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 المفتوح العضوية التابع للمؤتمر الفريق العامل
 الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية

 االجتماع الثاني
 4152ديسمرب كانون األول/  51-51جنيف، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 
للفترة  تهاومشروع ميزاني المقررة لألمانةاألنشطة 
6102-6161 

 

 األنشطة والتوظيف في األمانة
 تقرير من األمانة

 المقدمة -أواًل 
واد من اسرتاتيجية السياسات اجلامعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للم 42عماًل بالفقرة  - 5

، إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم 5/5إدارة املواد الكيميائية، يف قراره ب املعينالكيميائية، طلب املؤمتر الدويل 
يف خيصص هلا مقرًا املتحدة للبيئة أن ينشئ وأن يتبوأ مسؤولية اإلدارة الشاملة ألمانة النهج االسرتاتيجي، وأن 

ئية والنفايات التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة. وقد دعا املؤمتر املدير نفس املكان مع جمموعة املواد الكيميا
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية توفري املوظفني املناسبني وغري ذلك من 

من  52من القرار. ويف الفقرة  4و 5املوارد طبقًا للميزانية اإلشارية، وبنود التوظيف الواردة يف اجلدولني 
املوارد لتمكني أمانة  إىل توفرياآلخرين  املصلحةاالسرتاتيجية اجلامعة للسياسات، ُدعيت احلكومات وأصحاب 

القطاع اخلاص، مبا يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات واملنظمات  يعالنهج االسرتاتيجي من أداء مهامها، ودُ 
 ساةمة.غري احلكومية األخرى إىل امل

بشأن املواد الكيميائية والنفايات،  5/1ففي دورهتا األوىل، اعتمدت مجعية األمم املتحدة للبيئة القرار  - 4
اليت أشارت فيه إىل الدور الرائد لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف الرتتيب إلقامة أمانة للنهج االسرتاتيجي، تكون 

للنهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك الدعم  تقدمير التنفيذي أن يواصل فعالة وتتسم بالكفاءة، وطلبت إىل املدي
. وباإلضافة إىل ذلك، ويف نفس قرار مجعية األمم 4141 هدفتنفيذ لالعام والتوجيهات العامة تطوير التوجه 

سرتاتيجي، وأن املتحدة للبيئة دعت اجلمعية املدير العام ملنظمة الصحة العاملية أن يتبوأ دورًا رائدًا يف النهج اال
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هذه الدعوة إىل االجتماع إحالة ، كما طلب إىل املدير التنفيذي ايوفر املوظفني املناسبني، واملوارد األخرى ألمانته
القادم للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية. وقدمت مجعية البيئة أيضًا الدعوة إىل أعضاء الربنامج املشرتك 

بل دعم أمانة النهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك الدعم للمواد الكيميائية لبحث سُ  بني املنظمات لإلدارة السليمة
احملتمل للتوظيف. واستجابة هلذا الطلب، سوف تقوم أمانة النهج االسرتاتيجي بإحالة هذا القرار إىل منظمة 

سليمة للمواد الكيميائية الصحة العاملية، وإىل املنظمات املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة ال
ملعلومياهتما والستجابتهما. والقرار متاح لبحثه من جانب الفريق العامل يف مذكرة أعدهتا األمانة 

(SAICM/OEWG.2/5). 
ويقدم هذا التقرير بيانًا موجزًا بأنشطة األمانة منذ االستكمال الذي ُقدم إىل املؤمتر أثناء دورته الثالثة  - 3

بشأن امليزانية اإلشارية  3/1(، مع مراعاة اعتماد املؤمتر لقراره 4154شاطات حىت حزيران/يونيه )فقد أُبلغت الن
 4154. وهو يُركز على األنشطة اليت نُفذت أثناء الفرتة من متوز/يوليه 4151-4153وجدول التوظيف للفرتة 

ومتويله واإلرشادات التشغيلية  ، من حيث تقدميه للمعلومات بشأن التوظيف يف األمانة،4152حىت متوز/يوليه 
 ىل املؤمتر أثناء دورته الرابعة.هلا، واعتبارات امليزانية. وسوف تُقَدْم استكماالت أخرى إ

استنادًا إىل  4141-4156والتوظيف للفرتة معلومات مبدئية بشأن امليزانية أيضًا ويقدم هذا التقرير  - 2
-4156ميزانية النشاط والتوظيف املستقبلي خالل الفرتة أن مع مراعاة املاَِلْك احلايل من املوظفني لدى األمانة، 

، املتمثلة يف اإلدارة السليمة للمواد 4141عام  هدفحنو توجيهات العامة وال عامالتوجه الستسرتشد ب 4141
-4156للفرتة ، طلب املؤمتر إىل األمانة إعداد ميزانية 3/1. ففي قراره (SAICM/OEWG.2/4)الكيميائية 

األمانة أن تلِفْت اهتمام املشاركني إىل حقيقة أن  تودوذلك لكي يبحثها املؤمتر أثناء دورته الرابعة. وقد  4152
 نظرملؤمتر أن ييود ا قد، وأنه هلذا السبب 4141عقد قبل عام يُ القرارات  لصنعآخر اجتماع  يالدورة الرابعة ه

 ويشملها. 4141 قرار بشأن ميزنة تغطي الفرتة الكاملة حىتيف اختاذ 
قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية أن يأخذ علمًا باملعلومات الواردة يف هذا التقرير، إىل جانب  - 1

. (SAICM/OEWG.2/4)املعنية باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ،4141 هدفحنو توجيهات ام والعالتوجه ال
توجيهات العامة والالتوجيه العام النهج االسرتاتيجي على اعتماد  وسوف تعتمد األنشطة النهائية وميزانية أمانة

 من جانب املؤمتر أثناء دورته الرابعة. 

 بحث الفريق العامل المفتوح العضوية -ثانياً 
من املتوقع للفريق العامل أن يأخذ علمًا هبذا التقرير بشأن األنشطة والتوظيف يف األمانة، وأن يقدم  - 6

 ؤمتر يف دورته الرابعة الختاذ اإلجراءات وللموافقة النهائية عليها.مدخالت إىل امل

 6102إلى تموز/يوليه  6106أنشطة وتمويل األمانة من تموز/يوليه  - ثالثاً 
 األنشطة - ألف

 4152إىل متوز/يوليه  4154يقدم هذا التقرير معلومات بشأن أنشطة األمانة للفرتة من متوز/يوليه  - 1
من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات، والقرارات التالية للمؤمتر بشأن برنامج  42ملُوَضحة يف الفقرة طبقًا للمهام ا

البداية السريعة ومسائل السياسات الناشئة. وسوف يتم استكمال هذا التقرير قبل انعقاد الدورة الرابعة للمؤمتر 
بني الدورتني الثالثة  يالواقعة بني الدورات، أ من أجل إعطاء صورة أكثر اكتمااًل ألنشطة األمانة خالل الفرتة

 والرابعة للمؤمتر.
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ُمِنَحت األولوية أثناء هذه الفرتة للتنظيم النهائي للدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد  - 2
 اتحضري الكيميائية، واالجتماعات اإلقليمية للنهج االسرتاتيجي، وتنظيم وخدمة اجتماعات املكتب، والت

، وعملية إعداد التوجيهات العامةام و عالتوجه الوثيقة لالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية، وتطوير 
التقارير بشأن النهج االسرتاتيجي واإلدارة اجلارية لربنامج البداية السريعة. وقدمت الدورة الثالثة للمؤمتر إىل 

ذي ُأحرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك متويله فرصة الستعراض التقدم الاملصلحة أصحاب 
. وقد أحرزت 4141املستقبلي، وللموافقة على األنشطة الرئيسية اليت تُتخذ يف ضوء الغاية املقبلة لعام 

االجتماعات اإلقليمية جناحًا يف تنسيق املناقشات بشأن النجاحات والتحديات اإلقليمية يف التنفيذ، ويف ترتيب 
 .4141ولويات خالل السنوات املتبقية حىت األ
 هبا األمانة. تضطلعاالضوء على األنشطة اليت  5يُلقي اجلدول  - 2

 5اجلدول 
( واألنشطة المحتملة في 6102تموز/يوليه  - 6106األنشطة التي قامت بها األمانة )تموز/يوليه 

 (6161-6102)أعقاب الدورة الرابعة للمؤتمر 

(أ)4141-4156األنشطة احملتملة  4152متوز/يوليه  - 4154متوز/يوليه األنشطة  االسرتاتيجي أمانة النهج وظيفة
 

من  62الوالية األساسية )الفقرة 
 االستراتيجية الجامعة للسياسات(

  

االجتماعات وأعمال ما بني  تيسري )أ(
الدورات للمؤمتر وكذلك 

 لالجتماعات اإلقليمية

 ثة للمؤمتر:ترتيبات هنائية للدورة الثال
اجتماعات إقليمية نُظمت لتنسيق املدخالت يف 

والتوجيهات  العامأنشطة النهج االسرتاتيجي، والتوجه 
، وترتيب أولويات النشاط، وتيسري تبادل اخلربات العامة

 واملعلومات على النحو التايل: 
  ،أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: ميكسيكو سييت

 4153آب/أغسطس  52-44

 46-43ط وشرق أوروبا: سكوجبي )مقدونيا( وس 
 4153أيلول/سبتمرب 

  ،تشرين الثاين/نوفمرب  44-52أفريقيا: بريتوريا
4153 

 EU-JUSSCANNZ- اليابان، و  ،االحتاد األورويب
كندا، و سويسرا، و الواليات املتحدة األمريكية، و 
 52باريس  )ب(النرويج ونيوزيلندا،و اسرتاليا، و 

 4152شباط/فرباير 

 41-43واحمليط اهلادئ: كواالملبور،  -ياآس 
 4152آذار/مارس 

اجتماعات هيئات التنسيق اإلقليمية للتحضري 
ذات لالجتماعات اإلقليمية، لتحديد االحتياجات 

فيما يتعلق بتنفيذ النهج االسرتاتيجي، وإلعداد األولوية 
مراكز إقليمية بشأن املسائل الرئيسية اليت أُدرجت مع 

 قليمية آنفة الذكراالجتماعات اإل

 تقوم األمانة حالياً بالتخطيط لـ: 
 4141ورة اخلامسة للمؤمتر يف الد 

  االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية
  مابشأن تاريخ وموعد يتم البت بشأهن

  االجتماعات اإلقليمية قُبيل االجتماع الثالث
للفريق العامل، أو الدورة اخلامسة للمؤمتر من أجل 
التحضري للدورة اخلامسة، وتيسري املدخالت 

االستكماالت  يسرتاتيجي، وتلقألنشطة النهج اال
من األقاليم بشأن التدابري ذات األولوية اليت اتفق 
عليها املؤمتر أثناء دورته الرابعة، وتنشيط تبادل 

 اخلربات واملعلومات

  االجتماعات السنوية ملكتب املؤمتر اليت تُعقد
وجهًا لوجه أثناء الفرتة ما بني الدورات من أجل 

رتاتيجي، والتحضري إرشاد أنشطة النهج االس
 للدورة اخلامسة للمؤمتر 

التخطيط ومجع األموال لالجتماعات آنفة الذكر، إذا 
 وافق عليها املؤمتر يف دورته الرابعة
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(أ)4141-4156األنشطة احملتملة  4152متوز/يوليه  - 4154متوز/يوليه األنشطة  االسرتاتيجي أمانة النهج وظيفة
 

 
نُظمت اجتماعات وجهًا لوجه ملكتب املؤمتر يف 

  4152وحزيران/يونيه  4153متوز/يوليه 
 نسقت األمانة ستة مؤمترات ُعقدت عن بُعد للمكتب 

قامت بالتخطيط ومجع األموال لالجتماع الثاين للفريق 
 العامل املفتوح العضوية

إىل  املصلحةرفع تقرير من أصحاب  )ب(
املؤمتر بشأن تنفيذ النهج 

 االسرتاتيجي 
 

وفرت أداة على اخلط مباشرة جلمع البيانات مبا يسمح 
حرز يف ُـ باإلفادة بشأن التقدم امل املصلحةصحاب أل

  31االسرتاتيجي، الذي افُتتح مبدئيًا بني تنفيذ النهج 
وبناًء  .4152آذار/مارس  35كانون الثاين/يناير و

، مت التمديد رمسياً املصلحةعلى طلبات من أصحاب 
. وعملت األمانة مع 4152نيسان/أبريل  31حىت 

يزالون يسعون إىل  لذين الاملتبقني ا املصلحةأصحاب 
حزيران/يونيه  1تقدمي تقارير بعد هذا التاريخ حىت 

عندما أُغلقت األداة متاماً. وقد أثرت هذه  4152
التأخريات على التخطيط والتسليم من جانب األمانة. 
وقد مت حتليل البيانات اليت مُجعت من احلكومات، 

كومية، واملنظمات غري احلواملنظمات احلكومية الدولية 
حرز يف تنفيذ ُـ واسُتخدمت لوضع تقرير بشأن التقدم امل

عن طريق االستفادة من تقرير  ،النهج االسرتاتيجي
دم إىل املؤمتر يف دورته الثالثة )انظر سابق كان قد قُ 

SAICM/OEWG.2/INF/4) 
د توجهاً طلب املؤمتر أثناء دورته الثالثة إىل األمانة أن تُعِ 

عام  هدفألجل حتقيق  عامة وجيهاتتو  اً عام
. وُقدمت مذكرة مفاهيمية إىل مكتب املؤمتر يف 4141

، مع التغذية املرتدة اليت وردت 4153شباط/فرباير 
، 4153أثناء املؤمتر املعقود عن بُعد يف آذار/مارس 

 56نيسان/أبريل حىت  2وقد افُتتحت فرتة للتشاور من 
رة ، بناًء على مشروع إطار املشاو 4153أيار/مايو 

طُلبت مدخالت بشأن اإلطار الذي ُطور آنذاك. وقد 
. وأُتيحت النسخة 4153يوليه متوز/املكتب يف من 

التالية لإلطار للتعليق عليها أثناء االجتماعني اإلقليميني 
(. 4152وآذار/مارس  - 4153)آب/أغسطس 

مت االستعانة باستشاري لصياغة وثيقة اإلطار،  وقد
إىل مكتب الجتماع  وُقدمت أحدث نسخة لإلطار

. وقد ُقدمت 4152ُعِقد وجهًا لوجه يف متوز/يوليه 
التعليقات، وسوف تُأخذ يف االعتبار قبيل االجتماع 

 SAICM/OEWG.2/4الثاين للفريق العامل )انظر 

 SAICM/OEWG.2/INF/2) و

قد يرغب املشاركون يف الدورة الرابعة للمؤمتر التخطيط 
-4152ن أثناء الفرتة لعملييت إعداد تقريرين آخري

بيانات ُُتمع بواسطة  ي. وسوف يتم حتليل أ4141
أمانة النهج االسرتاتيجي لوضع تقرير بشأن التقدم يف 

 تنفيذ النهج االسرتاتيجي

أما الفرتات املقرتحة إلعداد التقارير فيمكن أن تكون 
، بتقرير يصدر قُبيل االجتماعات 4152-4156

ع تقرير هنائي للدورة اإلقليمية ويف وقت مالئم لوض
 4141اخلامسة للمؤمتر يف 
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(أ)4141-4156األنشطة احملتملة  4152متوز/يوليه  - 4154متوز/يوليه األنشطة  االسرتاتيجي أمانة النهج وظيفة
 

 
الرتويج إلنشاء وصيانة شبكة  )ج(

يف النهج  املصلحةألصحاب 
 االسرتاتيجي

 

لتعيني نقاط االتصال ت األمانة تشجيعًا استباقيًا قدم
النهج االسرتاتيجي، يف  املصلحةمن جانب أصحاب 

باراً من مما ولَّد زيادة حثيثة يف عدد نقاط االتصال. واعت
نقطة اتصال  511، كان هناك 4152متوز/يوليه 

نقطة اتصال قُبيل الدورة  514وطنية )بعد أن كانت 
نفس عدد نقاط االتصال اإلقليمية  يالثالثة للمؤمتر( أ

نقطة اتصال(  16)بعد أن كانت  21(، 1)
نقطة اتصال )بعد أن  51للمنظمات غري احلكومية، و

ت حكومية دولية  ( نقطة اتصال ملنظما54كانت 
كانت تشكل جزءًا من شبكة النهج االسرتاتيجي. 

ع يوأجرت األمانة كذلك عملية تواصل لتشجيع تنو 
نقاط اتصال النهج االسرتاتيجي، وبصورة ملحوظة 
للغاية مع منظمة الصحة العاملية، مبا يتفق مع النهج 

 للنهج االسرتاتيجي املصلحةاملتعدد أصحاب 
عن طريق وإرشاد صل جرت كذلك أنشطة تواوأ

النشرات اإلخبارية، واملساةمات يف الرسائل اإلخبارية 
وأماكن إلقامة املعارض والعروض أثناء املنتديات ذات 

 الصلة

يف الشبكة  املصلحةاالشرتاك مع أصحاب واصلت 
نهج االسرتاتيجي، مع التشجيع االستباقي لالكربى ل

 املصلحةلتعيني نقاط االتصال من جانب أصحاب 
 هؤالء

تطوير آلية تبادل املعلومات الذي من شأنه أن يُيسر 
يف النهج  املصلحةاملزيد من مشاركة أصحاب 

تساعد فقط كأداة دينامية  االسرتاتيجي. وهى ال
إلدارة االتصاالت واجتماعات النهج االسرتاتيجية، 
وإمنا ميكنها أيضًا أن تكون وسيلة لتقاسم املعلومات، 

كة املعززة من جانب القطاعات والتشجيع على املشار 
 املختلفة، بعيداً عن قطاع البيئة السائدة 

املتكامل ومع إجياز أةمية إشراك الصناعات يف النهج 
والدعوة املوجهة إىل الدوائر الصناعية من جانب 

األوىل لدعم تنفيذ النهج  ةدور المجعية البيئة أثناء 
ائر دو تشجيع إشراك توقع األمانة ت (ج)االسرتاتيجي

الصناعة. ومن املتصور اآلن بالفعل أن استشارياً 
ملواصلة العمل الذي سيتم  4156يف  ىسوف ُيكرت 

 4151يف هذا اجملال يف 

 تنسيق تطوير ونشر مواد التوجيه  )د(
 

مت تنقيح واستكمال اخلطوط التوجيهية اخلاصة بتقدمي 
مقرتحات املشروع املطلوب متويلها مبوجب الصندوق 

 لربنامج البداية السريعة، وذلك للتشاور مع االستئماين
جلنة تنفيذ للصندوق االستئماين لربنامج البداية 
السريعة، ومع اجمللس التنفيذي لربنامج البداية السريعة. 

توجيهية على اخلط  اً خطوطوانتهت من وأتاحت 
 تقارير الرصد والتقييمجراء مباشرة ملنفذي املشروع وإل

للبدائل غري الكيميائية مبوجب توجيهية  اً خطوط توضع
برنامج البداية السريعة، وللمشروعات الرامية إىل 

 اإلدماج
مواصلة نشر املعلومات ومواد اإلرشاد عن طريق شبكة 

لكرتونية حسبما بالوسائل اإل املصلحةأصحاب 
 املصلحةيتناسب وطبقاً لطلب أصحاب 

مواصلة حتديث اخلطوط التوجيهية للمشروعات 
إطار الصندوق االستئماين لربنامج البداية  الداخلة يف

 السريعة باإلضافة إىل التوجيهات العامة إىل املنفذين
( 3-وعن طريق متويل وتوظيف موظف برنامج )ف

املوجود بالفعل يف اعتماد التوظيف املوافق عليه للفرتة 
آللية تبادل املعلومات، وسوف يتم  4153-4151

ون مع املنظمات املشاركة إتاحة املزيد من املوارد للتعا
يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة 

اآلخرين بشأن  املصلحةللمواد الكيميائية، وأصحاب 
تطوير وتوزيع املواد اإلرشادية ألنشطة النهج 
االسرتاتيجي. وميكن ملثل هذه اإلرشادات أن تلعب 

يف حتقيق أهداف النهج  املصلحةدورًا مع أصحاب 
 سرتاتيجياال
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تقدمي التوجيهات إىل أصحاب  )هـ(
 يف بدء مقرتحات املشروع املصلحة

املهتمني  املصلحةمت تقدمي استكماالت ألصحاب 
مليون دوالر يف إطار  53مبلغ على باالتفاق النهائي 

ُتديد املوارد السادس ملرفق البيئة العاملية، وأحدث 
دمت وقُ  (ج)املعلومات املتاحة بشأن الربنامج اخلاص.

وثائق االجتماع أيضًا إىل االجتماعات اإلقليمية اليت 
توجز املصادر احملتملة للدعم املايل والتقين لتنفيذ النهج 

 االسرتاتيجي

وعن طريق تطوير آلية تبادل املعلومات، فإنه سيمكن 
إتاحة املزيد من املعلومات بشأن آليات التمويل 

ج اخلاص. ومع البديل كمرفق البيئة العاملية والربنام
ختصيص موظف للقيام بدور آلية تبادل املعلومات، 

الذين  املصلحةميكن تقدمي اإلرشادات إىل أصحاب 
يسعون إىل احلصول على املساعدة يف تطوير 
مقرتحاهتم اخلاصة باملشروعات. ومن شأن ذلك أن 
يساعد يف إجناز جزء من والية األمانة اليت مل حتتل 

 اً حىت اآلن موقعاً حموري
إن إقامة آلية لتبادل املعلومات من شأنه أن يساعد 
يف إبراز نتائج برنامج البداية السريعة، وأن يوضح 
ملناصري املشروع عناصر املشروعات الناجحة، واجلهة 

، مما اليت يطلبون منها تقدمي املزيد من املعلومات
 ساهم يف استدامة التأثرياتي

 توفري خدمات تبادل املعلومات  )و(
 

لنهج االسرتاتيجي يف لتبادل معلومات غرفة تدشني 
تنفيذًا إلحدى املهام اليت حُتددها  4151أيار/مايو 

االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات. وكانت املشكالت 
قد أثرت على تطوير  4155الفنية املعنية باملنهاج يف 

اآللية الكامل واستدامتها حىت مت إعادة تشغيلها يف 
ومنذ الدورة الثالثة للمؤمتر مل . 4154آب/أغسطس 

تتوافر لدى األمانة القدرة الكافية )سواء من حيث 
تبادل املعلومات غرفة املوظفني أو التمويل( لتشغيل 

بصورة متماسكة وشاملة؛ ومن مث فليس هناك سوى 
  تقدم ضئيل ميكن اإلفادة عنه بشأن هذا البند

يف  ومع إجياز األةمية املتوقعة لتقاسم املعلومات
االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات ويف التوجه الشامل 

 4141عام  هدفحنو حتقيق العامة  والتوجيهات
(SAICM/OEWG.2/4)  قد يرغب املؤمتر أثناء

دورته الرابعة يف أن يوافق على ميزانية تشتمل على 
عن  مسؤوالً يكون ( 3-متويل موظف برنامج )ف

علوماتية ذات تبادل املعلومات واالحتياجات املغرفة 
 الصلة املوضحة يف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات 

وعن طريق إبراز املعلومات بشأن إدارة املواد 
الكيميائية، ميكن لطائفة واسعة من أصحاب 

، من بينهم احلكومات، واملنظمات احلكومية املصلحة
الدولية، واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، أن 

 حدثةُـ دم املواد املحتصل على، وأن تق
املساعدة يف إدماج إدارة املواد الكيميائية يف ختطيط 

باألعمال  املصلحةالتنمية عن طريق ربط أصحاب 
ذات الصلة يف إطار غايات التنمية املستدامة وغريها 

 من اجملاالت
ضمان أن تصل التوصيات من  )ز(

املؤمتر إىل املنظمات واملؤسسات 
 ملختصةالعاملية واإلقليمية ا

األمانة أوصلت ويف فرتة متابعة الدورة الثالثة للمؤمتر، 
مجيع التوصيات واملعلومات ذات الصلة إىل أصحاب 

يف النهج االسرتاتيجي لضمان أكرب درجة من  املصلحة
 التوزيع

وضمنت كذلك مترير املعلومات ذات الصلة إىل 
املختصني بالنهج االسرتاتيجي،  املصلحةأصحاب 

ابعة االجتماعات اليت تُعقد يف األقاليم، وذلك يف مت
واجمللس التنفيذي لربنامج البداية  ،واجتماعات املكتب

وكجزء من متابعة الدورة الرابعة للمؤمتر، سوف تتصل 
بشأن التوصيات،  املصلحةاألمانة جبميع أصحاب 

 ونتائج املؤمتر ،توالقرارا
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وجلنة تنفيذ الصندوق االستئماين لربنامج  ،السريعة
 البداية السريعة 

تشجيع تبادل املعلومات العلمية  )ح(
 والتقنية ذات الصلة

 

كفلت بأن تشتمل مجيع االجتماعات اإلقليمية املعنية 
 4152-4153بالنهج االسرتاتيجي خالل الفرتة 

واليابان، والواليات  -)باستثناء اجتماع االحتاد األورويب
النرويج، املتحدة، وسويسرا، وكندا، واسرتاليا، و 

ونيوزيلندا( على جلسات تقنية ركزت على الربامج اليت 
تركز على أحدث العلوم بشأن املواد الكيميائية اليت 

الرصاص برامج وكذلك  ،تسبب اختالل للغدد الصماء
  يف الطالء واملواد الكيميائية يف املنتجات

 املصلحةمواصلة جماراة الطلبات اليت يقدمها أصحاب 
زيد من املعلومات، وتوفري مثل هذه للحصول على امل

 املعلومات
تبادل املعلومات أن تلعب دور املنرب  غرفةوميكن ل

املركزي لطلب اإلرشادات املستكملة بشأن املسائل 
العلمية والتقنية، ونشر املواد من خمتلف أصحاب 

. ومع تكريس موظف برنامج خمصص هلذا املصلحة
الدور، سوف تتمكن األمانة من القيام هبذه املهمة 
بصورة شاملة وروتينية. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 
هلذا أن يشتمل على زيادة استخدام برامج الدراسة 

والندوات على موقع  ،االلكرتونية، والفصول الفيديوية
ورمبا زيادة وأنشطة التعلم عن بُعد،  ،االنرتنت

اتفاقيات بازل، وروتردام،  اتالتآزرات مع أمان
 واستكهومل

إنشاء واحملافظة على عالقة مع  )ط(
املنظمات املشاركة التابعة للربنامج 

املشرتك بني املنظمات لإلدارة 
 السليمة للمواد الكيميائية

 

شاركت األمانة يف االجتماعات اليت تُعقد مرتني يف 
شرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للربنامج املالعام 

شاركة يف ُـ ورتبت للمنظمات امل للمواد الكيميائية
الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية للمشاركة يف االجتماعات اإلقليمية للنهج 

 االسرتاتيجي 
احتفظت األمانة باتصاالت منتظمة مع املنظمات يف 

بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد شرتك الربنامج امل
، واليت تشكل جلنة التنفيذ والصندوق الكيميائية

بشأن جوانب إدارة  ،االستئماين لربنامج البداية السريعة
برنامج البداية السريعة مبا يف ذلك اختصاصات تقييم 

 تأثريات برنامج البداية السريعة
لإلدارة نظمات ُيشارك شركاء الربنامج املشرتك بني امل

السليمة للمواد الكيميائية يف تقدمي املواد للنشرات 
جي ياإلخبارية واالستكماالت التابعة للنهج االسرتات

 أشهر(  3)تقريباً كل 

مواصلة املشاركة يف االجتماعات نصف السنوية 
للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السلمية للمواد 

يف املشاركة املنظمات  الكيميائية والرتتيب ملشاركة
الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية يف االجتماعات اإلقليمية للنهج 

 االسرتاتيجي 
ويف الوقت الذي ُتشكل فيه املنظمات األعضاء يف 
الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 

االستئماين لربنامج  الكيميائية جلنة تنفيذ الصندوق
البداية السريعة، سوف تتم عمليات اتصال منتظمة 

 بشأن إدارة برنامج البداية السريعةؤالء الشركاء مع ه
وسوف ُيشارك شركاء الربنامج املشرتك بني املنظمات 
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف تقدمي املواد 
للنشرات اإلذاعية اخلاصة باألخبار وبعمليات 

 االستكمال التابعة للنهج االسرتاتيجي
تبادل معلومات عاملة بصورة كاملة أن غرفة ميكن ل

تساعد يف إضفاء الطابع النظامي على تقدمي املواد 
يف النهج  املصلحةذات األةمية ألصحاب 

 االسرتاتيجي واملساعدة يف تطوير عالقات العمل 

   : برنامج البداية السريعة0/2القرار 

يق اجتماعات اجمللس التنفيذي تنس )أ(
لربنامج البداية السريعة وجلنة تنفيذ 

لصندوق االستئماين لربنامج التابعة ل
 البداية السريعة

، بتنفيذ اجتماعني 4154 هقامت األمانة منذ متوز/يولي
 2و 1ربنامج البداية السريعة: للمجلس التنفيذي ل

 4152أيار/مايو  2و 4153آذار/مارس 
، قدمت األمانة الدعم لثالثة 4154 هليومنذ متوز/يو 

الصندوق التابعة تنفيذ الاجتماعات عقدهتا جلنة 

سوف تواصل األمانة تنظيم اجتماعات اجمللس 
مج البداية السريعة على أساس سنوي، ربناالتنفيذي ل

ويشمله، ريثما يتم  4152ويتم ذلك مؤقتًا حىت 
االنتهاء من مجيع مشروعات برنامج البداية السريعة. 

، 4151، 4156عندئذ تبدأ االجتماعات يف 
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تشرين  42-42االستئماين لربنامج البداية السريعة: 
-41، و4153أيار/مايو  42، و4154الثاين/نوفمرب 

  4153تشرين الثاين/نوفمرب  46

وسوف يتلو ذلك مقرر بشأن . 4152و 4152
تنظيم هذه االجتماعات عقب اعتماد املؤمتر لذلك 

 دم اعتماده هلا أو يف حالة ع
سوف تواصل األمانة دعم وتنسيق اجتماعات جلنة 

ربنامج البداية الصندوق االستئماين لالتابعة تنفيذ ال
 4152السريعة على أساس سنوي، ومؤقتًا حىت 

 ويشمله، ريثما يتم االنتهاء من مجيع املشروعات
تقدمي الدعم اإلداري للصندوق  )ب(

 لسريعةربنامج البداية ااالستئماين ل
 

جديدًا مع احلكومات اتفاقًا  42انتهت األمانة من 
ملشروعات موافق عليها ممولة من والوكاالت التنفيذية 

ربنامج البداية السريعة، ونسقت الصندوق االستئماين ل
الرتتيبات األخرى للتمكني من تنفيذ املشروعات، مبا 

املشروعات،  ييف ذلك نقل األموال إىل منفذ
 يزانية، واملوافقات على متديد اآلجالوتنقيحات امل

 21وتواصل تقدمي الدعم واإلرشادات إىل أكثر من 
مشروعًا اعُتمدت للتمويل  562مشروعاً، من جمموع 

مبوجب برنامج البداية السريعة، ويزيد جمموعها على 
 مليون دوالر 33

إىل مشروعات برنامج  ير اتقدم األمانة الدعم اإلد
راً ألن مشروعات جارية معينة من البداية السريعة. ونظ

، باإلضافة إىل 4151احملتمل أن تستمر إىل ما بعد 
أن جولة هنائية من احملتمل أن تنطلق عقب الدورة 
الرابعة للمؤمتر )فإن من املنتظر أن يتوافر رصيد هنائي 
للمشروعات اجلديدة يف جولة هنائية(، ومن احملتمل 

تابعني لربنامج أن حيتاج األمر إىل موظفي برنامج 
، مع استمرار 4151البداية السريعة حىت هناية 

االحتياج ملوظف برنامج واحد فقط داخل األمانة 
 4152حىت هناية 

فحص مقرتحات مشروع الصندوق  )ج(
االستئماين ملعرفة مدى اكتماله 

  وأهليته

قامت األمانة بالنسبة جلولة التطبيقات الثالثة عشر، 
، 4154ون األول/ديسمرب اليت افتُتحت يف كان

 24، بفحص 4153 هحزيران/يوني 42وأغلقت يف 
تطبيقات مؤجلة من  6مشروعًا مقرتحاً، مبا يف ذلك 

جوالت سابقة، كما قدمت توجيهات وتغذية مرتدة 
مقرتحًا كامالً  31حنو حسبما يتناسب. وقد اعُترب 

ومؤهاًل وذلك من جانب األمانة، وُقدمت إىل جلنة 
ربنامج البداية لصندوق االستئماين لابعة لالتتنفيذ ال

 السريعة الستعراضها
توجد األمانة اآلن يف املراحل املبكرة من تلقى طلبات 
للمعلومات من املتقدمني إىل الدورة الرابعة عشر مبوعد 

عشرة  وقد أعرب. 4152أيلول/سبتمرب  31هنائي هو 
 حىت اآلن عن نيتهم للتقدم بطلبات أشخاص بارزين

ربنامج أن املساةمات يف الصندوق االستئماين ل وحيث
البداية السريعة يُرجح استمرارها حىت الدورة الرابعة 
للمؤمتر، فسوف يكون من احملتمل ضرورة عقد جولة 
تطبيق بعد ذلك التاريخ، إذا أمكن حتديد الرصيد 

وهكذا، سوف يقوم موظفو املتوافر من األموال. 
لفحص تخطيط البسريعة يف برنامج البداية الالربامج 

برنامج البداية واحدة أخرية يف ولة جلتطبيقات ال
 4156أو مطلع  ،4151السريعة وذلك يف أواخر 

طورت األمانة كتيبًا بشأن برنامج البداية السريعة يربز  أنشطة أخرى )د(
املزايا الظاهرة من املشروعات، كما أسهمت يف إنشاء 

 الكبائن يف املؤمترات الدولية
د صاغت وانتهت من )بالتعاون مع اجمللس التنفيذي وق

لربنامج البداية السريعة( وضع االختصاصات لتقييم 
تأثريات برنامج البداية السريعة، حبيث يتم القيام بذلك 

. وسوف يستمر 4152ابتداًء من أيلول/سبتمرب 
، مع إعداد 4151التنسيق مع املقيِّمنِيْ حىت عام 

 الدورة الرابعة للمؤمتر الوثيقة النهائية قُبيل

سوف يساعد موظفو الربنامج التابعون لربنامج البداية 
السريعة يف التقييم النهائي الذي جُيريه برنامج األمم 

 املتحدة للبيئة لربنامج البداية السريعة
ربنامج وسوف يساعد موظفو الربنامج التابعون ل

ات البداية السريعة يف تنسيق املواد النهائية للمشروع
 وذلك إلبراز جناح برنامج البداية السريعة
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(أ)4141-4156األنشطة احملتملة  4152متوز/يوليه  - 4154متوز/يوليه األنشطة  االسرتاتيجي أمانة النهج وظيفة
 

   : مسائل السياسات الناشئة6/2القرار 

تنفيذ إجراءات تسلم وفحص  )أ(
 تعيينات مسائل السياسات الناشئة

تعيينًا بالنسبة ملسألة سياسات ناشئة األمانة تلقت 
التعيني لتلقي التعليقات. تحت وف 4152جديدة يف 

الثابتة مناخاً الصيدالنية العضوية وكان تعيني امللوثات 
، 4152متوز/يوليه  55حىت عليه للتعليق متوافرًا 

تاحًا لنظر الفريق العامل املفتوح وسوف يكون مُ 
العضوية، واملؤمتر يف دورته الرابعة، من أجل حتديد 

 أولوياهتا 

من غري املتوقع ظهور مسائل سياسات ناشئة جديدة 
ة للمؤمتر، نظرًا للخطط قُبيل انعقاد الدورة اخلامس

  4141احلالية النتهاء النهج االسرتاتيجي يف 
 

إعداد تقرير عن التقدم بشأن  )ب(
  مسائل السياسات الناشئة

حرز يف 
ُ
واصلت األمانة تنسيق التقارير بشأن التقدم امل

العمل املعين مبسائل السياسات الناشئة املتعلقة 
ية داخل بالرصاص يف الطالء، واملواد الكيميائ

املنتجات، واملواد اخلطرة داخل دورة حياة املنتجات 
الكهربائية واإللكرتونية، والتكنولوجيات النانوية، واملواد 

خلة بالغدد ُـ واملواد الكيميائية امل ،صنعةُـ النانوية امل
، وإدارة املواد 3/4الصماء، وذلك مبوجب القرار 

أكثر أماناً،  الكيميائية البريفلورية واالنتقال إىل بدائل
دمت أيضًا استكماالت بشأن . وقُ 3/3طبقًا للقرار 

عمل الالتقدم حنو االجتماعات اإلقليمية، وعرب عالقة 
الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة بينها وبني 

السليمة للمواد الكيميائية. وتتوافر أحدث 
االستكماالت بشأن قضايا السياسات الناشئة يف 

 SAICM/OEWG.2/INF/9–15الوثائق 

سوف تواصل األمانة القيام بوظائف تنسيق العمل 
وإعداد التقارير بشأن مسائل السياسات الناشئة 

م االستكماالت إىل املوافق عليها. وسوف تُقدَ 
االجتماعات اإلقليمية، واالجتماع الثالث للفريق 

وللدورة اخلامسة للمؤمتر، إذا  ،العامل املفتوح العضوية
ذلك. وميكن وضع تركيز أكرب على تقييم اتُفق على 

جناح األنشطة يف إطار مسائل السياسات الناشئة، 
 4141 هدفوكيفية تدعيم ذلك إلجناز 

تبادل املعلومات وسيلة مناسبة غرفة وسوف تكون 
املتعلقة مبسائل  ستجداتلتوصيل التقارير وامل

 السياسات الناشئة 
 

 ، ومن مث جيوز زيادة تنقيحها. توجيهات العامةوال العامتائج التوجه سوف تكون هذه األنشطة مرهونة بن  (أ)

 يب، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، سويسرا، كندا، اسرتاليا، النرويج ونيوزيلندا.و االحتاد األور إىل  (EU-JUSSCANNZ)تشري   (ب)

 والنفايات. بشأن املواد الكيميائية 5/1 للبيئة ألمم املتحدةاقرار مجعية   (ج)

 تعيين الموظفين - باء
بشأن جدول  3/1قراره يف إن هيكل التوظيف اإلشاري الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثالثة  - 51

، ينص على توظيف سبعة موظفني يف األمانة من الفئة الفنية، 4151-4153للفرتة توظيف امليزانية اإلشارية وال
لضيق التمويل، مل يتحقق هذا املستوى من تعيني املوظفني. فقد أثر العجز  وموظف من فئة اخلدمة العامة. ونظراً 

تبادل املعلومات لديها، غرفة التوظيفي بصورة مباشرة وغري مباشرة على وظائف األمانة الرئيسية مثل خدمة 
 مقارناً حتليالً  4والتحضري لالجتماعات الرئيسية، وُتهيز مشروعات برنامج البداية السريعة. ويقدم اجلدول 

 .3/1للوضع احلايل اخلاص بالتوظيف بالنسبة هليكل التوظيف اإلشاري الوارد يف القرار 
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 4اجلدول 
شهراً( بالنسبة لهيكل  62) 6102حزيران/يونيه  -6106الوضع الخاص بالتوظيف في تموز/يوليه 

 3/5التوظيف اإلشاري الوارد في القرار 

 وظائف األمانة

 الوظائف
 ةعتمدامل

4153-
4151 

نسبة الوقت 
 مالحظات التمويل املكرس

  الفئة الفنية والعليا - ألف

يف متوز/يوليه  1-تعيني موظف ف صندوق البيئة  5 5 1-ف
، ومستمر. 4152 همتوز/يولي -4154

لنهج يتحملها اتوجد تداعيات تكاليفية  وال
 االسرتاتيجي 

نة قد مساةمة منظمة الصحة العاملية يف األما  1.541 5 2-ف
. 4154تشرين األول/أكتوبر  5توقفت يف 

وُقدَم طلب إىل املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية إلعادة الدعم الذي كان يُقدم من 

 منظمة الصحة العاملية إىل سابق عهده

آب/أغسطس  5مت شغل هذه الوظيفة يف  مساةمات طوعية  1.26 5 2-ف
 وهي مستمرة ،4152متوز/يوليه –4154

)برنامج البداية  3-ف
 السريعة(

الوظيفة باستشاري حىت متوز/يوليه  شغلمت  مساةمات طوعية 1.26 5
د موظف برنامج بدرجة ــ. ويوج4153

، وهي 4153منذ آب/أغسطس  3-ف
 مستمرة

)غرفة تبادل  3-ف
 املعلومات(

 

مت شغل هذه الوظيفة باستشاري على أساس  مساةمات طوعية صفر 5
. لعدم  4154رب مؤقت حىت أيلول/سبتم

كفاية األموال ملواصلة االستشارة، أو بدْء 
أثناء  3-تعيني موظف برنامج بدرجة ف

فرتة إعداد التقارير. ومل يكن هلذه الوظيفة 
متويل يف امليزانية املعتمدة للفرتة  يأ

4153-4151 

)برنامج البداية  4-ف
 السريعة(

يف متوز/يوليه فة يف هذه الوظياستشاري ُعنيِّ  مساةمات طوعية صفر 5
، وهى 4152، وحزيران/يونيه 4154
وُتري عملية التعيني اآلن ومت  .مستمرة

 ختصيص األموال هلذه الوظيفة

 هذه الوظيفة منذ إنشاء األمانة شغلمت  مساةمات طوعية 5 5  4-ف

    3.55 1 المجموع الفرعي ألف
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 وظائف األمانة

 الوظائف
 ةعتمدامل

4153-
4151 

نسبة الوقت 
 مالحظات التمويل املكرس

  اخلدمة العامة  - باء

 هذه الوظيفة منذ إنشاء األمانة غلشمت  مساةمات طوعية 5 5 2/1-ع.خ

   0 0 المجموع الفرعي باء

   2.55 2 المجموع )ألف + باء( 

 التمويل - جيم
تشمل هذه املساةمات توفري وظيفة  ترد أدناه تفاصيل املساةمات يف ميزانية األمانة وأنشطتها. وال - 55

دوق البيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، واملوارد نِسق للنهج االسرتاتيجي أثناء هذه الفرتة من جانب صنُـ امل
 اإلضافية اليت قدمتها اجلهات املاحنة إىل الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة.

درجة ُـ امل املصلحةوترغب األمانة يف أن ُتربز املساةمات السخية يف ميزانيتها من جانب اجلهات صاحبة  - 54
 .3يف اجلدول 

 3دول اجل
 -6106المساهمات في الميزانية اإلشارية ألمانة النهج االستراتيجي لفترة السنتين تموز/يوليه 

 6102حزيران/يونيه 
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 املساةمات املودعة

إىل  4154متوز/يوليه 
كانون األول/ديسمرب 

4154 4153 

كانون الثاين/يناير 
إىل حزيران/  4152

 اجملموع 4152نيه يو 
 62 600  41 455   النمسا
 62 656  46 141  بلجيكا

 22 221  22 243 33 621 منركاالد
 993 111  332 111 611 111 االحتاد األورويب

 62 521  53 121 54 213 فنلندا
 311 203 552 122 541 261 61 112 أملانيا

 22 223  61 223  هولندا
 335 626 61 221 522 115 541 425 النرويج

 00 220  2 522 3 235 3 265 سلوفينيا
 230 200 314 643 411 262 445 141 السويد
 620 300 431 215 54 111 45 121 سويسرا

 221 111  311 111 211 111 الواليات املتحدة األمريكية
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 املساةمات املودعة

إىل  4154متوز/يوليه 
كانون األول/ديسمرب 

4154 4153 

كانون الثاين/يناير 
إىل حزيران/  4152

 اجملموع 4152نيه يو 
 639 233 25 255 511 144  برنامج األمم املتحدة للبيئة

 3 221 121  232 162 0 500 211 0 532 302 المجموع
     

تخصيص احتياطي الميزانية  3/5القرار 
 سنوات( 3) 6103-6105

211 159 2 

 

وباإلضافة إىل املساةمات املالية الواردة أعاله، قدمت احلكومات واملنظمات التالية مساةمات عينية  - 53
سالفية و اع: املكسيك، مجهورية مقدونيا اليوغقيمِّة عادة يف شكل مرافق اجتماعات، ودعم ألنشطة االجتم

 سابقاً، جنوب أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعهد األفريقي. 
 التوجيهات التشغيلية لألمانة - دال

ر، مبا يف أثناء قيامها بعملياهتا التشغيلية، استمتعت األمانة مبيزة التوجيهات السياساتية من مكتب املؤمت - 52
ذلك التحضريات لالجتماعات اإلقليمية، واالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة الرابعة للمؤمتر، 

. وسوف تنتهي ُمدد وظائف أعضاء املكتب احلاليني مع اختتام الدورة توجيهات العامةوال العاموكذلك الَتوُجْه 
دد إىل مناصبهم. وباإلضافة إىل ذلك، تلقت األمانة اإلرشادات والدعم الرابعة للمؤمتر، حيث سيأيت أعضاء جُ 

من نقاط االتصال اإلقليمية لدى األقاليم اخلمسة التابعة لألمم املتحدة، اليت حافظت على عالقات وثيقة مع 
 األمانة. وترغب األمانة يف أن تُقر مع التقدير باإلرشادات والدعم.

برنامج البداية السريعة، تواصل األمانة تلقي الدعم التشغيلي واإلرشادات من وباإلشارة حتديدًا إىل  - 51
 لصندوق االستئماين.لجلنة التنفيذ التابعة اجمللس التنفيذي و 

 6161-6102الهيكل الُمقترح للميزانية وللتوظيف اإلشاري للفترة  - رابعاً 
 ُمقترح إلدراج األنشطة الرئيسية في الميزانية 

سوف تستند إىل املناقشات اليت  4141-4156وير الكامل للميزانية املقرتحة والتوظيف للفرتة إن التط - 56
 توجيهات العامةوال العامجرت أثناء االجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية بشأن التوجه 

(SAICM/OEWG.2/4)دورته الرابعة. وسوف  ، مع اختصاص املؤمتر باختاذ املقررات النهائية يف هذا الصدد أثناء
ومن مث سوف تنسق عملية وضع  4141-4156توضح هذه املناقشات أنشطة األمانة املطلوبة خالل الفرتة 

مقرتح شامل للميزانية، يشمل التنقيحات احملتملة يف مالك املوظفني لدى األمانة من أجل تعزيز النهج 
ء دورته الرابعة إرشادات إىل األمانة بشأن االجتماعات االسرتاتيجي. ومن املتوقع أيضًا أن يقدم املؤمتر أثنا

اإلقليمية املستقبلية، واالجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية والدورة اخلامسة للمؤمتر. ومن املتصور 
 عامليف تنفيذ التوجه ا املصلحةأيضًا أن يركز دور األمانة بصورة متزايدة على تقدمي الدعم إىل اجلهات صاحبة 

، والرتكيز بدرجة أقل على تنظيم االجتماعات. ومن املتوقع أن يتواصل بصورة عامة هيكل والتوجيهات العامة
 التوظيف الذى اعتمده املؤمتر أثناء دورته الثالثة.
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إشارياً توظيفًا  2يف النهج االسرتاتيجي، يضع اجلدول  املصلحةالتخطيط ألصحاب تيسري ومن أجل  - 51
 تكاليف التوظيف املرتبطة بكل وظيفة.ألمانة مع ل

واستجابة للطلبات اليت ُقدمت إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ملواصلة دعمه للنهج  - 52
، وليس 5-إىل مستوى مد 1-االسرتاتيجي، قرر املدير التنفيذي ترقية وظيفة منسق النهج االسرتاتيجي من ف

حيث أهنا ممولة من صندوق البيئة التابع  ،تكاليفية على ميزانية أمانة النهج االسرتاتيجيتأثريات  يهلذه الوظيفة أ
 لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف حدود سلطات وتقدير املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

ظمة الصحة العاملية ألن يتبوأ ، دعت مجعية البيئة التابعة لألمم املتحدة املدير العام ملن5/1ويف قرارها  - 52
وأن يقدم املوظفني واملوارد املناسبة إىل أمانته، وذلك يف ضوء سحب دعم  ،دورًا رائدًا يف النهج االسرتاتيجي

. ومتابعة للدعوة اليت وردت من املؤمتر أثناء دورته الثالثة، 4154التوظيف املباشر من منظمة الصحة العاملية يف 
وذلك عن طريق إعادة تعيني موظف  ،اخلربة تحة العاملية دعمها لعمل األمانة يف جماالأن تواصل منظمة الص

يف األمانة يف أقرب وقت ممكن. وباإلضافة إىل ذلك، دعت مجعية البيئة األعضاء يف الربنامج املشرتك بني 
جي، مبا يف ذلك الدعم املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل حبث طرق دعم أمانة النهج االسرتاتي

 لتوظيف.لاحملتمل 
ألمانة، وذلك باستثناء تقدمي صندوق البيئة للدعم إىل املنسق )وظيفة إىل اقدم مجيع أشكال التمويل ت - 41
 .وذلك على أساس طوعي ( من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة5-مد

 2اجلدول 
 جدول التوظيف اإلشاري الُمقترح

 4141-4156 ني فئات ومستوى املوظف
   الفئة الفنية والعليا - ألف

 5 ُمقدمة وممولة من )صندوق البيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة( 5-مد

)وظيفتان ألمانة النهج االسرتاتيجي، مبا يف ذلك وظيفة كانت متول يف السابق ومُتأل  2-ف
 4 بواسطة منظمة الصحة العاملية(

 4 ، ووظيفة لغرفة تبادل املعلومات(4152لبداية السريعة، حىت هناية )وظيفة لربنامج ا 3-ف

، ووظيفة ألمانة النهج 4151)وظيفة لربنامج البداية السريعة، حىت هناية  4-ف
 4 االسرتاتيجي(

 1 المجموع الفرعي 

 5 اخلدمة العامة  - باء

 2 المجموع )ألف + باء( 
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 1اجلدول 
 لكل وظيفة طبقاً ألمانة األمم المتحدةتكاليف المرتبات المعيارية 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 4141 4152 4152 4151 4156 (أ)تكاليف املوظفني املعيارية )لكل وظيفة(

      الفئة الفنية والعليا - ألف
 321 244 315 112 316 211 323 122 342 222 (ب)5-مد
 421 531 416 121  461 262 411 412 421 221 2-ف
 432 262 442 424  441 213 455 222 413 221 3-ف
 525 412 523 214  516 242 511 142 563 222 4-ف

      
      فئة اخلدمة العامة  - باء

 511 131 522 232  532 363 532 113 542 222 2-ع.خ

 .(4151ُمشتقه من تكاليف املرتبات املعيارية يف جنيف )(  أ)
 ة من صندوق البيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة.ُمقدمة وممول ( ب)

_______________ 


