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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *ل املؤقت من جدول األعما٤البند 

 ةائييللمواد الكيمتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٦الستراتيجي، يف الفترة  املتعلقة باملنهج اةاإلقليمياالجتماعات 

  مذكرة من األمانة

 اليت عقدت يف ديب باإلمارات ، يف دورته األوىلالكيميائيةأوصى املؤمتر الدويل املعين باإلدارة   - ١
 بضرورة النهوض بالعمل فيما بني ١/١ يف مقرره ،٢٠٠٦فرباير / شباط٦-٤لعربية املتحدة يف الفترة ا

 لسياسات الشاملةااستراتيجية وتنص . ، ضمن أمور أخرىإقليميةالدورات من خالل عقد اجتماعات 
ذ النهج االستراتيجي  تنفييكون من اجلوهري أن يستمرس" على أنه ٢٦للنهج االستراتيجي يف الفقرة 

 أصحاب املصلحة، تعددليت تتسم با أساليبه املفتوحة، دة منع االستفام بني دورات املؤمتر،  فعاالًتنفيذاً
ت بدور هام يف تطوير النهج قام ةياإلقليم بأن االجتماعات الستراتيجيةاسلم تو".  القطاعاتتعددو

، مع مراعاة احتياجات البلدان  االستناد إىل هذا االلتزام وهذه اخلربةملهمااالستراتيجي، وسيكون من 
.  من بينها، والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال والبلدان املتقدمةالنامية، وخاصة األقل منواً

 أنشطة النهج االستراتيجي، قدمي مدخالت بشأنت ةاإلقليمي االجتماعات تيسر أن الستراتيجيةاتتوخى و
رها وواملهام اليت يتص.  وتبادل املعلوماتةاإلقليميربات واإلعداد الجتماعات املؤمتر املقبلة وتبادل اخل

 املناطق، وتوفري اخلد هي استعراض التقدم يف تنفيذ النهج االستراتيجي ةاإلقليميالنهج لالجتماعات 
؛ وإتاحة املناقشات التقنية اإلقليميأصحاب املصلحة فيما يتعلق بالتنفيذ عل الصعيد التوجيه جلميع 

  .ة وتبادل املعلوماتواالستراتيجي
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 التالية املعنية بالنهج ةاإلقليميوأثناء الفترة األوىل فيما بني الدورات، نظمت االجتماعات   - ٢
  : االستراتيجي

: التقرير (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤-١١االجتماع األفريقي األول، القاهرة   )أ(  
SAICM/RM/Afr.1/6(؛   

-٢٠ سبانياأ، هبرشلون )١(،JUSSCANNZن ول لالحتاد األورويب وبلدااالجتماع األ  )ب(
  ؛ )SAICM/RM/EUJ.1/5 :التقرير (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

ديسمرب / كانون األول٦-٤ لبلدان وسط وشرق أوروبا، رجيا، األولاالجتماع   )ج(  
  ؛)SAICM/RM/CEE.1/3التقرير  (٢٠٠٦

 ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٣-٢١نكوك، االجتماع األول لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ، با  )د(  
  ؛)SAICM/RM/AP.1/3: التقرير(

يونيه / حزيران١٢، باريس، JUSSCANNZ بلدانواالجتماع الثاين لالحتاد األورويب   )ه(  
  ؛)SAICM/RM/EUJ.2 :التقرير (٢٠٠٧

فرباير / شباط١٢، باريس، JUSSCANNZ بلدانواالجتماع الثالث لالحتاد األورويب   )و(  
  ؛)SAICM/RM/EUJ.3/6 :التقرير (٢٠٠٨

 ١٦-١٤ لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، مدينة بنما، ألولااالجتماع   )ز(  
  ؛)SAICM/RM/LAC.1/5 :التقرير (٢٠٠٨فرباير /طشبا

يوليه / متوز١٧و ١٦مجهورية ترتانيا املتحدة،  فريقي الثاين، دار السالم،االجتماع اإل  )ح(  
  ؛)SAICM/RM/Afr.2/9: التقرير(، ٢٠٠٨

 سبتمرب/ أيلول٩و ٨االجتماع الثاين لبلدان وسط وشرق أوروبا، بوخارست،   )ط(  
  ). SAICM/RM/CEE.2/9: التقرير (٢٠٠٨

 ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٢و ١وباإلضافة إىل ذلك، اجتمعت البلدان العربية يف القاهرة يف   - ٣
. ٢٠٠٧رب نوفم/ تشرين الثاين٩و ٨ونظمت حلقة عمل لبلدان جزر احمليط اهلادئ يف آبيا يف 

يف و ،٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥ إىل ١٣  منواجتمعت اموعة األفريقية األساسية يف القاهرة يف الفترة
. ٢٠٠٨يوليه / متوز١٣، كما اجتمعت يف دار السالم مرة أخرى يف ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٠

 أوف سبني يف الفترة  لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب يف بورتةاإلقليميواجتمعت جلنة التنسيق 
 ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقليميةوعقدت مشاورات . ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣-١١من 

 إىل ١٧ نم ديل مار، بشيلي يينافتيجي واملسائل الراهنة املتعلقة باملواد الكيميائية يف ابشأن النهج االستر
قة عمل لبلدان منطقة الكارييب يف الفترة من  املقرر عقد حلومن. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩
  . يف بردجتاون٢٠٠٩ مارس/ آذار١٣ إىل ١٠

                                                
لنمسا ، هم حكومات سويسرا وكندا والنرويج واJUSSCANNZاألعضاء األساسيون يف جمموعة   )١(

 .ونيوزيلندا والواليات املتحدة واليابان
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 على االتفاقات التفاقابني الدورات على  أثناء الفترة األوىل ةاإلقليميركزت االجتماعات و  - ٤
 لتنفيذ النهج االستراتيجي واإلعداد للدورة إقليمية، وإرساء أولويات وخطط اإلقليمياملتعلقة بالتنسيق 

موعة بلدان جم مجيع املناطق فيما عدا اعتمدتوقد . الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
) JUSSANNZ االحتاد األورويب وبلدان  إطاريفاليت اجتمعت ( أخرى أوروبا الغربية وبلدان

 اخلاصة ا، كما عينت ممثلني يف الس التنفيذي لربنامج البداية ةاإلقليمياصات جلهات التنسيق اختص
ويف حالة أفريقيا، ووسط وشرق أوروبا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، شكلت . السريعة

 وأمريكا اهلادئيط ، بينما اختذت آسيا واحملإقليميةواعتمدت أفريقيا خطة عمل . إقليميةجلان تنسيق 
الوسطى أوروبا و واختذت أفريقيا .ييب اخلطوات األوىل يف هذا الصددالالتينية ومنطقة البحر الكار

مواقف جتاه االعتبارات املالية املتعلقة بالنهج االستراتيجي واتفقت على قوائم األولويات والشرقية 
. لبداية السريعة على سبيل املثالة يف برنامج ا، من خالل املشاريع املدرجاإلقليميللعمل على الصعيد 

ور من قبيل طرائق تقدمي التقارير م املتعلقة بأةاإلقليميعلى سلسلة من املواقف أيضاً اتفقت أفريقيا و
 للمسائل اليت تتطلب  أولياًوأولت مجيع املناطق اعتباراً. لناشئةاتنفيذ النهج االستراتيجي واملسائل و

  . ملعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية مبا يف ذلك وضع نظام أساسي من املؤمتر الدويل ااهتماماً
وتود األمانة أن تعرب عن تقديرها للحكومات واملنظمات التالية اليت جعلت مسامهاا املالية   - ٥

بنما،  بربادوس،أملانيا،   أستراليا،،سبانياأ وهي حكومات ةاإلقليميرات عقد املؤمت من املمكن والعينية
 مصر، تيفا،الفنلندا، شيلي، السويد، سويسرا،  رومانيا، الدامنرك، ،مجهورية ترتانيا املتحدة تايلند،

واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، واملنظمات املشاركة والواليات املتحدة األمريكية؛  النرويج
لكيميائية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة  لإلدارة السليمة للمواد املنظماتايف الربنامج املشترك بني 

ريكية، وأمانة اتفاقية استكهومل ، ومنظمة الدول األماالقتصاديوالتنمية يف امليدان التعاون االقتصادي 
 ملنظمة احمليط اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلقليميمللوثات العضوية الثابتة، والربنامج البيئي بشأن ا

 للنهج ةاإلقليمي بقيادة جهات التنسيق وتود األمانة أن تشيد أيضاً. عامليةللبيئة، ومنظمة الصحة ال
  .  وضمان النجاح هلاةاإلقليمياالستراتيجي جلهودها يف تنظيم االجتماعات 

 اإلقليمي، ابتداء من االجتماع  اليت عقدت مؤخراًَةاإلقليميومثة مسة اتسمت ا االجتماعات   - ٦
تقنية عمل حلقات  باشرة عقبم، تتمثل يف عقدها ٢٠٠٧مايو /يارأ ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف

وتتضمن هذه .  بالزئبق واتفاقية استكهومليما يتصل مثالًفمسائل السياسات احلالية  شأنبمشاورات و
، الكيميائيةاألحداث املرتبطة ببعضها سلسلة من حلقات العمل لتعزيز اهلياكل األساسية إلدارة املواد 

وعالوة على ذلك نظمت أحداث . مها برنامج األمم املتحدة للبيئة حتت رعاية حكومة السويدنظ
 ألفريقيا التابع اإلقليمي مركز التنسيق ثلم ا منظمات قامت ةاإلقليميجانبية عديدة أثناء االجتماعات 

ة للتدريب والبحث، التفاقية بازل، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحد
وكان القصد من . ومنظمة الصحة العاملية وأعضاء الشبكة للدولية للقضاء على امللوثات العضوية الثابتة

رات السياسية، وتنظيم األحداث واملشاإجراء تنظيم حلقات عمل، وع م ةاإلقليمياالجتماعات مجع 
  .ةاإلقليميعات  من املوارد املستثمرة يف االجتمااالستفادةاجلانبية هو تعظيم 

لى املوقع الشبكي ع أعاله متاحة ٢ملدرجة يف الفقرة  اةاإلقليميوالتقارير املتعلقة باالجتماعات   - ٧
  .www.saicm.orgللنهج االستراتيجي، 

__________  
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