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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع التاسع
جنيف 69 - 61 ،أيلول/سبتمرب 4162
*
البند ( 3ج) ’ ‘4من جدول األعمال ادلؤقت
المسائل المتصلة ببرنامج عمل الفريق العامل
المفتوح العضوية للفترة :4102 - 4102
المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باإلدارة
واإلنفاذ :تقديم المزيد من التوضيحات القانونية

تقديم المزيد من التوضيحات القانونية
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 6أنشأ مؤدتر األطراف مبوجب مقرره ا ب  ،6/66 -بشأن متابعة ادلبادرة القطرية اإلندونيسية السويسرية
الرامية لتعزيز فعالية اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،يف حدود
ادلوارد ادلتاحة ،فريقاً صغًناً عامالً فيما بٌن الدورات إلجناز قائمة بادلصطلحات الواردة يف مرفق مذكرة األمانة
بشأن ىذه ادلسألة ( ،(UNEP/CHW.11/3/Add.2وللتوصية بالنقاط اليت ميكن أن يكون تقدمي توجيهات إضافية
بشأهنا مفيداً ،وللنظر يف خيارات الختاذ ادلزيد من اخلطوات باجتاه التفسًن ادلتجانس للمصطلحات ،مبا يف ذلك
اخليارات الطوعية ادلمكنة وادللزمة قانونياً.
 - 4ودعا مؤدتر األطراف يف مقرره األطراف إىل أن ترشح خرباء للمشاركة يف الفريق العامل فيما بٌن
الدورات وأن تبلغ األمانة برتشيحاهتا حبلول  31حزيران/يونيو  4163وأن تنظر ،حبلول نفس التاريخ ،يف العمل
كدولة رائدة يف الفريق ادلذكور وأن تبلغ األمانة وفقاً لذلك.
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 - 3وطُلب إىل الفريق العامل فيما بٌن الدورات أن يعد أول مشروع للقائمة ادلنقحة والتوضيحات ادلتصلة
هبا لنشرىا على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل حبلول  61شباط/فرباير  4162مع توجيو الدعوة لألطراف وغًنىا
من اجلهات لتقدمي تعليقاهتا يف ىذا الشأن حبلول  61نيسان/أبريل  ،4162لكي ينظر فيها الفريق .وطُلب
كذلك إىل الفريق العامل فيما بٌن الدورات أن يعد مشروعاً منقحاً للقائمة والتوضيحات ادلتصلة هبا ،مع األخذ
يف االعتبار التعليقات ادلقدمة من جانب األطراف وغًنىا من اجلهات ،حبلول  61حزيران/يونيو  ،4162وأن
يقدم ادلشروع ادلنقح إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع لكي ينظر فيو ،إىل جانب توصياتو
بشأن النقاط اليت ميكن أن يكون تقدمي توجيهات إضافية بشأهنا مفيداً ،وخيارات اختاذ ادلزيد من اخلطوات
باجتاه التفسًن ادلتجانس للمصطلحات.
 - 2ويف ادلقرر ا ب  6/66 -دعا مؤدتر األطراف الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع إىل أن
ينجز الصيغة النهائية من القائمة والتوضيحات ادلتصلة هبا وأن يعد مشروع مقرر ،مبا يف ذلك بشأن النقاط اليت
ميكن أن يكون تقدمي توجيهات إضافية بشأهنا مفيداً وبشأن خيارات اختاذ خطوات إضافية باجتاه التفسًن
ادلتجانس للمصطلحات ،مبا يف ذلك اخليارات الطوعية ادلمكنة وادللزمة قانونياً ،للنظر فيها واحتمال اعتمادىا
من جانب مؤدتر األطراف يف اجتماعو الثاين عشر.

ثانياً  -التنفيذ
 - 1عقب االجتماع احلادي عشر دلؤدتر األطراف ،يف  2حزيران/يونيو  ،4163أرسلت األمانة إىل مجيع
األطراف طلباً للحصول على معلومات بشأن متابعة ادلبادرة القطرية اإلندونيسية السويسرية :تقدمي ادلزيد من
التوضيحات القانونية ،وطلب ترشيح خرباء وكذلك إبداء الرغبة من جانب أي طرف للعمل كدولة رائدة يف
الفريق العامل فيما بٌن الدورات ،حبلول  31حزيران/يونيو .4163
 - 1وقدمت األطراف الثالثة عشر التالية ترشيحات خلرباء :األرجنتٌن ،وأدلانيا ،واالحتاد األورويب ،وبًنو،
وتوغو ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،والدامنرك ،وسويسرا ،وشيلي ،وكولومبيا ،ومصر ،وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،واليابان .ومل يعرب أي طرف عن رغبتو يف العمل كدولة رائدة .وانتخب أعضاء الفريق
العامل فيما بٌن الدورات السيدة جيمينا نيتو (كولومبيا) رئيسةً.
 - 7وتسلمت األمانة مسامهةً ماليةً من سويسرا لدعم عمل الفريق العامل فيما بٌن الدورات ،مما مكن
الفريق من توظيف مستشار.
 - 8ومن خالل العمل باستخدام الوسائل اإللكرتونية ،مبا يف ذلك عن طريق عقد مشاورات عرب اإلنرتنت
يومي  61كانون األول/ديسمرب  4163و 1شباط/فرباير  ،4162وضع الفريق العامل فيما بٌن الدورات أول
مشروع للقائمة ادلنقحة والتوضيحات ادلتصلة هبا وجرى نشره على ادلوقع الشبكي التفاقية بازل يوم 61
شباط/فرباير  4162وأرسل إىل مجيع األطراف وادلراكز اإلقليمية التفاقية بازل مع دعوة لألطراف وغًنىا من
اجلهات للتعليق على ادلشروع حبلول  61نيسان/أبريل .4162
 - 9وقد عرب الفريق العامل فيما بٌن الدورات خالل مشاوراتو عرب شبكة اإلنرتنت يوم  1شباط/فرباير
 4162عن رغبتو يف عقد اجتماع مباشر ،رىناً بتوفر التمويل ،يف أوائل حزيران/يونيو  4162لكي يتسىن لو
إجناز ما تبقى من أنشطة .وعليو فقد طلب الفريق إىل األمانة أن تطلب ادلساعدة من اجلهات ادلاحنة احملتملة وأن
تستكشف خيارات عقد ىذا االجتماع.
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 - 61ويف  69آذار/مارس  4162تلقت األمانة تأكيداً من سويسرا بأهنا ستسدد التكاليف ادلرتبطة بعقد
اجتماع الفريق .وسيعقد االجتماع األول للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف مونرتو بسويسرا يومي  4و3
حزيران/يونيو  4162هبدف دتكٌن الفريق من إدتام أعمالو.
 - 66وترد يف الوثيقة  UNEP/CHW/OEWG.9/INF/20قائمة ادلصطلحات بعد األخذ بعٌن االعتبار
التعليقات اليت قدمتها األطراف وغًنىا من اجلهات بشأن ادلشروع األول للقائمة ادلنقحة والتوضيحات ادلتصلة
هبا ،والتوصيات بشأن النقاط اليت ميكن أن يكون تقدمي توجيهات إضافية بشأهنا مفيداً ،والتوصيات بشأن
خيارات اختاذ خطوات إضافية باجتاه التفسًن ادلتجانس للمصطلحات مبا يف ذلك اخليارات الطوعية وادللزمة
قانونياً ادلمكنة ،وذلك لكي ينظر فيها الفريق العامل يف اجتماعو التاسع .كما ترد يف مرفق مذكرة األمانة بشأن
ىذا ادلوضوع ( )UNEP/CHW/OEWG.9/INF/21التعليقات اليت قدمتها األطراف وغًنىا من اجلهات بشأن
مشروع القائمة الذي نُشر بتاريخ  61شباط/فرباير .4162

ثالثاً  -اإلجراء المقترح

 - 64قد يرغب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف أن يعتمد مقرراً على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل ادلفتوح العضوية
القانونية؛

-6

يرحب بالعمل الذي اضطلع بو الفريق الصغًن العامل فيما بٌن الدورات ادلعين بالتوضيحات

 - 4يوصي بأن يعتمد مؤدتر األطراف يف اجتماعو الثاين عشر قائمة ادلصطلحات ،والتوصيات
بشأن النقاط اليت ميكن أن يكون تقدمي توجيهات إضافية بشأهنا مفيداً ،والتوصيات بشأن خيارات اختاذ
خطوات إضافية باجتاه التفسًن ادلتجانس للمصطلحات بالصيغة اليت قدمها هبا الفريق الصغًن العامل فيما بٌن
()6
الدورات ادلعين بالتوضيحات القانونية إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع.
_________________
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