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مسائل متصلة ببرنامج عمل الفريق العامل المفتوح
العضوية للفترة  :6102-6102المسائل العلمية
والتقنية :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 افتفايية بال

مشروع مقرر الفريق العامل المفتوح العضوية  :]...[/01 -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 افتفايية
بال
مقدم من فريق االفتصا المعني بالمسائل التقنية
إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية،
إذ يالحظ مع التقدير التعليقات( )2الواردة من األطراؼ وغريىا بشأن ادلسائل ادلعلقة اخلاصة بادلبادئ
التوجيهية التقنية اليت اعتمدت مؤقتاً بشأن نقل النفايات الكهربائية واإللكرتونية ،وادلعدات ادلستعملة الكهربائية
واإللكرتونية عرب احلدود ،وعلى وجو اخلصوص ما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبقتضى اتفاقية
بازل،
وإذ يسلم باحلاجة إىل مجع مزيد من ادلعلومات فيما يتعلق بتجارب األطراؼ يف تنفيذ ادلبادئ التوجيهية
التقنية وبادلسائل ادلعلقة،
وإذ يالحظ أن بعض عناصر ادلبادئ التوجيهية قد يتطلب ادلزيد من التفصيل،
 -2يدعو األطراؼ وغريىا من اجلهات ادلهتمة إىل االنضمام إىل الفريق الصغري العامل فيما بني
الدورات ادلعين مبسألة النفايات اإللكرتونية والذي أُنشئ مبوجب ادلقرر ا ب 5/23؛
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 -2يدعو األطراؼ ادلهتمة إىل النظر يف العمل كبلد رائد ،أو تقدمي الدعم ادلاي من أجل مواصلة
وضع ادلبادئ التوجيهية التقنية بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،وإبالغ األمانة باستعدادىا
للقيام بذلك؛
 -0يطلب إىل األمانة أن ترسل إىل األطراؼ وغريىا يف موعد أقصاه  29متوز/يوليو  2326استبياناً
يتم إعداده بالتشاور مع الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات من أجل احلصول على معلومات عن جتارهبا يف
تنفيذ ادلبادئ التوجيهية؛
 -4يدعو األطراؼ إىل إرسال ردودىا على االستبيان ادلذكور يف الفقرة  0أعاله إىل األمانة يف موعد
أقصاه  25كانون الثاين/يناير 2327؛
 -5يطلب إىل األمانة أن تعد جتميعاً للردود الواردة عمالً بالفقرة  4أعاله لكي ينظر فيو االجتماع
الثالث عشر دلؤمتر األطراؼ؛
 -6يدعو األطراؼ وغريىا من اجلهات إىل تقدمي تعليقاهتا بشأن ادلسائل ادلذكورة يف الفقرة  5من
ادلقرر ا ب  5/22إىل األمانة يف موعد أقصاه  03تشرين األول/أكتوبر 2326؛
 -7يطلب إىل األمانة أن تنشر التعليقات الواردة عمالً بالفقرة  6أعاله على ادلوقع الشبكي التفاقية
بازل ،وأن تعد جتميعاً لكافة التعليقات ذات الصلة بالفقرة  5من ادلقرر ا ب  5/22لكي ينظر فيها االجتماع
الثالث عشر دلؤمتر األطراؼ؛
 -8يكلف الفريق الصغري العامل فيما بني الدورات ،بالعمل بالوسائل اإللكرتونية ،ورىناً بتوفر
التمويل ،عن طريق عقد اجتماع وجهاً لوجو ،من أجل مواصلة استكشاؼ اخليارات ادلتاحة دلعاجلة ادلسائل
ادلعلقة ،وبصفة خاصة تلك الواردة يف التذييل اخلامس للمبادئ التوجيهية التقنية ،مع مراعاة ما يلي:
(أ)
القطري؛

وعمر ادلعدات ادلستعملة على ادلعايري ادلستخدمة على ادلستوى
ميكن أن يعتمد العمر ادلتبقي ُ

(ب) ميكن إلدارة النفايات اخلطرة النامجة عن عمليات حتليل األعطال واإلصالح والتجديد يف
البلدان النامية أن تركز على اإلدارة السليمة بيئياً ،وينبغي أن تنقل ىذه النفايات اخلطرة عرب احلدود يف حالة عدم
وجود إدارة سليمة بيئياً يف البلد ادلستورد؛
(ج)

ينبغي النظر يف الصلة احملتملة بني التعديل الوارد يف ادلقرر  2/0وىذه ادلبادئ التوجيهية؛

ينبغي توضيح مفهوم التكنولوجيا العتيقة بشكل أفضل ،مبا يف ذلك الصلة مع الفقرة الفرعية
(د)
( 5د) من ادلقرر ا ب  5/22على أن تؤخذ يف االعتبار االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرى ذات الصلة
وادلعايري ادلستخدمة على ادلستوى القطري؛
ينبغي أن تُؤخذ يف االعتبار ،يف سياؽ الفقرة الفرعية ( 02ب) من ادلبادئ التوجيهية،
(ىػ)
االختالفات بني السلع االستهالكية وادلعدات ادلخصصة ألغراض خاصة ،مثل ادلعدات الطبية ،وذلك يف
اإلشارات إىل أنابيب أشعة الكاثود؛
ينبغي مواصلة حبث إجراء إخطار الطرؼ ادلشار إليو يف البند  2من التذييل اخلامس من حيث
(و)
إمكانية تنفيذه وما يرتتب عليو من آثار قانونية؛
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يطلب إىل األمانة أن توفر ادلشورة القانونية بشأن ادلسائل ادلشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني 8
-9
(ج) و ( 8و) أعاله؛
 -23يطلب إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ ىذا ادلقرر لكي ينظر فيو مؤمتر
األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.
____________
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