من اجلهات؛
 - 7يدعو األطراف وغريىا من اجلهات إىل تقدًن تعليقاهتا إىل األمانة ،فيما يتعلق مبشروع ادلبادئ
التوجيهية ادلشار إليها يف الفقرة  6أعاله ،يف موعد أقصاه  25كانون األول /ديسمرب 2326؛
 - 8يطلب من فريق اخلرباء العامل تنقيح مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلشار إليها يف الفقرة  6أعاله
مع مراعاة التعليقات الواردة ،عمالً بالفقرة  7أعاله ،من أجل النظر فيها من جانب مؤدتر األطراف يف اجتماعو
الثالث عشر.
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مرفق مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية]...[ / 01-
فتخطيط موجز للمبادئ التوجيهية الرامية إلى مساعدة األطراف على وضع استرافتيجيات فتتسم بالكفاءة
للتوصل إلى منع إنتاج النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إلى الحد األدنى والتخلص منها
المالحظات

الفصل
 -2مقدمة
 2-2السياق ادلؤدي إىل وضع ادلبادئ
التوجيهية

مثالً أىداف التنمية ادلستدامة؛ والقرارات ذات الصلة الصادرة عن
الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،وادلبادرة القطرية بقيادة
إندونيسيا وسويسرا لتحسني فعالية اتفاقية بازل؛ وإعالن كارتاخينا
بشأن منع إنتاج النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها
إىل احلد األدىن واستعادهتا؛ وأىداف اإلطار االسرتاتيجي وغاياتو

 2–2أىداف منع إنتاج النفايات

مقدمة عامة عن األىداف احملتملة .وقد هتدف برامج أو تدابري منع
إنتاج النفايات إىل حتقيق اذلدف العام ادلتمثل يف فك االرتباط بني
إنتاج النفايات والنمو االقتصادي .وقد تشمل األىداف األخرى
حتسني الكفاءة يف استخدام ادلواد وادلوارد ،وفك االرتباط بني
استخدام ادلوارد والنمو االقتصادي ،ومنع استخدام ادلواد األولية،
والتحول حنو االقتصاد الدائري .وقد تستهدف عملية منع إنتاج
النفايات أيضاً احلد من ادلواد الضارة كجزء من أىدافو العامة،
ويعترب توفري فرص العمل ووضع مناذج جديدة لألعمال وتغيري
السلوك من األىداف احملتملة األخرى.

 0–2الن هج

شرح موجز للنهج احملتملة .مقرتح :هنج قطاعي/قائم على فئة
مستهدفة ،والنهج اخلاصة مبسارات نفايات زلددة .خيارات أخرى
زلتملة :برامج أو تدابري سلصصة دلنع إنتاج النفايات ،وإدراج
التدابري يف التشريعات أو الربامج السياساتية ادلتعلقة بالنفايات،
وهنج قائمة على ادلنظمات والشراكات.

 4–2التعاريف وادلصطلحات

النظر يف دليل دلنع إنتاج النفايات أو اإلشارة إىل ىذا الدليل الذي
يضعو فريق اخلرباء العامل( ،)2وحيثما يكون مالئماً ،مسرد
ادلصطلحات الذي يضعو الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات
بشأن الوضوح القانوين( ،)0إذا اقتضى األمر.
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الفصل

المالحظات

 5-2موجز للفوائد اليت قد تنجم عن منع
إنتاج النفايات والتقليل منها إىل احلد األدىن

يتضمن اعتبارات ادلنافع االجتماعية  -االقتصادية والبيئية وتأثرياهتا
على ما يلي:
(أ) محاية البيئة؛
(ب) شلارسات اإلنتاج اليت تتسم بالكفاءة؛
(ج) العائدات االقتصادية؛
(د) ادلالمح والعالقات العامة؛
(ه) نوعية ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة؛
(و) الصحة العامة.
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 -6استرافتيجيات التخطيط لتحقيق عملية منع
إنتاج النفايات والتقليل منها إلى الحد األدنى
 2-2اإلعداد ،والبدء

إنشاء قاعدة معرفية وفريق للمشروع

 2-2تقييم احلالة

التقييم األويل باستخدام البيانات ادلتاحة
حتديد الثغرات واالحتياجات

 0-2حتديد األولويات

ادلرحلة األولية لوضع األولويات  -على سبيل ادلثال إذا كان
ينبغي السرتاتيجية حتقيق منع إنتاج النفايات أن تكون وثيقة
منفصلة أم تدمج يف اسرتاتيجيات أخرى وبشأن حتديد
األىداف

 0-2مكرراً حتديد وسائل التنفيذ

ادلوارد الالزمة؛ آليات تعبئة ادلوارد

 4-2وضع اسرتاتيجية

كيفية االنتقال من ادلشروع األول إىل مقرر بشأن
االسرتاتيجية مبا يف ذلك بشأن مدة االسرتاتيجية ،ومواعيد
حتديث االسرتاتيجية

 5-2تنفيذ االسرتاتيجية

مبادئ توجيهية عامة بشأن كيفية تنفيذ االسرتاتيجية

 6-2رصد التقدم

معاجلة ادلؤشرات وعمليات التقييم بوجو عام  -مثالً ادلبادئ
ادلتعلقة بادلؤشرات الفعالة ،وادلنهجيات ادلتعلقة بسبل ادلضي
قدماً لدى حتديد ادلؤشرات.
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 -3عرض عام للممارسات الجيدة في مجا
منع إنتاج النفايات
 2-0موجز عام لتقدًن ادلمارسات واألمثلة

يوجز ىذا القسم مسات برامج أو تدابري منع إنتاج النفايات
اليت ينبغي التعامل معها يف كل من األقسام الفرعية التالية:
وينبغي أن تتناول كل حالة اجلوانب التالية:
 حالة التدابري أو الربامج :مبادرات ملزمة قانوناً أو طوعية،عامة أو خاصة وما إىل ذلك .يتضمن ذلك ذكر
التشريعات ذات الصلة إذا اقتضى األمر.
 الفرتة :غري زلدودة ،مرتبطة مبجاالت أخرى من ختطيطالسياسات ،فرتة زلددة ،وما إىل ذلك.
 مسارات النفايات ادلشمولة ،يف حالة النهج القطاعية أوالقائمة على فئات مستهدفة؛ وكذلك خصائص
القطاعات أو الفئات ادلستهدفة اليت يتم تناوذلا
 األىداف :ىل وضعت األىداف؟ ىل ىي كمية؟ نوعية؟كليهما؟
 أصحاب ادلصلحة ادلشاركون وطبيعة مشاركتهم وسائل التنفيذ جوانب بناء القدرات وتنمية ادلهارات وادلساعدة التقنية. معاجلة التحديات (إشراك الوزارات ادلختلفة ذات الصلةبالتنمية االجتماعية  -االقتصادية ونوعية البيئة) ،احلوافز
 مؤشرات األداء رصد التنفيذ واألداء التقييم ادلعلومات ادلتاحة (التقارير ،وثائق السياسات وما إىلذلك ،مبا يف ذلك الروابط الشبكية للمواد ادلتاحة على
شبكة اإلنرتنت)

 2-0النهج القطاعي أو القائم على الفئات
ادلستهدفة :ادلمارسات اجليدة
... 2-2-0
... 2-2-0
... 0-2-0
 0-0النهج القائم على مسار النفايات:
ادلمارسات اجليدة
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2-0-0

مسار النفايات 2

 2-2-0-0ادلمارسة 2
 2-2-0-0ادلمارسة 2
0-2-0-0
2-0-0

مسار النفايات 2

 2-2-0-0ادلمارسة 2
 2-2-0-0ادلمارسة 2
0-2-0-0
0-0-0

مسار النفايات 0

2-0-0-0
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مراجع إضافية

قائمة الوثائق االسرتاتيجية وادلرجعية مثل ريو ،23+وقرارات
مجعية األمم ادلتحدة للبيئة ،ومقررات رللس إدارة برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة ،والوثائق اإلقليمية ذات الصلة ،إطار اإلنتاج
واالستهالك ادلستدامني ،خطة األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة
وأىدافها وغاياهتا ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة ،أمثلة على
اسرتاتيجيات منع إنتاج النفايات والتقليل منها إىل احلد األدىن
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