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مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع الثاني عشر
جنيف ُٓ-ْ ،أيار/مايو َُِٓ

تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
عبر الحدود عن أعمال اجتماعو الثاني عشر
أوالً  -مقدمة
ُ  -قررت مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب
اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة
خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة دبوجب مقرراهتا
ا ب َِ/ُُ-كا ر ،ُِ/ٔ -كا س ،ِٓ/ٔ -على التوايل ،عقد االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل بالتسلسل يف عاـ َُِٓ (كيشار إليها فيما بعد على أهنا ’’اجتماعات عاـ َُِٓ‘‘) .كقررت
مؤسبرات األطراؼ أيضان أف تتضمن اجتماعاهتا لعاـ َُِٓ ’’جلسات مشًتكة ،كفقان ؼبقتضى اغباؿ ،تتناكؿ
مسائل مشًتكة‘‘’’ ،كستحدد األكلويات عبدكؿ األعماؿ كجدكؿ زمٍت يركزاف على اؼبسائل اؼبوضوعية اؼبتعلقة
بتنفيذ االتفاقيات ،كيوفراف الوقت الكايف لبحثها‘‘.
ِ  -ككفقان للمقررات أعبله ،ككما جاء دبزيد من التفصيل يف إطار الفرع رابعان  -جيم تضمنت اجتماعات
عاـ َُِٓ جلسات مشًتكة لتناكؿ القضايا الشاملة اليت هتم االتفاقيات الثبلث ،ككذلك افتتاح االجتماعات
كتنظيمها .كيصف ىذا التقرير اعبلسات اؼبشًتكة ؼبؤسبرات األطراؼ الثبلثة فضبلن عن اعبلسات اؼبنفصلة
لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ .ككما ىو اغباؿ يف ىذا التقرير ،يغطي تقرير االجتماع
السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21كتقرير االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية استكهومل ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36اعبلسات اؼبشًتكة الجتماعات مؤسبرات األطراؼ الثبلثة إضافة
إىل اعبلسات اؼبنفصلة لكل اجتماع على حدة.

ثانياً  -افتتاح االجتماعات (البند  1من جدول األعمال)
ّ  -رحب السيد جاف دكزيك ،مدير اؼبكتب اإلقليمي ألكركبا التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،القائم
بدكر مدير اؼبراسم ،باؼبشاركُت يف اجتماعات عاـ َُِٓ.
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ألف  -البيانات االفتتاحية
ْ  -أيلقيت بيانات افتتاحية من جانب كل من السيد ركلف بايت ،األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل؛ كالسيد كبليتوف كامباهنوال ،األمُت التنفيذم التفاقية ركترداـ؛ كالسيد بركنو أكبريل ،كزير
الدكلة االربادم السويسرم لشؤكف البيئة ،كالسيد أكيم شتاينر ،اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛
كالسيدة ناككو إيشي ،كبَتة اؼبوظفُت التنفيذيُت كرئيسة مرفق البيئة العاؼبية.
ٓ  -كرحب السيد بايت ،يف بيانو ،باؼبشاركُت يف اجتماعات عاـ َُِٓ ،كأعرب عن التزامو الشخصي
دبهمة ربقيق أىداؼ اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كقاؿ إف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات
تساىم ،يف اعبوانب االقتصادية للتنمية اؼبستدامة ،ليس ىذا فحسب بل كيف اعبوانب االجتماعية أيضان ،كهبب
على صبيع البلداف ربديد أكلويات إدماجها يف جدكؿ أعماؿ السياسة العاؼبية ،مع ضماف أف تظل على رأس
جدكؿ األعماؿ الوطٍت .كربقيقان ؽبذه الغاية ،قاؿ إنو من اؼبهم تعزيز دكر كقدرة اؼبراكز اإلقليمية ،كتعزيز الشراكة
مع اؼبنظمات غَت اغبكومية كالقطاع اػباص ،كتوسيع عملية التآزر لتشمل اؼبستويات اإلقليمية كالوطنية .كبعد
أف أشار إىل موضوع االجتماعات اغبالية ،االنتقاؿ من العلم إىل العمل :العمل من أجل و
غد أكثر أمانان ،قاؿ
إنو من احملتمل أف تؤدم أىداؼ التنمية اؼبستدامة اعبديدة إىل ربفيز ىذا التحرؾ ،كمع ذلك البد من مؤشرات
قوية جملموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات من أجل ضماف ضباية الصحة البشرية كالبيئة دكف فرض قيود اقتصادية
ال داعي ؽبا على البلداف ،كالصناعات ،كاألفراد.
ٔ  -كفيما يتعلق باؼبقررات الرئيسية بشأف جداكؿ األعماؿ الفردية ؼبؤسبرات األطراؼ الثبلثة ،اسًتعي
االىتماـ بشكل خاص إىل تلك اؼبتعلقة باؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية
كالكهربائية عرب اغبدكد ،ككصف اعتمادىا بأنو يعد خطوة حاظبة لضماف اإلدارة السليمة ؼبسار النفايات الذم
ينمو بسرعة على ىذا الكوكب ،إىل جانب تلك اؼبقررات بشأف إدراج اؼبواد الكيميائية دبوجب اتفاقييت استكهومل
كركترداـ .كفيما يتعلق باالتفاقيتُت األخَتتُت ،هبب تعليق أنبية خاصة على إنشاء آليات تيسَتية ؼبساعدة
األطراؼ على حل قضاياىا اؼبتعلقة بالتنفيذ كاالمتثاؿ ،كحث األطراؼ يف تلك االتفاقيات على التوصل التفاؽ
بشأف اؼبسائل اؼبتبقية اليت سبنع اعتماد مثل ىذه اآللية.
ٕ  -كأعرب يف ختاـ كلمتو عن امتنانو للبلداف اؼباكبة ،دبا فيها الصُت ،كالدامبرؾ ،كفنلندا ،كفرنسا ،كأؼبانيا،
كالنركيج ،كبولندا ،كالسويد ،كسويسرا ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،اليت أتاحت مسانباهتا مشاركة أطراؼ من
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف االجتماعات التحضَتية اإلقليمية كاجتماعات
األطراؼ عاـ َُِٓ نظران ألف إسهامات البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ تعد حاظبة
للتوصل إىل نتيجة ناجحة.
ٖ  -كبدأ السيد كامباهنوال بيانو بتقدًن عزائو لوفد نيباؿ يف أعقاب الزلزاؿ الذم ضرب بلده ككانت لو
عواقب مدمرة .كأثٍت أيضان على التزاـ البلد األكيد باتفاقية ركترداـ كما يتضح من اإلخطارات الثمانية عشر
للتدابَت التنظيمية النهائية اليت قدمها مؤخران بالنسبة ؼببيدات آفات ـبتلفة بالرغم من تلك اؼبأساة .كاسًتعى
االىتماـ إىل اؼبعرض العلمي الذم سينظم على ىامش االجتماعات اغبالية ،كالذم سيقوـ اؼبدير العاـ ؼبنظمة
األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة عند افتتاحو بإلقاء كلمة أماـ األطراؼ .كأضاؼ أنو أثناء كل اجتماع ؼبؤسبر
األطراؼ ،جرل حبث اؼبواد الكيميائية اليت أكصت عبنة اؼبواد الكيميائية بإدراجها يف اؼبرفق الثالث لبلتفاقية .فإذا
أيضيف مبيداف لآلفات كالصيغتاف ؼببيدات اآلفات الشديدة اػبطورة إىل جدكؿ األعماؿ ،فهذا من شأنو أف
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يظهر أنبية االتفاقية ،خاصة بالنسبة للبلداف النامية حيث تشكل الزراعة القطاع الرئيسي ،كحيث تعرض ظركؼ
استخداـ مبيدات اآلفات اؼبزارعُت كأسرىم ؼبخاطر كبَتة يف الغالب.
ٗ  -كبعد أف نبُت أنشطة منظمة األغذية كالزراعة اليت تدعم عمل اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،أشار
إىل إف االتفاقيات ستقوـ أيضان بدكر ىاـ يف مساعدة البلداف على ربقيق األىداؼ اإلمبائية ؼبا بعد عاـ َُِٓ.
كيف ختاـ كلمتو ،تعهد بااللتزاـ دبمارسة األمانات اػباصة بالعمل معان بصورة كثيقة لتقدًن مستو ول رفيع من
الدعم لؤلطراؼ ،كسبٌت ؽبم مداكالت ناجحة يف االجتماعات اغبالية.
َُ  -كرحب السيد أكبريل يف بيانو باؼبشاركُت يف جنيف ،كحثهم على االستفادة من النجاح الذم ربقق يف
االجتماعات اؼبشًتكة السابقة ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كاالستعانة باستعراض
عملية التآزر ؼبواصلة االتساؽ كالتعاكف يف ؾباالت من قبيل االمتثاؿ ،كاؼبساعدة التقنية كاؼبالية ،كتوجيو اآللية
اؼبالية ،حىت يبكن التصدم للتحديات السياسية كالتقنية كاالسًتاتيجية اليت تواجو االتفاقيات الثبلث بطريقة
شاملة توفر األساس لسياسات مًتابطة كحاكمة ،بينما تزيد من كضوح صورة ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات.
كانتقل إىل بنود جداكؿ أعماؿ االجتماعات الفردية ،فسلط الضوء على األنبية اػباصة ؼبواصلة كضع مبادئ
توجيهية عن اإلدارة السليمة بيئيان لنقل النفايات اػبطرة عرب اغبدكد ،نظران لنمو حجم النفايات اإللكًتكنية،
كربدم التمييز بينها كبُت اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة ،فبا ييسر بدء نفاذ تعديل اغبظر اػباص
باتفاقية بازؿ؛ كاعتماد آليات االمتثاؿ الكفؤه كالفعالة دبوجب اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل لضماف حصوؿ
األطراؼ اليت تواجو صعوبات يف االمتثاؿ على الدعم البلزـ؛ كإدراج صبيع اؼبواد اليت أكصت هبا عبنة استعراض
اؼبواد الكيميائية كعبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة يف االتفاقيتُت األخَتتُت ،دبا يف ذلك تلك اؼبواد اليت
كانت موضوع نقاش يف اجتماعات سابقة .كقاؿ إف اؼبسألة األخَتة تيعد حاظبة لضماف فعالية االتفاقيتُت،
ككذلك مصداقية ىيئاهتما العلمية.
ُُ  -كأعرب يف ختاـ بيانو عن ثقتو يف أف يعمل اؼبشاركوف يف االجتماعات اغبالية بركح اؼبشاركة البناءة
كالرباغماتية اليت اتسمت هبا ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،لكي وبققوا بذلك نتائج ملموسة ذبعل
االتفاقيات الثبلث أكثر فعالية ككفاءة كاتساقان كمشوالن كيتمكنوا كذلك من تعزيز كتطوير كل اتفاقية من
االتفاقيات.
ُِ  -كرحب السيد شتاينر باؼبشاركُت يف مكاف شهد ساعات طويلة من اؼبفاكضات اؼبكثفة .كأضاؼ أف
عاـ َُِٓ ييعد ببل شك عامان مهمان :فيتعُت ازباذ مقررات ىامة بشأف قضايا من قبيل أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ،كتغَت اؼبناخ ،كما أف اجتماعات مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل عاـ َُِٓ
ؽبا صلة كثيقة بتلك اؼبفاكضات .كاسًتعى االىتماـ إىل ثبلثة أرقاـ تيعد شاىدان على أنبيتها األساسية .أكالن ،يف
الفًتة ما بُت عامي َُٕٗ ،ََُِ-زادت القيمة السنوية لئلنتاج العاؼبي من اؼبواد الكيميائية من َُٕ مليار
دكالر إىل ِ ْ,تريليوف دكالر ،فبا يشَت إىل األنبية االقتصادية ؽبذه اؼبواد اليت يتعُت على البلداف التعامل معها.
ثانيان ،يوجد أكثر من مائة ألف مادة كيميائية متداكلة كمعًتؼ هبا ،تؤثر على جسم اإلنساف كعلى البيئة،
كتتخلف القدرة على فهم آثارىا عن قيمتها االقتصادية كتنميتها .ثالثان ،يؤدم التسمم اؼبهٍت يف صناعة اؼبواد
الكيميائية إىل كفاة كبو مليوف شخص كل عاـ .كؽبذا من الضركرم ضماف أف تكوف معرفة كقدرة اؼبنظمات
الدكلية كافية لتمكُت صانعي القرار ،كاؼبواطنُت كغَتىم من التعامل مع الفرص اليت يتيحها االقتصاد القائم على
اؼبواد الكيميائية يف القرف اغبادم كالعشرين .كليس اؽبدؼ ىو إيقاؼ عجلة التنمية االقتصادية ،كإمبا اغبد من
اؼبخاطر كربسُت اؼبعايَت ،كضماف اؼبساءلة فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية.
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ُّ  -كبعد أف لفت األنظار إىل تكاليف الرعاية الصحية كالعائدات اؼبفقودة اؼبرتبطة باؼبواد الكيميائية اؼبسببة
الضطرابات الغدد الصماء يف االرباد األكركيب ،قاؿ إف ىذه التكاليف كانت مؤشران كاضحان على سبب أنبية
القرارات الصادرة عن اجتماعات االتفاقيات ذات الصلة باؼبواد الكيميائية يف ضماف استخداـ اؼبواد الكيميائية
للغرض اؼبقصود منها دكف التسبب يف أضرار ال داعي ؽبا .كمن اؼبؤكد ،على سبيل اؼبثاؿ ،أف ىف مقدكرنا
مكافحة اؼببلريا دبواد غَت مادة الدم دم يت الكيميائية اليت عفا عليها الزمن ،كلضماف االبتعاد عن مقايضة
تكاليف األضرار مقابل بعض اؼبنافع .كيتطلب ىذا التحوؿ تكافبلن دكليان كإجراءات كطنية تًتكز حوؿ مبادئ
التعاكف كالتكافل .فقد أثبت التاريخ أف ىذه اإلجراءات ليست سهلة التحقيق ،كقد ذبمع عرب السنوات مَتاث
من اإلحباط كخيبة األمل كالتطلعات غَت اؼبتحققة .غَت أف دكرة استغرقت عقدان من التعاكف يف الوقت اغباضر
تركت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل على أعتاب إقبازات كاعدة ضخمة يف ؾباؿ إدارة اؼبواد الكيميائية .كمن
الضركرم لعبور ىذه العتبات االقًتاب من بعض القضايا مثل إدراج اؼبواد الكيميائية يف قوائم يف االتفاقيات
كاالمتثاؿ كالتمويل بركح من حسن النية كالثقة العميقُت حىت يبكن كضع حزمة كاملة من التدابَت لضماف
مسانبة االتفاقيات اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية يف ازدىار كرفاه اعبميع.
ُْ  -كأبرزت السيدة إشيي يف مبلحظاهتا اإلقبازات اليت حققها مرفق البيئة العاؼبية خبلؿ السنتُت اؼباضيتُت
دبا يف ذلك التوسع يف حافظتو اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية كتقدًن الدعم للمشركعات اؼبتعلقة بالقضاء على
اؼبلوثات العضوية الثابتة كرصدىا .كقالت إف من الضركرم التطلع إىل أىداؼ أكرب لدل معاعبة القضايا الرئيسية
اليت هتدد بتقويض التنمية يف اؼبستقبل مثل زيادة الضغوط على رأس اؼباؿ الطبيعي كالنظم اإليكولوجية بسبب
أمباط االستهبلؾ اغبالية ،كالنمو السكاين ،كذباكز حدكد الكوكب .كشددت ،على كجو اػبصوص ،على أنبية
معاعبة تأثَتات التلوث الكيميائي الذم أقرت اؼبناقشات اؼبستمرة بشأف أىداؼ التنمية اؼبستدامة أنو يعترب من
معوقات التنمية اؼبستدامة .كقالت إف ذلك عبلكة على التنفيذ الفعاؿ التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل يدعو
إىل إحداث تغيَت منهجي يف النهج اؼبتبعة للتعامل مع اؼبواد الكيميائية كخاصة تلك الداخلة يف اؼبواد اإللكًتكنية
سريعة االنتشار كغَت ذلك من السلع يف االستخداـ اليومي .كعلى ذلك فإف مرفق البيئة العاؼبية يشجع
االستثمار يف ذبنب التلوث من مصدره األساسي كىو األمر الذم يثبت فعالية أكرب من حيث الكلفة ،كيؤدم
إىل إنتاج كاستهبلؾ أكثر أمنان كاستدامة .كبعد أف شددت بصورة خاصة على الشراكات مع القطاع اػباص
لفتت األنظار ،ضمن صبلة أمور ،إىل مشركعُت يف الصُت يهدفاف إىل ذبنب االنبعاثات كعدـ إنتاج ملوثات
عضوية ثابتة يف اؼبستول العلول لضماف التخلص منها يف منتجات اؼبستول األدىن .كيف نفس الوقت ،كضع
مرفق البيئة العاؼبية أىدافان طموحة للتخلص من َََ َٖ طن من ىذه اؼبلوثات كقدـ العديد من اؼبشركعات
ػبفض كمية تبلغ َََِ طن من اؼبلوثات العضوية الثابتة يف العاـ دبا يف ذلك مادتُت مت ربديدنبا مؤخران جمللس
مرفق البيئة العاؼبية .كيعمل مرفق البيئة العاؼبية بقوة على توفَت قدر أكرب من الدعم للبلداف من خبلؿ إنشاء ؾباؿ
تركيز متكامل يتناكؿ اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كبرنامج دعم مكرس ؼبساعدة الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية.
كبعد أف أشادت باتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل باعتبارىا شريكة ملتزمة ،خلصت إىل حث اؼبشاركُت يف
االجتماعات اؼبشًتكة اغبالية على أف يشمركا عن سواعدىم كيشاركوا يف اؼبداكالت اؽبامة اليت يبكن أف تدفع
االتفاقيات إىل االماـ.
باء -

االحتفال بالتعديل الخاص بالحظر
ُٓ  -كجزء من عملية متابعة اؼببادرة القطرية اؼبشًتكة بُت اندكنيسيا كسويسرا لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ،
ترأس السيد أكبريل (سويسرا) كالسيد راسيو ريدك ساين (اندكنيسيا) احتفاالن دبناسبة التصديق على التعديل

4

UNEP/CHW.12/27

اػباص باغبظر يف اتفاقية بازؿ من جانب ستة بلداف أخرل منذ االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف تلك
االتفاقية :بنن ،ككولومبيا ،كالكونغو ،ككوت ديفوار ،كغواتيماال كبَتك.
جيم  -البيانات االفتتاحية لرؤساء اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
ُٔ  -عقب اغبفل الذم أقيم دبناسبة التعديل اػباص باغبظر ،ألقى السيد آندرزجيو ياغوشيتش (بولندا)،
رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كالسيد ؿبمد خشاشنو (األردف) ،رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ،
كالسيدة جوىاناه ليزينغر بيتز (السويد) ،رئيسة مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل ،بيانات افتتاحية أبرزكا فيها
اإلقبازات الرئيسية اليت حققتها االتفاقيات الثبلث حىت اآلف كالتحديات اؼببينة يف جداكؿ أعماؿ االجتماعات
اعبارية كاليت يتعُت التغلب عليها لضماف التقدـ يف اؼبستقبل .كقالوا إف من الضركرم أف تؤدم االجتماعات
اعبارية إىل زيادة تعزيز حاالت التآزر اليت تطورت عرب السنتُت اؼباضيتُت ،مع تركيز خاص على التعاكف اإلقليمي
كتقاسم اؼبعلومات كالوضوح القانوين كاؼبساعدات التقنية كاؼبالية ،كبالنسبة التفاقييت ركترداـ كاستكهومل إنشاء
آليات لتيسَت االمتثاؿ.
دال -

البيانات اإلقليمية
ُٕ  -كألقى عدد من اؼبمثلُت الذين تكلموا نيابة عن ؾبموعات من البلداف بيانات عامة بشأف القضايا اليت
ستتم مناقشتها خبلؿ االجتماعات .كترد ىذه البيانات بالصيغة اليت قدمت هبا يف الوثائق
.UNEP/CHW.12/INF/57-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/41-UNEP/POPS/COP.7/INF/62

ىاء -

االفتتاح الرسمي
ُٖ  -افتتح السيد آندرزجيو ياغوشيتش كالسيد خشاشنو كالسيدة ليزينغر على التوايل االجتماع الثاين عشر
التفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل رظبيان عند الساعة ّٓ ُِ/بعد ظهر يوـ ْ أيار/مايو َُِٓ.

ثالثاً  -إقرار جدول األعمال (البند  2من جدول األعمال)
ُٗ  -اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ جدكؿ األعماؿ التايل الجتماعو الثاين عشر يف ضوء جدكؿ
األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة :UNEP/CHW.12/1
ُ  -افتتاح االجتماع.
ِ  -إقرار جدكؿ األعماؿ.
ّ  -اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

انتخاب أعضاء اؼبكتب؛

(ب) تنظيم العمل؛
(ج) تقرير عن كثائق تفويض اؼبمثلُت يف االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ.
ْ  -مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية:
(أ)

اؼبسائل االسًتاتيجية:
’ُ‘ متابعة اؼببادرة القطرية بقيادة اندكنيسيا كسويسرا لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ؛
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’ِ‘ اإلطار االسًتاتيجي؛
’ّ‘ إعبلف كارتاخينا بشأف منع توليد النفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات كالتقليل
منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا؛
(ب) اؼبسائل العلمية كالتقنية:
’ُ‘ اؼببادئ التوجيهية التقنية؛
’ِ‘ تعديبلت مرفقات اتفاقية بازؿ؛
’ّ‘ تصنيف النفايات ككصف خصائصها اػبطرة؛
’ْ‘ تقدًن التقارير الوطنية؛
(ج) اؼبسائل القانونية كاؼبسائل اؼبتعلقة باالمتثاؿ كاإلدارة:
’ُ‘ اللجنة اؼبعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا؛
’ِ‘ التشريعات الوطنية كاإلخطارات كإنفاذ االتفاقية كاعبهود اؼببذكلة ؼبكافحة االذبار
غَت اؼبشركع؛
(د)

اؼبساعدة التقنية:
’ُ‘ بناء القدرات؛
’ِ‘ اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ؛
’ّ‘ تنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/بشأف توسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف
النامية كالبلداف األخرل احملتاجة إىل اؼبساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ؛

(ق) التعاكف كالتنسيق كالشراكات على الصعيد الدكيل:
’ُ‘ برنامج شراكة اتفاقية بازؿ؛
’ِ‘ التفكيك السليم بيئيان للسفن؛
’ّ‘ التعاكف مع اؼبنظمة البحرية الدكلية؛
’ْ‘ األكجو األخرل للتعاكف كالتنسيق الدكليُت؛
(ك) اؼبوارد اؼبالية؛
(ز)

عمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كبرنامج عملو للفًتة َُِٔ.َُِٕ-

ٓ  -برنامج العمل كاؼبيزانية.
ٔ  -مكاف انعقاد االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ كموعده.
ٕ  -اؼبسائل األخرل.
ٖ  -اعتماد التقرير.
ٗ  -اختتاـ االجتماع.
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َِ  -ككافق مؤسبر األطراؼ لدل اعتماد جدكؿ أعمالو على أف يناقش ربت البند ٕ ،مسائل أخرل ،مذكرة
تفاىم ؿبتملة بُت برنامج البيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كقبوؿ اؼبراقبُت يف االجتماعات يف إطار االتفاقية
كاالتصاالت الرظبية كدائرة بازؿ غبل مشكلة النفايات.

رابعاً  -المسائل التنظيمية (البند  3من جدول األعمال)
ألف  -الحضور
ُِ  -حضر االجتماع فبثلو األطراؼ البالغ عددىا َُٔ التالية :االرباد األكركيب ،كاالرباد الركسي ،كإثيوبيا،
كأذربيجاف ،كاألرجنتُت ،كاألردف ،كأرمينيا ،كإريًتيا ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كإستونيا ،كإسرائيل ،كأفغانستاف،
كإكوادكر ،كألبانيا ،كأؼبانيا ،كاإلمارات العربية اؼبتحدة ،كأنتيغوا كبربودا ،كاندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كإيراف
(صبهورية  -اإلسبلمية) ،كآيرلندا ،كإيطاليا ،كباراغوام ،كباكستاف ،كباالك ،كالبحرين ،كالربازيل ،كالربتغاؿ،
كبلجيكا ،كبلغاريا ،كبليز ،كبنما ،كبنن ،كبوتاف ،كبوتسوانا ،كبوركينا فاسو ،كبوركندم ،كالبوسنة كاؽبرسك،
كبولندا ،كبوليفيا (دكلة  -اؼبتعددة القوميات) ،كبَتك ،كبيبلركس ،كتايلند ،كتركيا ،كترينيداد كتوباغو ،كتشاد،
كتوغو ،كتونس ،كتونغا ،كجامايكا ،كاعببل األسود ،كاعبزائر ،كجزر القمر ،كجزر كوؾ ،كجزر مارشاؿ ،كصبهورية
أفريقيا الوسطى ،كاعبمهورية التشيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كاعبمهورية العربية
السورية ،كصبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية ،كصبهورية الكونغو الديبقراطية ،كصبهورية الك الديبقراطية الشعبية،
كصبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقا ،كصبهورية مولدكفا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا ،كجيبويت ،كالدامبرؾ،
كدكمينيكا ،كركمانيا ،كزامبيا ،كزمبابوم ،كساموا ،كساف تومي كبرينسييب ،كسانت كيتس كنيفس ،كسانت لوسيا،
كسرم النكا ،كالسلفادكر ،كسلوفاكيا ،كسنغافورة ،كالسنغاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كسوريناـ ،كالسويد،
كسويسرا ،كسيشيل ،كشيلي ،كصربيا ،كالصُت ،كالعراؽ ،كعماف ،كغابوف ،كغامبيا ،كغانا ،كغواتيماال ،كغيانا،
كغينيا ،كغينيا االستوائية ،كغينيا-بيساك ،كفرنسا ،كالفلبُت ،كدكلة فلسطُت ،كفنزكيبل (صبهورية  -البوليفارية)،
كفنلندا ،كفييت ناـ ،كقربص ،كقطر ،كقَتغيزستاف ،ككابو فَتدم ،ككازاخستاف ،كالكامَتكف ،ككركاتيا ،ككمبوديا،
ككندا ،ككوبا ،ككوت ديفوار ،ككوستاريكا ،ككولومبيا ،كالكونغو ،كالكويت ،ككَتيباس ،ككينيا ،كالتفيا،
كلكسمربغ ،كليربيا ،كليتوانيا ،كليسوتو ،كمالطة ،كمايل ،كماليزيا ،كمدغشقر ،كمصر ،كاؼبغرب ،كاؼبكسيك،
كمبلكم ،كملديف ،كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية ،كموريتانيا ،كموريشيوس ،كموزامبيق،
كميامبار ،كناميبيا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كالنيجر ،كنيجَتيا ،كنيكاراغوا ،كنيوزيلندا ،كاؽبند ،كىندكراس،
كىنغاريا ،كىولندا ،كالياباف ،كاليمن ،كاليوناف.
ِِ  -كباإلضافة إىل ذلك ،حضر االجتماع فبثلو دكلتُت غَت طرفُت يف االتفاقية :الكرسي الرسويل كالواليات
اؼبتحدة األمريكية .كحضر االجتماع أيضان فبثلو ستة أطراؼ مل تقدـ كثائق تفويضها حسب األصوؿ :أككرانيا،
كبربادكس ،كلبناف ،كليبيا ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كمنغوليا.
ِّ  -كمثلت دبراقبُت ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة التالية :اللجنة االقتصادية ألكركبا ،كمنظمة
األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،كمرفق البيئة العاؼبية ،كمنظمة العمل الدكلية ،كاالرباد الدكيل لبلتصاالت،
كمفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،كبرنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة) ،كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية ،كمعهد األمم اؼبتحدة
للتدريب كالبحث ،كمعهد األمم اؼبتحدة األقاليمي لبحوث اعبريبة كالعدالة ،كمكتب األمم اؼبتحدة ػبدمات
اؼبشركعات ،كمنظمة الصحة العاؼبية.
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ِْ  -كمثلت اؼبنظمات اغبكومية الدكلية التالية دبراقبُت :اؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية (اإلنًتبوؿ) ،كجامعة
الدكؿ العربية ،كمركز بلداف اعبنوب.
ِٓ  -كمثلت دبراقبُت اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التابعة التفاقية بازؿ كاؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التابعة
التفاقية استكهومل التالية :اؼبركز اإلقليمي عبنوب شرؽ آسيا التابع التفاقية بازؿ/اؼبركز اإلقليمي لبناء القدرات
كنقل التكنولوجيا يف اندكنيسيا التابع التفاقية استكهومل؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية بازؿ للتدريب كنقل التكنولوجيا
آلسيا كمنطقة احمليط اؽبادئ (مركز بازؿ  -الصُت)/اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا يف الصُت (مركز استكهومل  -الصُت)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية بازؿ للبلداف الناطقة باللغة الفرنسية
يف أفريقيا (مركز بازؿ  -السنغاؿ)/اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا يف السنغاؿ
(مركز استكهومل  -السنغاؿ)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية بازؿ للبلداف الناطقة باللغة اإلقبليزية يف أفريقيا (مركز
بازؿ -جنوب أفريقيا)/اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا يف جنوب أفريقيا (مركز
استكهومل  -جنوب أفريقيا)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا/مركز النشاط
اإلقليمي لئلنتاج األنظف ،خطة عمل البحر اؼبتوسط؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا (مركز استكهومل  -اعبمهورية التشيكية)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا (مركز استكهومل  -اؽبند)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا (مركز
استكهومل  -كينيا)؛ اؼبركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات كنقل التكنولوجيا (مركز استكهومل-
الكويت).
ِٔ -كمثل عدد من اؼبنظمات غَت اغبكومية بصفة مراقب .كقد أدرجت أظباء تلك اؼبنظمات يف قائمة
اؼبشاركُت (.)UNEP/CHW.12/INF/58-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/42-UNEP/POPS/COP.7/INF/63
باء  -انتخاب أعضاء المكتب
ِٕ  -كفقان للمادة ُِ من النظاـ الداخلي ،عمل أعضاء اؼبكتب التالية أظباؤىم اؼبنتخبوف خبلؿ االجتماع
اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أعضاء ؼبكتب االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ:
الرئيس:

السيد آندرزجيو ياغوشيتش (بولندا)

نواب الرئيس:

السيد ىادم فرجوند (صبهورية إيراف اإلسبلمية)
السيدة غيلياف غوثرم (جامايكا)
السيد ىنرم كيليمز (ليبَتيا)
السيد فبلفُت جوبَت (سيشيل)
السيد لوكا أرنولد (سويسرا)
السيد علي عبداهلل أضبد الذحباين (اليمن)

ِٖ  -مل تتمكن السيدة مارا كورابا (بلجيكا) ،كالسيد سَتغي تربلكوؼ (االرباد الركسي) ،كالسيد باترسيو
سلفا (أكركغوام) ،الذين مت انتخاهبم نوابان للرئيس خبلؿ االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ ،من استكماؿ
فًتة كاليتهم .كإعماالن للمادة ِْ مت انتخاب مواطٍت السيدة كورابا كالسيد سيلفا ،السيد يورغ أريتز ،كالسيدة
لورا ديبوكم على التوايل .كحل ؿبل السيدة ديبوكم بعد ذلك مواطنتها السيدة أكغستينا كاميلي .كمل يقدـ مرشح
للحلوؿ ؿبل السيد تربلكوؼ ،كظل مقعده يف اؼبكتب شاغران.
ِٗ  -كإعماالن للمادة ُِ ،توىل السيد أرنولد العمل مقرران.
8

UNEP/CHW.12/27

َّ  -كعمبلن بأحكاـ اؼبادة ُِ أيضان ،انتخب مؤسبر األطراؼ األشخاص التالية أظباؤىم أعضاء يف اؼبكتب
اعبديد كتبدأ فًتة كاليتهم من هناية االجتماع اغبايل كتنتهي بنهاية االجتماع العادم التايل ؼبؤسبر األطراؼ:
الرئيس:

ؿبمد عقلة حسُت خشاشنو (األردف)

نواب الرئيس:

السيدة إيلس فاف دم فيلدم (بلجيكا)
السيدة أليسوف كينيدم (كندا)
السيدة غايا ىَتنانديس (كولومبيا)
السيدة ىينرم كيليامز (ليربيا)
السيد لورينس إيدكاردز (جزر مارشاؿ)
السيد دراغاف أسانوفيتش (اعببل األسود)
السيدة ماغدا غوسك (بولندا)
السيد عبدالرزاؽ مرزكقي (تونس)
السيدة أكغستينا كاميلي (أكركغوام)

جيم  -تنظيم العمل
ُّ  -يرد يف ىذا الفرع الذم يتناكؿ تنظيم العمل (البند ّ (ب) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ِّّٓ-
أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع (،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21
الفقرات ُّ  ،ّْ -كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
) ،(UNEP/POPS/COP.7/36الفقرات ِّ.ّٓ-
ِّ  -ككافقت مؤسبرات األطراؼ الثبلثة على تعديل كاحد يف جدكؿ األعماؿ اقًتح خبلؿ مناقشة البند ،بأف
تدار اجتماعاهتم كفقان ؼبذكرة التصورات كاعبدكؿ الزمٍت الواردة يف الوثائق UNEP/CHW.12/INF/1-
 UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/1-UNEP/POPS/COP.7/INF/1كUNEP/CHW.12/INF/2-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/2
 ،UNEP/POPS/COP.7/INF/2على التوايل ،كاليت ككفق عليها قبل االجتماعات من جانب مكاتب اؼبؤسبرات
الثبلثة .كسوؼ تتوىل اؼبكاتب تعديل اعبدكؿ الزمٍت كإدارة االجتماعات يوميان حسب مقتضى اغباؿ يف ضوء
تقدـ االجتماعات.
ّّ  -ككفقان للًتتيبات اؼبتفق عليها ،كعلى النحو الوارد يف مذكرة التصورات ،سوؼ تعقد مؤسبرات األطراؼ
يف االتفاقيات الثبلث دكرات مشًتكة كمنفصلة خبلؿ اجتماعاهتا .كخبلؿ الدكرات اؼبشًتكة ،ستناقش مؤسبرات
األطراؼ القضايا الشاملة اليت تؤثر يف اتفاقيتُت على األقل من االتفاقيات الثبلث .كعبلكة على ذلك سوؼ
تنشئ مؤسبرات األطراؼ أفرقة اتصاؿ كصياغة مشًتكة كمنفصلة ،حسبما تقتضيو حاجة االجتماعات اؼبختلفة دبا
تعتمد صبيع اؼبقررات رىنان بتأكيد من فريق االتصاؿ
يف ذلك فريق اتصاؿ مشًتؾ معٍت دبسائل اؼبيزانية .كسوؼ ى
اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقررات قد ركعيت يف برامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت
َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية .كسيكوف العدد اإلصبايل ألفرقة االتصاؿ
اجملتمعة يف آف كاحد ؿبدكدان لتيسَت مشاركة صبيع الوفود .كما كافقت مؤسبرات األطراؼ على أف يتناكب رؤساء
اؼبؤسبرات الثبلثة رئاسة اعبلسات اؼبشًتكة كأف كبلن منهم سوؼ يعمل ،لدل رئاستو ،نيابة عن الرؤساء الثبلثة.
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ّْ  -ككاف معركضان على مؤسبرات األطراؼ ،أثناء االضطبلع بأعماؽبا يف االجتماعات اغبالية ،كثائق عمل
ككثائق معلومات تتصل دبختلف البنود يف جدكؿ أعماؿ االجتماعات .كترد قوائم كثائق اتفاقات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل على التوايل ،مرتبة طبقان لبنود جدكؿ األعماؿ اليت تتصل هبا تلك الوثائق ،يف الوثائق اإلعبلمية
 ،UNEP/CHW.12/INF/4ك UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/3ك ،UNEP/POPS/COP.7/INF/61على التوايل.
ّٓ  -كأخطرت األمانة اؼبشاركُت يف االجتماع بتطبيق جديد لؤلجهزة احملمولة ’’تطبيق يب آر إس‘‘ ،الذم
يقدـ معلومات عن اعبداكؿ كمعلومات أخرل تتعلق باجتماعات عاـ َُِٓ.
دال  -تقرير بشأن وثائق تفويض الممثلين لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
ّٔ  -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق بوثائق تفويض اؼبمثلُت (البند ّ (ج) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة
اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ّّٕٗ-
أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع (،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21
الفقرات ّٔ ،ّٖ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
( ،(UNEP/POPS/COP.7/36الفقرات ّٕ.ّٗ-
ّٕ  -كعند تقدًن ىذا البند الفرعي ،صرح الرئيس بأنو خبلؿ الفًتة اؼبؤدية إىل اجتماعات عاـ َُِٓ،
اتفقت مكاتب اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل على اتباع هنج مشًتؾ إزاء كثائق تفويض اؼبمثلُت اؼبشاركُت
يف االجتماعات ،كيقضى ىذا النهج بقبوؿ كثائق التفويض األصلية بالشكل اؼبطلوب أك نيسخ سليمة منها،
على أساس الفهم بأنو يف حالة قبوؿ النيسخ ،فإف األصوؿ تيقدـ يف أسرع كقت فبكن.
ّٖ  -كبصدد مواصلتها التقدًن ،ذكرت فبثلة األمانة بأنو كفقان للقاعدة ُٖ من النظاـ الداخلي ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كالقاعدة ُٗ من النظاـ الداخلي ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كالقاعدة ُٗ من
النظاـ الداخلي ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل ،ستقوـ مكاتب اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بفحص
كثائق تفويض فبثلي األطراؼ اغباضرين يف االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ كاالجتماع
السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل على التوايل،
على أف يقوـ كل مكتب بتقدًن تقريره عن كثائق التفويض إىل مؤسبر األطراؼ يف جلسة منفصلة.
ّٗ  -كقد أيعلن أيضان يف إطار ىذا البند أنو يف بداية اجتماعات عاـ َُِٓ ،كاف ىناؾ ُّٖ طرفان يف
اتفاقية بازؿ ،كُْٓ طرفان يف اتفاقية ركترداـ ،كُٕٗ طرفان يف اتفاقية استكهومل.
َْ  -كبعد ذلك ،أكرد مكتب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أنو فحص كثائق تفويض فبثلي ُٔٔ طرفان يف
تلك االتفاقية سجلوا لبلجتماع ككجد اؼبكتب أف كثائق تفويض َُٔ طرفان سليمة حسب األصوؿ ،كمن أصل
تلك األطراؼ البالغ عددىا َُٔ ،قدمت سبعة أطراؼ نسخان من كثائق تفويض فبثليها ،كقد قبلها اؼبكتب
على أف تقدـ لو الوثائق األصلية يف أقرب كقت فبكن .كمل تقدـ ستة أطراؼ كثائق تفويض ؼبمثليها .كبذلك
تعترب تلك األطراؼ الستة مشاركة بصفة مراقب يف االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ كستسجل بتلك الصفة
يف تقرير االجتماع كيف قائمة اؼبشاركُت.
ُْ  -كاعتمد مؤسبر األطراؼ تقرير اؼبكتب بشأف كثائق تفويض اؼبمثلُت.
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خامساً -المسائل المتصلة بتنفيذ االتفاقية (البند  4من جدول األعمال)
ألف  -المسائل االستراتيجية
-1

متابعة المبادرة ال ُقطرية بقيادة اندونيسيا وسويسرا لتحسين فعالية اتفاقية بازل
ِْ  -قدمت فبثلة األمانة ىذا البند الفرعي ،مشَتة إىل اؼبقرر ا ب ُ/ُُ-بشأف متابعة اؼببادرة ال يقطرية
بقيادة اندكنيسيا كسويسرا ،كالذم يغطي بدء نفاذ تعديل اغبظر ،ككضع مبادئ توجيهية لئلدارة السليمة بيئيان
للنفايات ،كتقدًن توضيحات قانونية فيما يتعلق بتفسَت مصطلحات معينة مستخدمة يف االتفاقية .كمنذ
االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ ،صدقت ستة أطراؼ جديدة (بنن ،ككولومبيا ،كالكونغو ،ككوت ديفوار،
كغواتيماال ،كبَتك) على تعديل اغبظر ،حبيث يصبح عدد كثائق التصديق اإلضافية اليت تودعها األطراؼ اليت
كانت أطرافان كقت اعتماد التعديل اؼبطلوب لبدء النفاذ ُِ كثيقة تصديق .كمنذ االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر
األطراؼ ،عقدت األمانة حلقة عمل إضافية عن تيسَت بدء نفاذ التعديل ،كدعمت الرئيس كعضوان آخر يف
اؼبكتب لعقد جلسيت إحاطة إعبلمية عن اؼبوضوع للبعثات الدائمة يف جنيف ،كجلسة ثالثة يف كارسو لؤلطراؼ
يف كسط كشرؽ أكركبا .كفيما يتعلق باؼببادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان ،اجتمع فريق عامل من اػبرباء ثبلث
مرات ،كعمل يف فًتة ما بُت الدكرات ،بادئان خبمسة مشاريع ذبريبية ،ككضع ؾبموعة من األدلة العملية لتعزيز
اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات ) ،(UNEP/CHW.12/3/Add.2كصحائف كقائع ؼبسارات نفايات معينة
) ،(UNEP/CHW.12/INF/6كتقرير تقييم اغبوافز احملتملة الستثمار القطاع اػباص يف اإلدارة السليمة بيئيان
) ،(UNEP/CHW.12/INF/6كمشركع برنامج عمل للفًتة اليت تبدأ مع االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ
) .(UNEP/CHW.12/3/Add.1كفيما يتعلق بالتوضيحات القانونية ،اجتمع فريق عامل بُت الدكرات ،يشكل كفقان
للمقرر ا ب ،ُ/ُُ-مرة كاحدة قبل االجتماع التاسع للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كمرة بعد االجتماع،
ليصدر مسردان منقحان آخر ،مع ترؾ بعض النصوص داخل أقواس معقوفة ،كتوصيات بشأف خيارات للتفسَت
اؼبتسق للمصطلحات ( ،UNEP/CHW.12/INF/52اؼبرفقاف األكؿ كالثاين) ،كىي معركضة أماـ مؤسبر األطراؼ يف
االجتماع اغبايل.
ّْ  -كبعد العرض الذم قدمتو األمانة ،ناقش مؤسبر األطراؼ اؼبواضيع الثبلثة على الًتتيب.

(أ)

تعديل الحظر
ْْ  -عند مناقشة تعديل اغبظر ،أيعرب عن تقدير عاـ للجهود اليت بيذلت يف فًتة ما بُت الدكرات لتأمُت
التصديقات اؼبطلوبة من أجل ضماف بدء نفاذ التعديل ،حيث أشاد معظم اؼبتكلمُت ،من بينهم متكلم بالنيابة
عن ؾبموعة من البلداف ،بالبلداف الستة اليت قدمت كثائق التصديق اػباصة هبا منذ االجتماع السابق ؼبؤسبر
األطراؼ .كأشار فبثلو عدد من األطراؼ إىل أنبية تعديل اغبظر بالنسبة لنجاح اؼببادرة ال يقطرية بكاملها ،حيث
أكد ؾبددان فبثل أحد البلدين الرائدين للمبادرة ،كبوجو خاص ،التزاـ بلده اؼبستمر بدعم اؼببادرة .كقاؿ عدة
فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إنو هبب بذؿ جهود صباعية معززة لضماف االثٍت
عشرة تصديقان الباقية اؼبطلوبة لبدء النفاذ يف فًتة ما بُت الدكرات القادمة ،كطالب أحدىم دبزيد من الدعم التقٍت
كاؼبايل ؼبساعدة البلداف النامية على تنفيذ االتفاقية ،كأعرب فبثل آخر ،تكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن
دعمو ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الفرع أكالن من الوثيقة .UNEP/CHW.12/3
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ْٓ  -كبعد اؼبناقشة ،اعتمد مؤسبر األطراؼ الفرع أكالن من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة ،UNEP/CHW.12/3
رىنا بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برامج
العمل كاؼبيزانيات لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ْٔ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير الفرع األكؿ من اؼبقرر ا ب  ،ُ/ُِ-بشأف متابعة اؼببادرة القطرية بقيادة
اندكنيسيا كسويسرا لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
(ب)

وضع المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
ْٕ  -بدأ مؤسبر األطراؼ مناقشتو لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات بعرض قدمو السيد ألربتو كابرا (األرجنتُت)
كالسيد أندرياس جاركف (أؼبانيا) الرئيساف اؼبشاركاف لفريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان.
ْٖ  -كبدأ السيد كابرا بتقدًن حملة عامة عن ما يقدمو الفريق العامل .كأكد رغبة الفريق العامل يف تعزيز
كتنفيذ اعبوانب العملية لئلدارة السليمة بيئيان من خبلؿ اؼبشركع الذم كضعو لربنامج العمل .كسيطور الفريق
العامل يف برنامج عملو ’’ؾبموعة أدكات لئلدارة السليمة بيئيان‘‘ ،تشمل ،باإلضافة إىل األدلة كصحائف الوقائع
اليت أيعدت بالفعل ،مشاريع ذبريبية ،كبرامج تدريب ،كبوابة شبكية ،كتوجيهات عن التقييم الذايت للقدرة
الوطنية .كأبرز أنبية تبادؿ اؼبعلومات بشأف طرائق شراكات القطاعُت العاـ كاػباص ،كإشراؾ القطاع اػباص يف
تنفيذ برنامج العمل .كبعد أف أشار السيد جاركف إىل أف اإلدارة السليمة بيئيان تعتمد بدرجة كبَتة على الظركؼ
احمللية ،قاؿ إنو يبكن ربقيق نتائج طيبة بازباذ عدد قليل من التدابَت البسيطة ،كأضاؼ أف النيهج كؾبموعة
األدكات اليت كضعها الفريق العامل كضعت لكي تيستخدـ من جانب أكلئك الذين يتعاملوف مع إدارة النفايات
على كافة اؼبستويات .كطالب باؼبساعدة من اؼبراكز كاألطراؼ ،كدكائر الصناعة على الصعيد اإلقليمي لًتصبة
األدلة كصحائف الوقائع إىل أكرب عدد فبكن من اللغات .كبعد أف أشار إىل أف الدليل اػباص دبنع توليد
النفايات يعكس اغبالة الراىنة للمعرفة يف ىذا اجملاؿ ،قاؿ إف الفريق حباجة إىل كصف عملي للتدابَت كاألمثلة
القائمة فيما يتعلق دبنع توليد النفايات.
ْٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعربت فبثلة ،كانت تتكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن تقديرىا
لعمل الفريق العامل ،كلكنها أشارت إىل أف األدلة العملية حباجة إىل عدد من التعديبلت لضماف االتساؽ فيما
بينها كمع االتفاقية كمع اؼبقررات كالوثائق األخرل .كللتعجيل بتنقيحها ،اقًتحت دعوة األطراؼ كجهات أخرل
إىل تقدًن التعليقات ،كأف يقوـ فريق اػبرباء العامل بتنقيح األدلة كفقان لذلك ،كأف يتم اختبار األدلة بعد ذلك.
كستقدـ كرقة غرفة اجتماعات تتضمن التغيَتات اؼبقًتحة ؼبشركع اؼبقرر ،كمشركع برنامج العمل لكي تنظر فيها
األطراؼ.
َٓ  -كطالب فبثل آخر بدعم قوم للمبادرة ال يقطرية بقيادة اندكنيسيا كسويسرا فيما يتعلق باإلدارة السليمة
بيئيان كعمل فريق اػبرباء العامل.
ُٓ  -كبعد اؼبناقشة ،أنشأ مؤسبر األطراؼ فريق اتصاؿ معنيان باؼبسائل االسًتاتيجية ،برئاسة السيدة أقبيبل
ريفَتا (كولومبيا) ،ؼبواصلة النظر يف مشركع برنامج العمل اؼبقدـ من فريق اػبرباء العامل (،UNEP/CHW.12/3/Add.1
اؼبرفق) كاألدلة العملية لتعزيز اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات ( ،UNEP/CHW.12/3/Add.2اؼبرفق) .كسيعمل الفريق
أيضان لوضع نص مشركع مقرر كي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ ،مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة،
كأخذ الفرع ثانيان من مشركع اؼبقرر يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/3كنقطة بداية.

12

UNEP/CHW.12/27

ِٓ  -كيف كقت الحق أبلغ رئيس فريق االتصاؿ أف الفريق توصل إىل اتفاؽ بشأف الفرع ثانيان من مشركع
اؼبقرر ،الذم يبدد كالية فريق اػبرباء العامل كيعتمد برنامج عملو .كمن مث اعتمد مؤسبر األطراؼ الفرع ثانيان من
مشركع اؼبقرر كفق ما اتفق عليو فريق االتصاؿ ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف
األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف
ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ّٓ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير الفرع الثاين من اؼبقرر ا ب ،ُ/ُِ-بشأف متابعة اؼببادرة القطرية-بقيادة
اندكنيسيا كسويسرا لزيادة فعالية اتفاقية بازؿ ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
(ج)

تقديم المزيد من التوضيحات القانونية
ْٓ  -بدأ مؤسبر األطراؼ مناقشتو ؼبوضوع التوضيحات القانونية بعرض قدمو السيد سيموف باركر (اؼبملكة
اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية) ،الرئيس اؼبشارؾ للفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت
بالتوضيحات القانونية ،كأبلغ فيو عن العمل الذم قاـ بو الفريق يف اجتماعُت مباشرين .ككاف االجتماعاف
يهدفاف إىل صبلة أمور من بينها ضماف االتساؽ بُت اؼبسرد الذم يضعو الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات
كاؼبعٍت بالتوضيحات القانونية ،كاؼبصطلحات اؼبستخدمة يف اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف نقل النفايات
اإللكًتكنية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة عرب اغبدكد .كقد ركز الفريق بشكل خاص على توضيح
الفرؽ بُت النفايات كغَت النفايات؛ ككضع مصطلحات عامة ال تقتصر على مسار كاحد للنفايات أك نوع أك
سياؽ للتخلص منها؛ كإدراج التعاريف اؼبوجودة بالفعل يف االتفاقية؛ كإعادة ىيكلة اؼبسرد ليتضمن مبلحظات
تفسَتية لكل مصطلح .كقاؿ إنو على الرغم من أف اؼبشركع وبتوم على نصوص موضوعة ضمن أقواس معقوفة،
نظران ألف الفريق مل يكن لديو الوقت الكايف الستكماؿ عملو ،فإف مشركع الصيغة اؼبنقحة الواردة يف اؼبرفق األكؿ
للوثيقة  UNEP/CHW.12/INF/52يبكن أف يوفر أساسان الستكماؿ كاعتماد اؼبسرد يف االجتماع اغبايل ،بينما
يقدـ اؼبرفق الثاين لتلك الوثيقة خيارات الزباذ مزيد من اػبطوات كبو ربقيق التفسَت اؼبتسق للمصطلحات ،دبا
يف ذلك خيارات ؿبتملة ملزمة قانونان كطوعية ،ييدعى مؤسبر األطراؼ إىل االتفاؽ بشأهنا ؼبواصلة حبثها قبل موعد
االجتماع القادـ.
ٓٓ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أيعرب عن تقدير عاـ للعمل الذم يقوـ بو الفريق الصغَت العامل ما بُت
الدكرات لتنقيح مشركع مسرد اؼبصطلحات كالتفسَتات اؼبرتبطة بو ،كالذم كصفو عدد من اؼبمثلُت بأنو خطوة
ىامة كبو ربسُت فعالية االتفاقية .كنظران ألف الفريق مل يتمكن من استكماؿ عملو قبل االجتماع اغبايل ،كاف
ىناؾ اتفاؽ عاـ على أنو يلزـ اؼبزيد من العمل حىت يتسٌت اعتماد اؼبسرد .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل
تكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إهنم سيقًتحوف تعديبلت للخيارات اػباصة بازباذ مزيد من اػبطوات كبو
اتساؽ تفسَت اؼبصطلحات ،كالواردة يف اؼبرفق الثاين من الوثيقة ) ،(UNEP/CHW.12/INF/52كأعرب اؼبمثل
الذم يتكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف عن تأييده للخيارات اؼبلزمة قانونان ،مع كضع أكلوية الستعراض اؼبرفق
الرابع .كقاؿ عدة فبثلُت إنو ينبغي تكليف الفريق باستكماؿ عملو يف فًتة ما بُت الدكرات القادمة ،كأكصى أحد
اؼبمثلُت بأنو ،من أجل التوصل إىل توافق يف أقرب فرصة فبكنة ،ينبغي أف تقتصر اؼبناقشة على التعاريف
كالتفسَتات العامة ،كأنو ينبغي إدراج أم معلومات مفصلة يف اؼببادئ التوجيهية التقنية عن مسارات معينة
للنفايات؛ كقاؿ إنو ينبغي استكماؿ اؼبناقشة اؼبستمرة عن اؼببادئ التوجيهية للنفايات اإللكًتكنية قبل التوصل إىل
نتيجة هنائية.
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ٔٓ  -كبعد اؼبناقشة ،أنشأ مؤسبر األطراؼ فريق اتصاؿ معنيان باؼبسائل القانونية تشارؾ يف رئاستو السيدة آف
دانييل (كندا) كالسيد جوست ماير (شيلي) ،ؼبواصلة حبث مشركع مسرد اؼبصطلحات اؼبنقح كاػبيارات اػباصة
بازباذ مزيد من اػبطوات كبو التفسَت اؼبتسق للمصطلحات اليت قدمها الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات
) .(UNEP/CHW.12/INF/52كمع كضع مناقشات اعبلسة العامة يف االعتبار ،سيسعى الفريق إىل إعداد نص
مشركع مقرر كي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ ،مع ازباذ الفرع ثالثان من مشركع اؼبقرر يف الوثيقة UNEP/CHW.12/3
كنقطة بداية.
ٕٓ  -كيف كقت الحق ،اعتمد مؤسبر األطراؼ نص مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ .كيرد يف مرفق
ىذا التقرير الفرع الثالث من اؼبقرر ا ب  ،ُ/ُِ-بشأف متابعة اؼببادرة القطرية بقيادة إندكنيسيا كسويسرا
لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر ألطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
-2

اإلطار االستراتيجي
ٖٓ  -قدـ الرئيس ىذا البند مشَتان إىل أنو من اؼبقرر ؼبؤسبر األطراؼ أف يهبرم تقييم منتصف اؼبدة لئلطار
االسًتاتيجي لتنفيذ اتفاقية بازؿ للفًتة َُِِ ،َُِِ-كذلك يف اجتماعو الثالث عشر ،مع مراعاة تقرير خط
األساس الذم أعدتو األمانة ،ككذلك تقييمان هنائيان أثناء اجتماعو اػبامس عشر .كبصدد مواصلتها التقدًن،
لفتت فبثلة األمانة االنتباه إىل مذكرة أعدهتا األمانة بشأف التقدـ يف تنفيذ اإلطار االسًتاتيجي ككضع خط
أساس لعاـ َُُِ يتم على أساسو قياس التقدـ اؼبػيحرز يف تقييمات األجل اؼبتوسط كالتقييمات النهائية لئلطار
) .(UNEP/CHW.12/4كبصدد إهباز التدابَت اليت تستخدمها األمانة لكي ربصل من األطراؼ على البيانات
البلزمة لتحديد خط األساس ،دبا يف ذلك االستبيانات اإللكًتكنية كاؼبقاببلت اليت تتم عرب اإلنًتنت كعرب
اؽباتف ،أشارت إىل أف ّٔ طرفان فقط  -أك ُٗ باؼبائة من صبيع األطراؼ يف اتفاقية بازؿ  -قدـ مثل ىذه
البيانات .كعلى الرغم من البفاض عدد األطراؼ اؼبػيبلغة للمعلومات ،فقد أعدت األمانة تقريران بشأف خط
األساس ىذا ) .(UNEP/CHW.12/INF/5كطبقان للمقرر ا ب ِ/ُُ-تعتزـ األمانة أف تقوـ أثناء فًتة السنتُت
اؼبقبلة جبمع اؼبعلومات اؼبػيحدثة من األطراؼ باستخداـ طريقة اإلببلغ اليت طورهتا دبوجب اؼبقررين ا بِ/َُ-
كمقرر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية  ،ُ/ٖ-على النحو الوارد بيانو يف الوثيقتُت UNEP/CHW.11/4
ك ،UNEP/CHW.11/INF/6كما تعتزـ إعداد تقرير بشأف تقييم منتصف اؼبدة لئلطار االسًتاتيجي لكي يبحثو
مؤسبر األطراؼ أثناء اجتماعو الثالث عشر.
ٗٓ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،لفتت إحدل اؼبمثبلت االنتباه إىل البفاض مستول اإلببلغ عن
اؼبعلومات اؼبتعلقة خبط األساس ،كاليت يتم قياس التقدـ على أساسها ،كطلبت إىل األمانة أف تتخذ التدابَت
للتوعية بتقييم منتصف اؼبدة اؼبرتقب كما يرتبط بو من األيطر الزمنية احملددة عبمع اؼبدخبلت من األطراؼ،
كاقًتحت أف تقوـ األمانة بإعداد تقرير مرحلي بشأف تقييم منتصف اؼبدة لئلطار االسًتاتيجي ،دبا يف ذلك أم
ربديات يواجهها تنفيذ اؼبقرر ا ب ،ِ/َُ-كتقديبو إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية لكي يبحثو أثناء
اجتماعو العاشر .كيبكن أف يشتمل ذلك التقرير على إشارة إىل الثغرات اؼبوجودة يف اؼبعلومات األمر الذم قد
يؤدم إىل تقدًن تقرير أكثر اكتماالن إىل مؤسبر األطراؼ أثناء دكرتو الثالثة عشرة.
َٔ  -كافق مؤسبر األطراؼ على اؼبقًتح الوارد يف الفقرة السابقة كأخذ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة.
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إعالن كارتاخينا بشأن منع توليد النفايات الخطرة وغيرىا من النفايات والتقليل منها إلى الحد األدنى
واستعادتها
ُٔ  -لدل عرضو ؽبذا البند الفرعي ،أشار الرئيس إىل أف إعبلف كارتاخينا بشأف منع توليد النفايات اػبطرة
كغَتىا من النفايات كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا قد اعتمده مؤسبر األطراؼ أثناء اجتماعو العاشر
اعًتافان منو حبقيقة أنو على الرغم من التقدـ الذم ربقق منذ بدء نفاذ االتفاقية ،فإف حجم النفايات اػبطرة
كغَتىا من النفايات قد كاصل التزايد يف صبيع أكباء اؼبعمورة ،كمل يتناقص نقل النفايات اػبطرة كغَتىا من
النفايات عرب اغبدكد .كيف ضوء ىذه اغبقيقة ،كاف من اؼبقرر أف يبحث اجتماع مؤسبر األطراؼ اغبايل اعتماد
ض ىعها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع.
خارطة طريق للعمل بشأف تنفيذ إعبلف كارتاخينا ىك ى

ِٔ  -كبصدد مواصلتها لذلك العرض ،أشارت فبثلة األمانة إىل أف مؤسبر األطراؼ يف مقرره ا ب،ُٗ/ُُ-
بشأف برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية للفًتة َُِْ ،َُِٓ-طلب إىل الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية أف يستعرض التقدـ الذم يربرزه األطراؼ يف تنفيذ إعبلف كارتاخينا ،بشأف منع توليد النفايات اػبطرة
كغَتىا من النفايات كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا ،كيعد خارطة طريق للعمل .كاعتمد الفريق العامل
اؼبفتوح العضوية ،دبوجب مقرره ٗ ،ُ/مشركع خارطة الطريق للعمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا لكي يبحثو
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثاين عشر .كيف نفس اؼبقرر ،أكصى الفريق العامل أيضان بأف ييكلًف مؤسبر األطراؼ
فريق اػبرباء العامل لئلدارة السليمة بيئيان أك فريقان جديدان ؼبا بُت الدكرات بوضع توجيهات تساعد األطراؼ على
كضع اسًتاتيجيات تتسم بالكفاءة ؼبنع توليد النفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات كالتقليل منها إىل اغبد األدىن
كاستعادهتا ،كبأف يدعو بلدان رائدان داخل الفريق للقياـ بالعمل بشأف تطوير ىذه التوجيهات.

ّٔ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،مت اإلعراب عن االمتناف إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية بشأف مشركع
خارطة الطريق لتنفيذ إعبلف كارتاخينا .كقد أيد كثَت من اؼبمثلُت مشركع خارطة الطريق ،كاعتمادىا أثناء
االجتماع اعبارم ،مع إدخاؿ بعض التعديبلت عليها كما أيدكا تكليف فريق اػبرباء العامل بشأف اإلدارة
السليمة بيئيان بوضع التوجيهات من أجل مساعدة األطراؼ على كضع اسًتاتيجيات فعالة لتحقيق منع توليد
النفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا.
ْٔ  -كقالت إحدل اؼبمثبلت إنو على الرغم من أف إعبلف كارتاخينا ييشَت إىل منع توليد النفايات اػبطرة
كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا ،فإف خارطة الطريق تقتصر إىل حد كبَت على اؼبنع كالتقليل إىل أدىن
حد فبكن ،كاقًتحت لذلك مواصلة تطوير اؼبسائل ذات الصلة باستعادة النفايات .ككجو عدد من اؼبمثلُت
االنتباه إىل اغباجة إىل اؼبساعدة التقنية ،كحثت إحداىم البلداف اؼبتقدمة على أف تنشط يف تقدًن اؼبساعدة
التقنية ،كعلى قياـ صبيع األطراؼ باستكشاؼ يهنج كموارد جديدة لتيسَت توفَت اؼبساعدة التقنية الضركرية لتأمُت
مكاسب ذات مغزل على األرض .كصرحت أيضان بأنو ينبغي للمراكز اإلقليمية أف تلعب دكران أكرب يف تنفيذ
خارطة الطريق ،كأف زبصص جزءان من ميزانية االتفاقية لتعزيز األنشطة يف إطار خارطة الطريق.
ٓٔ  -كقالت إحدل اؼبمثبلت كىي تتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،كتؤكد أنبية منع توليد النفايات
كالتقليل منها إىل اغبد األدىن ،إف تقليل النفايات اؼبتولدة عند اؼبنبع ينبغي أف يبثل األكلوية العليا .كشددت على
أنبية العناصر األربعة ػبارطة الطريق ،ككذلك أنبية إشراؾ اػبرباء اؼبناسبُت يف ؾباؿ منع توليد النفايات يف الفريق
العامل اؼبػيكلف بوضع التوجيهات فيما يتعلق باسًتاتيجيات تتسم بالكفاءة لتحقيق منع توليد النفايات كالتقليل
منها إىل اغبد األدىن .كقاؿ فبثل آخر إف ؾباؿ إعبلف كارتاخينا يتسم باالتساع الشديد ،كأنو من الضركرم حبثو
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من جوانب ـبتلفة من بينها مراحل اإلنتاج ،كاالستخداـ ،كاعبمع كإعادة التدكير ،ككذلك التعاكف مع اؼبنظمات
اؼبختصة يف ىذا الصدد .كاقًتح فبثل آخر أف تنص خارطة الطريق على كضع الصكوؾ االقتصادية لكي تصبح
اؼببادرات اليت تشملها خارطة الطريق أكثر قدرة على البقاء اقتصاديان.
ٔٔ  -كعقب اؼبناقشة ،طلب مؤسبر األطراؼ إىل األمانة أف تيعد نيسخة يمنقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة  UNEP/CHW.12/10لكي ينظر فيها ،مع مراعاة اؼبناقشة اليت دارت يف اعبلسة العامة.
ٕٔ  -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم قدمتو األمانة بالصيغة اليت نقح هبا
شفهيان ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد
ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها
آثار يف اؼبيزانية.
ٖٔ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ،ِ/ُِ-بشأف خريطة الطريق لتنفيذ إعبلف كارتاخينا ،بصيغتو
اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
باء  -المسائل العلمية والتقنية
-1

المبادئ التوجيهية التقنية

(أ)

المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المؤلفة من الملوثات العضوية الثابتة أو المحتوية
عليها أو الملوثة بها
ٗٔ  -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبؤلفة من اؼبلوثات
العضوية الثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا (البند ْ (ب) ’ُ‘ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات َٕ ِٖ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل
عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،(UNEP/POPS/COP.7/36الفقرات من َُّ.ُُٓ-
َٕ  -كقدـ الرئيس ىذه البنود الفرعية ،مشَتان إىل أف األطراؼ سوؼ تناقش اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف
نفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،الواردة يف جدكؿ أعماؿ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،إىل جانب تدابَت
خفض أك إزالة إطبلقات اؼبلوثات العضوية الثابتة من النفايات الواردة يف جدكؿ أعماؿ مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهومل.

’‘1

المبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن نفايات الملوثات العضوية الثابتة
ُٕ  -لدل تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،استذكرت فبثلة األمانة اؼبقرر ا ب ّ/ُُ-الصادر عن مؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية بازؿ ،كالذم يتعلق بالعمل بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كاؼبسائل األخرل اؼبتعلقة باؼبلوثات
العضوية الثابتة .كدبوجب ىذا اؼبقرر ،كاصل الفريق العامل اؼبصغر ؼبا بُت الدكرات كالذم أينشئ دبوجب مقرر
ي
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ُ ْ/عملو بقيادة كندا ،كأصدر مشاريع يمنقحة للمبادئ التوجيهية التقنية اؼبختلفة
اؼبتعلقة بنفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،لكي يقوـ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية باستعراضها أثناء اجتماعو
التاسع ،ككذلك مؤسبر األطراؼ أثناء اجتماعو الثاين عشر .كأشار إىل أنو نظران لظركؼ خارجة عن اإلرادة فإف
مشركع اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من مبيدات اآلفات اؼبكونة من
اؼبلوثات العضوية الثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا غَت متاح سول باللغة اإلقبليزية .كعلى الرغم من ذلك،
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ككفقان ؼبقرر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ٗ ،ّ/جرل تعميم مشركع اؼببادئ التوجيهية للتعليق عليو ،كمت تنقيحو
بعد ذلك ،كلذلك فقد يود مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ أف يعتمد ىذه اؼببادئ التوجيهية يف دكرتو الراىنة.
ِٕ  -كقاـ فبثل كندا عندئذ بإهباز عمل الفريق العامل اؼبػيصغر ؼبا بُت الدكرات فيما يتعلق بوضع كاستكماؿ
اؼببادئ التوجيهية التقنية ،الفتان االنتباه إىل مشركع اؼبقرر اؼبقًتح حوؿ ىذه اؼبسألة ،كالوارد يف الوثيقة
 .UNEP/CHW.12/5كيراد من اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة اليت طورىا الفريق العامل أف تستخدـ جنبان إىل
جنب مع اؼببادئ التوجيهية للمواد الكيميائية و
كل على حدة ،كبيذلت اعبهود للتقليل من ازدكاجية اؼبعلومات بُت
الوثائق.
ّٕ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،ىنأ عدد من اؼبمثلُت البلداف كاؼبنظمات الرائدة يف الفريق العامل اؼبػيصغر
إهبايب
ؼبا بُت الدكرات على العمل الذم قامت بو إلصدار اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كاليت أثبتت أهنا ن
مبوذج ن
للتعاكف كالتآزر بُت اتفاقييت بازؿ كاستكهومل .كصرح بعض اؼبمثلُت بأف ىذه اؼببادئ التوجيهية سوؼ تيفيد
البلداف النامية بصفة خاصة ،لدل تطويرىا ؼبنهجيات التعامل مع النفايات اليت ربتوم على اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،كمواصلتها أيضان كضع خططها الوطنية للتنفيذ يف إطار اتفاقية استكهومل .كلفت عدد من اؼبمثلُت االنتباه
إىل أنبية اإلدارة السليمة بيئيان كأنبية تعريف النفايات ذات احملتول اؼبنخفض من اؼبلوثات العضوية الثابتة ،على
النحو ال يػمشار إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية استكهومل .كصرح بعض اؼبمثلُت بضركرة إعطاء
أكلوية متقدمة العتبارات صحة البشر ،كالبيئة ،كسبلمة العماؿ ،كذلك يف سياؽ مواصلة العمل بشأف اؼببادئ
التوجيهية .كصرح أحد اؼبمثلُت بأف عددان من اؼببادئ التوجيهية األخرل يف إطار اتفاقية بازؿ ،مثل اؼببادئ
التوجيهية التقنية بشأف الًتميد على األرض ،قد عفا عليها الزمن كهبب بالتايل تنقيحها .كأعرب عدد من
اؼبمثلُت عن رغبتهم يف إخضاع مشركع اؼببادئ التوجيهية للمزيد من اؼبناقشة يف فريق اتصاؿ ،كاقًتح آخر أيضان
إجراء تعديل على مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/5حبيث ينص على مشاركة اػبرباء التابعُت
التفاقية استكهومل يف عمل اؼببادئ التوجيهية يف إطار اتفاقية بازؿ.
عٌت باؼبسائل
ْٕ  -كعقب اؼبناقشة ،قاـ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بإنشاء فريق اتصاؿ يف إطار االتفاقية يي ى
التقنية ،كيشًتؾ يف رئاستو السيد براكاش كاكليسر (موريشيوس) كالسيدة ماغدا غوسك (بولندا) .كفيما يتعلق
بالبند الفرعي اغبايل ،فقد أيسند إىل فريق االتصاؿ كضع نصوص يمنقحة للمبادئ التوجيهية التقنية كمشركع
مقرر ،مع استخداـ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/5كنقطة انطبلؽ ،كمع مراعاة اؼبناقشات
اليت أيجريت أثناء اعبلسة العامة.
ٕٓ  -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ ،بصورتو
اؼبنقحة شفويان لتصويب أخطاء ربريرية طفيفة.
ٕٔ  -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ّ/ُِ-بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان
للنفايات اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية الثابتة ،أك احملتوية عليها ،أك اؼبلوثة هبا ،بصورتو اؼبعتمدة من مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
’‘2

تدابير لخفض أو إزالة اإلطالقات من النفايات بموجب اتفاقية استكهولم
ٕٕ  -لدل تقديبها ؽبذا البند الفرعي أشارت فبثلة األمانة إىل اؼبقرر ا س ُُ/ٔ-اؼبتعلق بتدابَت خفض أك
إزالة اإلطبلقات من النفايات .كهبذا اؼبقرر كاف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل قد دعا الكيانات اؼبختصة
يف اتفاقية بازؿ ،فيما يتعلق بالدكديكاف اغبلقي السداسي الربكـ ،كىي مادة كيميائية أيدرجت حديثان يف اؼبرفق
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ألف التفاقية استكهومل ،إىل ربديد مستويات التدمَت كالتحويل النهائي الذم ال رجعة فيو كالضركرم ؼبنع
النفايات من إبراز خصائص اؼبلوثات العضوية الثابتة اليت ربددىا الفقرة ُ من اؼبرفق داؿ التفاقية استكهومل؛
كإىل ربديد الطرائق اليت سبثل يسبل التخلص السليم بيئيان ،كربديد مستويات الًتكيز الضركرية لتعريف احملتول
اؼبنخفض للملوثات العضوية الثابتة .كذلك طبقان للفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية استكهومل؛ ككذلك
إىل القياـ حسب اغباجة بتحديث كتطوير اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف النفايات اؼبكونة من
اؼبلوثات العضوية الثابتة ،أك احملتوية عليها ،أك اؼبلوثة هبا ،كذلك بإشراؾ اػبرباء الذين يعملوف يف إطار اتفاقية
استكهومل ،كما دعا األمانة إىل مواصلة دعم جهود األطراؼ يف اتفاقية استكهومل لتقليل اإلطبلقات من
اؼبخزكنات كمن النفايات كإزالتها.
ٖٕ  -كعقب اعتماد اؼبقرر ا س ُُ/ٔ-بدأ فريق عامل يمصغر ؼبا بُت الدكرات تابع التفاقية بازؿ ،كنزكالن
على طلب اؼبقرر ا ب ّ/ُُ-الصادر عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كبإشراؾ خرباء التفاقية استكهومل
بدعوة من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،بدأ العمل على ربديث اؼببادئ التوجيهية التفاقية بازؿ فيما يتعلق
باؼبلوثات العضوية الثابتة ،ككانت األمانة قد نفذت عددان من أنشطة التدريب كبناء القدرات على تدابَت خفض
اإلطبلقات من اؼبخزكنات كالنفايات أك إزالتها.
ٕٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،صرح فبثل ،يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بأنو يتطلع إىل اعتماد
اؼببادئ التوجيهية التقنية ،اليت قاؿ عنها إهنا سوؼ تيسهم يف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات اؼبلوثات العضوية
الثابتة .كأعرب عن دعمو العتماد مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/15مع اقًتاح إدخاؿ
تعديبلت طفيفة .كاقًتح فبثل آخر إدخاؿ تعديل على مشركع اؼبقرر .ككجو فبثل آخر االنتباه إىل اؼبصاعب اليت
تواجهها البلداف النامية يف التعامل مع النفايات السمية ،كتلوث الًتبة ،كاؼبخزكنات اؼبتقادمة ،كالعبوات الفارغة.
َٖ  -كعقب اؼبناقشة طلب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل إىل األمانة إعداد نسخة يمنقحة من مشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/15مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت أثناء اعبلسة العامة كإدراج أم
مواد كيميائية أيضيفت مؤخران إىل القوائم يف مرفقات ىذه االتفاقية يف ىذا االجتماع ،ككذلك إدراج أم مبادئ
توجيهية جديدة أك مستكملة يكوف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ قد اعتمدىا أثناء اجتماعو الثاين عشر.
ُٖ  -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 ،UNEP/POPS/COP.7/15بصيغتو اؼبعدلة شفويان ،دبا يف ذلك لتضمُت إدراج البوتادايُت السداسي الكلور يف
اؼبرفق ألف لبلتفاقية ،كالفينوؿ اػبماسي الكلور كأمبلحو كإسًتاتو يف اؼبرفق ألف لبلتفاقية كالنفثالينات اؼبتعددة
الكلور يف اؼبرفق ألف كاؼبرفق جيم لبلتفاقية.
ِٖ  -كيرد يف مرفق تقرير االجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل اؼبقرر ا س ٗ/ٕ-بشأف تدابَت
خفض أك إزالة اإلطبلقات من النفايات بصورتو اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل.
(ب)

المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو
المحتوية عليها أو الملوثة بها
ّٖ  -لدل تقديبو للبند الفرعي ،عرب الرئيس عن شكره غبكومة الياباف لقيامها بدكر الريادة يف كضع اؼببادئ
التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من الزئبق النقي كالنفايات احملتوية عليو ،أك اؼبلوثة بو .كلدل
مواصلتها ىذا العرض ،قالت فبثلة األمانة إنو ردان على اؼبقرر ا ب ٓ/ُُ-قاـ الفريق اؼبصغر العامل فيما بُت
الدكرات الذم أنشأه اؼبقرر ٗ ،ُٓ/كيضم خرباء من اؼبنظمات اغبكومية الدكلية ،كاجملتمع اؼبدين كدكائر
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الصناعة ،بإعداد مشركع أكيل ؼببادئ توجيهية تقنية مستكملة ،كذلك بقيادة الياباف .كقد خضع اؼبشركع للمزيد
من االستعراض من جانب الياباف على أساس التعليقات اليت كردت أثناء الفًتة الفاصلة بُت الدكرات ،كمن
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية أثناء اجتماعو التاسع .ككاف معركضان على مؤسبر األطراؼ يف االجتماع اغبايل
نسختاف :األكىل ) (UNEP/CHW.12/5/Add.8تعكس صبيع التعليقات اليت كردت حىت َّ أيلوؿ/سبتمرب
َُِْ كمناقشات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كصدرت باللغات الرظبية الست ،بينما تعكس النيسخة الثانية
) ،(UNEP/CHW.12/INF/8التعليقات اإلضافية اليت كردت حىت ِ آذار/مارس َُِٓ كىى متاحة باإلقبليزية
فقط.
ْٖ  -كأعرب فبثل الياباف عن تقديره عبميع الذين تعاكنوا يف تطوير اؼببادئ التوجيهية ،قائبلن إنو على استعداد
للمشاركة يف اؼبناقشات اليت ستؤدم إىل اعتماد اؼببادئ التوجيهية أثناء ىذا االجتماع اغبايل.
ٖٓ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،توجو صبيع اؼبمثلُت الذين تناكلوا الكلمة بالشكر إىل الياباف على العمل
الذم قامت بو يف مشركع اؼببادئ التوجيهية ،كأعربوا عن تأييدىم للمبادئ التوجيهية كلوضع صيغتها النهائية.
كقاؿ فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف إف اؼببادئ التوجيهية تتمشى مع اؼبتطلبات اؼبتوخاة يف إطار
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كأشار إىل أنو هبرم تطوير طرؽ التخلص النهائي من نفايات الزئبق .كقاؿ إنو
ينبغي على األطراؼ كاعبهات األخرل أف تقدـ أم معلومات جديدة تتوفر لديها من أجل تيسَت ربديث
اؼببادئ التوجيهية يف اؼبستقبل .كقاؿ فبثل آخر إنو قد يكوف من اؼبفيد إقامة تعاكف مع اتفاقية ميناماتا بشأف
مواصلة العمل على اؼببادئ التوجيهية.
ٖٔ  -كعقب اؼبناقشة ،قرر مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بأنو ينبغي لفريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل التقنية
(انظر الفقرة ْٕ أعبله) أف يواصل حبث ىذا البند الفرعي .كمن اؼبقرر أف يطور ىذا الفريق ،بعد أف يضع يف
اعتباره اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة ،نيسخة منقحة من اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كمشركع مقرر يمنقح،
لكي يبحثو مؤسبر األطراؼ ،مع ازباذ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/5كنقطة انطبلؽ.
ٕٖ  -كبعد ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر اؼبعدؿ الذم أعده فريق االتصاؿ.
ٖٖ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب  ،ْ/ُِ-بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من الزئبق
النقي كالنفايات احملتوية على الزئبق أك اؼبلوثة بو ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
جيم  -المبادئ التوجيهية التقنية بشأن نقل النفايات اإللكترونية والكهربائية والمعدات الكهربائية واإللكترونية
المستعملة عبر الحدود ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين النفايات وغير النفايات بموجب اتفاقية
بازل
ٖٗ  -لدل عرضها ؽبذا البند الفرعي ،قالت فبثلة األمانة إنو استجابة للمقرر ا ب ْ/ُُ-قاـ الفريق اؼبصغر
العامل فيما بُت الدكرات الذم أينشئ دبوجب اؼبقرر ا ب ٓ/َُ-بإعداد عدد من التنقيحات ؼبشركع اؼببادئ
التوجيهية التقنية بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية كالكهربائية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة عرب
اغبدكد ،كبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات يف إطار اتفاقية بازؿ .كنظران لعدـ تطوع
أم طرؼ للقياـ بدكر الريادة ،قامت األمانة بتنسيق العمل من أجل إصدار اؼبشركعات الػ يمنقحة كذلك بدعم
من شركة استشارية .كقد نظر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف مشركع اؼببادئ التوجيهية أثناء اجتماعو التاسع،
اؼبعقود يف أيلوؿ/سبتمرب َُِْ .كقد مت التوصل إىل اتفاؽ بشأف الكثَت من عناصر مشركع اؼببادئ التوجيهية،
كمت تضييق اػبيارات اػباصة بالفقرة ِٔ (ب) كالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات لتنحصر يف اثنُت .كأسفر
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اجتماع آخر عقده الفريق اؼبصغر العامل فيما بُت الدكرات يف كانوف الثاين/يناير َُِٓ ،بتمويل من الياباف،
عن مشركع جديد مت تعميمو على أعضاء الفريق اؼبصغر العامل فيما بُت الدكرات اللتماس تعليقاهتم بشأنو .كشبة
مشركع آخر ،يعكس اؼبناقشات اليت دارت أثناء ذلك االجتماع كالتعليقات اليت كردت ،كىو معركض أماـ مؤسبر
األطراؼ أثناء ىذا االجتماع باللغة اإلقبليزية فقط ) ،(UNEP/CHW.12/INF/7إىل جانب مشركع سابق
) (UNEP/CHW.12/5/Add.1مقدـ باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة كاف قد أيعد ليعكس التعليقات اليت
كردت دبوجب اؼبقرر ا ب ْ/ُُ-كاؼبناقشات اليت دارت أثناء االجتماع التاسع للفريق العامل اؼبفتوح العضوية.
كبعد إعداد اؼبشركعُت عقد الفريق اؼبصغر العامل ؼبا بُت الدكرات عدة اجتماعات أخرل بواسطة عقد اؼبؤسبرات
عن بيعد ،كاف آخرىا يوـ ِٗ نيساف/أبريل َُِٓ .ك يعقدت جلسة معلومات بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية
يوـ ٕ أيار/مايو َُِٓ.
َٗ  -كيف سياؽ اؼبناقشات اليت تلت ،أشاد العديد من اؼبمثلُت بعمل الفريق الصغَت العامل بُت الدكرات.
كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن رغبتهم يف التوصل إىل اتفاؽ بشأف اؼببادئ التوجيهية يف االجتماع اغبايل ،قائلُت
إف ىذه اؼببادئ مطلوبة بصورة عاجلة ؼبعاعبة مسألة اآلثار الكبَتة على صحة البشر كالبيئة .كشدد عدد من
اؼبمثلُت على ضركرة اتباع هنج بنٌاء ،يستفيد من األرضية اؼبشًتكة الواسعة القائمة بالفعل .كشدد عدد من
اؼبمثلُت على أف اؼببادئ التوجيهية النهائية ينبغي أف تكوف كاضحة ،كشفافة ،كسهلة االستعماؿ.
ُٗ  -ككاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أف النقطة الرئيسية للمناقشات ىي التمييز بُت اؼبعدات الكهربائية
كاإللكًتكنية اليت تعترب نفايات كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اليت ال تيعترب نفايات ،على النحو الوارد يف النص
اؼبوضوع بُت قوسُت يف الفقرة ِٔ (ب) من مشركع اؼببادئ التوجيهية .كربتوم ىذه اؼبعدات على عدد من
العناصر السامة كالضارة اليت ال يتمكن كثَت من البلداف من التخلص منها بصورة آمنة .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت
إنو ينبغي تشجيع عمليات اإلصبلح ،كإعادة االستخداـ ،كإعادة التدكير ،كالتجديد من أجل سبديد صبلحية
اؼبنتجات ،كإف اؼبعدات اليت زبضع ؽبذه العمليات ال ينبغي اعتبارىا كنفايات شريطة ازباذ كل االحتياطات
الواجبة فيما يتعلق بتغليفها كالوثائق اػباصة هبا .كقاؿ فبثلوف آخركف إف أم معدات كهربائية أك إلكًتكنية غَت
صاغبة لبلستخداـ ينبغي ربديدىا كنفايات ،كإف عدـ القياـ بذلك هبعل من الصعب جدان على البلداف رصد
كتنظيم حركة ىذه اؼبواد ،فبا يفتح الباب أماـ حركتها غَت اؼبشركعة على نطاؽ كاسع حبجة التبادؿ التجارم.
كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،إف كل اؼبعدات تقريبان يبكن اعتبارىا قابلة لئلصبلح ،كإف
عملية اإلصبلح تنطوم عادة على استبداؿ العناصر على كبو تصبح فيو اؼبكونات اؼبستبدلة نفايات مباشرة بعد
استبداؽبا .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف اؼبنتجات اليت تقارب انتهاء الصبلحية تشكل مشكلة خاصة ،ال سيما يف
البلداف النامية ،نظران إىل أف فًتة صبلحيتها لبلستعماؿ بصورة مفيدة تنتهي بعد كقت كجيز من استَتادىا .كقاؿ
أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،إف إدراج معايَت يف الفقرة ِٔ (ب) وبدد دبوجبها اغباالت اليت ال
ينبغي فيها عادة اعتبار اؼبعدات اؼبستعملة نفايات سيكوف أساسان سليمان غبل كسط .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف
ربسُت نوعية اؼبنتجات ،كتقبل اؼبنتجُت للمسؤكلية بقدر أكرب سيؤدم على اؼبدل الطويل إىل زبفيض كميات
النفايات.
ِٗ  -كقاؿ عدد من اؼبمثلُت أيضان إف مسألة اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم ذات صلة كطيدة بنقل اؼبنتجات
الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة .ككجو العديد من اؼبمثلُت االنتباه إىل طابع الضعف اػباص الذم تتسم بو
الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية إزاء التعرض للمخاطر اليت تشكلها النفايات الكهربائية اإللكًتكنية .كسلط اؼبمثلوف
أيضان الضوء على اؼبشاكل األخرل اليت تواجو دكالن معينة ،دبا يف ذلك التهريب ،كالثغرات اغبدكدية ،كاؽببات
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الدكلية من اؼبنتجات الكهربائية كاإللكًتكنية لبلجئُت الذين يعيشوف يف معسكرات سيئة التجهيز على كبو ال
يبكنها من التعامل مع مسائل النفايات اإللكًتكنية.
ّٗ  -كأشار عدد من اؼبمثلُت إىل التقدـ احملرز على الصعيد الوطٍت يف كضع التدابَت التشريعية ،كالتنظيمية
كالتدابَت اػباصة بالسياسات فيما يتعلق ببقايا اؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية ،قائلُت إف عدـ كجود مبادئ
توجيهية مسلم هبا دكليان ،هبعل كضع ىذه التدابَت أكثر صعوبة .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف السماح بالتجارة
اؼبشركعة يف اؼبعدات اؼبستعملة غَت الصاغبة سيعزز من أفضل النتائج البيئية بالنسبة ؽبذه اؼبعدات ،كسيمكن
اغبكومات من تركيز جهودىا التنظيمية على األنشطة العالية اؼبخاطر اليت تنطوم على التجارة غَت القانونية يف
قطاع إعادة التدكير غَت الرظبي .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف اؼببادئ التوجيهية ينبغي أف تأخذ يف االعتبار
التشريعات احمللية القائمة.
ْٗ  -كيف أعقاب اؼبناقشات اليت تلت ،قرر مؤسبر األطراؼ أف فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل التقنية (انظر
الفقرة ْٕ أعبله) ينبغي أف يواصل النظر يف ىذا البند الفرعي من جدكؿ األعماؿ .كمع أخذ اؼبناقشات اليت
جرت يف اعبلسة العامة يف االعتبار ،يتعُت على الفريق كضع نسخة منقحة من اؼببادئ التوجيهية التقنية كمشركع
مقرر منقح لينظر فيهما مؤسبر األطراؼ ،مع ازباذ اؼبقرر الوارد يف الفقرة ْٔ من الوثيقة UNEP/CHW.12/5
كنقطة انطبلؽ.
ٓٗ  -كيف كقت الحق ،أفاد الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ أف الفريق أع ند صيغة منقحة من اؼببادئ
التوجيهية التقنية كمشركع مقرر متعلق هبا يعتمد دبوجبو مؤسبر األطراؼ اؼببادئ التوجيهية كيوافق على أف يواصل،
يف الفًتة اؼبفضية إىل اجتماعو اؼبقبل ،العمل يف اؼبسائل اليت مل ربسم بعد الواردة يف اؼبرفق اػبامس باؼببادئ
التوجيهية.
ٔٗ -كيف النقاش الذم دار عقب ذلك ،أعرب عدة فبثلُت ،من بينهم فبثبلف ربدثا باسم ؾبموعتُت من
البلداف ،عن الدعم للمبادئ التوجيهية التقنية كمشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ ،قائلُت إف اعتماد
اؼببادئ التوجيهية سيتيح لؤلطراؼ الفرصة الختبارىا ميدانيان ،فضبلن عن أف التجربة اؼبكتسبة من ىذه االختبارات
اؼبيدانية يبكن أف ييستفاد منها يف صقل ىذه اؼببادئ .كقاؿ اؼبمثبلف اللذاف ربدثا باسم ؾبموعتُت من البلداف إف
اؼببادئ التوجيهية ،كإف كانت تستدعي أف يهبرل مزيد من العمل بشأهنا ،فإهنا تي ُّ
عد معلمان بارزان إلدارة النفايات
الكهربائية كاإللكًتكنية إدارة سليمة ،كاقًتح أحد ىذين اؼبمثلُت أف تيراجع اؼببادئ التوجيهية دكريان من أجل
الفصل يف اؼبسائل الواردة يف اؼبرفق اػبامس اليت ؼبػنا يربسم ،بينما اقًتح اؼبمثل اآلخر أف ييعنرؼ مصطلح ’’دكريان‘‘
تعريفان دقيقان يف مشركع اؼبقرر .كقالت فبثلة إف بلدىا مستعد لتأييد مواصلة العمل يف إعداد اؼببادئ التوجيهية،
شريطة أف تيعتمد يف االجتماع اغبايل.
ٕٗ -بيد أف عدة فبثلُت آخرين قالوا إنو يتعذر عليهم تأييد اعتماد اؼببادئ التوجيهية .كأشار عدد منهم ،من
حث فيو األطراؼ على العزكؼ عن اعتماد اؼببادئ التوجيهية ،إىل
بينهم فبثل ذ نكر بتصريح أحد اؼبراقبُت الذم ٌ
أف ىذه اؼببادئ مل تكتمل كال يبكن أف ييستعاف هبا يف ضباية البيئة كصحة اإلنساف مامل تيس نو اؼبسائل غَت
احملسومة ،بل إهنا ستيم ٌكن عديبي الضمَت من التجار من اؼبتاجرة يف النفايات الكهربائية كاإللكًتكنية اػبطرة
زاعمُت أهنا معدات ييراد إصبلحها أك ذبديدىا .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف األطراؼ قد تناؿ من ركح التعديل اؼبتعلق
باغبظر إف ىي اعتمدت اؼببادئ التوجيهية دكف تسوية اؼبسائل غَت احملسومة.
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ٖٗ -ككحل توفيقي ،أعرب عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،عن تأييدىم اعتماد
اؼببادئ التوجيهية على أساس مؤقت.
ٗٗ -كانعقد االتفاؽ على أف يذبرم األطراؼ الراغبة مشاكرات غَت رظبية بغية التوصل إىل حل كسط .كبعد
ذلك ،قدـ الرئيس صيغة معدلة من مشركع اؼبقرر أعدهتا األمانة كتوخت أف تتجلى فيها ىذه اؼبشاكرات غَت
الرظبية .كلتبديد ـباكؼ معارضي االعتماد ،دعا اؼبقرر اؼبعدؿ إىل اعتماد اؼببادئ التوجيهية على أساس مؤقت
كنص صراحة على أهنا غَت ملزمة قانوناي كزبضع للقوانُت الوطنية.
ََُ -كيف النقاش الذم دار إثر ذلك ،زب نوؼ أحد اؼبمثلُت من أف الفقرة َّ من اؼببادئ التوجيهية اليت تي نبُت
اؼبعايَت اليت ربدد اغباالت اليت ال تيعترب فيها عادة اؼبعدات اؼبستعملة نفايات ،قد تتعدل على اختصاصات
منظمة التجارة العاؼبية ،فطلب حذؼ ىذه الفقرة من النص ككضعها يف التذييل اػبامس مع اؼبسائل األخرل اليت
ينبغي مواصلة النظر فيها ،كإالٌ تعذرت عليو اؼبوافقة على اعتماد اؼببادئ التوجيهية .كرفض عدة فبثلُت ،من بينهم
اثناف ربدثا باسم ؾبموعتُت من البلداف ،تأييد ىذا التعديل حبجة أف الفقرة َّ من اؼببادئ التوجيهية خضعت
لنقاش مستفيض يف فريق االتصاؿ كىي سبثل عنصران رئيسيان يف ىذه اؼببادئ.
َُُ -غَت أف فبثلُت يكثير ،من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة ثالثة من البلداف ،أبدكا تربمهم فبا آؿ اليو
اغباؿ .كاقًتحت فبثلة ،كأيدىا يف ما ذىبت إليو عدة فبثلُت آخرين ،أف يأخذ مؤسبر األطراؼ علمان باؼببادئ
التوجيهية عوضان عن اعتمادىا ،مشَتة إىل أف الفرؽ بُت األمرين سيكوف غَت ذم باؿ؛ إذ أف مشركع اؼبقرر
اؼبنقح ينص على أف اؼببادئ التوجيهية غَت ملزمة قانونان .كردان على ما طلبتو من توضيح ،قاؿ اؼبوظف القانوين
لدل األمانة إف اؼبقرر الذم يأخذ دبوجبو مؤسبر األطراؼ علمان باؼببادئ التوجيهية أك يعتمدىا لن يكوف لو أثر
قانوين هبعل ىذه اؼببادئ ملزمة قانونان على الصعيد الدكيل ،كذلك دكف اؼبساس دبا يراه كل طرؼ بشأف ىذه
اؼبسألة .غَت أف عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،حاجوا بشدة من أجل استخداـ
لفظ ’’يعتمد‘‘ .كاقًتح أحد اؼبمثلُت ،كأيده يف ذلك عدد منهم ،أف تعتمد األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبستمد من
اؼبشاكرات غَت الرظبية ،مع إيراد التحفظات اليت أبدل فيها أحد األطراؼ ـباكفو حياؿ الفقرة َّ من اؼببادئ
التوجيهية يف حاشية أك يف ىذا التقرير .كأشار فبثل ذلك الطرؼ إىل أف كفده يبكن أف يوافق على ىذا االقًتاح.
َُِ -كزب نوؼ عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،من الطريقة اليت اتيبعت يف تناكؿ
ىذه اؼبسألة.
َُّ -كقالت فبثلة الطرؼ الذم اقًتح أف يأخذ مؤسبر األطراؼ علمان باؼببادئ التوجيهية عوضان عن اعتمادىا
عرب ىذا التقرير عن
إف كفدىا يود أف ينأل بنفسو عن اؼبداكالت اليت كصفتها بأهنا غَت شفافة ،كطلبت أف يي ن
اؼبوقف الذم أعربت عنو .كأشارت أيضان إىل أف لفظ ’’مؤقت‘‘ الوارد يف مشركع اؼبقرر غَت كاضح.
َُْ -كبعد النقاش ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح ،على أف يراعي التعبَت عن التحفظات اليت
أبداىا أحد األطراؼ يف شواغلو حياؿ الفقرة َّ من اؼببادئ التوجيهية يف ىذا التقرير أك يف حاشية باؼبقرر.
َُٓ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب  ٓ/ُِ-بشأف اؼببادئ التوجيهية التقنية لنقل النفايات الكهربائية
كاإللكًتكنية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة عرب اغبدكد ،كال سيما التمييز بُت النفايات كغَت
النفايات دبوجب اتفاقية بازؿ.
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التعديالت على مرفقات اتفاقية بازل
َُٔ -قدـ الرئيس البند الفرعي ،مشَتان إىل أف اؼبرفقُت الثامن كالتاسع لبلتفاقية يقدماف معلومات تغطيها
االتفاقية فيما يتعلق بالنفايات ،كأف مؤسبر األطراؼ نقح يف اجتماعو الثامن اإلجراء اؼبتعلق باستعراض أك تعديل
قوائم النفايات يف اؼبرفقُت .كيف إطار اإلجراء اؼبنقح ،سيبحث الفريق العامل اؼبفتوح العضوية أم تعديل مقًتح مث
يرباؿ استنتاجات الفريق العامل إىل مؤسبر األطراؼ لبحثها يف االجتماع التايل .كقد حبث الفريق العامل يف
اجتماعو التاسع قيدان جديدان مقًتحان كىو القيد  ،B3025كاتفق على عدـ القياـ بأم عمل آخر بشأف االقًتاح.
كأفادت فبثلة األمانة ،مستكملة عملية التقدًن ،بأف قيدين جديدين يف اؼبرفق التاسع لبلتفاقية اعتمدنبا مؤسبر
األطراؼ يف مقرره ا ب ،ٔ/ُُ-كنبا القيداف  B3026ك ،B3027بدأ نفاذنبا بالنسبة عبميع األطراؼ باستثناء
تلك األطراؼ اليت أخطرت الوديع كفقان للفقرة ِ (ب) من اؼبادة ُٖ من االتفاقية بأهنا ال تستطيع قبوؿ
التعديبلت اليت أضيف دبوجبها القيداف إىل اؼبرفق التاسع.
َُٕ -كأحاط مؤسبر األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة.

-3

تصنيف النفايات وتحديد خصائصها الخطرة
َُٖ -أشار الرئيس يف معرض تقديبو للبند الفرعي إىل أنو كفقان للمقرر ا ب َُ/َُ-تلقت األمانة مقًتحات
من أطراؼ بالنسبة لنفايات ؿبددة تغطيها اتفاقية بازؿ إلدراجها يف النظاـ اؼبنسق لتوصيف السلع األساسية
كترميزىا التابع ؼبنظمة اعبمارؾ العاؼبية .ككانت األمانة تعمل مع منظمة اعبمارؾ العاؼبية لتعديل النظاـ اؼبنسق
حبيث يتضمن رموزان ؽبذه النفايات .كأشارت فبثلة األمانة بعد ذلك إىل التقدـ احملرز يف عملها مع منظمة
اعبمارؾ العاؼبية ،موضحة اؼبعلومات اؼبقدمة يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/7
َُٗ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،شدد أحد اؼبمثلُت على أنبية تزايد التعاكف كالتنسيق مع منظمة اعبمارؾ
العاؼبية نظران ألنبية النظاـ اؼبنسق بالنسبة عبهود مراقبة التجارة غَت اؼبشركعة يف النفايات.
َُُ -كأحاط مؤسبر األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة ،مشَتان إىل أنو ليس من اؼبتوقع أف تستكمل منظمة
اعبمارؾ العاؼبية تقييمها ؼبقًتحات تعديل النظاـ اؼبنسق قبل االجتماع اػبامس عشر ؼبؤسبر األطراؼ على األكثر.

-4

تقديم التقارير الوطنية
ُُُ -أشار الرئيس يف معرض تقديبو للبند الفرعي إىل أنو كفقان لبلتفاقية ،ييطلب من كل طرؼ تقدًن تقرير
إىل األمانة يف هناية كل سنة تقويبية وبتوم على معلومات ؿبددة عن السنة التقويبية السابقة .كمن اؼبتوقع أف
يعتمد مؤسبر األطراؼ يف االجتماع اغبايل مبوذجان منقحان إلعداد التقارير ( ،)UNEP/CHW.12/INF/16كضعو
الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات كفقان لتكليف مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو العاشر؛ كأف يوسع كالية ىذا
الفريق لتشمل كضع دليل استخداـ إلكًتكين لنظاـ إعداد التقارير اإللكًتكنية ،كإعداد النموذج اؼبنقح لتقدًن
التقارير الوطنية باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة؛ كأف يدعو األطراؼ إىل تقدًن تقاريرىا عن عاـ َُِّ
كاألعواـ السابقة.
ُُِ -كقالت فبثلة األمانة ،مستكملة عملية التقدًن ،إنو كفقان ؼبا طلبو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اغبادم
عشر ،كضعت األمانة نظامان إلعداد التقارير اإللكًتكنية التفاقية بازؿ بدعم مايل من حكومة النركيج؛ كقد
بدأت بوضع نظاـ لتقدًن استفسارات حاسوبية فيما يتعلق بالبيانات اؼبقدمة يف التقارير الوطنية؛ كنظمت
نشاطُت ـبتلفُت لبناء القدرات اؼبتعلقة بتقدًن التقارير الوطنية؛ ككاصلت مع عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ إعداد كثائق
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كأدكات ؼبساعدة األطراؼ يف الوفاء بالتزاماهتا على صعيد اإلببلغ .كأشارت إىل أنو كفقان للممارسة السابقة
كبسبب انعداـ اؼبوارد فإف استمارة اإلببلغ اؼبنقحة متاحة باللغة اإلنكليزية فقط .كاغتنمت أيضان ىذه الفرصة
الستكماؿ اؼبعلومات بشأف تقدًن التقارير الوطنية الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/INF/17مشَتة إىل أنو
بعد تاريخ انتهاء األجل احملدد ،كىو ِْ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ،قدمت األرجنتُت كاالرباد الركسي تقارير
كطنية عن عامي ََُِ كَُُِ ،كقدمت صبهورية الكونغو الديبقراطية ،كغينيا بيساك ،كنيجَتيا ،كأكركغوام
تقارير كطنية عن عاـ َُِِ.
ُُّ -مث استمع مؤسبر األطراؼ إىل السيد يواخيم فوتكي (أؼبانيا) ،رئيس الفريق الصغَت العامل فيما بُت
الدكرات .فأكد أف الفريق رأل أف الدليل اػباص بإعداد التقارير ،كالذم ال يزاؿ قيد اإلعداد ،ينطوم على أنبية
رئيسية ،كينبغي أف يشَت ،ضمن أمور أخرل ،إىل البنود اليت تعترب إلزامية يف مبوذج اإلببلغ .كقد طلب الفريق
أيضان من األمانة أف تقيٌم ما يبكن عملو لكي توضح لؤلطراؼ عند استخدامها لنظاـ إعداد التقارير اإللكًتكنية
ما إذا كاف النموذج قد استكمل سبامان أـ ال .مث اقًتح تعديبلن طفيفان على صياغة أحد اعبداكؿ يف النموذج اؼبنقح
اؼبقًتح ،استنادان إىل اؼبناقشات يف الفريق اؼبصغنر العامل فيما بُت الدكرات ،كاسًتعى االىتماـ إىل كرقة غرفة
االجتماعات اؼبقدمة نيابةن عن ؾبموعة من البلداف ،كاليت تضمنت تعديبلت مقًتحة على مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة .UNEP/CHW.12/8/Rev.1
ُُْ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أشادت عدة أطراؼ ،من بينها طرؼ تكلم بالنيابة عن ؾبموعة من
البلداف ،بتحسُت عملية توحيد كتبسيط النموذج اؼبنقح لئلببلغ ،كأيدت اعتماده .كأيدت ىذه األطراؼ أيضان
اعتماد مشركع اؼبقرر ،بينما أيد عدد منها أيضان ،دبا يف ذلك طرؼ تكلم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،تعديل
مشركع اؼبقرر اؼبقًتح يف كرقة غرفة االجتماعات ،كالذم سيكلف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو
العاشر باعتماد قائمة دبسارات النفايات اليت ينبغي أف توضع ؽبا مبادئ توجيهية عملية إضافية بشأف تطوير
اؼبخزكنات.
ُُٓ -كربدث عدة فبثلُت عن التحديات اليت كاجهتها بلداهنم عند استكماؿ مبوذج تقدًن التقارير الوطنية
كعند تقديبهم للتقارير الوطنية ،دبا يف ذلك عدـ القدرة على ذبميع كافة اؼبعلومات اؼبطلوبة ،كرداءة التوصيل
بشبكة اإلنًتنت .كأعرب أحد اؼبمثلُت عن تقديره غبلقة عمل إقليمية قي ندـ فيها التدريب كالدعم يف ؾباؿ إعداد
التقارير .كاقًتح إدخاؿ مزيد من التحسينات على مبوذج اإلببلغ ،دبا يف ذلك ترصبتو إىل اللغات الرظبية اػبمس
األخرل لؤلمم اؼبتحدة ،كإدخاؿ تصويبات ؿبسنة ،كإمكانية التغيَت ،كتنظيم حلقات عمل إضافية ،كإتاحة
مبادئ توجيهية ؿبددة عرب شبكة اإلنًتنت .كطلب عدد من اؼبمثلُت مساعدة مالية كتقنية إضافية إلعداد
التقارير الوطنية ،كاقًتح فبثل آخر أف تتشاكر األطراؼ اؼبعنية بعملية التنقيح مع بلداف أخرل يف أقاليمها.
ُُٔ -كبعد أف أشار احد اؼبمثلُت إىل أف اؼبعلومات اؼبطلوبة يف النموذج قد اتسعت دبركر السنُت لتشمل
معلومات قد تكوف مفيدة ،كلكن ال ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار عند ربديد ما إذا كاف طرؼ ما يبتثل أك ال
يبتثل اللتزاماتو ،أكد على ضركرة أف تعرؼ األطراؼ أم البنود يف النموذج تعترب إلزامية.
ُُٕ -كبعد اؼبناقشة ،قرر مؤسبر األطراؼ إحالة النموذج اؼبنقح لئلببلغ إىل فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل
القانونية الذم أنشئ على النحو اؼبذكور أعبله (انظر الفقرة ٔٓ) ،لبحث أم من البنود الواردة يف النموذج
ينبغي أف يكوف إلزاميان ،ككذلك حبث معايَت تصنيف األداء فيما يتعلق باالمتثاؿ اللتزامات اإلببلغ الوطٍت .كإذا
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كجد الفريق أثناء ىذا العمل أف ىناؾ حاجة إىل تنقيح مشركع التقرير الوارد يف كرقة غرفة االجتماعات فيمكنو
القياـ بذلك.
ُُٖ -كبعد ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعده فريق االتصاؿ.
ُُٗ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ٔ/ُِ -بشأف اإلببلغ على الصعيد الوطٍت ،بصيغتو اليت
اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
جيم  -المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باالمتثال واإلدارة
-1

اللجنة المعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها
َُِ -أكضح الرئيس يف معرض تقديبو للبند الفرعي أىداؼ اللجنة اؼبعنية بإدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية
بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا ،فقاؿ إهنا تتمثل يف مساعدة األطراؼ على االمتثاؿ لتعهداهتا دبوجب االتفاقية ،كتيسَت
كتشجيع كرصد تنفيذ االلتزامات دبوجب االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبا ،كالسعي إىل ضماف تنفيذىا كاالمتثاؿ ؽبا .كمن
اؼبقرر أف ينتخب مؤسبر األطراؼ يف االجتماع اغبايل أعضاء ىذه اللجنة ،كأف ينظر يف مشركع مقرر مقدـ منها،
دبا يف ذلك برنامج العمل اؼبقًتح للفًتة َُِٔ ،َُِٕ-كيبحث أربعة مشاريع كثائق توجيهية أعدهتا اللجنة.
ُُِ -كاستكماالن لعملية التقدًن ،قالت فبثلة األمانة إف تقرير اللجنة عن تنفيذ برنامج عملها للفًتة َُِْ-
َُِٓ يرد يف الفرع ثانيان ألف كباء من الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/9كأف اؼبشاريع األربعة للوثائق التوجيهية عن
تطوير ـبزكنات النفايات ،كتنفيذ حكم اسًتجاع النفايات اػبطرة اػباص باإلذبار غَت اؼبشركع يف اتفاقية بازؿ
(الفقرة ِ من اؼبادة ٗ) ،كنظاـ الرقابة دبوجب االتفاقية ،كالدليل اػباص بتنفيذ االتفاقية ترد يف الوثائق
 .UNEP/CHW.12/9/Add.1-4كباإلضافة إىل ذلك ،فإف اؼبعلومات اػباصة بتشغيل صندكؽ التنفيذ اؼبنشأ
دبوجب اؼبقرر ٗ ،ِ/ككذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة بتصنيف امتثاؿ األطراؼ اللتزاماهتا بتقدًن التقارير دبوجب
االتفاقية ،ترد يف كثيقيت اؼبعلومات ).(UNEP/CHW.12/INF/18 and 19
ُِِ -كتكلمت السيدة مارم  -بيَت ميغانك (فرنسا) ،عضو اللجنة ،بالنيابة عن السيدة خيمينا نييتو
(كولومبيا) ،رئيسة اللجنة ،فتناكلت عمل اللجنة خبلؿ فًتة السنتُت َُِْ .َُِٓ-كقد عقدت اللجنة
اجتماعها العاشر يف باريس يف كانوف األكؿ/ديسمرب َُِّ ،كما عقدت دكرة تكميلية عرب شبكة اإلنًتنت يوـ
ٖ أيار/مايو َُِْ ،كاجتماعها اغبادم عشر يف جنيف يف أيلوؿ/سبتمرب َُِْ .كقد تشاكرت اللجنة أيضان
ألكؿ مرة مع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية بشأف األنشطة يف برنامج عملها ،كربديدان كضع أربع كثائق توجيهية.
كقد قدمت فرنسا ،كالياباف ،كسويسرا موارد عينية كنقدية لتمكُت اللجنة من عقد اجتماعاهتا .كقدمت كولومبيا،
كالياباف ،كالنركيج ،كسويسرا مسانبات لصندكؽ التنفيذ .بعد ذلك كصفت السيدة ميغانك أنشطة اللجنة
اؼبتعلقة بإفادات ؿبددة كبوالية االستعراض العامة اؼبتعلقة باإلببلغ الوطٍت ،كالتشريعات الوطنية؛ كاالذبار غَت
اؼبشركع؛ كالتأمُت ،كالسندات كالضمانات األخرل ،كنظاـ الرقابة؛ كدليل تنفيذ االتفاقية .كأبرزت أيضان
التوصيات اليت أعدهتا اللجنة لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ.
ُِّ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب أحد اؼبمثلُت عن قلقو إزاء بعض األحكاـ اؼبقًتحة يف التوجيهات
بشأف تنفيذ اغبكم اػباص باسًتجاع النفايات موضوع اإلذبار غَت اؼبشركع (الفقرة ِ من اؼبادة ٗ) دبوجب
صدنر تقع عليو مسؤكلية
اتفاقية بازؿ ،فهي مثبلن ال تبُت بشكل كاؼ أف االتفاقية تنص بوضوح على أف اؼبػي ى
اسًتجاع النفايات اػبطرة عندما يعزل إليو االذبار غَت اؼبشركع .كباإلضافة إىل ذلك ،ليست ىناؾ توجيهات عن
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كيفية التعامل مع اغباالت اليت يؤدم فيها تلف أك سوء التغليف إىل تلويث شحنات من غَت اؼبواد اػبطرة؛
ككذلك عدـ كضوح اإلجراءات اليت ينبغي ازباذىا يف حاالت النزاع ،مثبلن عندما يى ند ًعى كياف يمصدنر أف مادة ما
ليست خطرة طبقان لقانونو احمللي ،ككذلك عدـ الوضوح يف أحكاـ إعادة تعبئة النفايات اػبطرة إلعادة تصديرىا.
كما أف األيطر الزمنية اؼبقررة قصَتة إىل حد ما يف بعض اغباالت ،بالنظر إىل أف الًتتيبات اإلدارية الوطنية
تستغرؽ بعض الوقت ،كأف القدرات احمللية يف ؾباؿ التعرؼ على النفايات اػبطرة كإدارهتا على كبو سليم بيئيان
غالبان ما تكوف غَت كافية .كقالت إف التوجيهات ليست جاىزة العتمادىا ،كيلزمها اؼبزيد من العمل فيما بُت
الدكرات .كمن الضركرم أيضان إجراء ربليل للمعايَت اليت تستخدمها عبنة االمتثاؿ كاستعراضها كربديثها لتقرير ما
إذا كاف طرؼ ما فبتثل اللتزاماتو اؼبتعلقة باإلببلغ على الصعيد الوطٍت .كأخَتان ،يلزـ كضع التوجيهات اػباصة
بالفقرة ُُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية ،اؼبتعلقة بالتأمُت كالسندات كالضمانات األخرل ،كذلك ؼبساعدة األطراؼ
على سن التشريعات الوطنية كاألحكاـ ذات الصلة.
ُِْ -كأعرب أحد اؼبمثلُت عن تأييده العتماد التوجيهات اؼبتعلقة بتنفيذ حكم االسًتجاع يف حالة االذبار
غَت اؼبشركع ،قائبلن إف ذلك سيساعد األطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ
على تتبع التحركات غَت اؼبشركعة للنفايات اػبطرة عرب اغبدكد ،كعلى الوفاء بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية .كقاؿ
فبثل آخر إف التنفيذ كاالمتثاؿ أمراف غاية يف األنبية بالنسبة ألىداؼ االتفاقية كأف التدريب كتعميق الوعي بشأف
استخداـ كثائق التوجيو أمر مفيد ،دبا يف ذلك عن طريق اؼبراكز اإلقليمية ،كعبلكة على ذلك ينبغي للبلداف
اؼبتقدمة أف تبذؿ اؼبزيد من اعبهود ؼبساعدة البلداف النامية على مكافحة االذبار غَت اؼبشركع بالنفايات اػبطرة.
كقاؿ فبثل آخر إف آلية االمتثاؿ التفاقية بازؿ تظهر أنبية كجود آلية امتثاؿ تتسم بالفعالية كالكفاءة ،يبكن
ألطراؼ اتفاقية ركترداـ كاستكهومل أف تستقي الدركس منها .كاقًتح أف تقوـ عبنة االمتثاؿ دبواصلة استعراض
تشغيل صندكؽ التنفيذ يف ضوء خربتو ،كيف ضوء اؼبستجدات األخرل ،مع إشراؾ الربنامج اػباص التابع لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبعٍت بدعم التعزيز اؼبؤسسي على الصعيد الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية يف القياـ بذلك .كرحبت
إحدل اؼبمثبلت كىي تتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف بالتقدـ اؼبػيحرز يف إطار اآللية لتعزيز التنفيذ
كاالمتثاؿ التفاقية بازؿ ،كأعربت عن تأييدىا لعناصر مشركع اؼبقرر اؼبقًتح ،دبا يف ذلك ،ما يتعلق بتوسيع نطاؽ
عملية ابتدار اإلجراءات من جانب األمانة ،كحبث مصاعب االمتثاؿ احملددة للمزيد من فرادل األطراؼ ،كاألدلة
العملية ،كأعربت عن أملها يف أف يتم اعتماد مشركع اؼبقرر ،ككثائق التوجيهات يف االجتماع اغبايل بعد إدخاؿ
تعديبلت طفيفة .كلكنها أعربت عن قلقها بشأف إعداد التقارير الوطنية كعدـ التمكن من الوصوؿ إىل األرقاـ
اؼبستهدفة بالنسبة لعامي َُُِ كَُِِ .كأكجز عدد من اؼبمثلُت خربة بلداهنم يف اؼبسائل ذات الصلة
باالمتثاؿ ،كحددكا التحديات اليت تواجههم ،دبا يف ذلك ما يتعلق بثغرات البيانات ،ككضع التشريعات
كالسياسات ،كالتزامات اإلببلغ ،كالتدريب كبناء القدرات.
ُِٓ -كعقب اؼبناقشة ،قرر مؤسبر األطراؼ أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل القانونية ،اؼبنشأ على النحو
اؼببُت أعبله (انظر الفقرة ٔٓ) ،دبواصلة حبث ىذه اؼبسألة .كمع أخذ اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة يف
االعتبار ،قد يسعى الفريق إىل إعداد نسخة منقحة ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/9كنسخ
منقحة ؼبشركع التوجيهات الواردة يف الوثائق .UNEP/CHW.12/9/Add.1-4
ُِٔ -كبعد ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح الذم أعده فريق االتصاؿ ،رىنان بوركد تأكيد
من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية
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اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ، َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية ،كدبوجبو اعتمد
اؼبؤسبر اإلرشادات اؼبتعلقة حبصر النفايات كالصيغ اؼبنقحة لدليل نظاـ الرقابة دبوجب االتفاقية كلدليل تنفيذ
االتفاقية كلربنامج عمل اللجنة الذم أعده فريق االتصاؿ.
ُِٕ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ٕ/ُِ-بشأف اللجنة اؼبعنية بإدارة اآللية اؼبخصصة لتعزيز تنفيذ
اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا.
ُِٖ -كدبوجب الفقرة ِِ من اؼبقرر بصيغتو اليت اعتيمد هبا ،انتخب مؤسبر األطراؼ أعضاء اللجنة العشرة
على النحو التايل:
الدكؿ األفريقية
دكؿ آسيا كاحمليط اؽبادئ
دكؿ أكركبا الشرقية
دكؿ أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب
دكؿ غرب أكركبا كدكؿ أخرل
-2

السيد عبد الرضبن ؿبمد عبد الرضبن (تشاد)
السيد نبفرم كاسيا موايل (زامبيا)
السيد افتخار -اغبسن شاه جيبلين (باكستاف)
السيد غَتم جَتكنيمو سانيز (الفلبُت)
السيدة مارم  -ليس أكميك (إستونيا)
السيدة تاتيانا توغوم (مالدكفا)
السيد ألبَتتو سانتوس كابرا (األرجنتُت)
السيدة يوكاستا فالنزكيبل (اعبمهورية الدكمينيكية)
السيد ماركوس شركدر (أؼبانيا)
السيدة فيونا كومنغ (نيوزيلندا)

التشريعات الوطنية ،واإلخطارات ،وإنفاذ االتفاقية ،والجهود الرامية إلى مكافحة االتجار غير المشروع
ُِٗ -كلدل عرضو للبند الفرعي ،ذكر الرئيس أف التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية يتطلب أف تكوف لدل األطراؼ
معلومات كاملة عن األيطر القانونية الوطنية لدل األطراؼ األخرل .كهتدؼ األنشطة اؼبدرجة ربت ىذا البند من
جدكؿ األعماؿ إىل دعم التعاكف ،كتوفَت اؼبعلومات كتيسَت اعبهود ذات الصلة بالتشريعات الوطنية،
كاإلخطارات ،كإنفاذ االتفاقية كاعبهود الرامية إىل مكافحة االذبار غَت اؼبشركع .كمن اؼبتوقع أف يرحب مؤسبر
األطراؼ يف االجتماع اغبايل باألنشطة ذات الصلة كيشجع مواصلة مثل ىذه األنشطة ،كيأخذ علمان بتحليل
أكجو التآزر احملتملة يف منع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع ،كيبحث ما إذا كاف سيطلب من األمانة كضع
توصيات بشأف أكجو التآزر ىذه ،كاالستفادة من الدركس اؼبستقاة دبوجب اتفاقية بازؿ.
َُّ -كبصدد مواصلتها للعرض ،قالت فبثلة األمانة إنو طبقان للمقرر ا ب ،َُ/ُُ-قدمت األمانة اؼبشورة
القانونية كالسياساتية إىل األطراؼ؛ ككاصلت صبع التشريعات الوطنية كالتدابَت األخرل اليت ترسلها األطراؼ؛
ككاصلت صبع كترصبة إخطارات التعريفات الوطنية للنفايات اػبطرة كقيود االستَتاد/التصدير كحاالت اغبظر؛
كساعدت األطراؼ على ربديد االذبار غَت اؼبشركع ،كصبعت االستمارات عن اغباالت اؼبثبتة لبلذبار غَت
اؼبشركع ،ككذلك اؼبعلومات من األطراؼ بشأف أفضل اؼبمارسات ؼبنع االذبار غَت اؼبشركع كمكافحتو؛
كاضطلعت بأنشطة ترمي إىل منع كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع ،دبا يف ذلك ،مع طائفة من الشركاء .كتعرض
على مؤسبر األطراؼ معلومات عن ىذه األنشطة ).(UNEP/CHW.12/11
ُُّ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعربت فبثلة تكلمت نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن تأييدىا ؼبشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/11مقًتحة إجراء تعديل .كشددت فبثلة أخرل على أنبية جوانب
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التآزر بُت االتفاقيات الثبلث فيما يتعلق دبنع كؿباربة االذبار غَت اؼبشركع كالتجارة يف اؼبواد الكيميائية كالنفايات
اػبطرة .كأعربت عن التأييد ؼبشركع اؼبقرر ،مع عرضها أيضان إدخاؿ تعديل عليو ،كدعت إىل مواصلة دراسة
اغباالت اليت تتعرض فيها اؼبنتجات للضرر أثناء الشحن كتصل يف صورة نفايات.
ُِّ -قدمت فبثلة اإلنًتبوؿ تقريران عن أنشطة منظمتها فيما يتعلق بأىداؼ كتنفيذ اتفاقية بازؿ ،دبا يف ذلك
تطوير القدرات ذات الصلة دبنع جريبة التلويث ،كأدلة التدريب ككحدات التعليم اإللكًتكين ،كاألدلة
االستجوابية ،كالوالية اؼبمنوحة من اعبمعية العامة لئلنًتبوؿ ؼبساعدة البلداف يف تنفيذ القوانُت الوطنية كالدكلية
ذات الصلة باتفاقية بازؿ .كقالت إنو قد يكوف من اؼبفيد ،أف يتعاكف اؼبمثلوف يف مؤسبر األطراؼ مع الفريق
العامل اؼبعٍت جبريبة التلويث التابع لئلنًتبوؿ ،كأف تقوـ اغبكومات ببحث زيادة دعمها اؼبايل لؤلنشطة اليت
تنفذىا اإلنًتبوؿ يف اجملاالت ذات الصلة جبريبة التلويث.
ُّّ -كاعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/11بالصيغة اليت عدؿ هبا
شفهيان ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد
ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها
آثار يف اؼبيزانية.
ُّْ -كطلب اؼبقرر بالصيغة اليت اعتمد هبا ،ضمن صبلة أمور ،أف ربيل األمانة إىل مؤسبرم األطراؼ يف
اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل التحليل اػباص حباالت التآزر احملتملة يف منع كمكافحة االذبار كالتجارة على كبو غَت
قانوين باؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة استنادان إىل الدركس اؼبستفادة يف إطار اتفاقية بازؿ .كطلب اؼبقرر
كذلك من األمانة أف تعد للنظر من جانب مؤسبر األطراؼ خبلؿ االجتماع الثالث عشر توصيات بشأف
حاالت التآزر اؼبمكنة بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل يف منع كمكافحة االذبار كالتجارة غَت القانونية
باؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة استنادان إىل الدركس اؼبستفادة يف إطار اتفاقية بازؿ .كطلب مؤسبر األطراؼ من
األمانة أف تبلغ مؤسبرم األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل هبذا الطلب خبلؿ االجتماع اغبايل لكي يبكنهما
النظر فيما إذا كانتا ستصدراف طلبات فباثلة لؤلمانة.
ُّٓ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ٖ/ُِ -بشأف التشريعات الوطنية كاإلخطارات كإنفاذ االتفاقية
كاعبهود اؼببذكلة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشركع ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
دال -

المساعدة التقنية
ُّٔ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق باؼبساعدة التقنية (البند ْ (د) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ُّٕ-
ُْْ كُْٖ ُُٔ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21الفقرات ُّٖ ُْٓ-كُْٗ ،ُِٔ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،)UNEP/POPS/COP.7/36الفقرات ُُٔ ُٖٔ-كُِٕ.ُٖٔ-
ُّٕ -كناقشت األطراؼ تقدًن اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات دبوجب االتفاقيات الثبلث ،كاؼبراكز اإلقليمية
التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،كتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،بشأف توسيع نطاؽ
الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل اليت ربتاج إىل اؼبساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية بازؿ،
من أجل مساعدة البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كذلك يف حاالت الطوارئ اليت تنشأ
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عن نقل النفايات اػبطرة ،كالنفايات األخرل عرب اغبدكد كالتخلص منها .كعند التمهيد إلجراء اؼبناقشات،
الحظ الرئيس بأف إقباز اؼبساعدة التقنية يف الوقت اؼبناسب ،كىو ما تقوـ اؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ
أمر ضركرم إلقباح تنفيذ االتفاقيات كىو من اجملاالت اليت تستفيد إىل أبعد حد
كاستكهومل بدكر رئيسي فيو ،ه
من حبثها بصورة مشًتكة من أجل االتفاقيات الثبلث ،ألف كثَتان من أنشطة بناء القدرات اؼبخصصة التفاقية ما
ربققت منها فوائد كأنتجت آثاران تآزرية لبلتفاقيتُت األيخريٍُت.
المساعدة التقنية

ُّٖ -كبصدد عرض ىذا البند الفرعي ،كصفت فبثلة األمانة اؼبساعدة التقنية اؼبشًتكة كبرنامج بناء القدرات
الذم تقدمو األمانة لبلتفاقيات الثبلثة ،كأكجزت اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة UNEP/CHW.12/13-
 .UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13كأضافت أنو من أجل زيادة الفعالية عن طريق تفادم
االزدكاجية ،استفادت تلك اؼبساعدة التقنية اؼبشًتكة لؤلمانة من الربامج الفردية السابقة لدل االتفاقيات الثبلث،
كتألفت من أربعة عناصر رئيسية ىي :األدكات كاؼبنهجيات؛ كبناء القدرات كالتدريب؛ كالشراكات؛ كاؼبراكز
اإلقليمية كالتنفيذ على اؼبستول اإلقليمي .مث قامت بإهباز عدد من كثائق اؼبعلومات اؼبتعلقة باحتياجات
األطراؼ من البلداف النامية إىل اؼبساعدة التقنية ،كاؼبساعدات اؼبتاحة من البلداف اؼبتقدمة ،كبالتوجيهات اؼبتعلقة
باؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا دبوجب اتفاقية استكهومل ،ككذلك بشأف اؼبساعدة التقنية اؼباضية كاؼبخططة
ؽبا ،كأنشطة التدريب كبناء القدرات اليت تقوـ هبا أمانات اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ كاستكهومل
ُّٗ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،رحب العديد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم يفبثل ىربدث باسم ؾبموعة من
البلداف ،باألنشطة اليت تقوـ هبا األمانة كبتطويرىا لنىهج يمشًتؾ يف تقدًن اؼبساعدة التقنية ،كىو ما قاؿ عنو عدد
من اؼبمثلُت بأنو ؾباؿ تتجلى فيو فوائد زيادة أكجو التآزر بُت االتفاقيات الثبلث .كقالوا كذلك إف اؼبساعدات
التقنية كاؼبالية يسبثل أمران أساسيان لتنفيذ االتفاقيات الثبلث من جانب البلداف النامية األطراؼ .كحث أحد
اؼبمثلُت على ايبلء اىتماـ أكرب لؤلنشطة اؼبتعلقة بنقل التكنولوجيا ،كقاؿ إف ىذا اجملاؿ على نفس القدر من
األنبية اليت وبظى هبا ؾباال اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات ،بيد أف الوثائق اليت أعدهتا األمانة مل تتناكلو .كقاؿ
فبثل آخر إف شبة حاجة ؼبناقشة اؼبعٌت اؼبقصود يف الواقع من مفهومي اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات.
َُْ -كاقًتحت احدل اؼبمثبلت ،يمتحدثةن باسم ؾبموعة من البلداف ،أنو من أجل ربقيق أفضل استخداـ
للموارد اؼبتاحة ،ينبغي أف تيركز اؼبساعدة التقنية على األنشطة اليت يربقق أكرب األثر .كبالتايل ،ينبغي تفضيل عقد
اغبلقات الدراسية عرب شبكة اإلنًتنت كاػبيارات األخرل الفعالة من حيث التكلفة على عقد حلقات العمل،
على الرغم من أف عقد الدكرات التدريبية يف موقع العمل ييبكن أف يوبقق أيضان نتائج إهبابية كمستدامة .كما
ىرحبت بإنشاء األمانة لقاعدة البيانات اؼبتعلقة باحتياجات األطراؼ يف تنفيذىا لبلتفاقيات ،كلكنها تساءلت
عن تكلفة ذلك كمدل إمكانية إهباد طرؽ أكثر فعالية ككفاءة عبمع مثل ىذه اؼبعلومات .كقاؿ فبثل آخر إف
برنامج اؼبساعدة التقنية هبب أف يتسم بالواقعية كأف يأخذ بعُت االعتبار األدكار اليت تقوـ هبا صبيع اعبهات
الفاعلة اؼبعنية ،دبا يف ذلك األطراؼ ،كشركاء األمم اؼبتحدة ،كاؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهومل،
كالقطاع اػباص ،كاؼبؤسسات اؼبالية ،كاألمانة ،عند إقباز اؼبساعدة التقنية.
ُُْ -ككصف عدد من فبثلي البلداف النامية األطراؼ االحتياجات احملددة لبلداهنم من اؼبساعدة التقنية
كاؼبالية .كأعرب عدد آخر منهم عن تقديره لؤلمانة ،كاؼبراكز اإلقليمية التابعة التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،كاعبهات
اؼباكبة ،كالشركاء اآلخرين ،على اؼبساعدة اليت تلقتها بالفعل البلداف النامية األطراؼ ،كالبلداف األطراؼ اليت سبر
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اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ .كقالت احدل اؼبمثبلت إف بلدىا أنشأ يف عاـ ََِٓ قاعدة بيانات لتسهيل تبادؿ
بيانات الرصد بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف شرؽ آسيا ،كأضافت أف بلدىا يواصل منذ عاـ َُُِ عقد
حلقات عمل تدريبية سنوية ؼبوظفي اؼبختربات هبدؼ بناء قدرات الرصد يف اؼبنطقة.
ُِْ -كقىدنـ عدد من اؼبمثلُت اقًتاحات بشأف اجملاالت اليت ينبغي تقدًن اؼبساعدة التقنية فيها .كاقًتح أحدىم
أنو ،دبوجب اتفاقية استكهومل ،هبب أف تيعطى األكلوية لؤلنشطة اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية اؼبدرجة حديثان يف
مرفقات االتفاقية ،دبا يف ذلك كضع قوائم اعبرد كتقييم اآلثار االجتماعية-االقتصادية كالثقافية كالركابط القائمة
بُت اؼبلوثات العضوية الثابتة كتغَت اؼبناخ ،كبناء أكجو تآزر مع االتفاقيات األخرل اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية.
كحث فبثل آخر على الًتكيز على النقل اؼبستداـ للتكنولوجيات اػباصة بتدمَت اؼبركبات الثنائية الفينيل اؼبتعددة
الكلور ( )PCBبغية التعامل مع اؼبخزكنات القائمة من ىذه اؼبركبات الثنائية الفينيل.
ُّْ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف األطراؼ اليت تفتقر إىل خربة التعامل مع اإلخطارات يف إطار اإلجراء اؼبتعلق
باؼبوافقة اؼبسبقة عن علم التابع التفاقية بازؿ ينبغي أف ربصل على الدعم التقٍت ،يمقًتحان إنشاء منصة إلكًتكنية
لتسهيل تبادؿ اؼبعلومات كزبفيض التكاليف .كاقًتح فبثل آخر نشر مواد حلقات العمل من خبلؿ موقع األمانة
اإللكًتكين يف أقرب كقت فبكن قبل موعدىا من أجل زيادة تأثَت حلقات العمل ،كأضاؼ أنو ينبغي مواصلة
تقدًن اؼبزيد من البيانات عن تأثَتات اؼبواد الكيميائية على صحة اإلنساف إلقناع صناع القرار بازباذ اإلجراءات
البلزمة.
ُْْ -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية ،اؼبنشأ بالشكل الوارد كصفو يف الفرع زام ّ-أدناه ،دبواصلة النظر يف البند الفرعي.
ُْٓ -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعدتو األمانة بشأف اؼبساعدة
التقنية ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف
برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ، َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف
اؼبيزانية ،كقاـ فريق االتصاؿ بإعداد مشركع اؼبقرر اؼبتعلق باؼبساعدة التقنية.
ُْٔ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ٗ/ُِ-بشأف اؼبساعدة التقنية ،بصيغتو اؼبعتمدة من مؤسبر
األطراؼ.
ُْٕ -كباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل مقررين بشأف اؼبساعدة
التقنية .كيرد اؼبقرراف ا ر ٖ/ٕ-كا س ،ُٔ/ٕ-اللذاف اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل
على التوايل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
( )UNEP/FAO/RC/COP.7/21على التوايل ،كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ
اجتماعو السابع ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
-2

تنفيذ المقرر 32/5
ُْٖ -فيما يتعلق بتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/أفادت فبثلة األمانة بأنو كفقان للمطلوب يف ىذا اؼبقرر ،كاصلت األمانة
تعزيز التعاكف مع كحدة البيئة اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة (اليونيب)/مكتب تنسيق الشؤكف
اإلنسانية ،فنظمت طبسة حلقات دراسية عرب شبكة اإلنًتنت باللغات اإلنكليزية ،كالفرنسية ،كالركسية،
كاإلسبانية ،كذلك لزيادة الوعي بالدعم اؼبتوافر يف حاالت الطوارئ؛ كتقوـ األمانة نزكالن على ما طيلب إليها،
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باقًتاح تعديل للفرع رابعان من اعبزء األكؿ من اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة لكي سبكن كحدة البيئة اؼبشًتكة بُت
اليونيب/مكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية من اؼبشاركة يف كقت مبكر يف عملية توفَت مساعدات الطوارئ .كقد
طيلب إىل األمانة كذلك يف ىذا اؼبقرر حبث ما إذا كاف ىناؾ حاجة إىل إدخاؿ تغيَتات على اعبزء ّ من
اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة بشأف تنفيذ اؼبقرر ٓ )ُ(،ِّ/كالذم يقضي إىل جانب أمور أخرل بأف تقوـ األمانة
بتقدًن اؼبشورة كاؼبساعدة يف إعداد كتقدًن اؼبقًتحات للمشركعات اليت سيتم تنفيذىا من جانب األطراؼ اليت
تطلب اؼبساعدة .كلكن مقًتحات اؼبشركعات مل تيقدـ حىت اآلف ،كمن مث فإف األمانة ال تقًتح إدخاؿ أم
تغيَتات على اعبزء ّ باستثناء تعديل ينص على إجراء اؼبشاكرات مع كحدة البيئة اؼبشًتكة بُت برنامج البيئة
كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية .كقد كرد اؼبزيد من اؼبعلومات يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/14
ُْٗ -كيف النقاش الذم تبع ذلك ،قالت إحدل اؼبمثبلت ،يمتحدثةن باسم ؾبموعة من البلداف ،إف اإلجراء
اؼبقًتح يف تقرير األمانة بشأف تنفيذ اؼبػيقرر ٓ (UNEP/CHW.12/14) ِّ/يعد أقل كثَتان فبا هبب ازباذه لضماف
أف يتسق دكر األمانة يف حاالت الطوارئ مع مواردىا كخربهتا .كقالت إف األمانة هبب أف تلعب دكران استشاريان
كتًتؾ العمل على أرض الواقع للوكاالت اؼبتخصصة ،مع ضركرة إدراج األنشطة ذات الصلة حباالت الطوارئ يف
برنامج اؼبساعدة التقنية للمساعدة يف بناء قدرات البلداف على منع حدكث حاالت الطوارئ كاالستجابة ؽبا.
كأشارت أيضان إىل أنو نظران لعدـ التقدـ بعد بأم طلبات للحصوؿ على اؼبساعدة يف حاالت الطوارئ ،مل
تيستخدـ اؼبوارد اليت قدمها عدد ؿبدكد من األطراؼ.
َُٓ -كقاؿ فبثل آخر إف اؼبػيقرر ٓ ِّ/جاء نىتيجةن غبل كسط مت التوصل إليو بُت اعبهات اؼباكبة كأكلئك
الذين ييفضلوف إنشاء صندكؽ للتعويضات لدعم البلداف النامية يف حاالت الطوارئ ،كبتأييد من فبثلة أخرل قاؿ
إنو ينبغي االحتفاظ يف الصندكؽ االستئماين باحتياطي غباالت الطوارئ .كدفع أيضان بضركرة ربسُت اآلليات
اليت يبكن من خبلؽبا للبلداف أف ربصل على ىذه األمواؿ االحتياطية ،قائبلن إف ذبربة كوت ديفوار يف ذلك
اجملاؿ مل تكن مرضية.
ُُٓ -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ بالشكل الوارد كصفو يف الفرع زام ّ-أدناه ،دبواصلة النظر يف البند الفرعي.
ُِٓ -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بشأف تنفيذ
اؼبقرر ٓ ِّ/اؼبتعلق بتوسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة
للمساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأف صبيع
األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف
ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ُّٓ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُُ/ُِ-بشأف تنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/اؼبتعلق بتوسيع نطاؽ
الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة للمساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ،
بصورتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.

(ُ)  ،UNEP/CHW.6/40اؼبقرر ٔ،ُْ/

التذييل.
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المراكز اإلقليمية
ُْٓ -لدل عرض ىذا البند الفرعي من جدكؿ األعماؿ ،ىسلطت يفبثلة األمانة الضوء على األنشطة اليت تقوـ
هبا األمانة لتعزيز اؼبراكز اإلقليمية ،استجابة للقرارات اليت اعتمدهتا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت بازؿ كاستكهومل يف
اجتماعيهما اغبادم عشر كالسادس على التوايل ،دبا يف ذلك اجتماعاف مشًتكاف ؼبديرم اؼبراكز اإلقليمية التابعة
التفاقييت بازؿ كاستكهومل ،قىدنـ فيهما يفبثل مرفق البيئة العاؼبية معلومات عن التمويل اؼبػيتاح من مرفق البيئة العاؼبية
للمراكز ،كتقييمان ألداء اؼبراكز خبلؿ الفًتة َُِّ .َُِْ-كقد كردت معلومات أخرل إضافية عن
اؼبراكز اإلقليمية يف الوثائق ،UNEP/CHW.12/12 :ك ،UNEP/POPS/COP.7/11كUNEP/CHW.12/INF/21-
 ،UNEP/POPS/COP.7/INF/13ك.UNEP/CHW.12/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/14
ُٓٓ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أنبية اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية بالنسبة
لبناء القدرات كتوفَت اؼبساعدة التقنية كتبادؿ اؼبعلومات كتنفيذ غَتىا من األنشطة اليت تساعد األطراؼ يف تنفيذ
االتفاقيات الثبلث على كبو متآزر .ككصف عدد من اؼبمثلُت كيفية عمل مراكز معينة مع حكومات بلداهنم
كشكركا اعبهات اؼباكبة على دعمها لربامج ؿبددة
كمع اعبهات الفاعلة األخرل يف األنشطة ذات الصلة ،ى
تضطلع هبا ىذه اؼبراكز .ككصف عدد من فبثلي البلداف اؼبضيفة الدعم اؼبايل كالعيٍت الذم تقدمو حكوماهتم
للمراكز اليت تقع يف بلداهنم.
ُٔٓ -كمع ىذا ،قاؿ كثَت من اؼبمثلُت ،من بينهم اثناف ربدثا باسم ؾبموعتُت من البلداف ،إف من الضركرم
زيادة قدرات اؼبراكز اإلقليمية ،دبا يف ذلك مواردىا اؼبالية كخرباهتا التقنية ،كقدراهتا التكنولوجية كمستويات
اؼبوظفُت هبا هبدؼ سبكينها من إقباز كالياهتا ،كأداء اؼبهاـ اؼبوكلة ؽبا يف الوقت اغبايل كربمل مسؤكليات إضافية.
كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف من الضركرم ضماف سبويل كاؼ كييبكن التنبؤ بو لكل مركز من مصادر التمويل
باإلضافة إىل البلد اؼبضيف كاعبهات اؼباكبة األخرل يف اؼبنطقة اليت يقع فيها اؼبركز .كأعرب فبثلو عدة أطراؼ
ماكبة عن موافقتهم على أنو من اؼبهم عبميع األطراؼ كاعبهات الفاعلة اؼبعنية أف تدعم عمل اؼبراكز .كالحظ
أحد اؼبمثلُت أنو عند إنشاء اؼبراكز اإلقليمية كاف من اؼبتوقع أف تقوـ البلداف اؼبضيفة بتوفَت التمويل لعملياهتا
األساسية كأف تسعى اؼبراكز نفسها للحصوؿ على دعم مايل خارجي إضايف ألنشطتها .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت
إف البلداف اؼبضيفة للمراكز اإلقليمية قدمت مسانبات عينية كنقدية كبَتة لتشغيل ىذه اؼبراكز.
ُٕٓ -كاقًتح كثَت من اؼبمثلُت اجملاالت اليت ينبغي للمراكز أف تيطور فيها اؼبزيد من اؼببادرات ،دبا يف ذلك بناء
القدرات كتوفَت اؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا ،كصبع األمواؿ ،كتقدًن التدريب كالدعم التقنيُت ،كإجراء
البحوث ،كتنفيذ اؼبشاريع اإلرشادية ،كمراقبة اغبدكد كمكافحة التجارة غَت اؼبشركعة ،كاغبشد ؼبشاركة القطاع
اػباص ،كزيادة الكفاءة التشغيلية ،كتعزيز اجملموعات االحتياطية من اػبربات اإلقليمية ،كإجراء عمليات تقييم
اؼبخاطر ،كبدء تنفيذ الربامج اجملتمعية ،كالتوسع يف استخداـ البدائل غَت الكيميائية للملوثات العضوية الثابتة،
كاغبد من إنتاج النفايات اػبطرة ،كمعاعبة اؼبخزكنات من اؼبواد اؼبنتهية الصبلحية كالنفايات اػبطرة بوسائل منها
تنمية القدرة على إدارهتا كتدمَتىا على قبو سليم بيئينا يف البلداف النامية ،كتعزيز التعاكف فيما بُت بلداف اعبنوب،
كتطوير ركابط أكثق مع اعبامعات كاؽبيئات العلمية ذات الصلة كزيادة الشفافية كتعزيز تبادؿ اؼبعلومات كربسُت
التنسيق فيما بُت اؼبراكز على أساس إقليمي كعاؼبي .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف اؼبراكز اإلقليمية ينبغي أف
تيستخدـ كنقاط توزيع لتعزيز نقل التكنولوجيا ،قائلُت إف نقل التكنولوجيا جزء مت ذباىلو من كالية اؼبراكز.
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ُٖٓ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متيحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،أف تقييم العملية الذم تقوـ بو األمانة ييقدـ حملة
عامة مفيدة عن نقاط القوة كالتحديات اليت تواجهها اؼبراكز ،كأضاؼ أنو من الضركرم تعزيز كفاءة كفعالية
اؼبراكز ،حىت يبكنها أف تؤدم دكرىا كأدكات مهمة يف دعم تنفيذ االتفاقيات .كأشار إىل أف مشاريع اؼبقررات
اليت أكصت هبا األمانة مقبولة بوجو عاـ كينبغي مناقشتها يف أم فريق اتصاؿ يتم تشكيلو ،ككذلك ينبغي مناقشة
تقييم اؼبراكز كخطط عملها كأنشطتها .كقاؿ فبثل آخر إف اؼبراكز هبب أف تلعب دكران يف تعزيز قدرات تشكيل
اؼبشاريع ،كزيادة القدرة على صبع األمواؿ .كيف ىذا الصدد ،يساعد تقييم اؼبراكز على فهم األنشطة اليت يضطلع
هبا كل مركز كمن شأنو أف ييساعد اؼبراكز على التعلم من بعضها البعض كربسُت عملياهتا .كقاؿ إف حكومتو
مستعدة للنظر يف تقدًن اؼبساعدة للمشاريع اؼبتعلقة باإلدارة السليمة بيئيان كتنفيذ اؼببادئ التوجيهية التقنية يف
منطقتها عن طريق التربعات .كأكضح أنو ينبغي النظر يف مقًتحات عقد اجتماعات مشًتكة للمراكز يف عاـ
َُِٔ يف فريق اتصاؿ معٍت باؼبيزانية كبرنامج العمل .كدعا فبثل آخر إىل إجراء تقييم مستقل لتحديد كتقييم
األنشطة اػباصة اليت يقوـ هبا كل مركز .كقاؿ فبثبلف إنو عند تقييم اؼبراكز تكوف نوعية أنشطتها أكثر أنبية من
كميتها.
ُٗٓ -كأعرب عدد من اؼبمثلُت عن قلقهم بشأف تشغيل مركز دكف إقليمي يؿبدد يف منطقتهم ،قائلُت إنو
يفتقر إىل اػبربة التقنية ذات الصلة ،كأضافوا أنو يينفذ عددان قليبلن من األنشطة كال يتواصل بشكل جيد .كأفاد
فبثل بلد يستضيف مركزان آخر أف اؼبركز ،الذم كاف قد انسحب من العمل كمركز إقليمي نتيجة ؼبشكبلت يف
مبلؾ اؼبوظفُت كاؼبوارد ،مت تعزيزه دبساعدة من اغبكومة اعبديدة .كبالنظر إىل أنو اؼبركز اإلقليمي الوحيد يف اؼبنطقة
اؼبتخصص يف ضباية صحة البشر ،يتعُت عليو القياـ بدكر حيوم كمركز إقليمي ،كيأمل البلد اؼبضيف أف يتمكن
من مواصلة أداء عملو بدعم من األطراؼ.
َُٔ -كقىدنـ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،كرقة غرفة اجتماعات بشأف التنسيق بُت
اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،كطلب أف يينظر فيها من جانب فريق االتصاؿ يف حاؿ إنشائو .كأعرب عدد
من اؼبمثلُت ،دبا فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،عن تأييدىم للمقًتح ،كللنظر فيو من جانب فريق
االتصاؿ يف حاؿ إنشائو.
ُُٔ -كبعد اؼبناقشات ،اتفق مؤسبرا األطراؼ على أنو ينبغي لفريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ كفق ما جاء يف الفرع ّ  -زام أدناه أف يواصل النظر يف البند الفرعي.
ُِٔ -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ بشأف
اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت بشؤكف اؼبيزانية بأف صبيع
األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف
ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ُّٔ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب َُ/ُِ-بشأف اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية للتدريب كنقل
التكنولوجيا التابعة التفاقية بازؿ ،بصورتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
ُْٔ -كباإلضافة إىل ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل مقرران بشأف اؼبراكز اإلقليمية كدكف
اإلقليمية التفاقية استكهومل .كيرد اؼبقرر ا س ُٕ/ٕ-بشأف اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية لبناء القدرات كنقل
التكنولوجيا التابعة التفاقية استكهومل ،كما اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل ،يف مرفق تقرير مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع (.)UNEP/POPS/COP.7/36
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ىاء -

التعاون والتنسيق والشراكات على الصعيد الدولي

-1

برنامج شراكة اتفاقية بازل

(أ)

ُٓٔ -لدل تقدًن ىذا البند الفرعي ،أشار الرئيس إىل أف للشراكات االسًتاتيجية تأثَتات م ً
ضاعفة يف تنفيذ
ي
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،ألف اؼبسائل اليت زبص االتفاقيات ذبرم مناقشتها كيتم تعزيزىا يف برامج
عمل الشركاء أك يف الربامج ذات االىتماـ اؼبتبادؿ لعدد من الشركاء .كسوؼ تناقش األطراؼ خبلؿ ىذا
االجتماع الشراكة من أجل العمل بشأف اؼبعدات اغباسوبية ،كالشبكة البيئية لتحقيق االمتثاؿ التنظيمي األمثل
بشأف االذبار غَت اؼبشركع .كعبلكة على ذلك ،اسًتعى االىتماـ إىل كرقة غرفة االجتماعات اليت قدمها عدد من
الوفود كتتضمن مشركع مقرر يهدؼ إىل بدء شراكة ؼبعاعبة النفايات اؼبنزلية ،كقاؿ إهنا تتعلق جبميع مسارات
النفايات دبا يف ذلك بعض النفايات اػبطرة اليت تشملها اتفاقية بازؿ.
الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية
ُٔٔ -شرع مؤسبر األطراؼ يف حبث اؼبسألة بعرض قدمو الرئيساف اؼبشاركاف للشراكة من أجل العمل بشأف
اؼبعدات اغباسوبية (الشراكة) ،السيد ماركو بولييت (سويسرا) كالسيد أكالديل أكزبياقبو ،مدير مركز التنسيق يف
نيجَتيا التابع التفاقية بازؿ .كبعد أف أشارا إىل أف مؤسبر األطراؼ قد قاـ بتمديد كالية ىذه الشراكة خبلؿ
اجتماعو اغبادم عشر حىت هناية عاـ َُِٓ ،قدما بيانان باألنشطة اليت نفذت استجابة للمقرر
ا ب  ُٓ/ُُ -دبا يف ذلك كضع مبادئ توجيهية ،كأدلة عملية كتقارير كتنفيذ مشركعات رائدة كأنشطة
الستثارة الوعي ،ككصفا اػبطوات اؼبقًتحة البلحقة.
ُٕٔ -كتضمنت اؼببادئ التوجيهية كاألدلة العملية كالتقارير تقريران مستكمبلن عن االسًتاتيجيات كاإلجراءات
كاغبوافز اليت هتدؼ إىل تعزيز اإلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاليت يف هناية عمرىا
( ،)UNEP/CHW.12/INF/27كدليبلن عمليان سيستكمل يف كقت قريب عن اػبطوات الرامية إىل ترسيخ كتنفيذ
اإلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاليت يف هناية العمر .كعبلكة على ذلك كضعت الشراكة
مشركع مذكرة مفاىيمية عن تعزيز استخداـ اؼببادئ التوجيهية كالتقارير اليت تعدىا الشراكة على اؼبستويُت
اإلقليمي كالوطٍت كمن مث سبهيد الطريق إلقامة ’’شراكة بعد الشراكة من أجل العمل بشأف اؼبعدات اغباسوبية‘‘.
ُٖٔ -كتضمنت اؼبشركعات الرائدة كأنشطة استثارة الوعي أربعة استبيانات مستكملة عن النفايات كثبلثة
مشركعات رائدة أطلقت يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ بشأف صبع اؼبعدات احملاسبية
اؼبستعملة كاليت يف هناية العمر كإدارهتا الختبار اؼببادئ التوجيهية اليت كضعت يف إطار الشراكة من أجل العمل
بشأف اؼبعدات اغباسوبية ،كعبلكة على ذلك ،مت الشركع يف أربعة أنشطة رائدة عبمع اؼبعدات اغباسوبية
اؼبستعملة كاليت يف هناية العمر كإدارهتا .كعقدت اؼبراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ عددان من حلقات العمل عرب
السنوات كسوؼ توفر الشراكة التمويل اؼبشًتؾ إلقامة حلقة عمل إضافية ألفريقيا يف عاـ َُِٓ ،كما قامت
بتنظيم ُِ حلقة دراسية عرب شبكة اإلنًتنت باللغات اإلنكليزية كالفرنسية كاإلسبانية تناكلت اؼبسؤكلية اؼبوسعة
للمنتجُت ،كنظم اسًتجاع اؼبواد كصبعها .كعبلكة على استكماؿ اؼبشركعات كاألنشطة الرائدة اؼبشار إليها أعبله،
تشمل األعماؿ اليت سوؼ تستكمل تنقيح القسم ّ من الوثيقة اإلرشادية للشراكة فيما يتعلق باإلدارة السليمة
بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاليت يف هناية العمر ،كذلك دبجرد أف يعتمد مؤسبر األطراؼ اؼببادئ التوجيهية
التقنية بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية كالكهربائية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة عرب اغبدكد،
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كخاصة ما يتعلق منها بالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات؛ كإعداد تقرير عن التجارب مع اؼبشركعات الرائدة؛
كإعداد دليل ’’كيفية العمل‘‘.
ُٗٔ -كفيما يتعلق باػبطوات التالية ،كانت الشراكة قد أكصت بإنشاء فريق متابعة ـبصص الستكماؿ اؼبهاـ
اؼبتبقية يف برنامج عمل ىذه الشراكة ،كلوضع اسًتاتيجية كخطة عمل ’’لشراكة بعد الشراكة من أجل العمل
بشأف اؼبعدات اغباسوبية‘‘.
َُٕ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،أعرب عن تقدير عاـ للتقدـ احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الشراكة
مع إعراب العديد من اؼبتحدثُت عن التأييد ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/15
ُُٕ -كدعا عدد من اؼبمثلُت إىل الًتكيز على تقدًن اؼبساعدات اؼبالية كالتقنية للبلداف النامية كالبلداف اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كحث أحدىم األطراؼ على تعزيز التدريب اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية التقنية ،مضيفان
أنو ينبغي الًتكيز على دكر اؼبراكز اإلقليمية يف ىذا الصدد.
ُِٕ -كقالت فبثلة ،كانت تتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إنو نظران ألف الفريق العامل اؼبعٍت
بالشراكات مل يستكمل بعد عملو ،يتعُت على مؤسبر األطراؼ سبديد كاليتو بدالن من االستعاضة عنو بفريق متابعة
ـبصص ،كاقًتحت عددان من التعديبلت على مشركع اؼبقرر .كأشارت كذلك إىل أنو بالنظر إىل اؼبناقشات اعبارية
يف فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل التقنية بشأف الصبلت بُت مشركع اؼبقرر ،كمشركع اؼبقرر اؼبتعلق باؼببادئ
التوجيهية التقنية بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية عرب اغبدكد ،ينبغي عدـ اعتماد
اؼبقرر األكؿ إىل أف يستكمل العمل بشأف اؼبقرر األخَت لضماف االتساؽ.
ُّٕ -كبعد اعتماد اؼبقرر ا ب ٓ/ُِ-اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية التقنية لنقل النفايات الكهربائية كاإللكًتكنية
كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة ،السيما يف ما يتعلق بالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات ،اعتمد
مؤسبر األطراؼ صيغة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/15ذبسيدان للمناقشات اليت
دارت يف اعبلسة العامة.
ُْٕ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُِ/ُِ-اؼبتعلق بالشراكة من أجل العمل بشأف اؼبعدات
اغباسوبية.
(ب)

الشبكة البيئية لتحقيق االمتثال التنظيمي األمثل بشأن االتجار غير المشروع
ُٕٓ -لدل تقدًن البند الفرعي ،أبلغ فبثل األمانة إنو كفقان للمقرر ا ب  ،ٖ/ُُ -قامت الشبكة البيئية
لتحقيق االمتثاؿ التنظيمي األمثل بشأف االذبار غَت اؼبشركع (الشبكة) ،بعقد أكؿ اجتماع ؽبا كانتخبت رئيستها
السيدة ليلي ديفيا (اؼبركز اإلقليمي التفاقية بازؿ يف األرجنتُت) كنائب الرئيس السيد شونيشي ىوندا (الشبكة
األسيوية ؼبنع النقل غَت اؼبشركع للنفايات اػبطرة عرب اغبدكد) .كأبلغت السيدة ديفيا بعد ذلك عن عمل ىذه
الشبكة حىت اآلف كأبرزت بعض اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة  .UNEP/CHW.12/INF/28كقالت إف الشبكة
عقدت أكؿ اجتماع ؽبا يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِّ بدعم مايل من الياباف ،كما عقدت مؤسبرين للمداكلة
عن بعد يف َُِْ .كأبلغت السيدة ديفيا أيضان عن أف أعضاء الشبكة اعتمدكا خريطة طريق ،دبا يف ذلك
األنشطة ذات األكلوية كاألنشطة الداعمة ،كإعماالن ؽبذه اػبريطة أجرت الشبكة ربليبلن للثغرات ،شكل أساسان
لتقرير بعنواف ’’عرض عاـ لتحديات كاحتياجات األطراؼ كـبتلف أصحاب اؼبصلحة يف منع كمكافحة االذبار
غَت القانوين إعماالن ؼبتطلبات اتفاقية بازؿ‘‘ ،كشرعت يف إنشاء موقع شبكي لتبادؿ اؼبعلومات ،كأشارت إىل أف
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كبل النشاطُت قد نيفذا بدعم مايل من ىولندا .إضافةن إىل ذلك ،نيظمت يف إطار الشبكة سلسلة من اغبلقات
الدراسية عرب شبكة اإلنًتنت لتعزيز الوعي باإلذبار غَت اؼبشركع.
ُٕٔ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،أعرب أحد اؼبمثلُت الذم كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من
البلداف عن تأييده لعمل الشبكة كؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/16كقدمت فبثلة اإلنًتبوؿ
عرضان شفهيان عن التعاكف بُت االنًتبوؿ كاتفاقية بازؿ فيما يتعلق دبكافحة اعبرائم البيئية مثبلن يف إطار مبادرة
اعبمارؾ اػبضراء مشَتان إىل أف ىذه اعبهود سوؼ تتوقف بعد آب/أغسطس َُِٓ ما مل يتم توفَت أمواؿ
كافية.
ُٕٕ -كعقب اؼبناقشات ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/16رىنان
بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج
العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ُٖٕ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُْ/ُِ -اؼبتعلق بالشبكة البيئية لتحقيق االمتثاؿ التنظيمي
األمثل بشأف االذبار غَت اؼبشركع ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
ُٕٗ -كدبوجب الفقرة ْ من اؼبقرر ،انتي ًخب فبثلو األطراؼ اػبمسة التالية أظباؤىم أعضاء يف الشبكة البيئية
لتحقيق االمتثاؿ التنظيمي األمثل بشأف االذبار غَت اؼبشركع:

السيد داين مبوليشا كانكوندا (صبهورية الكونغو الديبقراطية)
الدكؿ اإلفريقية:
السيد عباس تورايب (صبهورية إيراف اإلسبلمية)
دكؿ آسيا كاحمليط اؽبادئ:
السيدة غوردانا فيسليجام (كركاتيا)
دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية:
دكؿ أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب :السيد لويس إسبينوزا سبلس (إكوادكر)
السيد ىيلغ زيولكوفسكي (السويد)
دكؿ غرب أكركبا كدكؿ أخرل:
َُٖ -كدبوجب الفقرة ٓ من اؼبقرر ،يعيننت اؼبراكز األربعة التالية فبثلة عن مراكز اتفاقية بازؿ اإلقليمية كمراكز
تنسيقها يف عضوية الشبكة البيئية لتحقيق االمتثاؿ التنظيمي األمثل بشأف االذبار غَت اؼبشركع:
اؼبنطقة اإلفريقية :اؼبركز اإلقليمي التفاقية بازؿ للبلداف اإلفريقية الناطقة بالفرنسية ،السنغاؿ.
منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ :مركز احمليط اؽبادئ اإلقليمي للتدريب كنقل التكنولوجيا بغية التنفيذ
اؼبشًتؾ التفاقييت بازؿ ككايغاين يف منطقة جنوب احمليط اؽبادئ ،ساموا.
منطقة أكركبا الوسطى كالشرقية  :مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ألكركبا الوسطى ،سلوفاكيا.
منطقة أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب :مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أمريكا اعبنوبية ،األرجنتُت.
(ج)

إيجاد حلول ابتكارية من خالل اتفاقية بازل لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المنزلية
ُُٖ -بناء على دعوة الرئيس ،قاـ مؤيدك مشركع اؼبقرر اؼبتعلق باغبلوؿ االبتكارية من خبلؿ اتفاقية بازؿ
لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبنزلية بتقدًن مشركع اؼبقرر .كقالوا إف أحد التحديات الرئيسية اليت تواجو
اغبكومات الوطنية كاحمللية يتمثل يف مناكلة كزبزين الكميات اؼبتزايدة من النفايات اؼبنزلية كالتخلص منها ،كىي
نفايات يتباين ؿبتواىا إالٌ أهنا ربتوم يف معظم اغباالت موادان خطرة .كال زبضع النفايات اغبضرية إلدارة سليمة
ألسباب عديدة منها االستهبلؾ اؼبتزايد ،كالتكنولوجيات اعبديدة ،كانتشار اؼبنتجات الكيميائية يف اغبياة اليومية،
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كالقصور السياسي ،كعدـ كجود التكنولوجيات اؼبناسبة لتجهيز النفايات كإعادة تدكيرىا كالتخلص منها،
كصعوبة اجتذاب االستثمارات التكنولوجية يف البلداف األصغر .كيتعُت ازباذ خطوات ؼبنع توليد النفايات اػبطرة
كاغبد منها ،كلفحص الوسائل الكفيلة بتحسُت عمليات صبع ىذه النفايات كفصلها كاسًتجاعها كالتخلص
النهائي منها.
ُِٖ -كيقضي اؼبقًتح بالبدء يف كضع مفهوـ للشراكة ؼبساعدة اغبكومات كالبلديات يف دعم اقتصاد دائرم
يهدؼ إىل تقليل النفايات ،كإعادة تدكير اؼبواد القيمة ،كفصل النفايات اػبطرة كمعاعبتها بطريقة آمنة ،كتوفَت
كظائف ربافظ على البيئة .كستعتمد الشراكة على إقامة حوار كاسع مع القطاع اػباص ،كاجملتمع اؼبدين ،كالدكائر
األكاديبية ،كاغبكومات ،كالسلطات احمللية هبدؼ كضع كثائق كأدلة إرشاد بشأف أفضل اؼبمارسات ،من صبلة
مواد أخرل ،ككذلك كضع مباذج األعماؿ لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبنزلية كجزء من اقتصاد دائرم يف
سياقات اجتماعية كاقتصادية ـبتلفة .كسينص مشركع اؼبقرر على إنشاء فريق غَت رظبي لوضع مشركع خطة
عمل لينظر فيو الفريق اؼبفتوح العضوية.
ُّٖ -كيف اؼبناقشات اليت تلت ،رحب صبيع اؼبمثلُت الذين ربدثوا باؼبقًتح كأيدكه ،كما أيدكا البداية اؼبقًتحة
لنهج إقامة الشراكات ،قائلُت إف النفايات اؼبنزلية مسألة مهمة كصعبة ،نظران إىل أف ىذه النفايات يبكن أف
ربتوم على الكثَت من اؼبواد اؼبتنوعة مثل النفايات الكهربائية ،كالبطاريات ،كاألدكية ،كالزيوت اؼبستعملة،
كالطبلء ،كغَتىا من اؼبواد اػبطرة .كشدد أحد اؼبمثلُت على أنبية ىذه اؼبسألة بالنسبة للبلداف اعبزرية الصغَتة
النامية .كبُت العديد من فبثلي البلداف النامية التحديات اليت تواجو بلداهنم ،مثل حرؽ النفايات يف األماكن
اؼبكشوفة الذم تنجم عنو انبعاثات من الديوكسينات كالفيورانات ،كضركرة التنسيق بُت السلطات احمللية ؼبعاعبة
ىذه اؼبسألة؛ كعدـ كفاية االسًتاتيجيات ،كاؼبرافق ،كاؼبعدات ،كالنظم لتحقيق اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات
اػبطرة ،كعدـ القدرة على ربديد مكونات النفايات اؼبنزلية ،كاالفتقار إىل نظاـ لتصنيف النفايات اؼبنزلية ،كحركة
النفايات اؼبنزلية عرب اغبدكد.
ُْٖ -كشدد العديد من اؼبمثلُت على ضركرة الفصل الصحيح للنفايات كزبفيضها عند اؼبصدر كأكجز عدد
منهم الربامج القائمة يف بلداهنم للتعامل مع إدارة النفايات الصلبة ،دبا يف ذلك بعض الربامج الرامية إىل ربويل
ككجو االنتباه إىل القطاع غَت النظامي ،كيشمل ذلك العماؿ يف مقالب القمامة،
النفايات الصلبة إىل طاقة .ي
كضركرة هتيئة ظركؼ عمل أكثر سبلمة ؽبؤالء العماؿ .كشدد فبثل آخر على أنبية الدكرات التدريبية للتأكيد
على اؼبخاطر الصحية للنفايات اػبطرة اؼبوجودة يف النفايات اؼبنزلية ،كزيادة الوعي بشأف إعادة التدكير ،كفرز
النفايات عند اؼبصدر .ككجو أحد اؼبمثلُت االنتباه إىل إعبلف كارتاخينا ،قائبلن إف اإلعبلف ينبغي أف ييؤخذ أيضان
يف االعتبار عند معاعبة مسألة النفايات اؼبنزلية ،فضبلن عن األنشطة األخرل اؼبضطلع هبا يف إطار برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة .كاقًتح فبثل إدخاؿ تعديل طفيف على مشركع اؼبقرر.
ُٖٓ -كيف أعقاب اؼبناقشات ،طلب مؤسبر األطراؼ من األمانة إعداد نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد
يف كرقة غرفة االجتماعات ،مع أخذ اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة يف االعتبار ،لكي ينظر فيها اؼبؤسبر.
ُٖٔ -كبعد ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبعدؿ الذم أعدتو األمانة ،رىنان بوركد تأكيد من فريق
االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ، َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
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ُٕٖ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُّ/ُِ-بشأف إهباد حلوؿ مبتكرة من خبلؿ اتفاقية بازؿ إلدارة
النفايات اؼبنزلية إدارة سليمة بيئيان ،بصيغتو اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
-2

تفكيك السفن السليم بيئياً
ُٖٖ -لدل عرضو ىذا البند الفرعي ،أشار الرئيس إىل أف مؤسبر األطراؼ كاف قد دعا يف اجتماعات سابقة
اؼبنظمة البحرية الدكلية إىل مواصلة العمل لتحديد شركط تضمن اإلدارة السليمة بيئيان لتفكيك السفن .كبناءن
على ذلك شجع األطراؼ على التصديق على اتفاقية ىونغ كونغ الدكلية إلعادة تدكير السفن اآلمن كالسليم
بيئيان ،كاليت حددت التزامات تضمن إعادة تدكير السفن السليم بيئيان ،مع االعًتاؼ بأف اتفاقية بازؿ ينبغي أف
تواصل مساعدة األطراؼ على تطبيق اتفاقية بازؿ يف ما يتصل بالسفن .كمن اؼبقرر أف يبحث مؤسبر األطراؼ يف
االجتماع اغبايل استمرار اغباجة إىل التعاكف فيما بُت الوكاالت بُت منظمة العمل الدكلية ،كاؼبنظمة البحرية
الدكلية ،كاتفاقية بازؿ ،كضركرة تطوير برامج التنفيذ بشأف إعادة التدكير اؼبستداـ للسفن.
ُٖٗ -ككاصلت فبثلة األمانة عرض اؼبقدمة ،كلفتت االنتباه إىل اؼبذكرة ( )UNEP/CHW.12/17اليت تعرض
معلومات عن إعداد برامج تنفيذ تتصل بإعادة تدكير مستداـ للسفن ،مع الًتكيز على مشركع هبرم االضطبلع
بو ،بالتعاكف مع شعبة البيئة البحرية يف اؼبنظمة البحرية الدكلية كالوكالة النركهبية للتعاكف اإلمبائي كبتمويل من
االرباد األكركيب ،كيتناكؿ اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبتأتية من إعادة تدكير السفن يف بنغبلديش كباكستاف.
كقدنمت اؼبذكرة أيضان معلومات عن التعاكف اؼبستمر بُت األمانة كاؼبنظمة البحرية الدكلية بشأف اتفاقية ىونغ
كونغ ،كال سيما فيما يتعلٌق دبواصلة تطوير مبادئ توجيهية لدعم تنفيذىا.
فعرب عن ترحيبو دبا أيحرز من تقدُّـ،
َُٗ -كيف اؼبناقشة البلحقة ،تكلنم فبثل بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،ن
خصوصان ما قامت بو األمانة من إعداد برامج إلعادة تدكير السفن بشكل مستداـ ،كأعرب مع فبثل آخر عن
التأييد ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/17
ُُٗ -كأعرب فبثل عن تقديره لؤلمانة ؼبا قامت بو من أعماؿ بشأف تفكيك السفن ،األمر الذم اعتربه بالغ
األنبية بالنسبة للبلداف اليت لديها قطاعات كبَتة يف تكسَت السفن مثل بلده ،كرأل أنو مهم لبلرباد األكركيب من
أجل الدعم اؼبايل الذم قاؿ إنو م ٌكن بلده من توقيع مذكرة تفاىم مع األمانة هبدؼ التص ٌدم لؤلخطار البيئية
كاؼبهنية اؼبرتبطة بتفكيك السفن .كأعرب عن أملو يف توسيع نطاؽ األعماؿ يف قطاع تكسَت السفن على مدل
السنوات التالية.
ُِٗ -كقاؿ فبثل آخر إف لدل بلده قوانُت رادعة كإجراءات تشغيل معيارية صارمة بشأف تكسَت السفن ،دبا
يف ذلك قوانُت بيئية هبرم تنفيذىا بشكل صارـ.
ُّٗ -كعقب اؼبناقشة ،اعتىمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/17رىنان بوركد
تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ُْٗ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ،ُٓ/ُِ -بشأف تفكيك السفن بطريقة سليمة بيئيان.
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التعاون مع المنظمة البحرية الدولية
ُٓٗ -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي ،قدمت فبثلة األمانة مذكرة بشأف التعاكف بُت اتفاقية بازؿ كاؼبنظمة
البحرية الدكلية ( )UNEP/CHW.12/18أيعدت استجابة للمقرر ا ب  ُٕ/ُُ -الذم دعا إىل االضطبلع
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بالعديد من األنشطة بشأف مسألة النفايات اليت يتم توليدىا على منت السفن ،كالعبلقة بُت اتفاقية بازؿ
كاالتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن )ِ(،دبا يف ذلك دعوة األطراؼ إىل إجراء تقييم بالتشاكر الوثيق
مع اؼبنظمة البحرية الدكلية بشأف مدل انطباؽ اؼببادئ التوجيهية التقنية اغبالية التفاقية بازؿ على النفايات
اؼبشمولة باالتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن؛ كالطلب من األمانة ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،كضع دليل
إرشادات بالتعاكف مع اؼبنظمة البحرية الدكلية عن كيفية ربسُت االرتباطات بُت اؼبناطق البحرية كالربية لضماف
اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات ،اؼبشمولة بنطاؽ االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن ،دبجرد تفريغها
من السفن ،كالطلب من األمانة أف تواصل ،حسب االقتضاء ،تعاكهنا مع اؼبنظمة البحرية الدكلية.
ُٔٗ -كفيما يتعلق بالتقييم ،قامت ككالة فبلندرز العامة للنفايات بإببلغ األمانة بأهنا تعتزـ إجراء تقييم
لتحديد مدل انطباؽ اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ على النفايات اليت تشملها االتفاقية الدكلية ؼبنع
التلوث الناجم عن السفن ،كأف تقريران عن اغبالة الراىنة ،كمنهجية ىذا التقييم قد قيدـ للفريق العامل اؼبفتوح
مشركع للتقييم يأخذ يف االعتبار
العضوية يف اجتماعو التاسع .ككاف أماـ مؤسبر األطراؼ يف ىذا االجتماع
ن
التعليقات الواردة من األرجنتُت كاالرباد األكركيب كاؼبنظمة البحرية الدكلية ( .)UNEP/CHW.12/INF/29كفيما
يتعلق بدليل اإلرشادات ،ستقوـ األمانة يف عاـ َُِٓ ،بالتعاكف مع اؼبنظمة البحرية الدكلية ،كبدعم مايل من
حكومة النركيج ،بإعداد اإلرشادات عن كيفية ربسُت االرتباطات بُت اؼبناطق البحرية كالربية كفقان للعملية الواردة
يف الفقرة ُٕ من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  .UNEP/CHW.12/18كفيما يتعلق بالتعاكف مع اؼبنظمة البحرية
الدكلية ،أرسلت األمانة اؼبقرر ا ب ُُ ُٕ/إىل عبنة ضباية البيئة البحرية كعبنة السبلمة البحرية التابعتُت
للمنظمة البحرية الدكلية ،كقدمت تعليقات بشأف النسخة اؼبنقحة من الدليل الشامل ؼبرافق االستقباؿ يف اؼبوانئ
إىل عبنة ضباية البيئة البحرية هبدؼ التشديد على أنبية الركابط بُت االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن
السفن كاتفاقية بازؿ ،فيما يتعلق بضماف إدارة النفايات بطريقة سليمة بيئيان دبجرد تفريغها يف اؼبوانئ.
ُٕٗ -كيف سياؽ اؼبناقشات اليت تلت ،أعرب معظم اؼبمثلُت الذين تناكلوا الكلمة عن تقديرىم غبكومة
بلجيكا كلوكالة فبلندرز العامة للنفايات للتقييم الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/INF/29كأعربوا عن تأييدىم
ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/18
ُٖٗ -كأشار عدد من اؼبمثلُت ،مع الشكر ،إىل أف التعليقات اليت قدموىا كردت يف التقييم ،كأشارت اؼبمثلة
اليت ربدثت باسم ؾبموعة بلداف ،إىل أف تلك البلداف ستقدـ تعليقات إضافية ،كأعربت عن أملها يف أف تيؤخذ
ىذه التعليقات يف االعتبار عند إعداد النسخة النهائية .كاقًتح عدد من اؼبمثلُت أيضان ،من بينهم فبثل تكلم نيابة
عن ؾبموعة من البلداف ،إدخاؿ تغيَتات على مشركع اؼبقرر .كردان على سؤاؿ قالت فبثلة األمانة إف مشركع دليل
اإلرشادات يهدؼ إىل تكملة دليل اؼبنظمة البحرية الدكلية دكف تكرار الدليل الشامل للمنظمة اؼبتعلق دبرافق
االستبلـ يف اؼبوانئ ،كإف دليل اؼبنظمة سييؤخذ يف االعتبار عند إعداد دليل اإلرشادات .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف
من الضركرم كضع مشركع دليل اإلرشادات من منظور اتفاقية بازؿ ،بدالن من االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث
الناجم عن السفن ،بغية مساعدة األطراؼ يف اتفاقية بازؿ يف جهودىا الرامية إىل إدارة نفايات منطقة ارتباط
البحر بالرب بطريقة سليمة بيئيان .كقاؿ فبثل آخر إنو من الضركرم تقدًن اؼبساعدة لؤلطراؼ يف إدارة اؼباء األسود
اػباضع للتنظيم دبوجب اؼبرفق الرابع من االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن.
(ِ) االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن ،ُّٕٗ ،بصيغتها اؼبعدلة بالربكتوكوؿ اؼبتصل هبا لعاـ ُٖٕٗ كاؼبعدلة
الحقان دبوجب بركتوكوؿ عاـ ُٕٗٗ.
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ُٗٗ -كيف أعقاب اؼبناقشات اليت تلت ،طلب مؤسبر األطراؼ من األمانة إعداد نسخة منقحة من مشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/18مع أخذ اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة يف االعتبار ،لينظر
فيها اؼبؤسبر.
ََِ -كبعد ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبعدؿ الذم أعدتو األمانة ،رىنان بوركد تأكيد من فريق
االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٔ ، َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها أم آثار يف اؼبيزانية.
َُِ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُٔ/ُِ -بشأف التعاكف بُت اتفاقية بازؿ كاؼبنظمة البحرية
الدكلية.
-4

التعاون والتنسيق الدوليان مع الجهات األخرى
َِِ -يرد يف الفرع التايل بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت مع اعبهات األخرل (البند ْ (ق) ’ْ‘من جدكؿ
األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل.
كتستنسخ الفقرات َِّ َِٖ-أدناه يف الفقرات ُٕٖ ُِٗ-من تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن
أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف الفقرات ِٗٓ ِْٔ-من تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع (.)UNEP/POPS/COP.7/36
َِّ -كأشار الرئيس ،عند تقدًن ىذه البنود الفرعية ،إىل أف التعاكف كالتنسيق الدكليُت ساعدا على ربسُت
فعالية االتفاقيات ،ككذلك كفاءة كفعالية استخداـ اؼبوارد كاػبربات ،كأضاؼ أف معظم عمل األمانة يف ىذا
اجملاؿ قد نػيفنذ بصورة مشًتكة بالنسبة لبلتفاقيات الثبلث .مث قدمت فبثلة األمانة الوثائق ذات الصلة ،اليت
ناقشت أنشطة التعاكف اعبارية اليت تقوـ هبا األمانة ،كخاصة مع النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد
الكيميائية ،كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛ كالتطورات الدكلية األخرل ذات الصلة باالتفاقيات ،مثل النتائج ذات
الصلة للدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالوثيقة اػبتامية للعملية التشاكرية اليت قادهتا البلداف لتعزيز
التعاكف كتنسيقو داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كاليت رحبت هبا صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا
األكىل؛ كخطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ ،دبا يف ذلك جهود األمانة بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كاألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،من أجل إدماج اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف خطة التنمية ؼبا بعد
عاـ َُِٓ.
َِْ -كتناكلت فبثلة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف معرض توضيح اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/INF/56-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/40-UNEP/POPS/COP.7/INF/60بناءن على طلب
صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف قرارىا ُ ،ُِ/التقدـ الذم أحرزتو فرقة العمل بشأف فعالية الًتتيبات اإلدارية
كالتعاكف الربناؾبي ،كالفريقاف العامبلف التابعاف ؽبا منذ الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كبينت خريطة
الطريق الستكماؿ عمل فرقة العمل كتقدًن تقريرىا عن طريق عبنة اؼبمثلُت الدائمُت اؼبفتوحة العضوية لدل
برنامج البيئة إىل صبعية البيئة للنظر خبلؿ دكرهتا الثانية يف أيار/مايو َُِٔ .كربدث نيابة عن ريتشارد ليزياميب،
رئيس اؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،فتناكؿ كيف أف عملية التآزر ساعدت يف تعزيز اعبهود الدكلية
بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة كربطت بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كالنهج االسًتاتيجي
لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية؛ كالتوقعات للدكرة الرابعة اؼبرتقبة للمؤسبر يف أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ.
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َِٓ -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،ساد اتفاؽ عاـ بشأف أنبية تعزيز كتنسيق التعاكف الدكيل ألغراض
االتفاقيات .كدعا فبثل كاف يتحدث عن ؾبموعة من البلداف اىل دراسة متعمقة للبنود الفرعية ،كقدـ كرقة غرفة
الوثيقة UNEP/CHW.12/19-
اجتماعات تتضمن صيغة معدلة ؼبشركع اؼبقرر الوارد يف
 ،UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31featuringتتناكؿ صبلة أمور من بينها زيادة الًتكيز على
التعاكف مع النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية كاتفاقية ميناماتا ،كتؤكد الدكر األساسي إلدارة
اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف التنمية اؼبستدامة غَت أف فبثل آخر تساءؿ عن مدل اغباجة اىل مشركع اؼبقرر
الوارد يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31مشَتان اىل إنو ال
يضيف شيئان ملموسان للوالية اليت منحتها مقررات سابقة بالفعل لؤلمانة .غَت أف التعديبلت اليت اقًتحت على
مشركع اؼبقرر ككرقة غرفة االجتماعات وبتمل أف تكوف ذات اىتماـ .كسلط عدد من اؼبمثلُت اآلخرين الضوء
على مسائل لوضعها يف االعتبار عند إجراء مزيد من اؼبناقشات ،دبا يف ذلك التحديات اليت تواجهها البلداف
النامية فيما يتعلق بالًتتيبات التعاكنية؛ كالتعاكف مع رابطة أمم جنوب شرؽ آسيا ،دبا يف ذلك فيما يتعلق
باؼبشاريع التجريبية يف الدكؿ األعضاء؛ كالتجارة غَت اؼبشركعة؛ كتقدير األخطار كاؼبخاطر؛ كتقاسم النتائج.
َِٔ -كتكلم اؼبقرر اػباص بشأف االنعكاسات على حقوؽ االنساف من اإلدارة السليمة بيئيان للمواد اػبطرة
كالنفايات كالتخلص منها ،مث ربدث فبثلو عبنة األمم اؼبتحدة االقتصادية ألكركبا ،فريق إدارة البيئة كبرنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كاألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا فتناكلوا أدكار ىذه اؼبنظمات كأىدافها كإجراءاهتا
بشأف اؼبسائل ذات االىتماـ اؼبشًتؾ للشركاء يف االتفاقيات.
َِٕ -كبعد اؼبناقشة ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتنسيق كالتعاكف ،كاؼبنشأ
على النحو الوارد يف الفرع سابعان  -داؿ أدناه النظر يف ىذا البند الفرعي.
َِٖ -كعقب عمل فريق االتصاؿ ،اعتمدت مؤسبرات األطراؼ نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف
الوثيقة  UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31الذم أعده فريق االتصاؿ.
َِٗ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب  ٕ/ُِ -بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت ،بالصيغة اليت اعتمدىا
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
َُِ -كباإلضافة إىل ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل مقررات بشأف التعاكف
كالتنسيق الدكليُت كانت متطابقة إىل حد كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ .كيرد
اؼبقرراف ا ر ٗ/ٕ-كا س ،ِٕ/ٕ-على التوايل ،بالصيغة اليت اعتمدىا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ
كاستكهومل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
) ،(UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
واو  -الموارد المالية
ُُِ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق باؼبوارد اؼبالية (البند ْ (ك) من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت
أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ُِِِِٔ-
كالفقرتاف َِّ ك ُِّ أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع
( )UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُٔٔ َُٖ-كالفقرتُت ُْٖ ك ُٖٓ ،كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف
41

UNEP/CHW.12/27

اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36يف الفقرات َُٗ َِْ-كالفقرتُت
َِٖ ك َِٗ.
ُِِ -كناقشت األطراؼ اؼبوارد اؼبالية كاآللية اؼبالية يف إطار اتفاقية استكهومل ،كتيسَت اؼبوارد اؼبالية للمواد
الكيميائية كالنفايات يف إطار االتفاقيات الثبلث صبيعها .كسبهيدان للمناقشات ،أشار الرئيس إىل أف ىدؼ
األطراؼ يف االتفاقيات الثبلث أثناء االجتماعات اغبالية يتمثل يف ضماف فعالية تنفيذ اإلجراءات كاآلليات
القائمة اليت تتعلق باآللية اؼبالية التابعة التفاقية استكهومل ،كحبث اعبهود اؼببذكلة لتنفيذ النهج اؼبتكامل لتمويل
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف سياؽ االتفاقيات الثبلث.
-1

الموارد المالية واآللية المالية بموجب اتفاقية استكهولم
ُِّ -كبصدد إشارتو إىل أف اتفاقية استكهومل ىي االتفاقية الوحيدة من بُت االتفاقيات الثبلث اليت لديها
آلية مالية ،كأف مرفق البيئة العاؼبية ىو مؤقتان الكياف الرئيسي الذم أككلت إليو عمليات ىذه اآللية ،عرض فبثل
األمانة ىذه اؼبسألة بأف أكضح الوثائق ذات الصلة ،اليت تناكلت تقييم االحتياجات التمويلية بالنسبة للبلداف
األطراؼ النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم اؼبربمة بُت مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهومل كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،ككذلك التقرير األخَت الصادر عن ؾبلس مرفق البيئة
العاؼبية إىل مؤسبر األطراؼ ،كاالستعراض الرابع لآللية اؼبالية كالتوجيو اؼبوحد لآللية اؼبالية .كقاؿ إف التقرير اػباص
بشأف تقييم االحتياجات من التمويل الذم سيجرم خبلؿ االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ سوؼ يوفر
اؼبعلومات لآللية اؼبالية ككذلك للمفاكضات بشأف التجديد القادـ للصندكؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية؛
كمعركض على مؤسبر األطراؼ يف ىذا االجتماع ألجل اعتمادىا اختصاصات التقييم ،الذم سيغطي الفًتة
َُِٖ ،َِِِ-كسينظر فيو مؤسبر األطراؼ خبلؿ اجتماعو الثامن ككذلك اختصاصات االستعراض الرابع
جرل أيضا أثناء االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ .ككانت التوجيهات اؼبوحدة لآللية اؼبالية
لآللية اؼبالية الذم سيي ى
قد اعتيمدت أثناء االجتماع السادس ؼبؤسبر األطراؼ ،كسوؼ يتم ربديثيها يف أعقاب االجتماع الثامن للمؤسبر
حبيث تعكس أم توجيهات إضافية من اؼبؤسبر تكوف قد اعتيمدت أثناء اجتماعيو السابع كالثامن.
ُِْ -كبعد أف قدمت األمانة عرضها ،قدـ فبثل مرفق البيئة العاؼبية تقرير مرفق البيئة إىل مؤسبر األطراؼ .كقد
اشتمل ىذا التقرير على األنشطة اليت اضطلع هبا مرفق البيئة العاؼبية أثناء الفًتة من ُ أيلوؿ/سبتمرب َُِِ
حىت َّ حزيراف/يونيو َُِْ فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية استكهومل؛ كآخر اؼبستجدات ؼبا توصل إليو ذبديد
اؼبوارد السادس ؼبرفق البيئة العاؼبية ،كالدكرة اػبامسة عبمعية مرفق البيئة العاؼبية ،إىل جانب تفاصيل بشأف العمل
األكسع الذم قاـ بو مرفق البيئة العاؼبية بشأف اؼبواد الكيميائية .كقاؿ فبثل األمانة بصدد تقديبو لتفاصيل عدد من
اؼبشركعات اؼبعتمدة ككميات اؼبواد الكيميائية اليت مت التخلص منها أثناء فًتة اإلببلغ ،إف مرفق البيئة العاؼبية قد
استثمر ََِ مليوف دكالر أمريكي يف حافظة اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كاستطاع أف هبتذب َٕٔ مليوف دكالر
أمريكي من مصادر أخرل ،ؿبققان معدؿ اجتذاب أمواؿ بنسبة ُ  .ّ :ككانت القيمة اإلصبالية الًتاكمية غبافظة
اؼبلوثات العضوية الثابتة لدل مرفق البيئة العاؼبية يف َّ حزيراف/يونيو َُِْ تزيد على ّ مليارات دكالر
أمريكي .كيف أيار/مايو َُِٓ ،مت التصديق على عملية ذبديد اؼبوارد السادسة ؼبرفق البيئة العاؼبية من جانب
صبعية مرفق البيئة العاؼبية ،حيث تلقت نقطة االتصاؿ اػباصة باؼبواد الكيماكية كالنفايات سبويبلن قدره ْٓٓ
مليوف دكالر أمريكي .كأشار يف ختاـ عرضو إىل أف الدكرة اػبامسة عبمعية مرفق البيئة العاؼبية أصلحت تنظيم
نطاؽ تركيز مرفق البيئة العاؼبية ،كنقلت اؼبلوثات العضوية الثابتة كاؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف إىل نطاؽ تركيز
جديد معٍت باؼبواد الكيماكية كالنفايات ،يشتمل أيضان على الزئبق كعلى النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية
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للمواد الكيميائية .كقد مت التصديق كذلك على الرؤية االسًتاتيجية الطويلة األجل ؼبرفق البيئة العاؼبية ،كذلك من
جانب صبعية مرفق البيئة العاؼبية.
ُِٓ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،رحب عدد من اؼبمثلُت بالعمل الذم هبرم ازباذه يف إطار اآللية اؼبالية
التفاقية استكهومل كباجتذاب األمواؿ عن طريق مرفق البيئة العاؼبية .كأشار أحد اؼبمثلُت إىل التطور الكبَت يف
سبويل أنشطة اغبوكمة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات كذلك خبلؿ السنوات األخَتة ،دبا يف
ذلك عن طريق توسيع نطاؽ تركيز مرفق البيئة العاؼبية ليشمل ،ضمن صبلة أمور ،اتفاقييت بازؿ كركترداـ،
كالربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستول القطرم من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ،
كاستكهومل ،كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية الذم اعتمد
أثناء الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كعن طريق زيادة توفَت التمويل اؼبستقر للصناديق االستئمانية
الطوعية لكل من اتفاقية بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل .كبصدد حديثو عن الربنامج اػباص ،صرح بأف ىذا
الربنامج ليس لو صلة مؤسسية باالتفاقيات الثبلث ،كمن مث ليست ىناؾ حاجة إىل توجيهات ؿبددة من
االتفاقيات إىل ىذا الربنامج اػباص ألهنا قد تؤدل إىل االرتباؾ.
ُِٔ -كأثار العديد من اؼبمثلُت نقاطان قالوا إهنا تستدعي اؼبزيد من اؼبناقشة داخل فريق اتصاؿ ،دبا يف ذلك ما
يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ،كمشركع االختصاصات لبلستعراض
الرابع لآللية اؼبالية .كفيما يتعلق دبسالة التوجيهات اؼبوحدة لآللية اؼبالية ،صرح فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة
من البلداف بأف التوجيهات هبب أف تكوف كاضحة ،كملموسة كعملية ،كينبغي أف تعكس آراء البلداف
اؼبستفيدة؛ كما ينبغي أف تتمشى مع اسًتاتيجية ؾباؿ تركيز مرفق البيئة العاؼبية فيما يتعلق باؼبواد الكيميائية
الست كالنفايات.
ُِٕ -كصرح بعض اؼبمثلُت بأنو على الرغم من توفَت قدر كبَت من التمويل من جانب مرفق البيئة العاؼبية
عبهة االتصاؿ اػباصة باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف اإلجراءات ربتاج إىل تنقيح للمساعدة يف دفع األمواؿ
يف الوقت اؼبناسب .كصرح العديد من اؼبمثلُت أنو على الرغم من ربقيق ربسينات ،ال تزاؿ ىناؾ ثيغرة كبَتة بُت
التمويل اؼبتوافر كاحتياجات البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،دبا يف ذلك ما يتعلق
بالتمويل القصَت األجل .كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف البلداف اؼبتقدمة ؾبربة على تقدًن موارد مالية جديدة كإضافية،
كذلك دبوجب اؼبادة ُّ من اتفاقية استكهومل.
ُِٖ -كقدـ أحد اؼبمثلُت كرقة غرفة اجتماعات ،نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بشأف توجيهات مشًتكة
يمنسقة توجو إىل مرفق البيئة العاؼبية من اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كبالنظر إىل أف مرفق البيئة العاؼبية قد
ك نسع ؾباؿ تركيزه بالنسبة للمواد الكيميائية كالنفايات ،فإف تنفيذ اتفاقييت بازؿ كركترداـ يبكن أف يصبح أيضان
موضوعان لدعم مرفق البيئة العاؼبية .كينبغي ؼبثل ىذه التوجيهات أف تيعتمد أثناء االجتماعات اغبالية ،حيث أف
االجتماعات القادمة قد تنعقد يف كقت متأخر حبيث ال يبكن تقدًن اؼبعلومات إىل التجديد السابع للصندكؽ
االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية.
ُِٗ -كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن دعمهم للتوجيهات اؼبشًتكة اؼبقًتحة .غَت أف البعض أبدل ربفظات
قوية ،مشَتان إىل أف اتفاقييت استكهومل كميناماتا كحدنبا لديهما ترتيبات نظامية للتمويل مع مرفق البيئة العاؼبية،
كمن مث يكوف لديهما اغبق يف تقدًن التوجيهات؛ كباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي احًتاـ التدابَت كاالسًتاتيجية
اػباصة دبرفق البيئة العاؼبية.
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َِِ -كعقب اؼبناقشات ،اتفق مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت
باؼبوارد اؼبالية كاؼبساعدة التقنية اؼبنشأ كفقان للمنصوص عليو يف الفرع ّ أدناه ،دبواصلة النظر يف ىذا البند
الفرعي.
ُِِ -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل مشاريع اؼبقررات اليت أعدىا فريق االتصاؿ
بشأف كل من تقييم احتياجات التمويل ،كفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة،
كاالستعراض الرابع لآللية اؼبالية كالتوجيهات اإلضافية لآللية اؼبالية ،رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت
بشؤكف اؼبيزانية بأف صبيع األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت
َُِٔ َُِٕ-أك أف ىذه األنشطة ال تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية.
ِِِ -كيرد يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
( )UNEP/POPS/COP.7/36اؼبقررات ا س ُٖ/ٕ-بشأف تقييم احتياجات التمويل ،كا س  ُٗ/ٕ-بشأف فعالية
تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كؾبلس مرفق البيئة ،كا س َِ/ٕ -بشأف االستعراض الرابع لآللية
اؼبالية ،كا س ُِ/ٕ-بشأف التوجيهات اإلضافية لآللية اؼبالية ،بصورهتا اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
-2

تيسير الموارد المالية من أجل المواد الكيميائية والنفايات بموجب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
ِِّ -لدل تقديبو ؽبذا البند الفرعي أفاد فبثل األمانة بأف األمانة تشارؾ مشاركة نشطة يف تنفيذ اؼبقررات اليت
اعتمدهتا صبعية البيئة لؤلمم اؼبتحدة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف سبويل اإلدارة السليمة للمواد
الكيماكية كالنفايات ،كالتعزيز اؼبؤسسي على اؼبستول القطرم ،دبا يف ذلك ما يتعلق بالنهج اؼبتكامل ،كبالربنامج
اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستول القطرم ،كذلك من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل،
كاتفاقية ميناماتا كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية اليت حظيت بالًتحيب كاالعتماد من
جانب صبعية البيئة يف مقررىا ُ .ٓ/كنزكالن على طلب اؼبقررات ا ب ا ،ُ/ِ-كا ر ا ُ/ِ-كا س ا ُ/ِ-اليت
صدرت عن مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل على التوايل ،بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق
فيما بُت االتفاقيات الثبلث (’’مقررات التآزر لػ ػ ػ َُِّ‘‘) ،يقوـ األمُت التنفيذم ،إىل جانب أمور أخرل،
باستخداـ النهج اؼبتكامل كنقطة مرجعية يف إعداد تقاريرىا كزبطيطها ،كيشارؾ يف فريق مهمات داخلي أنشأه
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتطوير كسائط للربنامج اػباص ،كيعمل من أجل تعزيز الصبلت كالتعاكف فيما يتعلق
بالكيانات األخرل كمصادر التمويل ،دبا يف ذلك مرفق البيئة العاؼبية ،كذلك لضماف مراعاة أىداؼ اتفاقييت بازؿ
كركترداـ عند زبطيط اؼبشركع كتنفيذه.
ِِْ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ربدث أحد اؼبمثلُت نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،فقاؿ إنو على
الرغم من أف التمويل اػبارجي اؼبخصص يعترب عنصران أساسيان ؽبدؼ النهج اؼبتكامل لضماف التمويل اؼبستداـ
كالكايف إلدارة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف العنصرين اآلخرين (إشراؾ الصناعة كتعميم اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات يف خطط التنمية الوطنية) ال يقبلف عن ذلك أنبية .إذ يتطلب التنفيذ الفعاؿ إشراؾ صبيع
العناصر الفاعلة يف كضع األطر كاآلليات الفعالة على أرض الواقع مع ربمل الصناعة مسؤكلياهتا سبشيان مع
التشريعات الوطنية.
ِِٓ -كأعلن العديد من اؼبمثلُت عن التزامات قطعتها أطرافهم لدعم الربنامج اػباص .كقالت فبثلة االرباد
األكركيب إف منظمتها التزمت بتقدًن مليوف يورك لدعم أمانة الربنامج اػباص ،كىناؾ التزاـ آخر دببلغ َُ مبليُت
يورك ،جرت اؼبوافقة عليو من الناحية التقنية يف األسبوع اؼباضي .كأعلن فبثل السويد مسانبة أكلية دبقدار ُْ,
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مليوف كركنا سويدية للصندكؽ االستئماين اؼبتعلق بالربنامج اػباص .كأعلنت فبثلة فنلندا اعتزاـ بلدىا تقدًن دعم
مايل للربنامج اػباص.
ِِٔ -كعقب اؼبناقشات ،اتفقت مؤسبرات األطراؼ على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبشًتؾ اؼبعٍت باؼبوارد اؼبالية
كاؼبساعدة التقنية ،اؼبنشأ كفق ما ىو كارد يف الفرع ّ أدناه ،دبواصلة النظر يف ىذا البند الفرعي.
ِِٕ -كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بعد ذلك مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ فيما يتعلق
بتنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل ،كذلك رىنان بوركد تأكيد من فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بأف صبيع
األنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر قد ركعيت يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أك أف
ىذه األنشطة ال تًتتب عليها أم آثار يف اؼبيزانية.
ِِٖ -كيرد اؼبقرر ا ب ُٖ/ُِ-بشأف تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل ،بالصيغة اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ ،يف مرفق ىذا التقرير.
ِِٗ -كفضبلن عن ذلك ،كاف اؼبقرراف اللذاف اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل بشأف
تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل متطابقُت إىل حد كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
كيرد اؼبقرراف ا ر ٖ/ٕ-كا س ،ِِ/ٕ-على التوايل ،بالصيغة اليت اعتمدنبا هبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت
كركترداـ كاستكهومل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع،
) (UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
( )UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
-3

إنشاء فريق اتصال
َِّ -عقب اؼبناقشات اليت يرد موجز ؽبا أعبله يف الفرع خامسان داؿ كيف الفرع اغبايل ،بشأف اؼبساعدة التقنية
كاؼبوارد اؼبالية ،كافقت األطراؼ على إنشاء فريق اتصاؿ مشًتؾ معٍت باؼبساعدة التقنية كاؼبوارد اؼبالية لبلتفاقيات
الثبلث ،يرأسو السيد غريغ فيليك (كندا) كالسيد لويس اسبينوزا (إكوادكر).
ُِّ -كيتوىل ىذا الفريق ،مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة ،مهمة إعداد مشركعات مقررات
للبحث اؼبنفصل من جانب كل مؤسبر لؤلطراؼ حبيث يستخدـ كنقطة انطبلؽ مشركع اؼبقرر الذم يرد نصو يف
الوثائق  UNEP/CHW.12/13-UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13فيما يتعلق باؼبساعدة
التقنية؛ كالوثيقتاف  UNEP/CHW.12/12ك UNEP/POPS/COP.7/11فيما يتعلق باؼبراكز اإلقليمية؛ ككرقة غرفة
االجتماعات اؼبتعلقة بالتنسيق بُت اؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التابعة التفاقية بازؿ كاتفاقية استكهومل
كالوثيقة  ،UNEP/POPS/COP.7/22فيما يتعلق بفعالية تنفيذ مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل ،كؾبلس مرفق البيئة العاؼبية؛ كالوثائق  UNEP/POPS/COP.7/21كUNEP/POPS/COP.7/24
ك ،UNEP/POPS/COP.7/25فيما يتعلق باؼبوارد اؼبالية كاآللية اؼبالية دبوجب اتفاقية استكهومل ،كالوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/20/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/14/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/26/Rev.1فيما يتعلق
بتيسَت اؼبوارد اؼبالية للمواد الكيميائية كالنفايات؛ ككرقة غرفة االجتماعات بشأف التوجيهات اؼبشًتكة اؼبوجهة إىل
مرفق البيئة العاؼبية من اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كقد طيلب إىل الفريق أيضان تناكؿ القضايا احملددة
اػباصة باالتفاقية أثناء كل اجتماع من اجتماعات اؼبؤسبرات الثبلثة ،كإعداد تقرير إىل كل مؤسبر لؤلطراؼ أثناء
اجتماعو اؼبنفصل.
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زاي -

عمليات الفريق العامل المفتوح العضوية وبرنامج عملو للفترة 2117-2116
ِِّ -ق ٌدـ الرئيس البند ،مشَتان إىل كالية الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،اليت قاؿ إهنا تتضمن مساعدة مؤسبر
األطراؼ يف تطوير االتفاقية كإبقاء تنفيذىا قيد االستعراض اؼبستمر ،كالنظر كإسداء النيصح للمؤسبر بشأف
اؼبسائل اؼبتعلقة بالسياسات كباعبوانب التقنية كالعلمية كالقانونية كاؼبؤسسية كاإلدارية كاؼبالية كاػباصة باؼبيزانية
كغَتىا من جوانب تنفيذ االتفاقية يف إطار اؼبيزانية اؼبعتمدة .كمن اؼبتوقٌع يف االجتماع اغبايل ؼبؤسبر األطراؼ
اعتماد برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية للفًتة َُِٔ َُِٕ-كازباذ قرار بشأف عمليات الفريق
العامل مستقببلن.
ِّّ -كأشار فبثل األمانة ،كىو يواصل عرض اؼبقدنمة إىل أنو عقب انعقاد االجتماع الثامن للفريق العامل
استخدـ الفريق العامل فيو أقل من نصف القدرة اؼبتاحة للًتصبة الشفهية ،نظر مؤسبر
اؼبفتوح العضوية ،الذم
ى
األطراؼ يف اجتماعو اغبادم عشر يف ثبلثة خيارات من أجل عمليات الفريق العامل مستقببلن :اػبيار ألف،
النص على أف كل اجتماع للفريق العامل هبب أف يتضمن عددان ـبفضان من اعبلسات
الوضع الراىن؛ اػبيار باءٌ ،
العامة مع توفَت ترصبة شفهية بلغات األمم اؼبتحدة الست الرظبية ،كأف تيدار بقية االجتماع يف فريق االتصاؿ
كاألفرقة األخرل باللغة اإلنكليزية فقط؛ كاػبيار جيم ،االستعاضة عن الفريق العامل هبيئة فرعية تقنية كتوزيع
األعماؿ اليت يقوـ هبا الفريق العامل حاليان على اؽبيئة الفرعية اعبديدة ،كعبنة التنفيذ كاالمتثاؿ كمؤسبر األطراؼ.
كيف اؼبقرر ا ب ،ُٗ/ُُ-قرر مؤسبر األطراؼ أف ييدار االجتماع التاسع للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كفقان
للخيار باء ،حيث يستمر االجتماع أربعة أياـ ،منها يوماف بالًتصبة الشفوية .ككاف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية
قد اعتمد يف اجتماعو التاسع مقرر الفريق  ،ِ/ٗ -كدبوجبو أكصى أف يعتمد مؤسبر األطراؼ مقرران بشأف
الًتتيبات اؼبؤسسية اؼبستقبلية فيما يتعلق بعمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،مع مراعاة التحليل الذم
يوضح اػبيارات الثبلثة ( )UNEP/CHW.12/21على
كيعرض ربليل األمانة الذم ٌ
تع ٌده األمانة كآراء األطراؼ .ي
مؤسبر األطراؼ يف االجتماع اغبايل ،إىل جانب ؾبموعة من آراء األطراؼ تتعلٌق دبختلف اػبيارات
(.)UNEP/CHW.12/INF/35
ِّْ -كيف اؼبناقشة التالية ،أعرب عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلٌم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن دعمو
للخيار باء ،كقاؿ فبثل إف استخداـ ىذا اػبيار يف االجتماع التاسع للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كاف مثاالن
الفعاؿ للميزانية.
ناجحان كقاؿ آخر إف اػبيار باء سوؼ يكفل االستخداـ ٌ
يعزز على
ِّٓ -كأعرب عدة فبثلُت آخرين عن تأييدىم للخيار ألف ،كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف ىذا سوؼ ٌ
أفضل كبو اؼبشاركة الفعلية لؤلطراؼ غَت اؼبتكلمة باللغة اإلنكليزية يف عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية .كقاؿ
فبثل ،كيدعمو عدة فبثلُت آخرين ،إف اؼبشكلة اليت يعانيها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ال تكمن يف أدائو
ؼبهامو بل يف تواتر اجتماعاتو كمدهتا .كأضاؼ أف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ىو اؽبيئة الفرعية الوحيدة يف
إطار اتفاقية بازؿ الذم يبكن لؤلطراؼ أف تتناقىش فيو حوؿ اؼبسائل التقنية كالقانونية كاإلدارية كغَتىا من
اؼبسائل العامة بطريقة علنية كش ٌفافة مع كجود ترصبة شفهية بلغات األمم اؼبتحدة الست الرظبية ،غَت أف كتَتة
اجتماعاتو كمدهتا قد خفضت كثَتان خبلؿ السنوات القليلة اؼباضية من اؼبستول األصلي اؼبتوخى لثبلثة
اجتماعات تعقد بُت االجتماعات العادية ؼبؤسبر األطراؼ  -كيصل ؾبموع عدد أيامها إىل ُٖ يومان  -إىل
اجتماع كاحد يستمر أربعة أياـ ،مع إتاحة الًتصبة الشفهية يف يومُت منها .كقاؿ أيضان إف احملاضر اؼبوجزة لوثائق
اؼبعلومات باللغة اإلنكليزية فقط ،هبب إعدادىا بلغات األمم اؼبتحدة الست الرظبية لتمكُت صبيع األطراؼ من
تقدًن مقررات مدركسة .كالحظ فبثل آخر أف زبفيض تواتر اجتماعات الفريق العامل كمدهتا حدث على الرغم
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من توسيع كالية الفريق كازدياد عبء عملو .كقاؿ فبثل آخر إف األطراؼ غَت اؼبتكلمة باللغة اإلنكليزية ذبد
اقًتح فبثل أيٌد اػبيار
أحيانان صعوبة يف اؼبشاركة يف مناقشات فريق االتصاؿ اليت تدار باللغة اإلنكليزية فقط .ك ى
ألف أف الشواغل بشأف التكلفة يبكن مواجهتها بالعمل على أالٌ تستمر االجتماعات لفًتة أطوؿ فبا يلزـ لتناكؿ
البنود اؼبػيدرجة على جداكؿ أعماؽبا.

يفضلوف اػبيار ألف ،بيد أهنم قد يقبلوف اػبيار باء إذا كانت القيود
ِّٔ -كقاؿ عدة فبثلُت آخرين إهنم ٌ
اػباصة باؼبوارد ذبعل اػبيار ألف غَت فبكن عمليان .كمع ذلك ،قاؿ فبثل آخر إف اآلثار اؼبًتتبة على اػبيار ألف
يف اؼبيزانية ليست كبَتة ،كقاؿ آخر إنو بينما من األنبية ربقيق كفورات يف التكلفة فإف سَت أداء أية اتفاقية يعتمد
الفعالة عبميع اؼبناطق كصبيع األطراؼ .كقاؿ فبثبلف آخراف إف اؼبسألة تتطلب اختياران رئيسيان بُت
على اؼبشاركة ٌ
توفَت األمواؿ كضماف االجتماعات التشاركية كالشفافة ،كقاؿ آخر إف اؼبيزانية ىي كسيلة لتحقيق الغاية كليست
غاية يف حد ذاهتا.
ِّٕ -كمل ييعرب أم فبثل عن تأييده للخيار جيم ،كأعلن فبثبلف اثناف أهنما ال يبكنهما تأييده.

يتعُت تنقيحو لكي
اؼبقًتح للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،ى
ِّٖ -كفيما يتعلٌق بربنامج العمل ى
اقًتح فبثل أنو ٌ
اؼبصممة
يشمل ربديثان للمبادئ التوجيهية التقنية بشأف ترميد النفايات يف الرب ،خصوصان مدافن القمامة
ٌ
خصيصان لذلك كعمليات اؼبعا ىعبة الفيزيائية الكيميائية ،اليت قاؿ إهنا أصبحت قديبة .كقاؿ فبثل آخر إنو ينبغي
كيتعُت ربسُت التعاكف بُت الفريق العامل كاألفرقة اؼبعنية
زيادة تبسيط برنامج العمل لتفادم ازدكاجية العمل ٌ
األخرل.
ِّٗ -كعقب اؼبناقشة ،قرر مؤسبر األطراؼ أنو ينبغي لفريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل االسًتاتيجية (انظر الفقرة
ُٓ أعبله) أف يواصل النظر يف اػبيارين ألف كباء من أجل عمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كمع مراعاة
اؼبناقشة يف اعبلسة العامة ،كأف يسعى إىل إعداد نسخة من ٌقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 UNEP/CHW.12/21لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ .إضافة إىل ذلك ،طلب مؤسبر األطراؼ إىل األمانة تنقيح
برنامج العمل لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-الوارد يف مرفق مشركع اؼبقرر كفقان للمناقشة يف اعبلسة العامة.
َِْ -كاستنادان إىل العمل الذم أقبزه فريق االتصاؿ ،عرض فبثل األمانة كرقة غرفة اجتماعات تتضمن مشركع
مقرر بشأف عمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يستلهم اؼبناقشات اليت أجراىا الفريق ،ككرقة غرفة اجتماعات
أعدهتا األمانة تتضمن مشركع برنامج عمل الفريق اؼبفتوح العضوية الذم ركعيت فيو اؼبناقشات اليت دارت يف
اعبلسة العامة ،كاؼبستجدات األخرل اليت طرأت أثناء االجتماع ككرقة غرفة اجتماعات قدمها أحد األطراؼ،
نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،تتضمن صيغة معدلة ؼبشركع برنامج العمل.
ُِْ -كبصدد عمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،اعًتض أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من
األطراؼ ،على النص الوارد يف مشركع اؼبقرر الذم ينص على أف تًتاكح مدة الًتصبة الفورية يف االجتماع العاشر
للفريق العامل بُت ٓ ُ,كٓ ِ,من األياـ ،مشَتان إىل أف ىذه اؼبدة ينبغي أف تكوف أربعة أياـ .كقالت فبثلة
الياباف إف حكومتها ستتحمل تكاليف الًتصبة الفورية ليوـ كاحد إذا اتفقت األطراؼ على أف تيقدـ خدمات
الًتصبة الفورية ؼبدة تصل إىل ثبلثة أياـ يطبقها األمُت التنفيذم دبركنة .ككافقت األطراؼ على مقًتح الياباف
كأعربت عن شكرىا ؼبا أبداه من سخاء.
ِِْ -كبشأف برنامج العمل ،اعًتض أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،على خلو مشركع
برنامج العمل اؼبعدؿ اؼبقدـ لؤلطراؼ من أعماؿ لتحديث اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف ترميد النفايات على
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األرض ،السيما اؼبدافن اؼبصممة خصيصان لذلك كعمليات اؼبعاعبة الفيزيائية الكيميائية .كاتيًفق على حل كسط
ىو أف يقوـ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،على سبيل األكلوية ،يف اجتماعو العاشر ،ببحث فيما إذا كانت
ىناؾ حاجة لتحديث اؼببادئ التوجيهية التقنية.
ِّْ -كبعد النقاش ،اعتمد مؤسبر األطراؼ مشركع اؼبقرر كمشركع برنامج العمل بصيغتو اؼبعدلة شفهيان.
ِْْ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ُٗ/ُِ-بشأف برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية
كعملياتو لفًتة السنتُت َُِٔ.َُِٕ-
ِْٓ -كانتخب مؤسبر األطراؼ اؼبمثلُت التالية أظبائهم أعضاءن يف مكتب الفريق العامل اؼبفتوح العضوية لفًتة
السنتُت َُِٔ:َُِٕ-
الرئيساف اؼبشاركاف:

السيد جاىيسياه بينوا (دكمينيكا) (اؼبسائل التقنية)
السيد سانتياغو دافيبل سينا (إسبانيا) (اؼبسائل القانونية)

نائبا الرئيس:

السيد بيشواناث سينها (اؽبند) (اؼبسائل التقنية)
السيدة غوردانا بتكوفتش (صربيا) (اؼبسائل القانونية)

اؼبقررة:

السيدة بيًتكنيلبل ركمبيدزام شوكو (زمبابوم)

سادساً  -برنامج العمل والميزانية (البند  5من جدول األعمال)
ِْٔ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق بربنامج العمل كاؼبيزانية (البند ٓ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت
دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ِْٔ-
ِٔٓ ،كَِٔ ،ِٕٔ-كُِٕ ِْٕ-كِٕٕ أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ
اجتماعو السابع ( )UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ُٔٗ َِٔ-كَُِ ُِٕ-كُِِِِْ-
كِِٕ ،كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع (،)UNEP/POPS/COP.7/36
يف الفقرات ِٖٔ ،ِٕٖ-كِِٖ ،ِٖٗ-كِّٗ ِٗٔ-كِٗٗ.
ِْٕ -كقاؿ الرئيس عند تقدًن ىذا البند إنو سيتضمن ثبلثة مواضيع عامة :برامج العمل كميزانيات اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل؛ كتعزيز التعاكف كالتنسيق بُت االتفاقيات الثبلث؛ كآلية ؼبراكز تبادؿ اؼبعلومات .كقاؿ
إف البنود اليت ستناقش تعد مهمة لكفالة أف تتضمن برامج العمل للفًتة َُِٔ َُِٕ-األنشطة كاؼبوارد
اؼبطلوبة لدعم تنفيذ االتفاقيات الثبلث ،مع ضماف استمرار األنشطة اؼبنفذة يف فًتة السنتُت السابقة ،كأف موارد
األمانة البشرية كاؼبالية تيدار بكفاءة كفعالية ،كبطريقة تستجيب الحتياجات االتفاقيات الثبلث ،ككفقان لسياسات
كإجراءات األمم اؼبتحدة.
ألف  -برامج العمل والميزانيات
ِْٖ -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي ،قاؿ األمُت التنفيذم إنو قد طيلب من األمانة يف اؼبقررات
ا ب  ِٔ/ُُ -كا ر ُٔ/ٔ-كا س  َّ/ٔ-تقدًن سيناريوىُت للميزانية لتنظر فيهما مؤسبرات األطراؼ .األكؿ
ىو سيناريو النمو اإلظبى الصفرم اؼبفًتض للميزانية مقارنة دبيزانية َُِْ ،َُِٓ-بينما يبثل السيناريو الثاين
تقييم األمناء التنفيذيُت للمبالغ الضركرية لتمويل كل اؼبقًتحات اؼبطركحة أماـ مؤسبرات األطراؼ مع ما يًتتب
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على ذلك من آثار يف اؼبيزانية .كقاؿ إنو يف حُت أف السيناريو األكؿ يتيح تشغيل األمانة بصورة كاملة ،يشمل
السيناريو الثاين أنشطة إضافية ترمي إىل ربسُت بعض اػبدمات اليت تعزز تنفيذ االتفاقيات ،فضبلن عن تدابَت
إدارية لرفع كفاءة األمانة ،كاغبد من ـباطر عجز اؼبيزانية.
ِْٗ -ككاصلت بعد ذلك فبثػ ػلة أخ ػ ػرل لؤلمانة تقدًن العرض موجهػ ػة النظر إىل مذك ػ ػرة األمانة
( )UNEP/CHW.12/22-UNEP/FAO/RC/COP.7/16-UNEP/POPS/COP.7/32اليت قدمت فيها موجزان عن
اؼبيزانيات كبرامج العمل اؼبقًتحة لبلتفاقيات الثبلث ،أعد يف شكل متسق يوضح األنشطة اؼبشًتكة كاألنشطة
اػباصة بكل اتفاقية على حدة يف كثيقة كاحدة بغية تقدًن استعراض عاـ للموارد الكلية اؼبطلوبة ،كيسلط الضوء
على األنشطة اؼبتعلقة باتفاقيتُت أك أكثر .ككجهت االنتباه أيضان إىل صحائف كقائع األنشطة
( )UNEP/CHW.12/INF/38-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/24-UNEP/POPS/COP.7/INF/44اليت توفر بالنسبة
لكل نشاط مدرج يف برنامج العمل اؼبعلومات عن الواليات التشريعية ،كاألىداؼ ،كاؼبؤشرات ،كالنواتج اؼبتوقعة،
كطرؽ التنفيذ ،كالشركاء ،كاؼبوارد اؼبعتمدة للفًتة َُِْ ،َُِٓ-كاؼبوارد اؼبطلوبة للفًتة َُِٔ.َُِٕ-
كقالت ،موضحة ترتيبات اؼبيزانيات كبرامج العمل كاالفًتاضات اؼبستندة إليها ،إف سيناريو النمو الصفرم،
سيفضي يف حالة اعتماده إىل زبفيض يف األنصبة اؼبقررة بنسبة ّ ُ,يف اؼبائة مقارنة بالفًتة َُِْ،َُِٓ-
نتيجة العتماد األمم اؼبتحدة للتكاليف اؼبوحدة اعبديدة للمرتبات ،بينما يتطلب السيناريو الثاين زيادة بنسبة
ٓ ٓ,يف اؼبائة .كترد اؼبقارنة بُت السيناريوىُت يف كثيقة اؼبعلومات (UNEP/CHW.12/INF/36-
) .UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/22-UNEP/POPS/COP.7/INF/42كيف سياؽ متابعة توصية صادرة عن مكتب
خدمات الرقابة الداخلية التابع لؤلمانة العامة بأف تينشئ األمانة آلية مبسطة لتمويل تكاليف اؼبوظفُت ،كذبميع
أرصدة االتفاقيات الثبلث يف حساب تشغيلي كاحد ،تقًتح األمانة إنشاء صندكؽ استئماين مشًتؾ لبلتفاقيات
الثبلث لتغطية كل التكاليف اؼبتصلة بتشغيل األمانة ،دبا يف ذلك تكاليف اؼبوظفُت .كاستطردت بعد ذلك
موضحة اػبطوط األساسية للتقارير اؼبالية لبلتفاقيات ،كقدمت معلومات عن اإليرادات كالنفقات ،كاؼبتأخرات،
كعن سبويل سفر اؼبشاركُت يف االجتماعات اليت تيعقد يف إطار االتفاقيات.
َِٓ -كيف سياؽ اؼبناقشات اليت تلت ،رحب معظم اؼبمثلُت الذين ربدثوا بالعرض اؼبتسق الذم قدمتو األمانة
بشأف برامج عمل كميزانيات االتفاقيات الثبلث .كربدث أحد اؼبمثلُت باسم ؾبموعة بلداف ،فرحب دبا قدـ من
صحائف الوقائع اؼبفصلة كالشفافة للغاية اػباصة باؼبيزانية ،كلكنو أشار إىل أنو من اؼبستصوب تقدًن اؼبزيد من
اؼبعلومات عن األساس النظرم ؼبقًتحات األمانة اؼبختلفة كخطتها لتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة
الداخلية التابع لؤلمانة العامة.
ُِٓ -كفيما يتعلق بالسيناريوىُت اػباصُت باؼبيزانية اللذين أعدهتما األمانة ،أعرب عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم
فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،عن دعمهم لسيناريو النمو اإلظبى الصفرم .كأعرب فبثل آخر عن تأييده
للسيناريو الثاين  -تقييم األمناء التنفيذيُت للتمويل اؼبطلوب  -كنقطة بداية للمناقشة.
ِِٓ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،إف اؼبيزانية ينبغي أف تعكس توقعات تتسم بالواقعية
فيما يتعلق بالتربعات ،مشَتان إىل أنو يف عاـ َُِْ قدـ اؼباكبوف َٕ يف اؼبائة من موارد التربعات اؼبدرجة يف
ميزانية اتفاقية استكهومل ،كَٔ يف اؼبائة من التربعات اؼبدرجة يف ميزانية اتفاقية بازؿ ،كنسبة ُّ يف اؼبائة فقط
من التربعات اؼبدرجة يف ميزانية اتفاقية ركترداـ ،كلذلك فإف التوقعات اليت ال تتسم بالواقعية بشأف التربعات
فرضت على األمانة ازباذ خيارات كاف يتعُت على األطراؼ ازباذىا عند كضع اؼبيزانيات.
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ِّٓ -كحث عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،األطراؼ اليت ما زالت عليها
متأخرات من اشًتاكاهتا اؼبقررة على الوفاء دبسؤكلياهتا دكف إبطاء ،كاقًتح أحد اؼبمثلُت إضفاء الطابع الرظبي على
الطرؽ اؼبستخدمة يف اؼباضي ؼبعاعبة مسألة اؼبتأخرات لضماف سداد اؼبسانبات اؼبقررة يف كقتها ،كاقًتح فبثل آخر
توجيو الوفورات اؼبتحققة بفضل ربقيق أكجو التآزر إىل تنفيذ االتفاقيات الثبلث ،بدالن من توجيهها إىل التعويض
عن عجز اؼبيزانية بسبب اؼبتأخرات.
ِْٓ -كرحب عدد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،باقًتاح إنشاء صندكؽ استئماين
مشًتؾ عاـ كاحد لبلتفاقيات الثبلث ،كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف ذلك سيتيح ؼبوظفي األمانة اؼبزيد من الوقت
للتعامل مع تنفيذ االتفاقيات .غَت أف فبثلىُت ،ربدث أحدنبا باسم ؾبموعة بلداف ،قاال إف اآلثار اؼبًتتبة على
إنشاء صندكؽ كاحد ستتطلب اؼبزيد من البحث.
ِٓٓ -كبعد اؼبناقشات ،اتفقت األطراؼ على إنشاء فريق اتصاؿ مشًتؾ معٍت باؼبسائل اؼبتعلقة باؼبيزانية
بالنسبة لبلتفاقيات الثبلث يشارؾ يف رئاستو السيد فايتويت توبا (جزر كوؾ) كالسيد رهبينالد ىَتناكس (ىولندا).
ِٔٓ -كمع أخذ اؼبناقشات اليت جرت يف اعبلسة العامة يف االعتبار ،طيلب من الفريق إعداد مشاريع برامج
العمل كاؼبيزانيات لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-كمشاريع اؼبقررات ذات الصلة ،لينظر فيها كل مؤسبر من
ستخدـ كنقطة بداية ،مشاريع الربامج كاؼبيزانيات الواردة
مؤسبرات األطراؼ ،كيعتمدىا بصورة منفصلة ،على أف تي ى
يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/INF/36-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/22-UNEP/POPS/COP.7/INF/42كنصوص مشركع
اؼبقرر الوارد يف الوثيقة .UNEP/CHW.12/22-UNEP/FAO/RC/COP.7/16-UNEP/POPS/COP.7/32
ِٕٓ -كأفاد الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ اؼبعٍت دبسائل اؼبيزانية بعد ذلك بأف الفريق توصل إىل اتفاؽ بشأف
برامج العمل كاؼبيزانيات التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل لفًتة السنتُت َُُٔ ،َُِٕ-كعرض كرقات
اجتماع تضمنت مشاريع مقررات منفصلة بشأف اؼبيزانية كبرنامج العمل لكل اتفاقية من االتفاقيات الثبلث.
ِٖٓ -كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بعد ذلك مشركع اؼبقرر الذم أعده فريق االتصاؿ اؼبعٍت بربنامج
العمل كاؼبيزانية التفاقية بازؿ.
ِٗٓ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ِٓ/ُِ-بشأف برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية بازؿ لفًتة السنتُت
َُِٔ ،َُِٕ-بالصيغة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
َِٔ -كباإلضافة إىل ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل مقررات بشأف برامج العمل
كاؼبيزانيات ؽباتُت االتفاقيتُت لفًتة السنتُت َُِٔ .َُِٕ-كيرد اؼبقرراف ا ر ،ُٓ/ٕ-ا س ّّ/ٕ-بصيغتيهما
اللتُت اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل على التوايل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
باء -

تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل ،وروتردام ،واستكهولم
ُِٔ -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي ،قاؿ الرئيس إنو باإلضافة إىل تغيَت عمليات األمانات ،فإف عملية
أكجو التآزر اليت بدأت يف ََِٓ ما برحت تغَت أيضان طريقة تنفيذ االتفاقيات على الصعيدين الوطٍت
كاإلقليمي .كاؼبهمة الرئيسية بالنسبة لؤلطراؼ فيما يتعلق بأكجو التآزر يف االجتماعات اغبالية ىي اعتماد
اختصاصات ؼبواصلة استعراض ترتيبات أكجو التآزر يف اجتماعات مؤسبرات األطراؼ اؼبزمع عقدىا يف عاـ
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َُِٕ .كأكضح األمُت التنفيذم بعد ذلك الوثائق اػباصة بالبند الفرعي ،دبا فيها اؼبذكرة اليت تصف أنشطة
األمانة الرامية إىل تنفيذ اؼبقررات اػباصة بأكجو التآزر اليت ايزبذت يف عاـ َُِّ كاليت اعتمدهتا مؤسبرات
األطراؼ يف اجتماعاهتا االستثنائية الثانية اؼبتزامنة (UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-
) ،UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1كاؼبذكرات اؼبتعلقة جبهود األمانة الرامية إىل ربسُت التوازف بُت اعبنسُت يف األمانة
( ،)UNEP/CHW.12/INF/49-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/33-UNEP/POPS/COP.7/INF/54كإىل تعميم العلوـ يف
عمل االتفاقيات الثبلث ).(UNEP/CHW.12/INF/53-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/38-UNEP/POPS/COP.7/INF/57
كدعيت األطراؼ إىل اإلحاطة علمان باؼبعلومات اؼبقدمة ،كالنظر يف اعتماد مشركع االختصاصات
ِِٔ -ي
اؼبتعلقة باستعراض ترتيبات أكجو التآزر ،كىو مشركع جرل تنقيحو من أجل أف يأخذ يف االعتبار التعليقات اليت
كعمم على األطراؼ
قدمها أعضاء اؼبكتب يف اجتماعاهتم اؼبشًتكة اليت يعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ي
قبل االجتماعات اإلقليمية اليت يعقدت يف سياؽ اإلعداد لبلجتماعات لعاـ َُِٓ.

ِّٔ -كيف اؼبناقشات اليت تلت ،أعرب العديد من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة بلداف ،عن
تقديرىم عبهود األمانة الرامية إىل تعزيز أكجو التآزر بشأف تنفيذ االتفاقيات الثبلث ،كعن دعمهم الشامل
للعملية اليت اقًتحتها األمانة ؼبواصلة استعراض ترتيبات أكجو التآزر .كحث أحد اؼبمثلُت على إقباز استعراض
متعمق يف أسرع كقت فبكن.
ِْٔ -كأشار فبثل ،كأيده يف ذلك عدد آخر ،إىل أف نطاؽ االستعراض ينبغي أف يوبدد كفقان لؤلىداؼ اؼببينة
الصعد الوطنية كاإلقليمية كالعاؼبية،
لعملية أكجو التآزر ،كىي ،كما أشار ،تعزيز تنفيذ االتفاقيات الثبلث على ي
كتشجيع التوجيو اؼبتسق يف ؾباؿ السياسة العامة ،كزيادة الكفاءة يف تقدًن الدعم لؤلطراؼ ،كاغبد من األعباء
اإلدارية ،كزيادة فعالية ككفاءة استخداـ اؼبوارد إىل أقصى درجة فبكنة على صبيع اؼبستويات .كمن مث ،فإف
الربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على الصعيد الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كستوكهومل،
كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيجي إزاء اإلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كما ينطوم عليو من إمكانيات
للمسانبة يف أكجو التآزر بشأف تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ال ينبغي أف يكوف جزءان من
االستعراض ،نظران إىل أف ىذا الربنامج قد كضع بتوجيو من صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة كليس لو بالتايل أم صلة
يدع اؼبقرر اعبامع اؼبتعلق بتعزيز التعاكف كالتنسيق بُت االتفاقيات
مباشرة باالتفاقيات .كعبلكة على ذلك مل ي
الثبلث إىل إجراء استعراض للربنامج اػباص .كعبلكة على ذلك فالربنامج اػباص مل يدخل بعد يف مرحلة
التشغيل كىذا سبب إضايف لكي ال يصبح ىذا الربنامج جزءان من استعراض األنشطة السابقة.
ِٓٔ -كاقًتح فبثل آخر توسيع نطاؽ االستعراض ليشمل تنظيم أنشطة من قبيل اجتماعات مؤسبرات
األطراؼ ،كاألحداث اعبانبية ،كالندكات كحلقات العمل اإلقليمية ،نظران إىل أف ىذه األحداث هتيئ لؤلطراؼ
فرصة قيمة لتبادؿ اؼبعلومات كالدركس اؼبستفادة .كشدد فبثل آخر أيضان على أنبية تبادؿ الدركس اؼبستفادة.
ِٔٔ -كأعرب أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة بلداف ،عن تقدير اجملموعة ؼبوضوع اجتماعات العاـ
َُِٓ ،كرحب دبعرض العلوـ كوسيلة لزيادة كعي اعبمهور باالتفاقيات ،كلسد الفجوة بُت العلم كالسياسة على
الصعيدين اإلقليمي كالوطٍت .كدعا إىل ازباذ قرارات تنبثق عن االجتماعات اغبالية لربطها باؼبوضوع عندما تكوف
ذات صلة ،كقاؿ إف ؾبموعتو أعدت كرقة غرفة اجتماعات بشأف ىذه اؼبسألة ؼبناقشتها يف فريق االتصاؿ.
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ِٕٔ -كأشار عدد من اؼبمثلُت ،ربدث أحدىم باسم ؾبموعة بلداف ،إىل أهنم يرغبوف يف اقًتاح إدخاؿ
تغيَتات على االختصاصات كمشركع اؼبقرر الواردة يف الوثيقة UNEP/CHW.12/23/Rev.1-
.UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1
ِٖٔ -كبعد العرض ،اتفقت األطراؼ على أف فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتعاكف كالتنسيق الذم أينشئ على كبو ما
يكصف يف الفرع داؿ أدناه ينبغي أف ينظر ؾبددان يف ىذا البند الفرعي.

ِٗٔ -كعقب ذلك اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة
 ،UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1كالذم أعده فريق
االتصاؿ ،كما اعتمد مشركع مقرر بعنواف ’’من العلم إىل العمل‘‘.
َِٕ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرراف ا ب َِ/ُِ-بشأف تعزيز التنسيق كالتعاكف بُت اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ك ا ب ِِ/ُِ-بعنواف ’’من العلم إىل العمل‘‘ ،بالصيغة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ.
ُِٕ -كباإلضافة إىل ذلك اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل مقررين بشأف تعزيز التعاكف
كالتنسيق بُت اتفاقيات بازؿ كاستكهومل كركترداـ ،فضبلن عن مقررين بعنواف ’’من العلم إىل العمل‘‘ ككانت ىذه
اؼبقررات متطابقة إىل حد كبَت مع اؼبقررين اللذين اعتمدنبا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كيرد
اؼبقرراف ا ر َُ/ٕ-كا ر ُِ/ٕ-كاؼبقرراف ا س ِٖ/ٕ-كا س ،َّ/ٕ-على التوايل ،بالصيغة اليت اعتمدىا
مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ
اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ
اجتماعو السابع ( )UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
جيم  -آلية مركز تبادل المعلومات من أجل تبادل المعلومات
ِِٕ -يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي ،أشار الرئيس إىل أف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل تتضمن
العديد من األحكاـ اليت تدعو إىل تبادؿ اؼبعلومات بُت األطراؼ كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،كما أشار إىل أف
األطراؼ يف االتفاقيات الثبلث اعتمدت قرارات تدعو إىل إنشاء مواقع شبكية مشًتكة ،كنظم لتبادؿ
اؼبعلومات ،دبا يف ذلك آلية مركز تبادؿ معلومات ىبدـ االتفاقيات الثبلث .كقاؿ إف اؼبهمة اؼبطلوبة يف االجتماع
اغبايل ىي اإلحاطة علمان باالسًتاتيجية اؼبقًتحة آللية مركز مشًتؾ لتبادؿ اؼبعلومات للفًتة َُِٔ،َُِٗ-
كىي االسًتاتيجية اليت كضعتها األمانة للنظر فيها يف أثناء اجتماعات مؤسبرات األطراؼ لعاـ َُِٕ .كقاؿ فبثل
األمانة ،مواصبلن تقدًن العرض ،إف كصف التقدـ احملرز بشأف إنشاء آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات يرد يف اؼبذكرة
ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة (،(UNEP/CHW.12/26-UNEP/FAO/RC/COP.7/20-UNEP/POPS/COP.7/35
مث كصف بعد ذلك االسًتاتيجية اؼبقًتحة ؼبواصلة ىذا التقدـ يف الفًتة َُِٔ.َُِٗ-
ِّٕ -كاقًتح فبثل ،كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف مواصلة مناقشة اآللية اؼبشًتكة لتبادؿ اؼبعلومات
يف فريق االتصاؿ.
ِْٕ -كبعد العرض ،اتفقت األطراؼ على أف يقوـ فريق االتصاؿ اؼبعٍت بالتعاكف كالتنسيق الذم أينشئ على
كبو ما يكصف يف الفرع داؿ أدناه دبواصلة النظر يف ىذا البند الفرعي.
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ِٕٓ -كعقب عمل فريق االتصاؿ ،أفاد فبثل األمانة بأف الفريق كضع نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر الوارد
يف الوثيقة  UNEP/CHW.12/26-UNEP/FAO/RC/COP.7/20-UNEP/POPS/COP.7/35ربتوم على ؾبموعتُت
من األقواس اؼبعقوفة حوؿ النص الذم مل ينتو الفريق من صياغتو بعد .كبعد إجراء مزيد من اؼبناقشة يف جلسة
عامة توصل مؤسبر األطراؼ إىل اتفاؽ كاعتمد مشركع اؼبقرر اؼبنقح بصيغتو اؼبعدلة شفويان.
ِٕٔ -يرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ،ُِ/ُِ-بشأف آلية تبادؿ اؼبعلومات ،على كبو ما اعتمده مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ.
ِٕٕ -كباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل مقررين بشأف آلية تبادؿ
اؼبعلومات يتطابقاف إىل حد بعيد مع اؼبقرر الذل اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ .كيىرد اؼبقرراف
ا ر ُُ/ٕ-كا س ،ِٗ/ٕ-على كبو ما اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ استكهومل ،على التوايل ،يف
مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف
مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36على
التوايل.
دال -

إنشاء فريق اتصال معني بالتعاون والتنسيق
ِٖٕ -كما أشَت يف الفرع السادس كالسابع باء ،كالسابع جيم أعبله ،أنشأت مؤسبرات األطراؼ فريق اتصاؿ
مشًتؾ معٍت بالتعاكف كالتنسيق ،يشًتؾ يف رئاستو كل من السيدة كاركلينا تينانغوف (اندكنيسيا) كالسيدة جُت
سًتاتفورد (اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية) ،كذلك ؼبواصلة حبث التعاكف كالتنسيق الدكليُت
كتعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كآلية تبادؿ اؼبعلومات .كمع أخذ اؼبناقشات
اليت جرت يف اعبلسات العامة بعُت االعتبار ،سيسعى الفريق لكي هبهز للنظر يف مشركع مقرر بشأف التعاكف
كالتنسيق الدكليُت ،كذلك بشكل مستقل من جانب كل من مؤسبرات األطراؼ ،كانطبلقان من مشركع اؼبقرر الوارد
يف الوثيقة  ،UNEP/CHW.12/19-UNEP/FAO/RC/COP.7/15-UNEP/POPS/COP.7/31كمع أخذ كرقة غرفة
االجتماعات اليت ربدد التعديبلت اؼبقًتحة عليو بعُت االعتبار؛ كمشركع االختصاصات الستعراض
ترتيبات التآزر كمشركع مقرر بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل،
انطبلقان من مشركع االختصاصات كمشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة UNEP/CHW.12/23/Rev.1-
 ،UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1كمشركع مقرر بشأف آلية تبادؿ
اؼبعلومات ،انطبلقان من مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة UNEP/CHW.12/26-UNEP/FAO/RC/COP.7/20-
.UNEP/POPS/COP.7/35

سابعاً  -مكان وموعد انعقاد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف (البند  6من جدول األعمال)
ِٕٗ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق دبكاف انعقاد االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ كموعده (البند ٔ من
جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل .كتستنسخ الفقرات ِٕٗ ِْٖ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو
السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ِِٗ ،ِّْ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل
عن أعماؿ اجتماعو السابع ( .)UNEP/POPS/COP.7/36يف الفقرات َُّ.َّٔ-
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َِٖ -كلدل تقديبو ؽبذا البند ،صرح فبثل األمانة بأف مرافق اؼبؤسبر لدل مركز اؼبؤسبرات الدكلية جبنيف قد
يحجزت مؤقتان اعتباران من ِّ نيساف/أبريل إىل ٓ أيار/مايو َُِٕ من أجل االجتماعات اليت تيعقد بالتعاقب
للمؤسبرات الثبلثة لؤلطراؼ.
ُِٖ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،كاف ىناؾ تأييد عاـ لعقد االجتماعات الثبلثة ؼبؤسبرات األطراؼ
بالتعاقب .كعلى الرغم من ذلك دار نقاش كثَت ،حوؿ ما إذا كاف ينبغي ؽبذه االجتماعات أف تشمل جزءان رفيع
اؼبستول كإذا كاف األمر كذلك ،ما إذا كاف ينبغي لنواتج االجتماع أف تشمل إعبلنان رفيع اؼبستول.
ِِٖ -كصرح العديد من اؼبمثلُت بأف إشراؾ الوزراء كغَتىم من اؼبندكبُت رفيعي اؼبستول يبكن أف يساعد يف
تعميق الوعي السياسي ،كأف يدعم االتفاقيات ،كأف يعزز تنفيذىا .كأعرب آخركف ،على الرغم من إقرارىم باؼبزايا
احملتملة ،عن قلقهم من أف كجود جزء رفيع اؼبستول كإعبلف رفيع اؼبستول من شأنو أف يستهلك جزءان كبَتان من
الوقت البلزـ ؼبعاعبة القضايا التقنية اؼبهمة كالقضايا األخرل اؼبدرجة يف جداكؿ أعماؿ األطراؼ.
اقًتح أيضان أف يتم تنظيم اعبزء الرفيع اؼبستول حبيث يتفادل إعاقة اؼبفاكضات اؼبوضوعية ،كييسهم
ِّٖ -كقد ي
مسانبة ذات معٌت يف أىداؼ االتفاقيات ،كذلك على سبيل اؼبثاؿ عن طريق اغبد من طوؿ اعبزء الرفيع اؼبستول
كعن طريق جعل توقيتو يف بداية االجتماعات الثبلثة حبيث يبكن االستفادة من نواذبو يف اؼبفاكضات ،كذلك
بعقدىا بالتزامن مع اعبلسات العادية لبلجتماعات لتفادم إطالة كقت االجتماعات ،كذلك عن طريق عقدىا
يف شكل حوارات ذباكبية بدالن من بيانات متسلسلة ،ككذلك عن طريق االختيار اؼبتأين ؼبوضوع اعبزء الرفيع
اؼبستول حبيث يكوف ذا أنبية كفائدة للوزراء .كقد قيل أيضان إف مسألة ما إذا كاف اإلعبلف الوزارم سيتم اعتماده
ينبغي أف تيًتؾ للوزراء أنفسهم ،كإنو سيتوجبي ترؾ الًتتيبات النهائية اػباصة باالجتماعات ؼبكاتب اؼبؤسبرات،
اليت تىتخذ قراراهتا مع مراعاة اؼبناقشات اليت تدكر أثناء ىذا االجتماع.
ِْٖ -كأشار أحد اؼبمثلُت إىل أف أكائل أيار/مايو ىي فًتة إجازة كطنية يف بلده ،كاتيفق على أف تيراعي األمانة
كاؼبكاتب ،إىل اغبد اؼبمكن عمليان ،اإلجازات الوطنية عند ربديد مواعيد االجتماعات .كمع ذلك ،مت التسليم
بأف عدد األطراؼ يف االتفاقيات ،كعدد أياـ اإلجازات الوطنية طواؿ العاـ وبد من قدرات األمانات كاؼبكاتب
على القياـ بذلك.
ِٖٓ -كيف أعقاب مناقشات مؤسبرات األطراؼ ،طلبت إىل األمانة إعداد مشاريع مقررات لكي يبحثها كل
مؤسبر بصورة منفصلة ،حبيث تعتمدىا مؤسبرات األطراؼ بعد ذلك على النحو الذم تيعدؿ بو شفهيان.
ِٖٔ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ،ِّ/ُِ-بشأف مكاف كموعد انعقاد االجتماعات التالية
ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،على النحو الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ.
ِٕٖ -كباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل مقررين بشأف موعد كمكاف
انعقاد االجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ ،كاستكهومل ،كيتطابق ىذاف اؼبقرراف إىل
حد كبَت مع اؼبقرر الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ .كيرد اؼبقرراف ا ر ُّ/ٕ-كا س ،ُّ/ٕ-على
كبو ما اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت كركترداـ كاستكهومل ،على التوايل ،يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) (UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل.
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ثامناً  -مسائل أخرى (البند  7من جدول األعمال)
ألف  -مذكرات التفاىم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمرات األطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم
ومذكرة التفاىم بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األطراف في اتفاقية
روتردام
ِٖٖ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق دبذكرات التفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبرم األطراؼ يف اتفاقييت
بازؿ كاستكهومل كمذكرة التفاىم بُت منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ (البند ٕ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع
الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ كاالجتماع
السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ِٖٖ ِْٗ-أدناه يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف الفقرات ِّٖ ،ِْْ-كيف تقرير
مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع ( )UNEP/POPS/COP.7/36يف الفقرات
َُّ.ُّٔ-
ِٖٗ -كقدـ رئيس مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ ىذه اؼبسائل ،مشَتان إىل قياـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
بأداء كظائف أمانة اتفاقيات بازؿ كاستكهومل ،يف حُت قاـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة
معان بأداء تلك الوظائف التفاقية ركترداـ .كيتمثل الغرض من مذكرات التفاىم يف توضيح مسؤكليات برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة كاالتفاقيات فيما يتعلق باؼبسائل اإلدارية كالربناؾبية ،مع االعًتاؼ
بأف تشغيل األمانة على كبو يتسم بالكفاءة كالفعالية من حيث الكلفة لو أنبية قصول من أجل التنفيذ الفعاؿ
لبلتفاقيات.
َِٗ -ككاصل األمُت التنفيذم التقدًن مشَتان إىل أف مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كاستكهومل قد
استعرضت يف اجتماعاهتا السابقة مشركع مذكرات تفاىم مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف توفَت خدمات
األمانة ،يف حُت طلب مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ يف مقرره ا ر  ُٓ/ٔ -إىل األمانة إعداد مسودة أكىل
ؼبثل ىذا االتفاؽ لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ خبلؿ اجتماعو السابع .كقد مت إعداد نسخ منقحة من
االتفاقات اؼبتعلقة باتفاقييت بازؿ كاستكهومل كاؼبسودة األكىل التفاؽ ىبص اتفاقية ركترداـ بالتشاكر مع برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة ،كىي معركضة على مؤسبرات األطراؼ اؼبعنية لكي تنظر فيها خبلؿ االجتماعات اغبالية.
كأشار األمُت التنفيذم إىل أف مذكرة التفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة اؼبتعلقة
بتوفَت خدمات األمانة التفاقية ركترداـ ،اليت سبت اؼبوافقة عليها من قبل مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ يف
مقرره ا ر ،ٓ/ِ-ال تزاؿ سارية اؼبفعوؿ كأف النص اؼبنطوؽ للمقرر ا ر ُٓ/ٔ-يشَت فقط إىل برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة .ككفقان لذلك يكوف مشركع مذكرة التفاىم التفاقية ركترداـ بُت مؤسبر األطراؼ كبرنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة فقط؛ كليست منظمة األغذية كالزراعة طرفان يف االتفاؽ.
ُِٗ -كيف طلبو إىل األمانة بإعداد مذكرات تفاىم ،أحاط مؤسبر األطراؼ علمان باؼبقرر ِٕ ُّ/الصادر عن
ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تعميق التشاكر
مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت تلقت خدمات األمانة من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كتشارؾ
األمانة يف فرقة عمل أنشأىا اؼبدير التنفيذم استجابة للمقرر ِٕ ُّ/اؼبتعلق بفعالية الًتتيبات اإلدارية كالتعاكف
الربناؾبي بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كعدد من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،دبا يف ذلك اتفاقيات
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بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كطلبت صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا األكىل ،يف قرارىا ُ ،ُِ/أف يقدنـ إليها
يف دكرهتا الثانية تقرير هنائي إليها عن أعماؿ فرقة العمل ،كأف تيقدـ اؼبعلومات بشأف التقدـ الذم ربققو فرقة
العمل إىل االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبعنية يف اجتماعاهتا اليت تعقد قبل انعقاد الدكرة الثانية عبمعية
األمم اؼبتحدة للبيئة.
ِِٗ -كعقب انتهاء ىذا التقدًن ،قدمت فبثلة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة معلومات إضافية حوؿ كضع
مذكرات التفاىم ،فضبلن عن اؼبعلومات ذات الصلة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ مقرر صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة
ُ .ُِ/كيف عاـ َُِٔ ستقوـ صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الثانية بإعادة النظر يف العمل الذم
يضطلع بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة استجابة للمقرر ُ ُِ/فيما يتعلق بالعبلقات بُت برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا .كمن مث قد ترغب مؤسبرات األطراؼ ،حسبما
اقًتحت فبثلة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف تأجيل مواصلة النظر يف مذكرات التفاىم من أجل أخذ نتائج تلك
الدكرة ذات الصلة باؼبوضوع يف عُت االعتبار.
ِّٗ -كخبلؿ اؼبناقشات التالية ،قالت فبثلة ربدثت نيابة عن ؾبموعة من البلداف إنو ينبغي على مؤسبرات
األطراؼ أف تبلحظ مع األسف أف التأخَت يف االنتهاء من األعماؿ ذات الصلة سيحوؿ دكف استكماؿ
مذكرات التفاىم على النحو اؼبتوخى يف اؼبقررات اليت مت التوصل إليها خبلؿ اجتماعاهتا السابقة .كينبغي على
الرؤساء اؼبقبلُت للمؤسبرات الثبلثة كتابة خطاب مشًتؾ إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يشَتكف
فيو إىل أنبية التشاكر مع اؼبكاتب دبجرد انتهاء فريق عمل االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ التابع لربنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة من عملو .كأعربت اؼبمثلة عن قلقها من أف منظمة األغذية كالزراعة مل تظهر حىت اآلف كجزء من
مسودة مذكرة التفاىم التفاقية ركترداـ .كاقًتح فبثل آخر أف مواصلة تطوير مذكرات التفاىم تشمل حبث
اتفاقات فباثلة كضعت دبوجب االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل.
ِْٗ -كردان على سؤاؿ مت طرحو ،أكضح فبثل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف الشرط الوارد يف مسودة مذكرات
التفاىم للتوقيع عليها من قبل رؤساء مؤسبرات األطراؼ يعكس دكر الرئيس بصفتو فبثبلن عبميع األطراؼ يف
االتفاقية.
ِٓٗ -كعقب اؼبناقشات ،طلب الرئيس من األمانة أف تعد مشركع مقرر للنظر فيو بشكل مستقل من قبل
كل من مؤسبرات األطراؼ مع أخذ اؼبناقشات يف اعبلسات العامة بعُت االعتبار.
ِٔٗ -كعقب ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ مشركع اؼبقرر الذم أعدتو األمانة لتلك االتفاقية.
ِٕٗ -كيرد يف مرفق ىذا التقرير اؼبقرر ا ب ِْ/ُِ-بشأف مشركع مذكرة التفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بالصيغة اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ.
ِٖٗ -كباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ مقرران بشأف مشركع مذكرة تفاىم بُت
منظمة األغذية كالزراعة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمؤسبر األطراؼ اؼبذكور كاعتمد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل مقرران بشأف مشركع مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ اؼبذكور .كيرد
اؼبقرراف ا ر ُْ/ٕ-كا س ،ِّ/ٕ-بصيغتيهما اللتاف اعتمدنبا مؤسبرا األطراؼ يف اتفاقييت ركترداـ كاستكهومل
يف مرفق تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ) ،(UNEP/FAO/RC/COP.7/21كيف
مرفػ ػ ػق تقريػ ػر مؤسب ػ ػر األطػ ػ ػراؼ ف ػي اتفاقي ػ ػ ػة استكهػ ػ ػومل ع ػ ػ ػن أعمػ ػ ػاؿ اجتماعػ ػ ػو الس ػ ػابع
) ،(UNEP/POPS/COP.7/36على التوايل
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باء  -قبول المراقبين
ِٗٗ -يرد يف ىذا الفرع اؼبتعلق بقبوؿ اؼبراقبُت (البند ٕ من جدكؿ األعماؿ) ،ملخص اؼبناقشة اليت دارت
أثناء اعبلسات اؼبشًتكة لبلجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ
يف اتفاقية ركترداـ ،كاالجتماع السابع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل .كتستنسخ الفقرات ِٗٗ َِّ-أدناه
يف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ عن أعماؿ اجتماعو السابع ( ،)UNEP/FAO/RC/COP.7/21يف
الفقرات ِْٗ ،ِِٓ-كيف تقرير مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل عن أعماؿ اجتماعو السابع
( ،)UNEP/POPS/COP.7/36يف الفقرات ُِّ.ِّْ-
ََّ -كأشار الرئيس ،خبلؿ تقديبو ؽبذه اؼبسألة ،إىل أف األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل قد
اعتمدت يف اجتماعاهتا اؼباضية استمارات طلب منقحة الستخدامها بواسطة اؽبيئات أك الوكاالت اليت ترغب
أف سبثل بصفة مراقب يف االجتماعات دبوجب االتفاقيات .كيف االجتماعات اغبالية ،على األطراؼ أف تنظر يف
تقرير أعدتو األمانة عن ذبارب تلك الكيانات يف استخداـ االستمارات اؼبنقحة كاؼبمارسات اؼبتبعة اؼبتعلقة بقبوؿ
اؼبراقبُت يف اجتماعات ىيئات اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،ككفقان للمقررات ا ب ُُ ِِ/كا رُْ/ٔ-
كا س ِٖ/ٔ-فقد درست األمانة طلبات اؽبيئات أك الوكاالت اليت تسعى لقبوؽبا بصفة مراقب للتأكد من أهنا
تفي باؼبعايَت ذات الصلة .كمت إدراج تلك اؽبيئات أك الوكاالت اليت تفي باؼبعايَت يف الوثائق التالية:
UNEP/CHW/COP.12/INF/47/Rev.1؛  UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/23/Rev.1كUNEP/POPS/COP.7/INF/43/Rev.1
كاستوفت ثبلث ىيئات أك ككاالت أخرل اؼبعايَت ذات الصلة منذ االنتهاء من ىذه الوثائق.
َُّ -كخبلؿ اؼبناقشات التالية ،قاـ العديد من اؼبمثلُت ،دبا يف ذلك فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من
البلداف ،بتسليط الضوء على أنبية حضور اؼبراقبُت .كقد أيقًر أيضان بأف األمانة كاجهت صعوبات كبَتة ،كأمضت
كقتان طويبلن يف االستجابة لطلبات القبوؿ غَت اؼبكتملة ،اليت قدمها اؼبراقبوف دبعلومات غَت كاملة .كأكد العديد
من اؼبمثلُت أنبية تقدًن اؼبراقبُت ؼبعلومات موثوقة كدقيقة ككافية قائلُت إف التغيَتات اؼبقًتحة سبثل خطوة إهبابية
يف ىذا اجملاؿ .كقاؿ فبثل إنو سبشيان مع عملية التآزر من اؼبهم أف تتبع االتفاقيات الثبلث نفس اؼبمارسات بشأف
قبوؿ اؼبراقبُت.
َِّ -كفيما يتعلق دبقًتح تنقيح االستمارات اؼبستخدمة لتقدًن طلبات اغبصوؿ على صفة مراقب ،الحظ
العديد من اؼبمثلُت ،دبا يف ذلك فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،أف ىذه اؼبسألة قد نوقشت على
نطاؽ كاسع يف عاـ َُِّ ،كأنو مت التوصل إىل توافق يف اآلراء ،خبلؿ اجتماعات مؤسبرات األطراؼ .كرأكا بأنو
ال حاجة إىل مزيد من العمل يف الوقت اغبايل كأف على األمانة مواصلة اؼبمارسات اغبالية ،دبا يف ذلك استخداـ
االستمارات اؼبعتمدة يف االجتماعات السابقة.
َّّ -كعقب اؼبناقشة ،أحاطت مؤسبرات األطراؼ علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األمانة كخاصة فيما يتعلق
بالتحديات اليت كاجهتها ككافقت على أف تستمر األمانة يف فبارساهتا اغبالية فيما يتعلق بقبوؿ اؼبراقبُت ،دبا يف
ذلك استخداـ االستمارات اؼبعتمدة سابقان.
جيم  -المراسالت الرسمية
َّْ -عند تقدًن ىذا البند الفرعي ،أشارت فبثلة األمانة إىل الدكر الذم تقوـ بو السلطات اؼبختصة كجهات
التنسيق على النحو اؼببُت يف اؼبادتُت ِ كٓ من االتفاقية .كأضافت أف مؤسبر األطراؼ كاف قد اعتمد يف مقرره
ا ب ُِ/ُُ-استمارة منسقة منقحة لكي تستخدمها األطراؼ يف تسمية جهات التنسيق الوطنية كالسلطات
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اؼبختصة لديها .ككاف اؼبؤسبر قد قاـ أيضان حبث الدكؿ األطراؼ كغَت األطراؼ معان على تسمية جهات التنسيق
الوطنية كالسلطات اؼبختصة ،ككذلك على إببلغ األمانة دبعلومات االتصاؿ بتلك اعبهات كالسلطات ،كذلك
باستخداـ االستمارات اؼبنقحة .ككذلك طلب اؼبؤسبر أف تتعهد األمانة قائمة مستكملة من السلطات اؼبختصة
كجهات التنسيق على اؼبوقع الشبكي لبلتفاقية .كحىت ىذا التاريخ قاـ ُُٖ طرفان بتسمية جهات تنسيق كطنية
كقاـ ُٕٗ طرفان بتسمية جهة كاحدة أك أكثر من السلطات اؼبختصة .كعبلكة على ذلك قاـ اثناف من غَت
األطراؼ بتسمية سلطات ـبتصة كجهات تنسيق
َّٓ -كأخذ مؤسبر األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة كحث األطراؼ على تسمية جهات التنسيق كالسلطات
اؼبختصة اػباصة هبا لبلتفاقية ،كعلى تقدًن معلومات مستكملة عن جهات التنسيق لديها يف الوقت اؼبناسب.
دال -

دائرة بازل لحل مشكلة النفايات
َّٔ -يف سياؽ تقدًن ىذا البند ،أشار الرئيس إىل إنشاء دائرة بازؿ غبل مشاكل النفايات يف ََِٗ ،قائبلن
إف الدائرة ضمت منذ إنشائها أعضاء مؤسسُت ،كأنشأت عباف قبوؿ كربكيم .كلكن يف ظل الظركؼ اؼبتغَتة
منذ إنشاء الدائرة ،كبصفة خاصة الشركع يف عملية إهباد أكجو التآزر بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ ،كاستكهومل،
دبا يف ذلك إذكاء الوعي ،كأنشطة االتصاؿ اليت تغطي االتفاقيات الثبلث ،فقد توقف عمل الدائرة.
َّٕ -كأحاط مؤسبر األطراؼ علمان باؼبعلومات اليت مت تقديبها.

ىاء -

القمة والمعرض العالميان للسالمة واألمن الكيميائيين
َّٖ -كجو أحد اؼبمثلُت االنتباه إىل مؤسبر القمة كاؼبعرض العاؼبياف اؼبعنياف بسبلمة كأمن اؼبواد الكيميائية اؼبزمع
تنظيمهما يف كييلس ،بولندا ،يف الفًتة من ُٔ إىل ُٖ تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ .كسييكرس مؤسبر القمة
كاؼبعرض لتعزيز طرؽ عملية كقابلة للقياس ترمي إىل ربسُت سبلمة كأمن اؼبواد الكيميائية على كل اؼبستويات،
كاعتماد ثقافة عاؼبية لسبلمة كأمن اؼبواد الكيميائية ،كمعاعبة اؼبسائل ذات الصلة باالتفاقيات البيئية.

تاسعاً  -اعتماد التقرير (البند  8من جدول األعمال)
َّٗ -اعتمد مؤسبر األطراؼ ىذا التقرير على أساس مشركع التقرير الوارد يف الوثائق
 UNEP/FAO/RC/COP.7/L.1-UNEP/POPS/COP.7/L.1ك UNEP/CHW.12/L.1/Add.1بالصيغة اليت يعدؿ هبا
شفهيان على أساس أف ييعهد إىل اؼبق ًرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بالتعاكف مع األمانة كذلك دبوجب سلطة
رئيس مؤسبر األطراؼ.
UNEP/CHW.12/L.1-

عاشراً  -اختتام االجتماع (البند  9من جدول األعمال)
َُّ -كبعد تبادؿ عبارات اجملاملة اؼبعتادة أيعلن اختتاـ االجتماع يف سباـ ْٓ ّ/صباح السبت ُٔ أيار/مايو
َُِٓ.
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المرفق
المقررات التي اعتمدىا مؤتمر األطراف في اجتماعو الثاني عشر
اؼبقرر ا ب :ُ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ِ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ّ/ُِ -
اؼبقرر ا ب:ْ/ُِ -
اؼبقرر ا ب:ٓ/ُِ -
اؼبقرر ا ب:ٔ/ُِ-
اؼبقرر ا ب :ٕ/ُِ -
اؼبقرر ا ب:ٖ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ٗ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :َُ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُُ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُِ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُّ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُْ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُٓ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُٔ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُٕ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُٖ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُٗ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :َِ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ُِ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ِِ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ِّ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ِْ/ُِ -
اؼبقرر ا ب :ِٓ/ُِ -

متابعة اؼببادرة القطرية بقيادة اندكنيسيا كسويسرا لتحسُت فعالية اتفاقية بازؿ
خارطة طريق للعمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا
اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،أك احملتوية عليها ،أك اؼبلوثة هبا
اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من الزئبق أك احملتوية
عليو أك اؼبلوثة بو
اؼببادئ التوجيهية التقنية للنقل العابر للحدكد للنفايات الكهربائية كاإللكًتكنية
كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة ،خصوصان فيما يتعلق بالتمييز بُت النفايات
كغَت النفايات يف إطار اتفاقية بازؿ
التقارير الوطنية
عبنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا
التشريعات الوطنية كاإلخطارات كإنفاذ االتفاقية كاعبهود اؼببذكلة ؼبكافحة اإلذبار غَت
اؼبشركع
اؼبساعدة التقنية
اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية للتدريب كنقل التكنولوجيا التابعة التفاقية بازؿ
تنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/بشأف توسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية
كالبلداف األخرل احملتاجة إىل اؼبساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ
الشراكة من أجل العمل بشأف اؼبعدات اغباسوبية
إهباد حلوؿ مبتكرة من خبلؿ اتفاقية بازؿ لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبنزلية
الشبكة البيئية لًتشيد االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت اؼبشركع
التفكيك السليم بيئيان للسفن
التعاكف بُت اتفاقية بازؿ كاؼبنظمة البحرية الدكلية
التعاكف كالتنسيق الدكلياف
تنفيذ النهج اؼبتكامل إزاء التمويل
برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كعملياتو لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
تعزيز التعاكف كالتنسيق بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل
آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات
من العلم إىل العمل
مكاف كموعد انعقاد االجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ
كاستكهومل
مشركع مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ
بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد
برنامج العمل كاؼبيزانية التفاقية بازؿ لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
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المقرر ا ب  :1/12 -متابعة المبادرة القطرية بقيادة اندونيسيا وسويسرا لتحسين فعالية اتفاقية بازل
إف مؤسبر األطراؼ،

أوالً
معالجة سريان تعديل الحظر
ُ  -يشيد بتصديق أك قبوؿ اؼبزيد من األطراؼ للتعديل الوارد يف اؼبقرر ثالثان ،ُ/كخاصة منذ
االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ؛
ِ-
التعديل؛

يدعو األطراؼ إىل مواصلة ازباذ اإلجراءات لتشجيع كمساعدة األطراؼ على التصديق على

ّ  -يطلب من األمانة ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتوافرة ،مواصلة مساعدة األطراؼ اليت تواجو صعوبات،
بناء على طلبها ،يف التصديق على تعديل اغبظر؛

ثانياً
وضع مبادئ توجيهية لإلدارة السليمة بيئياً

ْ-
من عمل؛
ٓ-

يعرب عن تقديره لفريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان كالرؤساء اؼبشاركُت ؼبا أقبزكه
يعتمد برنامج عمل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان الوارد يف مرفق ىذا اؼبقرر؛

ٔ  -يقرر سبديد فًتة كالية فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان ،كيطلب منو كضع أنشطة،
رىنان بتوافر اؼبوارد ،لتنفيذ برنامج العمل اؼبشار إليو يف الفقرة ٓ أعبله؛
ٕ  -يطلب إىل كل ؾبموعة إقليمية أف ترشح من خبلؿ فبثل مكتبها ،حبلوؿ ُّ سبوز/يوليو عاـ
َُِٓ ،خبَتان يكوف على دراية دبعرفة كخربات ؿبددة يف ؾباؿ منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل
كالتقليل منها إىل اغبد األدىن ،ليصل بذلك ؾبموع أعضاء فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان إىل
َّ عضوان؛
ٖ  -يسلم بأف ’’ؾبموعة أدكات اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات‘‘ اليت ستوضع يف إطار برنامج العمل
اؼبشار إليو يف الفقرة ٓ أعبله يبكن تقييمها كربديثها عند االقتضاء ،بعد االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ؛
ٗ  -يرحب دبشركع ؾبموعة مشاريع األدلة العملية لتعزيز اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات
كبصحائف كقائع مسارات النفايات(ِ)؛

(ُ)

َُ  -يدعو األطراؼ كغَتىا إىل تقدًن تعليقاهتا بشأف ؾبموعة من األدلة العملية كصحائف الوقائع
اؼبشار إليها يف الفقرة ٗ أعبله إىل األمانة يف موعد أقصاه َّ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ؛

(ُ)  ،UNEP/CHW.12/3/Add.2اؼبرفق.
(ِ)  ،UNEP/CHW.12/INF/6اؼبرفق.
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ُُ  -يدعو أيضان األطراؼ كغَتىا إىل اختبار ؾبموعة األدلة العملية كصحائف الوقائع اؼبشار إليها يف
الفقرة ٗ كتقدًن تعليقات إىل األمانة لعرضها على فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان للنظر فيها؛
ُِ  -يطلب إىل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان أف ينقح ؾبموعة األدلة العملية
كصحائف الوقائع اؼبشار إليها يف الفقرة ٗ أعبله مع األخذ يف االعتبار التعليقات الواردة كفقان للفقرة َُ أعبله
كنتائج الفرع الثالث من ىذا اؼبقرر كاؼبقرر ا ب  ،ٕ/ُِ -فضبلن عن نتائج االختبار اؼبشار إليها يف الفقرة ُُ
أعبله؛
ُّ  -يدعو األطراؼ كغَتىا إىل تزكيد األمانة باؼبعلومات عن األنشطة اؼبضطلع هبا لضماف اإلدارة
السليمة بيئيان للنفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات ،دبا يف ذلك أم أمثلة على الربامج الوطنية ؼبنع توليد
النفايات ،كيطلب من األمانة إتاحة ىذه اؼبعلومات على اؼبوقع الشبكي التفاقية بازؿ؛
ُْ  -يطلب إىل األمانة ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،إجراء جرد كتصنيف لوثائق اتفاقية بازؿ اغبالية اؼبتعلقة
باإلدارة السليمة بيئيان ،ربت إشراؼ فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان ،للنظر فيو من قبل الفريق
العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر؛
ُٓ  -يطلب إىل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان تقدًن اجملموعة اؼبنقحة من مشاريع
األدلة العملية كصحائف الوقائع اؼبنقحة اؼبشار إليها يف الفقرة ُِ أعبله ،إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية
للنظر فيها يف اجتماعو العاشر ،كتقديبها بعد ذلك إىل مؤسبر األطراؼ للنظر فيها كإمكانية اعتمادىا يف
اجتماعو الثالث عشر؛
ُٔ  -يطلب أيضان إىل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان تقدًن تقرير عن األنشطة
اؼبضطلع هبا كفقان لربنامج عملو إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية للنظر فيو يف اجتماعو العاشر ،كتقديبو بعد
ذلك إىل مؤسبر األطراؼ للنظر فيو يف اجتماعو الثالث عشر.

ثالثاً
تقديم المزيد من التوضيحات القانونية
ُٕ  -يعرب عن تقديره للفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت بالتوضيحات القانونية ؼبا أقبزه
من عمل؛
ُٖ  -وبيط علمان دبشركع مسرد اؼبصطلحات كما يرتبط بو من تأثَتات ،كالذم أعده الفريق الصغَت
العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت بالتوضيحات القانونية(ّ) ،كيقرر أنو يصلح بأف يكوف أساسان ؼبزيد من العمل
بشأف ىذه اؼبسألة؛
ُٗ  -يدعو الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت بالتوضيحات القانونية إىل مواصلة عملو،
دبا يف ذلك ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،عن طريق اجتماع مباشر ،كإعداد صيغة منقحة ؼبشركع اؼبسرد دبا يف ذلك
التفسَتات ،آخذان يف االعتبار التعليقات الواردة من األطراؼ كاؼبراقبُت(ْ) ،ككذلك نتائج االجتماع الثاين عشر
ؼبؤسبر األطراؼ ،كيقدمو إىل األمانة قبل طبسة أشهر من االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية؛
(ّ)  ،UNEP/CHW.12/INF/52اؼبرفق األكؿ.
(ْ) .UNEP/CHW.12/INF/55
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َِ  -يطلب إىل األمانة تقدًن الصيغة اؼبنقحة ؼبشركع اؼبسرد دبا يف ذلك التفسَتات إىل الفريق العامل
اؼبفتوح العضوية لبحثو يف اجتماعو العاشر؛
ُِ  -يدعو الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر إىل القياـ دبا يلي:
(أ)

استكماؿ مسرد اؼبصطلحات كما يرتبط بو من تفسَتات ،باعتباره مادة توجيهية مفيدة،

(ب) إعداد مشركع مقرر بشأف ىذه اؼبسائل للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب مؤسبر األطراؼ
يف اجتماعو الثالث عشر؛
ِِ  -وبيط علمان خبيارات ازباذ اؼبزيد من اػبطوات كبو اتساؽ تفسَت اؼبصطلحات(ٓ)؛
ِّ  -يقرر البدء بعملية استعراض للمرفقات األكؿ كالثالث كالرابع كجوانب ذات صلة يف اؼبرفق
التاسع التفاقية بازؿ على أف تتخذ كأساس اػبيارات اؼبلزمة قانونان كاحملددة يف الفرع ثانيان للمرفق الثاين للوثيقة
UNEP/CHW.12/INF/52؛
ِْ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل أف تقدـ لؤلمانة حبلوؿ َّ تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ
آراءىا بشأف اػبيارات احملددة يف الفرع ثانيان  -ألف كالفرع ثانيان – باء من اؼبرفق الثاين للوثيقة
UNEP/CHW.12/INF/52؛
ِٓ  -يدعو األطراؼ إىل إببلغ األمانة حبلوؿ َّ تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ باىتمامها بقيادة
استعراض اؼبرفق الرابع كاعبوانب ذات الصلة من اؼبرفق التاسع لبلتفاقية احملددة يف الفرع ثانيان ألف من اؼبرفق الثاين
للوثيقة UNEP/CHW.12/INF/52؛
ِٔ  -يدعو الطرؼ الرائد ،أك يف غيابو يطلب إىل األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف يقينم اآلراء الواردة
من األطراؼ كغَتىا من اعبهات بشأف اػبيارات احملددة يف الفرع ثانيان ألف من اؼبرفق الثاين
للوثيقة  ،UNEP/CHW.12/INF/52كأف يعد توصيات بشأهنا كي ينظر فيها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف
اجتماعو العاشر؛
ِٕ -يطلب إىل األمانة ذبميع اآلراء الواردة من األطراؼ كغَتىا من اعبهات فيما يتعلق باستعراض
اؼبرفقات األكؿ كالثالث كالرابع كاعبوانب ذات الصلة يف اؼبرفق التاسع لبلتفاقية ،عمبلن بالفقرة ِْ أعبله كتقديبها
إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر.

مرفق المقرر ا ب1/12 -
برنامج عمل فريق الخبراء العامل المعني باإلدارة السليمة بيئياً
أوالً  -الهدف
ُ  -سيعمل برنامج عمل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان على دعم أىداؼ إطار اإلدارة
السليمة بيئيان للنفايات اػبطرة كالنفايات األخرل(ٔ) كعلى تنفيذىا .كيهدؼ برنامج العمل إىل كضع ؾبموعة
أدكات لئلدارة السليمة بيئيان حبيث تشمل أدكات عملية يقوـ أصحاب اؼبصلحة بنشرىا كتطبيقها.
(ٓ)  ،UNEP/CHW.12/INF/52اؼبرفق الثاين.
)ٔ( يتاح على موقع اتفاقية بازؿ على اإلنًتنت على العنوافhttp://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/ :
.EnvironmentallySoundManagement/ESMFramework/tabid/3616/Default.aspx
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ثانياً  -مجموعة أدوات اإلدارة السليمة بيئياً ونشرىا
ِ  -سيتم إجراء األنشطة الوارد كصفها أدناه بشأف تطوير كتطبيق ؾبموعة أدكات اإلدارة السليمة بيئيان أثناء
فًتة السنتُت َُِٔ.َُِٕ-
الموضوع
األدلة كصحائف الوقائع

األنشطة
•

إهناء األدلة كصحائف الوقائع اؼبوجودة على النحو اؼبطلوب عقب االجتماع
الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ
اختبار األدلة كصحائف الوقائع كالتحقق منها على سبيل اؼبثاؿ من خبلؿ
استخدامها يف اؼبشاريع التجريبية ،كاستعراضات أصحاب اؼبصلحة/النظراء
كضع أدلة إضافية كمواصلة اختبارىا (سبديد نطاؽ مسؤكلية اؼبنتج؛ نظم
التمويل)

توجيهات بشأف منع توليد •
النفايات اػبطرة كالنفايات
األخرل كالتقليل منها إىل اغبد
(ٕ)
األدىن

كضع توجيهات ؼبساعدة األطراؼ ،حسب االقتضاء ،يف كضع اسًتاتيجيات
فعالة لتحقيق منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها إىل
(ٖ)
اغبد األدىن كالتخلص منها

مباذج برامج التدريب

•

ربديد برامج كأنشطة تدريبية الختبار كإذكاء الوعي دبجموعة األدكات كبياهنا
العملي

بوابة اإلنًتنت

•

تنظيم حلقات تدارس على اإلنًتنت لزيادة الوعي دبجموعة األدكات كبنتائج
عمل فريق اػبرباء العامل ،كذلك دبساعدة األمانة
استكشاؼ كإشراؾ شركاء ؿبتملُت من أجل كضع دكرة تعلم عرب اإلنًتنت يف
ؾباؿ اإلدارة السليمة بيئيان
صبع اؼبعلومات كأفضل اؼبمارسات كأفضل اػبربات يف ؾباؿ اإلدارة السليمة بيئيان
كإتاحتها على موقع اتفاقية بازؿ على اإلنًتنت

دليل للتقييم الذايت للقدرات •
الوطنية

كضع مشركع دليل للتقييم الذايت ،بدعم من األمانة ،كإشراؾ األطراؼ الراغبة
يف اختبار ذلك اؼبشركع

لدعم •

ربليل اؼبخططات الراىنة إلصدار الشهادات فيما يتعلق جبوانبها التشغيلية،
كذلك لدعم اإلدارة السليمة بيئيان

تعزيز اإلدارة السليمة بيئيان من •
خبلؿ األدكات
•

مواصلة كضع أدكات لتعزيز اإلدارة السليمة بيئيان على النحو الوارد يف شبكة
اإلدارة السليمة بيئيان
كضع دليل علمي لتقييم اإلدارة السليمة بيئيان

ربليل اؼبنافع اؼبتصلة بتنفيذ •
اإلدارة السليمة بيئيان

مواصلة كتوسيع نطاؽ العمل بشأف حوافز القطاع اػباص ،لتشمل ربليل اؼبنافع
اؼبتصلة بتنفيذ اإلدارة السليمة بيئيان

•
•

•
•

إصدار الشهادات
اإلدارة السليمة بيئيان

اؼبشاريع التجريبية

•

إنشاء ىياكل عمل/عباف توجيهية للمشاريع التجريبية

(ٕ) حسبما طيلب يف خارطة الطريق للعمل اؼبتعلق بتنفيذ إعبلف كارتاخينا بشأف منع توليد النفايات اػبطرة كغَتىا من
النفايات كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا (القرار ا ب ُِ.)ِ/
(ٖ) مع األخذ بعُت االعتبار دليل اؼبنع الذم كضعو فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان.
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األنشطة

الموضوع
•

مواصلة تنفيذ اؼبشاريع التجريبية كالتشجيع على استخداـ ؾبموعة أدكات اإلدارة
السليمة بيئيان يف اؼبشاريع التجريبية اعبديدة
تقدًن تقرير عن اؼبشاريع التجريبية اؼبضطلع هبا يف سياؽ فريق اػبرباء العامل
كتقييمها

•

طلب كدراسة اؼبعلومات عن الشراكات بُت القطاع العاـ كاػباص فيما يتصل
باإلدارة السليمة بيئيان كعن عمل فريق اػبرباء العامل ،كعلى كجو اػبصوص
بشأف ؾبموعة أدكات اإلدارة السليمة بيئيان
كضع كاستخداـ نظاـ عبمع كتبادؿ اؼبعلومات كاػبربات اؼبتصلة باإلدارة السليمة
بيئيان (مثاؿ عن طريق الشراكات بُت القطاع العاـ كاػباص ،ككضع الوثائق
التوضيحية كدراسات اغبالة كاالنتدابات ،ككبو ذلك)
إتاحة اؼبعلومات كاػبربات عن طريق بوابة اإلنًتنت الوارد كصفها أعبله

نشر اإلدارة السليمة بيئيان يف •
القطاع غَت الرظبي
•

ربديد اعبمهور اؼبستهدؼ
صبع كإتاحة اؼبعلومات عن اؼببادرات اليت تعتمدىا األطراؼ لنشر اإلدارة
السليمة بيئيان يف القطاع غَت الرظبي

•
تبادؿ اؼبعلومات كاػبربات

•
•
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المقرر ا ب – :2/12خارطة طريق للعمل على تنفيذ إعالن كارتاخينا
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ -يعتمد خارطة الطريق الواردة يف مرفق ىذا اؼبقرر ،من أجل العمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا
بشأف منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستعادهتا؛
ِ -يدعو األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة إىل القياـ بأنشطة من أجل تنفيذ خارطة الطريق
للعمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا كتزكيد األمانة دبعلومات عن األنشطة اؼبتخذة؛
ّ -يقرر تكليف فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان للقياـ بوضع توجيهات ؼبساعدة
األطراؼ يف إعداد اسًتاتيجيات ناجعة للتوصل إىل منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها
إىل اغبد األدىن ،كيدعو األطراؼ إىل حبث القياـ بدكر الدكلة الرائدة داخل الفريق لتنفيذ العمل اؼبتعلق بوضع
التوجيهات؛
ْ -يطلب إىل األمانة أف تق ٌدـ التقرير عن التقدـ احملرز يف تنفيذ خارطة الطريق إىل الفريق العامل
اؼبفتوح العضوية للنظر فيو يف اجتماعو العاشر ،كالحقان إىل مؤسبر األطراؼ للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده يف
اجتماعو الثالث عشر.

مرفق المقرر ا ب2/12 -
خارطة طريق للعمل على تنفيذ إعالن كارتاخينا بشأن منع توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى
والتقليل منها إلى الحد األدنى واستعادتها
ُ -تساىم خارطة الطريق للعمل على تنفيذ إعبلف كارتاخينا اؼببينة يف اعبدكؿ أدناه يف إقباز األىداؼ
األساسية لئلطار االسًتاتيجي لتنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب
اغبدكد للفًتة َُِِ.َُِِ-
ِ -كيبكن أف يساعد نشاط صبع اؼبعلومات الوارد يف خارطة الطريق األطراؼ كغَتىا من اعبهات يف ربديد
أنشطة معينة لتنفيذ إعبلف كارتاخينا .كستوضع األنشطة كتن نفذ بالتعاكف مع اؼببادرات ذات الصلة كبدعم منها
ربت رعاية اتفاقية بازؿ كالكيانات األخرل مثل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان.
ؾباالت العمل

األنشطة

اعبهات الفاعلة اؼبسؤكلة

اعبدكؿ الزمٍت

صبع اؼبعلومات

ُ -تزكيػ ػ ػ ػ ػػد األمانػ ػ ػ ػ ػػة دبعلومػ ػ ػ ػ ػػات عػ ػ ػ ػ ػػن
التجػػارب يف ؾبػػاؿ تنفيػػذ إعػػبلف كارتاخينػػا
مث ػ ػ ػػل اؼبعلوم ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػػن أم اسػ ػ ػ ػًتاتيجيات
كبرامج تتعلػق دبنػع توليػد النفايػات كالتقليػل
منه ػ ػػا إىل اغبػ ػ ػد األدىن كاس ػ ػػتعادهتا كقي ػ ػػاس
التقػػدـ احملػػرز؛ كعػػن نقػػل التكنولوجيػػا كبنػػاء
()9
القدرات.

األط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ،كاعبهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
اؼبوقعػ ػ ػػة ،اؼبراكػ ػ ػػز اإلقليميػ ػ ػػة
التنس ػ ػػيقية التفاقي ػ ػػة ب ػ ػػازؿ،
كاؼبراك ػ ػ ػ ػ ػػز االقليمي ػ ػ ػ ػ ػػة كدكف
االقليمي ػ ػػة التابع ػ ػػة التفاقي ػ ػػة
استكهومل ،كجهات أخرل

إص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار طل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدًن
اؼبعلومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات يف االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع
الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاين عش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ؼبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤسبر
األط ػ ػراؼ(( )10اؼبقػ ػػرر ا ب-
ُِ )ِ/كتيقػ ػ ػ ػػدـ اؼبعلومػ ػ ػ ػػات
بشكل مستمر
قب ػ ػػل عق ػ ػػد م ػ ػ ػؤسبر األط ػ ػ ػراؼ
()11
الثالث عشر

(ٗ) انظر الفقرات ُ كْ كٓ كٕ كُُ كُِ من إعبلف كارتاخينا.
(َُ) االجتماع الثاين عشر لؤلطراؼ.
(ُُ) االجتماع الثالث عشر لؤلطراؼ.
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ؾباالت العمل

األنشطة

اعبهات الفاعلة اؼبسؤكلة

ِ -القيػػاـ بتجميػػع كػػل اؼبعلومػػات ذات األمانة
الص ػ ػػلة اؼبقدم ػ ػػة م ػ ػػن األطػ ػ ػراؼ كاعبه ػ ػػات
اؼبوقع ػػة كغَتى ػػا فيم ػػا يتعل ػػق بتنفي ػػذ إع ػػبلف
كارتاخين ػػا كتتيحه ػػا عل ػػى اؼبوق ػػع الش ػػبكي
التفاقية بازؿ.
كضع
اسًتاتيجيات
(الفقرة ُ من
إعبلف
كارتاخينا)

اعبدكؿ الزمٍت
قب ػ ػػل عق ػ ػػد م ػ ػ ػؤسبر األط ػ ػ ػراؼ
الثالث عشر

كضػ ػ ػ ػػع توجيهػ ػ ػ ػػات ؼبسػ ػ ػ ػػاعدة األط ػ ػ ػ ػراؼ ،األط ػ ػ ػ ػراؼ كفريػ ػ ػ ػػق اػب ػ ػ ػ ػرباء مؤسبر األطراؼ الثالث عشر
حسػػب االقتضػػاء ،يف إعػػداد اس ػًتاتيجيات العامػ ػ ػ ػ ػػل اؼبعػ ػ ػ ػ ػػٍت بػ ػ ػ ػ ػػاإلدارة
ناجعػ ػػة للتوصػ ػػل إىل منػ ػػع توليػ ػػد النفايػ ػػات السليمة بيئيان
اػبطػ ػػرة كالنفايػ ػػات األخػ ػػرل كالتقليػ ػػل مػ ػػن
تولي ػػدىا إىل اغبػ ػد األدىن كال ػػتخلص منه ػػا،
مػ ػػع األخػ ػػذ يف االعتبػ ػػار دليػ ػػل منػ ػػع توليػ ػػد
النفايػػات الػػذم كضػػعو فريػػق اػبػرباء العامػػل
اؼبعٍت باإلدارة السليمة بيئيان

تعزيز منع توليد التشجيع على:
النفايات
 إع ػػداد مش ػػاريع ذبريبي ػػة تآزري ػػة عل ػػى(الفقرات ٓ كٕ
الص ػ ػػعيدين ال ػ ػػوطٍت كاإلقليم ػ ػػي ؼبن ػ ػػع
كٖ كُِ كُّ
تولي ػ ػػد النفايػ ػ ػػات ؼبسػ ػ ػػارات نفايػ ػ ػػات
من إعبلف
ؿبددة تبعث على القلق.
كارتاخينا)
 تعزي ػ ػػز س ػ ػػبل اغبص ػ ػػوؿ عل ػ ػػى كس ػ ػػائلإنت ػػاج أنظ ػػف كعل ػػى معلوم ػػات ع ػػن
بػػدائل أقػػل خطػػورنة للمػواد الكيميائيػػة
كاؼبػ ػواد األخ ػػرل اػبط ػػرة كمػ ػواد بديل ػػة
ؽبا.

األط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز مستمر
التنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقية كاإلقليميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التفاقيػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػازؿ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػػز
اإلقليمي ػ ػ ػػة كدكف اإلقليمي ػ ػ ػػة
التابعػػة التفاقيػػة اسػػتكهومل،
كمنظمػ ػ ػ ػػة األمػ ػ ػ ػػم اؼبتحػ ػ ػ ػػدة
للتنمي ػ ػػة الص ػ ػػناعية ،كمرف ػ ػػق
البيئة العاؼبية كمراكز اإلنتاج
األنظف كالقطاع اػباص.

 تنفي ػ ػػذ ضب ػ ػػبلت توعي ػ ػػة يف ؾب ػ ػػاؿ من ػ ػػع األط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزتوليد النفايات تشتمل على معلومات التنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقية كاإلقليميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التفاقيػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػازؿ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػػز
عن تقنيات منع توليد النفايات.
اإلقليمي ػ ػ ػػة كدكف اإلقليمي ػ ػ ػػة
التفاقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكهومل،
كاؼبنظمات غَت اغبكومية.
اؼبشاركة مع
أصحاب
اؼبصلحة ذكم
الصلة (الفقرة
ُُ من إعبلف
كارتاخينا)
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تشػ ػ ػػجيع كتيس ػ ػ ػػَت اؼبش ػ ػ ػػاركة مػ ػ ػػع اؽبيئ ػ ػ ػػات
األخػػرل كاؼبنظمػػات غػػَت اغبكوميػػة كمراكػػز
اإلنتػ ػػاج األنظ ػ ػػف كالقطػ ػػاع اػب ػ ػػاص ل ػ ػػدفع
العم ػػل عل ػػى ص ػػعيد من ػػع تولي ػػد النفاي ػػات
اػبط ػػرة كالنفاي ػػات األخ ػػرل كالتقلي ػػل منه ػػا
إىل اغب ػ ػ ػ ػ ػػد األدىن كاس ػ ػ ػ ػ ػػتعادهتا ،حس ػ ػ ػ ػ ػػب
االقتضػػاء ،كإع ػداد كتنفيػػذ مشػػاريع كب ػرامج
كشػ ػ ػراكات ؼبن ػ ػػع تولي ػ ػػد النفاي ػ ػػات هب ػ ػػدؼ
ربقيػػق تلػػك الغايػػة ،مػػع األخػػذ يف االعتبػػار
اؼبعلومات اجملمعة مػن خػبلؿ نشػاط ذبميػع
اؼبعلومات.

األط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز مستمر
التنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقية كاإلقليميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التفاقيػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػازؿ ،كاؼبراكػ ػ ػ ػػز
اإلقليمي ػ ػ ػػة كدكف اإلقليمي ػ ػ ػػة
التفاقية استكهومل
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المقرر ا ب –  :3/12المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من الملوثات
العضوية الثابتة ،أو المحتوية عليها ،أو الملوثة بها
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يرحب مع التقدير دبسانبة كندا يف رئاسة الفريق اؼبصغر العامل بُت الدكرات ،كيعرب عن
تقديره للبلداف الرائدة كندا ،كالصُت ،كالياباف ،كاؼبنظمات الرائدة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمنظمة األغذية
كالزراعة ،كالفريق اؼبصغر العامل بُت الدكرات ؼبا أسهمت بو يف األعماؿ اؼبتعلقة باؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة
السليمة بيئيان للملوثات العضوية الثابتة كحكومة الًتكيج ؼبسانبتها اؼبالية؛
ِ-

يعتمد اؼببادئ التوجيهية التقنية التالية:

اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية
(أ)
(ُِ(
الثابتة أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا؛
(ب) اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من حامض السلفونيك
(ُّ(
البَتكفلورككتاين كأمبلحو ،كفلوريد السلفونيل البَتكفلورككتاين ،أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا؛
(ج) اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من مواد منتجة بشكل غَت
مقصود من ديوكسينات ثنائي البنزين اؼبتعددة الكلور أك الفيورانات ثنائية البنزين اؼبتعددة الكلور أك البنزين
السداسي الكلور ،أك ثنائيات الفينيل اؼبتعددة الكلور ،أك البنزين اػبماسي الكلور أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة
(ُْ(
هبا؛
(د) اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من ثنائيات الفينيل اؼبتعددة
الكلور أك رباعيات الفينيل اؼبتعددة الكلور أك ثنائيات الفينيل اؼبتعددة الربكـ ،دبا يف ذلك ثنائيات الفينيل
(ُٓ(
السداسي الربكـ أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا؛
(ق) اؼببادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من اإليثر الثنائي الفينيل السداسي
الربكـ ،كاإليثر الثنائي الفينيل السباعي الربكـ ،كاإليثر الثنائي الفينيل الرباعي الربكـ ،كاإليثر الثنائي الفينيل
(ُٔ(
اػبماسي الربكـ ،أك احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا؛
(ك) اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من الدكديكاف اغبلقي السداسي
(ُٕ(
الربكـ ،أك احملتوية عليو أك اؼبلوثة بو؛
(ز) اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من مبيدات اآلفات األلدرين،
كألفا سداسي كلور اؽبكساف اغبلقي ،كبيتا سداسي كلور اؽبكساف اغبلقي ،كالكلورداف ،كالكلورديكوف،
كالديلدرين ،كاألندرين ،كسباعي كلورك البنزين ،كسداسي كلورك البنزين ،كاللينداف ،كاؼبَتيكس ،كطباسي كلورك

(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

.UNEP/CHW.12/5/Add.2/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.3/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.4/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.5/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.6/Rev.1
.UNEP/CHW.12/5/Add.7/Rev.1
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البنزين ،كحامض السلفونيك البَتفلورككتاين ،كاإلندكسولفاف التقٍت كأيسومراتو ذات الصلة ،كالتوكسافُت ،كسباعي
(ُٖ(
كلورك البنزين بوصفو مادة كيميائية صناعية ،أك النفايات احملتوية على تلك اؼبواد أك اؼبلوثة هبا؛
ّ  -يطلب إىل األمانة تعميم اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ أعبله على
األطراؼ ،كغَت األطراؼ باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة؛
ْ  -يدعو األطراؼ كغَتىا إىل استخداـ اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ أعبله،
كتقدًن تعليقاهتا عن طريق األمانة عن ذبربتها يف ذلك يف موعد أقصاه شهراف قبل االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر
األطراؼ؛
ٓ  -يطلب من األمانة أف تعد ذبميعان للتعليقات اؼبشار إليها يف الفقرة ْ أعبله لكي ينظر فيها
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
ٔ  -يقرر توسيع كالية الفريق اؼبػيصغر العامل بُت الدكرات الذم أينشئ دبوجب الفقرة ٗ من مقرر
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية  ْ/ُ-لكي تنص على أف يقوـ الفريق بالرصد كاؼبساعدة يف استعراض كاستكماؿ
كإعداد مبادئ توجيهية تقنية ،حسب مقتضى اغباؿ ،تتعلق باؼبلوثات العضوية الثابتة ،كالعمل على كبو خاص
بالوسائل اإللكًتكنية؛
ٕ  -يسلم بأنو قد مت يف بعض اغباالت ربديد قيم مؤقتة حملتول منخفض من اؼبلوثات العضوية
الثابتة يف االجتماعُت السابع كالثامن ؼبؤسبر األطراؼ ،كأنو يف بعض اغباالت األخرل ،شكلت ؿبدكدية اؼبعارؼ
عائقان أماـ ربديد ىذه القيم ،كلذلك فقد أصبح الوقت مناسبان اآلف الستعراض كل القيم اؼبؤقتة للمحتول
اؼبنخفض للملوثات العضوية الثابتة؛
ٖ  -يقرر االضطبلع بالعمل الرامي إىل استعراض كل القيم اؼبؤقتة للمحتول اؼبنخفض للملوثات
العضوية الثابتة الواردة يف اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ أعبله قبل االجتماع الثالث عشر
ؼبؤسبر األطراؼ؛
ٗ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل أف تقدـ لؤلمانة ،قبل ثبلثة أشهر من تاريخ انعقاد
االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،التعليقات بشأف القيم اؼبؤقتة للمحتول اؼبنخفض للملوثات
العضوية الثابتة اؼبدرجة يف اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ أعبله كاؼبعلومات اؼبتصلة هبا ،دبا يف
ذلك ما يتعلق منها بالدراسات ،على أف تأخذ يف االعتبار اؼبعلومات ذات الصلة اؼبتاحة يف إطار اتفاقية
استكهومل؛
َُ  -يطلب من األمانة إعداد ذبميع للتعليقات كاؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ٗ أعبله لينظر فيها
الفريق اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر؛
ُُ  -يقرر أف يدرج يف برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية للفًتة َُِٔ ،َُِٕ-بندم
استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة اؼبشار إليها يف الفقرة ِ (أ) أعبله ،كإعداد أك استكماؿ مبادئ
توجيهية تقنية ؿبددة للمواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفقُت ألف كجيم من اتفاقية استكهومل دبوجب اؼبقررين
ا س  ُِ/ٕ -كا س  ُْ/ٕ -ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل ،دبا يف ذلك فيما يتعلق باآليت:
(ُٖ) .UNEP/CHW.12/5/Add.9
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ربديد مستويات الدمار كالتحوؿ الذم ال رجعة فيو للمواد الكيميائية الضركرية لضماف أف
(أ)
تكوف ىذه اؼبواد عند التخلص منها خالية من خصائص اؼبلوثات العضوية الثابتة اؼببينة يف الفقرة ُ من اؼبرفق
داؿ من اتفاقية استكهومل؛
(ب) ربديد سبل التخلص اليت تعترب السبل السليمة بيئيان على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ُ (د)
’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية استكهومل؛
(ج) ربديد مستويات تركيز اؼبواد الكيميائية ،حسبما كاف ذلك مناسبان ،بغية أف يوبدد ؽبا ؿبتول
منخفض من اؼبلوثات العضوية الثابتة على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من اؼبادة ٔ من اتفاقية
استكهومل؛
ُِ  -يدعو األطراؼ كغَتىا إىل أف تبُت لؤلمانة حبلوؿ ُٓ آب/أغسطس َُِٓ استعدادىا للقياـ
بدكر رائد يف استكماؿ كإعداد اؼببادئ التوجيهية كفقان للفقرة ُُ أعبله ،مع مراعاة اؼبهاـ اؼبؤقتة التالية:
(أ)

استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية العامة اؼبشار إليها يف الفقرة ِ (أ) أعبله؛

(ب) استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ (د) أك (ز) أعبله ،ك/أك كضع
مبادئ توجيهية تقنية جديدة ،حسب االقتضاء ،مع مراعاة اؼبقررات ا س  ُِ/ٕ -كا س  ُّ/ٕ -كا س-
ٕ ُْ/اليت أدرجت دبوجبها اتفاقية استكهومل مواد كيميائية جديدة يف اؼبرفق ألف على النحو التايل:
’ُ‘ البيوتادايُت السداسي الكلور؛
’ِ‘ الفينوؿ اػبماسي الكلور كأمبلحو كأسًتاتو؛
’ّ‘ النفثالينات اؼبتعددة الكلور ،دبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور ،كالثبلثية الكلور،
كالرباعية الكلور ،كاػبماسية الكلور ،كالسداسية الكلور ،كالسباعية الكلور ،كالثيمانية
الكلور؛
(ج) استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة ِ (ج) مع مراعاة اؼبقرر ا سُْ/ٕ -
الذم أدرجت دبوجبو اتفاقية استكهومل موادان كيميائية جديدة يف اؼبرفق جيم لبلتفاقية؛
ُّ  -يدعو البلداف أك اؼبنظمات الرائدة ،إذا ايختَتت ،أك يطلب من األمانة ،يف حالة عدـ اختيار
بلد أك منظمة للقياـ بدكر الريادة ،كذلك رىنان بتوفر اؼبوارد كبالتشاكر مع الفريق اؼبصغر العامل بُت الدكرتُت،
إعداد مشركع مبادئ توجيهية تقنية منقحة على النحو اؼببُت يف الفقرة ُِ أعبله لينظر فيو الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية يف اجتماعو العاشر؛
ُْ  -يرحب دبشاركة اػبرباء العاملُت يف إطار اتفاقية استكهومل ،دبن فيهم األعضاء كاؼبراقبُت يف
اللجنة التقنية الستعراض اؼبلوثات الكيميائية الثابتة يف العمل اؼبشار إليو يف الفقرتُت ٖ كُُ أعبله؛
ُٓ  -يدعو األطراؼ كغَتىا إىل تقدًن معلومات عن النفايات اؼبتعلقة باإليثر الثنائي الفينيل العشارم
الربكـ إىل األمانة كالنركيج حبلوؿ َّ آب/أغسطس َُِٔ؛
ُٔ  -يرحب باعتزاـ النركيج ربليل اؼبعلومات اليت ايستلمت عمبلن بالفقرة ُٓ أعبله ،كتقاسم ربليلها
مع الفريق العامل بُت الدكرتُت؛
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ُٕ -يطلب من األمانة تقدًن اؼبعلومات اليت استلمت دبوجب الفقرة ُٓ أعبله ،كالتحليل الذم
أجرتو النركيج كاؼبذكور يف الفقرة ُٔ أعبله ،إىل مؤسبر األطراؼ لكي ينظر فيو يف اجتماعو الثالث عشر؛
ُٖ  -يطلب أيضان من األمانة تقدًن تقرير عن تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف
اجتماعو العاشر ،كإىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.
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المقرر ا ب :4/12 -المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من الزئبق أو
المحتوية عليو أو الملوثة بو
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يرحب مع التقدير باؼبسانبة اليت قدمتها الياباف بوصفها بلدان رائدان يف استكماؿ اؼببادئ
التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من عنصر الزئبق ،كالنفايات احملتوية على الزئبق النقي أك
اؼبلوثة بالزئبق ،كدبسانبة الفريق اؼبصغر العامل بُت الدكرات اؼبنشأ كفقان للمقرر ٗ ُٓ/ؼبؤسبر األطراؼ؛
ِ  -يعتمد اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبكونة من الزئبق أك مركبات
(ُٗ(
الزئبق أك احملتوية على الزئبق أك مركبات الزئبق أك اؼبلوثة بالزئبق أك مركبات الزئبق؛
ّ  -يطلب إىل األمانة أف تعمم اؼببادئ التوجيهية التقنية على األطراؼ ،كغَت األطراؼ ،دبا فيها
األمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة؛
ْ  -يطلب من األطراؼ كغَتىا استخداـ اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كتقدًن تعليقاهتا ،عن طريق
األمانة ،عن ذبربتها يف ذلك يف موعد أقصاه شهراف قبل االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ ،كعن أم
تطورات يف أساليب التخلص السليم بيئيان من نفايات الزئبق ،دبا يف ذلك مدل فعالية تثبيت كتصليد النفايات
اؼبكونة من الزئبق؛
ٓ  -يطلب إىل األمانة أف تعد ذبميعان للتعليقات كاؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ْ أعبله لكي
ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،كيبحث اػبطوات التالية اليت يبكن ازباذىا ،دبا يف ذلك
إمكانية ربديث اؼببادئ التوجيهية.

(ُٗ) .UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1
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المقرر ا ب :5/12 -المبادئ التوجيهية التقنية للنقل العابر للحدود للنفايات الكهربائية واإللكترونية
والمعدات الكهربائية واإللكترونية المستعملة ،خصوصاً فيما يتعلق بالتمييز بين النفايات وغير
النفايات في إطار اتفاقية بازل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يعتمد بصفة مؤقتة اؼببادئ التوجيهية التقنية للنقل العابر للحدكد للنفايات اإللكًتكنية
كالكهربائية كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية اؼبستعملة ،خصوصان فيما يتعلق بالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات
يف إطار اتفاقية بازؿ؛(َِ) على أساس أف تعترب اؼببادئ التوجيهية التقنية ذات طابع غَت ملزـ كأف تكوف
للتشريعات الوطنية ألم طرؼ أكلوية النفاذ على التوجيهات اؼبنصوص عليها يف اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كعلى
اػبصوص الفقرات ُّ كِْ كّْ من تلك اؼببادئ.
ِ  -يطلب إىل األمانة أف تنشر اؼببادئ التوجيهية التقنية على األطراؼ كغَتىا من اعبهات بلغات
األمم اؼبتحدة الرظبية الست؛
ّ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل استخداـ اؼببادئ التوجيهية التقنية ،كأف تقدـ ،عن
طريق األمانة ،يف موعد ال يتجاكز الشهرين قبل انعقاد االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ ،تعليقات عن
ذبربتها يف ذلك؛
ْ  -يطلب إىل األمانة أف تعد ذبميعان للتعليقات اؼبشار إليها يف الفقرة ّ أعبله لكي ينظر فيها
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
ٓ  -يقر باغباجة إىل مواصلة النظر يف التوجيهات اؼبتعلقة بالتمييز بُت النفايات كغَت النفايات،
كيوافق على إدراج مواصلة العمل بشأف ىذه اؼبسألة يف برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية للفًتة
َُِٔ ،َُِٕ-بغية إعداد مشركع مبادئ توجيهية منقحة لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث
عشر ،خصوصان باإلشارة إىل الفقرتُت ُّأ كُّب من اؼببادئ التوجيهية التقنية للمسائل التالية:
(أ)

عمر اؼبعدات اؼبستعملة كعمرىا اؼبتبقي؛

(ب)

إدارة النفايات اػبطرة من عمليات ربليل الفشل كاإلصبلح كالًتميم يف البلداف النامية؛

(ج)

التكنولوجيات القديبة ،دبا يف ذلك أنابيب األشعة الكاثودية؛

(د)

كجود مكونات خطرة يف اؼبعدات اؼبستعملة.

ٔ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل تقدًن تعليقات ،كفقان للفقرة ٓ أعبله ،إىل األمانة قبل
طبسة أشهر من االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لكي ينظر فيها يف ذلك االجتماع؛
ٕ-
التفاقية بازؿ؛

(َِ)
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ٖ  -يشجع األطراؼ على إببلغ األمانة بأم شركط تطبقها فيما يتعلق باؼبعدات اؼبستعملة اليت
ينبغي يف العادة أف تعامل على أهنا نفايات أك غَت نفايات ،كيطلب إىل األمانة أف تنشر اؼبعلومات اليت تقدمها
األطراؼ هبذا الصدد على اؼبوقع الشبكي التفاقية بازؿ؛
ٗ  -يطلب إىل األمانة أف تقدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل االجتماع العاشر للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية كإىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.
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المقرر ا ب :6/12-التقارير الوطنية
إف مؤسبر األطراؼ
ُ  -يعرب عن تقديره ألؼبانيا بوصفها البلد الرائد للفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت
بتقدًن التقارير الوطنية اؼبنشأ دبوجب الفقرة ٓ من اؼبقرر ا ب  ،ٕ/ُُ-كيرحب بالعمل الذم اضطلع بو الفريق؛
ِ  -وبيط علمان دبوجز التغيَتات اؼبقًتح إدراجها يف استمارة تقدًن التقارير الوطنية )ُِ(،كيعتمد
االستمارة اؼبنقحة لتقدًن التقارير الوطنية بالصيغة اليت قدمها الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت
(ِِ)
بتقدًن التقارير الوطنية كذلك لكي تستخدمها األطراؼ يف تقدًن تقاريرىا عن العاـ َُِٔ كاألعواـ التالية؛
ّ  -يقرر سبديد كالية الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت بتقدًن التقارير الوطنية لكي
يضع باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة دليبلن إلكًتكنيان للمستخدـ يشرح نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين كاالستمارة
اؼبنقحة لتقدًن التقارير الوطنية ،بالصيغة اؼبعتمدة يف الفقرة ِ أعبله؛
ْ  -يدعو األطراؼ لًتشيح خرباء إضافيُت للمشاركة يف الفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات
اؼبعٍت بتقدًن التقارير الوطنية كإببلغ األمانة بًتشيحاهتا حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو َُِٓ؛
بعد إىل األمانة استبياناهتا اؼبستكملة عن نقل اؼبعلومات للعاـ
ٓ  -يدعو األطراؼ اليت مل ترسل ي
َُِّ كالسنوات السابقة إىل أف تفعل ذلك يف أقرب كقت فبكن باستخداـ نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين؛
ؿبددة؛

ٔ-

يقر باغباجة إىل استنباط توجيهات عملية إضافية بشأف كضع قوائم جرد ؼبسارات نفايات

ٕ  -يقرر تكليف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر بدراسة قائمة دبسارات
النفايات اليت ينبغي أف توضع ؽبا توجيهات عملية إضافية فيما يتعلق بوضع قوائم اعبرد ،كذلك بناء على التقرير
الذم أعدتو األمانة كاؼبشار إليو يف الفقرة ٖ (د) أدناه ،كاؼبوافقة على تلك القائمة؛
ٖ-

يطلب إىل األمانة:

أف تواصل كضع نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين ،دبا يف ذلك التعديبلت اؼبطلوب إدخاؽبا على النظاـ
(أ)
(ِّ)
لدعم مبوذج اإلببلغ اعبديد بالصيغة اؼبعتمدة يف الفقرة ِ أعبله؛
(ب)

أف تقدـ الدعم للفريق الصغَت العامل فيما بُت الدكرات اؼبعٍت بتقدًن التقارير الوطنية؛

(ج) أف تًتجم إىل اإلقبليزية أم معلومات تقدمها األطراؼ يف تقاريرىا الوطنية الصادرة بلغات رظبية
لؤلمم اؼبتحدة غَت اإلقبليزية كأف تدمج تلك اؼبعلومات يف نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين ،كذلك رىنان بتوافر اؼبوارد؛
(د) أف تعد تقريران لكي ينظر فيو الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر ،حبيث يأخذ يف
االعتبار صبلة أمور منها التوجيهات كاؼببادئ التوجيهية اغبالية اؼبتعلقة بوضع قوائم اعبرد اليت كضعت يف إطار
االتفاقية ،كبناء عليها كعلى اآلراء الواردة من األطراؼ بشأف ىذه اؼبسألة ،دبا يف ذلك الدليل اؼبنهجي لوضع
(ُِ)  ،UNEP/CHW.12/8/Rev.1اؼبرفق.
(ِِ)  ،UNEP/CHW.12/INF/16/Rev.1اؼبرفق األكؿ.
(ِّ) ينبغي أف تكوف األطراؼ على دراية بأنو سوؼ يتعُت إدخاؿ تعديبلت صغَتة ال سبس باؼبضموف يف نظاـ اإلببلغ
اإللكًتكين ،لكي يكوف االستبياف متاحان يف نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين.
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قوائم جرد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل يف إطار اتفاقية بازؿ(ِْ) الذم اعتمد دبوجب اؼبقرر
ا ب  ،ٕ/ُِ-كيتضمن مقًتحان بقائمة من مسارات النفايات اػبطرة اليت يبكن كضع دليل عملي أكثر تفصيبلن
ؽبا فيما يتعلق بوضع قوائم اعبرد؛
(ق) أف تضع ،يف أعقاب االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كيف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة،
دليبلن توجيهيان عمليان عن كضع قوائم اعبرد ؼبسارات النفايات اليت كافق عليها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف
اجتماعو العاشر؛
(ك) أف تضع تقريران ربليليان عن نقل كتوليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل عرب اغبدكد على
أساس اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ؛
أف تواصل توفَت التدريب ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،للبلداف النامية كغَتىا من البلداف اليت ربتاج
(ز)
إىل اؼبساعدة للوفاء بالتزاماهتا يف ؾباؿ اإلببلغ ،عن طريق تنظيم حلقات العمل كأنشطة التدريب األخرل ذات
الصلة ،بالتعاكف مع اؼبراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ ،أك بأم كسائل أخرل مبلئمة؛
ٗ  -يطلب إىل اؼبراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ أف تواصل تقدًن اؼبساعدة لؤلطراؼ لتمكينها من
الوفاء بالتزاماهتا يف ؾباؿ اإلببلغ ،بغية إرساؿ تقارير كطنية إىل األمانة تكوف ،قدر اإلمكاف ،كاملة كيف الوقت
اؼبناسب؛
َُ  -يطلب إىل األمانة تقدًن تقرير ؼبؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر عن التقدـ احملرز يف
عملها بشأف تقدًن التقارير الوطنية.

(ِْ) انظر .UNEP/CHW.12/9/Add.1
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المقرر ا ب  :7/12 -لجنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يأخذ علمان دبذكرة األمانة بشأف عمل اللجنة اؼبعنية بإدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازؿ
كاالمتثاؿ ؽبا كبتوصياهتا الواردة فيها(ِٓ) ،كير نحب بالعمل الذم اضطلعت بو اللجنة منذ االجتماع اغبادم عشر
ؼبؤسبر األطراؼ؛
أوالً
المذكرات المحدَّدة المتعلقة بالتنفيذ واالمتثال من جانب األطراف

جع األطراؼ اليت يساكرىا االنشغاؿ بسبب أم مذكرة تغطيها اؼبقررات اليت اعتمدهتا اللجنة
ِ  -يش ن
يف اجتماعيها العاشر كاغبادم عشر على أف تواصل التعاكف مع اللجنة بغرض حل اؼبسألة موضع االنشغاؿ؛
ّ  -يؤكد تعديل الفقرة ٗ (ج) من اختصاصات آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا اليت
اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو العاشر(ِٔ) كمددىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اغبادم عشر )ِٕ(،فيما
يتعلق بالصعوبات اليت وبتمل أف يواجهها أ وم من األطراؼ يف االمتثاؿ اللتزاماتو دبوجب اؼبادة ٓ كالفقرة ّ من
اؼبادة ُّ من االتفاقية؛
ْ  -يبدند ،للفًتة الواقعة بُت االجتماعُت الثاين عشر كالرابع عشر ؼبؤسبر األطراؼ ،تعديل الفقرة ٗ
(ج) من االختصاصات اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو العاشر(ِٖ) كاليت مدندىا مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو اغبادم عشر(ِٗ) ،فيما يتعلق بالصعوبات اليت وبتمل أف يواجهها أ وم من األطراؼ يف االمتثاؿ
اللتزاماتو دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ّ كالفقرة ُ من اؼبادة ْ كالفقرة ِ من اؼبادة ُّ من االتفاقية؛
ٓ  -ينهي برنامج اإلطار القانوين الذم أنشئ دبوجب اؼبقنرر ا ب ُُ/َُ-نظران ألف اختصاصات
آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا تتيح أساسان كافيان للجنة للنظر يف صعوبات التنفيذ كاالمتثاؿ اؼبرتبطة
بعدـ توفر إطار قانوين و
كاؼ لدل أم طرؼ كاؼبساعدة يف حل ىذه الصعوبات؛
ٔ-

يأخذ علمان بتقرير األمانة عن عمل صندكؽ التنفيذ.

يعتمد:

(َّ)

ثانياً
استعراض القضايا العامة لالمتثال والتنفيذ بموجب االتفاقية

ٕ-
الدليل اؼبنهجي لوضع قوائم النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل دبوجب اتفاقية بازؿ على
(أ)
أف يكوف مفهومان أف اللجنة ستيدرج فيو ،حسب االقتضاء ،العناصر ذات الصلة من النسق اؼبنقنح لتقدًن التقارير
الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثاين عشر(ِّ)؛
(ِٓ) .UNEP/CHW.12/9
(ِٔ) اؼبقرر ا ب.ُُ/َُ-
(ِٕ) اؼبقرر ا ب.ٖ/ُُ-
(ِٖ) اؼبقرر ا ب.ُُ/َُ-
(ِٗ) اؼبقرر ا ب.ٖ/ُُ-
(َّ) .UNEP/CHW.12/INF/18
(ُّ) .UNEP/CHW.12/9/Add.1
(ِّ) .UNEP/CHW.12/9/INF/16/Rev.1
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(ب)

الدليل اؼبنقنح لنظاـ الرقابة(ّّ)؛

(ج)

الدليل احملدنث لتنفيذ اتفاقية بازؿ(ّْ).

تقديم التقارير الوطنية
ٖ  -يبلحظ بقلق عدـ ربقق أىداؼ تقدًن التقارير الوطنية عن سنيت َُُِ كَُِِ اليت كافق
عليها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اغبادم عشر؛
ٗ  -يبلحظ بقلق أيضان أنو ،حىت ُِ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ،مل يقدنـ ٖٗ طرفان تقاريرىم عن
سنة َُُِ كأف ٕٗ طرفان مل يقدموا تقاريرىم عن سنة َُِِ؛
َُ  -يقر بأف مشكلة عدـ تقدًن التقارير أك تقدًن تقارير ناقصة أك التأخر يف تقديبها سبثل مشكلة
خطَتة بالنظر إىل الصلة الوثيقة بُت االلتزامات األساسية اؼبنصوص عليها يف االتفاقية كااللتزاـ بتقدًن تقارير
كطنية كفقان للفقرة ّ من اؼبادة ُّ من االتفاقية؛

ُُ  -يأخذ علما بأنو يف عاـ َُُِ ،قدمت نسبة ٔ يف اؼبائة من األطراؼ تقاريرىا يف اؼبوعد
احملدد ،بينما قدمت نسبة ٓ َ,يف اؼبائة تقارير مكتملة(ّٓ) ،كيف عاـ َُِِ ،قدمت نسبة ٔ يف اؼبائة تقاريرىا
يف اؼبوعد احملدد كقدمت نسبة ٓ يف اؼبائة من األطراؼ تقارير مكتملة(ّٔ)؛

ُِ  -وبدد ،على سبيل قياس التقدـ احملرز يف التنفيذ الشامل للفقرة ّ من اؼبادة ُّ من االتفاقية
كاالمتثاؿ ؽبا ،األىداؼ اؼبرحلية التالية :تقدًن َّ يف اؼبائة(ّٕ) من التقارير اؼبقرر تقديبها عن سنة َُِّ
كالسنوات البلحقة يف موعدىا ،كتقدًن َِ يف اؼبائة(ّٖ) من التقارير اؼبقنرر تقديبها عن سنة َُِّ كالسنوات
البلحقة مكتملة؛
ُّ  -وبث األطراؼ على أف تقدـ تقاريرىا مكتملة كيف اؼبوعد اؼبقرر لتقديبها.
ُْ  -يقرر ،أف تقوـ اللجنة عند تصنيف أداء االمتثاؿ لبللتزاـ الوطٍت بتقدًن التقارير لعاـ َُِٔ كما
بعده ،دبا يلي:
(أ)
اػبمس التالية:

تصنيف األطراؼ على أساس معيارين (تقدًن التقارير يف اؼبوعد اؼبقرر كاكتماؽبا) كفقان للفئات
’ُ‘ اإلببلغ الكامل كيف اؼبوعد اؼبقرر؛
’ِ‘ اإلببلغ الكامل (كلكن متأخر)؛
’ّ‘ اإلببلغ الناقص (كلكن يف اؼبوعد اؼبقرر)؛
’ْ‘ اإلببلغ الناقص (كاؼبتأخر)؛
’ٓ‘ عدـ اإلببلغ.

(ّّ)
(ّْ)
(ّٓ)
(ّٔ)
(ّٕ)
(ّٖ)

.UNEP/CHW.12/9/Add.3/Rev.1
.UNEP/CHW.12/9/Add.4/Rev.1
يف ِ أيلوؿ/سبتمرب َُِّ .أنظر الوثيقة .UNEP/CHW/CC.10/5
يف ِْ حزيراف/يونيو َُِْ .أنظر الوثيقة .UNEP/CHW/CC.11/6
خط األساس ُٓ :يف اؼبائة بالنسبة للتقارير اؼبقنرر تقديبها عن سنة ََُِ.
خط األساس َ,ٔ :يف اؼبائة للتقارير اؼبقنرر تقديبها عن سنة ََُِ.
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(ب)

تصنف األطراؼ استنادان إىل االفًتاضات التالية:
’ُ‘ افًتاض أف اؼبعلومات اليت أبلغت عنها األطراؼ سبثل الواقع الفعلي بدكف اإلخبلؿ
بأعماؿ رقابة اعبودة اليت تقوـ هبا األمانة؛
’ِ‘ استعراض مدل اكتماؿ التقارير الوطنية على أساس الردكد اليت قدمتها األطراؼ على
صبيع األسئلة كاألسئلة الفرعية يف استمارة االستبياف اؼبنقحة(ّٗ) باستثناء األسئلة
كاعبداكؿ اؼبعينة على أهنا غَت ملزمة؛
’ّ‘ إذا ما تضمن التقرير ردكدان ال تقدـ اؼبعلومات اؼبطلوبة (كمنها مثبلن ’’بيانات تقديرية‘‘،
أك ’’قيد اإلعداد‘‘ ،أك ’’البيانات غَت متوفرة‘‘ أك ’’ال توجد معلومات‘‘) ،ال يعترب
الطرؼ قد قدـ تقريران مكتمبلن بإعطائو مثل ىذه اؼبعلومات.

التشريع الوطني
ُٓ  -يدعو األطراؼ إىل أف تستعُت ،حسب االقتضاء ،عند تقييم تشريعاهتا ،بالدليل احملدنث لتنفيذ
(َْ)
اتفاقية بازؿ ،دبا يف ذلك القائمة اؼبرجعية للمشنرع؛
ُٔ  -يسحب التشريع الوطٍت النموذجي(ُْ)؛

ُٕ  -ييذ نكر األطراؼ بأف تتبادؿ ،من خبلؿ األمانة ،نصوص التشريعات الوطنية كغَتىا من التدابَت
التنظيمية اليت اعتمدهتا لتنفيذ كإنفاذ أحكاـ اتفاقية بازؿ أك االستفادة من النسق اؼبنقنح لتقدًن التقارير إلحالة
ىذه النصوص إىل األمانة؛
بسن
ُٖ  -يطلب إىل األمانة أف تواصل توفَت اؼبشورة لؤلطراؼ بناءن على طلبها فيما يتعلق ٌ
كاستعراض التشريعات التنفيذية ،كأف تقدـ اؼبساعدة التقنية كفقان لقواعد كإجراءات برنامج اؼبساعدة التقنية؛
ثالثاً
برنامج عمل فترة السنتين 2117-2116
ُٗ  -يوافق على برنامج عمل اللجنة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-اؼبعركض يف مرفق ىذا اؼبقرر؛
َِ  -يطلب إىل اللجنة أف ربدند األكلويات كأساليب العمل كاعبداكؿ الزمنية اؼبتعلقة بالقضايا احملدندة
يف برنامج العمل كتنسيقها مع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كاألمانة كاؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ
بغرض ذبنب ازدكاج األنشطة؛
ُِ  -يطلب أيضان من اللجنة أف تقدنـ تقريران إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر كفقان
للفقرتُت ِّ كِْ من اختصاصات آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازؿ االمتثاؿ ؽبا ،كذلك عن األعماؿ اليت قامت
هبا اللجنة تنفيذان لوظائفها؛

(ّٗ) اعتمد دبوجب اؼبقرر ا ب.ٔ/ُِ -
(َْ) .UNEP/CHW.12/9/Add.4/Rev.1
(ُْ) اعتيمد دبوجب اؼبقنرر ّ.ٔ/
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رابعاً
انتخاب أعضاء اللجنة
ِِ  -ينتخب ،كفقان لبلختصاصات اؼبعركضة يف تذييل اؼبقرر ٔ ،ُِ/األعضاء اؼبذكورين أدناه
لعضوية اللجنة اؼبعنية بإدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازؿ كاالمتثاؿ ؽبا حىت اختتاـ االجتماع الرابع عشر ؼبؤسبر
األطراؼ:
الدكؿ األفريقية:

السيد عبد الرضبن ؿبمد عبد الرضبن (تشاد)
السيد نبفرم كاسيا موايل (زامبيا)

الدكؿ اآلسيوية كدكؿ احمليط اؽبادئ:

السيد افتخار-اغبسن شاه جيبلين (باكستاف)
السيد جَتم جَتكنيمو ر .سانيز (الفلبُت)

دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية:

السيدة مارم-ليس أكميك (إستونيا)
السيدة تاتيانا توغوم (مولدكفا)

دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب :السيد ألبَتتو سانتوس كابرا (األرجنتُت)
السيدة يوكاستا فالنزكيبل (اعبمهورية الدكمينيكية)
دكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل:

السيدة فيونا كومنغ (نيوزيلندا)
السيد ماركوس شركدر (أؼبانيا)

مرفق المقرر اب 7/12 -
برنامج عمل لجنة إدارة آلية تعزيز التنفيذ واالمتثال لفترة السنتين 2117-2116
أوالً  -استعراض القضايا العامة لالمتثال والتنفيذ بموجب االتفاقية

النشاط
اؽبدؼ
 -1تقديم التقارير الوطنية (أ) تصنيف أداء امتثاؿ فرادل األطراؼ ،حسب االقتضاء ،بصدد التزاماهتا
بتقدًن التقارير الوطنية السنوية عن السنوات َُِّ كَُِْ كَُِٓ
ربسُت سرعة كاكتماؿ التقارير
حسب توافرىا ،على أساس اؼبعايَت كالفئات اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ
الوطنية دبوجب الفقرة ّ من
(ِْ)
يف اجتماعو العاشر كباستعماؿ األىداؼ اليت حددىا مؤسبر األطراؼ
اؼبادة ُّ من االتفاقية
يف اجتماعو الثاين عشر؛
(ب) النظر يف اػبطوات اإلضافية اؼبطلوبة اليت يبكن ازباذىا لتحسُت سرعة
كاكتماؿ التقارير الوطنية (مثبل االجتماعات اؼبباشرة كاغبلقات الدراسية
الشبكية) كالقياـ ،على أساس ىذا االعتبار ،بصياغة خطة توصي
باإلجراءات كاغبوافز كالتدابَت األخرل اليت تتخذ ربقيقان ؽبذه الغاية؛
(ج) تنقيح توجيو اللجنة بشأف ربسُت عمليات تقدًن التقارير الوطنية يف ضوء
النسق اؼبنقنح لتقدًن التقارير.
ِ -االتجار غير المشروع مواصلة القياـ ،دبا يف ذلك من خبلؿ التشاكر مع الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية ،بتفعيل حكم اإلعادة دبوجب الفقرة ِ من اؼبادة ٗ من االتفاقية(ّْ)،
منع كمكافحة االذبار غَت
كبصياغة توجيهات بشأف تنفيذ الفقرتُت ّ كْ من اؼبادة ٗ من االتفاقية،
اؼبشركع
(ِْ) اؼبقرر ا ب ،ُُ/َُ-الفقرة ُٖ ،اليت تشَت إىل الفقرة ِٔ من الوثيقة .UNEP/CHW.10/9/Rev.1
(ّْ) الوثيقة .UNEP/CHW.12/9/Add.2
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اؽبدؼ

 -3التشريع الوطني
ربسُت تنفيذ الفقرة ْ من
اؼبادة ْ كالفقرة ٓ من اؼبادة
ٗ من االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبما
ْ -التأمين والكفالة أو
الضمانات األخرى
ربسُت تنفيذ الفقرة ُُ من
اؼبادة ٔ من االتفاقية
كاالمتثاؿ ؽبا
 -5نظام الرقابة
ربسُت تنفيذ اؼبادة ٔ من
االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبا
 -6تحسين تنفيذ
االلتزامات المتعهد
بها بموجب االتفاقية
واالمتثال لها

النشاط
كإدماج ؾبموعيت التوجيهات يف كثيقة كاحدة ،ليقوـ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
الثالث عشر بالنظر فيها كاحتماؿ اعتمادىا.
النظر يف اػبطوات اإلضافية اليت يبكن ازباذىا لتحسُت تنفيذ الفقرة ْ من اؼبادة
ْ كالفقرة ٓ من اؼبادة ٗ من االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبما.
(ْْ)

مع مراعاة التقرير اؼبتعلق بتنفيذ الفقرة ُُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية،
كباستخداـ سبل منها التشاكر مع فريق اػبرباء العامل بشأف اإلدارة السليمة
بيئيا ،كضع توجيهات لتحسُت تنفيذ الفقرة ُُ من اؼبادة ٔ من االتفاقية ليقوـ
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر بالنظر فيها.
النظر يف اػبطوات اإلضافية اليت يبكن ازباذىا لتحسُت تنفيذ اؼبادة ٔ من
االتفاقية كاالمتثاؿ ؽبا
القياـ بصورة منتظمة بتحديث التوجيو بشأف اؼبسائل القانونية الذم كضعتو
اللجنة (مثل دليل تنفيذ اتفاقية بازؿ كدليل نظاـ اؼبراقبة ،كالتوجيو بشأف حكم
اإلعادة اؼبتعلق باالذبار غَت اؼبشركع) على أساس التماس التعليقات دكريان من
اؼبستعملُت ،كبناء على االقًتاحات الواردة من أصحاب اؼبصلحة يف ضوء
القرارات اليت يتخذىا مؤسبر األطراؼ ،لكي يقوـ مؤسبر األطراؼ بالنظر فيها
كاحتماؿ اعتمادىا.

ثانياً -مذكرات َّ
محددة تتعلق بالتنفيذ واالمتثال من جانب األطراف

ُ -تعطي اللجنة األكلوية لتناكؿ اؼبذكرات احملدندة اؼبتعلقة بالتنفيذ كاالمتثاؿ من جانب األطراؼ،
كالواردة أك اؼبقدنمة كفقان للفقرة ٗ من اختصاصات آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازؿ االمتثاؿ لو.
ِ -فيما يتعلق بصندكؽ التنفيذ ،تقدنـ اللجنة توصيات إىل األمُت التنفيذم بشأف زبصيص اؼبوارد
اؼبتاحة من صندكؽ التنفيذ يف الفًتة بُت االجتماعُت الثاين عشر كالثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ ؼبساعدة األطراؼ
يف سياؽ اإلجراء التيسَتم اؼبعركض يف الفقرتُت ُٗ كَِ من اختصاصات آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازؿ
كاالمتثاؿ ؽبا .كهتدؼ اؼبوارد إىل سبويل األنشطة اؼبدرجة يف خطط عمل االمتثاؿ اليت يضعها الطرؼ اؼبعٍت يف
مذكرتو كتوافق عليها اللجنة .كباإلضافة إىل ذلك ،تستعرض اللجنة تشغيل صندكؽ التنفيذ يف ضوء اػبربة اليت
تكتسبها اللجنة كغَت ذلك من التطورات ،دبا يف ذلك ما يتعلق بالربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على
اؼبستول القطرم من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيجي
لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية.
ّ -كفيما يتصل بتعديل الفقرة ٗ (ج) من االختصاصات ،تقدنـ اللجنة إىل مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو الرابع عشر تقريران عن تقييمها لفعالية التعديل اؼبذكور يف الفقرة ْ من اؼبقنرر ا ب ،ٕ/ُِ-دبا يف ذلك
التوصيات.
(ْْ) الوثيقة .UNEP/CHW/CC.11/11
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المقرر ا ب :8/12 -التشريعات الوطنية واإلخطارات وإنفاذ االتفاقية والجهود المبذولة لمكافحة
اإلتجار غير المشروع
إف مؤسبر األطراؼ
ُ-

ير نحب بأنشطة التنفيذ كاإلنفاذ اليت اضطلعت هبا األمانة(ْٓ) كيشجعها على تطويرىا أكثر؛

ِ -ير نحب أيضان باؼبشاركة النشطة ؼبنظمات اإلنفاذ كشبكاتو يف منع االذبار غَت اؼبشركع بالنفايات
اػبطرة كغَتىا من النفايات كمكافحتو ،كيدعو تلك اؼبنظمات كالشبكات إىل مواصلة تعاكهنا مع األمانة يف
األنشطة اؽبادفة إىل مساعدة األطراؼ يف منع اإلذبار غَت اؼبشركع كمكافحتو؛
ث األطراؼ على الوفاء بالتزاماهتا الواردة يف الفقرة ْ من اؼبادة ْ كالفقرة ٓ من اؼبادة ٗ من
ّ -وب ٌ
االتفاقية بطرؽ شىت ،من بينها ربديث أك كضع تشريعات صارمة ؼبراقبة عمليات نقل النفايات اػبطرة عرب
اغبدكد ،كإدراج اعبزاءات أك العقوبات اؼببلئمة لبلذبار غَت اؼبشركع بالنفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات يف
تشريعاهتا الوطنية؛
ْ -يشجع األطراؼ على أف تواصل موافاة األمانة بنصوص التشريعات الوطنية كغَتىا من التدابَت
اليت تعتمدىا بغية تنفيذ االتفاقية كإنفاذىا؛
ٓ -يدعو األطراؼ إىل تبادؿ اؼبعلومات ،عن طريق األمانة ،بشأف أفضل اؼبمارسات ؼبنع االذبار
غَت اؼبشركع كمكافحتو ،كإببلغ األمانة عن اغباالت اؼبؤكدة لبلذبار غَت اؼبشركع باستخداـ االستمارة اؼبخصصة
لئلببلغ عن تلك اغباالت؛
ٔ -يدعو أيضان األطراؼ اليت مل تواؼ األمانة بعد بأم معلومات عن التعاريف الوطنية للنفايات
اػبطرة ،اؼبطلوبة دبوجب اؼبادة ّ ،كالفقرة ِ (ب) من اؼبادة ُّ من االتفاقية ،دبا يف ذلك القوائم الوطنية ،كبأم
معلومات عن إجراءات القيود أك اغبظر اؼبفركضة على االستَتاد كالتصدير ،اؼبطلوبة دبوجب الفقرة ُ (أ) كُ
(ب) من اؼبادة ْ من االتفاقية ،كالفقرتُت الفرعيتُت ِ (ج) كِ (د) من اؼبادة ُّ من االتفاقية ،أف تبادر إىل
تقدًن تلك اؼبعلومات يف أقرب كقت فبكن ،كأف تبلغ عن أم تغيَت الحق ذم أنبية باستخداـ مبوذج اإلببلغ
اؼبوحد؛
ٕ-

يطلب إىل األمانة:

أف تواصل االحتفاظ دبجموعة التشريعات الوطنية كغَتىا من التدابَت اليت اعتمدهتا األطراؼ
(أ)
لتنفيذ االتفاقية ،دبا فيها التدابَت أك أفضل اؼبمارسات اؼبتصلة دبنع االذبار غَت اؼبشركع كاؼبعاقبة عليو ،كاستمارات
اإلببلغ عن اغباالت اؼبؤكدة لئلذبار غَت اؼبشركع ،كاؼبعلومات عن التعاريف الوطنية للنفايات اػبطرة ،دبا يف
ذلك القوائم الوطنية ،ككذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة بإجراءات القيود أك اغبظر اؼبفركضة على االستَتاد كالتصدير،
أف تواصل إتاحة تلك اؼبعلومات على اؼبوقع الشبكي لبلتفاقية؛
(ب) أف ذبعل اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتعاريف الوطنية للنفايات اػبطرة ،دبا يف ذلك القوائم الوطنية ،إىل
جانب اؼبعلومات اؼبتعلقة بإجراءات القيود أك اغبظر اؼبفركضة على االستَتاد كالتصدير ،متاحة بلغات األمم
اؼبتحدة الرظبية الست ،رىنان بتوفر اؼبوارد؛
(ْٓ) .UNEP/CHW.12/11
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(ج) أف تزكد األطراؼ ،بناء على طلبها ،باؼبعلومات عن اؼبسائل اؼبتعلقة بتنفيذ االتفاقية كإنفاذىا،
دبا يف ذلك ما يتعلق بوضع التشريعات الوطنية أك غَتىا من التدابَت كربديثها ،كمثاؿ ذلك التدابَت اليت تسعى هبا
األطراؼ إىل ضباية نفسها من كاردات النفايات غَت اؼبرغوبة ،كباؼبساعدة يف ربديد حاالت االذبار غَت اؼبشركع؛
(د)

أف تواصل تعاكهنا مع منظمات كشبكات اإلنفاذ؛

(ق) أف تقوـ ،رىنان بتوافر التمويل ،باستحداث أدكات كتنظيم أنشطة تدريب على اإلنفاذ بالتعاكف
مع اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ ،كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل ذات الصلة،
كغَتىا من اؼبنظمات أك الوكاالت أك الربامج الدكلية ،كأف تقوـ دبساعدة األطراؼ ،كخاصة األطراؼ من البلداف
النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،على كضع تشريعات كطنية كغَت ذلك من التدابَت لتنفيذ
كإنفاذ االتفاقية كمنع االذبار غَت اؼبشركع كاؼبعاقبة عليو؛
ٖ -وبيط علمان بتحليل أكجو التآزر اؼبمكنة يف منع االذبار غَت اؼبشركع كالتجارة باؼبواد الكيميائية
كالنفايات اػبطرة كمكافحتهما ،بناءن على الدركس اؼبستقاة يف إطار اتفاقية بازؿ )ْٔ(،كيطلب إىل األمانة إرساؿ
سبرم األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
التحليل إىل مؤ ى
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة؛
ٗ -يطلب إىل األمانة أف تعد ،توطئة لنظر مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،توصيات عن
أكجو التآزر اؼبمكنة بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل يف ؾباؿ منع االذبار غَت اؼبشركع كالتجارة باؼبواد
الكيميائية كالنفايات اػبطرة كمكافحتهما ،بناءن على الدركس اؼبستقاة يف إطار اتفاقية بازؿ؛

َُ -يطلب كذلك إىل األمانة أف تقدـ تقريران عن تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
الثالث عشر.

(ْٔ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/51
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المقرر ا ب  :9/12 -المساعدة التقنية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-
االتفاقية؛

(ْٕ)

وبيط علمان باؼبعلومات اليت قدمتها األمانة بشأف اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات لتنفيذ

ِ  -يرحب بوضع قاعدة بيانات عبمع اؼبعلومات اؼبتعلقة باحتياجات األطراؼ من أجل تنفيذ
االتفاقية ،ككذلك اؼبعلومات عن اؼبساعدة اؼبتاحة؛
ّ  -يدعو األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ لتوفَت معلومات إىل
األمانة بشأف احتياجاهتا يف ؾباؿ اؼبساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا ،كفقان ألحكاـ االتفاقية ،كالصعوبات اليت
تواجهها يف تنفيذ االتفاقية ،كأم آراء أخرل يف ىذا الشأف؛
ْ  -يدعو األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة كغَتىا من اعبهات القادرة إىل االستمرار يف توفَت معلومات
إىل األمانة ،كفقان ألحكاـ االتفاقية ،عن اؼبساعدة التقنية كالتكنولوجيا اؼبتوفرة لديها لنقلها إىل األطراؼ من
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ؛
ٓ  -يطلب إىل األمانة أف تواصل صبع اؼبعلومات عمبلن بالفقرتُت ّ كْ أعبله ،عن طريق استبيانات
إلكًتكنية مصممة خصيصان ،تستخدـ قاعدة البيانات بصورة كاملة عبمع احتياجات األطراؼ لتنفيذ التزاماهتا
دبوجب االتفاقية؛ كيطلب أيضان إىل األمانة أف ربلل ىذه اؼبعلومات كأف ربدد الثغرات كالعقبات أماـ اؼبساعدة
التقنية كنقل التكنولوجيا ،كأف تتقدـ بتوصيات كتتخذ إجراءات غبل تلك اؼبشاكل؛
ٔ  -يرحب بربنامج اؼبساعدة التقنية(ْٖ) كيطلب إىل األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تنفذه بالتعاكف
مع اعبهات الفاعلة ذات الصلة ،كأف تضع يف اعتبارىا العناصر الواردة فيو عند القياـ بعملها لتيسَت تنفيذ
اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من أجل تطبيق اتفاقية بازؿ كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف
اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كوبث األطراؼ كاعبهات األخرل القادرة على توفَت التمويل كاؼبوارد األخرل لدعم
تنفيذ األنشطة الواردة يف برنامج اؼبساعدة التقنية؛
ٕ  -يأذف لؤلمانة باستقداـ مراجعُت ماليُت مستقلُت ؼبراجعة مشاريع بناء القدرات كاؼبساعدة التقنية
كاألنشطة ذات الصلة األخرل اليت نفذت على الصعيدين اإلقليمي ك/أك الوطٍت يف تنفيذ االتفاقية ،رىنان بتوفر
اؼبوارد ،كذلك يف اغباالت اليت تبدك فيها عمليات اؼبراجعة ضركرية؛
ٖ  -يؤكد الدكر الرئيسي للمراكز اإلقليمية على النحو اؼبنصوص عليو يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم
يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،ككذلك
اؼبكاتب اإلقليمية كدكف اإلقليمية ؼبنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،يف تنفيذ اؼبساعدة التقنية عند الطلب
على الصعيد اإلقليمي فيما يتعلق بتنفيذ برنامج اؼبساعدة التقنية كتيسَت نقل التكنولوجيا لؤلطراؼ اؼبستحقة؛

(ْٕ) انظر .UNEP/CHW.12/13-UNEP/FAO/RC/COP.7/13-UNEP/POPS/COP.7/13
(ْٖ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/25-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/17-UNEP/POPS/COP.7/INF/16
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ٗ-

يطلب إىل األمانة:

أف تقدـ تقريران إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو القادـ بشأف التقدـ احملرز يف توفَت اؼبساعدة
(أ)
التقنية كبناء القدرات كتشجيع نقل التكنولوجيا لؤلطراؼ ،آخذة يف االعتبار اؼبعلومات اليت مت ذبميعها عمبلن
بالفقرتُت ّ كْ أعبله؛
(ب) أف تعد برناؾبان للمساعدة التقنية لفًتة السنتُت َُِٖ َُِٗ-بناءن على اؼبعلومات اجملمعة
عمبلن بالفقرتُت ّ كْ أعبله ،آخذة يف االعتبار عملية التآزر ،ككذلك تقييم برنامج اؼبساعدة التقنية.
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المقرر ا ب  :11/12 -المراكز اإلقليمية والتنسيقية للتدريب ونقل التكنولوجيا التابعة التفاقية بازل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يؤكد أنبية دكر اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية باعتبارىا من اؼبؤسسات الرئيسية لتعزيز تقدًن
اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات فضبلن عن دعم اعبهود الوطنية يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا
دبرحلة انتقاؿ من أجل تنفيذ اتفاقيات اؼبواد الكيميائية كالنفايات؛
ِ  -يؤكد أنبية دكر اؼبراكز اإلقليمية يف تعزيز نقل التكنولوجيا اؼبتصلة بتطبيق اتفاقية بازؿ كيطلب
إليها أف تتعاكف كتنسق فيما بينها يف ؾباالت اػبربة اليت تستطيع تقدًن اؼبساعدة فيها؛
ّ  -يشَت إىل اؼبقرر اعبامع اؼبتعلق بتعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقية بازؿ كاتفاقية ركترداـ
اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة
الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،الذم اعتمدتو مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل يف اجتماعاهتا االستثنائية اؼبتزامنة اليت عقدت يف عاـ َُِّ )ْٗ(،كالذم قدمت مؤسبرات
األطراؼ عربه توصيات بشأف متابعة استعراض ترتيبات التآزر ،كأكدت فيو ،يف صبلة أمور ،كجوب تعزيز التآزر
على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي ،مع إيبلء اىتماـ خاص لتعزيز التعاكف كالتنسيق كترشيد اؼبراكز اإلقليمية
التفاقية استكهومل كاتفاقية بازؿ؛
ْ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ٓ/اؼبتعلق باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كالذم أقرت
فيو صبعية البيئة بدكر مراكز اتفاقييت بازؿ كاستكهومل اإلقليمية يف ؾباؿ دعم تنفيذ االتفاقيتُت؛
ٓ  -يأخذ بعُت االعتبار الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة’’ ،اؼبستقبل الذم
نصبو إليو‘‘ ،اليت تسلط الضوء على الدكر اغباسم الذم يبكن أف تؤديو اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
كالنفايات يف ؾباؿ تعزيز التنمية اؼبستدامة ،مؤكدان أنبيتو الكبَتة ػبطة التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ؛
ٔ-

وبيط علمان دبا يلي:

(أ)

اؼبعلومات اؼبقدمة يف مذكرة األمانة عن اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ؛

(َٓ)

(ب) التقارير عن األنشطة اؼبنفذة للفًتة َُِّ )ُٓ(،َُِْ-كخطط العمل لفًتة السنتُت َُِْ-
َُِٓ(ِٓ) اليت قدمتها اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ؛
(ج) االتفاقات اإلطارية بُت اؼبراكز كاألمانة اؼبشار إليها يف الفقرة ٔ من مذكرة األمانة كصبلحية
صبيع االتفاقات اإلطارية اؼبدرجة يف اؼبرفق ؽبذا اؼبقرر؛

)ْٗ)
(َٓ)
(ُٓ)
(ِٓ)

انظر اؼبقرر ا ب ا  ،ُ/ ِ-ا ر ا  ،ُ/ ِ -كا س ا  ،ُ/ ِ -اؼبرفق األكؿ.
.UNEP/CHW.12/12
متاحة على الرابط.www.basel.int/Partners/RegionalCentres/ActivityReports/tabid/2992/Default.aspx :
متاحة على الرابط.www.basel.int/Partners/RegionalCentres/BusinessPlans/tabid/2336/Default.aspx :
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مشركع تقرير التقييم الكامل ألداء كاستدامة اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية األربعة عشر ،الذم
(د)
(ْٓ)
(ّٓ)
أعدتو األمانة ،كموجز مشركع تقرير التقييم؛
(ق)

التقرير اؼبتعلق بأنشطة اؼبراكز اإلقليمية ؛

(ٓٓ)

ٕ  -يشَت إىل أنو أجرل يف اؼباضي ،كفقان للمعايَت اؼبؤقتة الواردة يف اؼبرفق األكؿ كاؼبنهجية اؼبؤقتة
الواردة يف اؼبرفق الثاين للمقرر ا ب  ،ُّ/ُُ-تقييمان ألداء كاستدامة اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية األربعة عشر
التفاقية بازؿ ،اليت أنشئت دبوجب اؼبقررات ّ ،ُٗ/كٔ ،ٔ/كٔ ٖ/كَُٕ/؛
ٖ  -يبلحظ أداء اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية ،كيدعو اىل بذؿ جهود متواصلة لتحسُت أدائها كإىل
ازباذ إجراءات لدعم األطراؼ من البلداف النامية؛
ٗ  -يؤكد ضركرة كفالة كجود شبكة مراكز إقليمية ذات كفاءة كفعالية من خبلؿ تعزيز التنسيق
اؼبؤسسي كزيادة تبادؿ اؼبعلومات كالدركس اؼبستفادة ،كتوسيع التعاكف يف ما بُت اؼبراكز يف ؾباالت اػبربة اليت
تستطيع فيها تقدًن اؼبساعدة ،كذلك من خبلؿ إقامة اتصاالت منتظمة بينها تشمل عقد االجتماعات كالتوسع
يف استخداـ كسائل االتصاؿ األخرل؛
َُ  -يطلب إىل اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ أف تقدـ إىل األمانة:
خطط أعماؽبا للفًتة من ُ كانوف الثاين/يناير َُِٔ إىل ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ،
(أ)
حبلوؿ َّ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ؛
(ب) تقارير عن أنشطتها للفًتة من ُ كانوف الثاين/يناير َُِٓ إىل ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٔ ،حبلوؿ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ ،لينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
ُُ  -يطلب إىل األمانة:
إعداد تقرير عن تقييم اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ على أساس اؼبعايَت اؼبؤقتة
(أ)
كاؼبنهجية اؼبؤقتة اؼبشار إليها يف الفقرة ٕ أعبله ،لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الرابع عشر؛
(ب) إعداد تقرير عن أنشطة اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ ،لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ
يف اجتماعو الثالث عشر ،دبا يف ذلك تقييم الكيفية اليت يبكن هبا ربسُت كفاءة كفعالية شبكة اؼبراكز؛
(ج) النظر يف التعديبلت احملتملة للمعايَت اؼبؤقتة كاؼبنهجية اؼبؤقتة لتقييم اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية
الواردة يف اؼبرفقُت األكؿ كالثاين على التوايل ،للمقرر ا ب ،ُّ/ُُ-مع أخذ الدركس اؼبستفادة كآراء اؼبراكز
كاألطراؼ يف االعتبار ،كذلك لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،كيدعو اؼبراكز كاألطراؼ
إىل تقدًن آرائها حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو َُِٔ؛
ُِ  -يقرر أف يقيٌم ،يف اجتماعو الرابع عشر ،ككل أربع سنوات بعد ذلك ،أداء كاستدامة اؼبراكز
اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ ،كفقان للمعايَت اؼبؤقتة الواردة يف اؼبرفق األكؿ للمقرر ا ب  ،ُّ/ُُ-مع
مراعاة التعديبلت احملتملة اؼبشار إليها يف الفقرة ُُ (ج) أعبله ؛
(ّٓ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/21-UNEP/POPS/COP.7/INF/13
(ْٓ)  ،UNEP/CHW.12/12اؼبرفق الثاين.
(ٓٓ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/14
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ُّ  -يدعو األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة كاألطراؼ األخرل إىل أف تنظر ،كفقان لقدراهتا ،يف إهباد
سبل لتعزيز تقدًن اؼبساعدة التقنية كتشجيع نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية على الصعيد اإلقليمي ،من أجل
تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات كالتنمية اؼبستدامة ،كضباية صحة اإلنساف كالبيئة ،كيدعوىا
كذلك إىل حبث الفرص اؼبتاحة للتعاكف بفعالية ككفاءة مع اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية يف تنفيذ اؼبشاريع اإلقليمية
لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على الصعيد اإلقليمي؛
ُْ  -وبيط علمان بالتحديات اليت تواجهها بعض اؼبراكز اإلقليمية ،كيدعو األطراؼ ،ككذلك اؼبراكز
اإلقليمية القادرة على ذلك ،إىل التعاكف مع تلك اؼبراكز اإلقليمية كتقدًن الدعم ؽبا ،من خبلؿ تبادؿ أفضل
اؼبمارسات كتقدًن اؼبساعدة التقنية كتعزيز نقل التكنولوجيا؛
ُٓ  -يشَت إىل أف اؼبوارد اؼبالية كالتقنية اؼبستدامة ضركرية لنجاح اؼبراكز يف عملها دبوجب االتفاقية،
كيدعو األطراؼ كاؼبراقبُت كاعبهات األخرل القادرة على ذلك ،دبا يف ذلك قطاع الصناعة كالقطاع اػباص
بنطاقو األكسع ،ككذلك اؼبؤسسات اؼبالية اؼبعنية ،إىل توفَت الدعم اؼبايل لتمكُت اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية
التفاقية بازؿ من تنفيذ خطط عملها اليت هتدؼ إىل دعم األطراؼ يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية؛
ُٔ  -يدعو صبيع اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية اليت تضطلع بأنشطة متعلقة باؼبسائل ذات الصلة بالزئبق
دبوجب االتفاقية ،دبا يف ذلك اؼبشاريع كاألنشطة اؼبتعلقة بنشر اؼبعلومات كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا ،إىل
توفَت اؼبعلومات ذات الصلة ،اليت ستأخذىا األمانة بعُت االعتبار يف عملية التقييم ،كفقان ؼبعايَت التآزر اؼبعموؿ
هبا ،كيطلب إىل األمانة أف ربيل تلك اؼبعلومات إىل األمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،الحتماؿ النظر
فيها من قبل عبنة التفاكض اغبكومية الدكلية اؼبعنية بإعداد صك دكيل ملزـ قانونان بشأف الزئبق يف دكرهتا السابعة.
ُٕ -يطلب إىل األمانة:
مواصلة تقدًن توصيات بشأف أنشطة ؿبددة يف ؾباؿ التآزر بُت اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ
(أ)
كاستكهومل كاؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمم اؼبتحدة كغَتىا
من اؼبراكز ذات الصلة دبؤسبر األطراؼ ،الحتماؿ ازباذ قرار بشأهنا؛
(ب) مواصلة تعزيز اتباع هنج تآزرم يف عبلقاهتا مع اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل
كاؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمم اؼبتحدة كغَتىا من اؼبراكز
ذات الصلة ،مع مراعاة خصوصيات ككالية كل مركز منها؛
(ج) مواصلة تنظيم اجتماعات بُت مديرم اؼبراكز اإلقليمية كاألمانة كل عامُت ،دبا يف ذلك احتماؿ
مشاركة أطراؼ بصفة مراقب حسب االقتضاء ،كالنظر يف إمكانية عقد اجتماعات إضافية رىنان بتوفر اؼبوارد؛
(د)

تقدًن تقرير عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا اؼبقرر لينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل.
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مرفق المقرر ا ب – 11/12
قائمة باالتفاقات اإلطارية الحالية بين األمانة والحكومة المضيفة وصالحية تلك االتفاقات
اؼبنطقة

أفريقيا
آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا الوسطى
والشرقية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
*
88

اؼبركز اإلقليمي
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي للتدريب كنقل التكنولوجيا
للدكؿ العربية ،مصر (اؼبركز اإلقليمي ،مصر)
مركز اتفاقية بازؿ التنسيقي ؼبنطقة أفريقيا ،نيجَتيا (اؼبركز
التنسيقي ،نيجَتيا)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي للبلداف الناطقة بالفرنسية يف
أفريقيا ،السنغاؿ (اؼبركز اإلقليمي ،السنغاؿ)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي للبلداف الناطقة باإلنكليزية يف
أفريقيا ،جنوب أفريقيا (اؼبركز اإلقليمي ،جنوب أفريقيا)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ،
الصُت (اؼبركز اإلقليمي ،الصُت)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة جنوب شرؽ آسيا،
اندكنيسيا (اؼبركز اإلقليمي ،شرؽ آسيا)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي يف طهراف (إيراف)
اؼبركز اإلقليمي يف منطقة احمليط اؽبادئ للتدريب كنقل
التكنولوجيا من أجل التنفيذ اؼبشًتؾ التفاقييت بازؿ
ككايغاين يف منطقة جنوب احمليط اؽبادئ (برنامج البيئة
اإلقليمي عبنوب احمليط اؽبادئ)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي لرابطة الدكؿ اؼبستقلة ،االرباد
الركسي (اؼبركز اإلقليمي ،االرباد الركسي)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أكركبا الوسطى،
سلوفاكيا (اؼبركز اإلقليمي ،سلوفاكيا)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أمريكا اعبنوبية،
األرجنتُت (اؼبركز اإلقليمي ،األرجنتُت)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أمريكا الوسطى دكف
اإلقليمية ،دبا فيها اؼبكسيك ،السلفادكر (اؼبركز اإلقليمي،
أمريكا الوسطى)
مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة البحر الكارييب ،ترينيداد
كتوباغو (اؼبركز اإلقليمي ،منطقة البحر الكارييب)
مركز اتفاقية بازؿ التنسيقي للتدريب كنقل التكنولوجيا
ؼبنطقة أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب ،أكركغوام (اؼبركز
التنسيقي ،أكركغوام)

كهبرم حاليان التفاكض بشأف التجديد.

تاريخ صبلحية االتفاؽ اإلطارم
مت سبديده حىت ِٗ تشرين األكؿ/
أكتوبر َُِٖ
صاحل حىت ٕ آذار/مارس َُِٕ
صاحل حىت ُ آذار/مارس َُِٓ
صاحل حىت ُٕ نيساف/أبريل
َُِٕ
صاحل إىل غاية َِ أيار/مايو
َُِٔ
مت سبديده إىل غاية ِٗ تشرين
األكؿ /أكتوبر َُِٖ
صاحل حىت ِٕ سبوز/يوليو َُِٓ
مت سبديده حىت ُِ حزيراف/يونيو
َُِٖ
مل يوقع بعد
مل يوقع بعد
صاحل إىل غاية ٖ سبوز/يوليو
*
َُِٓ
صاحل إىل غاية ٖ شباط/فرباير
َُِٕ
مت سبديده إىل غاية ِٗ تشرين
األكؿ/أكتوبر َُِٖ
مت سبديده إىل غاية ِٗ كانوف
الثاين/يناير َُِٖ
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المقرر ا ب  :11/12 -تنفيذ المقرر  32/5بشأن توسيع نطاق الصندوق االستئماني لمساعدة
البلدان النامية والبلدان األخرى المحتاجة إلى المساعدة التقنية في تنفيذ اتفاقية بازل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

وبيط علمان باؼبعلومات اؼبتعلقة باألنشطة اليت نفذهتا األمانة عمبلن باؼبقرر ا ب )ٓٔ(ُْ/ُُ-؛

ِ  -يرحب باؼبشاركة النشطة من الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب
تنسيق الشؤكف اإلنسانية ،اليت ينبغي أف تعمل بصورة مشًتكة مع أمانة اتفاقية بازؿ لتحديد الدكر التنسيقي فيما
يتعلق حباالت الطوارئ ،كفقا ألحكاـ االتفاقية؛
ّ  -يقرر تعديل الفصل الرابع من اعبزء ُ من اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة لتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/بشأف
توسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت(ٕٓ) كفقان ؼبرفق األكؿ ؼبذكرة ىذا اؼبقرر؛
ْ  -يقرر تعديل الفرع اؼبعنوف ’’دكر أمانة اتفاقية بازؿ‘‘ يف الفصل الثالث من اعبزء ّ من اؼببادئ
التوجيهية اؼبؤقتة لتنفيذ اؼبقرر ٓ ِّ/بشأف توسيع نطاؽ الصندكؽ االستئماين ليصبح نصو على النحو التايل:
’’دكر أمانة اتفاقية بازؿ
هبوز ألمانة اتفاقية بازؿ ،عند تقدًن اؼبشورة إىل األطراؼ بشأف إعداد كتقدًن طلبات اغبصوؿ على
اؼبساعدة يف حاالت الطوارئ ،التشاكر مع الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/مكتب تنسيق
الشؤكف اإلنسانية ،كالقياـ أيضان بتقدًن اؼبساعدة ،إذا طيلب منها ذلك ،بشأف التعاكف التقٍت من أجل منع
اغبوادث كاألضرار‘‘.
ٓ  -يطلب إىل األمانة إدراج التعديبلت اؼبعتمدة يف الفقرات السابقة يف نص اؼببادئ التوجيهية
اؼبؤقتة ككفالة أف تكوف النسخة اؼبعدلة متاحة على نطاؽ عاـ؛
ٔ  -يطلب أيضان إىل األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،إىل أف تنفذ على كجو اػبصوص مع الشركاء ذكم
الصلة ،مثل الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية ،أنشطة
لبناء القدرات تتصل دبنع اغبوادث كتعزيز استعداد البلداف ؼبواجهة حاالت الطوارئ الناصبة عن نقل النفايات
اػبطرة كالنفايات األخرل كالتخلص منها عرب اغبدكد ،سباشيان مع اعبزء ّ من اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة ،ككجزء
من برنامج اؼبساعدة التقنية؛
ٕ  -يطلب كذلك إىل األمانة أف تواصل تعاكهنا مع الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية؛
عشر.

ٖ-

يطلب إىل األمانة أف تقدـ تقريران عن تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث

(ٔٓ)  ،UNEP/CHW.12/14الفرع الثاين.
(ٕٓ( اؼبقرر ٔ ،ُْ/التذييل.
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مرفق المقرر ا ب –11/12
تعديل الجزء  1من المبادئ التوجيهية المؤقتة لتنفيذ المقرر  32/5تعزيزاً للوصول الفعال والسريع
إلى الخبرات في أعقاب حاالت الطوارئ عن طريق تقوية التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
[]...

ككضع خط ربت النص اؼبضاؼ:
تيػبىػ نُت التعديبلت أدناه ،ب يشطب النص احملذكؼ ي

رابعاً  -تنفيذ المساعدة الطارئة
اإلجراء

ينظر يف الطلبات اؼبقدمة إىل األمانة على

الفور.

كعلى أساس ىذه اؼببادئ التوجيهية اؼبؤقتة ،هبوز لؤلمُت التنفيذم ،بالتشاكر مع اؼبكتب ،مستعمبلن إجراء
عاجبلن ،أف يقدـ اؼبساعدة إىل الطرؼ يف االتفاقية من الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت.
كيقوـ األمُت التنفيذم أيضان بإجراء مشاكرات مع اؼبسانبُت ،كخاصة يف اغباالت اليت تكوف فيها اؼبسانبات
اؼبقدمة إىل الصندكؽ االستئماين قد خصصت بشركط.
كتقوـ األمانة ،فور تسلمها طلبان للمساعدة الطارئة بإجراء مشاكرات مع ،دبا يلي:
 إجراء مشاكرات مع اػبرباء عن طريق جهة االتصاؿ الوطنية من أجل توضيح مدل االستعجاؿ كقرب كقوعاػبطر أك نوع التدابَت الضركرية اليت ستتخذ بالنسبة لتلك اغبادثة بالذات؛
 إببلغ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/مكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية باغبادث كالتماس اػبدمات اليت توفرىاالوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية يف تقدًن مساعدهتا
الطارئة (انظر أدناه تفاصيل اػبدمات اليت يوفرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية)؛
كينبغي أف تبلغ صبيع اؼبقررات اؼبتخذة إىل اؼبكتب كالفريق العامل اؼبفتوح العضوية كإىل اجتماع مؤسبر األطراؼ
التايل.

فرقة العمل
هبوز إنشاء فرقة عمل لتنظيم التنسيق بُت الوحدة البيئية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف
اإلنسانية كأمانة اتفاقية بازؿ كأم منظمة أخرل ذات صلة.
[]...

الخدمات التي يقدمها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
إف اؼبهمة اؼبوكلة إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية ىي ربسُت االستجابة الدكلية
للطوارئ البيئية بالعمل كمركز لتبادؿ اؼبعلومات ككمقسم لئلخطار كاإلنذار بالكوارث ككذلك كوسيط بُت البلد
اؼبتضرر كالبلداف اؼباكبة.
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كينبغي لؤلمانة أف تستفيد من اػبدمات اليت توفرىا الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية يف تقدًن مساعدهتا الطارئة .كيبكن أف تشمل ىذه اػبدمات التقييم عن طريق
خرباء دكليُت ،كتنفيذ التدابَت الطارئة كالقياـ دبهمة الوسيط بُت البلد اؼبتضرر كالبلداف اؼباكبة اؼبستعدة كالراغبة يف
اؼبساعدة.
كستلتمس األمانة الدعم من الوحدة البيئية اؼبشًتكة يف توفَت اؼبساعدة الطارئة ،كبصفة خاصة عن طريق شبكتها
العاؼبية ؼبراكز التنسيق الوطنية اؼبكونة من اؼبنظمات اغبكومية اؼبسؤكلة عن الطوارئ البيئية على الصعيد الوطٍت،
كشركائها اآلخرين يف صبيع أكباء العامل.
كستدعو األمانة الوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/مكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية للتعاكف
يف إعداد العقود اإلطارية مع اػبرباء الوطنيُت اؼبهتمُت من أجل خلق ’’حالة تأىب‘‘ ،ضمانان الستعداد اػببَت
للعمل فورا يف حالة الطوارئ دكف تأخَت يعزل ألسباب بَتكقراطية.
كستكوف عقود التأىب عقودان للخرباء االستشاريُت هبرم إعدادىا مقدمان لفًتة حالة التأىب (سنة أك سنتُت
مثبلن) .كهبرم إعداد العقود اإلطارية بدكف أم تكلفة للمنظمة خبلؿ فًتة االستعداد ،إف مل يضطلع اػببَت بأم
عملية فعلية.
كهبرم انتقاء اػبرباء كفقان ؼبعايَت اػبربة كاللغة كالتوزيع اعبغرايف .كيبكن للمراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ أف توفر
خرباء بشأف اؼبسائل اؼبتصلة بإدارة النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل اؼبشمولة باتفاقية بازؿ .كيقوـ األمُت
التنفيذم ألمانة اتفاقية بازؿ بانتقاء اػبرباء كتقدًن أظبائهم إىل الوحدة البيئية اؼبشًتكة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية.
ككقع كتاب اتفاؽ مذكرة تفاىم بُت أمانة اتفاقية بازؿ كالوحدة البيئية اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية ،وبدد ؾباالت التعاكف كمنهجيتو.
[]...
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المقرر ا ب  :12/12 -الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ -وبيط علمان بالتقدـ احملرز يف تنفيذ الشراكة من أجل العمل بشأف اؼبعدات اغباسوبية ،كيرحب
(ٖٓ)
بالتقرير الذم قدمو الرئيساف اؼبشاركاف للفريق العامل التابع للشراكة؛
ِ -يعرب عن تقديره للمسانبات اؼبالية كالعينية اليت تلقتها الشراكة من األطراؼ ،كاعبهات اؼبوقعة،
كقطاع الصناعة ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية ،كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين؛
ّ -يقر بالدكر اؼبهم للشراكة بوصفها شراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ضمن إطار اتفاقية بازؿ
يف ربقيق نواتج ناجحة فيما يتعلق باإلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاؽبالكة؛
ْ -يؤكد على اغباجة ؼبواصلة كضع كتنفيذ اسًتاتيجيات لئلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية
اؼبستعملة كاؽبالكة على كجو اػبصوص ،كلكن أيضان للنفايات اإللكًتكنية كالكهربائية بشكل عاـ ،على اؼبستويُت
اإلقليمي كالوطٍت؛
ٓ -يدعو األطراؼ كاعبهات اؼبوقعة إىل استخداـ الفركع ُ كِ كْ كٓ من كثيقة التوجيهات
بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاؽبالكة(ٗٓ) ،كاؼببادئ التوجيهية التقنية كالتقارير اليت
تصدرىا الشراكة؛
ٔ -يطلب إىل الفريق العامل التابع للشراكة أف يستكمل أم مهاـ معلقة يف برنامج العمل للفًتة
َُِْ َُِٓ-دبا يف ذلك:
تنقيح الفرع ّ من كثيقة التوجيو بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة
(أ)
كاؽبالكة ،الذم يتناكؿ النقل العابر للحدكد لتلك اؼبعدات ،عقب اعتماد مؤسبر األطراؼ للمبادئ التوجيهية
التقنية بشأف نقل النفايات اإللكًتكنية كالكهربائية عرب اغبدكد ،كبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمييز بُت النفايات
كغَت النفايات .كينبغي على الفريق العامل أف يأخذ يف االعتبار اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبعتمدة كأم معلومات
إضافية مقدمة ،كأف يقدـ الفرع ّ من كثيقة التوجيو بعد تنقيحو إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية لكي ينظر
فيو؛
(ب) كضع اسًتاتيجية كخطة عمل لتنفيذ إجراءات ملموسة على اؼبستويُت اإلقليمي كالوطٍت استنادان
(َٔ)
إىل صبلة أمور منها اؼبذكرة اؼبفاىيمية اؼبتعلقة بتعزيز استخداـ اؼببادئ التوجيهية كالتقارير اليت تضعها الشراكة؛
(ج)

كضع الصيغة النهائية للمشاريع النموذجية اعبارية ككضع تقرير عن الدركس اؼبستفادة؛

ٕ -يطلب إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر أف ينظر يف الفرع ّ اؼبنقح من
كثيقة التوجيو اليت كضعت كفقان للفقرة ٔ (أ) من اؼبقرر أعبله كأف يقدمو ،بعد تعديلو حسب االقتضاء ،إىل
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده؛

(ٖٓ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/26
(ٗٓ) .UNEP/CHW.11/6/Add.1/Rev.1
(َٔ)  ،UNEP/CHW.12/INF/27اؼبرفق الثاين.
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ٖ -يطلب إىل اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التابعة التفاقية بازؿ أف تنشر كثيقة التوجيو بشأف اإلدارة
السليمة بيئيان للمعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاؽبالكة ،كاؼببادئ التوجيهية كالتقارير الصادرة عن الشراكة كأف
تشرع ،رىنان بتوفر التمويل ،يف أنشطة التدريب كالتوعية كأف تضطلع بدكر رائد يف تنفيذ اإلجراءات اليت جرل
ربديدىا كفقان للفقرة ٔ (ب) أعبله؛
ٗ-

يشجع األطراؼ كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين إىل تقدًن مسانبات مالية ك/أك عينية:

لدعم اؼبراكز اإلقليمية كالتنسيقية التابعة التفاقية بازؿ يف جهودىا الرامية لتنفيذ األنشطة احملددة
(أ)
يف الفقرة ٖ أعبله؛
(ب) لتيسَت مشاركة البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف تنفيذ األنشطة
احملددة يف االسًتاتيجية كخطة العمل اؼببينة يف الفقرة ٔ (ب) أعبله؛
(ج) لتيسَت تنفيذ اؼبشاريع اؼبتعلقة جبمع كإدارة اؼبعدات اغباسوبية اؽبالكة من القطاع غَت الرظبي يف
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ؛
(د) لتيسَت ربديد اإلجراءات كاحملفزات اليت يبكن ازباذىا لتعزيز العمليات السليمة بيئيان اؼبتعلقة
بإعادة استخداـ اؼبعدات اغباسوبية اؼبستعملة كاؽبالكة ،كإعادة ذبديدىا ،كإصبلحها ،كاستعادهتا ،كإعادة
تدكيرىا؛
َُ -يطلب إىل األمانة:
(أ)

أف تيسر اػبربات كأف توفرىا للفريق العامل؛

(ب) أف تقدـ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو العاشر كؼبؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث
عشر تقريران عن التقدـ احملرز بشأف األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق العامل التابع للشراكة.
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المقرر ا ب  :13/12-إيجاد حلول مبتكرة من خالل اتفاقية بازل لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
المنزلية
إف مؤسبر األطراؼ؛
إذ يدرؾ التحديات اليت تواجهها اغبكومات الوطنية كاحمللية فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات اؼبنزلية
كالتخلص منها؛
كإذ يضع يف اعتباره اإلطار االسًتاتيجي لتنفيذ اتفاقية بازؿ للفًتة َُِِ ،َُِِ-كإعبلف كارتاخينا
بشأف منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها إىل أدىن حد فبكن كاستعادهتا ،اللذين
اعتمدنبا مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ يف اجتماعو العاشر؛
ُ  -يشَت إىل اؼببادئ التوجيهية التقنية بشأف النفايات اجملموعة من اؼبنازؿ ،اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثاين؛
ِ  -يشدد على أنو ينبغي ازباذ تدابَت لتحقيق منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل يف
اؼبصدر كالتقليل منها إىل أدىن حد فبكن ،كذلك للتمكُت من فك ارتباط النمو االقتصادم باآلثار البيئية اؼبتصلة
بتوليد النفايات ،كلتحسُت صبع ىذه النفايات كفصلها كإعادة تدكيرىا كاستعادهتا كالتخلص النهائي منها ،دبا يف
ذلك التعامل السليم مع األشياء أك اؼبواد اػبطرة اؼبوجودة يف النفايات اؼبنزلية؛
ّ  -يوافق على أف ييدرج يف برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كضع خطة عمل بشأف
اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اؼبنزلية ،مع الًتكيز على احتياجات البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا
دبرحلة انتقالية ،كيوافق أيضان على أف خطة العمل ىذه يبكن أف تشمل ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،كضع كثائق
ك/أك أدلة إرشادية تتناكؿ ،فيما تتناكؿ ،أفضل اؼبمارسات ،كمباذج األعماؿ ،كاغبلوؿ االبتكارية لبلقتصاد
الدائرم ،يف سياقات اجتماعية  -اقتصادية شىت ،ككذلك مفهوـ الشراكة ؼبساعدة اجملالس احمللية؛
ْ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل أف تبُت لؤلمانة يف موعد غايتو َّ أيلوؿ/سبتمرب
َُِٓ اىتمامها باؼبشاركة النشطة يف فريق غَت رظبي يضع خطة العمل اؼببينة يف الفقرة ّ أعبله؛
ٓ  -يطلب من الفريق غَت الرظبي أف يضع خطة عمل لكي ينظر فيها الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية يف اجتماعو العاشر؛
ٔ-
ٓ أعبله؛

يطلب من األمانة أف تيسر ،رىنان بتوفر األمواؿ ،العمل اؼبتعلق باألنشطة اؼبشار إليها يف الفقرة

ٕ  -يطلب أيضان من األمانة أف تقدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل مؤسبر األطراؼ
يف اجتماعو الثالث عشر.
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المقرر ا ب  :14/12 -الشبكة البيئية لترشيد االمتثال التنظيمي بشأن االتجار غير المشروع
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -وبيط علمان بتقرير الشبكة البيئية لًتشيد االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت اؼبشركع عن
عملها(ُٔ) كيقر بالتقدـ الذم أحرزتو الشبكة منذ االجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ؛
ِ-

يعرب عن تقديره لؤلطراؼ كغَتىا من اعبهات اليت قدمت مسانبات مالية كعينية للشبكة؛

ّ  -يشجع أعضاء الشبكة البيئية لًتشيد االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت اؼبشركع على مواصلة
التعاكف من خبلؿ تبادؿ اػبربات ،كتقدًن اؼبعلومات ذات الصلة كتنفيذ أنشطة بناء القدرات ؼبنع اإلذبار غَت
اؼبشركع كؿباربتو؛
ْ  -ىبتار اؼبمثلُت التالُت ػبمسة أطراؼ يف اتفاقية بازؿ لكي يعملوا كأعضاء يف الشبكة البيئية
لًتشيد االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت اؼبشركع:
من الدكؿ األفريقية:

السيد داين مبوليشا كانكوندا (صبهورية الكونغو
الديبقراطية)

من دكؿ آسيا كاحمليط اؽبادئ:

السيد عباس تورايب (صبهورية إيراف اإلسبلمية)

من دكؿ شرؽ ككسط أكركبا:

السيدة غوردانا فيسليجام (كركاتيا)

من دكؿ أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب :السيد لويس إسبينوزا سبلس (إكوادكر)
من دكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل:
ٓ-
الشبكة:

السيد ىيلغ زيولكوفسكي (السويد)

يعُت اؼبمثلُت األربعة التالُت للمراكز اإلقليمية كالتنسيقية التفاقية بازؿ لكي يعملوا كأعضاء يف
من منطقة أفريقيا:

مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي للبلداف الناطقة
بالفرنسية يف أفريقيا الواقع يف السنغاؿ

من منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ:

اؼبركز اإلقليمي يف منطقة احمليط اؽبادئ للتدريب
كنقل التكنولوجيا من أجل التنفيذ اؼبشًتؾ
التفاقييت بازؿ ككايغاين يف منطقة جنوب احمليط
اؽبادئ الواقع يف ساموا

من منطقة شرؽ ككسط أكركبا:

مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أكركبا الوسطى
الواقع يف سلوفاكيا

من منطقة أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب :مركز اتفاقية بازؿ اإلقليمي ؼبنطقة أمريكا اعبنوبية
الواقع يف األرجنتُت

(ُٔ) أنظر .UNEP/CHW.12/INF/28
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ٔ  -وبيط علمان ،كفقان الختصاصات الشبكة البيئية لًتشيد االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت
(ِٔ)
اؼبشركع ،باؼبنظمات أك الكيانات اليت أصبحت أعضاء إضافية يف الشبكة؛
ٕ  -يطلب إىل األمانة ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،أف تنظم اجتماعات سنوية للشبكة البيئية لًتشيد
االمتثاؿ التنظيمي بشأف االذبار غَت اؼبشركع كأف تقدـ تقريران إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر عن
أنشطة الشبكة.

(ِٔ) أنظر الوثيقة .UNEP/CHW.12/16
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المقرر ا ب  :15/12 -التفكيك السليم بيئياً للسفن
إف مؤسبر األطراؼ،

ُ  -يشدد على أنبية التعاكف اؼبتواصل بُت منظمة العمل الدكلية ،كاؼبنظمة البحرية الدكلية ،كاتفاقية
بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد فيما يتعلق بتفكيك السفن؛
ِ-

كيرحب بوضع برامج للتنفيذ تتعلق بإعادة التدكير اؼبستداـ للسفن؛

ّ-

كيطلب إىل

األمانة:

أف تواصل أعماؽبا ككضع الربامج اؼبتعلقة بإعادة تدكير السفن بصورة سليمة بيئيان ،رىنان بتوافر
(أ)
التمويل ،كباالقًتاف مع ىيئات أخرل ،ال سيما اؼبنظمة البحرية الدكلية كمنظمة العمل الدكلية ،كأف تقدـ تقريران
عن ذلك إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
(ب) أف تواصل متابعة التطورات ذات الصالة باتفاقية ىونغ كونغ ،كأف تقدـ تقريران عن ذلك إىل
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر؛
(ج)

أف ربيل ىذا اؼبقرر إىل اؼبنظمة البحرية الدكلية.
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المقرر ا ب  :16/12 -التعاون بين اتفاقية بازل والمنظمة البحرية الدولية
إف مؤسبر األطراؼ،
الدكلية؛

ُ-

(ّٔ)

يأخذ علمان باؼبعلومات الواردة يف مذكرة األمانة بشأف التعاكف بُت اتفاقية بازؿ كاؼبنظمة البحرية

ِ  -يأخذ علمان مع التقدير بالتقييم ،الذم أعدتو ككالة فبلندرز العامة للنفايات بشأف مدل تغطية
اؼببادئ التوجيهية التقنية اغبالية التابعة التفاقية بازؿ للنفايات اليت تشملها االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم
عن السفن ،لعاـ ُّٕٗ ،بصيغتها اؼبعدلة بالربكتوكوؿ اؼبتصل هبا لعاـ ُٖٕٗ ككما عدلت الحقان دبوجب
بركتوكوؿ عاـ ُٕٗٗ )ْٔ(،كييشجع األطراؼ كغَتىا من اعبهات على استخدامو؛
ّ-

يطلب إىل األمانة أف ربيل التقييم اؼبشار إليو يف الفقرة ِ أعبله إىل اؼبنظمة البحرية الدكلية؛

ْ-

يطلب إىل األمانة:

أف تعد كتتيح على موقع االتفاقية على اإلنًتنت ،حبلوؿ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٓ،
(أ)
اؼبشركع األكؿ للدليل التوجيهي بشأف كيفية ربسُت االرتباط بُت اؼبناطق البحرية كالربية ،مع األخذ يف االعتبار
النسخة اؼبػينقحة من الدليل الشامل ؼبرافق االستقباؿ يف اؼبوانئ )ٔٓ(،الصادر عن اؼبنظمة البحرية الدكلية؛
(ب) أف تدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إلبداء تعليقاهتا على مشركع الدليل التوجيهي حبلوؿ
ُّ آذار/مارس َُِٔ؛
(ج) أف تقدـ إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية مشركعان منقحان للدليل التوجيهي مع مراعاة
التعليقات الواردة ،للنظر فيو يف اجتماعو العاشر؛
موافاة اؼبنظمة البحرية الدكلية باؼبعلومات بشأف أم مستجدات يف موضوع ىذا اؼبقرر اؼبنبثق
(د)
من سياؽ اتفاقية بازؿ كرصد أم حبث تقوـ بو عبنة ضباية البيئة البحرية كعبنة السبلمة البحرية التابعتاف للمنظمة
البحرية الدكلية للمسائل ذات الصلة باتفاقية بازؿ؛
(ق)

أف تواصل ،حسبما يتناسب ،تعاكهنا مع اؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس؛

ٓ  -يطلب إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،يف اجتماعو العاشر ،أف يضع الدليل التوجيهي بشأف
كيفية ربسُت االرتباط بُت اؼبناطق البحرية كالربية يف صيغتو النهائية لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
الثالث عشر؛
اؼبقرر.

ٔ-

يطلب إىل األمانة أف تقدـ إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر تقريران عن تنفيذ ىذا

)ّٔ( .UNEP/CHW.12/18
)ْٔ( .UNEP/CHW.12/INF/29/Rev.1
)ٓٔ( اؼبنظمة البحرية الدكلية.MEPC 67/11 ،
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المقرر ا ب  :17/12 -التعاون والتنسيق الدوليان
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

وبيط علمان بتقرير األمانة بشأف التعاكف كالتنسيق الدكليُت؛

(ٔٔ)

ِ  -ينضم إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف التشديد على أف اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات تعد عنصران أساسيان كشامبلن للتنمية اؼبستدامة ،كؽبا أنبية كربل ػبطة التنمية
اؼبستدامة؛
ّ  -يشدد على ما تسهم بو اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب
اغبدكد كركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معنية خطرة
متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة يف ضباية صحة البشر كالبيئة من
اؼبواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة من خبلؿ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات؛
القائمُت بتيسَت اؼبشاكرات بشأف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
ْ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يبلغ
ٍ
َُِٓ ،يف إطار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ،بأنبية االتفاقيات كاؼبسانبة اليت يبكن أف تسهم هبا يف ىذه
اػبطة ،كأف يقدـ مدخبلت (مثاؿ اؼبعلومات اؼبقدمة إىل األمانة يف التقارير الوطنية دبوجب اتفاقييت بازؿ
كاستكهومل ،كالبيانات العلمية اليت أعدهتا عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة كعبنة استعراض اؼبواد الكيميائية
كخطة الرصد العاؼبي دبوجب اتفاقية استكهومل) إىل عبنة األمم اؼبتحدة اإلحصائية كسائر اؼبنتديات اؼبعنية بوضع
مؤشرات ذات صلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات؛
ٓ  -يشدد على أنبية تعزيز التعاكف كالتنسيق مع اؽبيئات الدكلية األخرل من أجل ربقيق أىداؼ
االتفاقيات ،كعلى كجو اػبصوص داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات؛
ٔ  -يدعو فريق إدارة البيئة إىل النظر يف سبل إسهاـ منظومة األمم اؼبتحدة يف تلبية اؽبدؼ اؼبتعلق
بتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات حبلوؿ عاـ ََِِ؛
ٕ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ٓ/بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كيطلب إىل
األمُت التنفيذم التعاكف مع اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تعزيز تنفيذ ذلك القرار ،كبصفة أعم،
بشأف استمرار كتنسيق تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على اؼبدل الطويل؛
ٖ  -ينضم إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف التشديد على اغباجة إىل مشاركة مستمرة كمعززة
كمتعددة القطاعات كمتعدد أصحاب اؼبصلحة ،كيطلب إىل األمُت التنفيذم اؼبشاركة يف اؼبؤسبر الدكيل الرابع
اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،كأف يكفل يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،مشاركة األمانة بشكل فعاؿ يف النهج
االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية؛
ٗ  -ينضم أيضان إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف اإلقرار بأنبية استمرار اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات يف فًتة ما بعد عاـ ََِِ ،كيشارؾ اؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية كغَته من
اعبهات يف التشديد على أنبية النظر يف سياسات طويلة األجل قائمة على أساس قرار صبعية األمم اؼبتحدة
للبيئة ُ ٓ/كمرفقو ،بشأف تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على اؼبدل البعيد؛
(ٔٔ( .UNEP/CHW.12/INF/31-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/20-UNEP/POPS/COP.7/INF/41
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َُ  -يشجع اؼبنظمات اؼبشاركة يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية
على أف تقدـ إىل اؼبؤسبر الدكيل الرابع اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ما خططتو كل منظمة من سياسات كإجراءات
ؿبددة ،يف نطاؽ كاليتها ،من أجل تلبية ىدؼ عاـ ََِِ ،لكي ينظر فيها اؼبؤسبر؛
ُُ  -يرحب بالتعاكف كالتنسيق بُت األمانة كاألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا ،كيطلب إىل األمانة أف
تواصل كتعزز ىذا التعاكف كالتنسيق يف اجملاالت ذات االىتماـ اؼبشًتؾ هبدؼ تعزيز اتساؽ السياسات ،حسب
االقتضاء ،كتعظيم االستخداـ الفعاؿ كالكفء للموارد على صبيع اؼبستويات؛
ُِ  -يطلب إىل األمانة أف تواصل:
تعزيز التعاكف كالتنسيق داخل ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كخاصة من أجل تيسَت
(أ)
األنشطة على الصعيدين اإلقليمي كال يقطرم اليت من شأهنا أف تدعم تنفيذ ىذه االتفاقات يف اجملموعة يف
اجملاالت ذات االىتماـ اؼبتبادؿ ،كالنظر يف أنشطة برامج العمل اليت يبكن تنفيذىا بشكل فعاؿ يف تعاكف مع
الكيانات األخرل داخل اجملموعة؛
(ب) تعزيز التعاكف كالتنسيق مع اؽبيئات الدكلية األخرل يف اجملاالت ذات الصلة باتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل ،دبا يف ذلك يف اجملاالت الواردة يف التقرير اؼبذكور أعبله كمع اؼبنظمات اؼبدرجة فيو؛
(ج)

100

تقدًن تقرير عن تنفيذ ىذا اؼبقرر إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل.

UNEP/CHW.12/27

المقرر ا ب  :18/12 -تنفيذ النهج المتكامل إزاء التمويل
إف مؤسبر األطراؼ
ُ-

(ٕٔ)

وبيط علمان باؼبعلومات اؼبعركضة يف مذكرة األمانة؛

ِ  -ينضم إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف الًتحيب بازباذ هنج متكامل إزاء معاعبة سبويل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،مع التأكيد على أف اؼبكونات الثبلثة للنهج اؼبتكامل ،كىي التعميم
كإشراؾ دكائر الصناعة كحشد التمويل اػبارجي ،سبثل مكونات متداعمة كىي صبيعها مهمة لتمويل اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف صبيع اؼبستويات ،كإذ يؤكد على أنبية تنفيذ ىذه اؼبكونات الثبلثة ،كما
ىو متفق عليو يف مقرر ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ِٕ ،ُِ/يطلب إىل األمانة مساعدة األطراؼ
يف ىذا الصدد ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،كيسلم بأنبية برنامج العمل اؼبشًتؾ لتحقيق ىذه الغاية؛
ّ  -يرحب بالفقرتُت ٓ كٖ من اؼبقرر ا س ُِ/ٕ-بشأف توجيو اتفاقية استكهومل ؼبرفق البيئة
العاؼبية ،الذم يشجع اؼبرفق على مواصلة تعزيز التآزر يف أنشطتو مع مراعاة اؼبنافع اؼبشًتكة اليت تعود على اتفاقية
بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء
اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كالنهج
االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية؛
ْ  -يرحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ،ٓ/دبا يف ذلك االتفاؽ على إنشاء الربنامج اػباص
لدعم التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة،
كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كيتطلع لرؤية بداية عملياتو
يف كقت مبكر؛
ٓ  -يرحب بأنو هبوز لؤلمُت التنفيذم ،كفقان الختصاصات الربنامج اػباص ،أف يشارؾ بصفة
مراقب يف اجتماعات اجمللس التنفيذم ؽبذا الربنامج ،كيطلب إىل األمُت التنفيذم أف وبضر تلك االجتماعات؛
كيطلب إىل األمانة أف تتعاكف ،حسب االقتضاء ،مع أمانة الربنامج اػباص؛
ٔ  -ينضم إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف تشجيع اغبكومات القادرة ،فضبلن عن القطاع اػباص،
دبا يف ذلك قطاع الصناعة ،كاؼبؤسسات كاؼبنظمات غَت اغبكومية األخرل ،كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،على
تعبئة اؼبوارد اؼبالية من أجل كضع الربنامج اػباص كالشركع يف تنفيذه بسرعة كفعالية؛
ٕ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يواصل يف ضماف أف تتخذ أنشطة األمانة كدعمها لؤلطراؼ يف
إطار اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل النهج اؼبتكامل كبرامج عمل االتفاقيات الثبلثة مرجعان ؽبا؛
ٖ-
اؼبقرر اغبايل.

يطلب إىل األمانة أيضان أف تقدـ تقريران إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل عن تنفيذ عناصر

)ٕٔ( .UNEP/CHW.12/20/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/14/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/26/Rev.1
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المقرر ا ب  : 19/12-برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية وعملياتو لفترة السنتين
2117-2116
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يبلحظ رغبة األطراؼ يف ضماف شفافية كمشوؿ ككفاءة عملية صنع القرار يف الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية فبا يتيح عبميع اؼبناطق أف تشارؾ بشكل فعاؿ يف اؼبناقشات ،كإذ يبلحظ أيضان أنبية توفَت خدمة
الًتصبة الشفوية ،باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة ،للبلداف غَت الناطقة باإلنكليزية،
ُ-
مرفق ىذا اؼبقرر؛

يعتمد برنامج عمل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-الوارد يف

ِ  -يقرر أف يبتد االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ؼبدة أربعة أياـ ،منها ما يصل إىل
ثبلثة أياـ من اعبلسات العامة اليت توفر ؽبا ترصبة شفوية متزامنة ،يطبقها األمُت التنفيذم دبركنة؛
ّ  -يدعو اعبهات القادرة إىل أف تقدـ تربعات ؼبواصلة الًتصبة الشفوية كالتحريرية لوثائق اؼبعلومات،
يف حاؿ ما اعتربىا اؼبكتب ضركرية؛
ْ  -يدعو األطراؼ كغَتىا من اعبهات إىل أف تقدـ إىل األمانة ،خبلؿ شهرين من هناية االجتماع
العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،تعليقات بشأف خرباهتا فيما يتعلق بًتتيبات عقد ذلك االجتماع؛
ٓ  -يطلب إىل األمانة ذبميع أم تعليقات كاردة من األطراؼ كغَتىا من اعبهات عمبلن بالفقرة ْ
أعبله ،ككذلك التعليقات اليت أديل هبا خبلؿ االجتماع العاشر للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كتقديبها إىل
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر لينظر فيها؛
ٔ  -يقرر بأف يعتمد يف اجتماعو الثالث عشر مقرران بشأف الًتتيبات اؼبؤسسية اليت تتبع يف اؼبستقبل
فيما ىبص عمليات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،مع مراعاة التعليقات الواردة من األطراؼ كغَتىا من
اعبهات عمبلن بالفقرة ْ أعبله.

مرفق المقرر 19/12

برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية لفترة السنتين 2117-2116
اؼبوضوعات

األنشطة

أوالً -المسائل االستراتيجية
ألف -إعبلف كارتاخينا بشأف استعراض التقدـ الذم أحرزتو األطراؼ
منع توليد النفايات اػبطرة كاعبهات األخرل يف تنفيذ خريطة
كالنفايات األخرل كالتقليل الطريق اؼبتعلقة بالعمل على تنفيذ
منها إىل اغبد األدىن إعبلف كارتاخينا.
كاستعادهتا
باء -كضع مبادئ توجيهية ُ -استعراض اؼبوجودات كتصنيف
كثائق اتفاقية بازؿ القائمة اؼبتعلقة
بشأف اإلدارة السليمة بيئيان
باإلدارة السليمة بيئيان ،كاؼبشار إليها يف
الفقرة ُْ من اؼبقرر ا ب ُ/ُِ-
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الوالية

األكلوية

اؼبقرر ا ب ِ/ُِ-
اؼبرفق الرابع لتقرير
االجتماع العاشر ؼبؤسبر
األطراؼ

عالية

اؼبقرر ا بُ/ُِ-

عالية
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اؼبوضوعات

جيم -اإلطار االسًتاتيجي

األنشطة

الوالية

األكلوية

ِ -استعراض اؼبسودات اؼبنقحة
جملموعة الكتيبات اإلرشادية العملية
كصحائف الوقائع اؼبشار إليها يف الفقرة
ُٓ من اؼبقرر ا ب ُ/ُِ-
عالية
ّ -استعراض التقدـ احملرز يف تنفيذ
برنامج عمل فريق اػبرباء العامل اؼبعٍت
باإلدارة السليمة بيئيان
استعراض التقرير اؼبرحلي عن إعداد اؼبقرر ا ب  ِ/ َُ -متوسطة
تقييم منتصف اؼبدة لئلطار تقرير االجتماع الثاين
االسًتاتيجي
عشر ؼبؤسبر األطراؼ

ثانياً  -المسائل العلمية والتقنية
ُ -العمل على استعراض صبيع القيم اؼبقرر ا ب ّ/ُِ -
ألف -اؼببادئ التوجيهية
اؼبؤقتة للمحتول اؼبنخفض من اؼبلوثات
التقنية
العضوية الثابتة الواردة يف اؼببادئ
التوجيهية التقنية اؼبشار إليها يف الفقرة
ِ من اؼبقرر ا ب ّ/ُِ -
ِ -استكماؿ اؼببادئ التوجيهية التقنية
العامة لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات
اؼبكونة من اؼبلوثات العضوية الثابتة أك
احملتوية عليها أك اؼبلوثة هبا كإعداد أك
استكماؿ مبادئ توجيهية تقنية خاصة
باؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اؼبرفقُت
ألف كجيم التفاقية استكهومل دبوجب
اؼبقررين ا س  ُِ/ٕ -كا س ُْ/ٕ -
الصادرين عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل ،دبا يف ذلك:
(أ) ربديد مستويات التدمَت كالتحوؿ
الدائم للمواد الكيميائية على كبو
يكفل أال تظهر على تلك اؼبواد
خصائص اؼبلوثات العضوية
الثابتة احملددة يف الفقرة ُ من
اؼبرفق داؿ التفاقية استكهومل عند
التخلص منها؛

عالية

عالية

عالية

(ب) ربديد طرائق التخلص اليت تعترب
سليمة بيئيان على النحو اؼبشار
إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘ من
اؼبادة ٔ يف اتفاقية استكهومل؛
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اؼبوضوعات

األنشطة

(ج) ربديد مستويات تركيز اؼبواد
الكيميائية ،حسب االقتضاء،
بغرض ربديد احملتول اؼبنخفض
من اؼبلوثات العضوية الثابتة
اؼبشار إليو يف الفقرة ُ (د) ’ِ‘
من اؼبادة ٔ يف اتفاقية استكهومل،
ألغراض االتفاقية؛

الوالية

األكلوية

عالية

باء -تعديبلت مرفقات
اتفاقية بازؿ
جيم -تقدًن التقارير الوطنية

ّ -مواصلة العمل بشأف كضع مبادئ اؼبقرر ا ب ٓ/ُِ -
توجيهية للتمييز بُت النفايات كغَت
النفايات من أجل إعداد مشركع مبادئ
توجيهية منقحة فيما يتعلق حبركة
النفايات الكهربائية كاإللكًتكنية
كاؼبعدات الكهربائية كاإللكًتكنية
اؼبستعملة عرب اغبدكد ،كال سيما فيما
يتعلق بالتمييز بُت النفايات كغَت
النفايات دبوجب اتفاقية بازؿ
ْ -النظر يف ما إذا كاف ينبغي ربديث تقرير االجتماع الثاين عالية
اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبتعلقة بًتميد عشر ؼبؤسبر األطراؼ
النفايات على األرض ( ،)D10كدبدافن
النفايات اؼبصممة خصيصان لذلك
( )D5كعمليات اؼبعاعبة الفيزيائية-
الكيميائية ( )D9كاؼبعاعبة البيولوجية
للنفايات اػبطرة (.)D8
عالية
حبث كاستعراض أية طلبات إلدخاؿ اؼبقرر ثامنانُٓ/
تغيَتات كأية تصويبات لقائمة النفايات
اؼبدرجة يف اؼبرفقُت الثامن كالتاسع من
االتفاقية.
النظر يف كضع قائمة ؼبسارات النفايات اؼبقرر ا ب  ٔ /ُِ -متوسطة
اليت ينبغي كضع إرشادات عملية
إضافية ؽبا بشأف إعداد قوائم اعبرد،
استنادان إىل التقرير الذم أعدتو األمانة،
كاالتفاؽ على تلك القائمة.

ثالثاً  -المسائل القانونية والمسائل المتعلقة باإلدارة واإلنفاذ
ألف -التشاكر مع عبنة إدارة التشاكر مع اللجنة فيما يتعلق بوضع اؼبقرر ا ب ٕ/ُِ -
آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازؿ إرشادات بشأف حكم اإلعادة دبوجب
الفقرة ِ من اؼبادة ٗ من االتفاقية،
كاالمتثاؿ ؽبا
كبشأف تنفيذ الفقرتُت ّ كْ من اؼبادة
ٗ يف االتفاقية.
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اؼبوضوعات

األنشطة

الوالية

باء -تقدًن اؼبزيد من ُ -النظر يف الصيغة اؼبنقحة ؼبشركع اؼبقرر ا ب ُ/ُِ -
التوضيحات القانونية (اؼببادرة مسرد اؼبصطلحات دبا يف ذلك
التوضيح الذم أعده الفريق العامل
القطرية)
الصغَت ؼبا بُت الدكرات اؼبعٍت
بالتوضيحات القانونية ،ككضع الصيغة
النهائية من اؼبسرد كإعداد مشركع تقرير
ؼبؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث
عشر من أجل النظر فيها كاحتماؿ
اعتمادىا.
ِ -النظر يف التوصيات اؼبتعلقة
باستعراض اؼبرفق الرابع كاؼبسائل ذات
الصلة يف إطار اؼبرفق التاسع من
االتفاقية
ّ -النظر يف اآلراء الواردة من األطراؼ
كاعبهات األخرل فيما يتعلق باستعراض
اؼبرفقُت األكؿ كالثالث لبلتفاقية
رابعاً  -التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي
ألف -برنامج شراكة اتفاقية ُ -النظر يف تقرير الفريق العامل التابع اؼبقرر ا ب ُِ/ُِ -
للشراكة من أجل العمل اؼبعنية دبعدات
بازؿ
اغبواسيب.
ِ -النظر يف القسم ّ اؼبنقح من
الوثيقة اإلرشادية اؼبتعلقة باإلدارة
السليمة بيئيان للمعدات اؼبستعملة
كاؽبالكة كتقديبها ،بعد تعديلها على
النحو اؼبناسب ،إىل مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو الثالث عشر من أجل النظر
فيها كاحتماؿ اعتمادىا
ّ -كضع خطة عمل بشأف اإلدارة اؼبقرر ا ب ُّ/ُِ -
السليمة بيئيان للنفايات اؼبنزلية ،مع
الًتكيز على احتياجات البلداف النامية
كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية ،كيشمل ذلك على سبيل اؼبثاؿ
ال اغبصر كضع كثائق ك/أك كتيبات
إرشادية تتناكؿ مسائل من قبيل أفضل
اؼبمارسات ،كمباذج األعماؿ ،كاغبلوؿ
اؼببتكرة لبلقتصاد الدائرم يف سياقات
اجتماعية كاقتصادية متنوعة ،عبلكة
على كضع مفهوـ للشراكة بغرض
مساعدة البلديات.

األكلوية
عالية

عالية

متوسطة

متوسطة
متوسطة

عالية
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اؼبوضوعات

األنشطة

الوالية

األكلوية

باء -التعاكف بُت اتفاقية بازؿ النظر يف اؼبسودة اؼبنقحة للكتيب اؼبقرر ا ب  ُٔ/ُِ -متوسطة
اإلرشادم اؼبتعلق بكيفية ربسُت مناطق
كاؼبنظمة البحرية الدكلية
االرتباط بُت الرب كالبحر ،من أجل
كفالة اؼبعاعبة السليمة بيئيان للنفايات
اليت تدخل يف نطاؽ االتفاقية الدكلية
ؼبنع التلوث الناجم عن السفن ،عند
تفريغها من السفن ،كإعداد اؼبسودة يف
صيغتها النهائية لينظر فيها مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر.
خامساً  -برنامج العمل والميزانية
الشؤكف اؼبالية كشؤكف اؼبيزانية النظر يف تقارير األمانة عن صبيع اؼبقرر ا ب  ِٓ/ُِ -متوسطة
لفًتة السنتُت َُِٔ -مصادر الدخل الوارد ،دبا يف ذلك
االحتياطيات كأرصدة الصناديق
َُِٕ
كالفوائد ،مصحوبة بعرض للنفقات
كااللتزامات الفعلية كاؼبؤقتة كاؼبتوقعة،
كيف تقارير األمُت التنفيذم عن صبيع
أكجو االنفاؽ ،قياسان إىل أبواب اؼبيزانية
اؼبتفق عليها.

106

UNEP/CHW.12/27

المقرر ا ب  :21/12 -تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يضع يف اعتباره االستقبلؿ القانوين لكل من اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف النفايات العضوية الثابتة،
كإذ يؤكد ؾبددان أف اإلجراءات اؼبتخذة لتعزيز التنسيق كالتعاكف ينبغي أف تستهدؼ تدعيم تنفيذ
االتفاقيات الثبلث على كل من اؼبستول الوطٍت كاإلقليمي كالدكيل ،كتعزيز اتساؽ التوجيهات اؼبتعلقة
بالسياسات ،كالنهوض بالفعالية يف تقدًن الدعم إىل األطراؼ ،بغية اغبد من أعبائها اإلدارية كتعظيم فعالية
ككفاءة استخداـ اؼبوارد على كل اؼبستويات،
ُ -يرحب بتقرير األمانة اؼبتعلق بتنفيذ اؼبقرر اعبامع لعاـ َُِّ بشأف تعزيز التعاكف كالتنسيق بُت
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل(ٖٔ) ،كبالتقدـ احملرز يف تنفيذ اؼبقرر؛
ِ -يشَت إىل الدعوة اؼبوجهة إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بأف هبرم ،بالتشاكر
مع اؼبدير العاـ ؼبنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كاألمُت التنفيذم ،استعراضان لنهج اإلدارة كالتنظيم
القائمُت على اؼبصفوفة ،كأف يبلغ مؤسبرات األطراؼ ،يف االجتماعات اليت ستعقدىا يف عاـ َُِٕ ،بأم
إجراءات متابعة ضركرية؛
ّ -يشَت كذلك إىل الطلب الوارد يف الفقرة َُ من اؼبقرر اعبامع إىل األمُت التنفيذم التفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل بأف يستعرض اؼبقًتحات الواردة يف مذكرة األمانة بشأف تنظيم كعمل اعبزء الذم
تستضيفو منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة من أمانة اتفاقية ركترداـ لتعزيز ترتيبات التآزر )ٔٗ(،كيطلب إىل
األمُت التنفيذم أف يقدـ تقريران عنها إىل مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا اليت ستعقد يف عاـ َُِٕ؛
(َٕ)
ْ -يعتمد االختصاصات اؼبتعلقة باستعراض ترتيبات التآزر؛
ٓ -يرجو من األمانة أف تقدـ تقرير استعراض ترتيبات التآزر الذم أعده اؼبقينموف اؼبستقلوف كأف
تقدـ مقًتحات بشأف إجراءات اؼبتابعة ،استجابة لبلستنتاجات كالتوصيات الناذبة عن االستعراض ،لكي تنظر
فيها مؤسبرات األطراؼ يف اجتماعاهتا اليت ستعقد يف عاـ َُِٕ.

مرفق المقرر ا ب 21/12 -
مشروع اختصاصات الستعراض ترتيبات أوجو التآزر
أوالً  -الهدف
ُ  -ينبغي أف هتدؼ اإلجراءات اؼبتخذة لتعزيز التنسيق كالتعاكف إىل تدعيم تنفيذ االتفاقيات الثبلث على
اؼبستول الوطٍت كاإلقليمي كالدكيل ،كتعزيز اتساؽ التوجيهات اؼبتعلقة بالسياسات ،كالنهوض بالفعالية يف تقدًن
الدعم إىل األطراؼ كاغبد من أعبائها اإلدارية كتعظيم فعالية ككفاءة استخداـ اؼبوارد على كل اؼبستويات.

(ٖٔ(  ،UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1اؼبرفق األكؿ.
(ٗٔ) UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/9
(َٕ(  ،UNEP/CHW.12/23/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.7/17/Rev.1-UNEP/POPS/COP.7/33/Rev.1اؼبرفق الثاين.
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ِ  -كتوجز ىذه الوثيقة مشركع االختصاصات الستعراض ترتيبات التآزر الذم سينفذ عمبلن بالفقرة ٓ من
القرار اعبامع لعاـ َُِّ .كسييجرل االستعراض عن طريق تقييم مستقل لتنفيذ كتأثَت األنشطة اؼبشًتكة
كالوظائف اإلدارية اؼبشًتكة ،دبا يف ذلك اػبدمات ،على صبيع اؼبستويات.
ّ  -كيهدؼ االستعراض إىل مساعدة مؤسبرات األطراؼ على ربليل عمليات التآزر ،كاألىداؼ العامة،
بطريقة شاملة .كمن مث ،ينبغي أف يبُت التقرير عن نتائج االستعراض كالنتائج اإلهبابية احملرزة كالتحديات
كالفجوات ككذلك الدركس اؼبستفادة ،كما كاف لكل تلك النتائج من تأثَت على صبيع اؼبستويات .كإىل جانب
تقييم ـبتلف عناصر عمليات التآزر ،ينبغي أف يوصي تقرير االستعراض بأم إجراءات متابعة ضركرية .كينبغي
أف يكوف بوسع مؤسبر األطراؼ أف وبدد الكيفية اليت يبكن هبا تعزيز ترتيبات التآزر ،كما يتعُت تكييفو أك تعديلو
يف اؼبستقبل بناء على التوصيات اليت يتم الًتكيز عليها يف التقييم لزيادة تأثَت االتفاقيات.

ثانياً  -المنهجية
ْ  -ستستقدـ األمانة خبَت تقييم مستقبلن للقياـ بأعماؿ االستعراض .كسيجمع خبَت التقييم معلومات من
األطراؼ عن ذبارهبا اؼبتعلقة بًتتيبات التآزر .كسيستخدـ خبَت التقييم أساليب متنوعة لذلك الغرض ،مثل
االستبيانات كإجراء اؼبقاببلت مع األطراؼ ،مع مراعاة التوازف اإلقليمي كاعبنساين ،ككذلك مع أعضاء اؼبكاتب
كاؽبيئات الفرعية ،كمع موظفي األمانة اؼبوجودين يف جنيف كيف ركما ،كمع اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ
كاستكهومل ،كمع أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة.
ٓ  -كسيتضمن التقرير عن نتائج االستعراض ترتيبات التآزر من كجهة نظر األطراؼ كاألمانة كأصحاب
اؼبصلحة اآلخرين ،على اؼبستول الوطٍت كاإلقليمي كالدكيل.
كسيغطي االستعراض الفًتة من كقت اعتماد مقررات التآزر األكىل يف عاـ ََِٓ حىت عاـ َُِٓ.

ٔ-

ٕ  -كسينظر خبَت التقييم أيضان يف التقارير التالية ،كسينظر ،مىت اقتضي األمر ،يف اإلجراءات اليت ازبذهتا
مؤسبرات األطراؼ تنفيذان للتوصيات الواردة يف كل تقرير منها:
(أ)

قرارات التآزر الصادرة عن مؤسبرات األطراؼ ،كما يتصل هبا من تقارير االجتماعات؛

(ب) اقًتاح األمُت التنفيذم بشأف تنظيم أمانات االتفاقيات الثبلث يف ِِ كانوف األكؿ/ديسمرب

(ُٕ)

َُُِ؛

(ج) كثائق اؼبعلومات األساسية ككثائق األفكار التمهيدية الصادرة من الفريق العامل اؼبشًتؾ
اؼبخصص اؼبعٍت بتعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل؛
(د) تقرير الدراسة االستقصائية عن االجتماعات اؼبشًتكة كالتعاقبية للجنة استعراض اؼبلوثات
العضوية الثابتة كعبنة استعراض اؼبواد الكيميائية؛
(ق) التقارير اؼبتعلقة بتنفيذ األنشطة اؼبشًتكة ،اليت قدمت إىل مؤسبرات األطراؼ؛
(ك) تقرير اػببَت االستشارم بشأف استعراض توصيفات الوظائف؛

(ُٕ( .UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2 /INF 7
(ِٕ( .UNEP/CHW.12/INF/45-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/31-UNEP/POPS/COP.7/INF/51
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(ّٕ)

(ز) التقارير اؼبتعلقة باستعراض ترتيبات التآزر اليت قدمت إىل مؤسبرات األطراؼ يف عاـ َُِّ،
دبا يف ذلك خبلصة كافية لتعليقات البلداف؛

(ح) التقرير اػبتامي لعملية اؼبراجعة اليت أجراىا مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمم اؼبتحدة
(ْٕ)
بشأف التنسيق كالتعاكف بُت اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل؛
(ط) التقارير ذات الصلة الصادرة من اؼبراكز اإلقليمية؛
(م) التقارير ذات الصلة اؼبنشورة على اؼبواقع الشبكية لبلتفاقيات؛
(ؾ) التقارير ذات الصلة اؼبقدمة من األطراؼ كمن أصحاب اؼبصلحة اآلخرين.

ثالثاً  -تقرير بشأن نتائج االستعراض

ٖ  -سيعرض تقرير عن نتائج استعراض ترتيبات التآزر على مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل يف اجتماعاهتا يف عاـ َُِٕ كسيتضمن التقرير العناصر التالية:
(أ)

موجز تنفيذم؛

(ب) مقدمة؛
(ج) استعراض تنفيذ كتأثَت األنشطة اؼبشًتكة التالية على صبيع اؼبستويات:
’ُ‘ اؼبساعدة التقنية؛
’ِ‘ األنشطة العلمية كالتقنية ،دبا يف ذلك إشراؾ األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة يف
حوار مستنَت من أجل حفز زيادة إدماج العلوـ يف تنفيذ االتفاقيات على اؼبستويُت
اإلقليمي كالوطٍت؛
’ّ‘ اؼبراكز اإلقليمية؛
’ْ‘ آلية تبادؿ اؼبعلومات؛
’ٓ‘ الوعي العاـ كالتواصل اػبارجي كاؼبنشورات؛
’ٔ‘ تقدًن التقارير.
(د)

استعراض تنفيذ كتأثَت الوظائف اإلدارية اؼبشًتكة؛

(ق) اآلثار العامة لًتتيبات التآزر على:
’ُ‘ الظهور السياسي لبلتفاقيات؛
’ِ‘ فعالية التمويل كاؼبساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقيات؛
’ّ‘ سباسك السياسات؛
’ْ‘ الكفاءة من حيث التكاليف؛
’ٓ‘ اإلجراءات اإلدارية؛
(ّٕ(  UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/5ك.UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/6
(ْٕ( .UNEP/CHW.12/INF/43-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/29-UNEP/POPS/COP.7/INF/49
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’ٔ‘ قدرة األطراؼ على تنفيذ االتفاقيات.
(ك) االستنتاجات كالتوصيات اؼبتعلقة بأعماؿ اؼبتابعة.
ٗ-

كيف إطار استعراض األنشطة اؼبشًتكة ،سيتضمن التقرير أيضان بعض التقييمات احملددة:

(أ) فيما يتعلق باألنشطة اؼبشًتكة اؼبتعلقة باؼبساعدة التقنية ،سيتضمن تقييمان للشراكات كلربنامج
اؼبساعدة التقنية التابع لؤلمانة؛
(ب) فيما يتعلق األنشطة العلمية كالتقنية ،سيتضمن تقييمان للتعاكف كالتنسيق بُت اؽبيئات التقنية
لبلتفاقيات الثبلث؛
(ج) فيما يتعلق اإلدارة الشاملة ،سيتضمن تقييمان ألنشطة التعاكف كالتنسيق الدكليُت اؼبنفذة بصورة
مشًتكة لبلتفاقيات ،ككذلك تقييمان للخربة اؼبكتسبة يف تنظيم اجتماعات تعاقبية ؼبؤسبرات األطراؼ يف
االتفاقيات الثبلث.
َُ  -كسيكوف التقرير مركزان كمقتضبان ،كسيتاح موجزه التنفيذم باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة.
ُُ  -كستيقدـ األمانة التقرير إىل مؤسبرات األطراؼ كي تنظر فيو إباف االجتماعات اليت ستعقدىا يف عاـ
َُِٕ.
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المقرر ا ب  :21/12 -آلية مركز تبادل المعلومات
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ  -يبلحظ التقدـ احملرز يف تنفيذ اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات كاليت ينبغي أف تعمل كمنرب
لتبادؿ اؼبعلومات كنشرىا؛
ِ  -وبيط علمان باسًتاتيجية اآللية اؼبشًتكة اؼبقًتحة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات )75(،كيدعو األطراؼ
كغَتىا من اعبهات لتقدًن تعليقاهتا حبلوؿ ُّ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ إىل األمانة بشأف االسًتاتيجية،
كخباصة نطاقها بشأف األكلويات كاالحتياجات الوطنية كاإلقليمية فيما يتعلق بآلية تبادؿ اؼبعلومات ،كاألىداؼ
اؼببينة يف الفرع رابعان من االسًتاتيجية؛
ّ  -يسلم بالدكر الذم يبكن أف تضطلع بو اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات يف تيسَت تبادؿ
اؼبعلومات ذات الصلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات بُت األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة
كتعزيز فهم اعبوانب العلمية كالفنية كالقانونية لبلتفاقيات الثبلث؛

ْ  -يدرؾ الثغرات اؼبتعلقة يف الوصوؿ إىل اؼبعلومات كاؼبعارؼ العلمية ،كعدـ كفاية قدرات البلداف
النامية لتوفَت اؼبدخبلت العلمية ؼبختلف العمليات يف إطار االتفاقيات ،كاغباجة إىل اؼبشورة العلمية كالتقنية فيما
يتعلق بالتنفيذ؛ كيبلحظ الدكر الذم يبكن أف تلعبو اسًتاتيجية آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات يف معاعبة ىذه
القضايا؛
ٓ-

يطلب إىل االمانة:

أف توفر لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،إمكانية اغبصوؿ على
(أ)
اؼبعلومات اؼبواضيعية ذات الصلة باالتفاقيات من خبلؿ آلية مركز تبادؿ اؼبعلومات ،دبا يف ذلك من األطراؼ
كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة ،بشأف اجملاالت ذات األكلوية التالية:
’ُ‘ اػبطط كاالسًتاتيجيات الوطنية ،مثل خطط العمل الوطنية يف إطار اتفاقية ركترداـ
كخطط التنفيذ الوطنية يف إطار اتفاقية استكهومل؛
’ِ‘ اإلدارة السليمة بيئيان للمواد الكيميائية كالنفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات؛
’ّ‘ ـبزكنات مسارات النفايات ذات األكلوية ،مثل النفايات اإللكًتكنية كنفايات الزئبق
كنفايات اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كاؼببادئ التوجيهية التقنية ذات الصلة؛
’ْ‘ االذبار غَت اؼبشركع ،كفقان لبلتفاقيات؛
’ٓ‘ اؼبلوثات العضوية الثابتة ،اؼبدرجة يف اتفاقية استكهومل ،دبا يف ذلك اؼبعلومات ذات
الصلة عن قوائم اعبرد كاإلعفاءات ،كأفضل التكنولوجيات اؼبتاحة كأفضل اؼبمارسات
البيئية ،كتقييمات اؼبخاطر كموجزات اؼبخاطر؛
’ٔ‘ اؼبواد الكيميائية اؼبدرجة يف اتفاقية ركترداـ ،دبا فيها اؼبعلومات الواردة يف كثائق توجيو
القرارات؛
(ٕٓ)

.UNEP/CHW.12/INF/50-UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/36-UNEP/POPS/COP.7/INF/56
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’ٕ‘ التقارير الوطنية ،كإجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم كإجراءات اإلخطارات األخرل دبوجب
االتفاقيات؛
’ٖ‘ اؼبسائل القانونية ،مثل اإلجراءات التنظيمية النهائية ،كردكد البلداف اؼبستوردة،
كإخطارات التصدير دبوجب اتفاقية ركترداـ كالتعاريف الوطنية للنفايات ،كالتشريعات
الوطنية كاالتفاقات الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ ،كالقيود اؼبفركضة على االستَتاد/التصدير
دبوجب اتفاقية بازؿ؛
’ٗ‘ نقل التكنولوجيا كنقل اؼبعرفة الفنية؛
’َُ‘ توفَت اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية البلزمة؛
’ُُ‘ اؼبراكز اإلقليمية؛
(ب) أف تعد اسًتاتيجية مشًتكة منقحة آللية مركز تبادؿ اؼبعلومات ،لكي تنظر فيها مؤسبرات
األطراؼ يف اجتماعاهتا يف عاـ َُِٕ ،آخذ نة بعُت االعتبار التحديات اؼبشار إليها يف الفقرة ْ أعبله ،دبا يف
ذلك بناء القدرات لتسهيل استخداـ اآللية اؼبشًتكة ؼبركز تبادؿ اؼبعلومات ،كالتعليقات الواردة من األطراؼ
كغَتىا من اعبهات عمبلن بالفقرة ِ أعبله كتقرير اؼبقينم اؼبستقل الذم سيجرم تقييمان الستعراض أكجو التآزر.
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المقرر ا ب  :22/12 -من العلم إلى العمل
إف مؤسبر األطراؼ،
ُ-

يدرؾ أنبية الصلة بُت العلوـ كالسياسات يف ربقيق فعالية االتفاقيات؛

ِ  -يشدد على اغباجة اىل الدعم العلمي لصنع القرارات كالسياسات بشأف اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية كالنفايات اػبطرة على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليمي؛
ّ  -يدرؾ اغباجة اىل زيادة الوصوؿ إىل فهم علمي يف البلداف النامية لتعزيز عملية صنع القرار
اؼبستنَت بشأف تنفيذ االتفاقيات؛
ْ  -يطلب اىل األمانة أف تضع ،بعد أف تأخذ يف االعتبار أدكار اؽبيئات العلمية لبلتفاقيات ،كيف
حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،كأف تقدـ ؼبؤسبرات األطراؼ يف عاـ َُِٕ ،خارطة طريق لزيادة إشراؾ األطراؼ كغَتىا
من أصحاب اؼبصلحة يف اغبوار اؼبستنَت لتعزيز اإلجراءات القائمة على العلم لتنفيذ االتفاقيات على اؼبستويُت
اإلقليمي كالوطٍت .كينبغي أف تأخذ خارطة الطريق يف االعتبار ما يلي:
استكشاؼ أنشطة جديدة يف نطاؽ كاليات اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات
(أ)
اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد
كيميائية كمبيدات آفات معنية خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية
الثابتة ،كذلك لتعزيز التدخبلت القائمة على العلم يف تنفيذ االتفاقيات؛
(ب) معاعبة الثغرات يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كاؼبعارؼ العلمية ،كنقص القدرة على توفَت
اؼبدخبلت العلمية يف ـبتلف العمليات يف إطار االتفاقيات ،كاغباجة إىل اؼبشورة العلمية كالتقنية بشأف تنفيذ
االتفاقيات؛
(ج) تيسَت عملية تبادؿ اؼبعلومات العلمية كالتقنية فيما بُت األطراؼ كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة،
كتعزيز الفهم باعبوانب العلمية كالتقنية لبلتفاقيات الثبلث؛
إمكانيات التعاكف كالتنسيق مع فرع اؼبواد الكيميائية يف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبنظمات
(د)
األخرل ذات الصلة كاؽبيئات العلمية كأصحاب اؼبصلحة.
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المقرر ا ب  :23/12 -مكان وموعد انعقاد االجتماعات التالية لمؤتمرات األطراف في اتفاقيات
بازل ،وروتردام واستكهولم
إف مؤسبر األطراؼ
ُ  -يقرر عقد اجتماعو الثالث عشر يف جنيف خبلؿ الفًتة من ِْ نيساف/أبريل إىل ٓ أيار/مايو
َُِٕ  ،بالتعاقب مع االجتماع الثامن ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاالجتماع الثامن ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة؛ كاليت سوؼ تشمل جلسات مشًتكة ،حيثما كاف
مناسبان ،بشأف قضايا مشًتكة؛
ِ  -يقرر أيضان أف يشتمل االجتماع على جزء رفيع اؼبستول ال تتجاكز مدتو يومان كاحدان؛
ّ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم ،من أجل مساعدة األطراؼ يف التحضَت لبلجتماعات التعاقبية،
أف يقدـ الدعم ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،إىل االجتماعات اإلقليمية للمساعدة يف العمليات التحضَتية اإلقليمية
اليت يتم تنسيقها مع االجتماعات اإلقليمية األخرل.
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المقرر ا ب  :24/12 -مشروع مذكرة تفاىم بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األطراف في
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
إف مؤسبر األطراؼ
إذ يشَت إىل االستقبللية القانونية ؼبؤسبر األطراؼ ،كيشَت أيضان إىل أف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبػيسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة تتمتع
بسلطة متساكية يف ازباذ القرار كل يف إطار كاليتو،
ُ  -وبيط علمان دبشركع مذكرة التفاىم اؼبقًتح بُت مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف
نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد كاؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فيما يتعلٌق بتقدًن
()76
خدمات األمانة إىل اتفاقية بازؿ من قبل الربنامج؛
ِ  -يرحب بقياـ اؼبدير التنفيذم بإنشاء فريق عمل معنية بفعالية الًتتيبات اإلدارية كالتعاكف الربناؾبي
بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يوفنر ؽبا الربنامج خدمات األمانة؛

ّ  -وبيط علمان بالتقرير اؼبرحلي الذم أعده اؼبدير التنفيذم بشأف أعماؿ فريق العمل عمبلن بقرار
صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ُِ/بشأف العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة
()77
األطراؼ؛
ْ  -يبلحظ أف العديد من القضايا اليت مت تناكؽبا يف مشركع مذكرة التفاىم هبرم مناقشتها حاليان
من قبل فريق العمل ،كيقرر أف ينتظر فريق العمل إلقباز عملو قبل ازباذ قرار هنائي بشأف مذكرة التفاىم؛
ٓ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يواصل اؼبشاركة بنشاط يف أعماؿ فريق العمل مع إببلغ
كاستشارة مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل بشأف أعماؿ فريق العمل خبلؿ فًتة
ما بُت الدكرات؛
ٔ  -يدعو اؼبدير التنفيذم إىل مواصلة إببلغ مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل عند إعداد كثائق اجتماع الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف العبلقة بُت الربنامج
كاتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل؛
ٕ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يعد ،بالتشاكر مع اؼبدير التنفيذم كآخذان يف االعتبار نتائج
مداكالت صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الثانية بشأف العبلقة بُت الربنامج كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ ،مشركعان منقحان ؼبذكرة تفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ كاؼبدير التنفيذم للربنامج بشأف تقدًن
الربنامج خدمات األمانة التفاقية بازؿ ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده يف االجتماع الثالث عشر.

(ٕٔ)  ،UNEP/CHW.12/25اؼبرفق.
(ٕٕ) .UNEP/CHW.12/INF/56
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المقرر ا ب  :25/12 -برنامج العمل والميزانية التفاقية بازل لفترة السنتين 2117-2116
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ وبيط علمان بالتقارير اؼبالية عن الصناديق االستئمانية التفاقية بازؿ لعاـ َُِْ  ،كالنفقات اؼبقدرة
لعاـ َُِٓ من الصندكؽ االستئماين التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب
()78
اغبدكد (الصندكؽ االستئماين التفاقية بازؿ)،
كإذ وبيط علمان أيضان بتقرير اؼبراجعة ؼبكتب اإلشراؼ الداخلي (الرقم َُِْ )َِْ/اؼبعنوف ’’تقدًن
خدمات دعم األمانة لبلتفاقيات على كبو يتسم بالكفاءة كالفعالية‘‘ كباعبهود اليت تبذؽبا األمانة للتقدير الكمي
للنتائج اليت ربققت يف تنفيذ اػبدمات اؼبشًتكة كفقان للتوصيات الواردة يف التقرير،
كإذ وبيط علمان كذلك بقرار اعبمعية العامة َٔ ،ِّٖ/اليت كافقت دبوجبو اعبمعية على اعتماد األمم
اؼبتحدة للمعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ،
كإذ يدرؾ أف اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ تقتضي توفَت اعتماد كامل للديوف اؼبشكوؾ يف
ربصيلها فيما يتعلق بالديوف اؼبتأخرة ألكثر من أربعة أعواـ ،كتيسَت اعتمادات نسبية للمتأخرات األقرب عهدان،
كأنو نتيجة لذلك سيتعُت حسم مبلغ مقدر ب ػ ػ ػ ػ ْٖٗ ُٖٔ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة من رصيد
هناية عاـ َُِْ للصندكؽ االستئماين التفاقية بازؿ لتغطية الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها ،كال يبكن استخداـ
ذلك اؼببلغ ؼبصلحة صبيع األطراؼ خبلؿ فًتة السنتُت َُِٔ،َُُٕ-

أوالً  -الصندوق االستئماني التفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
ُ  -وبيط علمان بتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإنشاء حساب تشغيلي كاحد لتغطية
تكاليف اؼبوظفُت كيف ىذا الصدد يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتوفَت معلومات إضافية،
تتاح فوران عن طريق مكاتب مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص
منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات
آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،عن اآلثار
العملية ؼبثل ىذا الًتتيب ،كعن إنشاء صندكؽ استئماين عاـ مشًتؾ كاحد التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل
كتقدًن توصيات بشأف أم تغيَتات الزمة يف القواعد اؼبالية ،لبلسًتشاد هبا يف ازباذ مقرر يف االجتماعات
القادمة ؼبؤسبرات األطراؼ؛
ِ  -يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل حبث إمكانية إنشاء صندكؽ استئماين
طوعي مشًتؾ كاحد التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،كتوفَت معلومات ؼبكاتبها يف أقرب كقت فبكن كتقدًن
اؼبقًتحات يف االجتماعات التالية ؼبؤسبرات األطراؼ؛
ّ  -يوافق على اؼبيزانية الربناؾبية التفاقية بازؿ لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-دبقدار
ْٖٓ ََٖ ْ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة لعاـ َُِٔ ،كدبقدار َٗٗ َّٔ ْ دكالران من دكالرات

(ٖٕ) انظر .UNEP/CHW.12/INF/39
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الواليات اؼبتحدة لعاـ َُِٕ ،لؤلغراض الواردة يف اعبدكؿ ُ من ىذا اؼبقرر ،كاؼببينة حسب رموز بنود اؼبيزانية
يف اعبدكؿ ِ من ىذا اؼبقرر؛
ْ  -يأذف لؤلمُت التنفيذم التفاقية بازؿ بأف يلتزـ بتخصيص موارد مالية دبقدر اؼبيزانية التشغيلية
اؼبعتمدة استنادان إىل اؼبوارد النقدية اؼبتاحة؛
ٓ  -يقرر احملافظة على احتياطي رأس اؼباؿ العامل عند مستول ُٓ يف اؼبائة من اؼبتوسط السنوم
للميزانيات التشغيلية للفًتة ََُُِِٕٔ-؛
ٔ  -يعتمد اعبدكؿ اإلرشادم لؤلنصبة اؼبقررة لقسمة النفقات لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-الوارد
يف اعبدكؿ ْ من ىذا اؼبقرر ،كيأذف لؤلمُت التنفيذم ،كفقان للنظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لؤلمم اؼبتحدة ،بتعديل
اعبدكؿ ليشمل كل األطراؼ اليت تصبح االتفاقية نافذة بالنسبة ؽبا قبل ُ كانوف الثاين/يناير َُِٔ بالنسبة
لعاـ َُِٔ ،كقبل ُ كانوف الثاين/يناير َُِٕ بالنسبة لعاـ َُِٕ؛
ٕ  -يدرؾ أف اؼبسانبات يف الصندكؽ االستئماين التفاقية بازؿ مستحقة حبلوؿ ُ كانوف
الثاين/يناير أك يف ذلك التاريخ من كل عاـ بالنسبة للمسانبات اليت أدرجت يف اؼبيزانية ،كيطلب إىل األطراؼ
تسديد مسانباهتا على الفور ،كيشجع األطراؼ اليت ىي يف كضع يبكنها من ذلك أف تسدد مسانباهتا حبلوؿ
ُٔ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ للسنة التقويبية َُِٔ ،كحبلوؿ ُٔ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٔ للسنة
التقويبية َُِٕ ،كيطلب إىل األمانة إببلغ األطراؼ دببالغ مسانباهتا يف أقرب كقت فبكن يف السنة السابقة
للسنة اليت تكوف فيها ىذه اؼبسانبات مستحقة؛
ٖ  -يبلحظ مع القلق أف عددان من األطراؼ مل يسدد اؼبسانبات يف الصندكؽ االستئماين التفاقية
بازؿ لسنة َُِْ كالسنوات السابقة ،فبا يتناىف مع أحكاـ الفقرة ّ (أ) من القاعدة ٓ من القواعد اؼبالية،
كوبث األطراؼ على سداد مسانباهتا على الفور حبلوؿ ُ كانوف الثاين/يناير أك يف ذلك التاريخ من كل عاـ
ينطبق عليو سداد اؼبسانبات؛
ٗ  -يقرر فيما يتعلق باؼبسانبات اؼبستحقة ابتداء من ُ كانوف الثاين/يناير ََُِ كما بعد ذلك،
أف أم فبثل لطرؼ عليو متأخرات لفًتة سنتُت أك أكثر لن يكوف مؤىبلن ليصبح عضوان يف مكتب مؤسبر
األطراؼ ،أك عضوان يف أم ىيئة فرعية ؼبؤسبر األطراؼ؛ على أال ينطبق ذلك على األطراؼ من بُت أقل البلداف
مبوان ،أك الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،أك األطراؼ اليت كافقت على جدكؿ اؼبدفوعات كتلتزـ بو كفقان للقواعد
اؼبالية؛
َُ  -يذكر بأحكاـ الفقرة ّ (ق) من اؼبادة ٓ من القواعد اؼبالية فيما يتعلق دبتأخرات اؼبسانبات
الواجبة السداد من ُ كانوف الثاين/يناير ََُِ كما فوؽ ،كيقرر أف أم فبثل ألم طرؼ عليو متأخرات يف
مسانباتو ألربع سنوات أك أكثر كمل يوافق أك ال وبًتـ جدكؿ تسديد مطبق كفقان للفقرة ّ (د) من اؼبادة ٓ من
القواعد اؼبالية ال يكوف مؤىبلن لتلقي الدعم اؼبايل غبضور حلقات العمل اليت تينظم بُت الدكرات كاالجتماعات
غَت الرظبية األخرل ،نظران إىل أف اؼبتأخرات اليت كانت عالقة ألكثر من أربعة أعواـ هبب أف تعامل باعتبارىا
ديوف مشكوؾ يف ربصيلها بنسبة ََُ يف اؼبائة كفقان للمعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ؛
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ُُ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم ،كيدعو رئيس مؤسبر األطراؼ ،إىل القياـ عرب رسالة مشًتكة موقعة،
بإخطار كزراء خارجية األطراؼ اليت عليها متأخرات يف مسانباهتا كدعوهتا الزباذ إجراء عاجل ،كتقدًن شكر
لؤلطراؼ اليت ردت بصورة إهبابية بدفع اشًتاكاهتا غَت اؼبسددة؛
ُِ  -يقرر كذلك النظر ؾبددان يف اجتماعو اؼبقبل يف حوافز كتدابَت إضافية ؼبعاعبة مسألة متأخرات
اؼبسانبات يف اؼبيزانية األساسية لبلتفاقيات بطريقة تتسم بالفعالية كالكفاءة؛
ُّ  -وبيط علمان باعبدكؿ اإلرشادم ؼبوظفي األمانة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-اؼبستخدـ
ألغراض حساب التكلفة لتحديد إصبايل اؼبيزانية الواردة يف اعبدكؿ ٓ من ىذا اؼبقرر؛
ُْ  -يأذف لؤلمُت التنفيذم دبواصلة ربديد مستويات التوظيف ،كأعداد مبلؾ اؼبوظفُت يف األمانة
كىيكلها بطريقة مرنة ،شريطة أال يتجاكز التكاليف اإلصبالية لعدد اؼبوظفُت احملددة يف اعبدكؿ ٓ من ىذا اؼبقرر
لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-حسب توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف تقريره اؼبتعلق دبراجعة
اغبسابات؛
ُٓ  -يدعو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل مواصلة العمل على ضماف سبويل تدريب
اؼبوظفُت ،امتثاالن ؼببدأ التدريب اإللزامي للموظفُت الذم تنتهجو األمم اؼبتحدة ،من تكاليف دعم الربامج ،نظران
إىل أف ىذا التدريب يبثل تكاليف عامة يف إطار عمليات األمانة؛

ثانياً  -الصندوق االستئماني لمساعدة البلدان النامية والبلدان األخرى
المحتاجة إلى المساعدة التقنية في تنفيذ اتفاقية بازل
ُٔ  -وبيط علمان بتقديرات التمويل اؼبدرجة يف اعبدكؿ ّ من ىذا اؼبقرر لؤلنشطة اؼبضطلع هبا يف
إطار االتفاقية كاليت ينبغي أف سبوؿ من الصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة إىل
اؼبساعدة التقنية يف تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد
(الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت) كاليت تبلغ َُِ ُٕٗ ْ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة لسنة
َُِٔ ،يف حُت يبلغ مقدارىا ْٕٗ ّّّ ْ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة لسنة َُِٕ؛
ُٕ  -يشَت إىل أف احتياجات الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت الواردة يف اؼبيزانية سبثل أفضل
اعبهود الرامية إىل جعل ىذه االحتياجات كاقعية ،كتربز األكلويات اليت اتفقت عليها كل األطراؼ ،كوبث
األطراؼ ،كيدعو غَت األطراؼ كاعبهات األخرل إىل تقدًن تربعات للصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتشجيع
اؼباكبُت على تقدًن اؼبسانبات؛
ُٖ  -يشَت أيضان إىل أنبية توفَت سبويل يف الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت ؼبشاركة األطراؼ من
البلداف النامية ،كبوجو خاص أقل البلداف مبوان ،كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا
دبرحلة انتقاؿ يف اجتماعات االتفاقية؛
ُٗ  -وبث األطراؼ ،كيدعو اعبهات األخرل اليت ىي يف كضع يبكنها من ذلك أف تساىم على كبو
عاجل يف الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت بغية ضماف اؼبشاركة الكاملة كالفعالة لؤلطراؼ من البلداف النامية،
كبوجو خاص أقل البلداف مبوان ،كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف
اجتماعات مؤسبر األطراؼ؛
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ثالثاً  -التحضيرات لفترة السنتين المقبلة

َِ  -يقرر استمرار الصندكقُت االستئمانيُت لبلتفاقية إىل تاريخ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٕ،
كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة سبديد فًتة الصندكقُت لتشمل فًتة السنتُت َُِٔ-
َُِٕ ،رىنان دبوافقة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة للربنامج؛
ُِ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم ،يف سياؽ التقرير عن تنفيذ األنشطة اؼبشًتكة كاحملددة لبلتفاقية،
إدراج فرع بشأف خطة عمل الشؤكف اعبنسانية؛
ِِ  -يطلب أيضان إىل األمُت التنفيذم ،كاضعان يف االعتبار اؼبقرر ا ب ا  ُ/ِ-بشأف تعزيز التعاكف
كالتنسيق فيما بُت اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،إىل مواصلة تعزيز الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد اؼبالية
كالبشرية كفقان لؤلكلويات اليت كضعها مؤسبر األطراؼ ،كتقدًن تقرير عن نتائج جهوده يف ىذا الشأف؛
ِّ  -يطلب كذلك إىل األمُت التنفيذم إعداد ميزانية لفًتة السنتُت َُِٖ َُِٗ-لينظر فيها
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو الثالث عشر ،مع توضيح اؼببادئ الرئيسية ،كاالفًتاضات ،كاالسًتاتيجية الربناؾبية اليت
تستند إليها اؼبيزانية ،كعرض النفقات للفًتة َُِٖ َُِٗ-يف شكل برناؾبي كيف شكل رموز بنود ميزانية على
حد سواء؛
ِْ  -يشَت إىل ضركرة تيسَت كضع األكلويات بتوفَت اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب لؤلطراؼ عن اآلثار
اؼبالية للخيارات اؼبتعددة ،كؽبذا الغرض ،يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يدرج يف اؼبيزانية التشغيلية اؼبقًتحة لفًتة
السنتُت َُِٖ َُِٗ-سيناريوىُت لبدائل سبويل تأخذ يف االعتبار أم أكجو كفاءة يتم ربديدىا على ضوء
الفقرة ِِ أعبله ،كتستند إىل ما يلي:
تقييم األمُت التنفيذم للتغيَتات اؼبطلوبة يف اؼبيزانية التشغيلية كاليت ال ينبغي أف تتجاكز زيادة
(أ)
بنسبة ٓ يف اؼبائة من مستول َُِٔ َُِٕ-بالقيم اإلظبية لتمويل كل اؼبقًتحات اليت ؽبا آثار مًتتبة يف
اؼبيزانية قبل انعقاد مؤسبر األطراؼ؛
(ب)

اإلبقاء على اؼبيزانية التشغيلية دبستول ميزانية َُِٔ َُِٕ-من حيث القيم االظبية؛

ِٓ  -يطلب إىل األمُت التنفيذم أف يقدـ إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كإىل اؼبكتب تقريران عن
صبيع مصادر الدخل الوارد ،دبا يف ذلك األرصدة االحتياطية كأرصدة الصندكؽ كالفوائد إىل جانب النفقات
كااللتزامات الفعلية كاؼبؤقتة كاؼبتوقعة ،كتقريران عن صبيع النفقات مقابل بنود اؼبيزانية اؼبتفق عليها.
ِٔ -كيطلب أيضان إىل األمُت التنفيذم أف يقدـ إىل االجتماع العادم الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ،
حيثما اقتضى األمر ،تقديرات التكاليف لئلجراءات اليت تًتتب عليها آثار يف اؼبيزانية كاليت مل ترد يف مشركع
برنامج العمل ،كلكنها مدرجة يف مشركعات اؼبقررات اؼبقًتحة ،كذلك قبل أف يعتمد مؤسبر األطراؼ ىذه
اؼبقررات؛
ِٕ  -يشدد على ضركرة ضماف أف احتياجات الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت اؼبقًتحة للفًتة
َُِٖ َُِٗ-الواردة يف اؼبيزانية ىي احتياجات كاقعية ،كسبثل األكلويات اليت اتفقت عليها كل األطراؼ من
أجل تشجيع تقدًن اؼبسانبات من صبيع اؼبصادر.
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الجدول 1
الميزانية البرنامجية للفترة ( 2117–2116بدوالرات الواليات المتحدة)
األنشطة المتعلقة باتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
-1
رقم النشاط
2117-2116

المؤتمرات واالجتماعات
األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون الصندوق االستئماني
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني
الصندوق
الصندوق
للصندوق االستئماني
االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التقني
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني الطوعي
االستئماني العام
الطوعي
للتعاون التقني
الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
ار
اب
ُ
(ا ب)

االجتماع الثالث عشر
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
بازؿ (دبا يف ذلك جزء
رفيع اؼبستول ؼبدة يوـ
كاحد)

ِ
(ا ر)

االجتماع الثامن ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
(دبا يف ذلك جزء رفيع
اؼبستول ؼبدة يوـ كاحد)

ّ
(ا س)

االجتماع الثامن ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل (دبا يف ذلك
جزء رفيع اؼبستول ؼبدة يوـ
كاحد)

ْ
(ا ب)

االجتماع العاشر للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية
التفاقية بازؿ

ٓ
(ا ر)

االجتماعاف الثاين عشر
كالثالث عشر للجنة

ََََٓ

َََ َٓ

َََ ِِْ

َََ ِِْ

َََ َّ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ

ٕٓٓ َٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ُّٓ

َََ َّ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ِٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ َٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ُّٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ِٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ٕٓٓ ٕٓٓ ُّٔ ٖٕٗ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ

َْٔ ِٖٓ ّٓٓ ٖٗ

َْٔ ِٖٓ

ّٓٓ ٖٗ

ِٖٗ ّْٕ ُِٓ ٗٔٔ

َْٔ ِٖٓ

َْٔ ِٖٓ

َِٖ ُٕٓ

ّٓٓ ٖٗ
120

UNEP/CHW.12/27

رقم النشاط
2117-2116

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
للصندوق
ق
و
د
ن
للص
ق
و
د
ن
للص
االستئماني
الصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون
ق
دو
للصن
ق
دو
للصن
االستئماني
الصندوق
الصندوق
لصندوق
ا
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التقني
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني الطوعي
االستئماني
االستئماني
الطوعي
الخاص االستئماني العام الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ا ب للتعاون التقني ا ر
ار
اب
استعراض اؼبواد الكيميائية
(ؿ .ا .ؾ) كحلقة عمل
توجيهية ألعضاء ؿ .ا .ؾ
ٔ
(ا س)

االجتماعاف الثاين عشر
كالثالث عشر للجنة
استعراض اؼبلوثات
العضوية الثابتة (ؿ .ا .ـ)

ٕ
(ا ب)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية بازؿ
كاالجتماعات اؼبشًتكة
ؼبكاتب اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل

ٖ
(ا ر)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ
كاالجتماعات اؼبشًتكة
ؼبكاتب اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل

ٗ
(ا س)

اجتماع مكتب مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل كاالجتماعات
اؼبشًتكة ؼبكاتب اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل

َُ
(ا ب)

ُْٖ ُّْ

ََٗ َٓ

اجتماع عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ َٖٔ ِْ
التابعة التفاقية بازؿ

ََِ َّ

َََ ْْ

َِٖ َّ

ِّٔ َِ

ُْٖ ُّْ

ِّٔ َِ

ُْٖ ُّْ

َُِ ٖٓ

ُْٖ ُّْ

َُِ ٖٓ

ِٔٗ ِٖٔ ّْٕ َُٓ

ََٗ َٓ

ََٗ َٓ

ََِ َّ

ََِ َّ

َََ ْْ

َََ ْْ

َٖٔ ِْ

َِٖ َّ

َٖٔ ِْ

َِٖ َّ
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رقم النشاط
2117-2116

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
للصندوق
ق
و
د
ن
للص
ق
و
د
ن
للص
االستئماني
الصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق االستئماني للتعاون
ق
دو
للصن
ق
دو
للصن
االستئماني
الصندوق
الصندوق
لصندوق
ا
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التقني
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني الطوعي
االستئماني
االستئماني
الطوعي
الخاص االستئماني العام الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
اس
اس
ا ب للتعاون التقني ا ر
ار
اب
ُُ
(ا ر)

حلقة عمل توجيهية
ألعضاء عبنة استعراض
اؼبواد الكيميائية -مشمولة
يف إطار النشاط ٓ

دعم أعماؿ اؽبيئات
ُِ
(ت ٔ) العلمية التابعة لبلتفاقيات
كالتنسيق فيما بينها

َََ ْ

َََ ْ

َََ ْ

َََ ُِ

َََ ُِ

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير الموظفين)

93 535 711 814 713 792 491 562

24 632

821 959 1 717 847

517 575

978 163

394 179

978 163

3 841 551 3 568 657 3 119 591 1 861 811 1 163 265 959 156

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

136 116 1 156 685 82 511 988 973 197 121 851 254

415 636 2 996 912

891 411

232 961

1 167 888

85 811

6 571 889 6 156 253 461 217 3 159 341 141 457

122

515 481

1 211 152
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-2
(أ)

رقم النشاط
2117-2116

13
(ت )1

(ب)

األنشطة

المساعدة التقنية وبناء القدرات
استحداث األدوات والمنهجيات
2117

2116
مصدر التمويل
السنوي
اتفاقية استكهولم
اتفاقية روتردام
اتفاقية بازل
انية
ز
مي
انية
ز
مي
انية
ز
مي
التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
الصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
الطوعي
ا ب للتعاون التقني
الخاص
العام
اس
ار
اس
ار
اب

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام
اتفاقية بازل
ميزانية
انية
ز
مي
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
التقني
للتعاون
ار
اب
ار
اب

اتفاقية استكهولم
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
الطوعي
اس
اس

التمويل التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
الكلي
للصندوق
للصندوق
للصندوق للصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني
الخاص
العام
الخاص
العام

أدكات كمنهجيات
التدريب كبناء القدرات

َََ ُٓ

َََ َّٕ

َََ ُٓ

َََ ِْٖ

َََ ُٓ

َََ ُّّ

َََ ْٓ

َََ َْٗ

َََ ُٓ

َََ ِِٓ

َََ ُٓ

َََ ِِٔ

َََ ُٓ

َََ ِْٓ

َََ ْٓ

َََ ٔٗٔ

َََ َٗ

َََ ََٔ ُ

مجموع المساعدة التقنية
وبناء القدرات للفترة
(2117-2116أ)

15 111

317 111

15 111

284 111

15 111

313 111

45 111

914 111

15 111

225 111

15 111

226 111

15 111

245 111

45 111

696 111

91 111

1 611 111

بناء القدرات والتدريب

14
(ا ب)

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بغرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية بازؿ على
اؼبستول اإلقليمي

15
(ا ر)

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بغرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية ركترداـ
على اؼبستويُت الوطٍت
كاإلقليمي

16
(ا س)

أنشطة التدريب كبناء
القدرات بغرض تعزيز
تنفيذ اتفاقية استكهومل
على اؼبستول اإلقليمي

أنشطة التدريب كبناء
17
(ت /2ت )3القدرات بغرض تعزيز
تنفيذ اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستكهومل على
اؼبستول اإلقليمي
كالوطٍت

َََ َٕٖ

َََ َٕٖ

ََٔ ُٖٕ ُ

َََ ِّٓ

َََ َْٓ

َََ ََٔ

ََٔ ُٖٕ ُ

ََٖ َُٗ ُ

ََٖ َُٗ ُ

َََ َّٓ

َََ َِٔ ُ

َََ ََٔ

َََ َْٕ ُ

ََْ ٖٕٕ

َََ ٕٓٗ ُ

ََِ ُٔٔ

ََِ ُٔٔ

َََ َٕٖ ُ

َََ ّٖٔ

َََ َّٔ ُ

َََ ٓٔٔ ِ

ََْ ٖٕٕ

َََ ُّْ

َََ ّْٓ
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رقم النشاط
2117-2116

األنشطة

2117

2116
مصدر التمويل
اتفاقية استكهولم
اتفاقية روتردام
اتفاقية بازل
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية الصندوق ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
ميزانية
الصندوق
للصندوق
للصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
الطوعي
الطوعي
للتعاون التقني
الخاص
العام
اس
ار
اب
اس
ار
اب
السنوي

مجموع المساعدة التقنية
وبناء القدرات للفترة
( 2117-2116ب)

(ج)

الشراكات

18
(ت )4

الشراكات لتقدًن
اؼبساعدة التقنية

1 412 111

َََ َُٓ

1 718 611

¬

َََ َُٗ

مجموع المساعدة التقنية 311 511 44 151
وبناء القدرات للفترة
(2117-2116د)

َََ َٕ

44 151

التمويل
الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
للصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني
الخاص
العام
الخاص
العام

1 132 411

984 211

7 899 111

4 841 411

1 721 811

237 511

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام
اتفاقية بازل
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
الطوعي
للتعاون التقني
ار
اب
ار
اب

اتفاقية استكهولم
ميزانية
ميزانية
الصندوق
الصندوق
االستئماني االستئماني
الطوعي
اس
اس

88 311

941 111

َََ َُْ

َََ ُِِ

549 111

215 111

¬

َََ ُْٕ

3 157 611

َََ ِٔ

َََ ِٓٗ

-

َََ َٕٓ

279 111

484 111

88 311

1 133 111

(دال) المراكز اإلقليمية
تنسيق كدعم اؼبراكز
19
(ت  )9/8اإلقليمية التفاقييت بازؿ
كركترداـ كالتعاكف
كالتنسيق بُت اؼبراكز
اإلقليمية

َُٓ ْْ

َُٓ ْْ ََٓ ِّٕ

ََٓ ُُّ

مجموع المساعدة التقنية 311 511 44 151
وبناء القدرات للفترة
(2117-2116د)

124

ََّ ٖٖ

َََ ْٗٓ

88 311 237 511 44 151

549 111

133 311

6 714 411

15 111

785 754

431 656

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

15 111 2 171 511 59 151

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

1 321 764 374 144 415 913 178 751 496 261 232 961 418 591

2 192 611

59 151

2 341 311

َََ َِٓ

15 111 1 493 111

1 515 411

15 111

429 614 185 911 555 654 293 531

َََ ِٕٗ

َََ َّّ ُ

279 111

1 133 111

178 311 4 532 611 45 111 1 534 211

389 116

1 415 914

11 237 111

1 654 189 2 736 678 868 435
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رقم النشاط
2117-2116

األنشطة العلمية والتقنية
األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق
الصندوق
التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
الصندوق
لصندوق
ا
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
للصندوق الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي االستئماني العام االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
الطوعي
للتعاون التقني
االستئماني العام
الطوعي
اس
ار
اب
الخاص
الخاص
العام
اس
اس
ار
اب
اب
الخاص
اس
ار
اب
ار

الدعم العلمي لؤلطراؼ يف
21
(ت  )7اتفاقية بازؿ

ٕٖٓ ِِْ

َََ َِ

َََ ِٖٓ

ٕٖٓ ِِْ َََ َّٓ َََ ِٓ

21
(ا ر)

الدعم العلمي لؤلطراؼ يف
اتفاقية ركترداـ

22
(ا س)

الدعم العلمي لؤلطراؼ يف
اتفاقية استكهومل

َََ ٕٓ َََ َِٔ

23
(ا س)

تقييم الفعالية كخطة الرصد
العاؼبية

َََ ُّٓ َََ ِِْ َََ ُّٓ َََ ِِْ

24
(ت )15

تقدًن التقارير الوطنية

َََ ْٖ

المجموع للفترة
2117–2116
(التكاليف لغير الموظفين)

295 111 272 875

المجموع للفترة
2117–2116
(تكاليف الموظفين)

323 558

َََ َّ ََٓ َِِ

َََ ٖٕ

َََ َُ

َََ َّ

ََٓ َِِ

َََ ٕٓ

َََ َِٔ

َََ َِٓ
َََ َّ ََٓ ِٓ

َََ َُ

َََ َٓ

591 875 451 111 288 111 212 511 31 111

35 111 947 511

255 111

987 491 127 515 431 817

341 132 127 515

232 116

َََ ُِٔ

َََ َُ

َََ َُ

َََ ٓٔ

َََ َُِ

-

َََ َِْ

َََ َِ
31 111

255 217

52 511

85 111

316 111

َََ ِٓ

َََ ُِٓ

ٕٖٓ ِْٗ

َََ َِٓ

َََ َّ

ََٓ ِٓ

َََ َٔ

َََ ِٓٓ

َََ ٓٔ

َََ َُِ

َََ َُْ

َََ َّٖ

َََ َِْ

َََ ُّٓ

َََ ِْٖ

َََ َّ

َََ َٓ

َََ ُٔٓ

َََ َٔ

151 111

623 511

1 571 111 741 875

1 142 279 132 616 446 131

132 616

261 131 2 129 769
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إدارة المعارف والمعلومات والتوعية

رقم النشاط
2117-2116

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

ميزانية

السنوي

اتفاقية بازل

اتفاقية روتردام

السنوي

اتفاقية استكهولم

فترة السنتين

ميزانية

ميزانية
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
التمويل الكلي التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
ق
دو
للصن
الصندوق
الصندوق
الصندوق االستئماني
للصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
االستئماني
للصندوق الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
االستئماني
التقني
االستئماني للتعاون
االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
الطوعي
الطوعي
العام
س
ا
ر
ا
ب
ا
اب
الخاص
العام
الخاص
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
اس
ار
25

آلية تبادؿ اؼبعلومات ،دبا فيها ََٔ ْٓ

ََْ ِْ

ََْ ُْ ََٕ ُّ ََٔ ُٔ

ََْ ِْ ََٔ ُُِ ََٓ ُُٔ ََٔ ْٓ

ََْ ِْ

ََْ ُْ

ََٕ ُّ

ََٔ ُٔ

ََْ ِْ

ََٔ ُُِ

ََٓ ُُٔ ََِ ِّْ َََ ِّّ

(ت  )11قاعدة بيانات اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم كاؼبوقع الشبكي
التفاقية بازؿ باإلنكليزية
كالفرنسية كاإلسبانية
26

اؼبنشورات

ََٔ ِٔ

ََٕ ِٔ

ََٕ ِٔ

َََ َٖ

ََٕ ٔ

ََٕ ٔ

ََٔ ٔ

َََ ََُ

َََ َِ

(ت )14
( 27ت

األنشطة اؼبشًتكة لبلتصاؿ

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

َََ ّ

َََ ُ

ََٓ ُٕ

َََ ُ

َََ ُٓ

َََ ُ

ََٓ ُٕ

َََ ّ

َََ َٓ

َََ ٔ

َََ َٓ

/12ت  )13كالتواصل كتوعية اعبمهور
المجموع للفترة

73 311

42 411

53 311 116 511 214 611 42 411 89 311 31 711 42 111

59 911

22 111

46 711

69 311

59 911

283 111 349 211 166 511 144 611

( 2117-2116التكاليف
لغير الموظفين)
المجموع للفترة
( 2117-2116تكاليف
الموظفين)

126

373 661

34 114 556 234 13 751 566 151

1 495 945

393 841 47 754

9 318

632 389

14 311

574 543

35 364

1 611 773

58 983

116 737 3 196 718
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اإلدارة العامة

رقم النشاط
2117-2116

األنشطة

اتفاقية بازل

2116

2117

مصدر التمويل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم
ميزانية
الصندوق

ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي االستئماني
الطوعي
اس
ار
ار
اب
اب
اس

28
(ت )18

التوجيو التنفيذم كاإلدارة

29
(ت )19

التعاكف كالتنسيق الدكلياف

31
(ت )16

حشد اؼبوارد

ََْ ْٔ

َُٖ ُْْ

َََ ٗ

َََ ٗ

ّْْ َُٔ

السنوي

اتفاقية روتردام

اتفاقية بازل

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

التمويل
التمويل
التمويل الكلي التمويل الكلي
التمويل الكلي ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق التمويل الكلي
الكلي
الكلي
للصندوق
للصندوق
للصندوق
الصندوق االستئماني
االستئماني
الصندوق
االستئماني
للصندوق الصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني
الطوعي
االستئماني االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني
االستئماني
الخاص
العام
العام
اس
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
العام
الخاص
ُٓٗ ُّْ

ََٗ ٕٓ

ََٓ ُٔٔ َََ َِ ََٓ ُْٖ َََ َِ

الدعم الستعراض
31
(ت  )17مقررات التآزر

ََِ ْٓ

ََّ َّ

ََِ ْٓ

ََٕ َُِ

المجموع للفترة

118 611

183 381

318 134

21 111 621 115 21 111

ّْٔ ُٖ

َََ ٗ

َََ ٗ

ّْْ ٖٗ

-

ََٓ َْ

َٖٔ ِّٕ

-

ََٓ ٖٓ

ٓٗٓ ِٓٓ

َََ ِّْ

َََ َِ

ََٕ َُِ

66 911

138 934

91 346

296 181

916 295

21 111

2117-2116
(التكاليف لغير الموظفين)
المجموع للفترة
2117–2116
(تكاليف الموظفين)

367 775

288 894

171 121 631 385

1 288 154

396 555 171 121

-

317 645

-

346 841 2 654 423 176 821 1 366 368 176 821 652 168

127
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الشؤون القانونية والسياسات

رقم النشاط
2117-2116

2116

األنشطة
اتفاقية بازل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

2117

اتفاقية استكهولم

السنوي

ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
التمويل الكلي
الصندوق التمويل الكلي
الصندوق االستئماني الصندوق االستئماني الصندوق
للصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني الطوعي
االستئماني العام االستئماني
الطوعي
اس
ار
ار
اب
اب
الخاص
اس

التمويل
ميزانية
التمويل الكلي
التمويل الكلي
ميزانية ميزانية الصندوق
ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
التمويل الكلي
الكلي
الصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني
االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني العام
االستئماني
الطوعي
الخاص
الخاص
اس
اس
ار
اب
اب
العام
ار

َََ َُٗ

َََ َّٖ

ميزانية

32
(ا ب)

األنشطة القانونية
كالسياساتية اػباصة باتفاقية
بازؿ

33
األنشطة القانونية
)
21
(ت
كالسياساتية يف إطار
اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل
التشريعات الوطنية كاالذبار
كالتجارة غَت اؼبشركعُت
كاإلنفاذ يف إطار اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل
34
(ا ب)

َََ َُٗ
َََ َِ

َََ َُٗ

َََ َِ

التنسيق كتقدًن الدعم
لؤلطراؼ فيما يتعلق دبتابعة
اؼببادرة القطرية بشأف
اإلدارة السليمة بيئيان كتوفَت
اؼبزيد من الوضوح القانوين

َََ ُِٕ

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

427 111

427 111

-

116 121

419 198

117 521 391 181

َََ َُٗ

َََ َِ

َََ ُِٕ

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)
128

اتفاقية بازل

مصدر التمويل

اتفاقية روتردام

اتفاقية استكهولم

السنوي

فترة السنتين

27 934

8 511 236 423

655 437

َََ َِٕ

َََ َِٕ

َََ ِْْ

397 111

397 111

824 111

116 481

125 321 678 225

241 342 1 333 662

31 214

238 913

8 841
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 - 7صيانة المكاتب والخدمات المكتبية
رقم النشاط

2117-2116

األنشطة

2116
اتفاقية بازل

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام

2117
اتفاقية استكهولم

السنوي

اتفاقية بازل

ميزانية

مصدر التمويل
اتفاقية روتردام

ميزانية

ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية ميزانية الصندوق ميزانية
ميزانية
التمويل الكلي التمويل الكلي ميزانية
الصندوق
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
االستئماني
الصندوق
الصندوق
للصندوق للصندوق الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
الطوعي
االستئماني للتعاون التقني االستئماني
االستئماني
االستئماني االستئماني االستئماني
الطوعي
للتعاون التقني
العام
اس
ار
ار
اب
اب
ار
اب
الخاص
اس
اب

ميزانية
الصندوق
االستئماني
الطوعي
ار

اتفاقية استكهولم
ميزانية
الصندوق
االستئماني
اس

السنوي

فترة السنتين

التمويل
ميزانية
التمويل الكلي
التمويل الكلي
التمويل الكلي
الكلي
الصندوق
للصندوق
للصندوق
للصندوق
االستئماني للصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني العام
الطوعي االستئماني
الخاص
الخاص
العام
اس

صيانة اؼبكاتب
35
(ت  )21كاػبدمات اؼبكتبية

َََ ُّٓ

ََُ ْٕ

َََ ِّْ

ََُ َْٕ

َََ ُّٓ

ََُ ْٕ

َََ ِّْ

ََُ َْٕ

ََِ َْٗ

اػبدمات اؼبشًتكة
36
(ت  )11لتكنولوجيا اؼبعلومات

ََٓ ِٓ

ََٓ ِّ

ََٓ ِٕ

ََٓ ُٕٓ

ََٓ ِٓ

ََٓ ِّ

ََٓ ِٕ

ََٓ ُٕٓ

َََ ُّٓ

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

215 511

116 611

315 511

627 611

215 511

116 611

315 511

627 611

1 255 211

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

311 639

2 193

33 159

346 791

328 469

2 311

34 147

364 917

711 718

المجموع للفترة
2117-2116
(التكاليف لغير
الموظفين)

658 125 3 183 163 883 275 9 137 359 3 884 337 2 878 332 1 575 565 2 521 335 1 187 785 3 638 692 1 221 978

2 582 763

7 118 527 8 739 191 3 124 191 2 973 365 1 582 791

17 776 551

المجموع للفترة
2117-2116
(تكاليف الموظفين)

3 127 556

537 611

2 612 321

275 111

2 861 317 652 288 3 191 153 1 662 711 9 191 393 851 111 3 461 516

286 111

3 575 458

18 719 211 1 822 392 9 627 818 884 114

3 485 192

المجموع الكلي للفترة
2117-2116

4 248 543

4 176 292

3 691 115

2 795 335

3 519 432 3 835 351 4 174 328 11 711 159 12 975 731 3 728 432 5 137 181

2 868 763

5 158 248

25 727 737 11 561 583

21 261 642

12 752 118 3 857 469
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موجز الميزانية البرنامجية للفترة  2117- 2116حسب العناوين (بدوالرات الواليات المتحدة)
الصندوق
االستئماني
التفاقية بازل
المؤتمرات
واالجتماعات
المساعدة التقنية وبناء
القدرات
األنشطة العلمية والتقنية
إدارة المعارف
والمعلومات والتوعية
اإلدارة العامة
الشؤون القانونية والسياسات
صيانة المكاتب
والخدمات المكتبية

مجموع التكاليف لغير الموظفين

مجموع تكاليف الموظفين

االحتياجات البرنامجية
الكلية

الميزانية الكلية
التفاقيات بازل وروتردام
واستكهولم للفترة
2117- 2116
الزيادة من فترة
السنتين إلى فترة
السنتين
130

الصندوق
االستئماني
للتعاون التقني
التفاقية بازل

2116
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
االستئماني
الطوعي
االستئماني
التفاقية
التفاقية روتردام التفاقية
استكهولم
روتردام

َْٖ َُٕ

ِٔٓ ُْٗ

ِٕٗ َّٕ

َُٓ ٗٓ

ََٓ َُٕ ِ َََ ُٓ

ّٓٓ ّٗ

ُْٖ َٓٓ

ِّٔ ِْ

الصندوق
التمويل
التمويل
الصندوق التمويل الكلي التمويل الكلي
الصندوق
الصندوق
االستئماني الصندوق
الصندوق
الكلي
الكلي
للصناديق
للصناديق
للتعاون االستئماني االستئماني االستئماني االستئماني
االستئماني
للصناديق
للصناديق
االستئمانية
التفاقية الطوعي التفاقية االستئمانية
الطوعي
التفاقية
االستئمانية االستئمانية التفاقية بازل
الخاصة
العامة
التقنيبازل روتردام التفاقية روتردام استكهولم استكهولم
التفاقية
الخاصة
العامة

ْٕٖ َٕٕ ُ ٗٓٗ ُِٖ

ٕٓٓ َٕٓ

ُّٔ ٖٕٗ

ُٕٗ ّْٗ

ُّٔ ٖٕٗ

َٔٓ ٗٓٗ

ِٓٔ َّٔ ُ

َُٖ َٖٔ ُ

ُٗٓ َُٗ ّ

ََِ ّْٓ ُ

َََ ْٓ

ََٔ ِّٓ ْ

َََ َُٓ

ََٓ ِّٔ

ََٔ ُْْ

ََٓ ُٔٔ

ََّ ُّْ ِ ََّ ُّّ

ََْ َْٕ ٔ َََ ُٓ

َََ ّْٗ ُ َََ ُٓ

ََْ َٓٓ ُ َََ ُٓ

ٕٖٓ ِِٕ

َََ ِٓٗ

َََ َّ

ََٓ َِِ

َََ ِٖٖ

َََ َْٓ

ٕٖٓ َٗٓ

ََٓ ْٕٗ

َََ ّٓ

َََ ِٓٓ

َََ َّ

ََٓ ِٓ

َََ ٖٓ

َََ ُّٔ

ََّ ّٕ

ََْ ِْ

َََ ِْ

ََٕ ُّ

ََّ ٖٗ

ََْ ِْ

ََٔ َِْ

ََٓ ُُٔ

ََّ ّٓ

ََٗ ٗٓ

َََ ِِ

ََٕ ْٔ

ََّ ٗٔ

ََٗ ٗٓ

ُّْ ُّٖ

َََ َِ

ُُٓ َِٔ

َََ َِ

ََٗ ٔٔ

ََٔ ُُٖ

ََٔ ُِٗ ِ َُٓ ٗٓ

الصندوق
االستئماني
الطوعي
التفاقية
استكهولم

2117

ُّٖ ُّٖ
َََ ِْٕ

ََٓ َِٓ

َََ ِْٕ
ََٔ َُٔ

ََٓ ُّٓ

1 221 987

1 187 785 3 638 692

1 575 565 2 521 335

3 127 547

537 611

2 612 321

3 461 516

4 248 543

3 691 115 4 176 292

الصناديق
الصناديق
االستئمانية العامة االستئمانية
الخاصة

25 727 737

21 261 642

:1,11-

:7,12

275 111

5 137 181 2 795 335

ََٔ ِٕٔ

:2,89-

:24,67

َََ ّٕٗ

َََ ّٕٗ
ََٓ َِٓ

883 275 9 137 359 3 884 337 2 878 332

658 125 3 183 163

3 191 153 1 662 711 9 191 384

4 174 328 11 711 159 12 975 731 3 728 432

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني االستئماني االستئماني
التفاقية بازل للتعاون التقني التفاقية
روتردام
التفاقية بازل

8 111 643 8 322 871

ّْٔ َٗ
ََٔ َُٔ

851 111

الصندوق الصندوق
االستئماني االستئماني
التفاقية
الطوعي
التفاقية استكهولم
روتردام

الصندوق
االستئماني
الطوعي
التفاقية
استكهولم

7 585 911 11 195 329 5 664 198 7 219 538

:6,66

:11,55-

:2,21-

ّْٗ ُّٖ

َُٖ ِٔٗ

:7,79

652 288

2 582 763

286 111 2 861 317

2 868 763 3 519 432 3 835 351

ََٓ ُّٓ

ََٔ ِٕٔ

2 973 365 1 582 791

3 124 191

8 739 191

884 114 3 575 458

9 627 818

1 822 392

3 857 469 5 158 248

11 561 583 12 752 118
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الجدول 2

برنامج العمل للفترة  2117- 2116الممول من الصناديق االستئمانية العامة التفاقيات بازل (ا ب) وروتردام (ا ر) واستكهولم (ا س)
الميزانية التشغيلية للفترة ( 2117- 2116بدوالرات الواليات المتحدة)

جدول موجز بالتكاليف الكلية بحسب مستوى كل رمز في الميزانية وكل من الصناديق االستئمانية لالتفاقيات
2116
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

 11عنصر موظفي المشاريع
 1111الموظفون الفنيون
َُُُ أمُت تنفيذم (مد )ِ -

َُٗ ُِٓ

ِٓٓ ُٓ

ْٕٓ ُْٔ

315 111

ِِٗ ُِٔ

َّٕ ُّ

ِٓٔ ُٖٓ

317 314

622 414

ُُُُ أمُت تنفيذم (مد %َ,ِٓ( )ِ-عينيان من
الفاك)
ّٔٓ ُُٔ

ُِٓ ُْ

ِِٓ ُّٓ

284 311

ِٗٔ ُُٖ

ٕٔٓ ِٗ

ّٖٔ ُْٕ

295 672

579 972

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

COB

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

ُُّْ رئيس فرع (ؼ -

ٓ) TAB

َِّ َُّ

ََٔ ُِ

ََٖ ُّٔ

252 111

ّْٓ َُٕ

َُْ ُّ

ِّٓ ُُْ

262 181

514 181

ُُِّ رئيس فرع (ؼ -

ٓ) ASB

ُُُّ نائب األمُت التنفيذم (مد )ُ -
ُُّٓ رئيس فرع (ؼ -

ٓ) SSB

ُُّّ رئيس فرع (ؼ )ٓ -

َّٗ ِّٔ

ُُُِ كبَت موظفي برنامج (ؼ  -)ٓ -فاك

َّٗ ِّٔ

َُُّ موظف برنامج (ؼ( )ّ-وبل ؿبل
(ؼ ٓ-متقاعد يف َُِٓ)

ّّٕ ٗٓ

ّّٕ ٗٓ

َُُْ كبَت موظفي برنامج (ؼ ( )ٓ -لعاـ
َُِٔ فقط)

َََ ِِٓ

َََ ِِٓ

َُُٖ موظف برنامج (ؼ( )ّ-وبل ؿبل
(ؼ ٓ-متقاعد يف َُِٓ)

ُْٖ ِّٕ
ّٖٔ ُٖٔ

273 841

537 151

186 368

246 111
252 111

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

186 368
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2116
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

َُُٓ كبَت موظفي برنامج (ؼ)ٓ-

َََ ِِٓ

َََ ِِٓ

ََٖ ِِٔ

262 181

514 181

َُُٔ مستشار للسياسات كالشؤكف القانونية
(ؼ )ْ-

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٕ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

OTA

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب)

َُُٗ موظف برنامج-تقدًن التقارير الوطنية (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُُ موظف برنامج  -موظف إعبلـ (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُُ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُِ موظف برنامج معاكف  -نظم اغبواسيب
(ؼ )ِ -

ََٔ ُْٔ

146 611

ْْٔ ُِٓ

152 464

299 164

ُُُّ موظف قانوين معاكف (ترفيع للرتبة ؼ ُٕٗ ََِ )ّ-

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

تسوية انتقالية
اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية بازؿ 331 579 2 412 147

726 516

َُُٓ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٔ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

َُُٕ كبَت موظفي برنامج (ؼ )ٓ -

َََ ِِٓ

252 111

ََٖ ِِٔ

262 181

514 181

َُُٖ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

OTA

132

374 451 2 551 137

731 158

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب بنسبة النصف)

ُُُُ موظف قانوين (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُِ موظف برنامج معاكف (ترفيع للرتبة ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568
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2116
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

ُُُْ موظف نظم معلومات الربامج (ؼ)ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٔ موظف برنامج (ترفيع للرتبة ؼ )ْ-

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

ُُُٕ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٖ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

تسوية انتقالية

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية استكهومل

2 741 316

2 826 451

َُُِ موظف برنامج (ؼ ( )ّ-وبل ؿبل ؼٓ-
متقاعد يف َُِْ)

ّّٕ ٗٓ

59 733

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

246 111

َُُّ موظف برنامج (ؼ )ْ -

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

OTA

موظف إدارم (ؼ ( )ْ -فبوؿ من تكاليف دعم
الربامج لدل اليونيب بنسبة النصف)

َُُٓ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُْ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُٔ موظف توعية اعبمهور (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

َُُٖ موظف برنامج (ؼ )ّ -

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُّ موظف برنامج منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ْ-

ُٓٓ ِِٗ

229 551

ّّٕ ِّٖ

238 733

468 285

ُُُْ موظف برنامج (ؼ ( )ّ-فبوؿ عينيان من
منظمة األغذية كالزراعة)
ُُُٔ موظف برنامج  -منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ّ -

ِِْ ُّٖ

183 242

ِٕٓ َُٗ

191 572

373 814
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2116

2117

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع

المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع

2117-2116

ُُُٕ موظف برنامج منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ)ّ-

ِِْ ُّٖ

183 242

ِٕٓ َُٗ

191 572

373 814

ُُُٖ موظف برنامج  -منظمة األغذية كالزراعة
(ؼ )ِ -

ِِٔ ُّٖ

138 226

ٕٓٓ ُّْ

143 755

281 981

تسوية انتقالية
اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية ركترداـ
 1199المجموع

2 158 174 2 412 147

2 741 316

2 551 137 7 211 538

14 884 315 7 672 778 2 826 451 2 295 291

 1211الخبراء االستشاريون
َُِّ خبَت استشارم (للشراكة من أجل العمل
بشأف اؼبعدات اغباسوبية)
َُُِ خبَت استشارم (رموز النظاـ اؼبنسق)

َََ ِٓ

َََ ِٓ

25 111

َََ ِٓ

51 111

َُِِ خبَت استشارم (اؼببادئ التوجيهية التقنية
للنفايات اإللكًتكنية)
َُِْ خبَت استشارم الستحداث أداة عامة للجرد
تستخدـ يف صبع البيانات عن النفايات
اػبطرة
َُِٓ خبَت استشارم لقاعدة بيانات حشد اؼبوارد
(سبوؿ من رصيد الصندكؽ)

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ْ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

ََٓ ُ

4 511

9 111

َُِْ خرباء استشاريوف جملموعة أدكات اؼبوارد
َُِٔ خرباء استشاريوف (الدعم العلمي التفاقية
استكهومل)

َََ َِ

َََ َِ

َُِٕ خرباء استشاريوف (لتقييم الفعالية التفاقية
استكهومل)

َََ َٓ

َََ َٓ

َُِٖ خرباء استشاريوف (خطة الرصد العاؼبية
134

َََ َِ

21 111

َََ ٓ

5 111

25 111
51 111
21 111
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2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

التفاقية استكهومل )GMP
َُِٗ خرباء استشاريوف (االستعراض الرابع لآللية
اؼبالية التفاقية استكهومل)

َََ َُٓ

115 111

َُُِ خرباء استشاريوف (تقييم االحتياجات
التفاقية استكهومل)

ََٓ ِٓ

52 511

ُُُِ خرباء استشاريوف (استعراض عبنة استعراض

َََ َُ

11 111

115 111
ََٓ ُّ

31 511

84 111
11 111

اؼبلوثات العضوية الثابتة)
ُُِٖ خرباء استشاريوف (تقدًن التقارير الوطنية
اتفاقيات بازؿ كاستكهومل)

َََ ٖٕ

َََ ْٖ

126 111

َََ َِ

َََ َُ

31 111

156 111

ُِِٖ خرباء استشاريوف (آلية تبادؿ اؼبعلومات)
ُِّٖ خرباء استشاريوف (استعراض أكجو التآزر)

ََِ َْ

ََٖ ِٔ

ََِ َْ

117 211

117 211

َُِٗ تدريب اؼبوظفُت  -لغات
ُُِٗ تدريب اؼبوظفُت  -اإلدارة كاالتصاالت
 1299المجموع

13

114 711

28 311

377 211

521 211

36 511

1 511

58 111

96 111

616 211

الدعم اإلداري
 1311موظفو الخدمات العامة
 OTAمساعد إدارم (فبوؿ من تكاليف دعم
الربنامج لدل اليونيب)
َُِّ كبَت مساعدم فريق
َُّّ مساعد اجتماعات/كثائق
َُّٔ مساعد إعبلمي

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511
135
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OTA

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

مساعد مالية كشؤكف ميزانية (فبوؿ من تكاليف
دعم الربنامج لدل اليونيب)

َُّٕ مساعد برنامج

137 511

ََٓ ُّٕ

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية بازؿ 615 411

143 111

َََ ُّْ

281 511

641 116
ََٓ ُّٕ

َُُّ مساعد اجتماعات كمؤسبرات

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّّ مساعد إدارم (ألغيت)
َُّٓ مساعد برنامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُِّ مساعد نظم معلومات

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّٖ مساعد حبوث

ََِ َُٕ

171 211

ََٖ ُٕٕ

177 118

347 218

َُِّ كاتب برامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

OTA

OTA

OTA

OTA

مساعد مالية كشؤكف ميزانية (فبوؿ من
تكاليف دعم الربنامج لدل اليونيب)
مساعد إدارم (موارد بشرية) (فبوؿ من
تكاليف دعم الربنامج لدل اليونيب)
مساعد تكنولوجيا اؼبعلومات/قواعد بيانات
(فبوؿ من تكاليف دعم الربامج لدل
اليونيب)
كاتب منشورات (فبوؿ من تكاليف دعم
الربنامج لدل اليونيب)

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية استكهومل*

136

721 211

721 211

َُِّ مساعد إعبلمي

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

َُّْ مساعد برامج

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511
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َُّٕ كاتب مؤسبرات من اؼبساعدة اؼبؤقتة العامة

2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

137 511

ََٓ ُّٕ

المجموع
المجموع
143 111

َََ ُّْ

2117-2116

281 511

ُُُّ سكرتَت (فبوؿ عينيان من منظمة األغذية
كالزراعة بنسبة الربع)
ُُّّ سكرتَت  -منظمة األغذية كالزراعة (فبوؿ
عينيان من منظمة األغذية كالزراعة)
ُُّْ سكرتَت -منظمة األغذية كالزراعة

131 746

ْٕٔ ُُّ

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية ركترداـ
اجملموع الفرعي للموظفُت من فئة 615 411

اػبدمات العامة

َُٔ ُّٕ

544 246
544 246

137 116

268 762

566 116
721 211

1 879 846

641 116

566 116

749 118

3 834 886 1 955 141

 1331خدمة المؤتمرات

ُُِّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ

51 111

َََ َٓ

ُِّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ (اعبزء الرفيع
اؼبستول)
ُِِّ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع التفاقية ِٖٗ ّْٕ
بازؿ

ِّٓ ْٖٗ

498 325

548 325

َِٓ ٗ

9 251

9 251

347 982

َُّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل

َََ َّ

347 982

31 111

ُِّّ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل (اعبزء
الرفيع اؼبستول)
ُُّّ عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة
َُّٓ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ

ْٕٖ ُّٔ
َََ ِِْ

316 847
422 111

َِٓ ٗ

9 251

9 251

ْٕٖ ُّٔ

316 847

633 694

126 325

548 325

9 251

9 251

143 466

286 932

ِّٓ ُِٔ

َُّٔ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ (اعبزء الرفيع
اؼبستول)
ُُّّ عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية

ِّٓ ُٖٓ

518 325

548 325

َِٓ ٗ
ْٔٔ ُّْ

143 466

ْٔٔ ُّْ

137
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ُّٕٖ اجتماعات اؼبائدة اؼبستديرة للجهات اؼباكبة

ََٓ ِ

ََٓ ِ

ََٓ ِ

2117
المجموع
7 511

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم
ََٓ ِ

ََٓ ِ

ََٓ ِ

المجموع
المجموع

2117-2116

15 111

7 511

ُّٖٖ خدمة اؼبؤسبرات (اؼبراكز اإلقليمية)
ُّٖٗ خدمة اؼبؤسبرات (الشراكات)
اجملموع الفرعي ػبدمة اؼبؤسبرات 411 482
 1399المجموع

567 966

349 347

1 169 547 1 112 212 1 115 882

281 541

1 317 795

511 175

3 197 641

847 557 1 151 191

846 922

2 956 333 1 638 538

6 791 219 3 593 578 1 595 931

 1611السفر في مهام رسمية

-

-

َُُٔ األسفار الرظبية

ََْ ٗٓ

َُٖ ُّٗ

ّْْ َُُ

299 915

ََٗ ِٓ

ّْٔ ٕٔ

ّْْ ّٗ

222 681

522 595

 1699المجموع

59 411

139 181

111 434

299 915

52 911

76 346

93 434

222 681

522 595

 1999مجموع العنصر

4 289 497 3 337 667 3 612 129

3 221 694 3 791 528 11 229 294

22 814 329 11 585 136 4 573 814

 21عنصر العقود من الباطن
 2211العقود من الباطن
َِِّ ؾبموعة أدكات اؼبوارد
َِِِ األنشطة النموذجية (اؼبراكز اإلقليمية)
ٕٓٔ ُٓ

َٓٔ ْ

ٕٓٔ ُٓ

36 111

ٕٓٔ ُٓ

َٓٔ ْ

ٕٓٔ ُٓ

36 111

72 111

َُِِ العقود من الباطن (آلية تبادؿ اؼبعلومات على ِِٓ ُّ
أساس األكلوية)

َٓٔ ْ

ِِٓ ِّ

41 111

ِِٓ ُّ

َٓٔ ْ

ِِٓ ِّ

41 111

82 211

28 911

9 311

38 911

77 111

28 911

9 311

38 911

77 111

154 211

28 911

9 311

38 911

77 111

28 911

9 311

38 911

77 111

154 211

َِِْ العقود من الباطن (إدارة معلومات األمانة)

 2299المجموع
 2999مجموع العنصر
138
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2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

 31عنصر التدريب
 3311االجتماعات :سفر المشاركين وبدالت
اإلعاشة اليومية
َّّّ مكتب اتفاقية بازؿ

ََُ ّٖ

38 111

38 111

َّّٓ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية بازؿ

ََٖ ُِ

12 811

12 811

َّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َٖٔ ِْ

42 681

42 681

َّّٕ اجتماع إضايف بُت الدكرات (اؼببادئ
التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ)

َََ َّ

31 111

31 111

َّّٖ فريق اػبرباء التقنيُت
َّّٗ االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية التفاقية
بازؿ
َّّْ مكتب اتفاقية استكهومل

ََِ ُّ

31 211

31 211

ُّّّ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية
استكهومل

ََٖ ُِ

12 811

12 811

َِّّ عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة

ّْٔ ُُْ

114 634

ّْٔ ُُْ

114 634

229 268

َّّٗ االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية التفاقية
استكهومل
َُّّ االجتماع اؼبشًتؾ للمراكز اإلقليمية التفاقييت َُٓ ْْ
بازؿ كاستكهومل

َُٓ ْْ

88 311

88 311
َََ َٔ

َّّٓ فريق اػبرباء اؼبعٍت بالػ ػ دم دم يت

61 111

61 111

ُُّّ فريق التنسيق العاؼبي ػبطة الرصد العاؼبية

َََ َْ

41 111

41 111

ُِّّ عبنة تقييم الفعالية (اجتماعاف)

َََ َٕ

71 111

71 111
139
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2117
المجموع

اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
المجموع

2117-2116

ُّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ
َُّّ مكتب اتفاقية ركترداـ

ََْ ُٕ

17 411

17 411

ُّّّ اؼبشاركة يف اجتماعات مكتب اتفاقية ركترداـ

ََٖ ُِ

12 811

12 811

َِّّ عبنة استعراض اؼبواد الكيميائية

ُّٖ ُُٓ

115 138

115 138

ُّٖ ُُٓ

231 276

ُّّْ عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ
َََ ْ

َََ ْ

12 111

َََ ْ

َََ ْ

َََ ْ

12 111

24 111

171 731

149 338

316 784

637 852

4 111

119 138

178 634

311 772

939 624

171 731

149 338

316 784

637 852

4 111

119 138

178 634

311 772

939 624

ّّٕٖ اجتماعات اؼبائدة اؼبستديرة للجهات اؼباكبة َََ ْ
 3399المجموع
 3999مجموع العنصر

 41عنصر المعدات والمباني
 4111المعدات المستهلكة
َُُْ اللوازـ اؼبكتبية (جنيف)

َََ ٕ

َِٓ ْ

َََ ٕ

18 251

36 511

18 251

4 251

8 511

45 111

َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ُٓ

45 111

91 111

ََٖ ِ

ََٗ ُ

ََٖ ِ

7 511

15 111

24 811

25 411

24 811

75 111

151 111

َََ ٕ

4 251

َُِْ اللوازـ اؼبكتبية (ركما)

َِٓ ْ

َُّْ الربؾبيات (حلقات التدارس على اإلنًتنت) َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ُٓ

َُْْ الربؾبيات/األجهزة الكمبيوترية (إدارة
معلومات األمانة)

ََٖ ِ

ََٗ ُ

ََٖ ِ

7 511

 4199المجموع

24 811

25 411

24 811

75 111

َِٓ ْ

َََ ٕ

َِٓ ْ

 4211المعدات غير المستهلكة
َُِْ اؼبعدات غَت اؼبستهلكة (جنيف)

َََ ٓ

140

2 511

ََٓ ِ

َِِْ اؼبعدات غَت اؼبستهلكة (ركما)
َِّْ معدات تكنولوجيا اؼبعلومات (جنيف)

ََٓ ِ

َََ ٓ

ََِ ِْ

ََُ ٖ

12 511

َََ ٓ

ََِ ِٔ

112 511

ََٓ ِ

َََ ٓ

ََٓ ِ
ََِ ِْ

ََُ ٖ

ََِ ِٔ

12 511

25 111

2 511

5 111

112 511

225 111
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 4299المجموع

47 211

31 611

المجموع
17 511

ََٓ ُٕ

َِْْ معدات تكنولوجيا اؼبعلومات (ركما)

2117
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

67 211

145 111

ََٓ ُٕ
47 211

31 611

67 211

المجموع
المجموع

2117-2116

17 511

35 111

145 111

291 111

 4311المباني
َُّْ اؼبساحة اؼبكتبية ،كالصيانة كاؼبرافق (جنيف) َََ ٕٓ

َََ ّٓ

َََ ُْٓ

255 111

َََ ٕٓ

َََ ّٓ

َََ ُْٓ

255 111

511 111

75 111

35 111

145 111

255 111

75 111

35 111

145 111

255 111

511 111

147 111

91 111

237 111

475 111

147 111

91 111

237 111

475 111

951 111

 4399المجموع
 4999مجموع العنصر

 51عنصر المصروفات المتنوعة
 5111تشغيل وصيانة المعدات
َُُٓ تشغيل كصيانة اؼبعدات (األمانة يف جنيف) َََ ٓ

ََٓ ِ

َُِٓ صيانة اؼبعدات اؼبكتبية (ركما)

ََٓ ِ

 5199المجموع

5 111

5 111

َََ ٓ

12 511

َََ ٓ

2 511
5 111

15 111

ََٓ ِ

َََ ٓ

ََٓ ِ
5 111

5 111

5 111

12 511

25 111

2 511

5 111

15 111

31 111

 5211تكاليف اإلبالغ
َُِٓ اؼبنشورات (اؼبنشورات الرئيسية)

ََٕ ِٔ

ََٔ ِٔ

ََٕ ِٔ

81 111

ََٕ ٔ

ََٔ ٔ

ََٕ ٔ

21 111

111 111

َِِٓ الطباعة كالًتصبة (إدارة معلومات األمانة)

ََٗ ُّ

ََِ ّ

ََٗ ُٗ

37 111

ََٗ ُّ

ََِ ّ

ََٗ ُٗ

37 111

74 111

َِّٓ مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (اؼبراكز
اإلقليمية)
َِْٓ الطباعة كالًتصبة (اؼببادئ التوجيهية التقنيةَُُ َََ -
اتفاقية بازؿ)
الطباعة كالًتصبة اإلضافية (اؼببادئ التوجيهية ٕٖٓ ٖٔ
التقنية  -اتفاقية بازؿ)
َِٓٓ الطباعة كالًتصبة (االتصاالت اؼبشًتكة)

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

111 111

111 111

68 875

68 875

3 111

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

3 111

6 111
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2116
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

المجموع
31 111

َََ َّ

ُِِٓ تعميمات اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم

2117
اتفاقية بازل اتفاقية روتردام اتفاقية استكهولم

ِّٖٓ الطباعة كالًتصبة (استعراض أكجو التآزر)

َََ ٓ

ََٓ ّ

َََ ٓ

13 511

المجموع
المجموع
31 111

َََ َّ

2117-2116

61 111
13 511

ِٕٖٓ الطباعة كالًتصبة (مواد التوعية لشركاء
التمويل)

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

3 111

َََ ُ

َََ ُ

َََ ُ

3 111

6 111

 5299المجموع

217 475

65 311

53 611

336 375

22 611

41 811

28 611

93 111

429 375

 5311تكاليف متنوعة
157 611

315 211

5 111

11 111

َّّٓ االتصاالت (خط إنًتنت)

ََّ َُ

ََٗ ٔ

ََّ َُ

27 511

ََّ َُ

ََٗ ٔ

ََّ َُ

27 511

55 111

 5399المجموع

71 311

27 511

91 311

191 111

71 311

27 511

91 311

191 111

381 211

َُّٓ االتصاالت (جنيف)

َََ ُٔ

ََٔ ُٓ

َََ ُٖ

5 111

َََ ٓ

َِّٓ االتصاالت (ركما)

157 611

َََ ُٔ

ََٔ ُٓ

َََ ُٖ

َََ ٓ

 5411الضيافة
َُْٓ الضيافة

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

31 111

 5499المجموع

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

َََ ٓ

َََ ٓ

َََ ٓ

15 111

31 111

 5999مجموع العنصر

298 775

112 811

154 911

556 475

113 911

79 311

129 911

313 111

869 575

التكاليف المباشرة للمشاريع في الميزانية التشغيلية

5 137 181 3 691 115 4 248 543

تكاليف دعم البرامج المترتبة على برنامج األمم المتحدة للبيئة ():13
مجموع الميزانية التشغيلية
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479 714 552 311

654 821

5 691 912 4 169 819 4 811 854

3 519 432 4 174 328 12 975 731
1 686 845

529 663

457 526

3 976 959 4 613 991 14 662 575

25 727 737 12 752 118 5 158 248
671 572

3 344 616 1 657 761

29 172 343 14 419 769 5 828 821
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الصندوق االستئماني التفاقية بازل
اؼبيزانية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا ب – ُُ)ِٔ/

2114

2115

ّٖٕ ْٖٔ ْ

َٕٓ ّٖٖ ْ

المجموع للفترة
2115-2114

2116

2117

َْٖ ْٖٔ ٗ

اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

4 811 854

9 414 844

4 613 991

َِْ ِْٖ ْ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

ِِْ َِٕ ْ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

:98,2-

اػبصم من االحتياطي كرصيد الصندكؽ

َََ ِ

الزيادة يف احتياطي رأس اؼباؿ العامل

ِٓٓ ِٓ

ما تغطيو األطراف

4 871 318

4 836 157

النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إىل أخرل

:ٗ,ّٕ-

:َ,َٕ-

متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

المجموع للفترة
2117-2116

َََ ِ

َََ ْ
)َََ ُِ(

ِٓٓ ِٓ

)َََ ُِ(

9 716 365

4 779 854

4 613 991

:ُ,ُٔ-

:ّ,ٖٔ-

9 383 845

ُّٖ ّٖٓ ْ

متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

ِِٗ ُٗٔ ْ

الزيادة في متوسط المساىمات السنوية

:ّ,ِّ-

احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2115-2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2117- 2116

ّّٔ ِٕٔ
ّّٔ َٕٓ
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الصندوق االستئماني التفاقية روتردام
اؼبيزانية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا ر)ُٔ/ٔ -
اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

الزيادة في متوسط الميزانية السنوية
اػبصم من االحتياطي كرصيد الصندكؽ
الزيادة يف احتياطي رأس اؼباؿ العامل
اػبصم من االحتياطي اػباص للطوارئ
الزيادة يف االحتياطي اػباص للطوارئ مربوطة دبؤشرات التقلبات يف جداكؿ اؼبرتبات
المجموع الكلي

مسانبات البلد اؼبضيف*

ما تغطيو األطراف
النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إىل أخرل
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الصندوق االستئماني التفاقية بازل
الزيادة في متوسط المساىمات السنوية
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة
)٘15( 2115-2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانيات التشغيلية للفترة
)٘15( 2117-2116

2114

2115

المجموع للفترة
2115-2114

ِْٕ ِٕٕ ّ

َِّ َُٗ ّ

ْٕٕ ّٕٔ ٕ
ٕٖٖ ُٖٖ ّ

َََ ِ
ُٖٔ ٗ

َََ ِ

َََ ْ
ُٖٔ ٗ

َٖٕ ِٓ

َٖٕ ِٓ

2116
ُٖٗ ُٗٔ ْ

2117
ٗٓٗ ٕٔٗ ّ

المجموع للفترة
2117-2116
8 146 778
4 173 389

ُِٔ ُُٔ
ُٕٓ ّٖ
َُٓ ُٖٗ

ُِٔ ُُٔ

:6,66
322 431
38 175
189 115

3 734 641

3 933 381

7 668 121

3 857 764

3 815 743

7 673 517

ِٔٗ ّٕٔ ِ
َٕ:ٖ,

َّٔ ٕٓٓ ِ
ّٔ:ٖ,

ِّّ ُٓٗ ْ

ْٕٔ ّٕٓ ِ
:1,45-

ّْٕ ُٓٔ ِ
َٕ:ّ,

5 153 517

ّْْ ّٖٓ ُ

ّْْ ّٖٓ ُ

ٖٖٔ ُٕٔ ِ

2 475 666

َََ َِّ ُ

1 211 111

2 521 111

2 576 753
:4,18

572 833
611 118

* َََ ََِ ُ يورك سنويان لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-أم ما يعادؿ ُِْ ُّٓ ُ دكالران من دكالرات الواليات اؼبتحدة بناء على سعر الصرؼ اؼبعتمد يف األمم اؼبتحدة يف ُ تشرين الثاين/نوفمرب َُُِْ -
دكالر=ّٕٗ َ.يورك .مت حسابو باستخداـ متوسط سعر الصرؼ يف األمم اؼبتحدة يف الفًتة من كانوف الثاين/يناير َُِّ كتشرين الثاين/نوفمرب َُِْ (ِّ شهران) ُ ،دكالر = ٕٓ َ.يورك ،أم ما يعادؿ َََ ََٔ ُ
دكالران (ؿبسوبة بنفس اؼبستول لكليت السنتُت)؛ ّٓ٘ من حصة سويسرا من مسانبة البلد اؼبضيف أعيد زبصيصها للصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية ركترداـ ،لعاـ َُِٔ كَٓ٘ لعاـ َُِٕ؛ أم ما يعادؿ َََ َِٖ
دكالر يف عاـ َُِٔ كَََ ََْ دكالر يف عاـ َُِٕ .
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الصندوق االستئماني التفاقية استكهولم
اؼبيزانية اؼبعتمد لفًتة السنتُت َُِْ( َُِٓ-اؼبقرر ا س – ٔ)َّ/
اؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

2114

2115

ُِٕ ِّٕ ٓ

ُٕٗ َْٖ ٔ

َََ ِ

َََ ِ

المجموع للفترة
2115-2114
َٖٗ ُٖٕ ُُ
ْٓٓ َٖٗ ٓ

اػبصم من االحتياطي كرصيد الصندكؽ
الزيادة يف احتياطي رأس اؼباؿ العامل

)َٖٕ ِ(

المجموع الكلي
مسانبات البلد اؼبضيف*

ما تغطيو األطراف
النسبة اؼبئوية للزيادة يف اؼبسانبات من سنة إىل أخرل
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبسانبات السنوية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

2116

َِٗ ُٗٔ ٓ

2117

َِٖ ِٖٖ ٓ

2117-2116
ُِٕ َِٓ ُُ
ُّٔ َٕٔ ٓ

٘2,21-

َََ ْ
)َٖٕ ِ(

المجموع للفترة

ِّٗ ِٗٓ

ِّٗ ِٗٓ

5 727 464

6 146 917

11 774 381

5 951 833

5 828 821

11 781 653

ْٖٗ ََْ ُ

ُٓٔ ٓٗٗ

َُْ َََ ِ

ُٓٓ َِٓ ُ

ٕٕٓ ََِ ُ

َّٗ َْٓ ِ

4 722 975

5 151 312

9 774 277

4 926 678

ُّٗ ٕٖٖ ْ

ُّٔ ٕٖٔ ْ

الزيادة في متوسط المساىمات السنوية

احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة ):8.3( 2115- 2114
احتياطي رأس المال العامل على أساس متوسط الميزانية التشغيلية للفترة ):13( 2117- 2116

4 818 145

9 734 723

َ٘.َْ-

488 915

748 847

* مسانبة سويسرا البالغة َََ َََ ُ فرنك سويسرم سنويان لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-اليت تعادؿ َِٓ َْٔ ُ دكالران ،بناء على سعر الصرؼ اؼبعتمد يف األمم اؼبتحدة يف ُ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ُ -دكالر = ٔٓٗ َ.فرنك
سويسرم .مت حسابو باستخداـ متوسط سعر الصرؼ يف األمم اؼبتحدة يف الفًتة من كانوف الثاين/يناير َُِّ كتشرين الثاين/نوفمرب َُِْ (ِّ شهران) ُ ،دكالر = ُٔٗ َ.فرنك سويسرم ،أم ما يعادؿ َّٕ َُٗ ُ دكالرات (ؿبسوبة بنفس
اؼبستول لكليت السنتُت).

مسانبات البلد اؼبضيف
األنصبة اؼبقررة
اجملموع

2114

2115

2116

ْٖٗ ََْ ُ
ََّ ٓٔ
ُٗٓ َٗٔ ُ

ُٓٔ ٓٗٗ
َْٗ ّٕ
ُٗٓ َٗٔ ُ

ُٓٓ َِٓ ُ
ْٖٓ ٔٔ
َّٕ َُٗ ُ

2117
ٕٕٓ ََِ ُ
ِٖٗ َٕ
َّٕ َُٗ ُ
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الجدول 3
برنامج العمل للفترة  2117-2116الممول من الصندوق االستئماني للتعاون التقني التابع التفاقية بازل ،والصندوق االستئماني الطوعي الخاص التابع التفاقية روتردام ،والصندوق
االستئماني الطوعي الخاص التابع التفاقية استكهولم
الميزانية الطوعية للفترة ( 2117-2116بدوالرات الواليات المتحدة)
جدول موجز للتكاليف الكلية حسب مستوى رمز الميزانية وحساب الصندوق االستئماني لالتفاقية
2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

 11عنصر موظفي المشاريع
 1111الموظفون الفنيون
َُُُ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُْ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٓ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُُٔ

موظف برنامج ؼ ( ّ-جديدة)

ُْٖ ّٗ

93 184

93 184

ُُِْ

موظف برنامج ؼ ( ْ-جديدة)

ِٖٖ ِٓٔ

652 288

652 288

ََٕ ُِٔ

216 711

ّٖٔ ِِٓ

225 368

442 168

ُُُِ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ُُِٔ

موظف برنامج ؼ ّ-

ََِ ُٕٗ

179 211

ّٖٔ ُٖٔ

186 368

365 568

ََُ ٕٓٓ

575 111

َُْ ٖٗٓ

598 114

1 173 214

1 251 392 598 114

2 363 192

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية بازؿ

ََٔ ّٕٓ

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية استكهومل
1199
146

المجموع

537 611

1 112 711 575 111

652 288
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1211

الخبراء االستشاريون

َُُِ

خرباء استشاريوف  -استحداث
األدكات كاؼبنهجيات

َََ ُْ

َُِِ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب)

َََ َّ

َُِّ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ر)

َُِْ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (ا س)

َََ ٕٔ

َُِٓ

خرباء استشاريوف  -بناء القدرات
كالتدريب (اب ،ا ر ،ا س)

َُِٔ

خرباء استشاريوف  -الشراكات

َُِٕ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية التقنية

َُِٖ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية (النفايات اإللكًتكنية)
خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية اإلضافية (النفايات
اإللكًتكنية)

َُِٗ

خرباء استشاريوف (اإلدارة السليمة
للنفايات اؼبنزلية)

َُُِ

خرباء استشاريوف  -الدعم التقٍت التفاقية

َََ ِْ

َََ ِْ

المجموع

125 111

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ َُ

َََ َُ

َََ َُ

31 111

2117-2116
المجموع

31 111
21 111

67 111
َََ َٔ

َََ ٖ

َََ َُ

َََ ٖ

26 111

َََ ٓ

َََ َٔ

َََ َّ

َََ َّ

121 111

َََ َُ

َََ ٓ

51 111

38 111

115 111

َََ َّ

31 111

91 111

َََ ْ

14 111

41 111

11 111

131 111

َََ ّٖ

61 111

155 111

َََ َٕ

71 111

َََ َٕ

71 111

141 111

َََ َٔ

61 111

َََ َٓ

51 111

111 111

َََ َْ

41 111

41 111

31 111

31 111

َََ َّ

147

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

ركترداـ
ُُُِ

148

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية (النفايات اإللكًتكنية)

َََ َُ

خرباء استشاريوف  -اؼببادئ التوجيهية
التقنية اإلضافية (النفايات
اإللكًتكنية)

َََ َُ

َُُِ

خرباء استشاريوف  -الدعم التقٍت
التفاقية استكهومل

ُُِِ

خرباء استشاريوف-الدعم لوضع أدكات
لئلببلغ كاغبفاظ عليها (اب كاس)

َََ َُ

ُُِّ

َََ َٓ

ُُِْ

الدعم من أجل مواصلة العمل بشأف
اإلدارة السليمة بيئيان

خرباء استشاريوف  -األنشطة اؼبتعلقة
باؼببادرة القطرية

َََ ِٕ

ُُِٓ

خرباء استشاريوف  -اإلطار
االسًتاتيجي (تقرير تقييم منتصف
اؼبدة)

َََ َِ

ُُِٔ

خرباء استشاريوف (االستبياف
اإللكًتكين)

َََ َُٓ

11 111

َََ َُ

11 111

11 111

11 111

151 111
11 111
51 111
27 111

21 111

21 111

َََ َٓ

51 111
51 111

َََ َٓ

51 111

َََ َٓ

27 111

َََ ِٕ

21 111

َََ َِ

211 111
61 111
111 111
54 111

41 111

َََ َِ

21 111

21 111

ُِّٖ

خرباء استشاريوف (اؽبيئات العلمية)

َََ ْ

َََ ْ

َََ ْ

12 111

12 111

ُِٖٓ

خرباء استشاريوف (حلقات تدارس

َََ َْ

َََ َْ

َََ َٓ

131 111

َََ َِ

َََ َِ

َََ َِ

61 111

191 111

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

على اإلنًتنت كتدريب إلكًتكين)

13

ُِٖٔ

خرباء استشاريوف (تقييم احتياجات
اؼبساعدة التقنية)

َََ َُ

ُِٕٖ

خرباء استشاريوف (ؾبموعة اؼبوارد
كاؼبكتبة اإللكًتكنية)

َََ َِ

َََ َِ

ُِٖٗ

خرباء استشاريوف  -مراكز إقليمية

ََٓ ُِ

ُِْٖ

خرباء استشاريوف (االذبار غَت
اؼبشركع)

َََ َِ

ُِِٖ

خرباء استشاريوف (إدارة معلومات
األمانة)

ََْ ُْ

ُِٖٓ

خرباء استشاريوف (آلية تبادؿ
اؼبعلومات بناء على األكلويات)

َََ ِٖ

ََٓ َِ

1299

المجموع

554 911

284 711

11 111
َََ َِ

61 111

ََٓ ُِ

25 111

11 111
َََ ُٓ

َََ ُٓ

َََ ُٓ

45 111

25 111

21 111
ََِ ُُ

ََْ ُْ

41 111

21 111
ََْ ُْ

ََِ ُُ

ََْ ُْ

41 111

76 511

َََ ِٖ

ََٓ َِ

َََ ِٖ

76 511

1 298 511 458 911

389 411

119 711

181 411

691 511

َََ ِٖ

115 111

81 111
153 111
1 989 111

الدعم اإلداري
1311

الموظفون من فئة الخدمات العامة

ُِّّ

كاتب مؤسبرات من اؼبساعدة العامة
اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

َُّٔ

كاتب لشؤكف اإلعبلـ من اؼبساعدة
العامة اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

137 511
137 511

َََ ُّْ
َََ ُّْ

143 111
143 111

281 511
281 511
149

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية ركترداـ
ُِِّ
ُِّّ

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

َََ ِٕٓ

2117-2116
المجموع

286 111

َََ ِٖٔ

286 111

كاتب برنامج من اؼبساعدة العامة
اؼبؤقتة

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

مساعد فريق (جديدة)

ََٓ ُّٕ

137 511

َََ ُّْ

143 111

281 511

اجملموع الفرعي ؼبوظفي اتفاقية استكهومل

275 111

275 111

286 111

286 111

561 111

اجملموع الفرعي ؼبوظفي فئة اػبدمات
العامة

275 111

1331

خدمة المؤتمرات

ُِِّ

َُّٖ

275 111

551 111

الفريق العامل اؼبفتوح العضوية
التفاقية بازؿ (ترصبة شفوية ليوـ
إضايف كاحد)

َٔٗ ِٓ

25 961

خدمة اؼبؤسبرات (اؼبراكز اإلقليمية)

اجملموع الفرعي ػبدمة اؼبؤسبرات

150

المجموع

المجموع للفترة

1399

المجموع

1611

السفر في مهام رسمية

َُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -حلقة عمل توجيهية
لؤلعضاء يف عبنة استعراض اؼبواد
الكيميائية

َُِٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب)

286 111

286 111

572 111

1 122 111

25 961

َََ ٕ

7 111

َََ ٕ

7 111

14 111

32 961

32 961

7 111

7 111

39 961

293 111

579 111

1 161 961

32 961

275 111

َْٖ ِ
َََ ٔٓ

275 111

286 111

582 961

2 481
56 111

2 481
َََ ّْ

34 111

91 111

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
َُّٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ر)
سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا س)

َََ َّ

َُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -بناء القدرات
كالتدريب (ا ب ،ا ر ،ا س)

َََ ُّ

ُُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -اؼبراكز اإلقليمية

َََ ُٓ

َُٕٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم التقٍت
التفاقية بازؿ

َََ ُٓ

َُٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم التقٍت
التفاقية ركترداـ

َُٗٔ

سفر اؼبوظفُت  -الدعم التقٍت
التفاقية استكهومل

َُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -خطط الرصد العاؼبية
التفاقية استكهومل

ُُُٔ

سفر اؼبوظفُت  -اؼببادرة القطرية
كالوضوح القانوين

ُّٖٔ

سفر اؼبوظفُت  -االجتماعات
التحضَتية اإلقليمية

1699

المجموع

َُْٔ

َََ ُّ

38 111

َََ ُِ

َََ ُٓ

31 111

َََ ٓ

َََ ُٔ
َََ ْ
َََ ٓ

78 111

41 111
51 111

َََ ُٓ

42 111

َََ ٓ

11 111

41 111

2 511

ََٓ ِ
َََ ُِ

4 111

228 981

21 111

15 111

16 111

5 111

المجموع

81 111

َََ ُٓ

2 511

ََٓ ِ

114 111

َََ َِ
َََ ُٓ

2117-2116

11 111

َََ َُ

31 111

15 111

46 981

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

31 111

َََ َّ

َََ ُِ

المجموع

المجموع للفترة

َََ ْ

12 111
4 111
5 111

َََ ٓ

31 111
5 111
28 111
8 111
11 111

ٕٕٗ َُ

ٕٕٗ َُ

ٕٕٗ َُ

32 931

32 931

81 977

38 477

66 977

187 431

416 411
151

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1999

مجموع العنصر

1 229 461

616 681

المجموع

3 223 141 1 387 111

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1 123 665

444 177

2117-2116
المجموع

2 717 323 1 139 481

5 931 463

 21عنصر التعاقد من الباطن
 2211العقود من الباطن

152

َُِِ

استحداث األدكات كمناىج التدريب

َِِِ

بناء القدرات كالتدريب (ا ب)

َِِّ

بناء القدرات كالتدريب (ا ر)

َِِْ

بناء القدرات كالتدريب (ا س)

َِِٖ

كضع دكرات إلكًتكنية مفتوحة

َََ َْ

َََ َْ

َََ َْ

َََ َُٔ
َََ َّْ

مكثفة (موكس)

َََ ْٓ

ِِِٖ

بناء القدرات كالتدريب
(ا ب ،ا ر ،ا س)

َََ ُٖ

ِِْٖ

اؼبراجعة اؼبالية ؼبشاريع اؼبساعدة

َََ ّٖ

161 111

َََ ََُ

318 111

َََ ُّٖ

َََ ْٓ

121 111

َََ َٖ

َََ َٓ
َََ ٕٕ

َََ َٖ
َََ ِِِ

341 111
141 111
241 111

َََ َٖ

َََ ِّٓ
َََ َِ
َََ ِٔ

َََ َِ
َََ ِٕ

َََ َِ
َََ ٔٓ

241 111

361 111

111 111

261 111

222 111

541 111

235 111

575 111

61 111
119 111

211 111
351 111

التقنية على الصعيدين الوطٍت
كاإلقليمي

َََ ّٓ

َََ ّٓ

َََ ّٓ

115 111

َََ ّٓ

َََ ّٓ

َََ ّٓ

115 111

211 111

ِِّٖ

الشراكات

َََ َِ

َََ َُْ

َََ َِ

181 111

َََ ٕ

َََ ُِٕ

َََ ٔ

141 111

321 111

ُِِٖ

األنشطة النموذجية اؼبشًتكة (اؼبراكز اإلقليمية)

َََ ََِ

411 111

َََ ََِ

َََ ََِ

411 111

811 111

ِِٕٖ

ؾبموعة اؼبوارد كاؼبكتبة اإللكًتكنية

َََ َِ

61 111

َََ ُٓ

َََ ُٓ

45 111

115 111

َِِٕ

خطة الرصد العاؼبية

َََ َِِ

221 111

َََ ََِ

211 111

421 111

َََ ََِ
َََ َِ

َََ َِ

َََ ُٓ

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

َِِٖ

برنامج عمل عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َََ َٔ

61 111

َََ َٔ

61 111

121 111

َِِٗ

صندكؽ التنفيذ

َََ ٕٓ

75 111

َََ ٕٓ

75 111

151 111

ُِِِ

زيادة الدعم للعمل بشأف اإلدارة
السليمة بيئيان

َََ َٓ

 2199المجموع
2999

المجموع

المجموع للفترة

مجموع العنصر

 31عنصر التدريب

51 111

َََ َٓ

786 111

681 111

2 469 111 1 112 111

668 111

526 111

786 111

681 111

2 469 111 1 112 111

668 111

526 111

51 111

111 111

2 141 111 847 111

4 511 111

2 141 111 847 111

4 511 111

 3211التدريب
َُِّ

التدريب كبناء القدرات (ا ب)

َّّّ

التدريب كحلقات العمل (ا ر)

َِّّ

التدريب كحلقات العمل (ا س)

ََٖ ّٕٔ

ِّّٖ

التدريب كحلقات العمل (ا ب ،ا ر،
ا س)

َََ ّٓٔ 1 198 111

ِِّٖ

مناىج تدريبية

َِّٖ

التدريب عن طريق الفيديو

 3299المجموع

563 111

َََ ّٔٓ

741 611

ََٔ ُْٕ

َََ ّٓٔ

َََ ّٖٔ

َََ ُِْ
ََْ ْْٗ

736 811

ََِ ُّٗ
َََ ِْٓ

َََ ِٗٓ
َََ َْ

998 111

1 129 611

3 249 411 1 121 811

736 111

813 411

َََ ِْٖ

421 111

984 111

494 411

1 236 111

319 211

1 156 111

752 111

1 851 111

41 111

41 111

2 136 611 587 211

5 386 111

 3311االجتماعات :السفر وبدالت
اإلعاشة اليومية للمشاركين
153

UNEP/CHW.12/27

2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

154

َُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ

َِّّ

الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع
التفاقية بازؿ

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع
814 111

َََ ُْٖ

814 111

ِٓٓ ّْٔ

643 552

643 552

َّّّ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َِٖ َّ

31 281

31 281

َّّٓ

فريق اػبرباء التقنيُت (اإلدارة السليمة
بيئيان)

َّّٔ

اجتماع

َّّٕ

اجتماع إضايف ما بُت الدكرات
(اؼببادئ التوجيهية التقنية ،ا ب)

َََ َّ

َّّٖ

اجتماع (اإلدارة السليمة بيئيان
للنفايات اؼبنزلية)

َََ َٕ

َّّٗ

االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية
التفاقية بازؿ

َََ ٕٔ

َُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل

َِّّ

SIWG

َََ َٓ

51 111

َََ َٓ

51 111

111 111

َََ ّٓ

35 111

َََ ِٓ

25 111

61 111

31 111
71 111

31 111
71 111

َََ َٕ

67 111

141 111
67 111

َََ ُْٖ

814 111

814 111

عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية
الثابتة

ِّٔ َِ

21 632

َُِ ٖٓ

85 112

115 734

َّّٓ

اجتماعات أفرقة اػبرباء (استكهومل)

َََ َْ

41 111

َََ َْ

41 111

81 111

ُّّْ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

َّّٗ

االجتماع السنوم للمراكز اإلقليمية

َََ ٕٔ

67 111

67 111
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

التفاقية استكهومل
ُُّّ

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ركترداـ

َّّٗ

حلقة دراسية توجيهية ألعضاء عبنة
استعراض اؼبواد الكيميائية

َٓٓ ٕٖ

َُّّ

االجتماعات :التدريب كبناء
القدرات (ا ر)

َََ َٓ

ُّّّ

حلقة عمل بشأف القوائم غَت
اؼبعتمدة من مؤسبر األطراؼ

َََ َُِ

ُّّْ

عبنة التنفيذ كاالمتثاؿ

ّّٖٔ

دكرات إلكًتكنية مكثفة مفتوحة
(موكس)

ِّّٖ

االجتماعات اؼبشًتكة للمراكز
اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل

ّّْٖ

التواصل كتوعية اعبمهور (حلقة عمل
مشًتكة لوسائط اإلعبلـ)

ّّٖٓ

خدمة اؼبؤسبرات (االجتماعات
التحضَتية اإلقليمية)

 3399المجموع

814 111

َََ ُْٖ

َََ َُ

َََ َُ

87 155

87 155

51 111

َََ َٓ

َََ َُ

935 832

1 273 519 71 632

111 111
121 111

َََ َُ

ََٓ ُٕ

267 155

51 111

121 111

31 111

814 111

َََ َُ

َََ ُٓ

ُٖٔ ُّٓ

ُٖٔ ُّٓ

1 139 686

1 142 186

َََ َُ

ََٓ ُٕ

31 111

َََ َٓ

61 111

51 111

ٖٓٓ ْٗٓ

459 558

3 368 661 1 186 788

4 642 179

ُٖٔ ُّٓ
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
3999

مجموع العنصر

41

عنصر المعدات ومباني المكاتب

1 933 832

1 396 655

المجموع

4 522 919 1 192 432

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)
1 875 686

1 855 586

2117-2116
المجموع

5 515 261 1 773 988

11 128 179

 4111المعدات المستهلكة
َُُْ

الربؾبيات (تطوير أدكات كمناىج
تدريب)

 4199المجموع
4999

َََ َِ

َََ َِ

41 111

41 111

21 111

21 111

41 111

41 111

مجموع العنصر

 51عنصر المصروفات المتنوعة

156

5211

تكاليف التقارير

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور
(اؼبساعدة التقنية ،اب)

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات (ا ر)

َُِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات (ا س)

َِِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور
(الشراكات)

َِّٓ

ترصبة اإلخطارات

َُِٓ

طباعة/ترصبة (أدكات كمناىج

61 111

َََ ُٔ

َََ ِْ
َََ ّٓ

َََ ِٓ

22 111

َََ ِِ

14 111

َََ ُْ

24 111
35 111

25 111

86 111
36 111

12 111

36 111

َََ ّٓ

35 111

35 111

َََ ّٓ

35 111

71 111

َََ ُِ
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2116

2117

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

المجموع

المجموع للفترة

الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماني
االستئماني
االستئماني
للتعاون التقني الطوعي الخاص الطوعي الخاص
(ا س)
(ا ر)
(ا ب)

2117-2116
المجموع

التدريب)

5999

ُِِٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (اؼبراكز
اإلقليمية)

َََ ّٔ

ُِّٓ

مواد اإلعبلـ/توعية اعبمهور (بناء
القدرات ،ا ب ،ا ر ،ا س)

َََ َُ

ُِٓٓ

مواد توعية اعبمهور (النشرة
اإلخبارية)

َََ َّ

ُِِٓ

طباعة/ترصبة (تقييم احتياجات
اؼبساعدة التقنية)

َََ ّْ

َََ ّٓ
َََ َُ

َََ ِّ

َََ ِّ

159 111

َََ ِْ

َََ ِ

َََ ِٔ

116 111

21 111
94 111

265 111
21 111

َََ ُٖ

5 111

11 111

ِِِٓ

ؾبموعة اؼبوارد كاؼبكتبة اإللكًتكنية

َََ ْ

ََٓ ْ

َََ ْ

12 511

َََ ْ

ََٓ ْ

َََ ْ

12 511

25 111

5299

المجموع

4 111

4 511

4 111

12 511

4 111

4 511

4 111

12 511

25 111

217 111

111 111

127 111

445 111

168 111

43 111

97 111

318 111

753 111

4 176 292

2 795 335

3 728 432

11 711 159

3 835 351

2 868 763

مجموع العنصر

التكاليف المباشرة للمشاريع في الميزانية التشغيلية

تكاليف دعم البرنامج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
():13
مجموع الميزانية التشغيلية

5 111

َََ ُّ

َََ َُ

41 111

135 111

َََ ٓ

َََ ٓ

542 918

363 394

484 696

1 391 118

498 596

372 939

4 719 211

3 158 729

4 213 128

12 191 167

4 333 947

3 241 712

11 561 583 3 857 469

511 471

21 261 642

1 373 116

2 764 113

11 934 589 4 358 941

24 125 655
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الصندوق االستئماني للتعاون التقني التفاقية بازل
احتياجات الربامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت َُِْ َُِٓ-
(اؼبقرر ا ب )ِٔ/ُُ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت َُِْ َُِٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-
االنخفاض في متوسط الميزانية السنوية
الصندوق االستئماني الخاص باتفاقية روتردام
احتياجات الربنامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
(اؼبقرر ا ر )ُٔ/ٔ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

2114

ْٕٖ َِٔ ّ

2115

َٓٔ َْٔ ّ

المجموع للفترة 2115–2114

7 261 452
3 631 726

2114

2115

ِْْ ُٓٗ ّ

المجموع للفترة 2115-2114

َُُ َُْ ْ

2116

َُِ ُٕٗ ْ

ْٕٗ ّّّ ْ

2116

المجموع للفترة 2117-2116

2117

7 236 453
َِٕ ُِْ ّ

3 211 215

الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

احتياجات الربنامج اؼبوافق عليها لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
(اؼبقرر ا س )َّ/ٔ -
احتياجات الربنامج لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-
متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
الزيادة في متوسط الميزانية السنوية

158

6 411 431

3 618 227

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-

الصندوق االستئماني الخاص باتفاقية استكهولم

9 153 157
4 526 578
٘24,67

ِٕٗ ُٖٓ ّ

متوسط اؼبيزانية السنوية اؼبعتمدة لفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-

2117

المجموع للفترة 2117-2116

٘11,552114

َٓٓ ٕٓٔ ّ

2115

ِٖٗ ُٖٔ ْ

المجموع للفترة 2115 –2114

2116

2117

المجموع للفترة 2117-2116

7 952 532
ُِٖ ُِّ ْ

َْٗ ّٖٓ ْ

8 572 168

3 976 266
4 286 134

٘7,79
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الجدول 4
جدول المساىمات اإلرشادي في الصندوق االستئماني العام التفاقية بازل للميزانية التشغيلية لفترة السنتين
( 2117-2116بدوالرات الواليات المتحدة)
نسبة الميزانية التشغيلية المقرر
تغطيتها من األنصبة المقررة:
الطرف

الرقم
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ
ُِ
ِِ
ِّ
ِْ

2116

4 777 854

2117

4 611 991

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

النسبة اؼبئوية

َََٓ,
أفغانستاف*
َََُ,
ألبانيا
َُّٕ,
اعبزائر
َََٖ,
اندكرا
َََِ,
أنتيغوا كبربودا
َِّْ,
األرجنتُت
َََٕ,
أرمينيا
َِْٕ,
أسًتاليا
َٖٕٗ,
النمسا
َََْ,
أذربيجاف
ََُٕ,
جزر البهاما
ََّٗ,
البحرين
َََُ,
بنغبلديش
َََٖ,
بربادكس
ََٔٓ,
بيبلركس
َٖٗٗ,
بلجيكا
َََُ,
بليز
َََّ,
بنن
َََُ,
بوتاف
بوليفيا (دكلة-اؼبتعددة القوميات) َََٗ,
ََُٕ,
البوسنة كاؽبرسك
ََُٕ,
بوتسوانا
ِّْٗ,
الربازيل
ََِٔ,
بركىن دار السبلـ

()81()79

()82()81

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

َََّٔ,
ََُِٓ,
َُُّٕ,
ََََُ,
َََِٓ,
ََِْٓ,
َََٖٖ,
ِّٓٗٓ,
َٕٗٗٗ,
ََََٓ,
ََُِّ,
ََْٖٖ,
ََُِٓ,
ََََُ,
ََََٕ,
َُِْٖ,
َََُّ,
َََّٖ,
َََُّ,
ََُُّ,
ََُِّ,
ََُِّ,
َّٗٔٔ,
ََِّٓ,

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
ِٗٗ
ٕٗٓ
ُٖٓ ٖ
ْٖٕ
ُُٗ
ُُٖ ِٓ
ُْٖ
ُٓٗ ُِّ
ٖٕٔ ْٕ
َّٗ ِ
َُٔ ُ
َّّ ِ
ٕٗٓ
ْٖٕ
ّْٔ ّ
ِٕٔ ٗٓ
َٔ
ُٕٗ
َٔ
ّٖٓ
َُٔ ُ
َُٔ ُ
ِٕٗ ُٕٓ
ّٓٓ ُ

ِٖٖ
ٕٓٓ
ْٖٖ ٕ
َْٔ
ُُٓ
ُٖٔ ِْ
َّْ
ّْٓ ُُٗ
ِّٗ ْٓ
َِّ ِ
ٖٕٗ
ِْْ ِ
ٕٓٓ
َْٔ
ِِّ ّ
ّّْ ٕٓ
ٖٓ
ُّٕ
ٖٓ
ُٖٓ
ٖٕٗ
ٖٕٗ
ْٖٓ ُٖٔ
ْٔٗ ُ

(ٕٗ) مت زبفيض التكاليف اؼبقسمة على األطراؼ لعامي َُِٔ ك َُِٕ دبقدار َََ ِ دكالر سنويان لتصحيح خطأ يف حساب مسانبات
األطراؼ عن فًتة السنتُت َُِْ ،َُِٓ-كقبم ىذا اػبطأ عن أف التكاليف اليت كاف هبب سبويلها من رصيد الصندكؽ قد كزعت سهوان على
األطراؼ.
(َٖ) اؼبرجع نفسو.
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الطرف

الرقم
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ
ِْ
ّْ
ْْ
ْٓ
ْٔ
ْٕ
ْٖ
ْٗ
َٓ
ُٓ
ِٓ
ّٓ
ْٓ
ٓٓ
ٔٓ
ٕٓ
ٖٓ
ٗٓ
َٔ
160

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

النسبة اؼبئوية

ََْٕ,
بلغاريا
َََّ,
بوركينا فاصو
َََُ,
بوركندم
َََُ,
كابو فَتدم
َََْ,
كمبوديا
ََُِ,
الكامَتكف
ِْٖٗ,
كندا
َََُ,
صبهورية أفريقيا الوسطى
َََِ,
تشاد
َّّْ,
شيلي
ُْٖٓ,
الصُت
َِٗٓ,
كولومبيا
َََُ,
جزر القمر
َََٓ,
الكونغو
َََُ,
جزر كوؾ
ََّٖ,
كوستاريكا
ََُُ,
كوت ديفوار
َُِٔ,
كركاتيا
ََٗٔ,
كوبا
ََْٕ,
قربص
َّٖٔ,
اعبمهورية التشيكية
صبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية َََٔ,
َََّ,
صبهورية الكونغو الديبقراطية
َٕٓٔ,
الدامبرؾ
َََُ,
جيبويت
َََُ,
دكمينيكا
ََْٓ,
اعبمهورية الدكمينيكية
ََْْ,
إكوادكر
َُّْ,
مصر
ََُٔ,
السلفادكر
َََُ,
غينيا االستوائية
َََُ,
إريًتيا
َََْ,
استونيا
َََُ,
إثيوبيا
ََِٓ,
اعبماعة االكركبية
َُٗٓ,
فنلندا

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

ََٖٖٓ,
َََّٖ,
َََُّ,
َََُّ,
ََََٓ,
َََُٓ,
ُّّٕٓ,
َََُّ,
َََِٓ,
َُْٕٕ,
ّْٕٔٔ,
َِّّٗ,
َََُّ,
َََّٔ,
َََُّ,
ََْٕٓ,
ََُّٖ,
َُٕٔٓ,
ََّٖٔ,
ََٖٖٓ,
َِْٕٖ,
َََٕٓ,
َََّٖ,
َُْْٖ,
َََُّ,
َََُّ,
ََّٔٓ,
َََٓٓ,
َُٕٔٔ,
ََََِ,
ََُِٓ,
َََُّ,
ََََٓ,
ََُِٓ,
َََِٓ,
ََْٗٔ,

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
َٖٖ ِ
ُٕٗ
َٔ
َٔ
ِّٗ
ُٕٕ
ِٖٓ ُٖٕ
َٔ
ُُٗ
ٓٓٗ ُٗ
ٕٕٓ َّٕ
ْْٕ ُٓ
َٔ
ِٗٗ
َٔ
َِٕ ِ
ٕٓٔ
ِٖٓ ٕ
ُِّ ْ
َٖٖ ِ
َِٔ ِّ
ّٖٓ
ُٕٗ
ِّٗ َْ
َٔ
َٔ
ٖٗٔ ِ
ِٗٔ ِ
ََٔ ٖ
ٔٓٗ
ٕٗٓ
َٔ
َّٗ ِ
ٕٗٓ
ْْٔ ُُٗ
ََٗ ُّ

َٕٓ ِ
ُّٕ
ٖٓ
ٖٓ
َِّ
ُٗٔ
ِِٕ ُُٕ
ٖٓ
ُُٓ
ُِِ ُٗ
ِٔٓ ِٔٗ
َٓٗ ُْ
ٖٓ
ِٖٖ
ٖٓ
ُٕٖ ِ
ّّٔ
ُِٓ ٕ
ُٕٗ ّ
َٕٓ ِ
ُِّ ِِ
ّْٓ
ُّٕ
ْٖٓ ّٖ
ٖٓ
ٖٓ
َٗٓ ِ
ِّٓ ِ
ُُٕ ٕ
ُِٗ
ٕٓٓ
ٖٓ
َِّ ِ
ٕٓٓ
ََٓ ُُٓ
ٕٖٔ ِٗ
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الرقم
ُٔ
ِٔ
ّٔ
ْٔ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
َٕ
ُٕ
ِٕ
ّٕ
ْٕ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
َٖ
ُٖ
ِٖ
ّٖ
ْٖ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
َٗ
ُٗ
ِٗ
ّٗ
ْٗ
ٓٗ
ٔٗ

الطرف

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

فرنسا
غابوف
غامبيا
جورجيا
أؼبانيا
غانا
اليوناف
غواتيماال
غينيا
غينيا  -بيساك
غيانا
ىندكراس
ىنغاريا
آيسلند
اؽبند
إندكنيسيا
إيراف (صبهورية  -اإلسبلمية)
العراؽ
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
جامايكا
الياباف
األردف
كازاخستاف
كينيا
كَتيبايت
الكويت
قَتغيزستاف
صبهورية الك الديبقراطية الشعبية
التفيا
لبناف
ليسوتو
ليربيا
ليبيا
ليختنشتاين

ّٗٓٓ,
َََِ,
َََُ,
َََٕ,
ُُْٕ,
ََُْ,
َّٖٔ,
ََِٕ,
َََُ,
َََُ,
َََُ,
َََٖ,
َِٔٔ,
ََِٕ,
َٔٔٔ,
َّْٔ,
َّٔٓ,
ََٖٔ,
َُْٖ,
َّٔٗ,
ْْْٖ,
ََُُ,
َُّّٖ,
ََِِ,
َُُِ,
ََُّ,
َََُ,
َِّٕ,
َََِ,
َََِ,
ََْٕ,
ََِْ,
َََُ,
َََُ,
َُِْ,
َََٗ,

النسبة اؼبئوية

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

َْٗٗٔ,
َََِٓ,
َََُّ,
َََٖٖ,
ِٖٖٗٗ,
ََُٕٓ,
َٖٕٕٗ,
ََّّٖ,
َََُّ,
َََُّ,
َََُّ,
ََََُ,
َِّّٔ,
ََّّٖ,
َِّٖٖ,
َِّْٕ,
َِْْٓ,
َََٖٓ,
َِِٕٓ,
َِْٓٗ,
ِِٔٓٓ,
ََُّٖ,
ُّْٔٔٓ,
ََِٕٓ,
َُُّٓ,
ََُّٔ,
َََُّ,
َُّْْ,
َََِٓ,
َََِٓ,
ََٖٖٓ,
ََِٓٓ,
َََُّ,
َََُّ,
َُٕٕٔ,
ََُُّ,

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
ُٓٔ ّّْ
ُٓٗ ُ
َٔ
ُْٖ
ّٓٔ ِْٔ
ّٖٔ
ُُٗ ّٖ
ُّٔ ُ
َٔ
َٔ
َٔ
ْٖٕ
ّٖٗ ُٓ
ُّٔ ُ
ُٕٗ ّٗ
ِٕٔ َِ
َِٕ ُِ
َّٔ ْ
ْٕٗ ِْ
َٔٔ ِّ
ْٕٓ ِٓٔ
ٕٓٔ
ِّٖ ْٕٔ
ُّْ ُ
ِِٗ ٕ
ٕٕٕ
َٔ
ُُّ ُٔ
ُُٗ
ُُٗ
َٖٖ ِ
َٗٓ ِ
َٔ
َٔ
ْْٖ ٖ
ّٖٓ

ٖٓٔ ُِّ
ُُٓ ُ
ٖٓ
َّْ
ْٖٗ َُْ
َٖٔ
ُٕٓ ّٔ
ْٓٓ ُ
ٖٓ
ٖٓ
ٖٓ
َْٔ
َّٖ ُٓ
ْٓٓ ُ
ِّٕ ّٖ
ُِٗ ُٗ
ْٕٖ َِ
ُّٗ ّ
َٓٓ ِْ
ٖٕٗ ِِ
ِٕٗ ِٓٓ
ّّٔ
ُْٓ ِّٔ
ِٔٔ ُ
ّٔٗ ٔ
ْٖٕ
ٖٓ
ُُٕ ُٓ
ُُٓ
ُُٓ
َٕٓ ِ
ُْٕ ِ
ٖٓ
ٖٓ
ُِٕ ٖ
ُٖٓ
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ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
ََُ
َُُ
َُِ
َُّ
َُْ
َُٓ
َُٔ
َُٕ
َُٖ
َُٗ
َُُ
ُُُ
ُُِ
ُُّ
ُُْ
ُُٓ
ُُٔ
ُُٕ
ُُٖ
ُُٗ
َُِ
ُُِ
ُِِ
ُِّ
ُِْ
ُِٓ
ُِٔ
ُِٕ
ُِٖ
ُِٗ
َُّ
ُُّ
ُِّ
162

الطرف

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

ليتوانيا
لكسمربغ
مدغشقر
مبلكم
ماليزيا
ملديف
مايل
مالطة
جزر مارشاؿ
موريتانيا
موريشيوس
اؼبكسيك
ميكركنيزيا (كاليات  -اؼبوحدة)
موناكو
منغوليا
اعببل االسود
اؼبغرب
موزامبيق
ميامبار**
ناميبيا
ناكركا
نيباؿ
ىولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجَتيا
النركيج
عماف
باكستاف
باالك
بنما
بابوا غينيا اعبديدة
باراغوام
بَتك
الفلبُت

ََّٕ,
ََُٖ,
َََّ,
َََِ,
َُِٖ,
َََُ,
َََْ,
ََُٔ,
َََُ,
َََِ,
ََُّ,
ُِْٖ,
َََُ,
ََُِ,
َََّ,
َََٓ,
ََِٔ,
َََّ,
َََُ,
َََُ,
َََُ,
َََٔ,
ُْٓٔ,
َِّٓ,
َََّ,
َََِ,
َََٗ,
َُٖٓ,
ََُِ,
ََٖٓ,
َََُ,
ََِٔ,
َََْ,
َََُ,
َُُٕ,
َُْٓ,

النسبة اؼبئوية

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

ََُّٗ,
ََُُّ,
َََّٖ,
َََِٓ,
َُّْٓ,
َََُّ,
ََََٓ,
ََََِ,
َََُّ,
َََِٓ,
ََُّٔ,
َِّّْ,
َََُّ,
َََُٓ,
َََّٖ,
َََّٔ,
ََٕٕٓ,
َََّٖ,
ََُِٓ,
ََُِٓ,
َََُّ,
َََٕٓ,
َِّٖٔ,
َُّْٔ,
َََّٖ,
َََِٓ,
َُُِٓ,
َُِْٔ,
َُِٕٔ,
ََُّٔ,
َََُّ,
ََِّٓ,
ََََٓ,
ََُِٓ,
َُّْٔ,
َُِٔٗ,

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
ِّٔ ْ
َْٖ ْ
ُٕٗ
ُُٗ
ٖٕٗ ُٔ
َٔ
ِّٗ
ٔٓٗ
َٔ
ُُٗ
ٕٕٕ
َْٓ َُُ
َٔ
ُٕٕ
ُٕٗ
ِٗٗ
َْٕ ّ
ُٕٗ
ٕٗٓ
ٕٗٓ
َٔ
ّٖٓ
ُِٖ ٖٗ
ُُٔ ُٓ
ُٕٗ
ُُٗ
ّٕٕ ٓ
ْٖٓ َٓ
َْٗ ٔ
َٖٕ ٓ
َٔ
ّٓٓ ُ
ِّٗ
ٕٗٓ
َٗٗ ٔ
َُِ ٗ

َُِ ْ
ُٔٔ ْ
ُّٕ
ُُٓ
ُُٕ ُٔ
ٖٓ
َِّ
ُِٗ
ٖٓ
ُُٓ
ْٖٕ
ََّ َُٔ
ٖٓ
ُٗٔ
ُّٕ
ِٖٖ
ٖٔٓ ّ
ُّٕ
ٕٓٓ
ٕٓٓ
ٖٓ
ّْٓ
ُْٖ ٓٗ
َٔٓ ُْ
ُّٕ
ُُٓ
ُٕٗ ٓ
ّٕٗ ْٖ
َٕٖ ٓ
ِٖٗ ْ
ٖٓ
ْٔٗ ُ
َِّ
ٕٓٓ
ّّٕ ٔ
ِٖٔ ٖ
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الرقم
ُّّ
ُّْ
ُّٓ
ُّٔ
ُّٕ
ُّٖ
ُّٗ
َُْ
ُُْ
ُِْ
ُّْ
ُْْ
ُْٓ
ُْٔ
ُْٕ
ُْٖ
ُْٗ
َُٓ
ُُٓ
ُِٓ
ُّٓ
ُْٓ
ُٓٓ
ُٔٓ
ُٕٓ
ُٖٓ
ُٗٓ
َُٔ
ُُٔ
ُِٔ
ُّٔ
ُْٔ
ُٓٔ
ُٔٔ
ُٕٔ
ُٖٔ

بولندا
الربتغاؿ
قطر
صبهورية كوريا
صبهورية مولدكفا
ركمانيا
االرباد الركسي
ركاندا
سانت كيتس كنيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت كجزر غرينادين
ساموا
ساك تومي كبرينسييب*
اؼبملكة العربية السعودية
السنغاؿ
صربيا
سيشيل
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
الصوماؿ
جنوب أفريقيا
إسبانيا
سرم النكا
دكلة فلسطُت**
السوداف
سوريناـ
سوازيلند
السويد
سويسرا
اعبمهورية العربية السورية
تايلند

صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية السابقة

توغو
تونغا
ترينيداد كتوباغو

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

النسبة اؼبئوية

َُِٗ,
َْْٕ,
ََِٗ,
ُْٗٗ,
َََّ,
َِِٔ,
ِّْٖ,
َََِ,
َََُ,
َََُ,
َََُ,
َََُ,
َََُ,
َْٖٔ,
َََٔ,
َََْ,
َََُ,
َّْٖ,
َُُٕ,
َََُ,
َََُ,
َِّٕ,
ِّٕٗ,
ََِٓ,
َََُ,
َََُ,
َََْ,
َََّ,
ََٔٗ,
َُْٕ,
ََّٔ,
َِّٗ,
َََٖ,
َََُ,
َََُ,
ََْْ,

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

ُُُٕٓ,
َِٕٗٓ,
َُِْٔ,
ِّْٓٗ,
َََّٖ,
َِِٖٔ,
َّْٕٖ,
َََِٓ,
َََُّ,
َََُّ,
َََُّ,
َََُّ,
َََُّ,
ََُْٖ,
َََٕٓ,
ََََٓ,
َََُّ,
ََِْٖ,
َُِّٖ,
ََُِٓ,
َََُّ,
َِْٓٔ,
ُّٕٕٕ,
ََُّّ,
َََُّ,
ََُِٓ,
ََََٓ,
َََّٖ,
ََُِٓ,
َُّّٗ,
َََْٓ,
َِٖٗٗ,
ََََُ,
َََُّ,
َََُّ,
َََٓٓ,

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
َِٕ ٓٓ
َِّ ِٖ
ْٕٖ ُِ
ُّٓ ُُٗ
ُٕٗ
َّٓ ُّ
ّٔٔ ُْٓ
ُُٗ
َٔ
َٔ
َٔ
َٔ
َٔ
ُِٔ ُٓ
ّٖٓ
َّٗ ِ
َٔ
ّْٗ ِِ
ُِٕ َُ
ٕٓٗ ٓ
َٔ
ِِٔ ِِ
ِٖٔ ُٕٕ
ْْٗ ُ
َٔ
ٕٗٓ
ِّٗ
ُٕٗ
ّٕٓ ٕٓ
ٓٓٓ ِٔ
ُُٓ ِ
َِٖ ُْ
ْٖٕ
َٔ
َٔ
ِٗٔ ِ

ََُ ّٓ
ِٖٕ ِٕ
َِٕ ُِ
َٕٓ ُُْ
ُّٕ
ََٔ ُّ
َُّ َُْ
ُُٓ
ٖٓ
ٖٓ
ٖٓ
ٖٓ
ٖٓ
ُِٕ ْٗ
ّْٓ
َِّ ِ
ٖٓ
َٖٗ ِِ
ُْٖ ٗ
ٕٓٓ ٓ
ٖٓ
َْٖ ُِ
َٖٗ ُُٕ
ّْٗ ُ
ٖٓ
ٕٓٓ
َِّ
ُّٕ
ِْٔ ٓٓ
ِِٓ َٔ
َِٕ ِ
ْٕٓ ُّ
َْٔ
ٖٓ
ٖٓ
ِّٓ ِ
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الطرف

الرقم
ُٗٔ
َُٕ
ُُٕ
ُِٕ
ُّٕ
ُْٕ
ُٕٓ
ُٕٔ
ُٕٕ
ُٖٕ
ُٕٗ
َُٖ
ُُٖ
ُِٖ
ُّٖ

جدول األنصبة
المقررة لألمم
المتحدة لعام
***2113

النسبة اؼبئوية

ََّٔ,
تونس
ُِّٖ,
تركيا
ََُٗ,
تركمانستاف
َََٔ,
أكغندا
ََٗٗ,
أككرانيا
َٓٗٓ,
االمارات العربية اؼبتحدة
اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى ُٕٗٓ,
كآيرلندا الشمالية
َََٗ,
صبهورية تنزانيا اؼبتحدة
ََِٓ,
أكركغوام
ََُٓ,
اكزبكستاف
فنزكيبل (صبهورية  -البوليفارية) َِٕٔ,
ََِْ,
فييت ناـ
َََُ,
اليمن
َََٔ,
زامبيا
َََِ,
زمبابوم
81,4691
المجموع

جدول األنصبة المقررة المعدل بحد
أقصى قدره  22في المائة وبحد
أقصى قدره  1,111في المائة
للمساىم من أقل البلدان نمواً

النسبة اؼبئوية

َََْٓ,
َُٕٔٔ,
ََِّٖ,
َََٕٓ,
َُِّٖ,
ََْْٕ,
ّْٕٔٔ,
ََُُّ,
َََٓٔ,
ََُٖٖ,
َُْٖٕ,
ََِٓٓ,
ََُِٓ,
َََٕٓ,
َََِٓ,
111

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2116

األنصبة المقررة التي
تغطيها األطراف لعام
2117

دكالرات الواليات اؼبتحدة دكالرات الواليات اؼبتحدة
ُُٓ ِ
ّْْ ٕٗ
ُّٓ ُ
ّٖٓ
ُٓٗ ٓ
ْٗٓ ّٓ
ِْٗ َّٗ

َِٕ ِ
ِّْ ٕٔ
َّٗ ُ
ّْٓ
ٕٗٔ ٓ
ُِْ ّْ
ََْ ِٖٗ

ّٖٓ
َُٕ ّ
ٖٔٗ
ُْٔ ّٕ
َٗٓ ِ
ٕٗٓ
ّٖٓ
()83
ُُٗ
()81
4 777 854

ُٖٓ
ِٗٗ ِ
ّٖٔ
َِٖ ّٔ
ُْٕ ِ
ٕٓٓ
ّْٓ
()84
ُُٓ

4 611 991

()82

* األطراؼ اعبديدة اليت صدقت على االتفاقية.
** األطراؼ اعبديدة اليت صدقت على االتفاقية بعد إصدار برامج العمل كاؼبيزانيات اؼبقًتحة للفًتة َُِٔ.َُِٕ-
*** جدكؿ األنصبة اؼبقررة لؤلمم اؼبتحدة للفًتة َُِٔ َُِٕ-كفقان للقرار ٕٔ ِّٖ/الذم اعتمدتو الدكرة السابعة كالستُت للجمعية العامة بتاريخ ِْ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِِ للسنوات َُِّ كَُِْ كَُِٓ.

(ُٖ) اؼبرجع نفسو.
(ِٖ) اؼبرجع نفسو.
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الجدول 5

جدول إرشادي لمالك موظفي أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم لفترة السنتين 2117–2116
ممول من الصناديق االستئمانية العامة (يستخدم ألغراض حساب التكلفة)

فئة الموظف ورتبتو

المعتمد للفترة 2115–2114
تكاليف دعم
منظمة
األغذية البرنامج لبرنامج
والزراعة األمم المتحدة للبيئة

التمويل
األساسي
ألف  -الفئة الفنية
مد ِ-
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-
المجموع الفرعي ألف
باء  -فئة الخدمة العامة
اػبدمات العامة
المجموع الفرعي باء
المجموع (ألف  +باء)

َِٓ,

المجموع المقترح للفترة 2117–2116
المجموع

التمويل
األساسي

تكاليف دعم
منظمة
البرنامج لبرنامج
األغذية
والزراعة األمم المتحدة للبيئة

ََُ,
ََُ,
ََٕ,
ََٕ,
ََُْ,
ََْ,
34,11

2,25

2,11

ُِٓ,
ََُ,
ََٖ,
ََٗ,
ََُٓ,
ََْ,
38,25

ََُ,
ََُ,
َٕٓ,
ََٖ,
َُٕٓ,
ََِ,
37,11

1,25

ََُْ,
14,11
48,11

ُِٓ,
1,25
3,51

ََٔ,
6,11
8,11

ُِِٓ,
21,25
59,51

ََُّ,
13,11
51,11

ُِٓ,
1,25
2,51

ََُ,
ََُ,

ََِ,

2,11

1,25
1,11
7,51
11,11
18,51
2,11
41,25

ََٔ,
6,11
8,11

21,25
21,25
61,51

َِٓ,

ََُ,

المجموع

ََِ,

)ُ(
)ِ(

)ّ(

مبلحظة:
ُ -كيشمل ٓ َ.من الرتبة ؼ ٓ-متقاعد يف كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ (اتفاقية بازؿ) ككاحد ؼ ٓ-متقاعد يف سبوز/يوليو َُِٕ (اتفاقية بازؿ)
ككاحد ؼ ٓ-ؼبنسق منظمة األغذية كالزراعة
ِ -موظفاف إدارياف سبوؿ كظيفتيهما عن طريق تكاليف دعم الربامج (بنسبة كاحد التفاقية بازؿ َ.ٓ ،التفاقية ركترداـ كٓ َ.التفاقية استكهومل)
ّ -ست كظائف من فئة اػبدمة العامة سبوؿ من تكاليف دعم الربنامج (ِ اتفاقية بازؿ كْ متقاظبة بُت اتفاقية ركترداـ كاتفاقية استكهومل)

الممول من الصناديق االستئمانية الطوعية الخاصة والصندوق االستئماني للتعاون التقني (يستخدم ألغراض حساب التكلفة)
الفئة والرتبة

ألف  -الفئة الفنية
مد ِ-
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-

اجملموع الفرعي ألف

باء  -فئة الخدمات العامة
اػبدمات العامة

اجملموع الفرعي باء

المجموع (ألف  +باء)

المعتمد للفترة
2115–2114

مجموع المقترح للفترة
2117-2116

ََٖ,

ََُ,
ِٓٓ,

ََٖ,

ِٓٔ,

ََّ,
ََّ,
11,11

ََْ,
ََْ,
11,25
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المبالغ المعيارية المستخدمة لحساب تكاليف المرتبات في جنيف وروما لفترة السنتين ( 2117–2116بدوالرات الواليات المتحدة)
مركز العمل :جنيف
فئة الموظف ورتبتو
الفئة الفنية
ألف
مد ِ-
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-

فئة الخدمة العامة
خ.عٔ-
خ.عٓ-

باء

2112
ّّٔ ِٕٗ
ُْٔ ِّٕ
َٖٖ ِْْ
ّّٔ َِٔ
ِّْ ُِٕ
ِٖٗ ُّٓ
َِْ ُِٔ
ُِٔ ُِٓ

2113
ََْ َّٗ
ََٓ ِٖٖ
ََٖ ِْٓ
ََْ ُِٔ
ََّ َُٖ
ََٖ ُْْ
ََْ َُٕ
ََّ ُّٔ

*2114

ََْ َّٗ
ََٓ ِٖٖ
ََٖ ِْٓ
ََْ ُِٔ
ََّ َُٖ
ََٖ ُْْ
ََْ َُٕ
ََّ ُّٔ

**2115

ٕٕٔ ُِّ
ََْ ََّ
ِٗٗ ِْٔ
َٔٓ ِِٓ
ُِٓ ُٕٖ
ِٗٓ َُٓ
ُِٔ ُٕٕ
ِٕٓ ُُْ

***2116

ََُ َّٓ
ََّ ِْٖ
َََ ِِٓ
ََٕ ُِٔ
ََِ ُٕٗ
ََٔ ُْٔ
ََِ َُٕ
ََٓ ُّٕ

***2117

َّْ ُّٕ
ِٕٔ ِٓٗ
ََٖ ِِٔ
ّٖٔ ِِٓ
ّٖٔ ُٖٔ
ْْٔ ُِٓ
ََٖ ُٕٕ
َََ ُّْ

* استخدمت تكاليف مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية يف جنيف لعاـ َُِّ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِْ (مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية ،اإلصدار
ُِ اؼبؤرخ ُٕ كانوف الثاين/يناير َُِّ).
** مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٓ باستخداـ أرقاـ عاـ َُِْ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة.
*** استخدمت تكاليف مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية يف جنيف لعاـ َُِْ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٔ (مرتبات األمم اؼبتحدة اؼبعيارية،
اإلصدار ُّ اؼبؤرخ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِْ) .مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٕ باستخداـ ارقاـ عاـ َُِٔ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة.

مركز العمل :روما
ألف-

فئة الموظف ورتبتو
الفئة الفنية

مد ِ -
مد ُ -
ؼٓ-
ؼْ-
ؼ ّ-
ؼِ-
باء-

2112

2113

*2114

**2115

**2116

**2117

ٕٔٗ ِٖٕ
َّٔ ِْٔ

ْٖٗ ِٖٗ
ٕٗٓ ِْٕ

ْٖٗ ِٖٗ
ٕٗٓ ِْٕ

ْٔٓ َُّ
ُٖٓ ِٖٓ

ّٖٔ ُّٗ
ُٕٔ َِّ

ِْْ ِّّ
ِٖٓ ُّْ

ْٔٔ ِِٗ
َِِ ََِ

ُٖٓ ِّٖ
ِِٗ َِٖ

ُٖٓ ِّٖ
ِِٗ َِٖ

َْٓ ِْٖ
ٖٓٓ ُِٔ

َّٗ ِّٔ
ُٓٓ ِِٗ

ُْٖ ِّٕ
ّّٕ ِّٖ

ِٖٖ ُٗٓ
ْٔٓ َُِ

ُِِ ُٔٔ
ّٕٖ ُِٓ

ُِِ ُٔٔ
ّٕٖ ُِٓ

َٕٖ ُِٕ
َِْ َُّ

ِِْ ُّٖ
ِِٔ ُّٖ

ِٕٓ َُٗ
ٕٓٓ ُّْ

فئة الخدمات العامة
خ.عٓ-

ُِٗ ُُْ

َٖٓ ُُٗ

َٖٓ ُُٗ

ِٖٗ ُِْ

ْٕٔ ُُّ

َُٔ ُّٕ

* استخدمت تكاليف اؼبرتبات اؼبعيارية لدل منظمة األغذية كالزراعة يف ركما لعاـ َُِِ (النسخة الصادرة يف حزيراف/يونيو َُِِ) يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ
َُِْ.
** مت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٓ باستخداـ أرقاـ عاـ َُِْ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة

*** استخدمت تكاليف مرتبات منظمة األغذية كالزراعة اؼبعيارية يف ركما لعاـ َُِْ يف حساب تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٔ (مت اغبساب باستخداـ مبلغ َُِْ
مضركبان يف ٔ يف اؼبائة لتحسُت اسًتداد التكلفة كإضافة ْ يف اؼبائة) .كمت تقدير تكاليف اؼبوظفُت لعاـ َُِٕ باستخداـ أرقاـ َُِٔ مضافان إليها نسبة ْ يف اؼبائة
كزبضع للتنقيح من قبل منظمة األغذية كالزراعة خبلؿ الفًتة َُِْ.َُِٓ-

______________
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