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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *قت من جدول األعمال املؤ٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
  الكيميائية

تقرير املناقشات غري الرمسية للتحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد 
  الكيميائية

   األمانةمن مذكرة

يت يف تتشرف األمانة بأن تعمم يف مرفق هذه املذكرة، تقرير املناقشات غري الرمسية اليت أجر  
، بشأن التحضري للدورة الثانية للمؤمتر ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢٣روما يف الفترة من 

وقد يود املشاركون يف الدورة الثانية للمؤمتر أن حييطوا علماً . الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
  .باملناقشات املسجلة يف التقرير

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق

رمسية للتحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد تقرير املناقشات غري ال
  الكيميائية

  دورةافتتاح ال  -أوالً 
افتتح السيد ماثيو غوب منسق أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية   - ١

  .أكتوبر/ تشرين األول٢٣ صباح يوم اخلميس ٤٠/١٠املناقشات غري الرمسية عند الساعة 
ورحب الكثري من املشاركني يف بيانام االفتتاحية بالفرصة اليت أتيحت هلم لإلسهام يف تعزيز   - ٢

عمليات التحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية من خالل املناقشات غري 
تائج اليت ستتمخض عنها املناقشات الرمسية مع قول أحد هؤالء املشاركني إن من الضروري منح الن

سفر عنها اجتماع الفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية ينفس األمهية اليت متنح لتلك اليت 
  .الذي يعقد باالقتران مع املناقشات غري الرمسية

 ودعا مشارك آخر إىل التفريق بوضوح بني إجراءات العمل اخلاصة باملؤمتر وتلك اخلاصة  - ٣
 على املناقشات الرفيعة املستوى على  أن يركز املؤمتر علىوقال إن. باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

نسق نفس اخلطوط اليت يعمل على أساسها املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
 باإلضافة إىل املقررات بشأن بعض مع تقدمي النتائج يف شكل ملخص الرئيس للقضايا واحللول الرئيسية

وحث أحد املشاركني، الذي كان يتحدث نيابة عن . املسائل اإلدارية مثل امليزانية والالئحة الداخلية
ا بغرض جمموعة إقليمية، على أن يسند للقضايا ذات الصلة بتمويل تنفيذ النهج االستراتيجي أولوية علي

ليمة للمواد الكيميائية، وقال إن من الضروري أيضاً  باإلدارة الس اخلاص٢٠٢٠حتقيق هدف عام 
ودعا مشارك آخر إىل أن .  يف جمال السياسة العامةقضايا الناشئةالالتوصل إىل تفهم مشترك بشأن 

يصبح املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية جهازاً فرعياً من أجهزة املؤمتر، وشجع على 
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال واملنظمات غري احلكومية واملنظمات إشراك البلدان النامية 

  .املؤمتراحلكومية الدولية بصورة كاملة يف 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 
  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 

) يكيةاجلمهورية التش(والسيدة كاترينا سيبكونا ) نيجرييا(انتخب املشاركون السيد باجبيد الو   - ٤
رئيسني مشاركني خالل املناقشات اجلارية وفقاً لالقتراح الرامي بانتخاب مشارك من بلد كللعمل 

  .متقدم وآخر من بلد نام
  إقرار جدول األعمال  -باء 

 األعمال املؤقت الذي وزع لاعتمد املشاركون جدول األعمال الوارد أدناه على أساس جدو  - ٥
  :SAICM/InfDisc/1يف الوثيقة 
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  .افتتاح االجتماع  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم العمل  )ج(

مناقشات حتضريية للقضايا اليت ينتظر أن ينظر فيها املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد   - ٣
  :الكيميائية يف دورته الثانية

  ياسة العامة؛القضايا الناشئة يف جمال الس  )أ(

  طرائق لإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي؛  )ب(

املوارد املالية والتقنية لتنفيذ النهج االستراتيجي، مبا يف ذلك تقييم أداء متويل   )ج(
  النهج االستراتيجي؛

  :استعراض النهج االستراتيجي واستكماله  )د(
ية اليت حيتمل تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي والقرارات االستراتيج  ‘١’

  اختاذها لكفالة فعالية التنفيذ يف املستقبل؛
  عملية إلمكانية إضافة أنشطة جديدة خلطة العمل العاملية؛  ‘٢’

عالقة املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية بالنهج   )ه(
  .االستراتيجي

  .الكيميائيةتنظيم الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد   - ٤
  .املسائل األخرى  - ٥
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ٦
  .اختتام االجتماع  - ٧

  تنظيم العمل  -جيم 
 صباحاً حىت الواحدة بعد الظهر ومن الساعة ١٠اتفق املشاركون على االجتماع من الساعة   - ٦

 صباحاً وحىت ١٠، ومن ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣الثالثة بعد الظهر وحىت السادسة مساء يوم 
، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤حدة بعد الظهر ومن الساعة الثالثة وحىت الرابعة بعد ظهر يوم االو

  .رهناً بإجراء تعديالت حسب مقتضى احلال
  احلضور  -دال 

ألبانيا، األرجنتني، أرمينيا، أستراليا، النمسا، : شارك ممثلون من احلكومات التالية يف املناقشات  - ٧
كينا فاسو، كندا، تشاد، شيلي، الصني، كولومبيا، ردوس، بيالروس، بلجيكا، بليز، الربازيل، بوبربا



SAICM/ICCM.2/INF/19 

4 

، الدامنرك، إكوادور، يةمهورية التشيكاجلجزر القمر، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، 
، إندونيسيا، إيران سامصر، إرترييا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أملانيا، غانا، غينيا، غويانا، هندور

يل، موريشيوس، ا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، كريبايت، ماليزيا، م) إسالمية-مجهورية (
املكسيك، منغوليا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرييا، النرويج، عمان، باالو، بنما، بولندا، 

بيا، جنوب ت لوسيا، ساموا، السنغال، صركوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سان قطر، مجهورية
 ةيوغوسالفي المهوريةاجلويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، تايلند، مقدونيا أفريقيا، أسبانيا، الس

السابقة، توغو، تونس، أوغندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة 
  .زامبياو) اجلمهورية البوليفارية(فرتويال غواي، واألمريكية، أور

املفوضية : كما شارك ممثلون من املنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة التالية  - ٨
األوروبية، منظمة الدول األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة 

عية، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، منظمة الصحة العاملية، املنتدى األمم املتحدة للتنمية الصنا
  .احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

 & Agenda for Environment:وشارك أيضاً ممثلون عن املنظمات غري احلكومية التالية  - ٩

Responsible Development, Armenian Women for Health and Healthy Environment, 

Basel Convention Regional Coordinating Centre for Africa, Center for International 

Environmental Law, Centro de Analisis y Accion en Toxicos y sus Alternativas (Centre for 

Analysis and Action on Toxics and their Alternatives), Croplife International, Day Hospital 

Institute for Rehabilitation and Development, Environment and Social Development Organization, 

Environmental Group FRI (Foundation for Realization of Ideas), Environmental Health Fund, 

Institute for Global Environmental Strategies, International Council of Chemical Associations, 

International Council on Mining and Metals, International Institute of Tropical Agriculture, 

International POPs Elimination Network, International Society of Doctors for the Environment, 

International Trade Union Confederation, International Union of Pure and Applied Chemistry, 

National Toxics Network, Pesticide Action Network Asia and the Pacific, Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry, Sustainlabour – International Labour Foundation for 

Sustainable Development, Women in Europe for a Common Future.  
مناقشات حتضريية للقضايا اليت ينتظر أن ينظر فيها املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية   -ثالثاً 

  يف دورته الثانية
  القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة  -لف أ

شاركني مذكرة من األمانة تلخص االستقصاءات لدى النظر يف هذا البند، كان أمام امل  - ١٠
، وجتميع للمقدمات ذاا (SAICM/InfDisc/2)صحاب املصلحة بشأن املسألة أاملستكملة اليت تلقتها من 
(SAICM/InfDisc/INF/1) ووثائق مقدمة من املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية بشأن ،

 ، ومقترح من االحتاد الدويل(SAICM/InfDisc/6)االستراتيجي يف املستقبل العالقة بني املنتدى والنهج 
ة السمية البيئية بشأن املسامهات يف النهج االستراتيجي من دوائر العلوم يعللكيمياء البحتة والتطبيقية ومج

(SAICM/InfDisc/INF/9)،ويب  وأوراق قاعة االجتماعات حتدد املقدمات عن املسألة من االحتاد األور
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ولدى تقدمي الوثائق، أشار ممثل األمانة إىل إنه قد مت . ودوله األعضاء ومن الواليات املتحدة األمريكية
 إجابة، وأن األمانة قد اقترحت، لتيسري ٢١ من خالل عملية استقصاء وصلت عنها قضية ٣٦حتديد 

ن التركيز عليها بدالً من ، عدداً من نقاط النقاش اليت قد يرغب املشاركوالقضاياعملية مناقشة هذه 
  . احملددةالقضايا من قضيةحماولة النظر يف كل 

وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، استرعى أحد املشاركني االهتمام إىل ورقة مطولة قدمتها   - ١١
ويف هذا السياق، . املنظمة اليت يتبعها استجابة لالستقصاء ومقترح فيها طريقاً للمضي يف نظر املسألة

 بدالً من القضية احملددةق املشاركون على أن يكون حمور تركيز املناقشات على إجياد ج فعالة إزاء واف
كما ساد اتفاق على أن الشاغل يف هذه املرحلة يتمثل يف وضع خريطة طريق .  منفردةالقضاياالنظر إىل 

ية على أن حتدد العملية اليت ستتبع للمضي إىل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائ
  .بعد ذلك وقت انعقاد تلك الدورة

 وضع تعريف واضح لفكرة القضايا  إىلوشدد بعض املشاركني على احلاجة، منذ البداية،  - ١٢
وهلذه الغاية، اقترح املشاركون، على وجه اخلصوص، تقسيم القضايا .  العامةةالناشئة يف جمال السياس

 مواد جديدة أو من مواد ظهورن عحبسب ما إذا كانت ناشئة عن التقدم يف العلم أو إىل فئات خمتلفة 
وتتضمن الفئات األخرى القضايا اليت مل تتم معاجلتها . قائمة مل يتحدد سوى مؤخراً أا تثري القلق

. راء بشأابالقدر الكايف يف السابق مبا يف ذلك تلك املتضمنة يف خطة العمل العاملية اليت مل يتخذ أي إج
وأشار مشارك آخر إىل أن مثة حاجة إىل التمييز بني القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة واألولويات 

  .الوطنية لإلجراءات التعاونية وال سيما يف جمال بناء القدرات ملعاجلة الثغرات يف التنفيذ
قليمية للتكامل االقتصادي ورأى آخرون، مبا يف ذلك مشارك كان يتحدث نيابة عن منظمة إ  - ١٣

كانت قد قدمت ورقة قاعة اجتماعات عن القضية، إن من الضروري حتديد معايري أوالً بشأن حتديد 
وتتضمن تلك املعايري نطاق وحجم . القضايا، ونظراً حملدودية املوارد املتاحة، حتديد أولويات نظرها

نية إجياد حلول، ومستوى املعارف العلمية مشكلة معينة وتأثرياا على صحة البشر والبيئة، وإمكا
املتوافرة أو عدم توافرها بشأن املشكلة، وما إذا كانت هذه املشكلة جامعة يف نطاقها، وجتري معاجلتها 

ويف هذا السياق اعترض الكثريون على أن تدرج على وجه اخلصوص . بفعالية يف منتديات أخرى
 بصورة كافية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري قضايا تغري املناخ اليت قالوا إا تعاجل

  .املناخ
. وأبرز العديد من املشاركني احلاجة إىل عملية فرز لتحديد القضايا اليت تستحق اإلدراج  - ١٤

فرز أويل بواسطة األمانة : وأشار أحد املشاركني إىل أنه ميكن أن تتألف هذه العملية من ثالث مراحل
 االتصال اإلقليمية وفرز بواسطة مكتب أو هيئة جهاتاس معايري أساسية للتأهل، وفرز بواسطة على أس

  .معادلة
 بعض املناقشات بشأن العملية اليت ستتبع خالل الفترة املؤدية إىل الدورة الثانية توجر  - ١٥

ر العلمية للعمل  من الدوائأمشلللمؤمتر، ويف الدورة ذاا حيث دعا بعض املشاركني إىل توفري دعم 
واقترح أحد املشاركني االستفادة الكاملة من . ص بتحديد القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامةااخل

خربات أصحاب املصلحة، وميكن هلذه الغاية دعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي تقارير عن أنشطتهم 
ربوا عن حتبيذهم إنشاء األمانة، أعقيود القدرة لدى وبعد أن الحظ آخرون . ذات الصلة ذه القضايا
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 العديد من املشاركني أن املنتدى الدويل ىأو تعيني هيئة فيما بني الدورات لالضطالع ذا العمل، ورأ
ودعا أحد املشاركني إىل القيام بعمل . املعين بالسالمة الكيميائية يعترب جهازاً مثالياً للعمل ذه الصفة

 ٢٠١١يق عامل يف حني استرعى آخر النظر إىل اقتراح إعالن عام متسق من خالل الشراكات أو فر
مياء، وهو إجراء سوف يساعد يف تسليط األضواء الدولية على القضايا الناشئة يف يالسنة الدولية للك

  .جمال السياسة العامة اليت جرى حتديدها
ام مية، استعداد منظملبة عن هيئات عونقل العديد من املشاركني الذين كانوا يتحدثون نيا  - ١٦

 بالترحيب وال سيما من جانب برنامج حظيلدعم األمانة يف االضطالع بذلك العمل، وهو تعهد 
ة يف سد الثغرات يف يوأشار مشارك آخر إىل الفائدة احملتملة حللقات العمل اإلقليم. األمم املتحدة للبيئة

  .عامةاملعارف العلمية عن القضايا الناشئة يف جمال السياسة ال
 البلدان تسلطوفيما يتعلق بالعملية اليت ستتبع يف املؤمتر ذاته، اقترح أحد املشاركني أن   - ١٧

وعالوة على ذلك، .  القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة من خالل املناقشات يف املؤمترعلى األضواء
وميكن أن يقرر إضافتها إىل . ياميكن أن ينظر املؤمتر يف اعتماد إعالن أو بيان آخر بشأن هذه القضا

  . منسقاً من خالل إقامة شراكة أو فريق عاملبرنامج العمل العاملي أو أن يتخذ إجراًء
وعقب مناقشات الفريق، قدم الرئيس املشارك ورقة قاعة مؤمتر تتضمن مقترحاً بشأن طريقة   - ١٨

عد مناقشة املقترح، اعتمده املشاركون وب. املضي فيما يتعلق بالقضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة
بالصيغة اليت عدل ا شفهياً باعتبار ذلك إعراباً عن وجهات نظرهم بشأن طريقة املضي إىل األمام يف 
القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة على أساس الفهم بأنه سيتعني تعديل بعض نصوصه، اليت ترد 

 االجتماع األول للفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية بني أقواس مربعة، لكي تتسق مع نتائج
  .واعتمد املقترح بالصيغة اليت يرد ا يف املرفق ذا التقرير. املعين بالنهج االستراتيجي

  طرائق لإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي  -باء 
مانة بشأن جمموعة من املؤشرات لدى النظر يف هذا البند، كان أمام املمثلني مذكرات من األ  - ١٩

املقترحة وملخص حتليلي خلربات أصحاب املصلحة املشاركني يف االختبارات الرائدة للمؤشرات 
(SAICM/InfDisc/4) ؛ واملشروع الكامل للمؤشرات(SAICM/InfDisc/INF/4) ؛ وجتميع للمقدمات من

؛ (SAICM/InfDisc/INF/4/Add.1)ؤشرات أصحاب املصلحة الذين قاموا باالختبارات الرائدة ملشروع امل
 واملوقف اإلقليمي (SAICM/InfDisc/INF/4/Add.2)ومذكرة من الس الدويل لالحتادات الكيميائية 

  .(SAICM/InfDisc/INF/5) وتقرير عن تقديرات خط األساس (SAICM/InfDisc/INF/4/Add.3)ألفريقيا 
دا على رعايتها للمشروع اخلاص بوضع طرائق وهنأ املشاركون، الذين حتدثوا، حكومة كن  - ٢٠

ومع ذلك فقد أشاروا .  مع جلنة توجيهية ملشروع دويلرلإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي بالتشاو
إىل خمتلف العيوب املوجودة يف املؤشرات، ويف شروط استيفاء االستقصاءات مبا يف ذلك حمدودية 

 مواصلة استعراض ودعوا إىل. ت واالزدواج الكبري يف الردوداملوارد، ونقص املعارف وعدم كفاية الوق
واقترح مشارك أن يبني . ها لتصبح أكثر مواءمة للمستعملني، وأقل كثافة يف املوارداملؤشرات وتبسيط

االستقصاء أهداف استراتيجية السياسات اجلامعة للنهج االستراتيجي، وأن يتضمن فصالً بني تلك 
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قياس التقدم احملرز يف اإلدارة أو التنفيذ مثل مرحلة وضع التشريعات مقابل املؤشرات اليت متكن من 
لى مواد كيميائية عتركيز يتم الن أواقترح مشارك . تلك اليت ستركز بصورة مباشرة على النواتج البيئية

  .ةإلكترونيوعلى تعقب املذكرات بطريقة معينة، 
 للسرد للتمكني من تقدمي املزيد من واقترح مشارك آخر أن يتضمن االستقصاء حيزاً  - ٢١

واقترحت مشاركة أن تؤخذ يف االعتبار خطط التنفيذ الوطنية اليت تتسق مع . املعلومات املتصلة
 واحد يصلح للجميع شكلالظروف اخلاصة للبلد املعين، وينبغي أال يكون أي استقصاء يستخدم يف 

وقالت إن من الصعب . لبلدان النامية من حيث التنفيذبالنظر إىل الفجوة القائمة بني البلدان املتقدمة وا
.  أن حيدد املواد اليت ستخضع للرقابةوالًأاإلبالغ عن تنفيذ تدابري رقابة إذا كان يتعني على البلد 

  .واقترحت توسيع نطاق هذه اخلطط الوطنية لتشمل املستوى اإلقليمي
يتعلق باإلبالغ من جانب أصحاب ودعا أحد املشاركني إىل التزام جانب احلرص فيما   - ٢٢

املصلحة املتعددين مشرياً إىل أنه نظراً ألن احلكومات هي املسؤولة يف اية املطاف عن اإلبالغ، فإن 
. إشراك أصحاب املصلحة املتعددين قد يؤيت بعكس ما هو متوقع منه بالنسبة لتنفيذ النهج االستراتيجي

واقترح مشارك آخر تقدمي استقصاء . اس التقدم احملرزوشدد مشارك آخر على أمهية خط األساس لقي
واحد جلميع أصحاب املصلحة إال أن العديد من املشاركني اعترضوا على ذلك، مشريين إىل أن من غري 
الضروري أن يليب االستقصاء مجيع االحتياجات بالنظر إىل أن ألصحاب املصلحة أدواراً خمتلفة يف 

  .لإلبالغالعملية ولديهم طرائق خمتلفة 
أن من املمكن أن يتواصل العمل يف تعديل املؤشرات بواسطة فريق إىل  الرئيس املشارك وأشار  - ٢٣

ووافق املشاركون على اخليار . عامل جديد أو بواسطة اللجنة التوجيهية للمشروع الدويل األصلي
وميكن أن .  العملية مع إعراب املزيد من أصحاب املصلحة اآلخرين عن االهتمام باملشاركة يفاألخري

راً،  مؤش٢٠ أو ١٥تتمثل مهمة الفريق، كما اقترح الرئيس املشارك، يف إعداد استقصاء واحد يغطي 
وسع أصحاب املصلحة، أن يستكملوا االستقصاء، إذا رغبوا يف ذلك، على أن يكون من املفهوم أن ب

ن املؤمتر قد يعتمد جمموعة خمفضة من وأشار أحد املشاركني إىل أنه على الرغم من أ. بتقاريرهم اخلاصة
املؤشرات لإلدراج يف االستقصاء، يظل بوسع أصحاب املصلحة االستفادة من اموعة الكاملة 

واسترعى مشارك آخر النظر إىل . SAICM/InfDisc/INF/4للمؤشرات على النحو الوارد يف الوثيقة 
 االستقصاء، والنهج املستخدمة يف قياس التقدم العمل الذي قام به للتوفيق بني بعض العناصر الواردة يف

احملرز، وإجراء التحسينات من جانب الصناعات الكيميائية يف تنفيذ النهج االستراتيجي واقترح مواصلة 
  .هذه اجلهود

الوسائل اإللكترونية بوقال ممثل األمانة إن اللجنة التوجيهية سوف تضطلع مبزيد من العمل   - ٢٤
تمل ملواصلة العمل بشأن هذه املسألة بغرض تقدمي مقترح للنظر من جانب الدورة مثل االجتماع احمل

  .٢٠٠٩مايو /الثانية للمؤمتر يف أيار

  املوارد املالية والتقنية لتنفيذ النهج االستراتيجي مبا يف ذلك تقييم أداء متويل النهج االستراتيجي  -جيم 
 من األمانة تلخص التعليقات املقدمة من لدى نظر هذا البند، كان أمام الفريق مذكرة  - ٢٥

، وجتميع للتعليقات (SAICM/InfDisc/3)أصحاب املصلحة بشأن الترتيبات املالية للنهج االستراتيجي 
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وأشار الرئيس املشارك وهو يقدم البند إىل أن التعليقات اليت قدمها . (SAICM/InfDisc/INF/2)املقدمة 
وقال إنه يف حني أن من غري املتوقع أن . صاء عممته األمانةأصحاب املصلحة كانت رداً على استق

 اجتاهاً لوجهات النظر بشأن موضوع الترتيبات حيددوايتوصل املشاركون إىل اتفاق، فإن من املفيد أن 
  .املالية حىت ميكنهم اخلروج مبقترحات تنظرها الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

واتفق مجيع من حتدثوا حتت هذا البند على أن التمويل املستدام الطويل األجل ميثل عنصراً   - ٢٦
وساد اتفاق عام على أن توفري التمويل املستدام الطويل األجل . رئيسياً لنجاح تنفيذ النهج االستراتيجي

واقترح أحد املمثلني . ته الثانيةلتنفيذ النهج االستراتيجي ميثل بنداً رئيسياً من بنود أعمال املؤمتر يف دور
أن يكون متويل النهج االستراتيجي، بالنظر إىل أمهيته، موضوع مناقشات مائدة مستديرة رفيعة املستوى 

  .خالل الدورة الثانية للمؤمتر
 النهج االستراتيجي، فإن التمويل الالزم لتحقيق نطاقوساد اتفاق عام على أنه بالنظر إىل   - ٢٧

وقال أحد املشاركني إن من .  يتجاوز بكثري ما هو متوافر اآلن٢٠٢٠و هدف عام تقدم ملموس حن
الضروري أن يكون متويل النهج االستراتيجي مماثالً على األقل لذلك اخلاص باتفاقية استكهومل بشأن 

ة ويف ضوء هذه املشاعر، دعا الكثري من املشاركني إىل إجياد مصادر جديد. امللوثات العضوية الثابتة
لدعوة إىل إجياد متويل إضايف أن تأخذ يف لغري أن أحد املشاركني قال إنه ينبغي . وإضافية للتمويل

  . بفعالية على حتسني إدارة املواد الكيميائيةإنفاقهااالعتبار مسألة ما إذا كان لدى البلدان القدرة على 
طويل األجل للنهج البالتمويل  ورقة قاعة اجتماعات حتدد اخليارات اخلاصة السويدوقدم ممثل   - ٢٨

ثابة نقطة االستراتيجي، وهي الورقة اليت أعدا السويد نيابة عن فريق غري رمسي للبلدان املاحنة لتكون مب
 أنه ال يوجد  يفوتتمثل إحدى النقاط الرئيسية يف الورقة. الستثارة املناقشاتبداية لتحريك األفكار 

طار النهج االستراتيجي حيث أنه يتضمن أنشطة تغطيها أنظمة مصدر وحيد لتمويل مجيع األنشطة يف إ
ويعين هذا االتساع يف . أخرى، وأنشطة تتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، وأنشطة حتقق منافع عاملية

األنشطة وعدم وجود مصدر وحيد للتمويل أن من الضروري ترتيب األولويات، وهلذه الغاية حتديد 
 التمويل املتوافرة حالياً بالفعل لكل رداردة يف خطة العمل العاملية ومصاا األنشطة الو اليت تنتمي إليهالفئة

وأثىن العديد من املشاركني اآلخرين على الورقة وال سيما تقسيمها األنشطة إىل ثالث . نشاط منها
 تقع فيها فئات، وقال أحدهم إنه يتعني على األمانة أن تعد ورقة معلومات أساسية لتحديد الفئة اليت

  .األنشطة الواردة يف خطة العمل العاملية، والتمويل املتوافر فيما يتعلق بالفئات
وقال العديد من املشاركني إن من املهم توسيع قاعدة املاحنني، وأعربوا عن القلق من أن يؤدي   - ٢٩

 الصناعة على وجه ودعا أحد املشاركني إىل زيادة التمويل من. ضيق القاعدة احلالية إىل سأم املاحنني
 يف املائة من حجم املبيعات السنوية من املواد الكيميائية يوفر متويالً ٠,١اخلصوص مشرياً إىل أن جمرد 

وقال آخر إن من الضروري زيادة اجلهود للحصول على .  مليار دوالر إلدارة املواد الكيميائية١قدره 
غري أن ذلك يتطلب من . ة للبلدان األمريكيةمتويل من وكاالت التمويل اإلقليمية مثل مصرف التنمي

ودعت مشاركة .  اإلمنائيةخططها يف أعلى مكانةالبلدان النامية أن تضع إدارة املواد الكيميائية يف 
أخرى إىل تعزيز اآلليات املالية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف حيث أا كانت أدوات لتنفيذ الكثري 

وقالت أيضاً إنه يتعني على وكاالت التمويل أال تنظر فقط إىل التنمية . امليةمن أنشطة خطة العمل الع
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الوطنية أو استراتيجيات خفض الفقر لدى اختاذ قراراا بل عليها أن تراعي أيضاً إدارة املواد الكيميائية 
  .والسياسات املماثلة

ارة ألموال املخصصة لقضايا إدسعة يف احلقيقة إال أن حجم احنني واوقال آخرون إن قاعدة املا  - ٣٠
وقد يعزى ذلك إىل انعدام الفهم لدى صانعي قرارات التمويل، ولذا . بياًاملواد الكيميائية منخفضة نس

 إدارة املواد الكيميائية حىت ينظر إليها على أا قضية حتظى تسليط األضواء علىفإن من الضروري 
وقال مشارك إنه ينبغي أن يناقش املؤمتر يف .  من التمويلبأولوية عالية مما قد يؤدي إىل اجتذاب املزيد

 أمهية إدارة املواد الكيميائية وصلتها زيادة توضيح من خالل يف ذلكدورته الثانية سبل حتقيق ذلك مبا 
ن اليت مفادها أوردد مشارك آخر هذه النقطة اليت طرحت قبل ذلك . بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 اإلمنائية خططهاضاً أن تسند البلدان النامية مكانة عالية إلدارة املواد الكيميائية يف من الضروري أي
  .كوسيلة الجتذاب قدر أكرب من التمويل

يف مرفق " نافذة للمواد الكيميائية"ودعا عدد من املشاركني إىل بذل جهود دف إىل إنشاء   - ٣١
ويف هذا الصدد، طلب العديد من . ج االستراتيجي املرفق كأداة مالية للنهوتعينيالبيئة العاملية، 

املشاركني أن تعد األمانة ورقة معلومات أساسية لتنظرها الدورة الثانية للمؤمتر بشأن انعكاسات عمل 
  .املرفق ذه الصفة

ن من أوذكر عدد منهم .  استخدام املرفق كآلية ماليةحذر منغري أن عدداً من املشاركني   - ٣٢
عتمد النهج االستراتيجي على مصدر متويل وحيد بالنظر على وجه اخلصوص إىل نطاقه الضروري أال ي

 إليه خطة العمل دعتالعريض، وبالنظر كما أشار ممثل السويد إىل الطابع املتنوع ألنشطته الذي 
ورة أن كما أشري إىل أن إنشاء نافذة للمواد الكيميائية يف مرفق البيئة العاملية ال يعين بالضر. العاملية

ويف هذا الصدد، . حجم التمويل اإلمجايل املتاح للمشاريع ذات الصلة باملواد الكيميائية سوف يزداد
قال أحد املشاركني إنه مهما كان القرار الذي سيتخذ يف الدورة الثانية للمؤمتر، لن يكون له أي تأثري 

 املزيد من لتخصيص، بالضغط إذا مل تتابع البلدان األمر من خالل مفاوضات جتديد موارد املرفق
  .األموال إلدارة املواد الكيميائية

وقال آخر إن التأهل للتمويل من مرفق البيئة العاملية ينطوي على عملية صعبة ومرهقة تستند   - ٣٣
ونظراً ألن املقصود أن يكون النهج . إىل معايري متويل ال تعكس بالضرورة األولويات الوطنية

قطري وإقليمي، دعوا إىل إقامة آلية مالية تتسم مثل برنامج البداية السريعة االستراتيجي ذا توجه 
وأثىن مجيع من حتدثوا على برنامج البداية . بالبساطة واالستجابة األكرب لالحتياجات اخلاصة بكل قطر

 جمحبالسريعة وإن كان قد ساد اتفاق على أن الربنامج قد تعرض، رغم جناحه، لقيود كبرية فيما يتعلق 
واقترح العديد من املشاركني أن ينظر املؤمتر يف جتديد . ٢٠١٣التمويل املتاح وإائه املقرر يف عام 

ودعا أحد املشاركني إىل أن . برنامج البداية السريعة أو إنشاء آلية مالية جديدة على غرار هذا الربنامج
وقال آخر إن من املهم تسليط األضواء على جناح الربنامج بوصفه .  هذا اخليارجتري األمانة دراسة عن

  .وسيلة لتشجيع املاحنني على دعم أي آلية مالية تنشأ يف املستقبل
وقال عدد من املشاركني إن من الضروري إجراء دراسة أخرى عن خيارات التمويل احملتملة   - ٣٤

ودعا آخر إىل إجراء تقييم . الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةللنظر من جانب الدورة الثانية للمؤمتر 
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 به األمانة، ودراسة عما ميكن عمله مع تضطلعنوعي بشأن احتياجات التمويل اليت قال إنه ميكن أن 
مؤسسات التمويل احلالية، وهي الدراسة اليت اقترح أن جيريها الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن 

لسليمة للمواد الكيميائية ومعلومات من املاحنني والصناعة عن العقبات اليت يواجهوا يف توفري اإلدارة ا
وقال أيضاً إنه يتعني، جبانب الدراسات األساسية، . قدر أكثر من التمويل املتاح إلدارة املواد الكيميائية

  . دورته الثانيةإعداد وثيقة مفصلة ميكن أن تتضمن مشروع مقرر للنظر من جانب املؤمتر يف
غري أن العديد من املشاركني من البلدان النامية دفعوا بشدة بأن قدراً كبرياً من الدراسات قد   - ٣٥

أجري بالفعل وأن املطلوب اآلن هو إجراء حاسم ودعوا إىل اختاذ مقرر ملموس بشأن التمويل املستدام 
  .لمؤمترالطويل األجل للنهج االستراتيجي إثناء الدورة الثانية ل

 ١,٥وخالل املناقشات بشأن هذا البند، أشار ممثل النرويج إىل أن بلده قد تعهد مبا يقرب من   - ٣٦
وقال إن حكومته تود أن تؤكد من جديد التزامها بالوفاء ذا . مليون دوالر لربنامج البداية السريعة

  . املستقبل القريبالتعهد، وأن تقدم أيضاً مسامهة إضافية مبا يقرب من مليون دوالر يف
وعقب مزيد من املناقشات، اتفق على أن تعد األمانة أما توصيات للعمل بواسطة املؤمتر يف   - ٣٧

دورته الثانية أو مشروع قرار حيث اتفق على أن الغرض من هذا االجتماع هو توفري معلومات وليس 
ملختلف أصحاب املصلحة اليت وصف ما ينبغي عمله، وإعداد مشروع قرار يتضمن املواقف السياساتية 

  .مل تتمكن األمانة من توقعها
كما اقترح أن تعد األمانة وثيقة معلومات أساسية واحدة جتمع عدداً من املقترحات اليت   - ٣٨

  :ويكون اهلدف من هذه الوثيقة هو. طرحت أثناء املناقشات
ة يف املستقبل بوصفه آلية مالية دعم املناقشات املتعلقة بالدور احملتمل ملرفق البيئة العاملي  )أ(  

وسوف تتضمن الوثيقة اليت تعدها األمانة معلومات عن التفاعل احملتمل بني . لتنفيذ النهج االستراتيجي
املرفق والنهج االستراتيجي ومعلومات عما إذا كان قد حتقق االستخدام األمثل للمرفق أو ما إذا كان 

  خرية، تتناول الوثيقة االنعكاسات اإلجرائية لتعديل املرفق؛ويف هذه احلالة األ. من الضروري تعديله
دعم املناقشات بشأن متويل الفئات الثالث ألنشطة النهج االستراتيجي احملددة يف   )ب(  

وسوف تقدم . ورقة قاعة االجتماعات اليت قدمتها السويد نيابة عن الفريق غري الرمسي للبلدان املاحنة
ة تقييماً نوعياً لالحتياجات مع مراعاة األولويات اإلقليمية مبا يف ذلك تلك اليت الوثيقة اليت تعدها األمان

حتددها املنظمات غري احلكومية املعنية باملصلحة العامة على املستوى اإلقليمي، وحتديد مصادر 
بداية وستبني هذه الوثيقة برنامج ال. ومستويات التمويل املتاح بالفعل لدعم األنشطة يف الفئات الثالث

السريعة وتقرير خط األساس الذي أعد يف إطار املشروع الذي ترعاه كندا لوضع طرائق اإلبالغ عن 
  .تنفيذ النهج االستراتيجي

واقترح كذلك أن تعد األمانة تقريراً عن العقبات اليت ميكن أن حتول دون إسهام املاحنني   - ٣٩
وجرى تأكيد ضرورة أن يتضمن .  النهج االستراتيجياحملليني، مبا يف ذلك الصناعة، باملوارد لدعم تنفيذ

  .التقرير حلوالً حمتملة ألي عقبات جيري حتديدها حىت ال يتمسك ا كذريعة لعدم العمل
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  جي واستكمالهاستعراض النهج االستراتي  -دال 

ية التنفيذ يف تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي والقرارات االستراتيجية اليت حيتمل اختاذها لكفالة فعال  - ١
  املستقبل

قدم الرئيس املشارك هذا البند مشرياً إىل أن تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي بغرض استعراض   - ٤٠
 ميثل إحدى املهام اليت سيضطلع ا املؤمتر الدويل إلدارة ٢٠٢٠ما أحرز من تنفيذ مقابل أهداف عام 

من استراتيجية السياسات ) ب (٢٤وارد يف الفقرة املواد الكيميائية خالل دورته الثانية على النحو ال
  .اجلامعة

وخالل املناقشات، قال بعض املشاركني إن من الضروري، بداية، حتديد العقبات اليت   - ٤١
ووجهت أثناء تنفيذ النهج االستراتيجي، وأولويات العمل، والتقدم احملرز حىت اآلن مبا يف ذلك من 

وينبغي أن .  برنامج البداية السريعة وخاصة بالنسبة للبلدان الناميةخالل األنشطة اليت نفذت يف إطار
وأشري إىل أن . تستند استراتيجية املستقبل إىل تلك النتائج على أن تأخذ يف االعتبار أيضاً القضايا الناشئة

أفضل طريقة ميكن ا للمؤمتر خدمة تنفيذ النهج االستراتيجي هي من خالل موجز الرئيس الذي 
غري أن مشاركني آخرين قالوا إن املوجز لن يضمن . ن القضايا اليت م التفكري االستراتيجييتضم

 حيددوبدالً من ذلك، ميكن وضع مقرر استراتيجي واضح .  النهج االستراتيجيمواصلة حتديث
  .األولويات اخلاصة باملستقبل

 أفضل يف تنفيذ وتعديل قضايا وقال أحد املشاركني إنه ميكن استخدام املوارد احلالية بصورة  - ٤٢
اإلبالغ اليت ستجرى دراستها خالل الدورة الثالثة للمؤمتر بدالً من تعديل النهج االستراتيجي الذي مل 

وأشار آخرون إىل أنه ينبغي قبل إدراج قضايا جديدة وناشئة يف . يوضع إال منذ ثالث سنوات فقط
  .لراهنةجمال السياسة العامة، استكمال التقييم للحالة ا

  عملية إلمكانية إضافة أنشطة جديدة خلطة العمل العاملية  - ٢
لدى دراسة هذا البند، كان أمام املشاركني مذكرة لتوليد األفكار بشأن إمكانية وضع مبادئ   - ٤٣

توجيهية لتحديد أنشطة جديدة إلدراجها يف خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي 
SAICM/InfDisc/5وقال إن هذه الوثيقة تقترح آلية بسيطة لتمكني البلدان . ل أسبانيا، قدمها ممث

. وأصحاب املصلحة من وضع نظرة مشتركة بشأن القضايا الناشئة اليت مل تشملها خطة العمل العاملية
  .واقترح تقدمي املبادئ التوجيهية أثناء الدورة الثانية للمؤمتر للنظر فيها

 ذلك، أشاد املشاركون باإلجراء البسيط املتضمن يف املقترح وخالل املناقشات اليت أعقبت  - ٤٤
وتتيح هذه اخلطة إجراء عمليات التحديث . لضمان أن تظل خطة العمل العاملية وثيقة تنبض باحلياة

  . بصورة مسبقةإجراؤهاواالستكمال اليت ال تتطلب وقتاً مفرطاً من دورة املؤمتر بل وميكن 
ني أن خطة العمل العاملية وثيقة تنبض باحلياة تتطلب التحديث وأكد الكثري من املشارك  - ٤٥

د أيو. املستمر، وقالوا إن من الضروري وضع اإلجراء الذي حيقق ذلك خالل الدورة الثانية للمؤمتر
ارك آخر رغم ما وقال مش. مشارك احلاجة إىل جتنب املناقشات املطولة بشأن كل نشاط أثناء الدورة
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، إنه ينبغي للمؤمتر أثناء دورته الثانية SAICM/InfDisc/5لنهج املبني يف الوثيقة  لأعرب عنه من تأييد
. إنشاء جهاز استشاري أو فرعي ملواصلة النظر يف بعض األنشطة املقترحة من وجهة نظر علمية وتقنية

 يف النهج وقال إنه ينبغي أن يتم ذلك من خالل دمج املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية
  .االستراتيجي بوصفه جهازاً فرعياً للمؤمتر

وقال مشارك آخر إن ضيق الوقت خالل الدورة األوىل للمؤمتر حال دون إجراء مراجعة   - ٤٦
فقد كان من املهم إجراء هذه املراجعة إذا كان يتعني . نوعية لألنشطة املدرجة يف خطة العمل العاملية

 نشاطاً مدرجاً يف خطة العمل ٢٧٣ار أحد املشاركني إىل وجود وبعد أن أش. إدراج أنشطة جديدة
ومن السابق ألوانه االخنراط . العاملية، قال إن الكثري من هذه األنشطة أو معظمها مل خيضع لالستعراض

وقال . يف عملية إلدراج أنشطة جديدة يف وقت ال تتوافر فيه سوى خربات ضئيلة عن األنشطة القائمة
 واملقترحة يف الوثيقة ٣٦إن القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة البالغة أحد املشاركني 

SAICM/InfDisc/INF/1 حتتاج إىل ترتيب لألولويات يف حني حذر مشارك آخر من إزدواج 
وبعد أن أكد أحد املشاركني أن اهلدف من خطة العمل العاملية هو . املوضوعات مع ااالت األخرى

 أنه ينبغي استخدام األهداف ىلدان لتحقيق تقدم مع استراتيجياا القطرية، رأأن تستخدمها الب
االستراتيجية الواردة يف استراتيجية السياسات اجلامعة وليس خطة العمل العاملية كمقياس لتحقيق 

وأشار مشارك آخر إىل أن خطة العمل العاملية أداة يف يد البلدان لتحقيق األنشطة . ٢٠٢٠أهداف عام 
وقال مشارك إن مسألة كيفية إضافة أنشطة إىل خطة . ليت ميكن أن تساعدها يف حتقيق تلك األهدافا

العمل العاملية أو ما إذا كان ينبغي حتقيق ذلك ختتلف اختالفاً كامالً عن مسألة كيفية التعامل مع قضايا 
وقد انتهت املناقشات . لتنيالسياسات الناشئة، وأنه يتعني على املشاركني أن يتجنبوا اخللط بني املسأ

 على املؤمتر يف دورته الثانية مع SAICM/InfDisc/5 عرض املقترح الوارد يف الوثيقة  ضرورةإىل
  .التعديالت الالزمة لبيان هذا االختالف

  عالقة املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية بالنهج االستراتيجي  -هاء 
لبند، كان أمام املشاركني وثائق مقدمة من رئيس املنتدى احلكومي الدويل لدى النظر يف هذا ا  - ٤٧

وقدم الرئيس .  تتعلق بنتائج الدورة السادسة للمنتدى(SAICM/InfDisc/6)املعين بالسالمة الكيميائية 
  .البند، وطلب تعليقات املشاركني

كروه بأنه مزايا املنتدى دهم يتحدث نيابة عن إقليم، ما ذوصف عدد من املشاركني، كان أح  - ٤٨
قام أشكال تآزر وتوصل إىل توافق اآلراء، وكان هيئة تتسم بالشفافية لني إنه ساعد البلدان النامية، وأقائ

ودعوا إىل دجمه يف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بصفته هيئة استشارية . وتعدد القطاعات
واقترح أحد املشاركني استخدام املنتدى يف املناقشات غري . ويل الكايفأو فرعية باإلضافة إىل توفري التم

  .الرمسية بني اخلرباء دون أن يتأثر بالقضايا السياسية
وقال مشارك آخر إنه ميكن تدعيم النهج االستراتيجي إذا تولت وظائف املنتدى األساسية   - ٤٩

ة املواد رب سوف يزيد من االتساق يف جمال إداهيئة فرعية هلا طرائق العمل اخلاصة ا، وأن هذا الترتي
  .الكيميائية
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 جهازخرين قالوا إم ال يرون أي قيمة من حتويل املنتدى إىل غري أن بعض املشاركني اآل  - ٥٠
كار الذي اعتمدته الدورة السادسة للمنتدى قد أوضح أنه ا إىل أن قرار داشاروأو. فرعي للمؤمتر

الوجود ببساطة، وأنه يف الواقع سيواصل عملياته، ويتوافر إلعداد نواتج بشأن ميكن إلغاء املنتدى من  ال
وقال . إدارة املواد الكيميائية ميكن أن تؤخذ يف االعتبار لدى التنفيذ ومواصلة تطوير النهج االستراتيجي

  .أحد املشاركني إن إطالق عملية تنفيذ النهج االستراتيجي حجب احلاجة إىل املنتدى كلية
ويف اخلتام، أشار الرئيس إىل أن املناقشات الثرية قد أسفرت عن ثروة من املعلومات اليت   - ٥١

  .سوف تساعد األمانة يف التحرك قدماً صوب الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

  ميائيةتنظيم الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكي  -رابعاً 
لدى النظر يف هذا البند، كان أمام املشاركني مذكرات من األمانة تتضمن مقترحات بشأن   - ٥٢

، جنباً إىل جنب مع (SAICM/InfDisc/7)جدول أعمال الدورة الثانية للمؤمتر وبرنامج وشكل املؤمتر 
، (SAICM/InfDisc/INF/8)وجهات نظر الواليات املتحدة األمريكية بشأن النهج االستراتيجي واملؤمتر 

ووجهات نظر االحتاد األورويب ودوله األعضاء السبعة والعشرين بشأن الدورة الثانية للمؤمتر 
(SAICM/InfDisc/INF/10) .إىل مناقشات طفيفة  إالوأشار الرئيس املشارك إىل أن األمر لن حيتاج 

 يقضإىل الوقت الطويل الذي بشأن جدول األعمال املؤقت، وجدول األعمال املشروح للدورة بالنظر 
  .ات واسعة النطاق اليت أجريت بالفعل بشأمار هاتني الوثيقتني واملشاويف إعداد

مايو / أيار١٥ إىل ١١وأكد ممثل األمانة أن الدورة الثانية للمؤمتر سوف تعقد يف جنيف من   - ٥٣
كما . ركز دون مقابلتاحتها املوشكر حكومة سويسرا إل.  للمؤمترات يف مركز جنيف الدويل٢٠٠٩

ا مسامهات مبكرة للمساعدة يف سداد مقدم الشكر حلكومة سويسرا واملفوضية األوروبية لتقدميه
 الستراتيجية السياسات اجلامعة اليت دعت إىل عقد ١/١ من القرار ٥ويف ضوء الفقرة . تكاليف الدورة

يئات احلكومية الدولية ذات الصلة، اجتماعات املؤمتر باالقتران مع اجتماعات األجهزة الرئاسية لله
سوف تعقد الدورة الثانية للمؤمتر خالل األسبوع الواقع بني االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

وقال إن األمانة واحلكومة السويسرية حجزت حنو . استكهومل واجلمعية الثانية والستني للصحة العاملية
ال أنه حث أولئك القادرين منهم على حجز غرفهم مقدماً حيث  غرفة يف الفنادق للمشاركني إ٥٠٠

أن الغرف احملجوزة قد ال تكفي، وأن عدداً من املناسبات األخرى واسعة النطاق سوف تقام يف نفس 
تاحة الوقت ناقشات احلالية إل أسبوعاً من امل١٢وقال إن الوثائق سوف تتوافر يف غضون . الوقت

سالة الدعوة الرمسية إىل الدورة يف كانون روسوف تصدر . وتوزيعهاالكايف لتنقيحها وترمجتها 
 مل  اليت وترسل إىل جهات االتصال اخلاصة بالنهج االستراتيجي، أو يف حالة البلدان٢٠٠٩يناير /الثاين

  . إىل وزارات اخلارجية،تعني جهات اتصال رمسية بعد
 وجدول األعمال املشروح الواردين يف ووافق املشاركون على جدول األعمال املؤقت املقترح  - ٥٤

 مع تعديل طفيف بتوسيع النص يف جدول األعمال املشروح لبيان الصياغة SAICM/InfDisc/7الوثيقة 
  . من استراتيجية السياسات اجلامعة٢٤ و١٣الواردة يف الفقرتني 

عقد اجلزء الرفيع وفيما يتعلق مبشروع برنامج املؤمتر، قال العديد من املشاركني إنه يتعني   - ٥٥
املستوى يف اية املؤمتر لتمكني الوزراء احلاضرين يف املؤمتر من استيعاب نتائج املداوالت اليت جتري قبل 

ونظراً ألن املوضوع الرئيسي املقترح للمؤمتر هو الصحة العامة والبيئة وإدارة املواد . وعبذلك من األس
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ء نقل النتائج إىل اجلزء الرفيع املستوى يف مجعية الصحة  فإن ذلك سوف يتيح أيضاً للوزرا،الكيميائية
غري أنه اقترح أيضاً عقد جلسة عامة واحدة على األقل . للجمعيةالعاملية اليت ستعقد يف اليومني األولني 

عقب اجلزء الرفيع املستوى إلتاحة الفرصة للوزراء للمشاركة يف اعتماد املقررات يف اليوم األخري من 
قترح أحد املشاركني عقد اجلزء الرفيع املستوى يف منتصف الدورة مشرياً إىل أنه يف حني أن وا. الدورة

وزراء الصحة سوف يغتنمون فرصة عقد اجلزء الرفيع املستوى جلمعية الصحة العاملية، فإن الكثري من 
ولذلك فإن . الوزراء الذين سيحضرون الدورة، سيكونون من وزراء البيئة الذين قد ال حيضرون اجلمعية

عقد اجلزء الرفيع املستوى يف منتصف الدورة سوف يتيح للوزراء املشاركة الكاملة يف بعض املسائل 
  .مثل املساعدة التقنية وبرنامج العمل خالل ما تبقى من الدورة

ووافق املشاركون على مقترح عقد مناقشات مائدة مستديرة خالل اجلزء الرفيع املستوى،   - ٥٦
.  تؤدي النتائج املستخلصة من هذه املناقشات يف استنارة املقررات اليت ستتخذ يف الدورةحيث ميكن أن

وسوف توفر مناقشات املائدة املستديرة معلومات للوزراء بشأن بعض البنود مثل املسائل املالية مبا يف 
ات مائدة واقترح أحد املشاركني عقد مناقش. ذلك برنامج البداية السريعة، وطرائق املضي قدماً

وقال آخرون كانوا . مستديرة واحدة بشأن الصحة العامة وواحدة بشأن اآللية املالية واملساعدة التقنية
يد مشاركون آخرون وأ. قشات مائدة مستديرة واحدة فقطكم، أنه ينبغي عقد منا عن الحيبذون النوع

ري ربطها باألهداف اإلمنائية موضوعاً رئيسياً يركز على الصحة العامة إال أم قالوا إن من الضرو
وعرض ممثل منظمة الصحة العاملية، مبساعدة الشركاء يف الربنامج املشترك بني املنظمات املعين . لأللفية

وأشار . باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، املعاونة يف عقد مناقشات مائدة مستديرة ذات صلة بالصحة
لكل جلسة يف املؤمتر سوف يعوق التغطية األمشل لقضايا مشارك آخر إىل أن ختصيص موضوع رئيسي 

واتفق مشاركون آخرون على هذا الرأي مشريين إىل ضرورة أن يكون النهج . إدارة املواد الكيميائية
  .االستراتيجي هو املوضوع الرئيسي على أن يشمل بعض املوضوعات الفرعية مثل الصحة والتمويل

ر وأضاف قائالً إن ترتيبات حللقات عمل تعقد على هامش املؤمتوأقترح أحد املشاركني وضع   - ٥٧
 تكون اجللسات اإلعالمية التقنية أكثر إجيازاً من تلك املقترحة، وأن تستمر خالل من الضروري أن

وقال مشارك آخر إنه يتعني على . الدورة بدالً من عقدها يوم األحد السابق على افتتاح الدورة فقط
  .ون الدورة اعتماد إعالن أو قرارالوزراء الذين حيضر

  املسائل األخرى  -خامساً 
  .مل ينظر يف أي مسائل أخرى  - ٥٨

  اعتماد تقرير االجتماع  -سادساً 
اعتمد هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الذي عمم خالل االجتماع بالصيغة اليت عدل   - ٥٩

لرئيسني املشاركني، سوف تستكمل التقرير لكي ا شفهياً على أساس الفهم بأن األمانة، بالتشاور مع ا
  .يبني الوقائع اليت جرت يف اليوم الثاين من االجتماع

  اختتام االجتماع  -سابعاً 
أكتوبر / تشرين األول٢٤ بعد ظهر يوم اجلمعة ٣٠/٤أعلن عن اختتام االجتماع يف الساعة   - ٦٠

٢٠٠٨.  
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  املرفق

   جمال السياسة العامةطريقة املضي قدماً يف القضايا الناشئة يف
  معلومات أساسية

من ) ي (٢٤تتمثل إحدى وظائف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية املبينة يف الفقرة   - ١
تركيز "استراتيجية السياسات اجلامعة للنهج االستراتيجي إزاء اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف 

مالئمة بشأن القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة يف الوقت الذي االهتمام والدعوة إىل إجراءات 
) ز (١٤وتدعو الفقرتان ". تنشأ فيها، والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن أولويات اإلجراءات التعاونية

طة معاجلة القضايا اجلديدة والناشئة ذات االهتمام العاملي معاجلة كافية بواس"على التوايل إىل ) ز (١٥و
اإلسراع بوترية البحوث العلمية بشأن حتديد وتقييم تأثريات املواد الكيميائية على رفاه "و" آليات مناسبة

  ".البشر والبيئة مبا يف ذلك القضايا الناشئة
عرضاً  اليت تتضمن SAICM/InfDisc/2وكان أمام املشاركني يف املناقشات غري الرمسية الوثائق   - ٢

 األمانة حيددان بعض القضايا للنظر من جانب املشاركني لدى إجراء استعراض عدما أعاماً وموجزاً
 اليت تتضمن وثائق مقدمة من املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة SAICM/InfDisc/6أويل؛ و

 اليت تتضمن SAICM/InfDisc/INF/1الكيميائية بشأن مستقبل عالقة املنتدى بالنهج االستراتيجي؛ و
من جانب الدورة   مذكرة من أصحاب املصلحة بشأن القضايا الناشئة احملتملة للنظر٢١عدد جتميعاً ل

مياء البحتة ين مقترحاً من االحتاد الدويل للكمض اليت تتSAICM/InfDisc/INF/9الثانية للمؤمتر؛ و
 قاعة  الدوائر العلمية وورقيتمن مسامهة يشتمل علىوالتطبيقية ومجعية السمية البيئية والكيمياء 

اجتماعات بشأن موضوع القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة، إحدامها مقدمة من الواليات املتحدة 
  .األمريكية واألخرى من االحتاد األورويب ودوله األعضاء

  طابع املناقشات غري الرمسية  -أوالً 
.  من املقترحات القيمةلقد أسفرت املناقشات التحضريية الثرية واحملفزة لألفكار عن الكثري  - ٣

وظائفه فيما يتعلق بوقد أنصب التركيز الرئيسي على أفضل طريقة ميكن أن يبدأ ا املؤمتر لالضطالع 
بالقضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة وعلى وجه اخلصوص الكيفية اليت سينتقي من بينها القضايا اليت 

غرض من ذلك هو معاجلة تلك القضايا اليت وال. رشحت للنظر كجزء من املناقشات التحضريية
رشحت بالفعل للنظر، وتوفري بعض املدخالت للمناقشات بشأن اإلجراءات األكثر استدامة على املدى 

  .الطويل
وقد ساد اتفاق عام على أنه ميكن تعريف قضية السياسات الناشئة بصورة مالئمة بأا   - ٤
تخدام املواد الكيميائية اليت مل يتم التعرف عليها بصورة عامة  اسة اليت تتضمن إنتاج أو توزيع أوالقضي"

ولتوفري " أو البيئة/ البشر ود يكون هلا أضرار جسيمة على رفاه مل تتم معاجلتها بصورة كافية إال أنه قأو
 بشأنلوضوح للتعريف، سوف يركز املؤمتر على القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة املزيد من ا
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وانب لمية، واجلوانب السياساتية، واجلاملواد الكيميائية واليت قد تتضمن تلك اليت تعاجل اجلوانب العإدارة 
سيمكن أيضاً من " إنتاج واستخدام"وكان من املفهوم أن مصطلح . الناشئة عن االستخدام النهائي

  .معاجلة قضايا إدارة النفايات
لية الترشيح اجلارية اليت تنطوي على استخدام  أن عمىوفيما يتعلق باملالءمة والفائدة، رؤ  - ٥

 بسيطاً لفرز وترتيب أولويات قضايا ا أن إجراًءىوقد رؤ. استقصاء بسيط كانت عملية مالئمة
  .السياسات الناشئة ميثل خطوة إضافية ضرورية للمساعدة يف التحضريات للدورة الثانية للمؤمتر

جل وسوف تعا. ري التنقية أو الفرز اليت ستستخدمولذا، فإن جوهر املناقشات يتمثل يف معاي  - ٦
اجة إىل جتنب ازدواجية اجلهود ومعاجلة املنافع مع مراعاة االحتياجات املعايري، على وجه اخلصوص، احل

  . أصحاب املصلحة املشاركني يف قضية معينةوحجماإلقليمية 
يب األولويات يف املستقبل وقد طرح عدد من املقترحات بشأن كيفية تنفيذ عملية الفرز وترت  - ٧

وميكن أن ينطوي ذلك، مثالً، على استخدام خدمات جهاز استشاري . بعد الدورة الثانية للمؤمتر
  .رمسي أو فريق غري رمسي معتمد على العلم

  اإلجراءات املباشرة  -ثانياً 
 املقدمة خالل تتمثل اخلطوة األوىل يف اإلعداد لنظر القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة  - ٨

وستستكمل اإلجراءات . الدورة الثانية للمؤمتر يف فرز هذه القضايا املرشحة بطريقة تتسم بالشفافية
  :٢٠٠٨التالية قبل اية عام 

ستكفل األمانة أوالً أن القضية املرشحة املعنية تستويف املعايري األساسية مثل أا تقع   )أ(  
يف جمال السياسة العامة، وأن األسئلة املوجهة يف االستقصاء البسيط ضمن التعريف العام للقضية الناشئة 

  وسيجري وضع القضايا يف جمموعات لكي ميكن نظر القضايا املتماثلة معاً؛. قد استوفيت
 املعايري اليت ميكن أنتقوم األمانة بعد ذلك باإلبالغ عن املقدمات وفقاً موعة من   )ب(  

وسوف تتضمن هذه .  أولوية القضية فيما يتعلق بنظرها يف الدورة الثانيةتشكل أساساً ملواصلة النظر يف
  :املعايري ما يلي

لبيئة مع مراعاة العشائر أو ا/حجم املشكلة وتأثريها على صحة البشر و  ‘١’
   املعرضة وأي ثغرات يف البيانات املتعلقة بالسمية والتعرض؛الفرعية

  ى؛مدى مناقشة القضية يف اهليئات األخر  ‘٢’
  مستوى املعارف املتعلقة بالقضية؛  ‘٣’
  مدى ما تتسم به القضية من طابع شامل؛  ‘٤’
  إمكانية تنفيذ اإلجراء املقترح؛  ‘٥’
صلة القضية بعدد واسع من البلدان أو األقاليم وأصحاب املصلحة،   ‘٦’

  .البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالوسيما البلدان النامية  وال
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ي تعميم نتائج الفرز الذي جتريه األمانة على أعضاء الفريق الذي يدعم التحضري وسيجر  - ٩
يمية واحلكومات واملنظمات غري للدورة الثانية للمؤمتر والذي سيقوم بالتشاور مع جهات االتصال اإلقل

شئة يف وخيتار الفريق عدداً من القضايا النا. كومية واملنظمات احلكومية الدولية حسب مقتضى احلالاحل
وسوف يشمل ذلك حتديد أمهية . جمال السياسة العامة سيجري النظر فيها بالتفصيل من جانب املؤمتر

غري أن التوجيه املتعلق بعدد القضايا اليت ستجرى معاجلتها . وأولوية القضايا اليت ستنتظرها الدورة الثانية
 من ٤البند (تنظيم الدورة الثانية للمؤمتر  االستنتاجات اليت سيتم التوصل إليها فيما يتعلق بسيعتمد على

  ).جدول أعمال املناقشات غري الرمسية

  اإلجراءات أثناء الدورة الثانية للمؤمتر  -ثالثاً 
 معاجلة القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة اليت سيتم اختيارها للنظر فيها ستجري  - ١٠

وميكن أن تتم هذه املعاجلة من خالل، . للمؤمتربالتفصيل حسب مقتضى احلال خالل الدورة الثانية 
مثالً، إدراج القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة احملددة أولوياا يف مقرر أو بيان للرئيس بشأن 

  .اإلجراءات األخرى اليت ستتخذ
ورة أو اختاذ ميكن النظر يف القضايا الناشئة املتبقية بقدر أقل من التفصيل، وإحالتها لتقدمي املش  - ١١

 قيد االستعراض من جانب املؤمتر أو جمرد اإلحاطة ا حسب مقتضى ، إبقاؤهاإجراء إىل هيئة أخرى
  .احلال

وسوف ينظر املؤمتر يف دورته الثانية أيضاً يف إجراء طويل األجل بشأن طرائق االضطالع   - ١٢
ليت تتضمن معايري معدلة لترتيب بوظائفه فيما يتعلق بالقضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة وا

وسوف تعد األمانة ورقة تتضمن مشروع مقترح يف هذا . األولويات اليت ستوضع حسب الضرورة
اال للنظر من جانب املؤمتر يف دورته الثانية بالتشاور مع جهات االتصال اإلقليمية وأصحاب املصلحة 

غري الرمسية واخلربات املكتسبة من تطبيق اإلجراء وسوف يأخذ املقترح يف االعتبار املناقشات . اآلخرين
  .املتفق على استخدامه يف الفترة السابقة على الدورة الثانية للمؤمتر

  ت املستقبلااعتبار  -رابعاً 
  .سوف يتم البت يف ذلك خالل الدورة الثانية للمؤمتر استناداً إىل ما تقدم  - ١٣

__________  


