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الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر
الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
االجتماع الثالث
مونتفيديو 4-2 ،نيسان/أبريل 2019

جدول األعمال املؤقت املشروح
البند 1
افتتاح االجتماع
 - 1سيفتتح االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
يف الساعة  10/00من يوم الثالاثء 2 ،نيسان/أبريل  ،2019يف ساحة أنتيل ،مونتيفيديو.
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وستلقى بياانت افتتاحية وبياانت ترحيب.

البند 2
املسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال
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(ب)

قد يرغب املؤمتر يف أن يقر جدول أعماله بناءً على جدول األعمال املؤقت ).(SAICM/OEWG.3/1

تنظيم العمل

 - 4يطبق النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية على مداوالت الفريق العامل بعد إجراء
مجيع التعديالت الالزمة عليه .وبناء على ذلك ،تتوىل رائسة اجتماعات الفريق العامل السيدة غريترود ساهلر
(أملانيا) ،رئيسة الدورة اخلامسة للمؤمتر .ويتوىل مهام املقرر أحد نواب رئيس مكتب املؤمتر ،السيد ساميون
دوماغالسكي (بولندا).
 - 5وقد يرغب الفريق العامل يف أن يعقد جلسات عامة يومياً من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00
ومن الساعة  15:00إىل الساعة  ،18:00مع إجراء ما يلزم من تغيريات وتعديالت ،وأن ينشئ أفرقة أصغر
ملناقشة بنود معينة يف جدول األعمال مبزيد من التفصيل.
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البند 3
النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020
(أ)

التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة 2015-2006
 -6أجري تقييم مستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة  2015-2006وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفق قرار
املؤمتر 4/4ويف القرار نفسه ،وجه املؤمتر إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ابلنظر يف استنتاجات التقييم املستقل
وأي توصيات حتددها عملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  2020لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة.
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ووفقاً للفقرة  7من االختصاصات يتناول التقرير ما يلي:
(أ)

أتثري النهج االسرتاتيجي؛

(ب) نقاط القوة والضعف والثغرات يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي ،مع أخذ العناصر الرئيسية األحد
عشر اليت حددها التوجه العام والتوجيهات العامة يف االعتبار؛
(ج) التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف؛
(د)
االسرتاتيجي.

الرتتيبات املؤسسية يف إطار النهج الطوعي املتعدد القطاعات واملتعدد أصحاب املصلحة للنهج

 -8ويرد املوجز التنفيذي للتقييم املستقل يف الوثيقة  SAICM/OEWG.3/3بينما يرد تقرير التقييم الكامل يف
الوثيقة .SAICM/OEWG.3/INF/1
 -9وسيعرض املقيِّم املستقل نتائج تقرير التقييم املستقل .وقد يرغب املشاركون يف استعراض تقرير التقييم
املستقل ومواصلة النظر يف نتائج التقييم يف املناقشات ذات الصلة يف إطار البند ( 3ب) ’ ‘1من جدول األعمال.
(ب) االعتبارات املتعلقة ابإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام2020
’ ‘1إعداد التوصيات للدورة اخلامسة من املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
 -10يف هناية االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام ُ ،2020وِّجه االنتباه إىل احلاجة إىل إحراز املزيد من التقدم ،وطلبت
مجيع املناطق والقطاعات إىل الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات وضع ورقة لتقدميها إىل الفريق العامل
املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث لكي تستخدم أساساً للمناقشات .وترد الورقة يف الوثيقة ،SAICM/OEWG.3/4
بينما ترد شروح الورقة اليت أعدها الرئيسان املشاركان اليت تعرض املزيد من املعلومات األساسية ،يف الوثيقة
.SAICM/OEWG.3/INF/2
 -11ووضع الرئيسان املشاركان الورقة ابلتشاور مع املكتب وبدعم من األمانة .وتستند الورقة إىل نتائج
االجتماعني األول والثاين لعملية ما بني الدورات وأتخذ يف االعتبار إفادات أصحاب املصلحة فضالً عن نتائج
االجتماعات اإلقليمية.
 -12وقد يرغب الفريق العامل يف استعراض الورقة والنظر يف النتائج املرجوة من الدورة اخلامسة للمؤمتر فيما
يتعلق ابلنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  .2020عالوةً على
ذلك ،قد يرغب الفريق العامل يف أن يوكل أي مهام ذات صلة إىل الرئيسني املشاركني لعملية ما بني الدورات يف
الفرتة اليت تسبق الدورة اخلامسة للمؤمتر.
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’‘2

اجلدول الزمين لعملية ما بني الدورات اليت تنظر يف النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 2020
 -13يف إطار التحضري للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية ،قد يرغب املشاركون يف
النظر يف توقيت االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات واالجتماعات اإلقليمية املتبقية.
 -14ومتشياً مع القرار  ،4/4قد يرغب املشاركون أيضاً يف النظر يف احلاجة إىل الدعوة لعقد اجتماع إضايف
رابع لعملية ما بني الدورات قبل الدورة اخلامسة للمؤمتر ،رهناً بتوافر املوارد.

البند 4
التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العامة لعام  2020املتمثلة يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
 -15يشمل البند  4مخسة بنود فرعية تتعلق ابلتقدم احملرز والثغرات القائمة يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي:
التقرير املرحلي للفرتة 2016-2014؛ والتوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام 2020؛ ومسائل
السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق؛ وتنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي؛ ومتويل النهج
االسرتاتيجي.
 -16ومتشياً مع الفقرة  24من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات املتعلقة بوظائف املؤمتر ،قد يرغب الفريق
العامل يف أن ينظر يف التقدم العام احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي ،وأن يقدم توصيات إىل املؤمتر يف دورته
اخلامسة.
 -17ويف معرض مناقشة البنود الفرعية من جدول األعمال ،قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف التجارب
والدروس املستفادة حىت اآلن هبدف دعم عملية صنع القرار من أجل النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام .2020
(أ)

التقرير املرحلي للفرتة 2016-2014
 -18اعتمد املؤمتر ،يف دورته الثانية ،طرائق لإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي
) ،SAICM/ICCM.2/15املرفق الثالث) .وتتضمن تلك الطرائق  20مؤشراً لإلبالغ من جانب أصحاب املصلحة
بشأن التقدم الذي جيسد جماالت املوضوعات الواردة يف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات :وهي احلد من املخاطر؛
واملعرفة واملعلومات؛ واحلوكمة؛ وبناء القدرات والتعاون التقين؛ واإلجتار الدويل غري املشروع .ويف أعقاب ذلك،
أعدت األمانة تقرير تقديرات أساسية للفرتة  2008-2006على ضوء املؤشرات العشرين ،وأول تقرير للفرتة
 ،2011-2009وتقريراً مرحلياً اثنياً للفرتة .2013-2011
 -19وقد طلب املؤمتر إىل األمانة يف دورته الرابعة ،مبوجب قراره  ،1/4بشأن التنفيذ لتحقيق هدف عام
 ،2020وضع تقرير مرحلي اثلث للفرتة  2016-2014وحتليالً ملؤشرات التقدم العشرين لكي ينظر فيهما الفريق
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث .وبناء على ذلك ،سوف يعرض على الفريق العامل تقرير موجز عن
التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي للفرتة  2016-2014وحتليل ملؤشرات التقدم العشرين
).(SAICM/OEWG.3/5
 -20عالوةً على ذلك ،قدم الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تقريراً مستكمالً
عن األنشطة املضطلع هبا دعما للنهج االسرتاتيجي ) .(SAICM/OEWG.3/INF/6ويف إطار هذا البند من جدول
األعمال ،ستدعى املنظمات املشاركة يف هذا الربانمج إىل تقدمي معلومات مستكملة إىل الفريق العامل عن التقدم
احملرز داخل هذه املنظمات حنو حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
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 -21وقد يرغب الفريق العامل يف أن يرحب ابلتقرير املرحلي للفرتة  2016-2014الذي وضعته األمانة وأن
يطلب إىل األمانة وضع تقرير رابع للفرتة  2019-2017لتقدميه إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة.
 -22وقد يرغب الفريق العامل أيضاً يف أن ينظر يف ترتيبات من أجل إعداد تقرير مرحلي للفرتة
 2019-2017وُهنج لزايدة مستوايت تقدمي التقارير يف الوقت املناسب هبدف زايدة املستوايت العامة لتقدمي
التقارير يف املستقبل.
(ب)

التوجه العام والتوجيهات العامة لتحقيق هدف عام 2020
 -23سيعرض على الفريق العامل تقرير من األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوجه العام والتوجيهات العامة
لتحقيق هدف عام  2020املتمثل يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (.)SAICM/OEWG.3/INF/5
 -24وقد يرغب الفريق العامل يف أن حييط علما ابلتقدم احملرز يف إطار التوجه العام والتوجيهات العامة وتقدمي
توجيهات إىل أصحاب املصلحة لبلوغ هدف عام .2020

(ج)

مسائل السياسات العامة الناشئة ،وغريها من املسائل املثرية للقلق
 -25إحدى وظائف املؤمتر على النحو الوارد يف الفقرة ( 24ي) من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات هي
تركيز االنتباه والدعوة إىل العمل املالئم بشأن مسائل السياسات الناشئة كلما برزت ،وصياغة توافق آراء بشأن
األولوايت من أجل العمل التعاوين .ويف هذا الصدد ،دعا املؤمتر إىل اختاذ إجراءات مالئمة بشأن ستة مسائل
سياسات عامة انشئة :الرصاص يف الطالء ،واملواد الكيميائية يف املنتجات ،واملواد اخلطرة يف دورة املنتجات
الكهرابئية واإللكرتونية ،وأنواع التكنولوجيا النانوية واملواد النانوية املصنعة ،واملواد الكيميائية املسببة الضطراابت
الغدد الصماء ،وامللواثت الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة .وتبني مسائل السياسات العامة الناشئة القدرات
املتاحة والنطاق الواسع لألنشطة اليت ميكن االضطالع هبا يف إطار النهج االسرتاتيجي ،واليت توفر ،ابلنظر إىل
طابعها غري امللزم ،منتدى ملعاجلة املخاطر وتدابري االستجابة من أجل التصدي هلذه القضااي ،مبا يؤدي إىل زايدة
الوعي واالستجاابت على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي .وطلب أصحاب املصلحة أيضاً أن يتخذ هذا اإلجراء
بشأن السلفوانت البريفلورية ومبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة.
 -26وسيكون معروضاً على الفريق العامل جتميعاً للمعلومات من األمانة عن التقدم احملرز يف مسائل السياسات
الناشئة واملسائل األخرى ذات االهتمام ( .)SAICM/OEWG.3/6وسيكون معروضاً على الفريق العامل أيضاً وثيقة
معلومات حتتوي على معلومات إضافية مفصلة عن مسائل السياسات العامة الناشئة ،أعدهتا املنظمات املعنية
املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (.)SAICM/OEWG.3/INF/9
 -27وقد يرغب الفريق العامل يف أن يدعو املنظمات ذات الصلة املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية واليت تؤدي دوراً رائداً ،إىل تقدمي تقارير شفوية عن كل مسألة من مسائل
السياسات العامة الناشئة؛ واستعراض التقدم احملرز يف كل مسألة؛ واقرتاح اسرتاتيجيات لتعزيز حتسني التنسيق
والعمل املشرتك والتعاون فيما بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛ والنظر يف تقدمي توصيات بشأن تلك املسائل،
حسب االقتضاء ،يف الفرتة اليت تسبق عام .2020
 -28إضافةً إىل ذلك ،قد يرغب الفريق العامل يف النظر يف التجارب والدروس املستفادة حىت اآلن بشأن
املسائل السياسات العامة الناشئة واملسائل األخرى املثرية للقلق هبدف دعم عملية اختاذ القرار يف النهج االسرتاتيجي
واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام  ،2020وال سيما فيما يتعلق بتحديد املسائل
ذات االهتمام العاملي وترتيب أولوايهتا ومعاجلتها على حنو فعال يف فرتة ما بعد عام .2020
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(د)

تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الصحي
 -29قدمت منظمة الصحة العاملية معلومات إىل الفريق العامل عن خريطة الطريق للمواد الكيميائية اليت
وضعتها منظمة الصحة العاملية والشبكة العاملية للمواد الكيميائية والصحة التابعة ملنظمة الصحة العاملية
) .(SAICM/OEWG.3/INF/10وقد يرغب الفريق العامل يف أن حييط علماً ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية
القطاع الصحي ،مبا يف ذلك تقارير منظمة الصحة العاملية عن هذه املسألة.

(هـ)

متويل النهج االسرتاتيجي
 -30ساهم برانمج البداية السريعة بقدر كبري يف بناء وتعزيز القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية حيث قدم األموال للشروع يف تنفيذ أنشطة معينة تتسم ابألمهية لدعم حتديد االحتياجات
من القدرات ،وإرساء القدرات األساسية لدفع عملية التنفيذ بغية بلوغ أهداف النهج االسرتاتيجي .وهتيئ نتائج
مشاريع برانمج البداية السريعة فرصة لتحديد املمارسات والدروس اجليدة املستفادة ،ومن مث تشاطر هذه املمارسات
والدروس لتفادي ازدواجية اجلهود ،واستخدام املوارد املتاحة إىل أقصى حد ،وتقاسم املعارف اليت أفضت إليها
خمتلف املشاريع.
 -31وسيكون معروضاً على الفريق العامل تقرير من األمانة عن برانمج البداية السريعة وصندوقه االستئماين
( .)SAICM/OEWG.3/7وقد يرغب الفريق العامل يف أن يرحب بنتائج املشروع اليت حققها الصندوق االستئماين
لربانمج البداية السريعة.
 -32وستُعرض على الفريق العامل أيضاً عدة واثئق معلومات تتعلق بتمويل النهج االسرتاتيجي ،مبا يف ذلك
تقرير املدير التنفيذي عن تقييم النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت
)(SAICM/OEWG.3/INF/11؛ وتقرير عن الربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
()SAICM/OEWG.3/INF/12؛ وتقرير من مرفق البيئة العاملية ).(SAICM/OEWG.3/INF/13

البند 5
األنشطة املقررة لألمانة ومشروع ميزانيتها لفرتة السنتني 2020-2019
 -33طلب املؤمتر ،يف قراره  ،5/4إىل األمانة أن تقدم معلومات مؤقتة إىل الفريق العامل يف اجتماعه الثالث
عن أنشطتها ومالك املوظفني فيها وميزانيتها .وبناء على ذلك ،سوف يعرض على الفريق العامل تقرير من األمانة
عن أنشطتها ومالك موظفها وميزانيتها ).(SAICM/OEWG.3/8
 -34ويف القرار نفسه ،وجه املؤمتر الفريق العامل ابلنظر يف إدخال تغيريات على أولوايت امليزانية وفوض الفريق
ابختاذ قرار ،يف حالة الضرورة القصوى ،بشأن زايدة احلجم الكلي للميزانية حىت عام .2020
 -35وقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف االقرتاح اخلاص ابلفرتة  ،2020-2019مع اإلقرار أبن أنشطة
األمانة قد زادت متشياً مع املتطلبات املرتبطة خبدمة عملية ما بني الدورات.
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البند 6
التحضري للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
 -36تنص الفقرة  25من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات على أن تعقد الدورة اخلامسة للمؤمتر يف عام
 ،2020ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك .وتدعو االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات والقرار  1/1إىل أن تعقد دورات
املؤمتر ،حيثما كان مناسباً ،ابالقرتان مع اجتماعات اهليئات اإلدارية للمنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة
وذلك بغية تعزيز أوجه التآزر وحتقيق مردودية التكاليف وتشجيع الطابع املتعددة القطاعات للنهج االسرتاتيجي.
 -37وقد تفضلت حكومة أملانيا بتقدمي عرض الستضافة الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد
الكيميائية يف بون ،أملانيا ،يف الفرتة من  5إىل  9تشرين األول/أكتوبر  .2020وستدعى حكومة أملانيا إىل تقدمي
معلومات تتصل ابلتخطيط للدورة اخلامسة للمؤمتر.
 -38وسيكون معروضاً على الفريق العامل مذكرة من األمانة عن التحضريات للدورة اخلامسة للمؤمتر
).(SAICM/OEWG.3/INF/14
البند 7
مسائل أخرى
 -39قد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر يف املسائل األخرى اليت تُثار أثناء االجتماع.
البند 8
اعتماد تقرير االجتماع
 -40قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن ينظر يف التقرير عن أعمال اجتماعه الثالث وأن يعتمده.
البند 9
اختتام االجتماع
 -41من املتوقع أن خيتتم االجتماع يف متام الساعة  18:00من يوم اخلميس 4 ،نيسان/أبريل
_______________
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