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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف

  املواد الكيميائية عن أعمال دورته الثانيةاملؤمتر الدويل املعين بإدارة تقرير 

  افتتاح الدورة  -أوالً 
قامت السيدة سيلفي ليميت، مديرة شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم   - ١

املتحدة للبيئة، متحدثة بصفتها ممثلة للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، اجلهة الرمسية اليت 
 ٠٠/١٠بعقد دورات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بافتتاح الدورة الثانية يف الساعة تقوم 

 . يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات٢٠٠٩مايو / أيار١١صباح يوم االثنني 

وألقيت بيانات افتتاحية وبيانات ترحيب من جانب كل من السيدة ليميت؛ والسيد راشد   - ٢
 وزير البيئة واملياه يف اإلمارات العربية املتحدة اليت استضافت الدورة األوىل للمؤمتر؛ أمحد بن فهد،

والسيد ماريانو أرانا شانشس، الوزير السابق لإلسكان وختطيط األراضي والبيئة يف أوروغواي ورئيس 
رئيسة اللجنة الدورة األوىل للمؤمتر؛ والسيدة ماريا بون، اليت حتدثت نيابة عن السيدة فيفيكا بون 

  .٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤التحضريية لوضع ج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف الفترة من 
ورحبت السيدة ليميت يف بياا االفتتاحي باملمثلني يف الدورة الثانية للمؤمتر، ولفتت االنتباه   - ٣

رة استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إىل عبء العمل الكبري الذي يواجه املشاركني وأشارت إىل ضرو
. النهج االستراتيجي، وتقييم ما إن كان ينبغي إدخال تعديالت بغرض حتقيق أهداف هذا النهج
 وشكرت املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

(IOMC) مته من مساعدة كما شكرت البلداناملاحنة اليت أتاحت لعدد كبري من املشاركني  ملا قد
  .إمكانية حضور الدورة

وقال السيد أمحد بن فهد، الذي ألقيت كلمته عرب رسالة مسجلة مسبقاً بالفيديو، إن اعتماد   - ٤
النهج االستراتيجي يف ديب كان عالمة حتول وخطوة لألمام يف اجلهود املبذولة ملكافحة املشاكل الناشئة 

وعرض بعض التدابري اليت اختذها بلده يف هذا الصدد، ومنها مثالً تنفيذ تشريعات . واد الكيميائيةعن امل
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بشأن املواد الكيميائية، وشدد على التزامه باجلهود الدولية من أجل الوصول إىل اإلدارة السليمة للمواد 
نهج االستراتيجي والتماس وشجع البلدان النامية على العمل بنشاط لالستفادة من ال. الكيميائية

 للحد من اآلثار السلبية اجلهود املبذولةوأكّد مرة أخرى التزام بلده ب. هاملساعدة اليت حتتاجها لتنفيذ
  . ودعمهاللمواد الكيميائية اخلطرة

وأشاد السيد آرانا سانشيس، الذي ألقيت كلمته أيضاً عرب واسطة إلكترونية بكل من ساهم   - ٥
وأكّد أن النهج االستراتيجي قد أصبح أداة مفيدة للغاية يف إدارة املواد .  األوىل للمؤمتريف إجناح الدورة

وطالب باعتناق ج شامل يف هذه املسألة مشدداً . الكيميائية بوصفه عنصراً رئيسياً يف التنمية املستدامة
ا كانت املناطق ختتلف يف على أمهية محاية القطاعات الضعيفة من اتمع مثل األطفال، وأشار أنه إذ

والحظ أن املؤمتر يواجه قضايا كثرية ولكنه . أولوياا واحتياجاا فإا تتقاسم أهدافاً عاملية واحدة
حثّ املمثلني على السعي لتحقيق اهلدف الذي وضعه مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة الذي 

، ويتمثَّل هذا ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦عقد يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا من 
 استخدام املواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تؤدي إىل تدنية اآلثار ٢٠٢٠اهلدف يف أن يتم حبلول عام 

  .الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة
ات العديدة اليت بون إىل أن النهج االستراتيجي هو أحد أدوات جماة التحدي وأشارت السيدة  - ٦

وأثنت على الدور الذي قام به القطاع اخلاص والحظت أن النجاح يتطلب . يواجهها العامل اليوم
وعرضت مالمح الفرص اليت يتيحها املؤمتر يف دورته الثانية . استثمارات مالية وقيادة سياسية شجاعة

. ليت تعالَج فيها قضايا املواد الكيميائيةقائلة إنه ميكن أن يقوم بدور القيادة بالنسبة للمنتديات األخرى ا
وقالت إن من الضروري اعتماد نظام داخلي مرن، وقيام البنك الدويل بأداء دور حاسم يف تنفيذ النهج 
االستراتيجي، وإبراز الصلة بني املواد الكيميائية وتغير املناخ، وصياغة استراتيجية عاملية بشأن املعارف 

يضاً أن إنشاء فريق خرباء دويل معين باملواد الكيميائية، على نسق الفريق والحظت أ. واملعلومات
احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ، قد يكون هو احلل لسد فجوة املعرفة العلمية الالزمة للسياسيني 

. ية حنو حتقيق إدارة مستدامة عاملية للمواد الكيميائمواملشرعني وذلك لتمكينهم من تكثيف جهوده
. وقالت إن املؤمتر ينبغي أن يدعو برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية إلقامة هذا الفريق

 خطوة واسعة حنو مستقبل خالٍ  الختاذومتنت النجاح للممثلني والحظت أن الدورة احلالية تتيح فرصة
  .من املواد السمية

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 
  نظام الداخلياعتماد ال  -ألف 

وافق املؤمتر على أن يطبق مؤقتاً النظام الداخلي للجنة التحضريية لوضع ج استراتيجي   - ٧
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مع إدخال ما يلزم من تغيريات، أثناء الدورة احلالية على أساس 

  :يلي  ما
 الدورة احلالية بتوافق آراء مجيع أن يكون اختاذ القرارات بشأن املسائل املوضوعية يف  )أ(  

  املشاركني ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك؛
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احلفاظ على الطابع التشاركي للنهج االستراتيجي، ويف هذا الصدد تشارك اجلماعة   )ب(  
  األوروبية مشاركة كاملة يف حدود اختصاصاا؛

  .أن يعتمد املؤمتر نظامه الداخلي أثناء هذه الدورة  )ج(  
وبعد ذلك، عرض ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك ورقة غرفة اجتماعات تتضمن   - ٨

تعديالت إضافية مقترحة ملشروع النظام الداخلي للمؤمتر أعدا األمانة استناداً إىل املشروع الوارد يف 
أكتوبر /د يف تشرين األولمرفق تقرير الفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية يف اجتماعه املعقو

ودف هذه التعديالت إىل ).  ملعلومية املؤمترSAICM/ICCM.2/2الذي استنِسخ يف الوثيقة  (٢٠٠٨
  .جعل مشروع النص أكثر اتساقاً دف تيسري النقاش يف الدورة احلالية

رأسه السيد وبغرض االنتهاء من إعداد النظام الداخلي وافق املؤمتر على إنشاء فريق اتصال ي  - ٩
بوالية تعيني حلول ممكنة لينظر فيها املؤمتر بشأن القضايا املعلَّقة على ) شيلي(برييز  - أوسفالدو الفاريز

أساس مشروع النظام الداخلي الذي وضعه الفريق العامل القانوين والتقين مفتوح العضوية وعلى أساس 
  .املشاورات اليت أجريت على سبيل التحضري للدورة الثانية

وعقب مناقشات أجراها فريق االتصال، اعتمد املؤمتر النظام الداخلي الوارد يف املرفق   - ١٠
فنية بالتصويت يف  السائل يف امل املتعلقة باختاذ القرارات٣٣ادة  من امل٢ باستثناء الفقرة ٢/١ للمقرر

قوفة لإلشارة إىل عدم ووافق املؤمتر على إبقاء هذه الفقرة داخل أقواس مع. غياب حتقق توافق اآلراء
  . يتخذ قراراً خبالف ذلك ما ملاعتمادها، وأن املؤمتر سوف يواصل البت يف املسائل الفنية بتوافق اآلراء

، بشأن النظام الداخلي للمؤمتر على النحو الذي اعتمده املؤمتر يف املرفق ٢/١ويرد القرار   - ١١
  .األول هلذا التقرير

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء 
  .رئيساً للمؤمتر) سلوفينيا(انتخب املؤمتر السيد إيفان أرزين   - ١٢
 من النظام الداخلي للجنة التحضريية لوضع ج استراتيجي لإلدارة الدولية ٩وطبقاً للمادة   - ١٣

للمواد الكيميائية، أنتخب املؤمتر بالتزكية نواب الرئيس اآلتية أمساؤهم للعمل يف مكتب املؤمتر خالل 
  :الراهنةالدورة 

  )شيلي(السيد كارلوس بورتاليس 
  )اليابان(السيد إيساكو تودا 

  )السنغال(السيد شيخ ندياي سيال 
  )أسبانيا(السيد فيكتور إيسكوبار باريدز 

  .ق السيد تودا على أن يعمل مقرراًواف
ؤمتر على ، أكد امل)من هذا التقرير ١١  - ٧أنظر الفقرات (بعد اعتماد املؤمتر لنظامه الداخلي   - ١٤

انتخاب أعضاء املكتب الواردة أمساؤهم أعاله، والذين انتخبوا طبقاً للنظام الداخلي للجنة التحضري، 
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وأكد املؤمتر كذلك على .  من النظام الداخلي١٤ من املادة ١للعمل كأعضاء باملكتب مبوجب الفقرة 
إلدارة السليمة للمواد الكيميائية أن ممثلي املنظمات غري احلكومية والربنامج املشترك بني املنظمات ل

(IOMC) ذه الصفة وذلك الذين سبق تعيينهم للمشاركة يف اجتماعات املكتب سوف يواصلون العمل 
لتابعني ملنظمات  اوقد مت تعيني املمثلني التالية أمساؤهم.  من النظام الداخلي١٥ من املادة ٢طبقاً للفقرة 

  :(IOMC)ملنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية غري حكومية وللربنامج املشترك بني ا
  )االحتاد الدويل للنقابات العمالية(السيدة جوديث كاريراس غارثيا   
  )اجلمعية الدولية لألطباء يف خدمة البيئة(السيدة ليليان كورا   
  )الصندوق املعين بالصحة البيئية(السيد جوزيف دي غاجني   

  )لس الدويل للرابطات الكيميائيةا(السيدة بريجيت إنغلهاردت 
  )الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (يرالسيدة مسرية التوجي

  إقرار جدول األعمال  -جيم 
أقر املؤمتر جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   - ١٥

SAICM/ICCM.2/1دلة بصيغته املع:  
  .افتتاح االجتماع  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار النظام الداخلي؛  )أ(
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(
  تعيني جلنة وثائق التفويض؛  )د(
  .تنظيم العمل  )ه(

  .تقرير جلنة وثائق التفويض  - ٣
  :ميائيةتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكي  - ٤

تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراضه واستكماله وتقدمي توجيهات يف   )أ(
  هذا الشأن؛

  تنفيذ الصكوك والربامج الدولية وكفالة االتساق فيما بينها؛  )ب(
  طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ؛  )ج(
  دارة املواد الكيميائية؛تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إ  )د(
  املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ؛  )ه(
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  قضايا السياسات العامة الناشئة؛  )و(
  .تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين  )ز(

  .التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية  - ٥
  .أنشطة األمانة واعتماد امليزانية  - ٦
  .ة الثالثة للمؤمترمكان وموعد انعقاد الدور  - ٧
  .الرفيع املستوىاجلزء   - ٨
  .مسائل أخرى  - ٩
  .اعتماد التقرير  - ١٠
  .اختتام الدورة  - ١١

قضايا السياسات العامة "من جدول األعمال ) و (٤ واتفق املؤمتر على أن يناقش، حتت البند  - ١٦
، التعاون والتآزر "مسائل أخرى"، ٩الفلور، وأن يناقش، حتت البند  ب املشبعة، املواد الكيميائية"الناشئة

بني النهج االستراتيجي وخمتلف االتفاقات البيئية الدولية املتعددة األطراف، واجلوائز املمنوحة للمسامهني 
يف عملية النهج االستراتيجي، وانتخاب ممثلني حكوميني إقليميني أعضاًء يف الس التنفيذي لربنامج 

  .البداية السريعة
   جلنة لوثائق التفويضتعيني  -دال 

وافق املؤمتر على إنشاء جلنة لوثائق التفويض تتألف من ممثل رفيع املستوى عن كل بلد من   - ١٧
وكان أعضاء اللجنة الذين . البلدان املمثَّلة يف املكتب، لفحص وثائق تفويض املشاركني يف املؤمتر

، والسيد )السويد( والسيد بريهالستروم ،)موريشيوس(انتخبهم املؤمتر هم السيدة تشييت ثيلما شيترا 
، )غواتيماال(، الذي توىل رئاسة اللجنة، والسيدة إنغريد مارتينيز غاليندو )سلوفينيا(بوستجان جريمان 

  ).اليابان(والسيدة فويومي نايتو 
  تنظيم العمل  -هاء 

ل ووثائق معلومات كان معروضاً على املؤمتر أثناء قيامه بأعماله يف هذا االجتماع وثائق عم  - ١٨
وترد قائمة بتلك الوثائق يف الوثيقة . تتصل مبختلف البنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع

SAICM/ICCM.2/INF/51.  
 ظهراً ومن الساعة ٠٠/١٣ صباحاً إىل ٠٠/١٠ووافق املؤمتر على أن جيتمع يومياً من الساعة   - ١٩
ووافق املؤمتر على . أي تعديالت قد تكون ضرورية مساًء، رهناً ب٠٠/١٨ عصراً إىل الساعة ٠٠/١٥

كما وافق بناًء على . أن جيتمع يف جلسات عامة وأن ينشئ ما يراه ضرورياً من أفرقة االتصال والصياغة
رفيع املستوى ينعقد  جزء  أن تشمل هذه الدورةSAICM/ICCM.2/1/Add.1االقتراح الوارد يف الوثيقة 

عقد بعد  ت مناقشات مائدة مستديرةا اجلزءتضمن هذ يمايو، وأن/ أيار١٥ و١٤يومي اخلميس واجلمعة، 
  .مايو/ أيار١٥مايو وصبيحة اجلمعة / أيار١٤ظهر يوم اخلميس 
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  احلضور  -واو 
األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، : املشاركة التاليةومثلت يف املؤمتر احلكومات   - ٢٠

 أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، أستراليا، إسرائيل، ألبانيا،
باراغواي، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، بربادوس، بلجيكا، بليز، بنما، بنغالديش، بنن، بوتان، 

داد وتوباغو، ، بريو، بيالروس، تايلند، تريني)الدولة املتعددة القوميات(بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا 
عة األوروبية، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر اتوفالو، تونس، جامايكا، اجلزائر، اجلم

مارشال، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية 
، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، 
زامبيا، ساموا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، 

مان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا،  عشيلي، صربيا واجلبل األسود، الصني، العراق،
، فنلندا، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، )البوليفارية  - مجهورية(فرنسا، فرتويال 

كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كرييبايت، كينيا، 
يرلندا أشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ولبنان، ليسوتو، ماليزيا، مدغ

مبيق، موناكو، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزا
، اليابان نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

  .واليونان
االحتاد الروسي، أذربيجان، اإلمارات العربية : وشاركت احلكومات التالية بصفة مراقب  - ٢١

املتحدة، أنغوال، إيطاليا، بوروندي، تركيا، تشاد، اجلمهورية العربية السورية، جيبويت، رواندا، سان 
يا، مايل، مالوي، اململكة العربية ريا، ليبتومي وبرينسييب، سري النكا، السودان، الفلبني، قطر، كولومبي

  .السعودية، موريتانيا، نيبال، اليمن
  .وشارك ممثل السلطة الفلسطينية كمراقب  - ٢٢
 حوار التعاون االقتصادي ملنطقة آسيا :حضر ممثلون للجهات احلكومية الدولية املشاركة التالية  - ٢٣

ة بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص ، اتفاقيواحمليط اهلادئ بشأن املواد الكيميائية
بية، منظمة األغذية و املفوضية األور، ومفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامنها عرب احلدود،
، املنتدى احلكومي الدويل بشأن السالمة (GEF)، مرفق البيئة العاملية (FAO) املتحدة موالزراعة لألم

، جامعة الدول العربية، الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ (ILO) العمل الدويل الكيميائية، مكتب
بروتوكول مونتريال، مكتب املندوب السامي حلقوق اإلنسان، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

-  مركز النشاط اإلقليمي لإلنتاج األنظف ، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية،(OECD)االقتصادي 
ر املتوسط، الربنامج البيئي التعاوين جلنوب آسيا، اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة خطة البح 

عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، اتفاقية استكهومل 
با وللجنة االقتصادية ألور، ا(UNDP)بشأن امللوثات العضوية الثابتة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

، UNIDOالتابعة لألمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
جمموعة البنك الدويل، منظمة الصحة العاملية، ، (UNITAR)معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

  .ومنظمة التجارة العاملية
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 Accord Australia, American: احلكومية املشاركة التالية مبمثلنيوبعثت املنظمات غري  - ٢٤

Chemistry Council, Armenian Women for Health and Healthy Environment, Associated Labour 
Unions – Trade Union Congress of the Philippines, Association du Réseau Méditerranéen pour le 
Développement Durable, Basel Action Network, Basel Convention Regional Centre for Africa, 
Centre for International Environmental Law, Centro de Análisis Y Acción en Tóxicos y sus 
Alternativas, Croplife International, Day Hospital Institute for Rehabilitation and Development, 
Development for People and Nature Associations, Earthjustice, EcoLomics International, 
Environmental Health Fund, ETC Group, European Chemical Industry Council, European Nickel 
Industry Association, European Society for Research and Prevention on Environment and Health, 
Friends of the Earth – Germany, Global Village of Beijing, INCHES, Independent Ecological 
Expertise, Indonesia Toxics-Free Network, Institute for Global Environmental Strategies, 
International Association for Soaps, Detergents and Cleaning Products, International Chemical 
Secretariat, International Council of Chemical Associations, International Council on Mining and 
Metals, International HCH and Pesticides Association, International Panel on Chemical Pollution, 
International POPs Elimination Network, International Society of Doctors for the Environment, 
International Trade Union Confederation, International Union of Pure and Applied Chemistry, 
International Union of Toxicology, Island Sustainability Alliance, My Right to Know Foundation, 
National Cleaner Production Centre, National Movement Friends of The Earth, Occupational 
Knowledge International, Pesticide Action Network, Research Centre for Gender, Family and 
Environment in Development, Safechem, Sahanivasa, Saudi Basic Industries Corporation, Society 
of Environmental Toxicology and Chemistry, Tanzania Association of Public, Occupational and 
Environmental Health Experts, Thanal, Toxic Watch Network, Toxics Link, United States Council 
for International Business, Waste Environment Cooperation Centre, Women in Europe for a 
Common Future, World Chlorine Council, World Federation of Public Health Associations, 

World Trade Institute, WWF..  

  .وحضر ممثلو عدد من اهليئات غري احلكومية األخرى بصفة مراقبني  - ٢٥

  تقرير جلنة وثائق التفويض   -ثالثاً 
املؤمتر أن عدد املشاركني احلكوميني   - رئيس جلنة وثائق التفويض  - أبلغ السيد جريمان  - ٢٦

 ١٥حدة بعد ظهر اجلمعة  مشاركاً حىت الساعة الوا١٤٦الذين سجلوا أمساءهم للدورة الثانية للمؤمتر 
وطبقاً للنظام الداخلي الذي اعتمده املؤمتر يف وقت سابق من الدورة، فحصت . ٢٠٠٩مايو /أيار

 باستثناء ثالثة - مشاركاً حكومياً واليت وجدت مجيعها سليمة ١٢٥اللجنة وثائق التفويض اليت قدمها 
وقدمت وثائق تفويض مرضية .  تفويضومل يتمكن أحد وعشرون مشاركاً حكومياً تقدمي وثائق. وثائق

  .أيضاً من جانب مثاين منظمات حكومية دولية
وترد أمساء أولئك املشاركني احلكوميني الذين قدموا وثائق . أخذ املؤمتر علماً بتقرير اللجنة  - ٢٧

مي ما الذين شاركوا يف الدورة دون تقد أتفويض سليمة يف الفصل الثاين، الفرع واو من هذا التقرير،
  .مثل هذه الوثائق فأدرجت أمساؤهم كمراقبني
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  تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  -رابعاً 
  تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراضه واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأن  -ألف 

 ينبغي أن خيضع للتقييم قياساً قال الرئيس عند عرض هذا البند إن تنفيذ النهج االستراتيجي  - ٢٨
وبعد ذلك عرض .  الذي وضعته خطة جوهانسربغ للتنفيذ٢٠٢٠على التقدم احملرز يف حتقيق هدف 

ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة مسترعياً االنتباه إىل األنشطة واألعمال اليت جرت منذ اعتماد النهج 
  .االستراتيجي

ك أثىن عدة ممثلني على التقدم الذي مت إجنازه حىت اآلن يف تنفيذ ويف املناقشات اليت أعقبت ذل  - ٢٩
النهج االستراتيجي، واستشهدوا يف مجلة أمور بربنامج البداية السريعة ومشاركة أصحاب املصلحة 

وحذّر كثري من املمثلني من أن املوعد النهائي لتحقيق هدف عام . املتعددين ومناذج التعاون اإلقليمي
  .صبح وشيكاً يف حني ال يزال يتعين القيام بالكثري من األعمال قد أ٢٠٢٠
وأكّد عدة ممثلني على أمهية طابع تعدد أصحاب املصلحة وتعدد القطاعات يف النهج   - ٣٠

االستراتيجي، وأضاف أحدهم قائالً إن النهج ينص على نظر القضايا يف إطار أوسع وأكثر مشوالً 
وقال إنه ينبغي يف ضوء الطابع التشاركي إيالء .  من احلرية يف النتائجللمشاركني وعلى هامش أكرب

النظر الدقيق ملسألة ما إن كانت القرارات ستتخذ من جانب مجيع املشاركني أو من جانب جمموعة 
  .فرعية منهم

لنهج وأكّد كثري من املمثلني على الدور اهلام آلليات وشبكات التنسيق اإلقليمية يف تنفيذ ا  - ٣١
وقال أحد املمثلني إن النواتج اإلقليمية ينبغي أن تدخل يف . االستراتيجي وحثّوا على إبقائها وتعزيزها

سياق القضايا اليت سينظرها املؤمتر يف دورته الثالثة، وأن تكاثر األنشطة بني الدورتني لن يكون يف صاحل 
قدرات، واملساعدة اإلمنائية اليت جرت من وأعرب عدة ممثلني عن تقديرهم ألنشطة بناء ال. هذه العملية

وشدد كثريون على أمهية تعيني موارد مالية كافية ومستدامة لبناء . خالل برنامج البداية السريعة
  .القدرات مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا على النحو املالئم

تحدة يعىن باملواد الكيميائية وأيد عدد من املمثلني إنشاء فريق من اخلرباء العلميني تابع لألمم امل  - ٣٢
على غرار الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ، وذلك وفقاً ملا أشارت به السيدة بون يف كلمتها 
االفتتاحية، وحثّوا املؤمتر على دعوة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية إىل إنشاء هذا 

 .الفريق

 املمثلني عن تأييدهم للطبعة التجريبية من الوثيقة التوجيهية خلطط تنفيذ النهج أعرب الكثري من  - ٣٣
وقال أحد املمثلني، متكلماً . االستراتيجي ولالقتراح اخلاص باختاذ إجراء لتحديث خطة العمل العاملية

ن النامية والبلدان بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إذْ يشري إىل انتقال إنتاج املواد الكيميائية صوب البلدا
اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، إن تلك البلدان تسن تشريعات حتكم كامل دورة حياة املواد 

بيد أن مثة حاجة إىل املزيد من اإلجراءات، وأعرب عن األمل يف أن تنشئ الدورة الراهنة . الكيميائية
  .أنشطة حمددة



SAICM/ICCM.2/15 

9 

ة مسألة ضرورية لتنفيذ النهج االستراتيجي على قال أحد املمثلني إن وضع خطة عمل وطني  - ٣٤
بيد أنه أضاف قائالً بأن الشبكات الوطنية لتبادل املعلومات بشأن النهج االستراتيجي . الصعيد الوطين

واملبادئ التوجيهية ضرورية لتنفيذ اخلطط الوطنية اليت جيب . بني مجيع أصحاب املصلحة ال تزال مفتقدة
. من األهداف على الصعد الوطنية واإلقليمية مبوجب النهج االستراتيجيأن حتتوي على مخس فئات 

وأيد . كما شدد العديد من املمثلني اآلخرين على أمهية النهوض باألهداف الرئيسية للنهج االستراتيجي
ممثل آخر استحداث مؤشرات لدورة حياة املواد الكيميائية لقياس التقدم احملقق يف تنفيذ النهج 

  .تيجياالسترا
قتصادي، ضرورة اختاذ ج  االتكامل للإقليمية اقترح أحد املمثلني، متكلماً بالنيابة عن منظمة  - ٣٥

وقال، إذ يسلم بالدعم املقدم من املؤسسات الثنائية . طويل األجل ملعاجلة قضايا السياسات البازغة
وقال إن .  مسألة ذات أولويةاألطراف، إن اختاذ مبادرات جديدة لدعم برنامج البداية السريعة تعترب

املبادئ التوجيهية املقترحة لتحديد األنشطة اجلديدة اليت تدرج يف خطة العمل العاملية ينبغي أن تكون 
  .كما صادق العديد من املمثلني اآلخرين على املبادئ التوجيهية املقترحة. بسيطة
مات، بوصف أنشطة التثقيف وقامت إحدى املمثالت، متكلمة بالنيابة عن عدد من املنظ  - ٣٦

وقالت، إذ تربز الفجوات املتبقية . واستثارة الوعي املضطلع ا للنهوض بالنهج االستراتيجي ومظاهرته
يف أنشطة التنفيذ، إن تنفيذ النهج االستراتيجي بطيء يف بعض البلدان، وهو ما قد يعرقل التوصل إىل 

ن اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على إدراج النهج وحثت البلدان النامية والبلدا. ٢٠٢٠حتقيق هدف 
. االستراتيجي يف امليزانيات وبرامج العمل الوطنية، ودعت اجلهات املاحنة إىل مواصلة تقدمي املساعدة

وقام ممثل آخر، متكلما أيضاً بالنيابة عن عدد من املنظمات، بوصف األنشطة املضطلع ا من خالل 
موعة لتشاطر معلومات عاية املسؤولة واستراتيجية املنتجات العاملية، وشرح هدف اامليثاق العاملي للر

  .الصلة مع املنتجني واملستهلكني والعمال يف كافة مراحل سلسلة القيمة ذات املنتجات
وصرحت إحدى املمثالت، متكلمةً بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إنه يف حني أن الصلة ما   - ٣٧

ملواد الكيميائية وختفيض حدة الفقر والتنمية املستدامة حتظى باالهتمام املطلوب، فإن القدرة بني إدارة ا
وشددت بالتايل على أنه جيب أن تشمل . على التحكم يف املواد الكيميائية وتناوهلا ال تزال مفتقدة

 عن هيكل أو آلية مسألة األموال الكافية واملستدامة أيضاً حتديد املوارد اجلديدة واإلضافية، فضالً
وينبغي أن يكون هناك اعتراف وطين ودويل رفيع املستوى بالنهج . حمددتني لتوفري تلك األموال

ويتمثل اهلدف النهائي من ذلك يف متكني . االستراتيجي على صعيد أصحاب املصلحة املتعددين
وفيما . ٢٠٢٠ لتحقيق هدف احلكومات من سن التشريعات الالزمة وإنشاء البىن التحتية احمللية املطلوبة

يتعلق بقضايا السياسات البازغة، ينبغي إجياد عملية واضحة املعامل وشفافة تشمل إنشاء هيئة فرعية 
  .بشأن هذه القضية

سلمت ممثلة أخرى بأمهية وجود جمموعات ألصحاب املصلحة املتعددين واموعات املتعددة   - ٣٨
وشددت على أمهية أفرقة التنسيق . ى الصعيد اإلقليميالقطاعات لتشاطر املعلومات واخلربات عل

ودعا بعض املمثلني البلدان إىل تضمني مبادئ النهج . اإلقليمية وقالت إا تتطلع إىل االعتراف ا رمسياً
  .االستراتيجي يف سياساا الوطنية، مبا يف ذلك وضع خطط تنفيذ وطنية للنهج االستراتيجي
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  ل العامليةإجراء حتديث خطة العم  - ١
بعد اجلولة األوىل من التعليقات العامة ناقش املؤمتر ما إذا كان ينبغي حتديث خطة العمل   - ٣٩

وحتدث أحد املمثلني نيابة عن . العاملية، فإن كان األمر كذلك، فما هو اإلجراء الذي ينبغي أن يوضع
ة ال اية هلا، وقال إن اإلجراء جمموعة من البلدان فأيد تعيني أنشطة جديدة مع حتذيره من وضع قائم

وأيد ممثل آخر توسيع . ينبغي أن يكون بسيطاً ليسمح بتعديل خطة العمل العاملية بطريقة شفافة
األنشطة مالحظاً وجود فهم مشترك بأن خطة العمل العاملية، وهي خطة طوعية، متثّل وثيقة دينامية 

وأيد هذا . حسب إجراء مل يتم االتفاق عليه بعددف إىل مراعاة القضايا اجلديدة والناشئة وذلك 
 SAICM/ICCM.2/INF/18املتحدث، مدعوماً من عدة مشاركني آخرين، النهج املوضح يف الوثيقة 
  .بشأن املبادئ التوجيهية احملتملة لتعيني األنشطة اجلديدة إلدراجها يف اخلطة

 تقوم بفحص مقترحات إدراج أنشطة واقترح بضعة ممثلني إنشاء هيئة للعمل بني الدورتني  - ٤٠
جديدة قبل أن ينظر فيها املؤمتر، واقترح أحد املمثلني بأن التوافق اإلقليمي ضروري إلدراج هذه 

وقال ممثل آخر إنه إذا كان يتعين إدراج أنشطة جديدة يف خطة العمل العاملية فإن من املهم . األنشطة
 هذه األنشطة على النحو الصحيح، وميكن أن تقوم هيئة أن يكون هناك إجراء لكفالة إمكانية تقييم

  .فرعية أو هيئة بني الدورتني ذا العمل على حنو مفيد
وقال أحد املمثلني إنه من املهم عدم التحلل من التحدي الرئيسي الذي يتمثّل يف كفالة تنفيذ   - ٤١

عمل العاملية وينبغي إيالء األولوية األنشطة اجلارية عند النظر يف خيار إضافة أنشطة جديدة يف خطة ال
وأضاف قائالً إنه ينبغي للمؤمتر أن يوافق على . لتعيني وسائل تنفيذ تلك األنشطة يف البلدان النامية

والحظ أيضاً أن . تدابري إدراج أحكام بشأن املوارد اإلضافية واجلديدة للوفاء باحتياجات البلدان النامية
ديداً بدرجة ال تسمح بإجراء استعراض له، وأن اإلجراءات الوطنية لتعيني النهج االستراتيجي ال يزال ج

وقال أحد املمثلني إنه ينبغي موازنة استعراض خطة العمل . طرائق لقياس التقدم احملقق ال تزال جارية
 جنيها العاملية يف ضوء أمهيتها لإلستراتيجية اجلامعة للسياسات، مشرياً إىل عدم وضوح الفائدة اليت ميكن

  .من ذلك االستعراض يف ضوء األهداف األخرى للنهج االستراتيجي
وحذّر العديد من املمثلني من إضافة أنشطة جديدة إىل األنشطة املدرجة فعالً واليت يصل   - ٤٢

اليت مت االتفاق عليها جيب   نشاطاً، وقالوا إنه ينبغي قبل إضافة مثل هذه األنشطة٢٧٣عددها إىل 
وأعرب العديد من املمثلني عن .  إىل اتفاق بشأن ما ميكن تنفيذه يف املرحلة القادمةفحصها والتوصل

قلقهم إزاء إضافة أنشطة جديدة، وأشاروا إىل أن الوقت مل حين بعد الختاذ خطوة من هذا القبيل، يف 
 مع ضوء صعوبات احلصول على املوارد الكافية، ودفع أحد املمثلني بأنه جيب حتديد طريقة للتعامل

وحذّر ممثل من إدراج . قضايا السياسات العامة الناشئة املطروحة على بساط املناقشة يف هذه الدورة
مواد كيميائية جيري اآلن حتديدها للنظر فيها مبوجب االتفاقات البيئية متعددة األطراف نظراً ألن ذلك 

  .القد يؤثّر على إدراجها يف تلك االتفاقات وحيول دون احلصول على األمو
وقال أحد املمثلني إن من شأن إعادة فتح خطة العمل العاملية أن يستجيب للحاجات القطرية،   - ٤٣

حيث أن ذلك ميكن أن يربر اختاذ إجراءات بشأن القضايا املثرية لالنشغال حىت يف حالة االفتقاد الكامل 
  .للمعلومات



SAICM/ICCM.2/15 

11 

إجراء حمدد لتحديث اخلطة بتشكيل ووافق املؤمتر على أن يقوم املمثلون الراغبون يف وضع   - ٤٤
، مع مراعاة التعليقات SAICM/ICCM.2/INF/18فريق صياغة صغري لتعديل االقتراح الوارد يف الوثيقة 
وبعد ذلك تناول املؤمتر ورقة قاعة اجتماع . اليت أبديت يف اجللسة العامة، لبحثها من جانب املؤمتر
واقترح العديد . طة اقترحه فريق الصياغة املصغرتضمنت مشروع مقرر بشأن إجراء خاص بتحديث اخل

من املمثلني إدخال تعديالت على نص الورقة، وأعرب أحدهم عن قلقه إزاء االجتاه البادي يف الورقة 
  .قائالً أا مل تتمكن من حتديد املعايري اليت يسترشد ا يف اختيار البنود اجلديدة اليت ستضاف إىل اخلطة

ر على أن يتشاور املمثلون الذين أعربوا عن حتفظات معينة إزاء التعديالت املقترحة ووافق املؤمت  - ٤٥
  .على النص، سعياً إلكمال نص يكون متفقاً عليه

وعقب تلك املشاورات، اعتمد املؤمتر إجراءاً إلدراج أنشطة جديدة يف خطة العمل العاملية   - ٤٦
  .ويرد اإلجراء يف املرفق الثاين هلذا التقرير. ياًللنهج االستراتيجي على النحو الذي عدلت به شفه

  األنشطة اإلقليمية والتنسيق  - ٢
نظر املؤمتر يف مشروع قرار مقترح بشأن األنشطة والتنسيق على الصعيد اإلقليمي، مقدم من   - ٤٧

عمل عدد من مؤيديه يف ورقة قاعة اجتماعات، والذي يعترف مبا تقوم به آليات التنسيق اإلقليمية من 
وأعرب العديد من املمثلني عن دعمهم . كما يعترف بقيمة االجتماعات اإلقليمية اليت مت عقدها

ملشروع القرار وحبذوا مواصلة االجتماعات اإلقليمية، اليت قالوا إا تساعد البلدان كثرياً يف التحضري 
 املمثلني أن تلك وأضاف أحد. لدورات املؤمتر من خالل تبادل املعلومات واخلربات اإلقليمية

االجتماعات قد تعمل أيضاً كمنتديات لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي، لكوا تأخذ 
  .يف اعتبارها مجيع أصحاب املصلحة يف اإلقليم

وحذر . شدد الكثري من املمثلني على الدور املهم الذي تقوم به حلقات االتصال اإلقليمية  - ٤٨
.  التداخل بني اختصاصات حلقات االتصال اإلقليمية ومسؤوليات أعضاء املكتببعض املمثلني من

وقال أحد املمثلني إنه ينبغي تدعيم الشبكات اإلقليمية، غري أنه ال ميكن هليكل واحد أن يناسب مجيع 
وقال ممثل آخر . بل ينبغي أن يستحدث كل إقليم شبكة تناسب احلاجات واألولويات احمللية. األقاليم

  .نه ينبغي حتديد األولويات اإلقليمية املشتركة وإن كان ينبغي إتاحة اال لآلراء املختلفة داخل اإلقليمإ
وقال أحد املمثلني، وهو مؤيد ملشروع القرار بشأن األنشطة اإلقليمية، إنه ينبغي صياغة   - ٤٩

تقص من التأثري العام للنهج التوصيات يف قرار جامع، ومن مث يتم جتنب تعدد القرارات الذي ميكن أن تن
  .االستراتيجي

طلب املؤمتر إىل املمثلني املهتمني بالقضية أن جيروا مشاورات غري رمسية فيما بينهم، دف   - ٥٠
إعادة صياغة القرار، مع أخذ التعليقات اليت طُرِحت يف اجللسة العامة يف االعتبار، وذلك لكي ينظر فيه 

  .املؤمتر
 بشأن األنشطة ٢/٢ورات وإعداد مشروع منقح للقرار، اعتمد املؤمتر القرار وعقب تلك املشا  - ٥١

  .والتنسيق على الصعيد اإلقليمي، على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير
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  توجيهات بشأن وضع خطط تنفيذ للنهج االستراتيجي  - ٣
وضع خطط تنفيذ النهج  توجيهاً بشأن  والبحثلتدريب لقدم ممثل معهد األمم املتحدة  - ٥٢

الربنامج ، اليت قام املعهد واألمانة بصياغته بالتعاون مع )SAICM/ICCM.2/INF/31(االستراتيجي 
وأشار إىل أن الوثيقة أعدت للمساعدة يف . للمواد الكيميائية املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة

  .ومستوى املنظماتوضع خطط التنفيذ على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي 
ودعا أحد املمثلني إىل زيادة االهتمام بالوثيقة التوجيهية املتعلقة بتعميم اإلدارة السليمة للمواد   - ٥٣

وأشار أحد املمثلني إىل أن تأثري النهج االستراتيجي يتوقف على . الكيميائية يف خطط التنمية الوطنية
بدور مهم يف هذا الصدد، وأبرز ضرورة االهتمام، عند التنفيذ، وأن املنظمات احلكومية الدولية تقوم 

مواصلة تطوير التوجيهات، بأوجه التنفيذ اإلقليمية، األمر الذي يربز الدور الذي تقوم به األقاليم يف 
وأثنت ممثلة أخرى، أثناء استعراضها خلربة بلدها يف . كفالة التنفيذ الكفء واالستخدام األمثل للموارد

  .ييب، على فائدة التوجيه يف حتسني تنفيذ النهج االستراتيجيتنفيذ مشروع جتر
  والبحثلتدريب لأحاط املؤمتر علماً بوثيقة التوجيه وطالب بقيام األمانة ومعهد األمم املتحدة  - ٥٤

  .مبواصلة تطويرها بالتشاور مع أصحاب املصلحة اآلخرين

  ا بينها والربامج الدولية وكفالة االتساق فيمالصكوكتنفيذ   -باء 

  .قدم ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة  - ٥٥
مت اإلعراب خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك عن تأييد قوي لتعزيز التجانس والتنسيق فيما   - ٥٦

ورحب املمثلون على وجه اخلصوص مبقررات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات . بني الصكوك الدولية
دد، حيث أن نقص التآزر فيما سبق بني هذه االتفاقيات قد بازل وروتردام واستكهومل يف هذا الص

عرقل تنفيذها وأضر باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بصفة عامة، يف حني أن التنسيق فيما بني 
ورحب أحد املمثلني بالطلب املوجه إىل . االتفاقيات ميكن أن ينهض بالتصديق عليها على نطاق أوسع

يات بتدعيم التنسيق اإلقليمي مع النهج االستراتيجي، وهو مسعى ميكن أن األطراف يف تلك االتفاق
واستحث األمانة على التعاون مع أمانات االتفاقيات . تقوم حلقات االتصال اإلقليمية بدور هام فيه

وأشار أحد املمثلني إىل . الثالث يف نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل املعلومات التقنية والعلمية
أن التنفيذ املتجانس للنهج االستراتيجي، رغم أمهيته، ليس باألمر السهل، وشدد ممثل آخر، متكلماً 

  .بالنيابة عن جمموعة بلدان، على احلاجة إىل إقامة صالت أقوى بكثري مع القطاع الصحي
راف يف تلك وجه األمني التنفيذي التفاقية استكهومل االنتباه إىل املقرر الذي اختذه مؤمتر األط  - ٥٧

االتفاقية يف اجتماعه الرابع الذي عقد يف األسبوع السابق بشأن تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني 
ورحب بزيادة التعاون فيما بني االتفاقيات الثالث والنهج . اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

رات األطراف يف اتفاقيات بازل االستراتيجي، ودعا املمثلني يف املؤمتر إىل حضور اجتماع مشترك ملؤمت
  .٢٠١٠وروتردام واستكهومل يعتزم عقده يف عام 
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، ومكتب مفوض األمم )برشلونه(قدم ممثلو كل من مركز النشاط اإلقليمي لإلنتاج األنظف   - ٥٨
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وأمانة اتفاقية بازل، بيانات قصرية عن الكيفية اليت ميكن أن تدعم ا 

وألقى ممثل مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان . منظمام عمل النهج االستراتيجي
بياناً من املقرر اخلاص بشأن اآلثار الضارة للنقل غري املشروع للمنتجات والنفايات السمية واخلطرة 

  .والتخلص منها على التمتع حبقوق اإلنسان

  بالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ املصلحة باإلأصحابطرائق قيام   -جيم 

قدم ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة، موجهاً االنتباه إىل جمموعة من املؤشرات املقترحة من   - ٥٩
  .أجل استخدامها يف تقدمي أصحاب املصلحة للتقارير الدورية

س الدويل مت اإلعراب خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك عن التقدير حلكومة كندا وللمجل  - ٦٠
للرابطات الكيميائية واألمانة، ملا قاموا به من عمل بشأن تقدمي التقارير واملؤشرات، وال سيما يف ضوء 
. األولوية املرتفعة اليت يعلقها أصحاب املصلحة على اإلبالغ عن فعالية تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي

ا نقطة بداية، رغم أن العديد من وقد حظيت املؤشرات املقترحة بالترحيب بشكل عام باعتباره
، لكي تتضمن املشاركني أعربوا عن رأي مفاده أن من املمكن حتسينها أو توضيحها، وذلك، مثالً

معلومات عن االجتار غري القانوين يف املواد الكيميائية، وتوفري نطاق لإلبالغ عن التنفيذ اجلزئي، وكفالة 
ووجه أحد املمثلني احلكوميني االنتباه إىل التغيريات . فاهيمالتعالق املباشر بني فرادى املؤشرات وامل

ورغم أن اخنراط . املقترحة يف مشروع مقرر أعده وفد بالده ومت تعميمه يف ورقة قاعة اجتماعات
أصحاب املصلحة يف عملية اإلبالغ كان موضع ترحيب بصفة عامة، فإن أحد املمثلني أوضح أنه 

يسية عن التنفيذ تقع على عاتق احلكومات، فإن إشراك أصحاب املصلحة يف بالنظر إىل أن املسؤولية الرئ
وأبرز . تلك املسؤوليات ال ينبغي أن يسبب تعقيدات للحكومات أو يؤثر على صحة املعلومات املقدمة

  .أحد املمثلني احلاجة إىل نشر املعلومات بشكل كفء فيما بني مجيع أصحاب املصلحة
لني على احلاجة إىل إفضاض البيانات حسب البلد واإلقليم للسماح أكد العديد من املمث  - ٦١

وقال ممثل آخر إنه ينبغي أن يكون من املمكن . بتحليلها واختاذ اإلجراءات املناسبة على تلك الصعد
ومت اإلعراب عن آراء متضاربة بشأن احلاجة إىل جلنة توجيهية . أيضاً تقييم التنفيذ يف أماكن العمل

 حنو ما اقترحته األمانة، رغم أن من كانوا معارضني لذلك أيدوا احلاجة إىل أن يكون رمسية، على
وشدد أحد . مبقدور األمانة أن تتشاور مع اخلرباء حول القضية خالل الفترات الواقعة بني دورات املؤمتر
مانة، رغماً من أن املمثلني على أن تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي مسألة تعود إىل املؤمتر، وليس إىل األ

وأبرز أحد املمثلني احلاجة إىل كفالة أن يكون لدى البلدان . ذلك يستند إىل معلومات تقدمها األمانة
وقال أحد املمثلني، . قدرة وافية على تقدمي التقارير؛ وطلب ممثل آخر أن يتاح توجيه األمانة للممثلني

ي تقدمي تقارير لكل دورة من دورات املؤمتر، ومرة متكلماً بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إنه ينبغ
واحدة خالل كل فترة فاصلة بني الدورات، مع تقدمي أقصى ما ميكن من املعلومات يف مجيع التقارير، 

وحث العديد من املمثلني املؤمتر . وإن مثة حاجة إىل القيام مبزيد من العمل لوضع تقديرات خط أساس
األقل لإلبالغ، وحث أحد املمثلني على إتباع نص وروح أي تدابري على اعتماد إجراء مؤقت على 

  .يعتمد، حىت ولو مل يكن ملزماً قانونياً
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طلب الرئيس إىل املمثلني احلكوميني الذين اقترحوا مشروع مقرر بشأن القضية أن ينسقوا   - ٦٢
  .عة املؤشرات املقترحةاملشاورات غري الرمسية فيما بني املمثلني املهتمني وذلك ألجل استعراض جممو

ويف أعقاب تلك املشاورات، اتفق املؤمتر على طرائق إعداد أصحاب املصلحة للتقارير بشأن   - ٦٣
  .التقدم احملرز يف التنفيذ وذلك على النحو الوارد يف املرفق الثالث هلذا التقرير

   الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائيةالقدراتتعزيز   -دال 
  .ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة ذا البندقدم   - ٦٤
 استراتيجية وضعها الربنامج املشترك بني لبحث والتدريبلقدم ممثل معهد األمم املتحدة   - ٦٥

املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، من أجل تعزيز القدرات الوطنية إلدارة املواد 
ال إن الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة وق. )SAICM/ICCM.2/11(الكيميائية 

للمواد الكيميائية هو اآللية األقدر البتدار اإلجراءات الدولية وتيسريها وتنسيقها من أجل حتقيق هدف 
  . بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية٢٠٢٠عام 
م أيضاً نيابة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قام ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي تكل  - ٦٦

باستعراض نتائج أربع حلقات عمل إقليمية شارك فيها موظفون خمتصون بالصحة والبيئة والتخطيط من 
 بلداً، وناقشوا كيفية تعميم املواد الكيميائية يف التخطيط التنموي ودفع أولويات إدارة املواد ٢٢

ويرد املزيد من املعلومات بشأن حلقات العمل هذه يف . من مركز احلكمالكيميائية إىل مكانة أقرب 
  .SAICM/ICCM.2/INF/46الوثيقة 
وقال أحد املمثلني، الذي كان يتكلم نيابة عن جمموعة من البلدان، إن تعزيز القدرات مسألة   - ٦٧

وأضاف أن من املهم أن . نتقالمهمة وشاملة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة ا
يستفيد أصحاب املصلحة من النظام املنسق عاملياً لتصنيف ووسم املواد الكيميائية، عارضاً اقتسام خربة 

وقال إن منظمته أقرت االستراتيجية اليت قدمها الربنامج املشترك بني املنظمات . منظمته يف ذلك اال
يائية ورحبت باملعلومات اإلضافية املتصلة بالربنامج واليت عرضت يف املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيم

  .INF.16 وSAICM/ICCM.2/INF/3وثائق املعلومات األساسية 
وأشار أحد املمثلني إىل أن استراتيجية الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة   - ٦٨

ل يف التكاليف واإلطار الزمين وتكلفة عدم اختاذ للمواد الكيميائية مل تتناول مسائل هامة تتمث
.  على األقل٢٠١٢وإىل أن هناك حاجة أيضاً إىل خطة عمل حتدد األولويات حىت عام . اإلجراءات

ودعا ممثل آخر، مؤيداً حمتوى االستراتيجية، إىل ضرورة توفري املساعدة املالية والتقنية الضرورية للبلدان 
  .احملتاجة
ثل إىل التقدم الذي أحرزه اتمع العاملي يف جمال اإلدارة اآلمنة للمواد الكيميائية، وأشار مم  - ٦٩

واقترح تنظيم مناقشة رفيعة املستوى يف دورة مقبلة للمؤمتر تتناول التقدم احملرز يف تنفيذ النهج 
  .االستراتيجي
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ن ا يف جمال اإلدارة وتكلم عدد من ممثلي املنظمات غري احلكومية عن األعمال اليت يقومو  - ٧٠
وطالبت إحدى املمثالت جهات التصنيع بوضع قائمة جبميع املواد الكيميائية . السليمة للمواد الكيميائية

كما طلبت إىل . اخلطرة يف مجيع منتجاا ونشر تلك القائمة يف موعد أقصاه الدورة الثالثة للمؤمتر
  .ناول األثر طويل األجل الستخدام املواد الكيميائيةصناعة املواد الكيميائية تدخيل مجيع التكاليف لت

وقدم ممثل كان يتحدث نيابة عن جمموعة بلدان ورقة غرفة اجتماع تضم مقترحاً مببادئ   - ٧١
توجيهية حللقات االتصال الوطنية ذات الصلة بالنهج االستراتيجي وذلك كجزء من اجلهود املبذولة 

وشدد على أن متويل حلقات االتصال . نية إلدارة املواد الكيميائيةلتعزيز وحتديد أولويات القدرات الوط
  .الوطنية جيب أن يأيت من امليزانيات الوطنية السنوية، وليس من امليزانيات اإلقليمية أو العاملية

وافق املؤمتر على استلحاق املقترح ذا التقرير وذلك ملعلومية املمثلني املهتمني والستعماهلم   - ٧٢
  .ويرد هذا املقترح يف املرفق الرابع هلذا التقرير. اخل األطر الوطنية أو اإلقليميةوذلك د

   والتقنية الالزمة للتنفيذاملاليةاملوارد   -هاء 
قدم ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة موجهاً االنتباه إىل الترتيبات املالية املتعلقة بالنهج   - ٧٣

  .االستراتيجي
 البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وثائق وقدم ممثال مرفق  - ٧٤

معلومات تتعلق بكل من دعم املرفق للمشاريع ذات الصلة بتنفيذ النهج االستراتيجي 
)SAICM/ICCM.2/INF/23( ومسامهة الصندوق يف تنفيذ النهج االستراتيجي )SAICM/ICCM.2/INF/26(.  

ثلني، متكلماً نيابة عن عدد من البلدان، بعرض ورقة غرفة اجتماعات تتضمن وقام أحد املم  - ٧٥
مشروع قرار مقترح بشأن إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف السياسات واخلطط اإلمنائية 

  .الوطنية
نيابة عن ويف املناقشة اليت جرت بعد ذلك للموارد املالية والتقنية للتنفيذ تكلم أحد املمثلني   - ٧٦

 مبوجب النهج االستراتيجي تتوقف على احلصول ٢٠٢٠جمموعة من البلدان فقال إن إجناز أهداف عام 
وأيده عدة ممثلني آخرين يف تشديده على أن برنامج البداية السريعة . على املوارد املالية املستدامة

ويعين . ل يف األجل الطويل وأنه البد من احلل بأسرع ما ميكن ملسألة التموي٢٠١٣سينتهي يف عام 
وحاج بعض املشاركني بأن . اتساع نطاق النهج االستراتيجي أنه ال يوجد حلّ واحد لتمويل تشغيله

من اجلوهري التماس آليات متويل جديدة؛ واعتبر آخرون أنه سيكون من األفضل االستفادة من 
، متثّل العملية اخلامسة لتجديد موارد وعلى وجه اخلصوص. املؤسسات القائمة مثل مرفق البيئة العاملية

وأشار أحد املمثلني إىل أن األمر يرجع . املرفق فرصة كربى لزيادة مشاركته يف إدارة املواد الكيميائية
  .إىل جملس املرفق لتقرير فتح أو عدم فتح نافذة خاصة بإدارة املواد الكيميائية

وعة من البلدان، فقالوا إن إجراءات احلصول وتكلّم عدة ممثلني، تكلم أحدهم نيابة عن جمم  - ٧٧
وأصر آخرون على أن هذه اإلجراءات . على التمويل من مرفق البيئة العاملية حتتاج إىل تبسيط كبري

تتسم بقدر كبري من العنت، ولذلك فإن أفضل الطرق للتحرك إىل األمام يتمثَّل يف إنشاء مرفق جديد 
  .والية الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالمتعدد األطراف لإلقراض، أو توسيع 
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وحتدث أحد املمثلني نيابة عن جمموعة من البلدان يؤيده ممثلون آخرون فأكّد على أن التمويل   - ٧٨
ويتمثّل أحد خيارات . املستدام هو أحد األعمدة اليت تقوم عليها اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

لتمويل يف توسيع نطاق ووالية برنامج البداية السريعة ليمتد إىل ما هو أكثر من احلصول على هذا ا
وقال ممثلون آخرون إن اخليار الثاين هو احلصول على التمويل من قطاع . متويل أنشطة املرحلة األوىل

. يئةالصناعة الكيميائية على أساس أن هذه الصناعة مسؤولة عن كفالة أال تضر أنشطتها التجارية بالب
. وقال ممثل إن صناعته ملتزمة التزاماً قوياً بالنهج االستراتيجي كإطار طوعي إلدارة املواد الكيميائية

وقال ممثل آخر إنه ينبغي حتويل برنامج البداية السريعة إىل وسيلة متويل أساسية لتنفيذ النهج 
وقال إن هناك . كسباً إضافياًاالستراتيجي مع اعتبار أي متويل يأيت من الشراكة مع القطاع اخلاص م

  .خياراً ثالثاً مقترحاً هو احلصول على التمويل مباشرة من احلكومات
وشدد أحد املمثلني وهو يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان على احلاجة إىل موارد مالية   - ٧٩

 من ٧طبيق املبدأ جديدة وكافية، مشرياً إىل الفصل اخلامس من استراتيجية السياسات اجلامعة وأمهية ت
  .إعالن ريو على املسؤوليات املشتركة وإن كانت متفاوتة للدول

وبصدد حتول أحد املمثلني كان يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، إىل القضايا احملددة   - ٨٠
ات املتصلة بربنامج البداية السريعة، وأعلن عن دعم الربنامج قائالً إنه ينبغي اختاذ مزيد من اإلجراء

وأضاف أنه ينبغي إجراء استعراض دوري . لتوسيع قاعدة املاحنني، مع زيادة املسامهة من القطاع اخلاص
وأشار ممثل آخر إىل أن جناح الربنامج يعزى لعدة أشياء منها . للربنامج مبوجب قرار صادر عن املؤمتر
امج فأعرب عن تأييده جلهود وحذَّر من أي توسيع آخر للربن. نقطة التركيز الضيقة واملدة احملدودة

وأكّد ممثل سويسرا تعهد حكومته . تعيني موارد جديدة، وحتسني كفاءة استعمال املوارد احلالية
  . فرنك سويسري للصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة١٠٠ ٠٠٠باملسامهة مببلغ 

ة لتنفيذ النهج االستراتيجي، وأنه وقال أحد املمثلني إن برنامج البداية السريعة كان أداة ناجح  - ٨١
، وطلب أن ٢٠١٣وأيد متديد الربنامج بعد عام . جذب بعض املاحنني غري التقليديني مثل البلدان النامية

وقال ممثل آخر إنه ينبغي تعزيز . تعد األمانة ورقة عن تلك القضية لينظر فيها الس التنفيذي للربنامج
وأيد ممثل ثالث توسيع . خالل قرار للمؤمتر يكفل تدبري موارد مالية مستدامةبرنامج البداية السريعة من 

 مبساعدة ٢٠١٣الربنامج ليشمل مجيع األنشطة املدرجة يف خطة العمل العاملية ومتديد الربنامج بعد عام 
  .من املوارد املقدمة من البلدان املاحنة ومن مؤسسات التمويل وقطاع الصناعة

) نيجرييا(ر على إنشاء فريق اتصال يشارك يف رئاسته السيدة أبيوال أوالنيبكون ووافق املؤمت  - ٨٢
  .لصياغة توصية حمددة بشأن االعتبارات املالية) بلجيكا(والسيد جوزيف بيز 

 بشأن املوارد املالية والتقنية للتنفيذ، ٢/٣وعقب مداوالت فريق االتصال، اعتمد املؤمتر القرار   - ٨٣
  .رفق األول هلذا التقريروالذي يرد يف امل

لفت رئيس املؤمتر االنتباه إىل التوصيات اليت قدمها إىل املؤمتر الس التنفيذي لربنامج البداية   - ٨٤
:  حبيث يصبح النص كاآليت١/٤ من التذييل الثاين للقرار ١٣السريعة ووافق املؤمتر على تعديل الفقرة 

س التنفيذي لربنامج البداية السريعة وكذلك املاحنون الذين سوف يعقد املمثلون اإلقليميون يف ال"
أسهموا يف الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة اجتماعاً سنوياً يف نفس وقت االجتماع 

  ".السنوي للمجلس التنفيذي للنظر يف تشغيل الصندوق االستئماين
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   السياسات العامة الناشئةقضايا  -واو 
 هذا البند، وجه ممثل األمانة االنتباه إىل الوثائق ذات الصلة وأوجز األعمال اليت ولدى تقدمي  - ٨٥

أجنزا األمانة منذ الدورة األوىل للمؤمتر، وخباصة فيما يتعلق بعملية حتديد قضايا السياسات العامة 
  .الناشئة لينظر فيها املؤمتر

 استهاللية عامة، وسلطوا الضوء على خالل النقاش الذي دار بعد ذلك قدم املمثلون بيانات  - ٨٦
القضايا اليت مهم بوجه خاص، مشددين على ضرورة جتنب التكرار بني األعمال املقامة يف إطار النهج 

مث نوقشت املواضيع الرئيسية اليت وردت يف البيانات . االستراتيجي وتلك املقامة يف املنتديات األخرى
وأثناء تلك املناقشات، . خمتلف العناوين على النحو املبني أدناهاالستهاللية مبزيد من التفاصيل حتت 

) سورينام(ولس دي كوم چوافق املؤمتر على إنشاء فريق اتصال قضايا السياسات الناشئة يترأسه السيد 
وقد كُلف الفريق بالنظر يف قضايا معينة من قضايا السياسات الناشئة ). أستراليا(والسيد باري ريفيل 

 أدناه، واإلجراء الذي يتبع مستقبالً لتعيني، واستعراض، وحتديد أولوية قضايا ٤-١ األفرع املبينة يف
  . أدناه٨السياسات البازغة على النحو املبني يف الفرع 

   النانوية واملواد النانوية املصنعةالتكنولوجيا  - ١
ر بوصفها من القضايا بدا تأييد عام إلدراج التكنولوجيا النانوية على جدول أعمال املؤمت  - ٨٧

ووجه كثري من املتكلمني االنتباه إىل حقيقة أنه فيما ميكن أن توفر . الناشئة املتطورة بصورة سريعة
التكنولوجيا النانوية منافع مجة يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية فهي تشكل يف ذات الوقت 

وساد اتفاق عام كذلك على . اذ ج حتوطي إزاءهاخماطر بيئية وصحية، وهنالك بالتايل ما يربر اخت
أمهية تقاسم املعلومات بني احلكومات وفيما بينها وأصحاب املصلحة اآلخرين وعلى أمهية كفالة أوجه 

وقد أثىن الكثريون، يف ذلك السياق، على أعمال منظمة التعاون والتنمية . التآزر مع املنظمات األخرى
ى الرغم من أن أحد املمثلني قال إا مل تكن شاملة للبلدان النامية بالشكل يف امليدان االقتصادي، عل

وشدد العديد من املمثلني على الطابع العاملي . الكايف وأضاف آخر أا مل تيسر مشاركة اتمع املدين
دة هلذه القضية، وأعربوا عن دعمهم ملقترح باستكمال خطة العمل العاملية عن طريق إدراج أنشطة حمد

بشأن التكنولوجية النانوية واملواد النانوية املصنعة، قدمه ممثل حكومي يأخذ ذلك الطابع العاملي بعني 
وركز آخرون على املشاكل املختلفة اليت تعاين منها البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان . االعتبار

واقترح أحد املمثلني . واحي توافر املوارداليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وعلى وجه اخلصوص يف ن
إنشاء آلية تتصف بالفعالية والكفاءة تعىن بالربامج املستدامة والتمويل املستدام، وختتص حتديداً 

وأعرب . بالتكنولوجيا النانوية واملواد النانوية، مع إيالء االعتبار الواجب الحتياجات البلدان النامية
 يفضلون إدراج آلية كهذه يف خطة العمل العاملية، على الرغم من أن ممثالً العديد من املمثلني عن أم

وشدد العديد من املمثلني على . آخر حذر من فتح باب مناقشات مطولة بشأن مقترحات لتعديل اخلطة
ووجه عدد من املمثلني االنتباه إىل ضرورة وضع . ضرورة مواصلة البحوث والتطوير يف هذا اال

يفية واضحة على املنتجات وذلك على وجه اخلصوص لضمان أن تكون البلدان املستوردة بطاقات تعر
وشجع أحد املمثلني بقوة على أن يتخذ مجيع . على علم تام باملواد الداخلة يف السلع املستوردة

  .أصحاب املصلحة واملؤمتر ككل جاً استباقياً جتاه هذه القضية
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م ورقة قاعة اجتماع بشأن إكمال خطة العمل العاملية بإدراج ذكر أحد املمثلني، بعد أن قد  - ٨٨
أنشطة حمددة بشأن التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة إنه يرغب أن يرى هذه القضية وقد 
أدرجت يف خطة العمل العاملية كقضية جديدة وناشئة من قضايا السياسات الناشئة وقال إن عدم توافر 

 الذي حال دون إجراء مناقشة مستفيضة لألنشطة املقترحة وهو، هلذا السبب، ما منع الوقت الكايف هو
واقترح، وأيده يف اقتراحه ممثلون آخرون، إدراج إضافة مسألة التكنولوجيا . إضافتها يف هذه املرة

 يرغب يف وأضاف قائالً إنه ال. النانوية إىل خطة العمل العاملية يف جدول أعمال الدورة الثالثة للمؤمتر
 أن يسجل سابقة بشأن مسائل وضع جدول لألعمال وإمنا يعترب ذلك مبرراً استناداً إىل أن هذا املقترح

وأضاف أن بلده سيكون على استعداد إلعداد مقترح جديد . كان قد طُرح بالفعل على هذه الدورة
ية واملواد النانوية املصنعة وولوجيا النانووافق املؤمتر على إدراج إضافة مسألة التكن. للدورة الثالثة للمؤمتر

  .إىل خطة العمل العاملية يف جدول أعمال الدورة الثالثة ملؤمتر
وعقب هذه املناقشة، وافق املؤمتر على إحالة هذه املسألة إىل فريق االتصال الذي أُنشئ ملناقشة   - ٨٩

 .قضايا السياسات الناشئة

   يف املنتجاتالكيميائيةاملواد   - ٢
فالبلدان حتتاج إىل : أشار عدة ممثلني إىل أن قضية املواد الكيميائية هي أساساً قضية معلومات  - ٩٠

املعلومات بشأن أي املواد الكيميائية اليت تصل إىل أراضيها بل ومن حقها احلصول على هذه 
ت تصنيع وأشار بعض املمثلني إىل أن القضية هي أيضاً قضية عاملية من ناحية أن جها. املعلومات

اليت قد  - املنتجات يف بلد ما تعرف املواد الكيميائية الداخلة يف هذه املنتجات، أما مستورد املُنتجات
وأشار بعض . يف بلد آخر قد ال يكون لديه هذه املعرفة بالضرورة - تكون قاربت اية فترة االستخدام

ية يف املنتجات وذلك باستعمال نظامٍ واضح املشاركني بإنشاء نظام للمعلومات لتتبع املواد الكيميائ
وأكّد أحد املمثلني أن هذا النظام ينبغي أن يقام بطريقة بسيطة . لتعيني املواد الكيميائية دون غموض

  .لكي تستعمله البلدان النامية
وسلَّم أحد املمثلني بوجود قضية تتعلق بسرية معلومات الدوائر الصناعية، وأشار إىل أن   - ٩١
وأضاف آخر قائالً إنه . هلكني مازالوا يف حاجة إىل معرفة املواد الكيميائية اليت يتعرضون هلااملست

حيتويه أي منتج من هذه املواد له تداعياته  باإلضافة ملسألة تعرض املستهلكني للمواد الكيميائية، فإن ما
  .بالنسبة إلعادة التدوير وإدارة النفايات

ق املؤمتر على إحالة هذه القضية إىل فريق االتصال الذي أنشئ وعقب تلك املناقشة، واف  - ٩٢
  .ملناقشة قضايا السياسات الناشئة

   اإللكترونيةالنفايات  - ٣
وصرح أحد املمثلني، متكلماً نيابة عن جمموعة إقليمية، بأن النقل غري املشروع للنفايات   - ٩٣

ن أحد احللول املمكنة لذلك هو ختفيض وقال إ. اإللكترونية عرب احلدود يعد مشكلة كربى ملنطقته
كميات املواد الكيميائية اخلطرة املستخدمة يف تصنيع األجهزة اإللكترونية وذلك بتغيري تصميماا 

وأشار بعض املشاركني إىل وجود حاجة للمزيد من التعاون وتبادل املعلومات . وإجياد بدائل أكثر أماناً
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ب البعض اآلخر إىل أبعد من ذلك ملمحني إىل أن البلدان املتقدمة وذه. بني البلدان املتقدمة والنامية
تستغل البلدان النامية كمقالب نفايات لألجهزة اإللكترونية العتيقة، واليت ال تتوافر للبلدان النامية 

ويف ذلك السياق، قالت ممثلة إحدى البلدان . قدرات إلعادة تدويرها بأمان يف اية مدة صالحيتها
اجلزرية الصغرية النامية إن من غري املرجح هلذه البلدان أن تطور القدرات الالزمة للتخلص اآلمن البلدان 

كما دعت أيضاً إىل زيادة حتسني البطاقات . من النفايات اإللكترونية، ولذا فهي يف حاجة إىل تصديرها
  .وائيةالتعريفية وأشارت إىل احلاجة إىل التصدي ألخطار عمليات إعادة التدوير العش

أشار العديد من املمثلني إىل أن قضية النفايات اإللكترونية هي مسألة تندرج يف اختصاص   - ٩٤
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود قائالً إا جيب، على أقل 

واعترض . لى جتنب تكرار اجلهودتقدير، أن يتم تناوهلا بالتعاون الوثيق مع تلك االتفاقية مع احلرص ع
على ذلك آخرون قائلني إن األمر يتطلب نظرة كلية خصوصاً وأن األجهزة اإللكترونية ال تشكل 

وأشار ممثل آخر، متكلماً نيابة عن . نفايات إال يف اية عمر صالحيتها، أي عندما يتم التخلي عنها
 ما تباع إىل مشترين من البلدان النامية عندما جمموعة من البلدان، إىل أن مثل تلك املنتجات كثرياً

وذلك يعين أا على الرغم من كوا قاربت أن تصبح . تقارب تلك املنتجات اية مدة صالحيتها
وأشار ممثل آخر إىل أن الفريق . نفايات وقت بيعها ال تكون يف تلك اللحظة مشمولة باتفاقية بازل

اقية بازل قرر أال يتناول مسألة التصميم األخضر وقال إن املؤمتر قد العامل املفتوح العضوية التابع التف
  .يتعني عليه تبعاً لذلك أن يتناول ذلك املوضوع

وعقب تلك املناقشة، اتفق املؤمتر على إحالة هذه القضية إىل فريق االتصال الذي أنشئ   - ٩٥
  .ملناقشة قضايا السياسات الناشئة

  الرصاص يف الطالء  - ٤
إذا كانت قضية وجود الرصاص يف الطالء تعد    الرغم من إجراء بعض املناقشات بشأن ماعلى  - ٩٦

، كان هناك اتفاق قوي على أا تستأهل إجراءات متضافرة على املستويني العاملي "ناشئة"قضية 
وألقى كثري من املمثلني الضوء على . والوطين نظراً آلثاره الضارة على صحة اإلنسان وعلى البيئة

ألعباء االجتماعية واالقتصادية املترتبة على التعرض للرصاص، وخصوصاً بني السكان يف البلدان ا
واسترعى العديد من املمثلني االنتباه إىل املنتجات العديدة اليت ميكن أن حتتوي على الرصاص . النامية

م أن القضية قد خبالف الطالء، مثل البطاريات، ومواد التجميل والسلع اإللكترونية، ورأى أحده
وألقى العديد من املمثلني الضوء ليس فقط على ضرورة وقف استخدام الرصاص . حددت بشكل ضيق

يف إنتاج الطالء، بل أيضاً على ضرورة اختاذ إجراء إلزالة اآلثار السمية املترتبة على الدهانات القدمية 
ت اليت اختذا بلدام للتخلص من وحدد بعض املمثلني اخلطوا. اليت ما زال السكان يتعرضون هلا

الطالءات اليت يستخدم الرصاص يف إنتاجها، بينما استرعى آخرون االنتباه إىل ضرورة النظر يف هذه 
. املسألة يف املنتديات األخرى، مبا يف ذلك جمموعة الثمانية، وجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

يها ادفتعرض صحة اإلنسان للرصاص ميكن تميكن تداركها نتيجة ل وأشار عديدون إىل أن اآلثار اليت ال
وحتدث بعض املمثلني عن استخدامات . باستخدام بدائل مناسبة ينبغي إجراء املزيد من البحوث بشأا

وح ا على سبيل االستثناء يف اللوائح التنظيمية الوطنية، واليت مالطالءات القائمة على الرصاص واملس
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ودعا العديد من املشاركني إىل وضع إطار تنظيمي أو مبادئ توجيهية للمساعدة . ا بدائلتوجد هل ال
وقال أحد املمثلني إنه حيبذ على وجه اخلصوص اتباع . يف التصدي هلذه القضية على املستوى الوطين

 من ج متكامل يغطي مواد كيميائية أخرى، ويشمل إدارة النفايات، بينما أكد آخر على أنه سيكون
وساد تأييد واسع إلنشاء شراكة . الضروري توفري موارد حىت ميكن التعامل مع هذه القضية بكفاءة

عاملية بشأن الرصاص يف الطالء، ورمبا تكون هذه الشراكة على غرار الشراكة اليت أنشأها برنامج األمم 
  .املتحدة للبيئة بشأن أنواع الوقود النظيفة املستخدمة يف السيارات

وافق املؤمتر على إحالة القضية إىل فريق اتصال الذي أُنشئ ملناقشة قضايا السياسات العامة   - ٩٧
  .الناشئة

  قرار شامل  - ٥
وافق املؤمتر على جتميع قضايا التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة، واملواد الكيميائية   - ٩٨

 النفايات الكهربية واإللكترونية، والرصاص يف الطالء املوجودة يف املنتجات، واملواد اخلطرة ودورة حياة
. وذلك يف قرار واحد موحد، وإرفاقه بذلك القرار اخلاص بطرائق حبث قضايا السياسات العامة الناشئة

 بشأن قضايا ٢/٤ ارر اعتمد الق،وبناءاً على ذلك، على النحو الوارد يف املرفق األول وبناءاً على ذلك
  .ناشئة على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقريرالسياسات العامة ال

  املواد الكيميائية املشبعة بالفلور  - ٦
قدم أحد املمثلني وثيقة املعلومات اليت قدمها بلده عن إدارة املواد الكيميائية املشبعة بالفلور   - ٩٩

باه إىل املخاطر اليت متثلها ، مسترعياً االنت)SAICM/ICCM.2/INF/49(واالنتقال إىل بدائل تلك املواد 
وأشار إىل أنه على الرغم من أن هذه . املواد الكيميائية املشبعة بالفلور على صحة اإلنسان والبيئة

تكن من القضايا األربعة املستجدة اليت سبق أن وقع االختيار عليها ملناقشتها، فإن املشاورات   القضية مل
تقتصر على هذه القضايا  الرمسية أكدت أن أعمال املؤمتر ال ريغ" أصدقاء األمانة"اليت جرت مع جمموعة 

  .وأن أي جهة من اجلهات صاحبة املصلحة ميكنها أن حتدد قضايا أخرى ملناقشتها أثناء الدورة احلالية
د الكيميائية املشبعة بالفلور، والحظوا أن ني االقتراح اخلاص مبناقشة املواوأيد العديد من املمثل  -١٠٠
 اليت تتسبب فيها هذه املواد الكيميائية متثل قضية ناشئة وأن مؤمتر األطراف يف اتفاقية املشاكل

قد وافق يف األسبوع املاضي على إدراج السلفونات املشبعة بالفلور أوكتني، وأمالحها  استكهومل كان
ذه الفرصة للبناء وفلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني يف مرفقات االتفاقية، وقالوا إم يرحبون 

  .املؤمتر على املقرر الذي اختذه
وحتدث أحد املمثلني بالنيابة عن جمموعة من البلدان قائالً إن اإلجراء اخلاص بتحديد القضايا   -١٠١

قبول فتح   ولذلك، فإن. الناشئة إجراء مفتوح وشفاف، ولكن هذه القضية اجلديدة قد جتاوزها الوقت
املمثلني  واقترح عدد قليل من. ق سابقة خطرية ويقوض اإلجراء املتفق عليههذه القضية للمناقشة سيخل

تأجيل املناقشة إىل تاريخ الحق، وذلك نظراً لضيق الوقت وضرورة مناقشة القضايا اليت سبق 
  .رمسياً حتديدها
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ور ينبغي كانت مسألة املواد الكيميائية املشبعة بالفل إذا  ونظراً لتباين وجهات النظر بشأن ما  -١٠٢
مثلني ممناقشتها، وافق املؤمتر على تناوله هلذه املسألة يف صباح اليوم التايل، األمر الذي يسمح لل

وأشار العديد من املمثلني إىل أن اإلجراء .  بالتفصيلSAICM/ICCM.2/INF/49 باستعراض الوثيقة
وا أمهية وضع إجراء واضح اخلاص باختيار القضايا الناشئة ملناقشتها هو إجراء مؤقت ال غري، وأكد

بيد . ينبغي مناقشة قضية معينة إذا كان يؤدي إىل إثارة البلبلة بشأن ما  ميكن أن يتبعه مجيع املمثلني، وال
وقال ممثل آخر إنه على الرغم من أنّ أحد . أنّ أحد املمثلني أعرب عن رأي مفاده أنّ اإلجراء قد طُبق

وثيقة عن املواد الكيميائية املشبعة بالفلور دون أي عناء، فإنّ البلدان البلدان املتقدمة قد استطاع إعداد 
النامية ستواجه حتديات كربى يف القيام بنفس الشيء فيما يتعلق بقضايا ناشئة أخرى، وهو ما يدعم 

  .حجة املقترح الداعي إىل إنشاء جهاز فرعي ميكنه أن يساعد يف حتديد القضايا الناشئة
ثلني ورقة قاعة اجتماع مقدمة من حكومته حتتوي على مشروع قرار بشأن إدارة قدم أحد املم  -١٠٣

واقترح ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة . املواد الكيميائية املشبعة بالفلور واالنتقال إىل بدائل أكثر أماناً
  .من البلدان إدخال تعديالت نصية عليه

لذي أنشئ ملناقشة قضايا السياسات العامة وبعد ذلك، صرح الرئيس املشارك لفريق االتصال ا  -١٠٤
الناشئة بناء على الصالحيات املمنوحة له من جانب املؤمتر قام ببحث مسألة املواد الكيميائية املشبعة 

ورأى فريق االتصال أن بعض القضايا الرئيسية بقيت تنتظر املناقشة يف الوثيقة اإلعالمية، وافق . بالفلور
عالمية بإجراء مناقشات ثنائية، واضعاً يف اعتباره التعليقات اليت أُبديت داخل أن يقوم مؤيد الوثيقة اإل

فريق االتصال، حىت يتمكن املؤمتر من البت فيما إذا كان املؤمتر يبقي على هذه القضية أم ال كبند 
  .مستقل يف إطار قضايا السياسات العامة الناشئة

، بشأن إدارة املواد الكيميائية ٢/٥ر القرار وعقب مداوالت فريق االتصال، اعتمد املؤمت  -١٠٥
  .املشبعة بالفلور، واالنتقال إىل بدائل أكثر أماناً، على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير

  الترتيبات املؤسسية للعمل يف املستقبل بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة  - ٧
  .ام على الترتيبات املؤسسية املمكنة للتقدم يف العملطلب الرئيس من املمثلني إبداء تعليق  -١٠٦
وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، ألقى ممثل الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة   -١٠٧

للمواد الكيميائية الضوء على قدرة أعضاء املنظمات املشاركة على املسامهة يف األعمال اليت جتري يف 
  .الحظ أن العمل جار بالفعل يف حالة القضايا الناشئةبني الدورات، و  ما

وقدم أحد املمثلني ورقة غرفة اجتماعات تدعو إىل إنشاء هيئة فرعية تتسم باملصداقية والفعالية   -١٠٨
بني الدورات والتحضري لدورات املؤمتر، مبا يف ذلك ترتيب  ما والشمول والشفافية للقيام بالعمل يف

وأثىن على اجلهود . ذلك من األمور ا وحتديد القضايا الناشئة ومناقشتها، إىل غريأولويات جداول أعماهل
الرمسية اليت مكّنت من مناقشة قضايا ناشئة معينة، ولكنه أشار إىل أن املعوقات املتصلة باملوارد قد  غري

ن وحذّر م. حالت دون مناقشة هذه القضايا باستفاضة، ولذلك فمن الضروري إنشاء جهاز فرعي
بني الدورات، قائالً إن الغرض من املؤمتر يتحقق بطريقة أفضل عن طريق  ما تعدد مجاعات العمل يف

  .بني الدورات يعقد يف وقت سابق للدورة الثالثة ما عقد اجتماع يف
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وقدم ممثل االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية وممثل مجعية علم السموم والكيمياء البيئية   -١٠٩
رضاً مشتركاً شرحا فيه األعمال اليت تقوم ا املنظمتان، وحددا الطرق اليت ميكن ا تقدمي املشورة ع

وسوف تشكل املنظمتان جلنة . العلمية، وعرضا تنظيم اجتماع علمي قبل سنة من الدورة الثالثة للمؤمتر
ة باإلضافة إىل املعنيني علمية وتقدمان اخلرباء لالجتماع الذي سيضم علماء من ختصصات علمية متعدد

وأعلن ممثل االحتاد الدويل . بالنهج االستراتيجي، وبذلك ميكن إدماج املنظور العلمي يف هيكل املؤمتر
  .للسميات عن نية االحتاد االنضمام إىل املبادرة

ورحب عدد من املمثلني، كان من بينهم من حتدثوا نيابة عن جمموعات البلدان، باقتراح إنشاء   -١١٠
الرمسية اليت جرت يف روما يف   ورحبوا باملناقشات غري. هيئة فرعية للقيام باألعمال فيما بني الدورات

وقال أحد . بني الدورات  فترة ما ، باعتبارها مثاالً جيداً الجتماع يعقد يف٢٠٠٨  أكتوبر/تشرين األول
. لدويل املعين بالسالمة الكيميائيةاملمثلني إن اهليئة املقترحة ينبغي أن تسري على ج املنتدى احلكومي ا

يتعلق  وأكد آخر على أن الترتيبات اإلدارية هلذه اهليئة ينبغي أن تضمن خطاً واضحاً للمساءلة يف ما
بني الدورات البد أن يكون عالمة  ما  وأشار أحد املمثلني إىل أن عمل أي هيئة يف. بالنهج االستراتيجي

ر، فقال إنّ من املهم أن تتوافر للهيئة الفرعية أداة لتنسيق العمل بني على طريق عقد الدورة الثالثة للمؤمت
أفرقة العمل املمكنة، وللتوصل إىل توافق يف الرأي وحتديد أولويات العمل القائم على التعاون، وتشجيع 

  .تبادل املعلومات والتعاون التقين والعلمي
عقد ومفرط يف البريوقراطية، ونبه أحدهم وحذّر العديد من املمثلني من إنشاء هيكل علوي م  -١١١

وأشاروا إىل أن هيئة املكتب . إىل أن املوارد حمدودة ورمبا كان من األفضل توجيهها إىل جماالت أخرى
. يكون من الالزم إنشاء هيئة فرعية سيكون بوسعها العمل مع األمانة وتقدمي املشورة، وبذلك ال

  .م به الشبكات اإلقليمية، قائلني إن مشاركتها ميكن أن تزدادورحب بعض املشاركني بالعمل الذي تقو
ورحب عدد من املمثلني بالعرض املقدم من ممثلي االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية،   -١١٢

ومجعية علم السموم والكيمياء البيئية، مشريين إىل أن من املهم أن يكون العلماء جزءاً من املؤمتر، 
عوا إىل اتباع ج أوسع إلشراك الدوائر العلمية، مشريين إىل أن مجيع اجلهات صاحبة ولكنهم د

  .ينبغي تأييد هيئة على حساب هيئة أخرى املصلحة ينبغي أن يكون هلا دور، وأنه ال
وأبلغ رئيس فريق االتصال املعين بقضايا السياسات العامة الناشئة أن الفريق مل يتمكّن من   -١١٣

وبناًء على ذلك وافق املؤمتر . تيبات األعمال املقبلة بشأن قضايا السياسات العامة الناشئةالنظر يف تر
  .على مناقشة املوضوع يف اجللسة العامة

وقدم أحد املمثلني ورقة اجتماع تقترح إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية ليمكن القيام   -١١٤
  .ؤمتربأعمال حتضريية شاملة وفعالة للدورة التالية للم

وحتدث . ورحب كثري من املمثلني باالقتراح وشددوا على احلاجة إىل العمل بني الدورتني  -١١٥
أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان، فقال إنه عارض من قَبل إنشاء أي هيئات فرعية من أي نوع، 

. ني فإنه يرحب اآلن باالقتراحولكن بعد أن رأى املهام الكبرية اليت تواجه املؤمتر يف الفترة بني الدورت
وقال أحد املمثلني يف . وأيد آخرون هذا التعليق. وأشار بأن يكون فريق العمل فريقاً خمصصاً بطابعه
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اجتماعاً بني "ترحيبه باالقتراح إنه يفضل اإلشارة إىل األعمال التحضريية بني الدورتني باعتبارها 
وأشار بأن يقتصر إنشاء الفريق على الفترة الواقعة . " العضويةفريق عامل مفتوح" بدالً من "الدورتني

  .وحتدث ممثل باسم جمموعة من البلدان فأيد إنشاء هيئة دائمة. بني الدورتني الثانية والثالثة للمؤمتر
واقترح عدة ممثلني تعديالت نصية يف الورقة وبنوداً إضافية ميكن أن تندرج يف جمال اختصاص   -١١٦
، مثل استعراض عملية تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراض املبادرات اليت يتم االضطالع ا الفريق

وقال أحد املمثلني إن والية من هذا القبيل . لتقييم التقدم املستمر يف إحراز أهداف النهج االستراتيجي
  .ستمكِّن الفريق من التركيز على كال القضايا القائمة والناشئة

١١٧-  ن القيام به سيكون مطلوباً أثناء ويف الردم االقتراح إن العمل الذي يتعيعلى ذلك قال مقد 
وأشار أيضاً بأن يستعرض املؤمتر مجيع . مجيع الفترات بني الدورتني وأنه من املعقول إنشاء هيئة دائمة

  .الترتيبات واإلجراءات املؤسسية يف دورته التالية للتأكد من أا تسري سرياً طيباً
ملناقشة الترتيبات ) سويسرا(ووافق املؤمتر على إنشاء فريق اتصال يرأسه السيد فرانز برييز   -١١٨

املؤسسية لألعمال املقبلة بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة، مع مراعاة التعليقات اليت أبديت يف 
  .اجللسة العامة

 املنظمات الصناعية أنه جيب، عند واقترح أحد املمثلني، وهو يتحدث نيابة عن جمموعة من  -١١٩
إنشاء برنامج عمل ألي اجتماعات فيما بني الدورات إيالء االعتبار لزيادة إبراز املعلومات وإمكانيات 

  .الوصول إىل املعلومات من أصحاب املصلحة وخباصة على املستوى اإلقليمي
إنشاء فريق عامل مفتوح  بشأن ٢/٦وعقب مداوالت فريق االتصال، اعتمد املؤمتر القرار   -١٢٠

  .العضوية، يرد يف املرفق األول هلذا التقرير
اإلجراءات اليت ستتبع يف املستقبل يف ترشيح القضايا املستجدة يف السياسة العامة، واستعراضها   - ٨

  وترتيب أولوياا
، كان هناك اتفاق عام على أن أي إجراء لترشيح القضايا املستجدة يف السياسة العامة  -١٢١

واستعراضها وترتيب أولوياا ينبغي أن يكون صرحياً وشفافاً، وأن التحديد الواضح لكيفية التعامل مع 
قضايا السياسات العامة الناشئة، مبا يف ذلك ترشيحها واستعراضها وترتيب أولوياا، واإلجراءات 

اقشة قضايا أخرى، سيكون من القائمة على التعاون يف شأن القضايا األربعة اليت مت حتديدها بالفعل ومن
وكان هناك تأييد واسع جلوهر اإلجراء الذي يقوم على أربع . النتائج الرئيسية للدورة الثانية للمؤمتر

، على الرغم من أن SAICM/ICCM.2/10خطوات والذي اقترحته األمانة يف الفصل الثالث من الوثيقة 
واقترح أحد املمثلني وأيده ممثل آخر بأن .  اإلجراءبعض املمثلني ذكروا أن من الالزم زيادة تنقيح هذا

يظهر اإلجراء الدعوة إىل تقدمي ترشيحات بقضايا حمتملة، ووضع القضايا املقترحة على املوقع الشبكي 
للنهج االستراتيجي لفترة حمددة لتقدمي التعليقات، وفترة زمنية ملناقشة القضايا املقترحة بواسطة جهات 

وتعديل القضايا املقترحة من جانب جهات االتصال الوطنية ليعكس التعليقات االتصال الوطنية، 
وقال . واملناقشات، ونظر التعليقات املنقحة بواسطة مكتب النهج االستراتيجي وفقاً ملعايري متفق عليها

 الذي كان يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان ودوهلا األعضاء أن من الضروري أن ،أحد املمثلني
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ي املعايري أمهية كبرية عما إذا كانت القضية املقترحة ذات أمهية لعدد كبري من أصحاب املصلحة تعط
وألقى أحد املمثلني الضوء على . وخاصة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

ات العامة الناشئة، بينما الصعوبات اليت تواجه حىت اآلن يف تفسري وتطبيق معايري اختيار قضايا السياس
  .دعا آخر إىل تطبيقها بوضوح يف املستقبل

ويف أعقاب تلك املناقشة، وافق املؤمتر على أن حييل هذه املسألة إىل فريق االتصال الذي أنشئ   -١٢٢
وبعد انتهاء املداوالت داخل فريق االتصال، اعتمد املؤمتر . ملناقشة قضايا السياسات العامة الناشئة

  .٢/٤ للنظر يف قضايا السياسات العامة الناشئة على النحو املبني يف املرفق للقرار وسائط
  تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين  - زاي

وعرض ممثّل األمانة الوثائق ذات الصلة مسترعياً االنتباه يف مجلة أمور إىل مركز تبادل   -١٢٣
  .ن التقدير حلكومة أملانيا لدعمها املايل لتلك املبادرةاملعلومات الذي تقوم األمانة بإنشائه وأعرب ع

واستعرض عدة ممثلني األعمال اليت قامت ا منظمام دعماً للنهج االستراتيجي وتنفيذه،   -١٢٤
وكرروا التزامهم باستمرار . وأبرزوا قضايا مثل حلقات التدريب وشبكات تبادل املعلومات والتآزر

وطلب أحد املمثلني من األمانة أن تكفل وضوح . نفيذ النهج االستراتيجيهذه األعمال بغرض تعزيز ت
الرؤية لديها بشأن طريق التقدم يف العمل وذلك عند قيامها بوضع املعلومات الواردة يف الوثائق ذات 

  .الصلة موضع التطبيق
 البلدان، وحتدث عدد من املمثلني، من بينهم عدة متحدثني حتدثوا نيابة عن جمموعة من  -١٢٥

فرحبوا باألعمال اليت قامت ا األمانة واملنظمات األخرى اليت وصفت عملياا، والحظوا أن تبادل 
املعلومات ميثّل عنصراً أساسياً يف أهداف النهج االستراتيجي، من أجل تعزيز التعاون الدويل وإجناز 

 استفادت من هذه األعمال، وشرح بعض املمثلني كيف أن بلدام.  يف مجلة أمور٢٠٢٠هدف عام 
وذلك مثالً من خالل الدورات التدريبية أو بتحسني املعلومات املتوافرة للنشر، وحثّوا املؤمتر على 

وقال أحد املمثلني إن النهج االستراتيجي ميكن أن يعمل على تعزيز . مواصلة النظر يف أعمال املنظمات
وقال ممثل آخر إنه ينبغي . مج األمم املتحدة للبيئةشبكات تبادل املعلومات اإلقليمية بدعم من برنا

إدراج أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة وطالب بإشراك مزيد من الشركاء، وخاصة من 
  .املؤسسات األكادميية وقطاع الصناعة

وأعاد ممثل االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية تأكيد العرض الذي قدمه مع ممثلني   -١٢٦
 يف اليوم السابق باستضافة اجتماع علمي قبيل الدورة الثالثة للمؤمتر، على النحو الوارد يف آخرين

وأوضح أن االحتاد يتمتع باخلربة يف تنظيم هذه االجتماعات حيث قام حىت . إحدى ورقات االجتماع
موال الالزمة وأشار إىل أن االحتاد سيجمع األ. اآلن بتنظيم اجتماعات ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية

لالجتماع املقترح مع استعمال أية مسامهة من النهج االستراتيجي، إن وجدت، لكفالة املشاركة يف 
  .االجتماع وخاصة لصاحل ممثلي البلدان النامية

وحذَّر عدة ممثلني، كان أحدهم يتحدث باسم جمموعة من البلدان، من وضع أي ترتيبات   -١٢٧
 املرحلة احلالية، وأشاروا بأن األفضل للمؤمتر أن يشجع هذه اجلمعيات على رمسية مع مجعيات علمية يف
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وأكّد أحد . تقدمي مدخالت، واملشاركة بصورة كاملة بدالً من إعطاء هذه اجلمعيات والية حمددة
 املمثلني على أنه يفهم متاماً قيمة تبادل املعلومات مع املنظمات العلمية وأشار بأن تبحث األمانة هذا
املوضوع بالتفصيل وأن تقدم اقتراحاً بشأنه إىل املؤمتر يف دورته الثالثة، مشرياً إىل أن االجتماع املقترح 

وأثار ممثل آخر األسئلة عن استقالل مشورة اخلرباء املقترحة وطالب . قد ينطوي على آثار يف امليزانية
ألهم املتحدة األخرى، مثل منظمة الصحة باالهتمام بطريقة إدماج اخلربات العلمية يف أعمال هيئات ا

وأوصى . العاملية أو الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ اليت جتاهد للحفاظ على استقالهلا العلمي
  .بتجنب إقامة عالقات خاصة مع منظمة أو أخرى

شات يف الفترة السابقة وأشار ممثل آخر إىل أن االجتماع املقترح ميكن بالفعل أن يعزز املناق  -١٢٨
وقال إنه يفهم أن مقدمي االقتراح ال يلتمسون تعييناً رمسياً من املؤمتر ولكنهم . للدورة الثالثة للمؤمتر

  .يرغبون يف تقدمي مسامهة يف دورته الثالثة من خالل إقامة األساس العلمي هلذه الدورة

  احلكومية التعاون مع املنظمات غري  - خامساً
ثل األمانة الوثائق ذات الصلة، وألقى الضوء على اإلجراءات اليت اختذا هيئات إدارة عرض مم  -١٢٩

املنظمات احلكومية الدولية فيما يتعلق بالنهج االستراتيجي مالحظاً أن الدورة احلالية تنعقد مباشرة قبيل 
سياسات التابعة للنهج الدورة الثانية والستني جلمعية الصحة العاملية وفقاً لالستراتيجية اجلامعة لل

  .١/١االستراتيجي وقرار املؤمتر 
ووافق املؤمتر على النظر يف املسائل العامة املثارة حتت هذا البند مث االنتقال إىل مناقشة قضايا   -١٣٠

  .حمددة معروضة يف وثائق سيعرضها مقدمو هذه الوثائق
  التعليقات العامة  -ألف 

موعة من البلدان فرحب بأعمال الربنامج املشترك بني املنظمات حتدث أحد املمثلني باسم جم  -١٣١
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ودعم هذا الربنامج للنهج االستراتيجي، ولكنه شدد على أن الربنامج 

  .ينبغي أن يسعى إىل جتنب ازدواج اجلهود، وأن يقيم التآزر من أجل تعظيم تأثريه
  ملستدامةجلنة التنمية ا  -باء 

حتدث أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان فعرض ورقة اجتماع تتضمن مشروع قرار   -١٣٢
وسينص هذا القرار يف مجلة أمور على تشجيع أصحاب املصلحة يف . يتصل بلجنة التنمية املستدامة

ظر يف القضايا النهج االستراتيجي للمشاركة بنشاط يف أعمال اللجنة وذلك يف ضوء قيام اللجنة بالن
  .املتصلة باملواد الكيميائية يف السنتني القادمتني

وأعرب ممثل واحد عن قلقه من أن االجتماع احلايل يتداخل مع الدورة السابعة عشرة للجنة   -١٣٣
وأعرب أيضاً عن . التنمية املستدامة، وحثّ األمانة على جتنب هذا التضارب يف املواعيد يف املستقبل

 "٢٠+ريو" اء اقتراح تنظر فيه اجلمعية العامة يف الوقت احلاضر بشأن عقد ما يسمى اجتماعحتفّظاته إز
وأيد هو وممثل آخر الرسالة . متسائالً كيف يؤثِّر ذلك على أعمال اللجنة يف موضوع املواد الكيميائية

  .الواردة يف ورقة اجتماع
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ال جلنة التنمية املستدامة يف جمال املواد  بشأن أعم٢/٧وعقب املداوالت اعتمد املؤمتر القرار   -١٣٤
  .الكيميائية، على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير

  منظمة الصحة العاملية  -جيم 
قدم ممثل منظمة الصحة العاملية تقريراً عن أمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لصحة   -١٣٥

الثانية والستني جلمعية الصحة العاملية اإلنسان، وهو تقرير مت إعداده للدورة 
)SAICM/ICCM.2/INF/11( . جاً للدراسة يف الدورةدروالحظ أنه رغم أن النهج االستراتيجي كان م

 قد تؤدي إىل حذف بعض (H1 N1) ١ إِن١الثانية والستني للجمعية فإن األزمة الناشئة عن أنفلونزا اتش
وإذا حدث ذلك فإن اجلمعية لن تنظر يف .  جدول أعمال اجلمعيةالبنود، ومنها النهج االستراتيجي، من
  .٢٠١٠موضوع النهج االستراتيجي حىت عام 

وحتدث أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان فأعرب عن قلقه من إمكانية حذف النهج   -١٣٦
  .االستراتيجي من جدول أعمال اجلمعية وحثّ على بذل أقصى اجلهود ملنع حدوث ذلك

قدمت إحدى املمثالت وثيقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع قرار مقدم من جمموعة من   -١٣٧
واسترعت االنتباه إىل املشاكل اليت . املمثلني بشأن اجلوانب الصحية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

 احلالية إىل يواجهها القطاع الصحي، مشددة على ضرورة نقل املخاوف اليت أُعرِب عنها أثناء الدورة
  .اجلمعية
أعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم ملا جاء يف وثيقة غرفة االجتماعات، مشريين إىل عدة   -١٣٨

أمور من بينها دور القطاع الصحي املهم يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، واقترح البعض إدخال 
  .إضافات أو تعديالت على النص

نيابة عن جمموعة من البلدان، فأعرب عن القلق إزاء قلة مشاركة منظمة حتدث أحد املمثلني   -١٣٩
عدد اإلجراءات  الصحة العاملية يف النهج االستراتيجي، مسترعياً االنتباه إىل عدة أمور من بينها قلة

ددة، اإلقليمية والوطنية اليت اختذا منظمة الصحة العاملية، وعدم تقدمي اقتراحات بشأن اختاذ إجراءات حم
وحث . وعدم كفاية تقدمي وترويج املشروعات اليت تشمل القطاع الصحي يف برنامج البداية السريعة

املؤمتر على الدعوة إىل إنشاء أو ترشيح جهات اتصال للقطاع الصحي لالتصال مبنظمة الصحة العاملية 
ثلني التعليقات اخلاصة بضعف وأيد أحد املم. أو أجهزا اإلقليمية، مثل منظمة الصحة للبلدان األمريكية

دور منظمة الصحة العاملية يف النهج االستراتيجي، قائالً إا ينبغي أن تقوم بدور نشط يف عملية التنمية 
وحث مشارك آخر منظمة الصحة العاملية على . ويف حتفيز القطاع الصحي على املستوى الوطين

  .االستراتيجي  التنسيق الوثيق مع النهج
 أحد املمثلني، يف معرض إشارته إىل األنشطة اإلقليمية اجلاري تنفيذها يف قطاعي الصحة ودعا  -١٤٠

والبيئة، إىل احلصول على مساعدات من منظمة الصحة العاملية وبرنامج البداية السريعة للتوسع يف 
الج واقترح ممثل آخر توفري املزيد من فرص تدريب الكوادر الطبية على تشخيص وع. تطوير األنشطة

األمراض الناجتة عن التعرض للمواد الكيميائية، وهي قضية ميكن أن تعطى هلا أولوية متقدمة يف 
  .اجلمعية
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طلب الرئيس من املشارك احلكومي الذي كان قد اقترح مشروع القرار بشأن هذه املسألة أنْ   -١٤١
  .لتعديالت يف النصينسق املشاورات غري الرمسية فيما بني املمثلني الضالعني وذلك إلدراج ا

 بشأن اجلوانب ٢/٨وعقب تلك املشاورات وإعداد مشروع قرار منقح، اعتمد املؤمتر القرار   -١٤٢
  .الصحية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير

  املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية  - دال
، SAICM/ICCM.2/INF/21 ممثل املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية الوثيقة قدم  -١٤٣

احلكومي الدويل املعين بالسالمة  تتضمنه، نص قرار داكار بشأن مستقبل املنتدى  اليت تتضمن، بني ما
 أن يقرر يف دورته الكيميائية، وهو القرار الذي قرر املنتدى مبوجبه يف دورته السادسة دعوة املؤمتر إىل

واسترعي السيد سيال، رئيس املنتدى، االنتباه إىل . الثانية، إدماج املنتدى يف املؤمتر كجهاز استشاري
 وأعرب )SAICM/ICCM.2/INF/10 الوثيقة(تقرير املنتدى بشأن مسامهاته يف تنفيذ النهج االستراتيجي 

  .عن تأييده لالقتراح اخلاص بدجمه يف املؤمتر
احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية يف  ىن العديد من املمثلني على عمل املنتدىأث  -١٤٤
باعتباره منتدى يتمتع بالشفافية واحليدة فضالً عن انفتاحه أمام العديد   - فقد استطاع املنتدى. املاضي

يائية كثرياً من للجهات صاحبة املصلحة يف إدارة املواد الكيم  أن يتيح-  من اجلهات صاحبة املصلحة
املنظورات املختلفة للحديث حبرية، دون التعرض لضغوط املواقف السياسية، ولفهم وجهات نظر 

وهكذا قام املنتدى بدور حاسم يف يئة جو من الثقة كان بدوره من العوامل . اآلخرين والتعاطف معها
ى حقق جناحاً خاصاً يف يئة منرب والحظ بعض املمثلني أن املنتد. املهمة يف إجياد النهج االستراتيجي

كذلك قام . للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة االنتقال للتعبري عن هواجسها واهتماماا
املنتدى بدور فعال يف توضيح اجلوانب العلمية إلدارة املواد الكيميائية وربطها باالهتمامات األخرى، 

نوين الضروري الذي ميكن للمؤمتر استناداً إليه اختاذ قرارات بشأن السياسات وبالتايل توفري األساس القا
  .العامة
ويف ضوء التعليقات الوارد بياا يف الفقرة السابقة، قال عدد من املمثلني إن املنتدى ينبغي أن   -١٤٥

. ستشاري للمؤمتريواصل القيام بالدور الذي قام به حىت اآلن، واقترحوا اعتماد املنتدى رمسياً كجهاز ا
  .ومع ذلك، فقد قالوا إن هناك حاجة إىل تصنيف اجلهاز الذي يوفره املنتدى

ومع ذلك، ففي الوقت الذي سلّم فيه مشاركون آخرون باملسامهات القيمة اليت قدمها   -١٤٦
يائية قد تغري احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، فإم الحظوا أن إطار إدارة املواد الكيم  املنتدى

بشكل جوهري، وأن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية نفسه ميكن أن يوفر املنرب الذي وفره 
وقال أحد املمثلني إنه إذا كان من الالزم إنشاء جهاز فرعي يف إطار املؤمتر الدويل . املنتدى يف املاضي

عندئذ ستكون الطريقة السليمة هي  جيد جواباً حىت اآلن، املعين بإدارة املواد الكيميائية، وهو تساؤل مل
وقال العديد من املمثلني إن جعل املنتدى جهازاً . حتديد الوظائف مث إنشاء اجلهاز الالزم للقيام ا

استشارياً رمسياً سوف يؤدي إىل ازدواجية اجلهود وبعثرة املوارد، بينما قال بعض املمثلني من البلدان 
احلكومي الدويل   يكون باستطاعتهم حتمل التكاليف اإلضافية املترتبة على اعتبار املنتدى ناملاحنة إنه ل
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ويف الوقت . املعين بالسالمة الكيميائية من املكونات الرمسية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
إىل أن العمل الذي قامت الذي اعترف فيه أحد املمثلني بالدور اخلاص الذي قام به املنتدى، أشار 

  .منظمات دولية حكومية كثرية قد ساعد على قيام النهج االستراتيجي وعلى قيامه بعمله فيما بعد
وبصدد التنويه إىل عدم وجود دعم كاف للمقترح بإدراج املنتدى يف املؤمتر، اقترح الرئيس أن   -١٤٧

ار احملتمل أن يضطلع ا املنتدى إزاء يقوم املؤمتر يف وقت الحق ببحث مقترحات جديدة بشأن األدو
  .النهج االستراتيجي

قدم أحد املمثلني مشروع قرار بشأن املنتدى يعترف بالعمل الذي يؤديه املنتدى يف ضوء مقرر   -١٤٨
  .املؤمتر بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية، ولكن ال يدرج املنتدى يف املؤمتر

اد الباب متاماً يف وجه املنتدى، وذلك ألن مقرر التصديق وصرح أحد املمثلني بأمهية عدم إيص  -١٤٩
وميكن للمؤمتر يف دورته . على الفريق العامل املفتوح العضوية ينسحب فقط على الدورة الثانية للمؤمتر

الثالثة أن ينظر يف أمر إدراج املنتدى يف املؤمتر واقترح إجراء تعديل نصي على مشروع القرار، وهو ما 
  .ن آخرون بدرجة أكرببلوره ممثلو
  .أكد أحد املمثلني أن املنتدى حيتاج إىل دعم مايل للنهوض بدوره بكفاءة  -١٥٠
، بشأن املنتدى احلكومي الدويل للسالمة الكيميائية ٢/٩وعقب مداوالت املؤمتر اعتمد القرار   -١٥١

  .على النحو الوارد بيانه يف املرفق األول هلذا التقرير

  انة واعتماد امليزانيةأنشطة األم  - سادساً
لدى تقدمي هذا البند، قال الرئيس إن التنفيذ الفعال للنهج االستراتيجي يعتمد على جوانب   -١٥٢

وأضاف قائالً إن األمانة كانت شديدة النشاط يف أداء وظائفها . مؤسسية كأمانة تعمل بصورة كاملة
لسياسات مبا يف ذلك التحضري لالجتماعات،  من االستراتيجية اجلامعة ل٢٨على النحو املبني يف الفقرة 
وأشار إىل أنه نظراً للطابع الطوعي للنهج االستراتيجي، فإن امليزانية . والعمل فيما بني الدورات

وبعد ذلك قدم ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة اليت . اإلشارية سوف تقَدم للموافقة وليس لالعتماد
واسترعى االهتمام إىل . ٢٠١٢ - ٢٠٠٩املقترح اخلاص باألمانة للفترة تتناول برنامج العمل وامليزانية 

ضيق املوارد اليت أدت إىل تأخري بدء آلية تبادل املعلومات، وأشار إىل أنه يف حني أن األمانة قد تأسست 
بالكامل اآلن وزوِدت باملوظفني فإا مازالت تواجه عجزاً يف التمويل اخلاص بالنشاطات الصادر 

سيما برنامج  وأضاف قائالً إن أعباء العمل احلالية واملقررة تتطلب موظفني إضافيني وال. يض اتفو
وأكد الطابع الطوعي للميزانية، وأبرز أن األمانة مازالت تعتمد على املسامهات الطوعية . البداية السريعة

  .يف القيام بوظائفها املهمة على حنو ما يقضي النهج االستراتيجي
وقال أحد . أعرب العديد من املمثلني عن التقدير ملا أمسوه بالعمل املمتاز الذي أجنزته األمانةو  -١٥٣
 وهو يسلم بأن النهج االستراتيجي اتفاق طوعي مبيزانية إرشادية، إن من الضروري أن حيظى ،املمثلني

. ألعباء املاحننيرغم ذلك، باهتمام جاد، وأن يكون قابالً للتوقع وأن يعتمد على التقاسم العادل 
وأعرب ممثل آخر وهو يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان عن شكره للمدير التنفيذي لربنامج األمم 
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املتحدة للبيئة واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية ملا يقدمانه من دعم مستمر للنهج االستراتيجي الذي 
 بالكامل يف حتقيق أهداف النهج االستراتيجي، وتساهم منظمته. يأمل يف أن يزداد يف السنوات القادمة
وبعد أن أوضح مسامهات منظمته يف السابق يف النهج االستراتيجي . ويف متويله املستدام وطويل األجل

أعرب عن القلق إزاء اخنفاض عدد اجلهات املاحنة، وقال إنه البد من حتديد عدد أكرب من الشركاء 
وأعرب عن . ا يف ذلك مع دوائر الصناعة وغريها من أصحاب املصلحةاملاليني لتوسيع قاعدة املاحنني مب

تأييده للميزانية اإلشارية، وأدوات مجع األموال، وأعرب عن توقعه بإعداد برنامج عمل حمدد ومتفق 
إالّ أنه حذر من اختاذ قرارات بشأن . عليه مع مراعاة مجيع األولويات الرئيسية لإلجراءات يف املستقبل

وأشري إىل الفريق احلكومي . وهي وجهة نظر شاركه فيها ممثل آخر.  تتوافر هلا ميزانيةنشاطات ال
الدويل املعين بتغري املناخ بوصفه مثاالً ملؤسسة تعمل بنجاح مبسامهات طوعية من كل من البلدان 

  .رئيسيسيما لعقد االجتماعات بعيداً عن املقر ال  املتقدمة والنامية جبانب املسامهات العينية وال
وأعرب الرئيسان املشاركان للمجلس التنفيذي لربنامج البداية السريعة عن تقديرمها لألمانة ملا   -١٥٤

قامت به من تنظيم كفء وواسع النطاق لعمل الس التنفيذي، وأعربا بالنظر إىل زيادة أعباء العمل 
  .لة بربنامج البداية السريعةعن تأييدمها لوظيفة إضافية يف األمانة للتعامل مع املسائل ذات الص

اململكة املتحدة لربيطانيا (ووافق املؤمتر على إنشاء فريق اتصال برئاسة السيد جون روبرتس   -١٥٥
ملناقشة امليزانية اإلشارية وهيكل التوظيف مع مراعاة التعليقات اليت أبديت ) العظمى وأيرلندا الشمالية

االنتهاء من اعتبارات امليزانية إىل أن يتم التوصل إىل اتفاق ووافق الفريق على وقف . يف اجللسة العامة
  .بشأن القضايا الفنية اليت قد يكون هلا انعكاسات على امليزانية اإلشارية لألمانة

أنظر (وعقب انتهاء مداوالت فريق االتصال، وكذلك إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية   -١٥٦
وبناء على ذلك . متر البنود املُعلَّقة اخلاصة بامليزانية اإلشارية، اعتمد املؤ) من هذا التقرير١٢٠الفقرة 

 -  ٢٠١٠ بشأن امليزانية اإلشارية، وجدول التوظيف وبرنامج العمل للفترة ٢/١٠اعتمد املؤمتر القرار 
  . على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير٢٠١٢

  الرفيع املستوىاجلزء   - سابعاً
  يانات الوزراءاالفتتاح وب  - ألف

 جزء شكل ، يف٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥و ١٤، انعقدت الدورة احلالية، يومي اخلميس واجلمعة  -١٥٧
  .، أو الشؤون اخلارجية أو من ميثلوهمالصحة وزراء البيئة، أو حيضرهرفيع املستوى 

تحدة للبيئة،  مبالحظات افتتاحية من جانب املدير التنفيذي لربنامج األمم املزء اجلاوقد بدأ هذ  -١٥٨
الذي ألقى الضوء على التقدم الذي حتقق بالفعل يف تنفيذ النهج االستراتيجي، وشجع أكرب عدد من 

وقال إن النهج االستراتيجي، . على التربع مبنح مالية أو منح أخرى لضمان استمرار النجاح املمثلني
تزايد على املواد الكيميائية وضرورة بطبيعته الشاملة، كانت له أمهية خاصة نظراً العتماد اتمع امل

وعلى الرغم من أن صناعة املواد الكيميائية قد بذلت . التوفيق بني االقتصاد العاملي واالعتبارات البيئية
، فإن مواقف املستهلكني ٢٠٢٠ جهوداً جوهرية من أجل حتقيق اهلدف املقرر حتقيقه يف سنة

  .ية اليت تؤثر على التقدم أو حتد منهوالسياسات احلكومية ستظل من العوامل الرئيس
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وبعد املالحظات اليت ألقاها املدير التنفيذي، ألقيت بيانات من جانب وزراء أو ممثلي اجلهات   -١٥٩
سالفية ومجهورية مقدونيا اليوغ:  ترتيب إلقاء البياناتحبسباحلكومية األخرى التالية أمساؤهم، 

كمبوديا،   متحدثة باسم االحتاد األورويب،  هورية التشيكية،السابقة، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلم
 ،مبيق، مجهورية كوريا، الواليات املتحدة األمريكية، شيلي، الربازيل، نيجرييا، وزامبياارومانيا، موز

كرييبايت، مجهورية إيران اإلسالمية، توفالو، النيجر، إندونيسيا، مجهورية فرتويال البوليفارية، مصر، 
بحرين، اهلند، الصني، بربادوس، منغوليا، تونس، كينيا، اليابان، ميامنار، تركيا، تايلند الصرب، ال
  .وأوكرانيا
وأُلقيت بيانات أيضاً من جانب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، منظمة التعاون   -١٦٠

 ،CropLife Internationalوالتنمية يف امليدان االقتصادي، والس الدويل لرابطات املواد الكيميائية، 
 ومجعية علم السميات البيئية البنك الدويل، املنتدى احلكومي الدويل بشأن السالمة الكيميائية،

، الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، االحتاد الدويل للكيمياء والكيمياء
، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والرابطة الدولية (ITUC) البحتة والتطبيقية، االحتاد الدويل لنقابات العمال

 .(AISE)للصابون واملنظفات ومنتجات الصيانة 

رفيع املستوى، أعلن ممثل البنك الدويل أن البنك سوف يضفي الطابع  اجلزء الوأثناء انعقاد  -١٦١
ليمة للمواد الكيميائية وذلك الرمسي عما قريب على عالقته بالربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة الس

  .بأن يصبح منظمة مشاركة يف الربنامج املشترك هذا
أن اجلمعية بعقدها أربعة اجتماعات بشأن  علم السميات البيئية والكيمياء أعلن ممثل مجعية  -١٦٢

يف تنفيذ  تكون قد أسهمت إسهاماً عينياً كبرياً ٢٠٠٩القضايا الناشئة يف جمال إدارة املواد الكيميائية يف 
  .النهج االستراتيجي على هيئة تطوع بالوقت واخلربات ومبوارده اخلاصة

  مناقشات املائدة املستديرة  - باء
الرفيع املستوى، شارك الوزراء وممثلون آخرون رفيعو املستوى يف مناقشات  اجلزء خالل  -١٦٣

 وطريقة تنفيذ النهج االستراتيجي يف  اإلدارة السليمة بيئياًمتويلمائدتين مستديرتين، كانت أوالها بشأن 
وتوىل رئاسة املناقشات السيد بول . املستقبل، والثانية بشأن الصحة العامة والبيئة وإدارة املواد الكيميائية

. كل موضوع بغرض تشجيع تبادل اآلراء بني املشاركني  هونان، وقام فريق خرباء بتوجيه املناقشات يف
ملعلومات عن مناقشات املائدتني املستديرتني، وعلى ملخصني أعدمها وميكن االطالع على مزيد من ا

  .الرئيس يف موقع النهج االستراتيجي على شبكة اإلنترنت
  .وترد يف املرفق اخلامس هلذا التقرير ملخصات مناقشات املائدة املستديرة اليت أعدها الرئيس  -١٦٤

  حفل تقدمي اجلوائز  - جيم
تباه إىل الوثائق ذات الصلة باملوضوع واليت تتضمن توصية من املدير وجه ممثل األمانة االن  -١٦٥

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه منظم املؤمتر، تقضي بأن يقبل املؤمتر مقترحاً تقدم به 
يف الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة يدعو فيه إىل اإلعراب عن التقدير للمسامهني يف الربنامج و

  .األنشطة األخرى اليت تدعم تنفيذ النهج اإلستراتيجي
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 إىل ٠٠/١٧قبل املؤمتر ذلك املقترح ووافق على تنظيم حفل خالل اجللسة العامة من الساعة   -١٦٦
  .مايو ملنح اجلوائز/ أيار١٤ بعد ظهر يوم اخلميس ٠٠/١٨الساعة 
أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي الرفيع املستوى أقيم حفل لتكرمي  اجلزء وأثناء انعقاد  -١٦٧

اللذين أسهموا مالياً أو بطرق أخرى يف إجناح النهج االستراتيجي وكان مضيف احلفل هو املدير 
. التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة الذي قام مع رئيس املؤمتر بتقدمي اجلوائز ألصحاب املسامهات

 جتاوزت مسامهام املباشرة مليون دوالر أمريكي، وجوائز وقد قُدمت جوائز ذهبية للمسامهني الذي
فضية للذين قدموا مسامهات مالية مباشرة على أساس سنوات متعددة، والبلدان النامية واملنظمات 
احلكومية الدولية اليت قدمت مسامهات مباشرة، وتلك املنظمات احلكومية الدولية اليت سامهت مبوظفني 

  :وكان املتلقون على النحو التايل. ونزية جلميع املاحنني اآلخرينيف األمانة، وجوائز بر
فنلندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، الواليات املتحدة األمريكية، واملفوضية : الذهب
  .األوروبية
أستراليا، النمسا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، فرنسا، أملانيا، اهلند، اليابان،  :الفضة

ولندا، نيجرييا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى مدغشقر، ه
  .وأيرلندا الشمالية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية

بلجيكا، بربادوس، كندا، شيلي، مصر، هنغاريا، مجهورية كوريا، رومانيا، التفيا،  :الربونز
ند، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، منظمة العمل  تايلة،بنما، مجهورية ترتانيا املتحد

الدولية، جامعة الدول العربية، منظمة الدول األمريكية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، وبرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

والس الدويل ، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثلتنمية الصناعية، منظمة األمم املتحدة ل
  .للرابطات الكيميائية

  مكان وموعد انعقاد الدورة الثالثة للمؤمتر  -اً مناث
ولدى تقدميه للوثائق ذات الصلة، أوضح ممثل األمانة أن االستراتيجية اجلامعة للسياسات،   -١٦٨

دعا إىل عقد دورات للمؤمتر، حيثما يتناسب بصورة تعاقبية مع  الصادر عن املؤمتر ١/١والقرار 
اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمات احلكومية الدولية املختصة من أجل زيادة أوجه التآزر والفعالية 

  .التكاليفية، وتعزيز الطابع املتعدد القطاعات للنهج اإلستراتيجي
 نيابة عن املؤمتر فيما يتعلق بتاريخ الدورة الثالثة ومكان وافق املؤمتر على أن يتوىل املكتب البت  -١٦٩
 .انعقادها
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  مسائل أخرى  -اً سعات
   والتنسيق بني النهج االستراتيجي والترتيبات الدولية األخرىالتعاون  -ألف 

وعلى أمل إفادة تنفيذ النهج االستراتيجي، لفت أحد املمثلني االنتباه إىل ورقيت قاعة اجتماع   -١٧٠
ان رؤية البلدان العربية للنهج اإلستراتيجي والدورة الثانية للمؤمتر، مركزاً على قضايا السياسات تربز

العامة الناشئة، واآللية املالية، وجوانب التآزر بني النهج االستراتيجي واالتفاقات الدولية األخرى 
  .واالجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية

  .حة الوثيقتني كلتيهما على املوقع الشبكي للنهج اإلستراتيجيوافق املؤمتر على إتا  -١٧١
   لربنامج البداية السريعةالتنفيذياختيار األعضاء للمجلس   -باء 

 الصادر عن املؤمتر، بأن يشتمل الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة ١/٤يقضي القرار   -١٧٢
وقد . موعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدةعلى ممثلني ملشاركني حكوميني من كل واحدة من ا

انتخب املؤمتر املشاركني احلكوميني لتعيني املمثلني للعمل يف الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة 
  :خالل الفترة الواقعة بني الدورات

  بوروندي ونيجرييا        أفريقيا
  مجهورية إيران اإلسالمية وتايلند    آسيا واحمليط اهلادئ

  .سالفية السابقةوأرمينيا ومجهورية مقدونيا اليوغ    باوط وشرق أوروس
  بربادوس ومجهورية فرتويال البوليفارية  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  فنلندا وسويسرا    با الغربية وآخرون  وأور
تصال وعقب هذه التعيينات، أبلغ العديد من املمثلني اإلقليميني املؤمتر بتعيني حلقات اال  -١٧٣

اإلقليمية اجلديدة للنهج االستراتيجي اخلاصة م، وأعلن ممثل إقليم آسيا واحمليط اهلادئ أن إقليمه قد 
أكد االختصاصات حللقات االتصال اإلقليمية اخلاصة به وأعضائها يف الس التنفيذي لربنامج البداية 

آسيا واحمليط (اهلند : احلكومية اآلتيةوكانت حلقات االتصال اإلقليمية اجلديدة متثل اجلهات . السريعة
، الواليات املتحدة )باووسط وشرق أور(، بولندا )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(، جامايكا )اهلادئ

  ).أفريقيا(وزامبيا ) با الغربية وآخرونوأور(

  اعتماد التقرير  -اً اشرع
 SAICM/ICCM.2/L.1: وارد يف الوثائقاعتمد املؤمتر هذا التقرير على أساس مشروع التقرير ال  -١٧٤
 على أساس يفهم منه أن املقرِر سوف يعهد إليه االنتهاء من التقرير بالتشاور مع Add.2 وAdd.1و

  .األمانة

  اختتام الدورة- حادي عشر
 مساء ٥٠/٦وبعد تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام الدورة يف متام الساعة   -١٧٥
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ املوافق اجلمعة
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  املرفق األول

  القرارات

  النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية: ٢/١القرار 
  إن املؤمتر،

 النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية الوارد يف مرفق هذا القرار، يعتمد
  .٣٣ادة  من امل٢باستثناء الفقرة 

  ٢/١مرفق القرار 
  مقدمة  - أوالً

  ١املادة 
ينطبق هذا النظام الداخلي على أي دورة من دورات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد 

تدعى إىل االنعقاد عمالً بالفرع سابعاً من االستراتيجية اجلامعة ) "املؤمتر"(الكيميائية 
الدولية للمواد الكيميائية، واليت دف إىل أن للسياسات العامة للنهج االستراتيجي لإلدارة 

 من ٢تعكس الطابع متعدد أصحاب املصلحة للنهج االستراتيجي، وفق املشروح يف الفقرة 
  .االستراتيجية اجلامعة للسياسات

  التعاريف  -ثانياً 
  ٢املادة 

  :ألغراض هذا النظام الداخلي
حدة، أو يف وكاالا عين أي دولة عضو يف األمم املتي" مشارك حكومي"  )أ(

املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة عضو منتسبة إىل وكالة 
متخصصة، وما مل ينص صراحة عن خالف ذلك، أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 

نقلت املُشكَلة من دول ذات سيادة يف منطقة إقليمية معينة، تكون الدول األعضاء فيها قد 
  إليها االختصاص فيما يتعلق باألمور اليت تدخل يف والية املؤمتر؛

عين املشاركني احلكوميني ي" املشاركون احلكوميون احلاضرون واملصوتون"  )ب(
أما املشاركون . احلاضرين يف اجللسة اليت يتم فيها التصويت ويصوتون فيها إجياباً أو سلباً

  عتربون غري مصوتني؛احلكوميون املمتنعون عن التصويت في
عين أي هيئة لألمم املتحدة أو أي كيان حكومي  ي"مشارك حكومي دويل"  )ج(

  دويل آخر له خربة ومسؤوليات يف ميدان اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
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عين أي منظمة غري حكومية دولية معتمدة ذات  ي"مشارك غري حكومي"  )د(
مقاصد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية أنشطة وخربة ومسؤوليات تتسق مع غرض و

، برغبتها يف أن تكون ممثلة ١٣للمواد الكيميائية، تكون قد أبلغت األمانة كتابياً، وفقاً للمادة 
يف دورات املؤمتر ومل يقابل حضورها برفض من جانب الثلث أو أكثر من املشاركني 

  احلكوميني احلاضرين عند نظر املؤمتر يف الطلب؛
  عين أي مشارك حكومي أو حكومي دويل أو غري حكومي؛ ي"مشارك"  )ه(
  .١٤عين رئيس املؤمتر املنتخب وفقاً للمادة  ي"الرئيس"  )و(

  املشاركة  -ثالثاً 
  ٣املادة 
، حيق جلميع املشاركني أن يشاركوا، وفقاً هلذا النظام ٢رهناً مبراعاة أحكام الفقرة   - ١

  .٢٣ فرعية تنشأ وفقاً للمادة الداخلي، يف دورات املؤمتر وأي هيئة
أو غري احلكوميني من النظر يف كل بنود /يستبعد املشاركون احلكوميون الدوليون و  - ٢

جدول األعمال أو جزء منها إذا تقرر ذلك بأغلبية ثلثي املشاركني احلكوميني احلاضرين 
ملوضوع قيد النظر وال جتوز مثل حاالت االستبعاد املؤقت هذه إال عندما يكون ا. واملصوتني
وتدرج أسباب االستبعاد يف قرار املشاركني احلكوميني وتدون يف احملضر الرمسي . حساساً
  .للجلسة

  أماكن ومواعيد انعقاد الدورات واإلخطارات بعقدها  -رابعاً 
  ٤املادة 

حيدد املشاركون احلكوميون مكان ومواعيد انعقاد كل دورة من دورات املؤمتر 
ور مع األمانة ودعوة املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري وذلك بعد التشا

  .احلكوميني إىل إبداء تعليقات
  ٥املادة 

تخطر األمانة مجيع املشاركني مبكان انعقاد كل دورة من دورات املؤمتر ومواعيدها 
  .قبل مثانية أسابيع على األقل من املوعد املقرر لبدء الدورة

  الجدول األعم  -خامساً 
  ٦املادة 
تعد األمانة، بالتشاور مع املكتب وبتوجيه منه، جدول أعمال مؤقتاً لكل دورة وفقاً   - ١

وجيوز ألي مشارك .  من االستراتيجية اجلامعة للسياسات٢٤لوظائف املؤمتر احملددة يف الفقرة 
  .أن يطلب من األمانة أن تدرج بنوداً حمددة يف جدول األعمال املؤقت
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، تعطى األولوية ألي بند توصي به ١جدول األعمال عمالً بالفقرة عند وضع   - ٢
االجتماعات اإلقليمية للنهج اإلستراتيجي، وللبنود اليت م بشكل خاص البلدان النامية 

  .والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
الرمسية يوزع جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات املؤمتر، ومعه الوثائق   - ٣

األخرى، على املشاركني باللغات الرمسية بواسطة األمانة، يف موعد أقصاه ستة أسابيع من 
  .املوعد املقرر لبدء الدورة

خالل الفترة بني تاريخ إرسال جدول األعمال املؤقت وموعد إقراره من قبل املؤمتر،   - ٤
 األعمال، بشرط أن تكون جيوز للمشاركني، أن يقترحوا بنوداً تكميلية إلدراجها يف جدول

وتدرج األمانة، مبوافقة املكتب، هذه البنود يف جدول . هذه البنود ذات طابع هام وعاجل
  .األعمال املؤقت

  ٧املادة 
يف بداية كل دورة من دورات املؤمتر، يقوم املشاركون احلكوميون، بعد التشاور مع 

ني، بإقرار جدول أعمال الدورة على املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكومي
  .٦أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية تقترح وفقاً للمادة 

  ٨املادة 
جيوز للمشاركني احلكوميني، أثناء دورة املؤمتر، وبعد التشاور مع املشاركني 

نود أو احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني، تنقيح جدول أعمال الدورة بإضافة ب
وال جيوز أن تضاف يف جدول األعمال أثناء الدورة سوى البنود اليت . حذفها أو تعديلها

  .يعتربها املشاركون احلكوميون ذات طابع هام وعاجل

  التمثيل ووثائق التفويض واالعتماد  -سادساً 
  ٩املادة 

 العدد يمثَّل كل مشارك يف دورة من دورات املؤمتر بوفد يتألف من رئيس الوفد ومن
الذي قد يتطلبه من املمثلني املعتمدين، واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرين حسب مقتضى 

وجيوز ملمثل مناوب أو ملستشار أن يعمل بوصفه ممثالً عند تسميته كذلك من جانب . احلاجة
  .رئيس الوفد

  ١٠املادة 
ن افتتاح الدورة، إذا تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة م  - ١

ويقدم . أمكن، وثائق تفويض ممثلي املشاركني احلكوميني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين
  .إىل األمانة أي تغيري الحق يف تكوين الوفد
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تصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية،   - ٢
و، يف حالة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، عن السلطة بالنسبة للمشاركني احلكوميني، أ

  .املختصة يف تلك املنظمة
  ١١املادة 

  .يفحص مكتب أي دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل املؤمتر
  ١٢املادة 

حيق ملمثلي املشاركني احلكوميني أن يشاركوا بصورة مؤقتة يف الدورة ريثما يتم 
  .تخذه املشاركون احلكوميون يف املؤمترقبول وثائق تفويضهم بقرار ي

  ١٣املادة 
  . يكون املشاركون احلكوميون الدوليون وغري احلكوميني مفوضني بالشكل الواجب  - ١
يقدم إىل األمانة اسم أي من هؤالء املشاركني احلكوميني الدوليني الذين يلتمسون   - ٢

ويف الوقت . تتاح الدورة، إذا أمكناالعتماد يف موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد اف
ذاته يقدم ممثل مسؤول لدى اجلهة املشاركة إىل األمانة أمساء األشخاص الذين ميثلون اجلهة 

  .ويقدم إىل األمانة أيضاً أي تغيري الحق يف قائمة األمساء تلك. املشاركة يف املؤمتر
وميني الدوليني الذين يلتمسون يقدم إىل األمانة اسم أي من هؤالء املشاركني احلك  - ٣

ويف الوقت . االعتماد يف موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد افتتاح الدورة، إذا أمكن
ذاته يقوم موظف مسؤول لدى اجلهة املشاركة بإدراج بيان يصف أنشطة املشارك وخربته 

ة للمواد ومسؤولياته وكيف تتسق مع غرض ومقاصد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولي
ويقدم إىل . الكيميائية، وبتزويد األمانة بأمساء األشخاص الذين ميثلون اجلهة املشاركة يف املؤمتر

وبعد أن تتحقق األمانة من تلقي املعلومات املذكورة . األمانة أي تغيري الحق يف قائمة األمساء
 أكثر من املشاركني أعاله، يتم قبول املشارك يف الدورة ما مل يعترض على ذلك الثلث أو

  .احلكوميني

  أعضاء املكتب وسري عمل املكتب  -سابعاً 
  ١٤املادة 
يف الدورة الثانية للمؤمتر، يتم انتخاب الرئيس ونوابه األربعة، يعمل أحدهم مقرراً،   - ١

ويشكّل هؤالء املشاركون . من بني ممثلي املشاركني احلكوميني احلاضرين يف الدورة
ويظل املكتب قائماً إىل حني اختتام الدورة الثالثة . بون مكتب املؤمتراحلكوميون املنتخ

  .وتعترب والية أعضاء املكتب هؤالء متكونةً من فترتني متتابعتني. للمؤمتر
يف الدورة الثالثة للمؤمتر، ويف كلّ دورات املؤمتر يف املستقبل، ينتخب ممثلو   - ٢

، من بينهم رئيساً وأربعة نواب للرئيس، يكون املشاركني احلكوميني احلاضرين يف كل دورة



SAICM/ICCM.2/15 

37 

ويشكّل هؤالء املشاركون احلكوميون املنتخبون مكتب كل دورة من دورات . أحدهم مقرراً
وتبدأ فترة والية أعضاء املكتب عند اختتام كل دورة للمؤمتر وتستمر إىل غاية اختتام . املؤمتر

  .دورته التالية
 يويل املشاركون احلكوميون املراعاة الواجبة ملبدأ لدى انتخاب أعضاء املكتب،  - ٣

وتمثَل كل إلقليم من أقاليم األمم املتحدة اخلمسة بعضو واحد يف . التمثيل اجلغرايف العادل
  .املكتب

يف كل دورة من دورات املؤمتر خيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة إىل التناوب فيما   - ٤
جيوز ألي عضو منتخب أن يعمل يف املكتب ألكثر من مدتني وال . بني أقاليم األمم املتحدة

  .متتابعتني
ألغراض هذه املادة، ال تعترب منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية من بني   - ٥

  .املشاركني احلكوميني
جيوز لكل عضو من أعضاء املكتب أن يعين ممثالً لنفس املشارك احلكومي لتمثيله أو   - ٦

  .عات املكتب تلك اليت ال يستطيع حضورهامتثيلها يف اجتما
  ١٥املادة 
جيتمع املكتب حسب االقتضاء، سواء باحلضور الشخصي أو عرب االتصال عن بعد،   - ١

وتقوم األمانة خبدمة . إلسداء املشورة للرئيس ولألمانة يف تسيري أعمال املؤمتر وهيئاا الفرعية
للمشاركة يف اجتماعات املكتب لتقدمي تقرير وجتوز دعوة رئيس أي هيئة فرعية . اجتماعاته

  .أو مناقشة التقدم احملرز يف عمل اهليئة اليت يكون مسؤوالً عنها أو تكون مسؤولة عنها
ويف ضوء الطابع متعدد أصحاب املصلحة للنهج االستراتيجي، يدعو الرئيس أربعة   - ٢

ك بني املنظمات لإلدارة السليمة ممثلني للمشاركني غري احلكوميني وممثل واحد للربنامج املشتر
للمواد الكيميائية لكي يشاركوا يف املناقشات أثناء اجتماعات املكتب بغرض إسداء املشورة 
أو الرد على أسئلة املكتب، ما مل يقرر املكتب أنّ جزءاً من اجتماعه أو اجتماعه كلّه سوف 

  .يقتصر على املشاركني احلكوميني
 انتخاب ممثل من كل من الصحة، والصناعة، والنقابات ، يتم٢عمالً بالفقرة   - ٣

العمالية، ومجاعات املصلحة العامة التابعة ملشاركني غري حكوميني وذلك أثناء الدورة الثانية 
ويبقى املمثلون املنتخبون يف . للمؤمتر بواسطة من قبل ومن بني من حيضر من ممثلي كلّ مجاعة

وتعترب واليات هؤالء املمثلني مؤلفة من فترتني . الثةمناصبهم إىل حني اختتام الدورة الث
مث يتم بعد ذلك انتخاب هؤالء املمثلني عند اية كل دورة من دورات املؤمتر، . متتابعتني

وال جيوز ألي ممثل منتخب البقاء يف . ويظلّ هؤالء يف مناصبهم إىل حني اختتام الدورة التالية
  .منصبه ألكثر من فترتني متتابعتني
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، يتم متثيل الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد ٢وألغراض الفقرة   - ٤
الكيميائية بواسطة رئيس جلنة التنسيق بني املنظمات التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات 

  .لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
عضاء املكتب اآلخرين، أن يدعو من باإلضافة إىل ذلك، جيوز للرئيس، بالتشاور مع أ  - ٥

يرى من املناسب دعوته من املشاركني وغريهم ملناقشة مسائل حمددة تتعلق بعمل املكتب يرى 
  .أو ترى أنه سيفيد من هذه املناقشة

  ١٦املادة 
يتوىل الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة إليه يف مواضع أخرى من هذا   - ١

  :ا يليالنظام الداخلي، م
  إعالن افتتاح كل دورة واختتامها؛  )أ(
  رئاسة دورات املؤمتر واجتماعات املكتب؛  )ب(
  كفالة مراعاة هذا النظام؛  )ج(
  منح املشاركني حق الكالم؛  )د(
، ٣طرح املسائل للتصويت أو تطبيق إجراء اختاذ القرارات الوارد يف املادة   )ه(

  عمالً ذا النظام، وإعالن املقررات؛
  والبت يف أي نقاط تتعلق بالنظام؛  )و(
والقيام، وفقاً هلذا النظام، مبمارسة سيطرة كاملة على إجراءات االجتماع   )ز(

  وعلى حفظ النظام فيه؛
  :وجيوز للرئيس أيضاً أن يقترح  - ٢

  إقفال قائمة املتكلمني؛  )أ(
ز حتديد الوقت املقرر السماح به للمتكلمني وحتديد عدد املرات اليت جيو  )ب(

  لكل مشارك التكلم فيها بشأن أي من القضايا؛
  و تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛  )ج(
  .تعليق أو تأجيل اجتماع ما  )د(

، ٧، أو ٤يقرر الرئيس انتهاء الوقت الذي يراه كافياً للتشاور وذلك مبوجب املواد   - ٣
  .٤٦ أو ٢٣، أو ٨أو 
  .يع األوقات خاضعاً لسلطة املؤمتريظل الرئيس، أثناء ممارسته لوظائفه، يف مج  - ٤
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  ١٧املادة 
يشارك الرئيس يف دورات املؤمتر بتلك الصفة وال جيوز له أن ميارس يف نفس الوقت 

ويقوم املشارك احلكومي املعين بتعيني ممثل آخر حيق له . ممارسة حقوق ممثل ملشارك حكومي
  . متثيله يف دورات وميارس حق التصويت

  ١٨املادة 
 الرئيس، يف حالة تغيبه عن جلسة أو جزء منها، نائباً للرئيس ليعمل بوصفه يسمي  - ١

  .رئيساً
تكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس السلطات والواجبات اليت للرئيس   - ٢
  .جيوز له يف نفس الوقت أن ميارس حقوق ممثل ملشارك حكومي وال

  ١٩املادة 
كان ألي سبب من األسباب غري قادر على إذا استقال عضو من أعضاء املكتب أو   - ١

إكمال مدة عضويته أو أداء مهام ذلك املنصب، يتم تعيني ممثل بديل له من جانب نفس 
  .املشارك احلكومي يسميه املشارك احلكومي املعين يف أقرب وقت ممكن

 أو كان ألي ١٥ من املادة ٣إذا استقال ممثل غري حكومي منتخب عمالً بالفقرة   - ٢
مهامها أثناء / أو أداء مهامهمدة عضويته أو عضويتها من األسباب غري قادر على إكمال سبب

من نفس اموعة غري احلكومية يسميه املشاركون املعتمدون من  بديل  ممثلمدة العضوية يعني
  .تلك اموعة يف أقرب وقت ممكن

  األمانة  -ثامناً 
  ٢٠املادة 

ظفي األمانة يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتوفري وتوجيه مو
  .الالزمني خلدمة املؤمتر، مبا يف ذلك أي أجهزة فرعية قد ينشئها املؤمتر

  ٢١املادة 
، وعن ٦ إىل ٤للمواد من يكون املدير التنفيذي مسؤوالً عن عقد الدورات وفقاً 

اختاذ مجيع الترتيبات الضرورية لتلك الدورات، مبا يف ذلك إعداد الوثائق الرمسية باللغات 
الرمسية الست لألمم املتحدة وتوزيعها قبل ستة أسابيع على األقل من موعد انعقاد هذه 

  .الدورات
  ٢٢املادة 

راتيجية اجلامعة للسياسات تقوم  من االست٢٨باإلضافة إىل املهام احملددة يف الفقرة 
  :األمانة، وفقاً ملواد هذا النظام الداخلي مبا يلي
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  الترتيب ألعمال الترمجة الشفوية أثناء الدورات؛  )أ(
  تسلُّم الوثائق الرمسية للدورات وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛  )ب(
  الترتيب إليداع وثائق كل دورة وحفظها يف حمفوظات األمانة؛  )ج(
  .تأدية أية مهام أخرى وفقاً ملا يتطلبه املؤمتر فيما يتعلق بوظائفه  )د(

  اهليئات الفرعية  -تاسعاً 
  ٢٣املادة 
جيوز للمشاركني احلكوميني، بعد التشاور مع املشاركني احلكوميني الدوليني   - ١

  : واملشاركني غري احلكوميني
فاق عليها يف دورة من إنشاء هيئات فرعية لتنفيذ الغايات اليت قد يتم االت  )أ(

  دورات املؤمتر؛
  و حتديد املسائل اليت تنظر فيها تلك اهليئات الفرعية؛  )ب(
  .حتديد اختصاصاا  )ج(

ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك تنطبق أحكام هذا النظام الداخلي، بعد إدخال   - ٢
  :التعديالت الالزمة، على إجراءات أي هيئة فرعية وفقاً للشروط التالية

  ال يتجاوز عدد أعضاء مكتب اهليئة الفرعية مخسة أعضاء؛   )أ(
أن يعين املشاركون احلكوميون من بينهم رئيساً للهيئة الفرعية بعد التشاور   )ب(

  مع املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني؛
يف اهليئة يعني املشاركون احلكوميون من بني املشاركني احلكوميني املمثلني   )ج(

الفرعية نائباً للرئيس ومقرراً هليئة فرعية بعد التشاور مع املشاركني احلكوميني الدوليني 
  واملشاركني غري احلكوميني املمثلني يف اهليئة؛ و

جيوز ألي هيئة فرعية أن ختتار ترتيباً يشمل انتخاب رئيس ونائب رئيس   )د(
  .بدالً من انتخاب مكتب

ت الدورية للنهج االستراتيجي، يبقي املؤمتر قيد االستعراض كجزء من االستعراضا  - ٣
 من االستراتيجية اجلامعة ٢٤تركيبة هيئاته الفرعية وفعاليتها واحتياجاا، وذلك عمالً بالفقرة 

  .للسياسات
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  تسيري األعمال  - عاشراً
  ٢٤املادة 

لة حضور جيوز للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح بإجراء املناقشة يف حا
ويكون مطلوباً من أجل اختاذ أي قرار . ممثلي ثلث عدد املشاركني يف الدورة على األقل

بتوافق اآلراء حضور ثلثي املشاركني يف الدورة؛ ولكن عندما ينص هذا النظام على اختاذ 
القرارات من قبل املشاركني احلكوميني دون غريهم، يكون من الواجب حضور ثلثي 

  .ميني يف الدورةاملشاركني احلكو
  ٢٥املادة 
ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف أية جلسة دون احلصول على إذن من الرئيس،   - ١

، يعطي الرئيس الكلمة إىل املتكلمني ٣٠ و٢٨ و٢٧ و٢٦ومع عدم اإلخالل بأحكام املواد 
 يطلب وللرئيس أن. وحتتفظ األمانة بقائمة املتكلمني. حبسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف التكلم

  .من املتكلم التقيد بالنظام إذا كانت مالحظاته ال تتصل باملوضوع قيد البحث
جيوز للمؤمتر، بناء على مقترح من الرئيس أو من أي مشارك من املشاركني، حتديد   - ٢

. الوقت املسموح به لكل متكلم، وعدد املرات اليت يتكلم فيها كل مشارك بشأن مسألة ما
وز الثنني من املمثلني التكلم تأييداً القتراح وضع حدود للمناقشة واثنني وقبل اختاذ أي قرار جي

وحني تكون املناقشة حمددة ويستنفد أحد املتكلمني الوقت . آخرين التكلم معارضةً لالقتراح
  .املخصص له يدعوه الرئيس بال تأخري إىل التقيد بالنظام

  ٢٦املادة 
مقررها لغرض شرح االستنتاجات اليت جيوز منح األسبقية لرئيس هيئة فرعية أو 

  .تتوصل إليها تلك اهليئة الفرعية
  ٢٧املادة 

جيوز، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يثري أحد املشاركني يف أي وقت، نقطة نظام 
وجيوز للمشارك أن يطعن . ويقوم الرئيس بالبت فيها فوراً وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي

لطعن فوراً للتصويت، ويظل قرار الرئيس قائماً ما مل تبطله أغلبية ويطرح ا. يف قرار الرئيس
وال جيوز للمشارك الذي أثار نقطة النظام أن . املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني
  .يتكلم يف فحوى املسألة املطروحة للمناقشة

  ٢٨املادة 
 مناقشة أي يتم البت يف أي مقترح يدعو الختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر يف

 ٢ و١مسألة أو اعتماد مقترح أو تعديل على مقترح، مبوجب اإلجراءات املبينة يف الفقرتني 
  . وذلك قبل مناقشة املسألة، أو اختاذ قرار بشأن املقترح أو التعديل املعين٣٣من املادة 
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  ٢٩املادة 
اً يقوم أحد املشاركني عادة بعرض املقترحات والتعديالت على مقترحات حتريري
. بإحدى اللغات الرمسية وأن تسلم إىل األمانة اليت تقوم بتعميم نسخ على املشاركني

واملقترحات بشأن مقررات املؤمتر أو قراراته يتم حسب اإلمكان تعميمها على املشاركني يف 
وكقاعدة عامة، ال جيوز مناقشة أي .  يوماً قبل املوعد املقرر لبداية الدورة٣٠موعد غايته 
و طرحه للتصويت يف أي جلسة ما مل تكن نسخ منه قد عممت على املشاركني قبل مقترح أ

وجيوز للرئيس أن يسمح مبناقشة املقترحات . مناقشة املقترح بأربع وعشرين ساعة على األقل
والنظر فيها ويف التعديالت على املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية حىت ولو مل تكن تلك 

  .، أو االقتراحات اإلجرائية قد عممت فقط يف نفس اليوماملقترحات، التعديالت
  ٣٠املادة 
، يكون لالقتراحات اإلجرائية التالية األسبقية بالترتيب املشار ٢٧رهناً مبراعاة املادة   - ١

  :إليه أدناه، على سائر املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية األخرى
  تعليق اجللسة؛  )أ(
  تأجيل اجللسة؛  )ب(
  يل مناقشة املسألة قيد املناقشة؛تأج  )ج(
  .إغالق مناقشة املسألة قيد املناقشة  )د(

) د (-) أ (١مينح اإلذن بالتكلم بشأن االقتراح اإلجرائي الذي يرد ضمن الفقرة   - ٢
ملقدم االقتراح اإلجرائي، وإضافة إىل ذلك، ملتكلم واحد تأييداً لالقتراح اإلجرائي والثنني من 

 لالقتراح اإلجرائي مث يتم فوراً البت يف االقتراح اإلجرائي عمالً باإلجراء املتكلمني معارضةً
  .٣٣ من املادة ٣الوارد يف الفقرة 

  ٣١املادة 
جيوز سحب املقترح أو االقتراح اإلجرائي من جانب مقدمه يف أي وقت قبل اختاذ 

وجيوز . ئي قد عدلقرار أو بدء التصويت عليه بشرط أن ال يكون املقترح أو االقتراح اإلجرا
  .ألي مشارك آخر أن يعيد طرح املقترح أو االقتراح اإلجرائي الذي سحب على هذا النحو

  ٣٢املادة 
يف حالة إقرار مقترح ما أو رفضه، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل 

. ٣٣ املادة  من٢ و١يقرر املؤمتر خالف ذلك عمالً باإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني 
ويعطى اإلذن بالكالم بشأن اقتراح إجرائي بإعادة النظر يف االقتراح اإلجرائي ملقدم االقتراح 
فقط، وملمثل آخر مؤيد له، مث يتم فوراً البت يف املقترح عمالً باإلجراءات الواردة يف الفقرتني 

  .٣٣ من املادة ٢ و١
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  اعتماد املقررات  - حادي عشر
  ٣٣املادة 
 املشاركون قصارى جهدهم للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل املوضوعية يبذل  - ١

  . واإلجرائية وذلك بتوافق اآلراء
إذا استنفدت كل اجلهود اليت يبذهلا املشاركون بشأن مسألة موضوعية، غري املسائل   - ٢[

 تنص أحكام املالية، ومل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يتخذ القرار، كملجأ أخري، ما مل
أغلبية ثلثي ] [توافق آراء املشاركني احلكوميني[النظام الداخلي هذا على خالف ذلك، 

  ].]أصوات املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني
إذا استنفدت كل اجلهود اليت يبذهلا املشاركون بشأن مسألة إجرائية ومل يتم التوصل   - ٣

ما مل تنص أحكام النظام الداخلي هذا على خالف ذلك، إىل توافق يف اآلراء يتخذ القرار، 
  .بأغلبية أصوات املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني

إذا أثري سؤال حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو موضوعية، يقوم الرئيس بالبت   - ٤
ماً ما مل تبطله يف املسألة ويطرح أي طعن يف هذا القرار للتصويت فوراً ويظل قرار الرئيس قائ

  .أغلبية املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني
يضم   أعاله، وفيما يتعلق باختاذ القرارات بالتصويت، ال٤ و٣ و٢ألغراض الفقرات   - ٥

  .املشاركون احلكوميون يف صفوفهم منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي
  ٣٤املادة 

إذا رغب مشارك أن يعلل موقفه فيما يتعلق وطبقاً للعرف املقبول دولياً، يف حالة ما 
مبسألة قيد البحث يف دورة للمؤمتر، جيوز لذلك املشارك أن يضمن التقرير الصادر عن دورة 

  .وينبغي أن يكون طول ذلك البيان معقوالً. املؤمتر، بياناً برأيه
  ٣٥املادة 

ر أوالًَ يف التعديل إذا قُدم اقتراح بشأن تعديلني أو أكثر على مقترح ما، بت املؤمت
األبعد من حيث املوضوع عن املقترح األصلي، مث على التعديل األقل منه بعداً، وهكذا، إىل 

  .أن تتخذ القرارات بشأن مجيع التعديالت
  ٣٦املادة 

وجيرى التصويت بنداء األمساء . جيري التصويت على مقترح واحد عادة برفع األيدي
 وجيرى التصويت مبناداة أمساء البلدان اليت ميثلها .إذا طلب ذلك أي مشارك حكومي

املشاركون احلكوميون وفقاً للترتيب األجبدي اإلجنليزي، ابتداء بالبلد الذي يسحب الرئيس 
  .امسه بالقرعة
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  ٣٧املادة 
يسجل صوت كل مشارك حكومي اشترك يف عملية التصويت بنداء األمساء يف 

  .تقرير الدورة
  ٣٨املادة 

لن الرئيس بدء التصويت، ال يقاطع أي مشارك عملية التصويت إال بسبب بعد أن يع
وجيوز للرئيس أن يسمح للمشاركني احلكوميني . نقطة نظام تتعلق بالسري الفعلي للتصويت

بتعليل تصويتهم، إما قبل عملية التصويت أو بعدها، وأن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء 
  .ذه التعليالت

  ٣٩املادة 
  .ال تعذُّر التوصل إىل توافق يف اآلراء، تتقرر االنتخابات بإجراء اقتراع سرييف ح

  ٤٠املادة 
إذا أريد انتخاب شخص واحد، ومل حيصل أي مرشح يف االقتراع األول على أغلبية   - ١

األصوات املطلوبة من املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني، يجرى اقتراع ثان يقتصر 
فإذا انقسمت األصوات بالتساوي .  اللذَين حصال على أكرب عدد من األصواتعلى املرشحني

  .يف االقتراع الثاين يفصل الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة
ويف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني   - ٢

وإذا نشأ تعادل يف النتائج بني . احلاصلني على أكرب عدد من األصوات، يجرى اقتراع ثان
أكثر من مرشحني اثنني خيفض العدد بالقرعة إىل أثنني مث يتواصل االقتراع الذي يقتصر 

  .١عليهما وفقاً لإلجراء املبني يف الفقرة 

  اجللسات العلنية والسرية  - ثاين عشر
  ٤١املادة 

ون احلكوميون يعقد املؤمتر بكامل هيئته جلسات عامة علنية ما مل يقرر املشارك
  .خالف ذلك

  ٤٢املادة 
تعقد اجتماعات اهليئات الفرعية، فيما عدا اجتماعات أي فريق صياغة ينشأ، يف 

  .جلسات علنية ما مل يقرر املشاركون احلكوميون يف املؤمتر غري ذلك
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  اللغات  - ثالث عشر
  ٤٣املادة 

الروسية والعربية اللغات الرمسية للمؤمتر هي اإلسبانية واإلجنليزية والصينية و
  .والفرنسية

  ٤٤املادة 
تترجم الكلمات اليت يتم اإلدالء ا بإحدى اللغات الرمسية ترمجة شفوية إىل اللغات   - ١

  .الرمسية األخرى
جيوز ألي مشارك أن يتكلم بلغة ليست من اللغات الرمسية، على أن يوفر املشارك   - ٢

  .مسيةالترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الر
  ٤٥املادة 

تعد الوثائق الرمسية للمؤمتر بإحدى اللغات الرمسية، وتترجم إىل اللغات الرمسية 
  .األخرى

  التعديالت يف النظام الداخلي  -رابع عشر
  ٤٦املادة 

تعتمد التعديالت اليت تجرى ألحكام هذا النظام الداخلي بتوافُق آراء املشاركني 
  . املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكومينياحلكوميني، وذلك بعد التشاور مع

  األنشطة والتنسيق على املستوى اإلقليمي: ٢/٢القرار 

  إن املؤمتر،
 )١( من االستراتيجية اجلامعة٢٦ األمهية املسندة لالجتماعات اإلقليمية يف الفقرة إذ يستذكر

   الصادر عن املؤمتر،١/١للسياسات ويف القرار 
  بنتائج االجتماعات اإلقليمية اليت عقدت منذ الدورة األوىل للمؤمتر، علماً وإذ حييط

أن أولويات وقدرات تنفيذ النهج االستراتيجي تتباين فيما بني األقاليم واألقاليم وإذ يدرك 
  الفرعية وفقاً لظروفها االقتصادية وغريها من الظروف،

                                                
للمؤمتر الدويل إلدارة املواد  SAICMنصوص وقرارات :  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج االستراتيجي  )١(

 .(ISBN 978-92-807-2751-7)الكيميائية 
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ت عقد االجتماعات اإلقليمية  التقدير للحكومات واملنظمات اليت يسريعرب عن  - ١
خالل الفترة ما بني الدورتني األوىل والثانية للمؤمتر من خالل توفري املوارد املالية والعينية بوصفها 

  جهات راعية ومضيفة؛
 إنشاء آليات للتنسيق اإلقليمي ووضع اختصاصات للممثلني اإلقليميني من يثين على  - ٢

  ، ووسط وشرق أوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ئ اهلادجانب أقاليم أفريقيا، آسيا واحمليط
 على الدور املهم لالجتماعات اإلقليمية وآليات التنسيق بتمكني أصحاب يؤكد  - ٣

املصلحة يف كل إقليم من تبادل اخلربات وحتديد االحتياجات ذات األولوية ذات الصلة بتنفيذ النهج 
  ية بشأن القضايا الرئيسية؛االستراتيجي وبلورة مواقف إقليم

 األقاليم واألقاليم الفرعية، حسبما يتناسب، على حتديد األولويات املشتركة، يشجع  - ٤
ووضع خطط إقليمية لتنفيذ النهج االستراتيجي، والنظر يف النهوج واملشروعات اإلقليمية واإلقليمية 

  مج البداية السريعة؛الفرعية مبا يف ذلك املشروعات اليت قد حتصل على دعم من برنا
 أيضاً الشبكات اإلقليمية على مناقشة املزيد من تطوير وتنفيذ النهج يشجع  - ٥

  ك قضايا السياسات العامة الناشئة؛االستراتيجي، مبا يف ذل
يشجع أيضاً املنظمات واملؤسسات املالية اإلقليمية على تقدمي املساعدة لتنفيذ النهج   - ٦

  االستراتيجي يف أقاليمها؛
 احلكومات واملنظمات القادرة على أن توفر املوارد املالية والعينية للتمكني، يناشد  - ٧

لعقد اجتماع واحد على األقل لكل إقليم من أقاليم األمم املتحدة اخلمسة ينظم خالل فترة ما بني 
  الدورات القادمة؛

 التنسيق اإلقليمية  األمانة أن تساعد، يف حدود املوارد املتاحة، يف عملياتيطلب إىل  - ٨
من خالل توفري خدمات املؤمترات عن بعد واستخدام املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي وغري ذلك من 

  التدابري ذات الصلة؛
 جهات االتصال اإلقليمية على مواصلة االضطالع بدور تيسريي داخل يشجع  - ٩

: يم مثل، إىل جانب أمور أخرىأقاليمها مبا يف ذلك القيام بنشاطات حسبما يتحدد داخل كل إقل
رئاسة االجتماعات اإلقليمية، ونشر املعلومات ذات األمهية حللقات االتصال داخل إقليمها، ومجع 
اآلراء من حلقات االتصال الوطنية للنهج االستراتيجي بشأن املسائل ذات األمهية لإلقليم واملساعدة 

  مكتبه، حسبما يتناسب؛على تدفق املعلومات واآلراء من اإلقليم إىل عضو 
يطلب كذلك إىل حلقات االتصال اإلقليمية تقدمي تقرير إىل املؤمتر يف دورته الثالثة   - ١٠

  .بشأن اجتماعاا اإلقليمية واألنشطة اإلقليمية األخرى أثناء الفترة القادمة الواقعة بني الدورات
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  املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ: ٢/٣القرار 

  املؤمتر،إن 
   من االستراتيجية اجلامعة للسياسات،١٩ إىل الفقرة إذ يشري
 على أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية متثل عنصراً أساسياً يف حتقيق التنمية يشدد  - ١

املستدامة، مبا يف ذلك استئصال الفقر واملرض، وحتسني صحة البشر والبيئة ورفع مستويات املعيشة 
  ا يف البلدان على مجيع مستويات التنمية؛واحملافظة عليه
 من جديد أن حتقيق أهداف االستراتيجية اجلامعة للسياسات لإلدارة السليمة يؤكد  - ٢

 يعتمد جزئياً على متويل اإلجراءات املتنوعة على ٢٠٢٠للمواد الكيميائية طوال دورة حياا حبلول عام 
لترتيبات املالية املتعددة املتوخاة يف النهج االستراتيجي من مجيع املستويات وعلى تعزيز التآزر والتكامل ل

  أجل التنفيذ؛
 البحوث اإلضافية بشأن التكاليف االقتصادية واالجتماعية لإلدارة غري يشجع  - ٣

السليمة للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك تكلفة عدم اختاذ اإلجراءات واالنعكاسات على قطاع الصحة 
ية واإلقليمية والدولية لتيسر ترتيب إعطاء األولوية املالئمة لتنفيذ أهداف النهج على املستويات الوطن

  االستراتيجي؛
 البحوث، وحيثما يكون مالئماً، التقييم والتطبيق على املستويات الوطنية يشجع  - ٤

مع ودون الوطنية للصكوك االقتصادية اليت تدرج التكاليف اخلارجية ذات الصلة باملواد الكيميائية 
مراعاة أن هذه الصكوك حتتاج إىل تصميم دقيق، السيما يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

  مبرحلة انتقال؛
 احلاجة إىل التمويل املستدام واملنتظم والكايف واملمكن احلصول عليه للنشاطات يدرك  - ٥

ف الواردة يف النهج االستراتيجي مع مراعاة اليت تدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وحتقيق األهدا
  األولويات اليت حتددها البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛

 اجلهود اليت تبذهلا مجيع البلدان دف تعميم اإلدارة السليمة للمواد يشجع  - ٦
ن حتدد، يف استراتيجياا للمساعدة أولوية الكيميائية، ويدعو اجلهات املاحنة واملنظمات ذات الصلة إىل أ

تقدمي املساعدات املالية والتقنية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال لدعم جهودها 
  على تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف سياساا وخططها اإلمنائية الوطنية؛

  نفيذ النهج االستراتيجي من مجيع أصحاب املصلحة؛ إىل توفري التمويل لتيدعو  - ٧
 على أن يتخذ أصحاب املصلحة إجراءات على املستوى الوطين أو دون يشجع  - ٨

الوطين لدعم التمويل لتحقيق أهداف النهج االستراتيجي يف حدود قدراا، مبا يف ذلك من خالل إسناد 
 التخطيط للتنمية والصحة والبيئة وعمليات ختصيص أولوية كافية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف

  امليزانية ذات الصلة؛
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 مجيع أصحاب املصلحة إىل إدراج أهداف النهج االستراتيجي ومنحه أولوية يناشد  - ٩
كافية يف التعاون من أجل تقدمي املساعدات اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية لتيسري ختصيص املوارد 

  ستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية الثنائية واملتعددة األطراف؛الالزمة على امل
 مجيع املؤسسات املالية ذات الصلة، والسيما املؤسسات املالية الدولية القائمة، يدعو  - ١٠

مبا يف ذلك البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية وغريها من مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية 
قليمية واملنظمات احلكومية الدولية إىل االرتكاز على التآزر القائم وتعزيز دعمها للنشاطات ودون اإل

اليت تسهم يف حتقيق أهداف النهج االستراتيجي مبا يف ذلك املسامهات العينية ضمن التفويضات 
  املمنوحة لكل منها؛

أهداف النهج سيما الصناعة، إىل تعزيز دعمها لتنفيذ   القطاع اخلاص واليدعو  - ١١
االستراتيجي، مبا يف ذلك من خالل املبادرات الطوعية واملسامهات املالية والعينية والشراكات 

  واملشاركة املالية والتقنية؛
 احلاجة إىل توسيع قاعدة املاحنني لربنامج البداية السريعة، وحيث اجلهات املاحنة يدرك  - ١٢

 ذلك واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص، مبا يف احملتملة، مبا يف ذلك احلكومات القادرة على
ذلك الصناعة واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة إىل اإلسهام يف 

  برنامج البداية السريعة، ويدعو اجلهات املاحنة احلالية إىل مواصلة دعمها وتعزيزه؛
يمة للمواد الكيميائية أثناء عملية جتديد املوارد يرحب بإيالء االعتبار لإلدارة السل  - ١٣

  اخلامسة ملرفق البيئة العاملية؛
حيث مرفق البيئة العاملية أن يبحث أثناء هذه العملية يف توسيع نطاق أنشطته ذات   - ١٤

صفته الصلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لتيسري تنفيذ النهج االستراتيجي مع االلتزام مبسؤولياته ب
  اآللية املالية التفاقية استكهومل؛

 مرفق البيئة العاملية إىل النظر يف األولويات والنشاطات اليت حددت بالفعل يف يدعو  - ١٥
  النهج االستراتيجي لدعم حتقيق أهدافه؛

، مراعاة آلفاق ختطيط ميزانيات بعض اجلهات املاحنة احملتملة، وتيسرياً للتقييم يقرر  - ١٦
 من هذا القرار، أن يسمح بإبقاء الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة ١٧ه يف الفقرة املشار إلي

مفتوحاً للمسامهات الطوعية فيه حىت موعد انعقاد الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد 
  ؛٢٠١٣ين هو اية عام الكيميائية، فيما يظل احلد الزمين لإلفراج عن األموال من الصندوق االستئما

 من الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة تقييم الربنامج وتقدمي تقرير عن يطلب  - ١٧
  فعاليته وكفاءة تنفيذه وتقدمي توصيات يف ضوء نتائجه للنظر فيه من جانب املؤمتر يف دورته الثالثة؛

 القرار إىل تقييم وإبالغ  مجيع أصحاب املصلحة وخصوصاً املشار إليهم يف هذايدعو  - ١٨
األمانة بشأن اخلطوات اليت اختذوها لتنفيذ الترتيبات املالية للنهج االستراتيجي قبل ستة أشهر على األقل 
من انعقاد الدورة الثالثة للمؤمتر ويطلب من األمانة جتميع وتوحيد هذه التقارير، مبا يف ذلك أي 

  ر يف دورته الثالثة؛معلومات إضافية ذات صلة لينظر فيها املؤمت
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 املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية أن يستعرض يف دورته الثالثة ويقيم يدعو  - ١٩
 وأن ينظر يف مدى كفاية الترتيبات املالية والتقنية لتنفيذ النهج ١٨ و١٧التقارير املشار إليها يف الفقرتني 

  .إجراءاتاالستراتيجي متهيداً الختاذ ما هو مناسب من 

  قضايا السياسات العامة الناشئة: ٢/٤القرار 

  ألف
  مقدمة

  ،إن املؤمتر
 باحلاجة إىل األخذ يف االعتبار االحتياجات االجتماعية احلالية والدائمة التغري املتعلقة إذ يسلم  

 إيالء بتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وأمهية وجود إجراءات متكِّن من
  االهتمام الواجب للقضايا اليت مل تكن موضع إدراك بشكل عام أو مل تعاجل على حنو كاف،

 باحلاجة إىل إجراءات صرحية وشفافة ملعاجلة قضايا السياسات العامة الناشئة وإذ يلتزم بالوفاء  
   مع مجيع أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي، فعاالًتشمل حواراً

 باملقترحات اخلاصة بإجراء تعاوين يتعلق بقضايا السياسات  مع التقديرحييط علماً  - ١  
العامة الناشئة اخلاصة بالرصاص يف الطالء، واملواد الكيميائية يف املنتجات، واملواد اخلطرة داخل إطار 

  دورة حياة املواد الكهربية واإللكترونية والتكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة؛
 األمانة يف حدود املوارد املتوافرة تنفيذ اإلجراءات املبينة يف املرفق األول يطلب إىل  - ٢  

هلذا القرار من أجل تسلم ترشيحات قضايا السياسات العامة الناشئة من أصحاب املصلحة، وفرزها 
  فيما يتعلق باكتماهلا وحتديد أولوياا وتقييمها من أجل النظر فيها مستقبالً؛

 أن تقدم تقريراً عن التقدم احملقق يف العمل بشأن قضايا  أيضاً األمانةإىليطلب   - ٣  
السياسات العامة الناشئة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األول وإىل املؤمتر يف دورته 

  .الثالثة

  باء
  الرصاص يف الطالء

  ،إن املؤمتر
ملستدامة بشأن محاية صحة األطفال من التعرض  يف مقرر مؤمتر القمة العاملية للتنمية اإذ ينظر

 من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة، واليت تدعو ٥٧للرصاص، على النحو الوارد بيانه يف الفقرة 
إىل التخلص التدرجيي من الرصاص يف مواد الطالء ذات القاعدة الرصاصية ويف مصادر التعرض البشري 

ض األطفال، بصفة خاصة، للرصاص وتدعيم اجلهود املبذولة للرصد األخرى، وإىل العمل على منع تعر
واإلشراف واملعاجلة من التسمم بالرصاص، وإذ يرحب باإلجراءات احملددة من أجل التخلص التدرجيي 
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من الرصاص يف الطالء يف سياق صحة األطفال والبيئة وذلك يف اجتماع وزراء البيئة موعة الثمانية، 
  ، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٢اكوزه بإيطاليا، يف الفترة من الذي عقد يف سري

 بقرار داكار بشأن القضاء على الرصاص يف الطالء الذي اعتمده املنتدى احلكومي وإذْ يسلم  
 ١٩ إىل ١٥الدويل للسالمة الكيميائية أثناء دورته السادسة املعقودة يف داكار يف الفترة من 

  ،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 التقدم املتحقق حالياً حنو التخلص التدرجيي من الرصاص عاملياً يف وقود السيارات كوإذ يدر  

  وذلك عرب الشراكة من أجل توفري وقود نظيف ومركبات نظيفة،
 الشراكة العاملية لدفع التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف الطالءات يؤيد  - ١  

ن خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملية للتنمية  م٥٧باعتبار ذلك مسامهة مهمة يف تنفيذ الفقرة 
  املستدامة ويف النهج االستراتيجي؛

 مجيع أصحاب املصلحة املهتمني إىل أن ينضموا إىل عضوية الشراكة العاملية، يدعو  - ٢  
ضع أنشطة وإىل أن يلتزموا، حسبما يتناسب، باملسامهة باملوارد املالية أو العينية أو باخلربات من أجل و

  الشراكة وتنفيذها؛
 الشراكة العاملية أن تعتمد اختصاصاا باستخدام مشروع االختصاصات يطلب إىل  - ٣  

 كأساس هلا وأن تضع خطة )٢(املقدم إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية
جناز التخلص التدرجيي العاملي من الرصاص يف أعمال تفصل املعامل األساسية الواضحة لتحقيق تقدم يف إ

  :الطالء، وذلك يف ااالت التالية
  استثارة الوعي بسميته بالنسبة لصحة البشر وللبيئة، وببدائله؛  )أ(  
  التوجيه واملساعدة من أجل حتديد التعرض احملتمل للرصاص؛  )ب(  
  ؛) التجزئةاملصنعني، وجتار اجلملة وجتار(تقدمي املساعدة للصناعة   )ج(  
  برامج الوقاية للحد من التعرض؛  )د(  
  النهوض باألطر التنظيمية الوطنية؛  )ه(  
 برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية مبا لكل منهما من والية يدعو  - ٤  

  وموارد متاحة العمل كأمانة للشراكة العاملية؛
ىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه  الشراكة العاملية إىل تقدمي تقارير إيدعو  - ٥  

  .األول وإىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية للنظر فيها يف دورته الثالثة

                                                
 .SAICM/ICCM.2/10/Add.1الوثيقة   )٢(
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  جيم
  املواد الكيميائية يف املنتجات

  إنّ املؤمتر،
عارف االستراتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االستراتيجي، وبنودها اخلاصة باملإذ يستذكر 

واملعلومات، اليت تنص إىل جانب أشياء أخرى على هدف ضمان أن تكون املعلومات عن املواد 
الكيميائية طوال دورة حياا، مبا يف ذلك، وحيثما يتناسب، املواد الكيميائية يف املنتجات، متوافرة ويف 

  حة،متناول اليد وميسورة االستعمال وكافية وتناسب احتياجات مجيع أصحاب املصل
 على أن يعمد، من أجل اختاذ اإلجراءات التعاونية املناسبة، إىل مواصلة النظر يوافق  - ١

يف احلاجة إىل حتسني توافر املعلومات عن املواد الكيميائية يف املنتجات ضمن كامل سلسلة اإلمدادات 
يدرك احلاجة إىل وعلى امتداد دورة حياة هذه املواد وإىل حتسني فرص الوصول إىل هذه املعلومات، و

اختاذ مزيد من اإلجراءات لبلوغ اهلدف الذي رمسه النهج االستراتيجي واملتمثل يف استخدام املواد 
ة على صحة البشر والبيئة حبلول الكيميائية وإنتاجها بأشكال تقلّل إىل أدىن حد األضرار الكبري

 ؛٢٠٢٠  ماع
من االستراتيجية ) ب (١٥ذ الفقرة  أن ينفذ مشروعاً غايته العامة تعزيز تنفييقرر  - ٢

اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف ضوء األجزاء ذات 
  الصلة من خطة العمل العاملية؛

  : أيضاً على أن حيقق املشروع ما يلييوافق  - ٣
 الصلة باملواد الكيميائية مجع واستعراض املعلومات املتاحة عن نظم املعلومات ذات  )أ(

  يف املنتجات، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اللوائح واملعايري واملمارسات الصناعية؛
تقييم املعلومات على ضوء احتياجات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وحتديد   )ب(
  الثغرات؛

تراتيجي فيما يتعلق وضع توصيات حمددة بشأن اإلجراءات لتعزيز تنفيذ النهج االس  )ج(
  ذه املعلومات، تتضمن األولويات املستبانة وآليات احلصول على املعلومات وتقدميها؛

 بأن تأخذ مقترحات اإلجراءات التعاونية يف احلسبان النظام املتوائم على يوصي  - ٤
 ضمن إطار ذلك الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وبأن تتفادى أي ازدواج يف اجلهود

  النظام؛
 برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن يتوىل، كجزء من برنامج عمله، قيادة يدعو  - ٥

وتيسري املشروع بشكل مفتوح وشفاف وجامع، وذلك مثالً عرب استخدام آلية تبادل املعلومات التابعة 
  علق بتطوير وتنفيذ املشروع؛للنهج االستراتيجي، وأن يشكّل فريق توجيه لتزويده باملشورة يف ما يت
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 إىل كل عضو يف مكتب املؤمتر أن يعمد، بعد إجراء مشاورات داخل إقليمه، يطلب  - ٦
إىل ترشيح خبري من إقليمه اخلاص يف فريق التوجيه، وإىل املمثلني األربع للمشاركني غري احلكوميني 

اد الكيميائية املشارك يف مناقشات املكتب الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمووإىل ممثل 
 من النظام الداخلي أن يرشح كل منهم خبرياً واحداً، ويقرر ١٥ من املادة ٢عمالً بأحكام الفقرة 

 وأن يعمل الفريق قدر اإلمكان بالوسائل ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥إنشاء فريق التوجيه يف موعد أقصاه 
  اإللكترونية؛
األمم املتحدة للبيئة إىل إعداد الوثائق املرجعية ذات الصلة وتيسري  برنامج يدعو أيضاً  - ٧

  ؛)ج(و) ب (٣عقد حلقة عمل لبلوغ الغايات املنصوص عليها يف الفقرتني 
مبا يف  املهتمني من أصحاب املصلحة واملنظمات على تقدمي الدعم للمشروع، يشجع  - ٨

هية ذات الصلة ومجع أمثلة احلاالت والنهوج ذلك عرب تطوير واستخدام املعلومات واملبادئ التوجي
  ؛واألدوات
 إىل مجيع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، يطلب  - ٩

مبا يف ذلك املنظمات من القطاع اخلاص، أن توفر اخلربات واملوارد املالية والعينية على أساس طوعي 
  لدعم املشروع؛ 
مج األمم املتحدة للبيئة إىل إعداد تقرير عن املشروع ونتائجه  كذلك برنايدعو  - ١٠

لينظر فيه ورمبا يتخذ للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األول وإىل املؤمتر يف دورته الثالثة 
  .إجراءات تعاونية بشأنه

  دال
  املواد اخلطرة ودورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكترونية

  ،إن املؤمتر  

إىل أنّ تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وأهدافه وجماالت إذ يشري   
العمل الوثيقة الصلة اخلاصة خبطة العمل العاملية تستند إىل ج دورة احلياة يف اإلدارة السليمة للمواد 

  الكيميائية، مبا يف ذلك إدارة النفايات،
نهج االستراتيجي يف تعزيز التآزر بني أنشطة احلكومات  إىل أهداف الوإذ يشري أيضاً  

واملؤسسات الدولية وأمانات املنظمات املتعددة األطراف، وتعزيز التعاون بشأن اإلدارة السليمة للمواد 
  الكيميائية بني احلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية،
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امت به اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب  مبا قوإذ يسلم  
سيما ما مت وفقاً إلعالن نريويب بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات   احلدود بشأن هذه القضية، وال

  )٣(الكهربائية واإللكترونية،
  : بأنوإذ يسلم أيضاً  
ليت اقتربت اية حياا واليت انتهت حياا تعترب املنتجات الكهربائية واإللكترونية ا  )أ(  

باعثاً على املزيد من االنشغال نتيجة لطمرها يف البلدان النامية، وهو ما يسفر عن نقل غري مشروع عرب 
  احلدود ملكوناا اخلطرة مثل الفلزات الثقيلة ومثبطات اللهب املربومة؛

اإللكترونية بطريقة سليمة بيئياً يف معظم هناك نقص يف القدرة على تناول النفايات   )ب(  
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال تقريباً، مما يسفر عن إطالق مواد خطرة تسبب 

  أضراراً لصحة البشر وللبيئة؛
هناك حاجة ملحة إىل مواصلة استحداث تكنولوجيات نظيفة وتصميمات صديقة   )ج(  

نتجات اإللكترونية والكهربائية وإعادة تدوير هذه املنتجات، دف التخلص التدرجيي، للبيئة من أجل امل
  إن أمكن عملياً، من تلك املواد اخلطرة اليت حتتويها املنتجات اإللكترونية والكهربائية؛

من املهم مراعاة أوجه اإلدارة اجليدة للمنتجات واملسؤولية املوسعة للجهة املنتجة يف   )د(  
  دورة حياة املنتجات اإللكترونية والكهربائية؛إدارة 

برنامج النفايات اإللكترونية التابع التفاقية بازل حيتاج إىل املزيد من التدعيم بواسطة   )ه(  
  توفري موارد إضافية ووافية من أجل تنفيذه بفعالية؛

 مثة منظمات أخرى، مبا يف ذلك املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني  )و(  
املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، لديها خربات وطيدة وتضطلع يف الوقت الراهن 

  جبهود ملعاجلة املنتجات اإللكترونية والكهربائية والنفايات؛
 املنظمات املشتركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة يدعو  - ١

اتفاقييت بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب للمواد الكيميائية وأمانيت 
احلدود، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، أن ختطط وتعقد، يف حدود املوارد املتاحة، 

. ياة إىل ج دورة احلحلقة عمل للنظر يف القضايا املتصلة باملنتجات اإللكترونية والكهربائية، استناداً
وتسعى حلقة العمل إىل حتديد وتقييم ااالت اليت تنشأ فيها القضايا املتصلة باإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية طوال حياة املنتجات اإللكترونية والكهربائية، مبا يف ذلك تصميم تلك املنتجات، والكيمياء 

ات اتفاقييت بازل واستكهومل، وتقوم سيما يف سياق اشتراط اخلضراء، وإعادة التدوير والتخلص، وال
بوضع سلسلة من اخليارات والتوصيات من أجل العمل يف املستقبل، من خالل اآلليات القائمة بقدر 
اإلمكان، يتم تقدميها يف اجتماع ما بني الدورات، للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته 

  ذ إجراءات تعاونية بشأا؛الثالثة للنظر فيها واحتمال اختا
                                                

 .*UNEP/CHW.8/16املرفق الرابع للوثيقة   )٣(
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 أن تعقد حلقة العمل على هامش اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية يقترح  - ٢
، وأن يشترك منظمو احللقة مع مجيع أصحاب ٢٠١٠مايو /التابع التفاقية بازل واملقرر عقده يف أيار

لدولية وقطاع الصناعة واملنظمات املصلحة الوثيقي الصلة، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات احلكومية ا
  غري احلكومية، يف التحضري للحلقة وتنفيذها على حد سواء؛

 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وقطاع الصناعة واملنظمات غري يطلب إىل  - ٣
احلكومية أن توفر اخلربات واملوارد املالية والعينية على أساس طوعي لدعم تنظيم حلقة العمل املشار 

  .١إليها يف الفقرة 

  هاء
  التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة

 إنّ املؤمتر،

بأنّ هناك فوائد وخماطر حمتملة على صحة اإلنسان والبيئة تسري يف كنف إذ يدرك 
  التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة،

ملواد النانوية املصنعة ينبغي أن يتسق مع أنّ تطوير التكنولوجيات النانوية واوإذ يدرك أيضاً 
   فيما يتعلق باملواد الكيميائية،٢٠٢٠األهداف اليت رمسها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 

ضرورة أن تقدر مجيع البلدان مدى الصلة الوثيقة بني التكنولوجيات النانوية وإذ يدرك كذلك   
   احتياجات التنمية الوطنية،واملواد النانوية املصنعة وبني

 احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على مساعدة البلدان النامية والبلدان يشجع  - ١
اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف تعزيز قدرا على توخي املسؤولية يف استعمال وإدارة التكنولوجيات 

  وائد احملتملة وتدنية املخاطر احملتملة؛النانوية واملواد النانوية املصنعة، من أجل تعظيم الف
 إىل احلكومات والدوائر الصناعية أن تشجع على اختاذ اإلجراءات املناسبة يطلب  - ٢

  حلماية صحة اإلنسان والبيئة، مبا يف ذلك مثالً عرب املشاركة مع العمال وممثليهم؛
إدارة التكنولوجيات دور النهوج التنظيمية والطوعية ووج الشراكة يف تعزيز يدرك   - ٣

  النانوية واملواد النانوية املصنعة بشكل مسؤول عرب كامل أطوار دورة حياا؛
 على ضرورة إجراء املزيد من البحوث اهلادفة إىل حتقيق الفوائد احملتملة يوافق  - ٤

  وحتصيل فهم أفضل للمخاطر احملتملة على صحة اإلنسان والبيئة؛
 احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وغري احلكومية،  احلكومات واملنظماتيدعو  - ٥

وقطاع الصناعة، والدوائر األكادميية وسائر أصحاب املصلحة إىل العمل معاً على إجراء البحوث من 
  أجل تعظيم أوجه التآزر والفهم؛
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 بأن تشرع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين أو يواصلوا احلوار العام يوصي  - ٦
كنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة، وبأن يعززوا القدرة على ذلك بإتاحة املعلومات بشأن الت

  وقنوات االتصال امليسورة؛
 النشر على نطاق أوسع للمعلومات عن سالمة صحة اإلنسان والبيئة فيما يشجع  - ٧

 نفسه حبماية املعلومات التجارية يتعلق باملنتجات اليت حتتوي على املواد النانوية، مع التسليم يف الوقت
من االستراتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االستراتيجي لإلدارة ) ج (١٥السرية؛ مبا يتفق مع الفقرة 
  الدولية للمواد الكيميائية؛

 إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وغري يطلب  - ٨
  :ص، أن تقوم رهناً بتوافر املوارد مبا يلياحلكومية، مبا يف ذلك القطاع اخلا

تيسري احلصول على املعلومات ذات الصلة، وإدراك احتياجات خمتلف   )أ(
  أصحاب املصلحة؛

  تبادل املعلومات اجلديدة عندما تصبح متاحة؛  )ب(
استخدام االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية القادمة،   )ج(

دة فهم هذه املعلومات، وذلك مثالً عرب استخدام حلقات العمل واالجتماعات األخرى، لزيا
  حسب ما هو مناسب؛

 احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل وضع تقرير يركّز على يدعو  - ٩
التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة، مبا يف ذلك باألخص القضايا ذات الصلة بالبلدان النامية 

ر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وإتاحة هذا التقرير للفريق العامل املفتوح العضوية يف والبلدان اليت مت
  اجتماعه األول وللمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثالثة؛

 املنظمات الدولية املختصة، مبا يف ذلك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان يدعو  - ١٠
نظمات األخرى املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد االقتصادي، وامل

الكيميائية واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، إىل الدخول يف حوار مع أصحاب املصلحة لزيادة فهم 
  التكنولوجيات النانوية واملواد النانوية املصنعة؛

ومات القائمة مثل املوقع الشبكي للنهج  بدور نظم تبادل املعليأخذ علماً  - ١١
االستراتيجي وآلية تبادل املعلومات التابعة له، وإىل أنّ باإلمكان تطوير املزيد من تبادل املعلومات 

  .حسب مقتضى احلال
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  ٢/٤ مرفق القرار
  طرائق للنظر يف قضايا السياسات العامة الناشئة يف املستقبل

  مقدمة
ايا السياسات العامة الناشئة من جانب املؤمتر الدويل املعين سوف تكون عملية النظر يف قض
وستقوم األمانة بتيسريها ووضع الترتيبات ملشاركة مجيع . بإدارة املواد الكيميائية عملية مفتوحة وشفافة

  .أصحاب املصلحة

  طلب تقدمي ترشيحات  -ألف 
 للمنظورات واالحتياجات اخلاصة نظراً ألن طابع قضايا السياسات العامة الناشئة يتباين وفقاً  - ١

مبختلف أصحاب املصلحة، فإن عملية ترشيح هذه القضايا تكون عملية مفتوحة حيق ألي صاحب 
وسوف ينشر إجراء الترشيح على املوقع الشبكي للنهج . مصلحة يف النهج االستراتيجي أن يشارك فيها

ف ترسل نسخ من هذه الترشيحات إىل سو. وبغية تعزيز االتصال على املستوى الوطين. االستراتيجي
وقد ترغب األقاليم أيضاً يف إضافة املوضوع إىل جداول . جهات االتصال اخلاصة بالنهج االستراتيجي

ونظراً ألن قضايا السياسات العامة الناشئة سوف تنشأ وتتطور مبرور الوقت، يسمح . أعمال اجتماعاا
اً من أصحاب املصلحة فقط خالل الفترة السابقة النعقاد بالترشيحات يف أي وقت غري أا تطلب رمسي

وسوف تفيد هذه الدعوة الدورية لتقدمي الترشيحات يف التشجيع على . كل دورة من دورات املؤمتر
الرصد املنهجي واالستعراض والنقاش املنظم للقضايا الناشئة يف السياسة العامة بني أصحاب املصلحة يف 

تاحة الوقت الكايف للخطوات التالية يف اإلجراء، سيتعني أن تقدم الترشيحات وإل. النهج االستراتيجي
  . شهراً من دورة املؤمتر اليت سيتم فيها نظر هذه القضايا١٨قبل 

  تقدمي املعلومات األولية  -باء 
لدى ترشيح إحدى قضايا السياسات العامة الناشئة لينظر فيها املؤمتر، سيطلب من مقدم   - ٢

وينبغي أن تتضمن ). ب(كمال استبيان يتضمن املعايري املدرجة أدناه يف الفقرة الفرعية الترشيح است
  :املعلومات املقدمة لألمانة ما يلي

معلومات توضح السبب الذي تعترب من أجله قضية معينة بأا قضية سياسات ناشئة   )أ(
 أي قضية تتعلق بأي وعلى وجه اخلصوص ما هو مدى اتساقها مع تعريف قضية السياسات الناشئة

مرحلة من دورة حياة مواد كيميائية مل يتم إدراكها بصفة عامة أو مل تعاجل بصورة كافية أو أا ناشئة 
أو /عن املستوى احلايل للمعلومات العلمية، وميكن أن تكون هلا آثار معاكسة كبرية على صحة البشر و

  البيئة؛
  : التاليةمعلومات توضح كيف تعاجل القضية املعايري  )ب(

حجم املشكلة وتأثرياا على صحة البشر والبيئة مع مراعاة الشرائح   ‘١’
  السكانية املعرضة وأي ثغرات يف بيانات السمية والتعرض؛
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املدى الذي تعاجل به القضية يف اهليئات األخرى وال سيما على املستوى   ‘٢’
  الدويل وكيف تتصل أو تكمل هذا العمل وليست تكراراً له؛

  املعارف املتوافرة والثغرات املالحظة يف فهم هذه القضية؛  ‘٣’
  مدى ما تتسم به هذه القضية من تشعب؛  ‘٤’
  .املعلومات عن حجم النتائج املتوقعة من اإلجراءات املتخذة يف هذه القضية  ‘٥’

وجيري تشجيع مقدمي الترشيحات على إدراج وصف لإلجراءات املقترحة اليت سيجري   - ٣
 املضي قدماً يف القضايا الناشئة مبا يف ذلك السند املنطقي للطريقة اليت سيعاجل ا اإلجراء نظرها لدى

وجيري تشجيع مقدمو الترشيحات على النظر يف طائفة واسعة . املقترح قضايا السياسات الناشئة احملددة
واملوارد من خيارات العمل اليت سوف تتضمن حتديد أي أدوات ومؤسسات وغري ذلك من اآلليات 

  . أدناه٤املتوقعة اليت ميكن أن تدعم اإلجراء املقترح على النحو املبني يف الفقرة 
  :وقد تتضمن اإلجراءات اليت قد يريد مقدمو الترشيحات النظر فيها ما يلي  - ٤

  نشر املعلومات من خالل وظيفة آلية تبادل املعلومات لدى األمانة أو آليات أخرى؛  )أ(
ؤمتر ميكن أن تتضمن طلبات للعمل توجه إىل األجهزة الرئاسية توصيات من امل  )ب(

للمنظمات احلكومية الدولية واحلكومات واهليئات العلمية وأصحاب املصلحة من اتمع املدين 
  والقطاع اخلاص؛

بدء أعمال متابعة حتت إشراف املؤمتر، مبا يف ذلك من خالل العمل فيما بني   )ج(
 واملشاورات عرب اإلنترنيت وحلقات العمل والدورات التدريبيةقليمية الدورات واالجتماعات اإل

  واملؤمترات عن بعد والعمل من خالل اهليئات الفرعية، واألمانة أو غري ذلك من اآلليات؛
االلتزامات احملددة من جانب احلكومات واتمع املدين واملنظمات احلكومية الدولية   )د(

   الشراكات؛والقطاع اخلاص مثل العمل فيما بني الدورات أو
مدى املالءمة مع خطة العمل العاملية واالستراتيجية اجلامعة للسياسات للنهج   )ه(

  االستراتيجي أو غري ذلك من اآلليات لتوفري بناء القدرات ملقدمي الترشيحات؛

  االستعراض األويل ونشر التقدميات  -جيم 
الناشئة يف ضوء التعريف واملعايري ستراجع األمانة الترشيحات اخلاصة بقضايا السياسات العامة   - ٥

املتفق عليها دف مساعدة مقدمي الترشيحات يف استكمال ترشيحام، وفرز هذه الترشيحات 
  .وسيتم االتصال مبقدمي الترشيحات لتوفري املعلومات الناقصة. لترتيب أولوياا يف املستقبل

موجز باملعلومات عن كل معيار من وسوف تجمّع األمانة قائمة بالترشيحات املفصلة مع   - ٦
وسيجري جتميع الترشيحات املتماثلة يف جمموعات حىت ميكن النظر يف القضايا املتماثلة يف . املعايري

وسوف تتاح قائمة الترشيحات والترشيحات نفسها للجمهور، وستصدر دعوة . جمموعات مواضيعية
وسوف تتاح . ؤمتر اليت ستنظر فيها الترشيحات شهراً من انعقاد دورة امل١٥إىل تقدمي التعليقات قبل 

  .للجمهور التعليقات اليت تصل إىل األمانة
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وستتاح ملقدمي أي قضية الفرصة لتنقيح ترشيحهم ملراعاة التعليقات أو لتوضيح بعض   - ٧
. املعلومات املقدمة والعمل مع مقدمي الترشيحات اآلخرين لدمج ترشيحام املتماثلة أو املتكاملة

  . شهراً من دورة املؤمتر اليت ستنظر فيها١٢ب تقدمي الترشيحات املنقحة إىل األمانة قبل وجي
وستقوم األمانة بوضع قائمة موحدة وائية بالترشيحات مع شروح وموجز للمعلومات عن   - ٨

  .كل معيار من املعايري

  ترتيب أولويات التقدميات  -دال 
قاليم أن ترتب أولويات تقدمياا من خالل إشراك مجيع بعد نشر قائمة الترشيحات، جيوز لأل  - ٩

، )ب(  ٢ولدى القيام بذلك تشجع على النظر يف املعايري الواردة يف الفقرة . أصحاب املصلحة رمسياً
وستجري متابعة هذه املشاورات من خالل حلقات االتصال اإلقليمية . أعاله، وترسل أولوياا لألمانة

ية مبا يف ذلك املشاركون غري احلكوميون، يف االجتماعات اإلقليمية أو من وحلقات االتصال الوطن
  .خالل اآلليات األخرى

وتقوم األمانة بتجميع للمدخالت اليت ترد إليها من املشاورات اإلقليمية واملدخالت من   - ١٠
  .أصحاب املصلحة اآلخرين بشأن ترتيب أولويات التقدميات

 لعامة الناشئة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمترإدراج قضايا السياسات ا  -هاء 

سينظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف املدخالت اإلقليمية واملعلومات األخرى لتقييم   - ١١
وينبغي أن يقترح عدداً حمدوداً من قضايا . عاليه) ب(  ٢املقترحات مراعياً املعايري املبينة يف الفقرة 

وسوف تقدم تلك القضايا إلدراجها . ت األولوية على املؤمتر للنظر فيهاالسياسات العامة الناشئة ذا
  .على جدول أعمال الدورة التالية للمؤمتر وفقاً للنظام الداخلي للمؤمتر

يف حالة ترشيح قضية معينة مع عدم إدراجها يف جدول األعمال املؤقت يف دورة من دورات   - ١٢
  :أخرى لتوجيه االنتباه إليها وقد يشمل ذلكاملؤمتر فيجوز ملقدمها أن يبحث عن طرق 

  نشر املعلومات عن القضية من خالل وظيفة تبادل املعلومات لدى األمانة؛  )أ(
  إدراج القضية كموضوع يف جداول حلقات عمل أو مشاورات على اإلنترنت؛   )ب(
تشجيع اموعات اإلقليمية على إدراج القضية يف جداول أعمال االجتماعات   )ج(

  قليمية؛اإل
إحالة التقدمي إىل منتديات أخرى أو أصحاب مصلحة فرادى يتمتعون بتفويض للنظر   )د(
  فيها؛

  إبراز القضية باعتبارها أولوية حمتملة للمشاركني يف النهج االستراتيجي؛  )ه(
تنبيه املشاركني يف النهج االستراتيجي إىل أي متويل مرتبط باملقترح قد يتوافر للعمل   )و(
  .ني الدورات أو للمشروعات الثنائية أو غري ذلك من الفرصفيما ب
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  إدارة املواد الكيميائية املشبعة بالفلور والتحول إىل بدائل آمنة: ٢/٥القرار 
 إنّ املؤمتر،

 مقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة القاضي إذ يعي
  ور أوكتني وفلوريد السلفونيل املشبع بالفلور أوكتني،بإدراج السلفونات املشبعة بالكل

 أن األمر قد يتطلب املزيد من البحوث العلمية لبيان أنّ بعض املواد الكيميائية وإذ يعي أيضاً
املشبعة بالفلور األخرى هي مواد ثابتة، منتشرة على نطاق واسع يف البشر والبيئة، وذات نصف عمر 

   آثاراً ضارة على البشر والبيئة،طويل يف البشر، ورمبا ختلّف
وإذ يضع يف اعتباره أنّ تطوير بدائل إلبدال هذه املواد الكيميائية، أو عمليات وتكنولوجيات 
خلفض أو إزالة وجودها كشوائب يف املنتجات، هو من التحديات التقنية الكربى وأنّ هناك حتديات 

  التنمية، خمتلفة من  إضافية تواجه البلدان اليت متر مبستويات
يدعو املنظمات األخرى املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة   - ١
ائية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كجزء من واليتها وبرنامج يللمواد الكيم

زيز برامج رعاية وطنية عملها، وكذلك احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تطوير وتيسري وتع
ودولية تتسم باالنفتاح والشفافية والشمول، وإىل النظر يف وج تنظيمية للحد من االنبعاثات ويف 
احملتويات من املواد الكيميائية املشبعة بالفلور املثرية للقلق يف املنتجات، وإىل العمل باجتاه التخلص 

   وممكن من الناحية التقنية؛العاملي من هذه املواد، وذلك حسب ما هو مالئم
يشجع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني يف برنامج الرعاية على   - ٢

العمل أيضاً مع املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات يف اإلدارة السليمة للمواد 
  :ي على املسامهة يفالكيميائية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصاد

أنشطة مجع املعلومات، مثل االستقصاء الذي طورته مؤخراً منظمة التعاون والتنمية   )أ(
يف امليدان االقتصادي بشأن حمتويات املنتجات واملعلومات عن اإلطالقات يف البيئة من السلفونات 

 ا، واملنتجات واملزائج اليت حتتوي املشبعة بالفلور، واحلامض املشبع بالفلور أوكتني، واملواد ذات الصلة
  )٤(على هذه املواد؛

تبادل املعلومات بشأن البدائل املستعملة حالياً، مبا يف ذلك مركبات الكربون   )ب(
الفلورية قصرية السلسلة، املواد أو التكنولوجيات البديلة اآلمنة بصورة أرجح الستخدامها؛ وعن املعايري 

انية نقل التكنولوجيا؛ وعن التقدم احملرز يف مناذج اإلجراءات التنظيمية بشأن البدائل؛ وعن ضرورة وإمك
والربامج الطوعية؛ والرصد؛ واالنبعاثات، والتعرض وعن املآل البيئي واالنتقال يف البيئة، وعن اآلثار 

  احملتملة للمواد الكيميائية املشبعة بالفلور والبدائل على صحة اإلنسان والبيئة؛

                                                
  :ميكن االطالع عليها بإتباع وصلة اإلنترنت )٤(

www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08/PFCWorkshop/Presentations/HHarjula - OECD - PFC 
2009 survey Geneva 09.pdf 

http://www.chem.unep.ch/unepsaicm/cheminprod_dec08/PFCWorkshop/Presentations/HHarjula
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مثل هذه املعلومات جلميع أصحاب املصلحة، وذلك مثالً  انة إىل إتاحةيدعو األم  - ٣
باستخدام آلية تبادل املعلومات التابعة للنهج االستراتيجي أو آليات مماثلة تكون مفتوحة وميسورة 

  جلميع أصحاب املصلحة؛ وتيسري مشاركتهم يف برامج اإلدارة اجليدة؛
 مبعلومات مفيدة يف اتفاقية استكهومل بشأن يالحظ أن هذا العمل من شأنه أن يسهم  - ٤

امللوثات العضوية الثابتة والتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 
احلدود، وأن يكمل أيضاً األنشطة املرتبطة بقضية السياسات العامة الناشئة للنهج االستراتيجي بشأن 

  ؛املواد الكيميائية يف املنتجات
يدعو برنامج اإلدارة اجليدة إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز، والنظر يف التعليقات،   - ٥

وطلب املزيد من اإلجراءات وذلك يف االجتماع للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة الثالثة للمؤمتر 
 .الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

  ح العضويةإنشاء فريق عامل مفتو: ٢/٦القرار 
  إن املؤمتر،
 احلاجة إىل ضمان اإلعداد الشامل والفعال لدورات املؤمتر الدويل إلدارة املواد إذ يدرك

  الكيميائية،
 فريقاً عامالً مفتوح العضوية كجهاز فرعي وذلك رهناً بتأكيده يف الدورة ينشئ  - ١
  الثالثة للمؤمتر؛
ة يف تنفيذ وبلورة وتعزيز النهج  أن ينظر الفريق العامل املفتوح العضوييقرر  - ٢

  : االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بعدة طرق من بينها
استعراض وحتديد أولويات املقترحات اخلاصة بقضايا السياسات الناشئة   )أ(

  لإلعداد للدورة القادمة للمؤمتر؛
  مواصلة املناقشة بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة؛  )ب(
  دراسة املقترحات الرامية إلدراج أنشطة جديدة يف خطة العمل العاملية؛  )ج(
النظر يف املبادرات اليت جيري اختاذها حالياً واليت تتناول التقدم احملرز   )د(

، ٢٠٢٠والثغرات يف حتقيق اهلدف املتمثل يف استعمال وإنتاج املواد الكيميائية، حبلول عام 
  ضارة الكبرية اليت تقع على صحة اإلنسان والبيئة؛بطرق تؤدي إىل تدنية اآلثار ال

  دراسة نتائج االجتماعات اإلقليمية؛  )ه(
حتديد القضايا ذات األولوية للنظر فيها بغرض إدراجها يف جداول أعمال   )و(

  دورات املؤمتر؛
  ؛القيام باألنشطة األخرى اليت قد يقضي ا املؤمتر  )ز(

 املفتوح العضوية بإعداد مشاريع مقررات أو املالع أن يقوم الفريق يقرر أيضاً  - ٣
  قرارات الحتمال اعتماد املؤمتر هلا؛
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 العامل املفتوح العضوية مرة واحدة خالل العام الذي الفريق أن جيتمع يقرر أيضاً  - ٤
  يسبق دورات املؤمتر، إن أمكن ذلك وبصورة تعاقبية مع االجتماعات األخرى ذات الصلة؛

مهية املشاركة الكاملة والفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان  أجديد من يؤكد  - ٥
 املفتوح العضوية، وحيث أولئك الذين يف مقدورهم أن العاملاليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف الفريق 

  يفعلوا ذلك على تقدمي املسامهات لتسديد تكاليف سفر املشاركني املؤهلني؛
  .ؤمتر دور مكتب الفريق العامل املفتوح العضوية أن يؤدي مكتب امليقرر  - ٦

  اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة: ٢/٧القرار 
  إن املؤمتر،
 بأن اهلدف العام للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية هو حتقيق إذ يذّكر

لاللتزام الذي مت اإلعراب عنه أثناء اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياا وذلك تأييداً 
القمة العاملية للتنمية املستدامة، والذي يرمي إىل حتقيق استعمال وإنتاج املواد الكيميائية، حبلول عام 

  ، بطرق تؤدي إىل تدنية اآلثار الضارة الكبرية اليت تقع على صحة اإلنسان والبيئة،٢٠٢٠
 للسياسات للنهج اإلستراتيجي تنبثق عن االلتزامات  بأن االستراتيجية اجلامعةوإذ يذكر أيضاً

اليت مت اإلعراب عنها يف إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اليت طُوِرت يف إطار إعالن 
، مع األخذ يف االعتبار التقدم الذي حتقق غ، وخطة تنفيذ جوهانسرب٢١ ريو، وجدول أعمال القرن

  االستراتيجي،بالفعل يف تطوير النهج 
للجنة املعنية بالتنمية املستدامة على حنو ما   برنامج العمل املتعدد السنواتوإذ يضع يف اعتباره

اعتمدته أثناء دورا احلادية عشرة واموعة املواضيعية املطروحة على بساط البحث أمام اللجنة خالل 
  ، واليت تشمل مواداً كيميائية٢٠١١-٢٠١٠الدورة 

 الصادر عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٢/٤ املقرر  اعتباره أيضاًوإذ يضع يف
الذي دعا فيه جملس اإلدارة إىل االستعراض املنتظم للنهج اإلستراتيجي وذلك لتقييم مدى التقدم يف 

لتنمية جمال السالمة الكيميائية، وذلك يف ضوء األرقام املستهدفة اليت حددت أثناء القمة العاملية ل
  املستدامة بالتعاون مع العمليات األخرى ذات الصلة،

 اختاذ إجراءات منسقة لتحقيق املزيد من التقدم حنو اإلدارة السليمة وإذ يعي احلاجة إىل
 والتزاماً منه بتقدمي الدعم لعمل اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة يف ،للمواد الكيميائية طوال دورة حياا

  ،ا يف هذا الصددتنفيذ واليته
 للحاجة إىل توسيع قاعدة املاحنني لدعم األنشطة الرامية إىل تشجيع إنتاج وإدراكاً منه

  .واستعمال املواد الكيميائية بطرق تدنِي من تأثرياا الضارة على البيئة وصحة اإلنسان
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لجنة  ل٢٠١١ - ٢٠١٠ بالتركيز املواضيعي على املواد الكيميائية يف الدورة يرحب  - ١
املعنية بالتنمية املستدامة وذلك طبقاً لربنامج العمل املتعدد السنوات اخلاص ا واموعات املواضيعية 
  املتصورة فيه، ويعرب عن استعداده لدعم قيام اللجنة ببحث املواد الكيميائية من زاوية التنمية املستدامة؛

مانة اللجنة املعنية بالتنمية  إىل أمانة النهج االستراتيجي أن تتعاون مع أيطلب  - ٢
  املستدامة يف تيسري دراسة اللجنة لقضايا املواد الكيميائية؛

 أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي على املشاركة يف عمل اللجنة املعنية يشجع  - ٣
  ليمية؛بالتنمية املستدامة فيما يتعلق باملواد الكيميائية بعدة طرق من بينها العمليات التحضريية اإلق

 بأن تويل اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة اهتماماً لتقرير الدورة احلالية للمؤمتر يوصي  - ٤
  ؛الدويل إلدارة املواد الكيميائية

 اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة إىل أن تربز أمهية اإلدارة السليمة للمواد يدعو  - ٥
  أللفية؛الكيميائية ألجل حتقيق األهداف اإلمنائية ل

 على احلاجة إىل إدراج اإلدارة الكيميائية يف استراتيجيات التنمية وجهود يؤكد  - ٦
  املساعدة، ويدعو اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة إىل إيالء اهتمام خاص ذه القضية؛

 اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة الستكشاف دور القطاع اخلاص يف دعم يدعو  - ٧
  عاملية السليمة للمواد الكيميائية؛اإلدارة ال

 املعنية بالتنمية املستدامة إىل التقدم الذي أحرز يف تشجيع جوانب  نظر اللجنةيوجه  - ٨
التآزر بني اتفاقية بازل للتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام 

  ادة فعالية االتفاقات والعمليات البيئية متعددة األطراف؛بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم كمنهج لزي
 اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة إىل تقدمي معلومات إىل املؤمتر الدويل إلدارة يدعو  - ٩

  .٢٠١١ - ٢٠١٠املواد الكيميائية يف دورته الثالثة بشأن حبثه للمواد الكيميائية أثناء الدورة 

  ة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةاجلوانب الصحي: ٢/٨القرار 
  إن املؤمتر،

 أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أمر ضروري إذا كان لنا أن حنقق إذ يضع يف اعتباره
التنمية املستدامة مبا يف ذلك استئصال شأفة الفقر واملرض، وحتسني صحة اإلنسان والبيئة ورفع 

  البلدان اليت متر اقتصاداا جبميع مراحل التنمية، مستويات املعيشة واحملافظة عليها يف 
 احلاجة إىل بذل جهود خاصة حلماية تلك الفئات يف اتمع املعرضة بصفة خاصة وإذ يدرك

  للمخاطر بسبب املواد الكيميائية اخلطرة أو اليت يتعرضون هلا بشدة، 
الت التعرض للمواد الكيميائية  حلماية األطفال واملواليد اليت مل تولد بعد من حاوتصميماً منه

اليت تضر حبيام املستقبلية، ولتدنية املخاطر اليت تلحق بصحة اإلنسان، مبا يف ذلك العمال، طوال دورة 
  حياة املواد الكيميائية، 



SAICM/ICCM.2/15 

63 

 على أن إشراك مجيع القطاعات وأصحاب املصلحة ذات الصلة، على قدم وإذ يكرر التأكيد
  يات هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف النهج االستراتيجي،املساواة، وعلى مجيع املستو

 باملائة من عبء األمراض العاملي مرتبط مبحددات بيئية قابلة ٢٥  أن أكثر منوإذ يدرك
للقياس، منها التعرض للمواد الكيميائية اليت تثبت أو تتراكم أحيائياً أو كالمها، وأن قطاع الصحة حيمل 

  ات جسيمة يف إدارة املواد الكيميائية،على عاتقه أدواراً ومسؤولي
 بدعم مجعية الصحة العاملية بقرارها الذي حيث الدول األعضاء على أن تراعي وإذ يرحب

جوانب السالمة الكيميائية مراعاة كاملة يف التنفيذ القطري للنهج االستراتيجي مالحظاً التقدم الكبري 
  ،ازال حيتاج إىل العمل الكثريالذي أُحرِز حىت اآلن وإن كان يدرك أن األمر م

 مسامهة منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ النهج االستراتيجي من خالل عمل وإذ يالحظ
املنظمة، واملشاركة يف جلنة التنفيذ التابعة للصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة وأمانة النهج 

  اإلستراتيجي،
 تزمع حبث تقرير بشأن النهج االستراتيجي من  أن مجعية الصحة العامليةوإذ يالحظ كذلك

  منظور القطاع الصحي مبا يف ذلك املزيد من فرص العمل، 
 األمهية اجلوهرية جلمع املعلومات لتحديد املواد الكيميائية اخلطرة اليت يتعرض يدرك  - ١

 بشأن املواد هلا السكان، والسيما أولئك الذين يتعرضون هلا بصفة خاصة، وحتديد التدخالت الفعالة
الكيميائية املثرية للقلق الشديد للقطاع الصحي، وتعزيز الترتيبات احمللية إلدارة الصحة العامة لطوارئ 

  املواد الكيميائية؛
، ألجل هذا الغرض، األمهية احلرجة لبناء القدرات على املستوى احمللي أيضاً يدرك  - ٢

اد الكيميائية على صحة اإلنسان، مع تطوير للتعرف على، ورصد، والتخفيف من حدة تأثريات املو
يقتصر على، تطوير أو تعزيز مراكز شبكات اخلربات،  املؤشرات؛ وميكن أن يشتمل ذلك وإن كان ال

  وتقاسم املعلومات واخلربات اليت اكتسبتها البلدان اليت جنحت يف النهوض بإجراءات فعالة؛
 الصحي يف منتديات النهج  احلاجة إىل اإلشراك الكامل للقطاعيؤكد على  - ٣

اإلستراتيجي الوطنية واإلقليمية والدولية وخباصة يف العمليات الوطنية املشتركة بني الوزارات اليت تدعو 
 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات، ويؤكد أيضاً، مع وضع ذلك يف االعتبار، ٢٣  إليها الفقرة

  ات االتصال الوطنية؛املسؤوليات الشاملة للقطاعات اليت تضطلع ا حلق
 أمهية العمليات املشتركة بني الوزارات يف جمال الصحة والبيئة يؤكد أيضاً على  - ٤

  اإلقليمية كمنطلق الختاذ التدابري املشتركة بني القطاعات؛
 القطاع الصحي على االستفادة الكاملة من الترتيبات املؤسسية للنهج يشجع  - ٥

، إدراج األولويات الصحية يف خطط تنفيذ النهج االستراتيجي االستراتيجي، وذلك عن طريق، مثالً
الوطين، والوصول إىل املوارد املالية لربنامج البداية السريعة، وقيادة، أو املشاركة يف، التنسيق الوزاري 
بشأن املشاكل ذات الطبيعة املتعددة القطاعات، واستخدام منتديات النهج االستراتيجي اإلقليمية 

   للمشاركة مع قطاعات أخرى يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛والدولية
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 احلاجة إىل قيام مجيع أصحاب املصلحة باملساعدة على تنمية املوارد على يؤكد  - ٦
وذلك للسماح بدرجة أكرب من التوازن القطاعي يف التمثيل داخل منتديات النهج االستراتيجي ويف 

  أنشطة التنفيذ؛
ع الصحي للمشاركة بنشاط يف اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ مقررات  القطايدعو  - ٧

  املؤمتر فيما يتعلق بقضايا حمددة من قضايا السياسة الناشئة؛
 منظمة الصحة العاملية إىل تكثيف أنشطتها يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يدعو  - ٨

يمي والقطري ويشمل ذلك تعزيز أو إنشاء سيما على املستويني اإلقل لدعم النهج االستراتيجي، وال
  شبكات معلومات؛ 

 أمانة النهج االستراتيجي ألن تطور بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية ويف يدعو  - ٩
حدود املوارد املتاحة، إستراتيجية لتعزيز إشراك القطاع الصحي يف تنفيذ النهج االستراتيجي أثناء الفترة 

  ا أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر؛الواقعة بني الدورات لبحثه
 مجعية الصحة العاملية إىل حبث املصادقة على نتائج الدورة احلالية للمؤمتر الدويل يدعو  - ١٠

  .املتعلقة بصحة اإلنسان

  املنتدى احلكومي الدويل للسالمة الكيميائية: ٢/٩القرار 
  إن املؤمتر،

لدور الفريد، املتعدد الوجوه واملهم الذي أداه ، الذي أقر فيه املؤمتر با١/٣ القرار إذ يشري إىل
املنتدى احلكومي الدويل للسالمة الكيميائية يف ميدان اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على الصعيدين 
الدويل واإلقليمي، والذي دعا املؤمتر فيه املنتدى إىل مواصلة أداء دوره املهم يف توفري منتدى مفتوح، 

قشة القضايا ذات االهتمام املشترك، وكذلك قضايا السياسات العامة اجلديدة وشفاف وشامل ملنا
  والناشئة، ومواصلة املسامهة من خالل هذا يف تنفيذ النهج االستراتيجي،

   املسامهات الضرورية للمنتدى يف بلورة النهج االستراتيجي وإتباعه،يدرك وإذ
نتدى احلكومي الدويل للسالمة  ودرس بعناية قرار داكار بشأن مستقبل املتلقى وقد

  الكيميائية، 
 إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية كجهاز فرعي للمؤمتر، لضمان اإلعداد الشامل قرر وقد

  والفعال الجتماعات املؤمتر،
 من جدول ١٩   باملنتدى من حيث إسهاماته التارخيية حنو حتقيق أهداف الفصليشيد  - ١
السليمة بيئياً للمواد الكيميائية السمية، مبا يف ذلك منع االجتار الدويل ، بشأن اإلدارة ٢١ أعمال القرن

  يف املنتجات السمية واخلطرية؛
 يف ضوء إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية كجهاز فرعي للمؤمتر، عدم إدماج يقرر  - ٢

  ؛املنتدى يف املؤمتر حالياً
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ا إذا كان سيواصل أداء وظيفته  بأن املنتدى يظل هو املكان املناسب لتقرير ميسلم  - ٣
  .وكيفية ذلك

- ٢٠١٠امليزانية اإلرشادية، وجدول التوظيف وبرنامج العمل للفترة : ٢/١٠القرار 
٢٠١٢  

  إنّ املؤمتر،
 إىل العمل الذي قامت به األمانة منذ اعتماد النهج االستراتيجي يشري مع التقدير  - ١

  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
 األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية حيث برنامج باملسامهة اليت قدمها بيرح  - ٢

   ومبا يلزمهما من متويل؛٤-  ووظيفة برتبة ف٥- قاما، تباعا، بتزويد األمانة بوظيفة برتبة ف
 ٢٠١٢ - ٢٠١٠ امليزانية اإلرشادية وهيكل التوظيف لألمانة بالنسبة للفترة يقر  - ٣

   على التوايل؛٢و ١ رد يف اجلدولنيوذلك حبسب ما ي
  ؛٣  وذلك حبسب ما يرد يف اجلدول٢٠١٢ - ٢٠١٠ أيضاً برنامج العمل للفترة يقر  - ٤
   أنّ متويل األمانة هو من التربعات؛إىل يشري  - ٥
 أنّ هناك حالياً عدداً حمدوداً من املاحنني الذين أسهموا مالياً يف النهج إىل يشري  - ٦
  االستراتيجي؛
 احلكومات واملنظمات القادرة على املسامهة مبوارد مالية لتمكني األمانة من يشجع  - ٧

 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات ٢٨  أداء وظائفها املنوطة ا على النحو الوارد بيانه يف الفقرة
  ؛١/٤واملهام املبينة يف قرارات املؤمتر، وخباصة القرار 

ج األمم املتحدة للبيئة إىل إنشاء وظيفة موظف برامج  املدير التنفيذي لربناميدعو  - ٨
من أجل دعم مركز تبادل املعلومات التابع للنهج االستراتيجي، وأنشطة مجع األموال  ٣ - ف

 لدعم أنشطة الصندوق االستئماين لربنامج ٢ - واالتصال، ووظيفة موظف برامج معاون برتبة ف
  ؛البداية السريعة؛ وذلك عند توافر التمويل

 لكي ينظر فيها املؤمتر ٢٠١٥  - ٢٠١٣ إىل األمانة إعداد ميزانية للفترة يطلب  - ٩
  .خالل دورته القادمة

  



SAICM/ICCM.2/15 

66 

  ١اجلدول 
  ٢٠١٢-٢٠١٠ميزانية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للفترة 

     ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
اموع بدوالرات 
  الواليات املتحدة

      ملشروععنصر موظفي ا ١٠
 ١١٠٠        
 صفر صفر صفر صفر )*صندوق البيئة التابع لليونيب (٥ - موظف برنامج أقدم ف ١١٠١  
 صفر صفر صفر صفر )**منظمة الصحة العاملية (٤ –موظف برنامج ف  ١١٠٢  
 ٥٨١ ٩٨٩ ٢٠١ ٦٥٣ ١٩٣ ٨٩٧ ١٨٦ ٤٣٩ ٤ –موظف برنامج ف  ١١٠٣  
 ٤٩٠ ٣٣١ ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠ ١٥٧ ٠٧٧ ٣ –موظف برنامج ف  ١١٠٤  
 ٤٠٩ ٧٩١ ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢ –موظف برنامج معاون ف  ١١٠٥  
 ٤٩٠ ٣٣١ ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠ ١٥٧ ٠٧٧ ٣ - موظف برنامج ف ١١٠٦  
 ٤٠٩ ٧٩١ ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢-موظف برنامج معاون ف  ١١٠٧  
 ٢ ٣٨٢ ٢٣٣ ٨٢٥ ٤١٧ ٧٩٣ ٦٧١ ٧٦٣ ١٤٥  اموع ١١٩٩  
          
      )اخلدمة/وصف النشاط(اخلرباء االستشاريون  ١٢٠٠ 
 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ خرباء استشاريون للنهج االستراتيجي ١٢٠١  
  ٥٠ ٠٠٠  صفر  ٥٠ ٠٠٠  صفر  استعراض برنامج البداية السريعة  ١٢٠٢  
 ١٧٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٩٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠   اموع ١٢٩٩  
          
      )اللقب والدرجة(  الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
 ٣٤٣ ٣٧٦ ١١٨ ٩٧٦ ١١٤ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ٤/٥ –ع .خ) للنهج االستراتيجي(سكرتري  ١٣٠١  
 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ صفر صفر مساعدة مؤقتة/عمل إضايف ١٣٢٠  
 ٦٧٥ ٠٠٠ صفر ٦٧٥ ٠٠٠ صفر فتوح العضوية املخدمة املؤمترات للفريق العامل ١٣٢١  
 ٤٠٠ ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ صفر صفر )الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية(خدمة املؤمترات  ١٣٢٢  
 ١ ٤٣٠ ٣٧٦ ٥٣٠ ٩٧٦ ٧٨٩ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠  اموع ١٣٩٩  
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     ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
اموع بدوالرات 
  الواليات املتحدة

      السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ١٥٧ ٦٢٥ ٥٥ ١٢٥ ٥٢ ٥٠٠ ٥٠ ٠٠٠  سفر املوظفني ١٦٠١  
 ١٥٧ ٦٢٥ ٥٥ ١٢٥ ٥٢ ٥٠٠ ٥٠ ٠٠٠  اموع ١٦٩٩  
 ٤ ١٤٦ ٣٣٤ ١ ٤٥٥ ٦١٨ ١ ٧٢٧ ٥٧١ ٩٦٣ ١٤٥  جمموع العنصر ١٩٩٩ 
           

      عنصر التعاقد من الباطن ٢٠
      )خطابات اتفاق مع الوكاالت املتعاونة(التعاقد من الباطن  ٢١٠٠ 
 ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ صفر صفر ويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةاستضافة الدورة الثالثة للمؤمتر الد ٢١٠١  
 ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  اموع ٢١٩٩  
     )خطابات اتفاق خطي مع املنظمات الداعمة(عقود من الباطن  ٢٢٠٠ 
 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ استضافة اجتماع إقليمي ٢٢٠١  
 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  اموع ٢٢٩٩  
 ٤١٥ ٢٥٠ ٢١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  جمموع العنصر ٢٩٩٩ 
          

      عنصر التدريب ٣٠
      )العنوان(مؤمترات /اجتماعات ٣١٠٠ 
 ٦٩ ٢٥٥ ٢٤ ١٥٥ ٢٣ ١٠٠ ٢٢ ٠٠٠  سفر املشاركني يف الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة ٣١٠١  
 ٣١٥ ٢٥٠ ١١٠ ٢٥٠ ١٠٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  اركني يف االجتماعات اإلقليميةسفر املش ٣١٠٢  
 ٣٨٠ ٠٠٠  ٣٨٠ ٠٠٠   فتوح العضوية املسفر املشاركني من الفريق العامل  ٣١٠٣  
 ٦٩ ٢٥٥ ٢٤ ١٥٥ ٢٣ ١٠٠ ٢٢ ٠٠٠ سفر املشاركني يف اجتماعات املكتب ٣١٠٤  
 ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ١ ٢٠٠ ٠٠٠ صفر صفر دويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةسفر املشاركني يف الدورة الثالثة للمؤمتر ال ٣١٠٥  
 ٢ ٠٣٣ ٧٦٠ ١ ٣٥٨ ٥٦٠ ٥٣١ ٢٠٠ ١٤٤ ٠٠٠  اموع ٣٣٩٩  
                  ٢ ٠٣٣ ٧٦٠ ١ ٣٥٨ ٥٦٠ ٥٣١ ٢٠٠ ١٤٤ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩ 
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     ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
اموع بدوالرات 
  الواليات املتحدة

      عنصر املعدات واملباين ٤٠
      ) دوالر للبند الواحد١ ٥٠٠بنود أقل من (معدات مهتلكة  ٤١٠٠ 
 ٣ ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠  لوازم مكتبية ٤١٠١  
 ١٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠  برجميات كمبيوتر ٤١٠٢  
 ١٣ ٦٠٠ ٣ ٢٠٠ ٣ ٢٠٠ ٧ ٢٠٠  اموع ٤١٩٩  
          املعدات املعمرة ٤٢٠٠ 
 ١٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠  معدات كمبيوتر ٤٢٠١  
 ١٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠   وعام ٤٢٩٩  
               
          )إجيارات(املباين  ٤٣٠٠ 
 ٤٤ ١٣٥ ١٥ ٤٣٥ ١٤ ٧٠٠ ١٤ ٠٠٠  إجيار املكاتب واملباين ٤٣٠١  
 ٤٤ ١٣٥ ١٥ ٤٣٥ ١٤ ٧٠٠ ١٤ ٠٠٠   اموع ٤٣٩٩  
 ٧١ ٧٣٥ ٢٢ ٦٣٥ ٢١ ٩٠٠ ٢٧ ٢٠٠   جمموع العنصر ٤٩٩٩ 

          عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠
          تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
 ١٨ ٩١٥ ٦ ٦١٥ ٦ ٣٠٠ ٦ ٠٠٠  الطباعة والترمجة ٥٢٠١  
 ٢٠ ٠٠٠ صفر صفر ٢٠ ٠٠٠  طباعة نصوص النهج االستراتيجي ٥٢٢١  
 ٣٨ ٩١٥ ٦ ٦١٥ ٦ ٣٠٠ ٢٦ ٠٠٠  اموع ٥٢٩٩  
               
          مصروفات متنوعة ٥٣٠٠ 
 ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  )ون، فاكس، إنترنتتيلكس، تليف(اتصاالت  ٥٣٠١  
                                ١٢٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  اموع ٥٣٩٩  
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     ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
اموع بدوالرات 
  الواليات املتحدة

           التقييم ٥٥٠٠ 
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ صفر صفر  خبري استشاري يف التقييم ٥٥٠١  
 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ صفر صفر  اموع ٥٤٩٩  
 ١٧٠ ٠١٥ ٥٥ ٧١٥ ٤٨ ٣٠٠ ٦٦ ٠٠٠   جمموع العنصر ٥٩٩٩ 
               
 ٦ ٨٣٧ ٠٩٤ ٣ ١٠٢ ٧٧٨ ٢ ٤٣٣ ٩٧١ ١ ٣٠٠ ٣٤٥   التكاليف املباشرة للمشروع 
               

           دعم الربنامج ٦٠
 ٤٣٩ ٠٥٠ ٢١٧ ٩٠٣ ١٢١ ٠٣٢ ١٠٠ ١١٥  تكاليف دعم الربنامج ٦١٣١  
 ٤٣٩ ٠٥٠  ٢١٧ ٩٠٣ ١٢١ ٠٣٢ ١٠٠ ١١٥   جمموع تكاليف مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة ٦٩٩٩ 
              

 ٧ ٢٧٦ ١٤٤ ٣ ٣٢٠ ٦٨١ ٢ ٥٥٥ ٠٠٣ ١ ٤٠٠ ٤٦٠   اموع الكلي ٩٩
 صفر صفر صفر صفر  جدول امليزانية السابق  

           نقصان/زيادة  

  
  .٥- تكاليف الوظيفة برتبة ف لربنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً يغطي صندوق البيئة التابع  *

      .٤- ظمة الصحة العاملية تكاليف الوظيفة برتبة فحالياً تغطي من  **
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  ٢اجلدول 

هيكل التوظيف ألمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للفترة 
٢٠١٢ - ٢٠١٠  

  ١اجلدول 
  جدول املوظفني اإلرشادي املقترح

 ٢٠١٢-٢٠١٠  فئة املوظفني واملستوى
   
  الفئة الفنية -ألف
 صفر ١ -مد   
 ١ ٥ -ف   
 ٢ ٤ -ف   
 ٢  ٣ -ف   
 ٢ ٢ -ف   

 ٧ اموع الفرعي 
 ١ فئة اخلدمة العامة -باء

 ٨  )باء+ألف(جمموع  

  
 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ )*حسب الوظيفة) (منقحة(التكاليف املعيارية للموظفني   
     الفئة الفنية -ألف
 ٢٦٣ ٨٨٥ ٢٥٣ ٧٣٦ ٢٤٣ ٩٧٧ ١-مد   
 ٢٣٣ ٤١١ ٢٢٤ ٤٣٤ ٢١٥ ٨٠٢ ٥ -ف   
 ٢٠١ ٦٥٣ ١٩٣ ٨٩٧ ١٨٦ ٤٣٩ ٤ -ف   
 ١٦٩ ٨٩٤ ١٦٣ ٣٦٠  ١٥٧ ٠٧٧  ٣ -ف   
 ١٤١ ٩٨٨ ١٣٦ ٥٢٧ ١٣١ ٢٧٦ ٢ -ف   
          
 ١١٨ ٩٧٦ ١١٤ ٤٠٠ ١١٠ ٠٠٠ فئة اخلدمة العامة -باء

  .)٢٠١٠(تكاليف الرواتب املعيارية لألمم املتحدة جبنيف،   *

  



SAICM/ICCM.2/15 

71 

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة برنامج عمل النهج االستراتيجي 

   ٢٠١٢ -٢٠١٠األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات(االختصاص األساسي 

تيسري اجتماعات املؤمتر الدويل   ١
املعين بإدارة املواد الكيميائية 
واألعمال اخلاصة به فيما بني 

  الدورات

 :حتضري وتنظيم ما يلي
 ٢٠١٢مؤمتر، الدورة الثالثة لل •
 ثالثة اجتماعات سنوية للمكتب •
اجتماع ورمبا اجتماعان إقليميان لكل إقليم من أقاليم أفريقيا،  •

 احمليط اهلادئ ووسط وشرق أوروبا، وأمريكا الالتينية -وآسيا
) ٥(JUSSCANNZوالبحر الكارييب ولالحتاد األورويب ولبلدان 

 ٢٠١١-٢٠١٠يف 
-٢٠١٠دون اإلقليمية يف أربعة اجتماعات تقريباً لألفرقة  •

٢٠١١ 
-٢٠١٠ستة اجتماعات تقريباً للجان التنسيق اإلقليمية يف  •

٢٠١٢ 
أو تيسري نشاطات /اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية و •

أخرى معتمدة فيما بني الدورات مثل ما يتعلق بقضايا 
  السياسات الناشئة يف الوقت احلاضر واملستقبل

  
أن تنفيذ النهج تقرير إىل املؤمتر بش  ٢

  االستراتيجي
تنفيذ إطار اإلبالغ الذي وافق عليه املؤمتر يف دورته الثانية مبا يف  •

ذلك إعداد تقرير خط األساس وبلورة االستبيان املتعلق 
مبؤشرات إعداد التقارير، وإدارة عملية إعداد التقارير، ومجع 
هج وحتليل وإجياز التقدميات إلدراجها يف تقرير عن تنفيذ الن

 االستراتيجي يقدم للمؤمتر يف دورته الثالثة
  مساعدات حمتملة للبلدان الرائدة يف جمال إعداد التقارير الوطنية •

  
ترويج شبكة ألصحاب املصلحة   ٣

  يف النهج االستراتيجي
مواصلة التوسع يف شبكة أصحاب املصلحة من خالل التشجيع  •

منظمات على تعيينات حلقات االتصال اإلضافية والتوعية لل
  املختصة ووضع أدوات مثل منتديات املوقع الشبكي

مواصلة التحديث الدوري للمبادئ التوجيهية تقدمي الطلبات  •  تيسري وضع ونشر مواد توجيهية  ٤
 إىل الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة

مواصلة وضع املبادئ التوجيهية اخلاصة خبطط تنفيذ النهج  •

                                                
ابان والواليات املتحدة األمريكية وسويسرا  إىل االحتاد األورويب واليEU-JUSSCANNZيشري املصطلح   )٥(

  .وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا
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   ٢٠١٢ -٢٠١٠األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات(االختصاص األساسي 

ن مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث االستراتيجي بالتعاو
 يف الربنامج املشترك بني )٦(واملنظمات األخرى املشاركة

 املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
إصدار نشرات مواضيعية إضافية تربز مثالً فائدة النهج  •

 االستراتيجي يف القطاعات املختلفة
  مواد إرشادية أخرى حسب مقتضى احلال •

  
توفري توجيه ألصحاب املصلحة   ٥

بشأن استهالل وضع مقترحات 
  املشاريع

توفري معلومات التغذية املرتدة عن مشروعات الطلبات اليت  •
 تقدم للصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة

فعاليات جانبية لربنامج البداية السريعة خالل االجتماعات  •
 الدولية واإلقليمية ذات الصلة

عقد حلقات عمل أخرى باالقتران مع آليات التمويل إمكانية  •
  األخرى، إذا طُلب ذلك

  
بدء مواصلة تطوير آلية تبادل املعلومات على أساس براجمية  •  تقدمي خدمات تبادل معلومات  ٦

-٢٠٠٨تكنولوجيا املعلومات اليت جرى تطويرها خالل 
  رهناً بتوافر موارد إضافية من املوظفني٢٠٠٩

لى االستفسارات وخدمات اإلحالة من خالل توفري الردود ع •
 آلية تبادل املعلومات

  
كفالة تبليغ توصيات املؤمتر إىل   ٧

  املنظمات ذات الصلة
إرسال رسالة بشأن نتائج الدورة الثانية للمؤمتر إىل عدد كبري  •

 ٢٠٠٩يونيه /من املنظمات يف حزيران
 بطرق نشر نتائج الدورة الثانية للمؤمتر على أوسع نطاق ممكن •

 من بينها املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي
إعادة إصدار نصوص النهج االستراتيجي متضمنة قرارات املؤمتر  •

 اليت اعتمدها يف دورته الثانية
حضور وتقدمي عروض يف االجتماعات الرئيسية للمنظمات مثل  •

تلك اخلاصة مبؤمتر األطراف يف االتفاقيات اليت تتناول املواد 
  والنفايات اخلطرةالكيميائية

 
تعزيز تبادل املعلومات العلمية   ٨

  والتقنية
مواصلة تطوير عالقات العمل ومتابعة النشاطات التعاونية مع  •

 األفرقة العلمية الرئيسية

                                                                                                                                                       
املنظمات املشاركة السبع يف الربنامج هي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية   )٦(

ظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومن
وباإلضافة إىل ذلك يشارك برنامج األمم املتحدة . ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة الصحة العاملية

  .اإلمنائي والبنك الدويل كمراقبني
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   ٢٠١٢ -٢٠١٠األنشطة   وظيفة أمانة النهج االستراتيجي
  )االستراتيجية اجلامعة للسياسات(االختصاص األساسي 

يف تيسري تبادل املعلومات ) أعاله(استخدام آلية تبادل املعلومات  •
 العلمية والتقنية

إقامة عالقات عمل مع املنظمات   ٩
شاركة يف الربنامج املشترك بني امل

املنظمات ومع برنامج األمم 
  املتحدة اإلمنائي

مواصلة املشاركة يف االجتماعات نصف السنوية للجنة التنسيق  •
املشتركة بني املنظمات التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات 

 لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
ك بني املنظمات لإلدارة التعاون مع منظمات الربنامج املشتر •

السليمة للمواد الكيميائية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  والبنك الدويل يف وضع مواد إرشادية ونشاطات إقليمية

  )برنامج البداية السريعة( الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية ١/٤القرار 
تيسري اجتماعات جلنة تنفيذ   ١٠

لصندوق االستئماين لربنامج ا
البداية السريعة والس التنفيذي 

  للربنامج

 :حتضري وتنظيم ما يلي
مخسة اجتماعات نصف سنوية للجنة تنفيذ الصندوق  •

 االستئماين
  ثالثة اجتماعات سنوية للمجلس التنفيذي •

تقدمي الدعم اإلداري للصندوق   ١١
  االستئماين لربنامج البداية السريعة

  مشروعاً جديدا٨٠ًفاقات مشاريع لنحو إعداد ات •
   مشروع قدمي وجديد٢٠٠تيسري اإلبالغ عن حنو  •
 تيسري مجع التربعات للصندوق االستئماين •
  تيسري إجراء استعراض لربنامج البداية السريعة •

فرز مقترحات مشاريع الصندوق   ١٢
االستئماين من حيث اكتماهلا 

  ليوصالحيتها للتمو

   مشروع مقترح٢٠٠فرز ما يقدر بنحو  •
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  املرفق الثاين

  إجراء بشأن إدراج أنشطة جديدة يف خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي

  موجز
الغرض من اإلجراء احلايل توفري آلية بسيطة وواضحة وشفافة وتشاركية إلضافة أنشطة جديدة   - ١

  .إىل خطة العمل العاملية
املدرجة يف الوقت الراهن يف خطة العمل العاملية، أو ال يقصد باإلجراء ذاته استعراض األنشطة   - ٢

تغيري حالة اجلدول جيم، بالشكل الوارد به يف تقرير الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد 
  .)SAICM/ICCM.1/7(الكيميائية 

  .واد الكيميائيةيسري اإلجراء بدءاً من اية الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة امل  - ٣

  اإلجراء املقترح  -أوالً 
جيوز لصاحب مصلحة أو فريق من أصحاب املصلحة تقدمي مقترحات بأنشطة إضافية تدرج   - ٤

  .يف خطة العمل العاملية
تتألف آلية مناقشة املقترحات اخلاصة بإدراج أنشطة جديدة يف خطة العمل العاملية، والتصديق   - ٥

  :يةعليها، من اخلطوات التال
ترد إشارة مرجعية (املصلحة املقدم للمقترح وثيقة تسويغ ) أصحاب(يعد صاحب   )أ(  

  ؛)يف الفصل الثاين ملوجز مبحتوياا
املصلحة بالوثيقة إىل األمانة كما جيب إرسال نسخة منها ) أصحاب(يبعث صاحب   )ب(  
االتصال ) حلقات( تقترح حلقة .االتصال اإلقليمية ملناقشاا على الصعيد اإلقليمي) حلقات(إىل حلقة 

اإلقليمية إدراج بند يف جدول األعمال للسماح بتلك املناقشة يف االجتماع اإلقليمي التايل 
) حلقات(وتقوم حلقة . ، أو أي عملية تشاورية أخرى، حسبما يتناسب)االجتماعات اإلقليمية التالية(

  شاورات؛االتصال اإلقليمية بإحاطة األمانة علماً بنتيجة تلك امل
تضع املشاورات اإلقليمية قائمة بعدد حمدود من املقترحات ذات األولوية إلدراجها   )ج(  

يف جدول أعمال االجتماع التايل للفريق العامل املفتوح العضوية، مع األخذ يف االعتبار بوثيقة التسويغ 
  املصلحة؛) أصحاب(اليت قدمها صاحب 

اردة هلا إىل جانب القائمة املوضوعة وفقاً تقوم األمانة بنشر املقترحات الو  )د(  
آنفاً يف موقع النهج االستراتيجي على شبكة الويب، مع توجيه الدعوة إىل أصحاب ) ج( ٥ للفقرة

ويتم جتميع التعليقات اليت تتلقاها األمانة ونشرها على موقع شبكة . املصلحة لتقدمي تعليقات عليها
 للمقترح أو معارضة له، وينبغي ذكر مربر واضح للتعليقات وقد تكون هذه التعليقات مؤيدة. الويب
  املقدمة؛
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املصلحة الذي قدم املقترح بالنظر يف التعليقات من أجل ) أصحاب(يقوم صاحب   )ه(  
وبعدئذ ترسل الوثيقة املنقحة إىل األمانة لنشرها على . إدخال مزيد من التعديالت حسبما يتناسب

  كة الويب؛موقع النهج االستراتيجي على شب
) ج( ٥ ينظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف قوائم األولوية املوضوعة وفقاً للفقرة  )و(  

ويقوم صاحب . أدناه) ز( ٥ آنفاً، وتقييم املقترحات املدرجة فيها، مع مراعاة املعايري الواردة يف الفقرة
وخيتار الفريق العامل . قترحهماملصلحة بتقدمي املقترح إىل االجتماع مع تقدمي مربرات مل) أصحاب(

  املفتوح العضوية عدداً حمدوداً من املقترحات إلحالتها إىل املؤمتر؛
  : حسبما يتناسب، املعايري التالية،يراعي الفريق العامل املفتوح العضوية  )ز(  

  صلة املقترح بأهداف اإلستراتيجية اجلامعة للسياسات؛  ‘١’
ترح من آثار ضارة على صحة البشر وعلى مدى ما للقضية احملددة يف املق  ‘٢’

  البيئة؛
  حجم املشكلة احملددة؛  ‘٣’
  تكلفة النشاط املقترح وفائدته؛  ‘٤’
القدرة على املسامهة يف تنفيذ املشاركني للنهج االستراتيجي أو بناء   ‘٥’

  قدرام؛
 األثر احملتمل على ميزانية أمانة النهج االستراتيجي وموارد برنامج البداية  ‘٦’

  السريعة؛
  عدم التعارض مع السياسات أو االتفاقات الدولية القائمة وتكامله معها؛  ‘٧’

يناقش املؤمتر الوثيقة احملالة إليه وينظر فيها من أجل التصديق عليها أو اختاذ إجراء   )ح(
  .بشأا حسبما يتناسب

  املضامني املقترحة لوثيقة التسويغ  -ثانياً 
  : املعلومات التالية على األقلتتألف وثيقة التسويغ من  - ٦

موجز مقتضب للمعلومات األساسية، مبا يف ذلك صلة النشاط حبماية صحة البشر   )أ(  
  والبيئة؛

الطرق اليت قد يساهم ا النشاط يف الوفاء بااللتزامات واألهداف واألولويات   )ب(  
  واالحتياجات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية؛

  كس ا النشاط أفضل املمارسات واليت يكون فعاالً بفضلها؛الطرق اليت يع  )ج(  
مع (معلومات بشأن وسائل تنفيذ النشاط على الصعيد القطري أو مستوى املشارك   )د(  

  ؛)ضرب أمثال
  .استنتاجات ومقترح حمدد  )ه(  
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وكقاعدة عامة، ينبغي لوثيقة التسويغ أن تتضمن وصفاً للنشاط ذاته، مبا يف ذلك نطاق   - ٧
، وجمال عمل خطة العمل العاملية اليت قد يدرج النشاط )الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو العاملي(نشاط ال

كما ينبغي أن حيدد النشطاء واألرقام املستهدفة . فيه، وملخص لوثاقة صلته حبماية صحة البشر والبيئة
وينبغي . شاط املقترحواألطر الزمنية ومؤشرات التقدم املقترحة وجوانب التنفيذ ذات الصلة بالن

للمقترح الرئيسي أن يسعى جاهداً، عند اقتراح نشاط حمدد، إىل جتنب االزدواجية مع أنشطة أخرى 
  .مدرجة بالفعل يف اجلدولني ألف وباء من خطة العمل العاملية

وملزيد من التسويغ، ميكن للمقترِح الرئيسي أن ينظر يف استكمال املقترح مبزيد من املعلومات   - ٨
  .كلما كانت متاحة

ميكن أن تتضمن وثيقة التسويغ وصفاً موجزاً للكيفية اليت ميكن أن يساهم ا النشاط املقترح   - ٩
يف الوفاء بااللتزامات املقطوعة مبوجب إعالن ديب، واألهداف املدرجة يف الفصل الرابع من 

 من خطة العمل ٨ و٧ قرتنياإلستراتيجية اجلامعة للسياسات، واألولويات العامة املطروحة يف الف
  .العاملية
  .ينبغي أال يتجاوز طول وثيقة التسويغ مخس صفحات، باستثناء املراجع اخلارجية واملرفقات  - ١٠
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  املرفق الثالث

  طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ

  توجيهات عامة  -أوالً 
ط التالية عند صياغة توجيهات عامة بشأن طريقة الرد على ينبغي أن تنظر األمانة يف النقا  - ١

وينبغي أن تدخل هذه النقاط يف التوجيهات املطلوبة . استبيان يقوم جبمع البيانات الالزمة لكل مؤشر
  :لكل مؤشر على حدة على النحو املذكور يف الفصل الثاين أدناه

 إلكترونية بسيطة جلمع البيانات تجمع البيانات من أصحاب املصلحة باستخدام أداة  )أ(
وهناك حاجة إىل توجيهات جامعة تفسر املؤشرات وطريقة الرد على أداة مجع . تطورها األمانة

  البيانات؛
يقترح التركيز على النواتج يف املرحلة الراهنة لتهيئة أفضل الفرص لتحقيق النتائج   )ب(

أن توضع مستقبالً مؤشرات لقياس أثر اإلدارة السليمة وينبغي . املعبرة عن خمتلف البلدان واألقاليم
فهناك، على سبيل املثال، جمال رئيسي لالهتمام يف . للمواد الكيميائية لتقييم مدى فعالية اجلهود املبذولة

  هذا الصدد، يتمثل يف البيانات اخلاصة مبستويات املواد الكيميائية يف الوسائط البيئية والبشرية؛
احلكومات : موعة واحدة من املؤشرات جلميع أصحاب املصلحةوتقترح جم  )ج(

وهناك حاجة إىل توفري إرشادات ملختلف أنواع . واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
 وعلى سبيل املثال فإن املنظمات الدولية ،أصحاب املصلحة بشأن طريقة الرد على أداة مجع البيانات

لبلدان ولكنها تقدم مساعدة أو تضم أعضاًء يف جمموعة واسعة من البلدان، حتتاج إىل اليت تقع يف أحد ا
  توجيهات بشأن تقدمي البيانات؛

  جيري أيضاً تشجيع تقدمي تقارير إبالغ تكميلية؛  )د(
يوصى بأن توفر احلكومات فرصة إلجراء مشاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين   )ه(

احلكومية احمللية يف الردود اليت  ميكن إبراز األعمال اليت تقوم ا املنظمات غريعلى املستوى الوطين لكي 
وهناك حاجة إىل املوازنة بني مدى الشمول الذي ينبغي أن تكون عليه . تقدم على املستوى القطري

  الردود والتحديات العملية اللوجستية املرتبطة جبمع املعلومات؛
الشكل الذي جيعلها تستفيد من اآلليات احلالية اخلاصة ينبغي وضع هيكل املؤشرات ب  )و(

  بتقدمي التقارير وتاليف االزدواجية مع تقدمي التقارير إىل االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف؛
من الالزم أن يتضمن كل مؤشر توجيهاً واضحاً للجوانب اليت ينبغي أن تشملها   )ز(

وبالنسبة للعديد من املؤشرات، ميكن مجع البيانات من خالل قائمة . ةالقياسات ونوع املعلومات املطلوب
وبالنسبة ألي مؤشر مدرج ذه القائمة، ينبغي وضع خيار سادس حتت بند . من مخسة خيارات ممكنة

، حبيث ميكن للموجبني إدراج أنشطتهم احملددة اليت قد ال تظهر بوضوح يف قائمة اخليارات "أخرى"
  للتقرير أن يبني اخليارات املختارة من القائمة املُقدمة؛وينبغي . املوحدة
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وباإلضافة إىل البيانات املقرر مجعها املبينة يف التوجيهات األولية اخلاصة بكل مؤشر،   )ح(
ستكون هناك فرصة إلضافة نص سردي إلدراج معلومات حمددة بشأن أنشطة ذات صلة ميكن أن 

  ر؛تكَمل املعلومات الواردة بالتقري
، أو "كافية"مثل (تتضمن أوصافاً ملتبسة  من الالزم أن تكون املؤشرات واضحة وأال  )ط(

  ؛")نشطة"
  :ينبغي أن تتضمن املؤشرات وصفاً إضافياً يشري إىل حالة التنفيذ  )ي(

  التنفيذ غري مدرج باخلطة؛  ‘١’
  التنفيذ جاري التحضري له؛  ‘٢’
  جاري التنفيذ؛  ‘٣’
  قيد االستعراض؛   ‘٤’

ميكن ألصحاب الردود استكمال املعلومات اخلاصة حبالة التنفيذ بذكر السنة اليت   )ك(
وستكون املعلومات اخلاصة بالتاريخ املقرر . اكتملت فيها اآللية أو النشاط، أو حتديثها أو تنقيحها

  الستكمال هذه اآللية أو النشاط حمل تقدير؛
  ستراتيجي على اإلنترنت؛سوف تنشر مجيع التقارير يف موقع النهج اال  )ل(
، جيوز ألصحاب الردود أن ٢٠١١ خالا يف التقرير املرحلي سنةابالنسبة ملد  )م(

  . ٢٠١٠يستخدموا كنقطة بداية هلم ردودهم على التقرير األساسي لعام 

 املؤشرات اخلاصة بتقدمي اجلهات صاحبة املصلحة للتقارير اخلاصة بسري العمل يف تنفيذ النهج  - ثانياً
  االستراتيجي

توضح اجلداول التالية البيانات املقرر مجعها على املستوى الوطين ورصدها على املستويني   - ٢
  .اإلقليمي والعاملي

 ينبغي استكمال التوجيهات لكل مؤشـر       توجيهات أولية   املؤشر  
على أساس التعليقات املقدمة أدناه ويف التوجيهات العامة        

   أعالهالواردة يف الفصل األول
  تقليل املخاطر

اليت تنفِّذ ) واملنظمات(عدد البلدان   - ١
األدوات املتفق عليها إلدارة املواد 

  الكيميائية

ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات األدوات املعترف ا 
اليت أعدا املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني 

ائية، مثل منظمة املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمي
األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومدونة قواعد السلوك 
بشأن توزيع واستعمال مبيدات اآلفات، وتوجيهات إنشاء 
سجالت إطالق ونقل امللوثات وبرامج اإلدارة اجليدة 

وتشمل هذه األدوات األدوات . للمنتجات يف الصناعة
  .اخلاصة مبنع التلوث
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املؤشر أيضاً أدوات حتديد املواد وينبغي أن يشمل هذا 
الكيميائية املستعملة يف البلد؛ مثل قوائم اجلرد ونظم 

  .تسجيل مبيدات اآلفات، ونظم املعلومات اجلمركية إخل
وبالنسبة للمنظمات غري احلكومية ينبغي أن يسمح هذا 
املؤشر أيضاً بإعداد تقارير عن قوائم اجلرد اخلاصة لدى 

  .املنظمة
 تشمل هذه التوجيهات قائمة حمددة باألدوات وينبغي أن

اليت تستعمل يف أغراض التبليغ، مع إمكانية توفري معلومات 
  .إضافية عن أدوات حمددة أخرى

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٢
آليات تتناول الفئات الرئيسية من 

  املواد الكيميائية

 عن اآلليات تستطيع البلدان واملنظمات أن تعد تقارير
القائمة لديها ملعاجلة فئات املواد الكيميائية اليت مت تعيينها 
كأولويات على أساس عملية حتديد األولويات على 

  .املنظمات/الصعيد الوطين
  :وتشمل اآلليات اليت يتعين النظر فيها

 التشريع •
 اللوائح •
 الربامج •
  االتفاقات •

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٣
  يبات إلدارة النفايات اخلطرةترت

ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات أنظمة اإلدارة السليمة 
  :بيئياً للنفايات

 قوائم جرد النفايات •
 التشريع •
 السياسات العامة •
  نظم التصاريح •

اليت تقوم ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٤
بأنشطة تنتج بيانات رصد بشأن 
 مواد خمتارة منتقاة بيئية وخاصة

  بصحة البشر ذات أولوية 

ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات جهود الرصد البيئي 
  :واألحيائي

 الرصد البيئي •
 الرصد األحيائي البشري •
 رصد حاالت التسمم البشري •
 احلوادث الكيميائية •

والبلدان واملنظمات مدعوة إلبالغ البيانات عن هذه 
  امللوثات املنقاة

اليت لديها ) نظماتوامل(عدد البلدان   - ٥
آليات لتحديد األولويات املتعلقة 

  بتقليل املخاطر

  :ينبغي أن يراعي مجع البيانات
  أنشطة تقييم املخاطر على أساس علمي  •
أنشطة إدارة املخاطر، مبا يف ذلك أنشطة منع   •

  التلوث
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  املعارف واملعلومات

اليت توفّر ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٦
اً للمعايري املوحدة معلومات وفق

  دولياً

  :ينبغي أن تراعي عملية مجع البيانات
تنفيذ النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد  •

 الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها
وضع البطاقات التعريفية وفقاً للمبادئ التوجيهية  •

 الوطنية وتوافر معلومات موحدة عن املخاطر
نبغي أن تقدم املنظمات اإلقليمية ي(املبادرات اإلقليمية 

  )تقارير عنها
اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٧

استراتيجيات حمددة مطبقة لتبليغ 
املعلومات بشأن املخاطر املرتبطة 
باملواد الكيميائية اليت تتعرض هلا 

  الفئات املُعرضة

ة ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها عمليات تشاوري
وتدريبية موجهة للفئات املعرضة كالنساء واألطفال وكبار 
السن والعمال املهاجرين وأن تأخذ يف االعتبار الظروف 

  االجتماعية واالقتصادية كلما أمكن

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٨
  برامج حبثية

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها نوع األحباث 
  :ااجلاري متويله

 تقييم الصحة البشرية •
 التقييم البيئي •
 األحباث بشأن البدائل األكثر أماناً •
  األحباث بشأن اإلنتاج األكثر نظافة •

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   - ٩
مواقع شبكية توفِّر معلومات 

  ألصحاب املصلحة

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها املواقع الشبكية 
  ملعلومات ذات الصلةاليت تقدم ا

  أسلوب اإلدارة
اليت ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٠

  التزمت بتنفيذ النهج االستراتيجي
. ينبغي إدراج قائمة باآلليات احملتملة لتوضيح هذا االلتزام

خطط تنفيذ النهج : ومن األمثلة اليت يتعين النظر فيها
جمالس االستراتيجي والسياسات والربامج الوطنية وقرارات 

 ،اإلدارة أو األجهزة الرئاسية األخرى على الصعيد الوطين
  .إخل

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   -١١
آلية تنسيق بني أصحاب املصلحة 

  املتعددين

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها أنواع أصحاب 
  :املصلحة املعنيني

اهليئات العمالة والصحة والقطاع العام والقطاع اخلاص و
  .العلمية، إخل

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٢
آليات لتنفيذ األولويات الدولية 

  الرئيسية بشأن املواد الكيميائية

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها قائمة باالتفاقات 
البيئية متعددة األطراف، إىل جانب االتفاقات اإلقليمية 

  ةاألخرى أو الصكوك الدولي
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  بناء القدرات والتعاون التقين
اليت توفِّر ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٣

للمساعدة على ) مالية وعينية(موارد 
بناء القدرات والتعاون التقين مع 

  البلدان األخرى

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها املساعدة املقدمة 
  ا مبرحلة انتقالإىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

اليت ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٤
حددت احتياجاا وأولوياا الوطنية 
املتعلقة ببناء القدرات بشأن اإلدارة 

  السليمة للمواد الكيميائية

ينبغي أن تركِّز عملية مجع البيانات على اخلطط املتاحة 
  واملعلنة

املشاركة ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٥
عاون اإلقليمي بشأن املسائل يف الت

املتصلة باإلدارة السليمة للمواد 
  الكيميائية

ينبغي أن يشمل مجع البيانات التعاون اإلقليمي بشأن 
التقليل من املخاطر، واملعارف واملعلومات وأسلوب 

  اإلدارة، وبناء القدرات، واالجتار الدويل غري املشروع

واد عدد البلدان اليت تدرِج إدارة امل  -١٦
الكيميائية يف براجمها اخلاصة 

  باملساعدة اإلمنائية

ال من جانب البلدان /ينبغي أن يشمل ذلك اإلجابة نعم
  املاحنة واملتلقية

اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٧
مشاريع مدعومة من الصندوق 
االستئماين لربنامج البداية السريعة 

  التابع للنهج االستراتيجي

عدد املشاريع وجمموع مبالغ التمويل ملشاريع التبليغ عن 
ويوصى باستعمال البيانات . برنامج البداية السريعة

املتجمعة من تقارير الس التنفيذي لربنامج البداية 
  .السريعة بدالً من مجع معلومات من البلدان

  
اليت لديها ) واملنظمات(عدد البلدان   -١٨

مشاريع لإلدارة السليمة للمواد 
كيميائية بدعم من مصادر متويل ال

خالف التمويل من برنامج (أخرى 
  )البداية السريعة

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها قائمة باملؤسسات 
اليت تقدم دعماً ملشاريع قائمة، وينبغي أن يشمل ذلك 

   غري الرحبيةاتالقطاع اخلاص والقطاع

  االجتار الدويل غري املشروع
دان اليت يوجد لديها آليات عدد البل  -١٩

ملنع االجتار غري املشروع يف املواد 
الكيميائية السمية واخلطرة واملقيدة 

  بشدة، كلٍ على حدة

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها قائمة باآلليات من 
  . إخل،قبيل التشريع واللوائح والربامج والتصاريح

وادث االجتار وتشجِع احلكومات على اإلبالغ عن عدد ح
غري املشروع وتقدمي معلومات عن التحديات اليت تواجه 

  يف جهودها ملنع االجتار الدويل غري املشروع
عدد البلدان اليت لديها آليات ملنع   -٢٠

االجتار غري املشروع يف النفايات 
  اخلطرة

ينبغي أن تشمل البيانات اليت يتم مجعها قائمة باآلليات، 
  ائح والربامج، والتصاريحمثل التشريع، واللو
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  إعداد التقارير  - ثالثاً
  :قد يرغب املؤمتر يف أن  - ٣

  يعتمد املؤشرات املبينة يف الفرع ثانياً أعاله؛  )أ(
يطلب من األمانة االنتهاء من وضع التوجيهات العامة والتوجيهات الفردية حول   )ب(

 بعد ذلك بإعداد توجيهات عامة وطلب وسوف تقوم األمانة. كيفية مجع البيانات اخلاصة بكل مؤشر
وينبغي لإلعالنات بشأن توافر اإلرشادات اخلاصة بالتعليقات أن . التعليق عليها قبل تقدمي أي تقرير

  حلقات االتصال التابعة للمنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية؛ ترسل إىل
 الربع األول من يطلب إىل األمانة إعداد تقرير عن تقديرات خط األساس يف  )ج(

وسوف ينبين هذا التقرير عن تقديرات خط األساس على أحدث البيانات عن الفترة من . ٢٠١٠ سنة
وسوف تدعو األمانة إىل تقدمي التعليقات على هذا التقرير عند التحضري لالجتماع . ٢٠٠٨  إىل٢٠٠٦

  الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية؛
 يف التعليقات الواردة من الفريق العامل املفتوح العضوية يدعو األمانة إىل النظر  )د(

  وإدخال أي تعديالت ضرورية على أداة مجع البيانات؛
يطلب إىل األمانة أن تأخذ يف االعتبار لدى طلب البيانات أي تعديالت تكون قد   )ه(

كمال التقرير أدخلت على أداة مجع البيانات وأي تقدم حتقق منذ التقرير األساسي، لكي ميكن است
وينبغي حتديد مواعيد تقدمي التقارير املرحلية املستقبلية بطريقة . ٢٠١١ املرحلي األول يف موعد غايته

  تمكِّن من استخدام املعلومات الواردة ا من جانب اجتماعات املؤمتر املستقبلية؛
  رئيسية؛يطلب من األمانة حتليل التقارير وتقدمي ملخص موجز حيدد االجتاهات ال  )و(
يجري تقييماً رمسي ملدى التقدم يف تنفيذ النهج االستراتيجي يف الدورة الثالثة، مع   )ز(

  .مراعاة التقارير آنفة الذكر
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  املرفق الرابع

مبادئ توجيهية مقترحة حللقات االتصال الوطنية التابعة للنهج االستراتيجي، كجزء من 
: يةت اإلدارة الوطنية للمواد الكيميائاجلهود الرامية لتعزيز وحتديد أولويات قدرا

  مقترح مقدم من إقليم أفريقيا

اُقترحت هذه املبادئ التوجيهية لكي ينظر فيها املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية أثناء   - ١
وترد املبادئ التوجيهية . وقد أُعدت هذه املبادئ يف ضوء اخلربات داخل إقليم أفريقيا. دورته الثانية

  .قترحة أدناهامل
  : ينبغي حللقة االتصال الوطنية أن تكون مسؤولة عن  - ٢

إنشاء مكتب وطين للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مع توفري   )أ(
  اعتماد سنوي للميزانية؛

القيام مقام قناة فعالة لالتصاالت بشأن النهج االستراتيجي على الصعيدين الوطين   )ب(
يمي، وتأمني جوانب التآزر مع حلقات االتصال التابعة لالتفاقات البيئية متعددة األطراف اخلاصة واإلقل

  باملواد الكيميائية والنفايات؛
إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات وبني املؤسسات لتنفيذ النهج االستراتيجي، تضم   )ج(

  ممثلني للمنظمات غري احلكومية؛
  االستراتيجي على الصعيدين الوطين واحمللي؛تيسري جهود تنفيذ النهج   )د(
  طلب وتنظيم مسامهات وثيقة الصلة بالنهج االستراتيجي من القطاعات والعاملني؛  )ه(
إقامة االتصال مع حلقات االتصال دون اإلقليمية واإلقليمية وذلك لتيسري التنسيق   )و(

  والتعاون يف تنفيذ النهج االستراتيجي؛
   اإلقليمية لعرضها أثناء دورات املؤمتر؛دعم بلورة املواقف  )ز(
تيسري تقدمي التقارير املرحلية إىل حلقة االتصال اإلقليمية واملؤمتر بشأن تنفيذ النهج   )ح(
  .االستراتيجي
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  املرفق اخلامس

  الرفيع املستوى اجلزء مناقشات املائدة املستديرة أثناءمواجيز 

  معلومات أساسية 
ة للشرحية الرفيعة املستوى يف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل إلدارة املواد اختذت الدورة االفتتاحي  - ١

تناولت األوىل قضية .  شكل مناقشيت مائدة مستديرة٢٠٠٩مايو / أيار١٥الكيميائية يوم اجلمعة 
رة وحضر مناقشات املائدة املستدي. ائيةيالتمويل فيما تناولت الثانية الصحة العامة والبيئة واملواد الكيم

ممثلون عن احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، والصناعة واتمع املدين وترأس كالً من مناقشيت 
  .املائدة املستديرة السيد بول هونن

املضي قدماً يف تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية : متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  -لف أ
  للمواد الكيميائية

  ملقدمةا  - ١
ربادوس؛ والسيد ألفريد ويلز، نائب ينيس لوي وزير البيئة، بضمت املائدة املستديرة السيد د  - ٢

املدير العام إلدارة املياه وشؤون البيئة، جنوب أفريقيا؛ والسيد دان ريفسيندر، نائب مساعد وزير البيئة 
 شتاينر، املدير التنفيذي أكيم؛ والسيد والتنمية املستدامة، وزارة اخلارجية الواليات املتحدة األمريكية

لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والسيد أوالف كجورفني، مساعد األمني العام واملدير، برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي؛ والسيد ستيف غورمان، املنسق التنفيذي ملرفق البيئة العاملية، البنك الدويل؛ والسيد 

يب ولس الدويل لرابطات املواد الكيميائية واملدير التنفيذي للمجلس األورألني بريوي، أمني الس، وا
  .للصناعات الكيميائية؛ والسيد جوديغاجني، الصندوق االستئماين للصحة البيئية

أوضح رئيس املناقشات عند تقدميه للمائدة املستديرة أن غرضها هو توفري بداية سريعة   - ٣
 عن طريق إتاحة الفرصة أمام املشاركني لالستماع لآلراء الشخصية للشرحية الرفيعة املستوى وذلك

 املستوى بشأن مسألة التمويل وذلك يف مناقشة جتاوبية غري يوألفكار الوزراء وأعضاء الفريق الرفيع
  .رمسية
فبصدد إشارته إىل العدد املتزايد من : أبدى املدير التنفيذي بعض املالحظات اإلطارية  - ٤

ية بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتزايد إنتاج املواد الكيميائية، صرح بأن الصكوك الدول
القضية الرئيسية تتمثل يف التوفيق بني اإلقبال على االلتزامات السياسية والقدرة على تقدمي املوارد املالية 

 لإلدارة السليمة وشجع املشاركني على حبث كيفية اجتذاب دعم مجاهريي أوسع. الضرورية لتنفيذها
وأضاف، يف هذا . للمواد الكيميائية، اليت قال إنه سيكون مهماً إلدرار كلٍ من األموال العامة واخلاصة

السياق، أن هناك حاجة إىل إعادة النظر يف الكيفية اليت ميكن ا لألجهزة والوكاالت الدولية الناشطة 
وحتقيقاً هلذه . عالية أكرب، واإلفراج عن املوارد املاليةيف جمال إدارة املواد الكيميائية أن تعمل معاً بف

 الستكشاف جوانب ٢٠١٠الغاية، أعلن أن برنامج األمم املتحدة للبيئة اقترح عقد اجتماع يف أوائل 
  .التآزر بني أصحاب املصلحة
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  املناقشة  - ٢
  :مث بحث املشاركون املسألتني التاليتني  - ٥

  ام املوارد املالية احلالية بصورة أكثر فعالية وكيفية ذلك؛ ما إذا كان باإلمكان استخد  )أ(
  .ما إذا كان املزيد من املوارد مطلوباً وكيفية حشد هذه املوارد  )ب(

ويف أعقاب مناقشة تفصيلية بني أعضاء الفريق، دعي احلاضرون إىل طرح األسئلة وإلقاء   - ٦
  .الكلمات

  : لىاشتملت املواضيع الرئيسية للمناقشة ع  - ٧
مت إبراز مرغوبية إدماج إدارة املواد الكيميائية السليمة : اإلدماج يف التيار الرئيسي  )أ(

ذلك أن إدارة املواد الكيميائية قضية متشعبة، حتتاج إىل . وحتديد أولوياا يف إطار السياسات العامة
. صحة اإلنسان، والبيئة والطاقةاالهتمام يف سياقات خمتلفة، مبا يف ذلك التنمية االقتصادية، والزراعة، و

وأن تنسيق السياسات يتيح مزايا متعددة حمتملة من بينها حتسني جوانب التآزر بني جماالت املسؤولية، 
  وزيادة فعالية التدخالت السياسية والوصول إىل املوارد املالية؛

 مجيع أشار املشاركون إىل أمهية ضمان أن يكون: تعميق الوعي والتوافر امليسور  )ب(
أصحاب املصلحة على وعي بنطاق املصادر احلالية للتمويل واملساعدة العينية املتاحة ملساعدم على 

  الوفاء بالتزامام واحتياجام؛
مت التأكيد بدرجة كبرية على ضرورة حتسني التشارك يف مسؤولية توفري : املساواة  )ج(

وضرورة إيالء االعتبار لطرق .  برنامج البداية السريعةموارد مالية، بطرق من بينها زيادة عدد املاحنني يف
  زيادة املسامهات من البلدان املتلقية والقطاع اخلاص واتمع املدين؛

كان هناك إدراك عام أن من مصلحة كل من املاحنني واملتلقني : الفعالية واملؤشرات  )د(
. فق على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةلة وبشأن جدوى األموال اليت تنءضمان زيادة الشفافية واملسا

  وأُبرزت أمهية حتسني املؤشرات وإعداد التقارير؛
كان من املهم تشجيع توسيع نطاق : تنسيق السياسات وحتقيق التماسك بينها  )ه(

االتصاالت، وتقاسم املعلومات والتعليم بني احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، ودوائر األعمال 
ج قائم على املشاركة؛. تمع املدينوا وقد أدرك النهج االستراتيجي عن حق أمهية إتباع  

جيري تقاسم املعلومات وتعميق الوعي والتدريب : القطاع اخلاص واتمع املدين  )و(
وتقدمي املسامهات العينية، جنباً إىل جنب مع املسامهات يف جمال السياسات العامة من جانب القطاع 

  . واتمع املدين؛ وهذه املسامهات هلا دور حاسماخلاص
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  االستنتاجات  - ٣
وبصدد اإلجياز حدد الرئيس عدداً من االستنتاجات العريضة اليت استشفها من املناقشات   - ٨

  :وذلك على النحو التايل
أن أن هناك مصادر متعددة للموارد املالية املتاحة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، و  )أ(

وساد إدراك عام بأن احتياجات البلدان تتفاوت، وأنه ينبغي املوائمة بني . مثة قوة كامنة يف هذا التعدد
فقيام صندوق واحد، مثالً، ال يستطيع أن يفي بتعدد . الدعم املايل وبني االحتياجات احملددة

  االحتياجات القائمة؛
فالبلدان ال تقوم بالضرورة . الً كامالًإن املوارد احلالية لألموال ليست مستغلة استغال  )ب(

وأن هناك حاجة إىل املزيد من . باجتذاب موارد من املصادر املتاحة، مبا يف ذلك نهج التمويل املشترك
الدعم للبلدان الذي ميكن أن يتخذ شكل موجِه عملي ملصادر التمويل، وتقدمي الدعم يف عملية تقدمي 

  وذلك مما ييسر التقدميات إىل مصادر التمويل؛"  توقيتوكالة"الطلبات فيما يطلق عليه 
أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية هي قضية متشعبة، حتتاج إىل تقييم ومعاجلة يف   )ج(

وينبغي تشجيع . سياق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية على مجيع املستويات ذات الصلة
  د من جانب احلكومات الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية؛اجلهود املتواصلة يف هذا الصد

وقد أشار . هناك تقدير للنهج االستراتيجي وبرنامج البداية السريعة التابع له  )د(
املشاركون إىل حتسينات مثل وجود قاعدة أكرب وأوسع للتمويل وزيادة الدعم ملساعدة احلكومات على 

  تقدمي طلبات متويل ناجحة؛ 
ناك مربرات قوية للموارد اإلضافية اليت يتم توفريها للوفاء بأهداف النهج أن ه  )ه(

االستراتيجي مبا يف ذلك ملعاجلة قضايا السياسات العامة الناشئة ومساعدة البلدان على االنتقال من 
ومن القضايا الرئيسية ما إذا . مرحلة التصديق وحتديد أولويات السياسات العامة إىل مرحلة التنفيذ

انت األموال املوجودة حالياً تفي باحتياجات املستخدمني من زاوية الكفاية، احلصول عليها بيسر ك
إن إجياد املزيد من املوارد املالية لن يكون أمراً سهالً، وخباصة . واالعتماد عليها إىل جانب أمور أخرى

لرغم من أن قضايا أخرى مثل وعلى ا. أن مجيع قطاعات اتمع قد تضررت من األزمة املالية العاملية
وأن هناك حاجة لالستكشاف . التغري املناخي، تتنافس على املوارد، فإا ميكن أن تكون مصدراً لألفكار

  بصورة أعمق ملنطق السياسات اجلماهريية الذي ميكن أن يكون ضرورياً لتربير موارد إضافية؛
يائية لدى مرفق البيئة العاملية، على الرغم من وجود دعم لتوسيع نافذة املواد الكيم  )و(

  فقد مت إدراك أن مرفق البيئة العاملية هو واحد من مصادر كثرية للتمويل وأن جمال واليته أمر مشكل؛
أن من املهم إيالء املزيد من البحث لتحسني أوجه التآزر بني املنظمات الدولية احلالية   )ز(

وأن أهداف ذلك البحث قد يشتمل على كيفية .  الكيميائيةاليت توفر التمويل لإلدارة املسؤولة للمواد
مراعاة اآلليات املالية الناشئة من حيث عالقتها بتغري املناخ؛ كيفية تشجيع التوسع يف إدماج السياسات 
العامة وتوافقها؛ وكيفية حشد وجذب موارد أكثر تشمل، على سبيل املثال، املصارف اإلقليمية؛ 

  ملعامالت التجارية بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة؛وكيفية تقليل تكاليف ا
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ميكن إيالء االعتبار إىل الدور الذي قد تلعبه الصكوك االقتصادية يف تشجيع اإلدارة   )ح(
ذلك أن بعض البلدان تستخدم اآلن بالفعل نهجاً خمتلفة، ميكن دراستها . السليمة للمواد الكيميائية

  .وتقييمها

  لبيئة وإدارة املواد الكيميائيةالصحة العامة، وا  –باء 
  املقدمة  - ١

افتتح السيد إيفان إرزن، رئيس املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية املائدة املستديرة، وأشار   - ١
إىل أن تركيز هذه الدورة ينصب على حتسني أوجه التآزر بني الصحة والبيئة باالستفادة من العمل اجليد 

ويف هذا الصدد، رحب الرئيس باعتماد املؤمتر يف اليوم السابق لقرار . ع أحناء العاملاجلاري حالياً يف مجي
  .بشأن اجلوانب الصحية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

كان املشاركون يف املائدة املستديرة هم السيد ديفيد مواكيوسا، وزير الصحة والرعاية   - ٢
؛ والسيدة جادامبا تسوملون، نائبة وزير الصحة يف منغوليا؛ االجتماعية يف مجهورية ترتانيا املتحدة

والسيدة إليزابت فاليمو، وزيرة الدولة لوزارة البيئة يف السويد؛ والسيدة ماريا نيريا، مديرة الصحة 
والسيد بن فان بريدن، نائب الرئيس التنفيذي بشركة شيل كيميكالز؛   منظمة الصحة العاملية؛،والبيئة

يسر، فرع الصحة والسالمة البيئية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ والسيد روب ف
  .والسيد بيتر أوريس، االحتاد العاملي لرابطات الصحة العامة

  املناقشة  - ٢
واستجابة لدعوة لتأطري السياق احلايل بالنسبة إلنتاج املواد الكيميائية والتأثريات الصحية ذات   - ٣

 السيدة نريا إىل الثغرة القائمة بني املعارف عن التأثريات الصحية البشرية واسعة النطاق الصلة، أشارت
اليت تنجم عن اإلدارة الرديئة للمواد الكيميائية وبني القدرة على االستجابة يف الوقت املناسب وبأسلوب 

ها أن نسبة عاملية عالية وبصدد مالحظت. مناسب من خالل السياسات العامة، والتدابري املالية واإلجرائية
من العبء الكُلِّي لألمراض، يعزى للبيئة مبا يف ذلك التعرض للمواد الكيميائية، فقد حثت احلكومات 

على استكشاف جوانب التآزر والفرص لالستفادة من املزايا املشتركة  والقطاع اخلاص واتمع املدين
ج األفضل للخربات الصحية واملعارف يف مجيع جماالت العائدة من حتسني إدارة املواد الكيميائية والدم

  .إدارة املواد الكيميائية
  :مث انتقلت املائدة املستديرة إىل مناقشة خرباء انصبت على ثالثة موضوعات  - ٤

 االجتاهات العاملية يف إنتاج املواد الكيميائية، والتأثريات احملتملة على صحة البشر  )أ(
   املستدامة؛وتداعيات ذلك على التنمية

املستوى احلايل ملشاركة القطاع الصحي يف عملية النهج االستراتيجي والدروس   )ب(
  املستفادة من ذلك؛ 

  .أفكار لتحسني النهج احلالية للجوانب الصحية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )ج(
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  :أما املواضيع اليت ختللت مناقشة اخلرباء فقد اشتملت على  - ٥
 أن إنتاج املواد الكيميائية آخذٌ يف التزايد عاملياً، وخاصة يف االقتصادات إدراك  )أ(
فقد أشارت بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن هذا االجتاه سوف : البازغة

   وذلك نتيجة لتزايد الطلب على املنتجات ذات القاعدة الكيميائية؛٢٠٣٠يتواصل على األقل حىت عام 
التسليم بأنه على الرغم من إحراز تقدم طيب يف تفهم التأثريات النامجة عن الكثري   )ب(

من املواد الكيميائية، فأن قدراً كبرياً منها ال يزال حيتاج إىل التوضيح، خاصة فيما يتعلق باآلثار طويلة 
عارف املوجودة فامل: األجل وقصرية األجل خاصة على عبء األمراض ذات الصلة باملواد الكيميائية

  حالياً مل يتم البت يف تقامسها أو فهمها يف بعض احلاالت؛
إدراك أن البلدان تتفاوت من حيث فهمها، وقدراا على، فهم ومتابعة واالستجابة   )ج(

ويف هذا الصدد مت حتديد بناء القدرات والدعم املايل : للحوادث الكيميائية وحاالت التعرض هلذه املواد
وقد مت التعرف على أن أنشطة منظمة الصحة العاملية وبرنامج . ة حتتاج إىل االهتمامكمجاالت حرج

وأن . األمم املتحدة للبيئة، مبا فيها النشاطات الواقعة داخل إطار النهج االستراتيجي تلعب دوراً مهماً
لتعميق الوعي إنشاء مراكز ملعاجلة اإلصابة بالسموم خطوة هامة، غري أنه يلزم بذل اجلهود وتوجيهها 

  ذه املراكز لدى السكان املستهدفني؛
حتديد أوجه االختالف يف مدى قدرة البلدان على إدماج القطاع الصحي يف   )د(

فالتعلم القائم على االستجابة للحوادث يؤكد قيمة : استراتيجيات وخطط عمل إدارة املواد الكيميائية
يني يف مرحلة مبكرة من عملية السياسات اهلامة مع إن تعزيز مشاركة املهنيني الصح. وجود ج منسق

دعم قدرام حيثما تقتضي الضرورة ميكن أن يساعد على التخفيف من تأثري املواد الكيميائية املستعملة 
وميكن زيادة التنسيق عن طريق . يف اتمع احلديث وكذلك يف حتسني القدرة على االستجابة للحوادث

 يف النهج االستراتيجي وحلقات االتصال لالتفاقات الدولية املتعلقة باملواد إنشاء آليات وطنية مدجمة
الكيميائية، وعن طريق العمل من خالل العمليات املشتركة بني الوزارات كتلك اسدة يف تنفيذ إعالن 

  ليربفيل بشأن الصحة والبيئة يف أفريقيا؛
 الكيميائية على كلٍ من املستوى اإلحساس باإلحباط إزاء تبعثر سياسات إدارة املواد  )ه(

فقد خلق هذا التبعثر بلبلة بني أصحاب املصلحة، ورفع من تكاليف العمليات وغالباً ما : الوطين والدويل
ويف نفس الوقت، مع ذلك، مت . جعل من األصعب على القطاع اخلاص أن يشارك مشاركة سليمة

فاملواد الكيميائية وتأثرياا خمتلفة بطبيعتها . امةالتسليم بأنه ال يوجد حل وحيد عن طريق السياسات الع
مثل (وحتتاج إىل إجراءات حمددة حسب كل حالة يف شكل لوائح ومبادرات من جانب القطاع اخلاص 

  .أو نهج الشراكة) املعايري املشتركة واإلشراف على املنتجات
 تعزيز متاسك السياسات أنه على الرغم من أن النهج االستراتيجي قد اضطلع بدور قيم يف  - ٦

العامة، فال زال هناك جمال لتحسني التشاور والتنسيق على املستويات اإلقليمية والدولية مبا يف ذلك ما 
  .يتصل باالعتراف بدور القطاع الصحي وإدماجه على تلك املستويات
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  االستنتاجات  - ٣
بتلخيص املناقشة أثناء وبالرغم من أن ضيق الوقت قد حال دون قيام رئيس املناقشات   - ٧

  :االجتماع فقد جاءت استنتاجاته العامة على النحو التايل
وأن . أن استخدام اجلنس البشري للمواد الكيميائية ميثل حتديات وفرص متشعبة  )أ(

السياسات البيئية السليمة ال ختدم فقط صحة اإلنسان بل وأيضاً النمو االقتصادي املستدام والتنمية، 
ولكي جتتذب عملية النهج االستراتيجي مستوى اهتمام السياسات العامة . ا إىل ذلكوالتغذية وم

والدعم املايل الالزمني لتضييق الثُغرة بني االلتزام والتنفيذ اللذين حددمها فريقا اخلرباء فإنه يلزم إيالء 
التكاليف واملنافع املزيد من االهتمام لتحديد وتوثيق مثل هذه املزايا املشتركة اليت ينبغي أن تشمل 

  االقتصادية؛
وقد . ال يزال يتوجب التصدي لدوافع القلق املتعلقة بتشتت نهج السياسات العامة  )ب(

جرت مناقشة حول كيفية التعامل مع قضايا حمددة وطويلة األجل تشمل األسبست والزئبق والرصاص 
 مناقشة املائدة املستديرة بشأن متويل وقد رأي أنه بالتوازي مع االقتراح الذي طُرح أثناء. يف الطالء

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، ينبغي استكشاف جوانب التآزر املوجودة بني مصادر التمويل احلالية، 
فرمبا كان هذا الوقت هو الوقت املناسب الستكشاف طرقٍ خلق املزيد من التماسك بني السياسات 

وميكن هلذا أن يشمل حصر املؤسسات . يائية على املستوى الدويلالعامة املتعلقة بإدارة املواد الكيم
والنهج املختلفة اجلاري استعماهلا وتقييم تكاليفها وتأثرياا النسبية وزيادة التنسيق بني احلكومة ودوائر 

  األعمال وقطاعات اتمع املدين الضروري لتنسيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
وهناك حاجة لبلورة .  الغالبة هي أن تكون فعالية السياسات العامة واضحةأن احلاجة  )ج(

املؤشرات واملصفوفات، ورمبا جاء ذلك جبانب األرقام املستهدفة واجلداول الزمنية اليت من شأا أن 
وال ينبغي لكل ذلك أن يطمس احلاجة إىل اختاذ تدابري أساسية خاصة بالبنية . تكشف عن التقدم احملرز

تحتية األساسية، كزيادة عدد ومؤهالت موردي العناية الصحية املتدربني على القضايا اخلاصة باملواد ال
الكيميائية؛ وإجياد وتوافر مراكز وخمتربات للسموم؛ وحتسني البيانات عن التركيزات العاملية احلقيقية 

اً من املؤشرات التقليدية مثل لألمراض اليت تعزى أسباا إىل املواد الكيميائية، وكذلك املزيد أيض
  .معدالت احلوادث ومعدالت اإلصابة

_____________  


