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الفريق العامل املفتوح العضوية التابع الفتفايية زال
بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص
منها عرب احلدود
االجتماع العاشر
نريويب 30 ،أاير/مايو 2-حزيران/يونيه 2016

البند ( 3أ) ’ ‘2من جدو األعما
مسائل متصلة بربانمج عمل الفريق العامل املفتوح
العضوية للفرتة  :2017-2016املسائل
االسرتافتيجية :وضع مبادئ فتوجيهية لإلدارة السليمة
بيئيا

مشروع مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية  :]...[/10 -وضع مبادئ فتوجيهية بشأن
اإلدارة السليمة بيئيا
مقدم من فريق االفتصا املعين زاملسائل االسرتافتيجية
إن الفريق العامل املفتوح العضوية
كْي ملا قاموا
 - 1يُعرب عن تقديره لفريق اخلرباء العامل املعين ابإلدارة السليمة بيئياً ولرئيسيه واملشار ن
()1
به من عمل ،وحييط علماً ابلتقرير عن األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق؛
 - 2يطلب إىل فريق اخلرباء العامل أن يواصل تطوير األنشطة لتنفيذ برانمج عمله ،رهناً بتوفر املوارد؛
 - 3يُرحب مبجموعة مشاريع األدلة العملية ال ُـمنقحة اهلادفة إىل تعزيز اإلدارة السليمة بيئياً
()3
للنفاايت( ،)2ومبشاريع صحائف الوقائع ال ُـمنقحة بشأن مسارات نفاايت حمددة؛

 - ٤يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 30
أيلول/سبتمرب  2016تعليقات بشأن مشاريع األدلة العملية ال ُـمنقحة ومشاريع صحائف الوقائع ال ُـمنقحة
ال ُـمشار إليها يف الفقرة  3أعاله؛
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 - ٥يدعو أيضاً األطراف وغريها من اجلهات إىل اختبار جمموعة مشاريع األدلة العملية ال ُـمنقحة
ومشاريع صحائف الوقائع ال ُـمنقحة ال ُـمشار إليها يف الفقرة  3أعاله ،وتقدمي تعليقات إىل األمانة لكي ينظر فيها
فريق اخلرباء العامل املعين ابإلدارة السليمة بيئياً؛
 - 6يطلب إىل فريق اخلرباء العامل أن يواصل عمله إلعداد مشاريع أدلة عملية تتعلق ابملسوولية
املوسعة للمنتجْي ونظم التمويل لإلدارة السليمة بيئياً ،وأن يتيحها حبلول  31تشرين األول/أكتوبر  2016لكي
تُديل األطراف وغريها من اجلهات بتعليقات عليها؛

 - ٧يدعو األطراف وغريها من اجلهات إىل تقدمي تعليقات إىل األمانة يف موعد أقصاه  1٥كانون
األول/ديسمرب  ،2016بشأن املسودات األوىل ملشروع األدلة العملية املشار إليها يف الفقرة 6؛
 - ٨يطلب إىل فريق اخلرباء العامل القيام مبا يلي:

(أ) تنقيح جمموعة مشاريع األدلة العملية وصحائف الوقائع املشار إليها يف الفقرة  3أعاله ،مع
مراعاة التعليقات الواردة مبوجب الفقرتْي  ٤و ٥أعاله ،للنظر فيها واحتمال اعتمادها من جانب مومتر األطراف
يف اجتماعه الثالث عشر؛
(ب) تنقيح مشاريع األدلة العملية املتعلقة ابملسوولية املوسعة للمنتجْي ونظم التمويل لإلدارة السليمة
بيئياً املشار إليها يف الفقرة  6أعاله ،مع مراعاة التعليقات الواردة مبوجب الفقرة  ٧أعاله ،لكي ينظر فيها مومتر
األطراف يف اجتماعه الثالث عشر؛
 - ٩يطلب إىل األمانة وضع استقصاء إلكرتوين لتقييم مدى أمهية وفائدة واثئق اتفاقية ابزل املتعلقة
ابإلدارة السليمة بيئيا ،على النحو املبْي يف الوثيقة  ،UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6استناداً إىل التوجيهات
الواردة يف مرفق هذا املقرر ،وأن تتيحه لألطراف حبلول  1٥أيلول/سبتمرب 2016؛
2016؛

 - 10يدعو األطراف إىل تقدمي إجاابهتا على االستقصاء اإللكرتوين حبلول  1٥تشرين الثاين/نوفمرب

 - 11يطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عن اإلجاابت على االستقصاء اإللكرتوين وتقدمه إىل مومتر
األطراف يف اجتماعه الثالث عشر للنظر فيه.
مرفق مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية ] [/10-
فتوجيهات لألمانة خبصوص وضع استقصاء إلكرتوين لتقييم مدى أمهية وفائدة واثئق افتفايية زال املتعلقة
زاإلدارة السليمة بيئيا
 - 1اعتبارات إلعداد االستقصاء:
(أ)

يُتوقع أن يستغرق إكمال االستقصاء اإللكرتوين ما بْي  10دقائق و 1٥دقيقة؛

(ب) ينبغي أال يتضمن االستقصاء عدداً كبرياً من األسئلة املفتوحة؛

(ج) ينبغي تقدمي اإلجاابت على االستقصاء يف شكل جتميعي ،دون اإلشارة إىل بلدان حمددة.
 - 2نطاق االستقصاء:
(أ)
2

االستعمال:

UNEP/CHW/OWEG.10/CRP.10

’ ‘1يُرجى بيان اسم البلد الذي ُُييب أو البلد الذي ُجتيبون ابمسه (يتاح االستقصاء
لألطراف فقط)؛
’ ‘2يُرجى بيان اسم الشخص الذي أجاب على االستقصاء( .بيان املنصب أو الوكالة
احلكومية اليت قدمت املعلومات)؛
’ ‘3ما هي املبادئ التوجيهية اليت استخدمتموها فيما يلي؟ (بيان الواثئق كما وردت يف
القائمة املدرجة يف الوثيقة )UNEP/CHW/OEWG.10/INF/6؛
’ ‘٤ما هو تواتر استخدامكم للمبادئ التوجيهية املشار إليها يف السوال ( 2أ) ’‘3؟ (إيراد
كل وثيقة مع بيان التواتر  -سواء من حيث الزمن أو االستخدام)؛
’ ‘٥إذا مل يسبق لكم استخدام أي من املبادئ التوجيهية ،فلماذا مل تستخدموها؟ (مثالً لعدم
االطالع عليها؛ أو لكون حمتوايهتا متقادمة أو ال تنطبق (اختيار اإلجابة املناسبة)؛ أو
هي ال تالئم احتياجات البلد (تكلفة التنفيذ ،االحتياجات التكنولوجية ،احلواجز،
األوضاع اخلاصة للبلد)؛ عدم وجود توجيهات خبصوص املواضيع اليت هتم اجلهة اجمليبة
(إذا كان األمر كذلك ُفريجى بيان املوضوع الذي يهمكم)؛ عدم احلاجة للرجوع إىل
املبادئ التوجيهية لكون القوانْي احمللية أو الوطنية تشمل املسائل املعنية)؛
’ ‘6بيان ما إذا كان البلد يستخدم املبادئ التوجيهية ولكنه يعترب بعض حمتوايهتا متقادمة؛
’ ‘٧إيراد قائمة ابملبادئ التوجيهية اليت يزيد عمرها على  10سنوات وطلب تعليقات حمددة
بشأهنا.
(ب) حتديد األولوايت:
’ ‘1هل توجد يف املبادئ التوجيهية أجزاء غري مالئمة أو عفَّا عليها الزمن؟ يف حال اإلجابة
بنعم ،يُرجى التفصيل:

’ ‘2إذا أجبتم بـ ـ ’’نعم‘‘ على السوال ( 2ب) ’ُ ‘1فريجى ذكر اجلهة اليت استخدمت
املبادئ التوجيهية وغرض االستخدام( .الغرض من هذا السوال معرفة مجهور
املستخدمْي وأغراض االستخدام)؛
’ ‘3يُرجى ترتيب االستخدامات احملتملة التالية للمبادئ التوجيهية بدءاً ابألهم وانتهاء ابألقل
أمهية:
أ -سن القوانْي الوطنية؛
ب -التدريب؛
ج -التوعية؛
د -وضع السياسات؛
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’ ‘٤هل أنتم على علم أبية مواد خاصة ابتفاقية ابزل مل يرد ذكرها يف هذا االستقصاء وهي
مالئمة ألغراض األطراف ،مثل املبادئ التوجيهية ،والواثئق التقنية ،واملعلومات عن
املشاريع التجريبية؟
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(ج) نشر املبادئ التوجيهية:
’ ‘1كيف تطَّلعون على املبادئ التوجيهية؟ هل لديكم قناة مفضلة لالطالع عليها؟
’ ‘2كيف تنشرون املبادئ التوجيهية؟ هل هناك قنوات مفضلة؟
’ ‘3هل هناك مواضيع أخرى حتتاجون إىل أن تغطيها املبادئ التوجيهية أو تودون أن
تغطيها؟
____________
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