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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * املؤقت من جدول األعمال)ج(٢البند 

 إقرار جدول األعمال: املسائل التنظيمية

  جدول األعمال املؤقت املشروح 

  افتتاح الدورة  - ١البند 
 من يوم ٠٠/١٠لمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف الساعة ستفتتح الدورة الثانية ل  - ١

  .سويسرا ،جنيفركز املؤمترات الدويل يف  مب٢٠٠٩مايو / أيار١١اإلثنني 
  . بيانات افتتاح وترحيبتتلىوسوف   - ٢

  املسائل التنظيمية  - ٢البند 
  اعتماد النظام الداخلي  )أ(

القانوين  الذي أعده الفريق العامل ي يعتمد مشروع النظام الداخليبلور مثأن  املؤمتر يودوقد   - ٣
 تشرين ٢٤ إىل ٢٢فترة من يف اجتماعه األول املعقود يف روما يف الوالتقين املفتوح العضوية 

ويف انتظار وضع [ .)SAICM/ICCM.2/2(، والذي يرد يف تقرير ذلك االجتماع ٢٠٠٨أكتوبر /األول
 املؤمتر أن يستخدم يف تسري أعمال دورته احلالية النظام الداخلي قد يودالنص النهائي لنظامه الداخلي، 

، مع إدخال ما يلزم من الدولية للمواد الكيميائيةلوضع ج استراتيجي لإلدارة املؤقت للجنة التحضريية 
  .]التغيريات

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  انتخاب أعضاء املكتب  )ب(
 وسوف )١(.املؤمتر بانتخاب رئيسه وأربعة نواب للرئيس يقومالنظام الداخلي،   بأحكامرهناً  - ٤

  .رقرمبهام امل أحد نواب الرئيس يضطلع
  . للنظام الداخلي الرئيس مهام الرئاسة طبقاًيتوىلوبعد االنتخاب   - ٥

  إقرار جدول األعمال  )ج(
 الوارد يف الوثيقة  على أساس جدول األعمال املؤقت جدول أعماله املؤمتر أن يقرقد يود  - ٦

SAICM/ICCM.2/1.  
  تعيني جلنة وثائق التفويض  )د(

حملددة يف املهام اب تقوموثائق التفويض ل جلنةً، مبساعدة من األمانةن،  املؤمتر أن يعيقد يود  - ٧
  . أدناه١١الفقرة 

  تنظيم العمل  )ه(
 ومن الساعة ٠٠/١٣  الساعةإىل ٠٠/١٠من الساعة كلّ يوم  املؤمتر أن جيتمع قد يود  - ٨

 املؤمتر أن ينشئ جلنةً قد يودو. ، مع التعديل والتغيري حسب الضرورة٠٠/١٨ الساعة إىل ٠٠/١٥
  . جدول األعمالمعينة من جامعة ملعاجلة بنود 

  تقرير جلنة وثائق التفويض  - ٣ندالب
الرسالة اليت دعيت فيها احلكومات إىل املشاركة يف الدورة الثانية للمؤمتر،  يف  ملا جاءوفقاً  - ٩

حضرون الدورة يالذين س وثائق تفويض املمثلني وأمساء املفوضني املناوبني واملستشارين  أن تقدمجيب
تزويد األمانة  وجيب. الدورة ساعة عقب افتتاح ٢٤ أقصاهد جيب تقدميها إىل األمانة إذا أمكن يف موع

رئيس  عنا  إم احلكوميةر وثائق التفويضوتصد. وفد أي تشكيليف  تغيري عن أي بأية معلومات أيضاً
 السلطة نعتصدر ،  إقليمية للتكامل االقتصاديالة منظمةيف ح أو ، أو احلكومة أو وزير اخلارجيةالدولة

 تقدمي جيبواسطة الفاكس، بقدمت أو وثائق التفويض نسخ من مت دوإذا قُ. نظمة تلك امليفاملختصة 
 من الدورة تقدمي أوراق االعتماد قبل أنّوجتدر اإلشارة إىل . سجيل عند التيةاألصلوثائق التفويض 

املسبقة على الوثائق األمانةموافقةر كثرياً عملية شأنه أن ييس .  
إىل  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية دعوةالة رس يف  ملا جاءووفقاً  - ١٠

لتمس على أي منطقة ت . األصولحسب هذه املنظمات معتمدة جيب أن تكونالدورة، املشاركة يف 
ويف نفس .  افتتاح املؤمتربعد ساعة ٢٤ أقصاه موعد  يف،تقدمي امسها إىل األمانة أن أمكناالعتماد 

 بأي تغيري  تزويد األمانة أيضاًوجيب. ممثليها يف الدورةأمساء باألمانة د يتزوظمة  منجيب على كلالوقت 

                                                
وتستند .  املكتب يف اية املطاف ألحكام النظام الداخلي للمؤمتر، الذي مل يعتمد بعدتشكيلضع خيسوف   )١(

 . أعاله إىل توصيات الفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضويةاملقترحة املكتب تشكيلة
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وجتدر اإلشارة إىل أنّ تقدمي استمارة التسجيل املسبق أو التسجيل يف . الحق يطرأ على تلك األمساء
عدطلباً لالعتماد من جانب املنظمة املعنيةالدورة من جانب فرادى املمثلني سوف ي .  

 يف الدورةاعتماد املمثلني وثائق تفويض و ، مبساعدة األمانة، جلنة وثائق التفويضتفحص  - ١١
 بشأن مدى راًاقر املؤمتر يف تقرير اللجنة ويصدر ينظرو. عن نتائج ذلك الفحص املؤمتر  إىلتقدم تقريراًو

  .مطابقة عملية تقدمي وثائق التفويض واالعتماد لألصول
 إىل حني صدور مقرر من املؤمتر لدورةا حيضرون الدورة أن يشاركوا يفوجيوز للمثلني الذي   - ١٢

  .بشأن تفويضهم واعتمادهم

  تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - ٤ البند
، لدى النظر يف هذا البند من جدول األعمال، أن يأخذ يف احلسبان تقرير قد يود املؤمتر  - ١٣

 بشأن ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣الرمسية اليت عقدت يف روما يومي املناقشات غري 
 الرجوع إىل تقارير ولعلّه يود أيضاً). SAICM/ICCM.2/INF/19( لعقد دورته الثانية اتالتحضري

 ) SAICM/ICCM.2/INF/22 (٢٠٠٨-٢٠٠٦االجتماعات اإلقليمية اليت عقدت يف فترة السنوات 

  ج االستراتيجي واستعراضه واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأنتقييم تنفيذ النه  ) أ(
 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات اليت تشكل جزاء من النهج ٢٤تنص الفقرة   - ١٤

راض التقدم احملقق تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي دف استعب" على أن يقوم املؤمتر )٢(االستراتيجي
 واختاذ القرارات االستراتيجية، ووضع الربامج، وترتيب األولويات، ٢٠٢٠ام  ع)٣(باملقارنة مع أهداف

تقدمي التوجيهات ألصحاب املصلحة بشأن تنفيذ النهج ب"و "وحتديث النهج حبسب الضرورة
 املؤمتر أن حيدد يودوقد . وتنطبق هذه املسؤوليات على التنفيذ العام للنهج االستراتيجي". االستراتيجي

ن التقدم احملرز فيما بني دورتيه األوىل والثانية كافيا، وأن ينظر فيما إذا كان ينبغي تعديل ما إذا كا
وقد تكون مواضيع البحث هذه . ٢٠٢٠املسار لضمان التقدم املالئم باجتاه بلوغ اهلدف املرسوم لعام 

  . ألعمال من جدول ا٤مناسبة خالل إجراء املناقشات بشأن مجيع النقاط الفرعية من البند 

                                                
تيجي، وهي إعالن ديب بـشأن اإلدارة الدوليـة للمـواد           صدرت الوثائق التأسيسية الثالث للنهج االسترا       )٢(

 املرفق األول والثاين والثالـث بتقريـر        تابعاًالكيميائية واالستراتيجية اجلامعة للسياسات وخطة العمل العاملية، بصفتها         
قـررات الـيت    ، وذلك إىل جانب امل    )SAICM/ICCM.1/7(الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية         

 بإصدار الوثائق التأسيـسية     مث قامت أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الحقاً         . اعتمدها املؤمتر 
ــي  ــشور رمسـ ــررات يف منـ ــايل    . واملقـ ــشبكي التـ ــع الـ ــالع يف املوقـ ــن االطـ وميكـ

http://www.chem.unep.ch/saicm/saicm%20texts/SAICM%20text.htm   ـ النـهج  "ذا املنـشور املعنـون       على ه
نصوص ومقررات املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيـة التـابع           : االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    

 ).ISBN 978-92-807-2751-7(للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
 ٢٠٢٠قصد احملدد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ بأن يتم حبلول عام إىل امل" ٢٠٢٠أهداف عام "تشري عبارة   )٣(

استخدام املواد الكيميائية وإنتاجها بطريقة تؤدي إىل تقليل اآلثار الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة إىل أدىن 
 .حد

http://www.chem.unep.ch/saicm/saicm%20texts/SAICM%20text.htm
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 على املؤمتر تقرير موحد مقدم من األمانة عن تنفيذ النهج اإلستراتيجي منذ وسيكون معروضاً  - ١٥
ويف سعيها إىل احلصول على مادة هذا التقرير، ). SAICM/ICCM.2/4 (٢٠٠٦فرباير /اعتماده يف شباط

ومية إىل ملء استبيان عن دعت األمانة احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك
وجرى تعميم االستبيان كآلية لإلبالغ املؤقت، وذلك ريثما . أنشطتها يف جمال تنفيذ النهج اإلستراتيجي

املؤمتر أن ينظر يف يود  قدو. ينظر املؤمتر يف مشروع مفصل ملؤشرات اإلبالغ اليت ستستخدم يف املستقبل
، وذلك بغية )SAICM/ICCM.2/INF/20( املصاحب للتقرير التقرير ويف موجز الردود على االستبيان

تقييم التقدم األويل، ووضع توصيات لتوجيه أصحاب املصلحة، وتيسري مواصلة تنفيذ النهج 
  األولوياترات استراتيجية ويضع الربامج ويرتباقرذ  أن يتخ املؤمتر أيضاًيودوقد . االستراتيجي
  . النهج حبسب الضرورةويستكمل 

) SAICM/ICCM.2/INF/31( مشروع وثيقة توجيهية  على املؤمتر أيضاًهذا، وسيكون معروضاً  - ١٦
 من االستراتيجية اجلامعة ٢٢بشأن إمكانية وضع خطط تنفيذ النهج االستراتيجي املشار إليها يف الفقرة 

بالتعاون مع  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث أعده  التوجيهيةومشروع هذه الوثيقة. للسياسات
  . املؤمتر أن يستعرض الوثيقة ويضع توصيات بشأن زيادة تطويرهاوقد يود. األمانة

لنهج ل مقترح بشأن إجراء الستكمال خطة العمل العاملية  على املؤمتر أيضاًوسيكون معروضاً  - ١٧
  .قترح املؤمتر أن ينظر يف اعتماد اإلجراء امليود قدو). SAICM/ICCM.2/INF/18(االستراتيجي 

  تنفيذ الصكوك والربامج الدولية وكفالة االتساق فيما بينها  ) ب(
 للمؤمتر هام األخرىامل أن على  من االستراتيجية اجلامعة للسياسات أيضا٢٤ًتنص الفقرة   - ١٨

 على املؤمتر مذكرة من وسيكون معروضاً". النهوض بتنفيذ الصكوك والربامج الدولية القائمة"تضمنت 
شأن حالة التصديق على الصكوك والربامج الدولية الرئيسية املتعلقة باإلدارة السليمة للمواد األمانة ب

 على املؤمتر وسيكون معروضاً). SAICM/ICCM.2/INF/1(الكيميائية وتنفيذ هذه الصكوك والربامج 
 إىل ٢٠٠٦من  تقرير الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة عن سري عمل الربنامج يف الفترة أيضاً

٢٠٠٩) SAICM/ICCM.2/5 وSAICM/ICCM.2/5/Add.1.()وتشتمل األولويات االستراتيجية )٤ 
وير وتعزيز املؤسسات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية واخلطط والربامج واألنشطة للربنامج على تط

جنز لتنفيذ املبادرات أُالرامية إىل تنفيذ النهج االستراتيجي وذلك عن طريق االستفادة من العمل الذي 
 باملعلومات الواردة يف  املؤمتر أن حييط علماًيودوقد . واالتفاقات الدولية ذات الصلة باملواد الكيميائية

هذه الوثائق، وأن ينظر يف السبل الكفيلة بتعزيز مواصلة تنفيذ الصكوك والربامج من أجل ضمان التقدم 
  .، وأن يضع توصيات ذا الشأن٢٠٢٠املناسب لبلوغ اهلدف املرسوم لعام 

                                                
د األطراف والثنائي وغريه أُنشئ برنامج البداية السريعة، املدعوم بصندوق استئماين وكذلك بالتعاون متعد   )٤(

 الصادر عن املؤمتر ١/٤ القرار من االستراتيجية اجلامعة للسياسات ومبوجب ١٩ بالفقرة من أشكال التعاون، عمالً
ويدعم الربنامج تنفيذ أنشطة دف إىل إجناز املراحل األوىل من بناء القدرات . الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

وتتضمن الوثيقة . الستراتيجي يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالوتنفيذ النهج ا
SAICM/ICCM.2/5لس التنفيذيوميكن االطالع يف الوثيقة .  موجز تنفيذي لتقرير اSAICM/ICCM.2/INF/30 على 

  .التقرير بالكامل
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  للمؤمتر تتضمن كذلك األخرىاملهام أنّ تنص االستراتيجية اجلامعة للسياسات أيضاًو  -  ١٩
ويف هذا الصدد ". هوض باالتساق فيما بني صكوك إدارة املواد الكيميائية على الصعيد الدويلالن"

التقرير اخلتامي عن أعمال الفريق العامل ستعرض على املؤمتر مذكرة من األمانة تتضمن يف مرفقها 
املشترك املخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات 
اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املُسبقة عن علم 

 معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن على مواد كيميائية ومبيدات آفات
 األطراف يف للمداوالت بشأن التقرير اليت أجراها مؤمتراامللوثات العضوية الثابتة، باإلضافة إىل موجز 

 ومؤمتر )SAICM/ICCM.2/INF/2(اتفاقييت بازل وروتردام يف اجتماعيهما التاسع والرابع على التوايل 
 يود وقد )٥().SAICM/ICCM.2/INF/2/Add.1(ألطراف يف اتفاقية استكهومل يف اجتماعه الرابع ا

 وأن ينظر يف سبل تعزيز االتساق ،املؤمتر أن حييط علماً بنتائج عمل الفريق العامل املشترك املخصص
من ائية ذات الصلة ستكهومل وغريها من صكوك إدارة املواد الكيميافيما بني اتفاقيات بازل وروتردام و

، وأن يدعو جمالس اإلدارة املسؤولة عن ٢٠٢٠أجل ضمان التقدم باجتاه بلوغ اهلدف املرسوم لعام 
وقد تشمل تلك التوصيات مقترحات . االتفاقيات وغريها من الصكوك إىل النظر يف أي توصية يضعها

وزارات للمساعدة يف تنسيق إنشاء مراكز تنسيق وطنية للنهج االستراتيجي وجلان مشتركة بني الب
  .مبختلف االتفاقيات والصكوك الوطنية ذات الصلةاألعمال 

 من املبادرات الوزارية اإلقليمية بشأن  وثيقة تتناول بالوصف عدداًوستعرض على املؤمتر أيضاً  - ٢٠
ا يف ذلك  السالمة الكيميائية، مبيف جمالالصحة والبيئة، اليت تعاجل وتروج لضرورة إدخال حتسينات 

  املؤمتر أن حييط علماًوقد يود). SAICM/ICCM.2/INF/28(الصكوك والربامج الدولية ذات الصلة 
  .باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة

  طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ  ) ج(
 تشكل جزءاً من النهج االستراتيجي  من اإلستراتيجية اجلامعة للسياسات اليت٢٤تنص الفقرة   - ٢١

تلقي التقارير من مجيع أصحاب املصلحة وثيقي الصلة بشأن التقدم احملقق يف ب”على أن يقوم املؤمتر 
بتقدمي تقارير بشأن التقدم ”وأن يقوم “ جي ونشر املعلومات حبسب االقتضاءتنفيذ النهج االستراتي

 من اإلستراتيجية اجلامعة ٢٨وتدعو الفقرة . “صحاب املصلحةاحملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي إىل أ
  .للسياسات األمانة إىل تيسري تقدمي هذه التقارير

 لتطوير وخالل الفترة التالية للدورة األوىل للمؤمتر، قامت حكومة كندا برعاية مشروعٍ  - ٢٢
وقد نفِّذ املشروع .  االستراتيجييف املستقبل عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهجالطرائق املمكنة لإلبالغ 

 وقد نظر أصحاب املصلحة، خالل . كنداترأسها دولية لتوجيه املشروعجلنة مع  األمانة ومعالتعاون ب
                                                

 ٢٧ إىل ٢٣ة بازل يف بايل، بإندونيسيا، خالل الفترة من عقد االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقي  )٥(
 ٣١ إىل ٢٧وعقد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام يف روما خالل الفترة من . ٢٠٠٨يونيه /حزيران

ر  موجز للمداوالت بشأن التقريSAICM/ICCM.2/INF/2/Add.1وسيتاح يف الوثيقة . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 ٨ إىل ٤اليت سيجريها مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف اجتماعه الرابع الذي سيعقد يف جنيف يف الفترة من 

 .٢٠٠٩مايو /أيار
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 للتحضري لعقد ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣مناقشات غري رمسية عقدت يف روما يومي 
، يف نتائج املشروع )SAICM/ICCM.2/INF/19يقة انظر التقرير الوارد يف الوث(الدورة الثانية للمؤمتر 

واستجابةً لطلب من املشاركني يف املناقشات غري . ويف االختبار التجرييب ملشروع املؤشرات األوىل
لجنة الدولية األصلية لتوجيه الالرمسية، وضعت األمانة مجلة من مشاريع املؤشرات املبسطة بالتعاون مع 

 ينظر يف مشروع  املؤمتر أنوقد يود. ن أصحاب املصلحة املهتمنياملشروع ومع طائفة أخرى م
بغية ، SAICM/ICCM.2/3املبسطة ويف طرائق اإلبالغ األخرى، الوارد وصفها يف الوثيقة املؤشرات 

التقارير يف املستقبل عن تنفيذ النهج  تقدمي اليت ستسترشد ا عمليةاختاذ قرار بشأن املؤشرات 
  .االستراتيجي

  تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية  )د(
٢٣ -  ما يلي املؤمتر تتضمن مهام  االستراتيجية اجلامعة للسياسات على أنّ  من٢٤ الفقرة تنص

 على املؤمتر التقرير وسيكون معروضاً". النهوض بتدعيم القدرات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية"
 ٢٠٠٦فرباير /يذ النهج االستراتيجي منذ اعتماده يف شباطاملذكور أعاله بشأن تنف

)SAICM/ICCM.2/4( لس التنفيذي لربنامج البداية السريعة عنسري عمل الربنامج يف ؛ وتقرير من ا
؛ ومعلومات إضافية )SAICM/ICCM.2/5/Add.1 وSAICM/ICCM.2/5 (٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦الفترة من 

؛ وتقرير من جلنة التنسيق املشتركة بني )SAICM/ICCM.2/INF/8 (عن املشاريع اليت يدعمها الربنامج
املنظمات عن استراتيجيتها نامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني املنظمات التابعة لرب

كما سيعرض على ). SAICM/ICCM.2/11(لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية 
املنظمات، مبا يف نامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني لربمن الوثائق املرجعية املؤمتر عدد 

  ذلك تقرير عما تقوم به املنظمات املشاركة يف الربنامج من أعمال لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي 
)SAICM/ICCM.2/INF/3(املنظمات ترك بني نامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املش، ودليل لرب

، ودليل )SAICM/ICCM.2/INF/15 (النظام العاملي املنسق لتصنيف املواد الكيميائية وعنونتهابشأن 
املنظمات نامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني مرجعي من إعداد بر

)SAICM/ICCM.2/INF/16(الكيميائية املشترك بني نامج اإلدارة السليمة للمواد، واملبادئ التوجيهية لرب 
 يود قدو). SAICM/ICCM.2/INF/17(املنظمات يف جمال تقييم القدرة على تنفيذ النهج االستراتيجي 

املؤمتر أن ينظر يف هذه الوثائق بغية وضع توصيات بشأن تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد 
، حسب االقتضاء، أن ولعلّه يود أيضاً. واإلقليميةالكيميائية وبشأن ترتيب أولويات األنشطة الوطنية 

  . ينظر يف إقرار بعض الوثائق التوجيهية وحتديد الثغرات يف التوجيه املتوفّر

  املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ  ) ه(
٢٤  -  من بني املهام األخرى للمؤمتر من االستراتيجية اجلامعة للسياسات على أن٢٤ّ الفقرة تنص  
 أداء متويل النهج تقييم”و“ العمل على كفالة توافر املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ”

مجلة من  على أن الترتيبات املالية اخلاصة بالنهج االستراتيجي تشمل ١٩وتنص الفقرة . “االستراتيجي
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داف النهج مور من بينها اإلجراءات على املستوى الوطين أو دون الوطين لدعم متويل أهاأل
 تنفيذ أهداف النهج  وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة واملشاركة املالية والتقنية يف؛االستراتيجي

 تقدمي يف جمال  أهداف النهج االستراتيجي يف التعاون الثنائي ومتعدد األطرافاالستراتيجي؛ ودمج
ذي الصلة؛  )٦(لتمويل العاملي احلالية لاملصادراملساعدة اإلمنائية؛ واالستفادة بقدر أكرب من الفعالية من 

 إنشاء برنامج وذلك عربودعم األنشطة األولية لبناء القدرات من أجل تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي 
 أمانة النهج متكّن ودعوة احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تقدمي موارد ؛البداية السريعة

وقد نص املؤمتر .  من اإلستراتيجية اجلامعة للسياسات٢٨ة يف الفقرة االستراتيجي من اجناز املهام الوارد
الس التنفيذي بتقرير عن تنفيذ الربنامج يعده دورتيه الثانية والثالثة تزويده يف  على ١/٤يف قراره 

  .لربنامج البداية السريعة
الية  وثيقة معلومات أساسية عن االعتبارات املمعروضاً على املؤمتركون وسي  - ٢٥

)SAICM/ICCM.2/12( ؛ وتقرير عن العراقيل اليت قد متنع املاحنني احملتملني من تقدمي املوارد لدعم تنفيذ
سري الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة عن تقرير و؛ )SAICM/ICCM.2/13(النهج االستراتيجي 

؛ )SAICM/ICCM.2/5/Add.1و SAICM/ICCM.2/5 (٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦عمل الربنامج يف الفترة من 
؛ وخطة أعمال برنامج البداية )SAICM/ICCM.2/INF/8(وبيانات إضافية عن سري عمل الربنامج 

؛ وتقرير )SAICM/ICCM.2/INF/24(م لألداء على ضوء املؤشرات الواردة يف اخلطة يالسريعة وتقي
د إىل التقارير املقدمة من من األمانة عن أداء الترتيبات املالية للنهج االستراتيجي وذلك باالستنا

؛ وتقرير من أمانة مرفق البيئة العاملية عن دعم املرفق للمشاريع )SAICM/ICCM.2/6(أصحاب املصلحة 
؛ ومذكرة من األمانة عن عملية )SAICM/ICCM.2/INF/23(ذات الصلة بتنفيذ النهج االستراتيجي 

 املؤمتر أن ينظر يف تلك الوثائق وقد يود). SAICM/ICCM.2/INF/27(جتديد موارد مرفق البيئة العاملية 
ويف أية معلومات أخرى ذات صلة من أجل تقييم أداء الترتيبات املالية ووضع توصيات بشأن ضمان 

  .٢٠٢٠كّن البلدان النامية من بلوغ اهلدف املرسوم لعام اليت متتوافر املوارد الكافية 
 للمداوالت  اليت تتضمن ملخصاSAICM/ICCM.2/INF/14ً الوثيقة وستعرض على املؤمتر أيضاً  - ٢٦

 إىل ٢٠٠٦بشأن االعتبارات املالية اليت دارت يف اجتماعات اموعات اإلقليمية خالل الفترة من 
٢٠٠٨.  

  القضايا الناشئة يف السياسة العامة  )و(
تركيز " ؤمترأنّ من املهام األخرى للماجلامعة للسياسات  من االستراتيجية ٢٤أوردت الفقرة   - ٢٧

االهتمام، والدعوة إىل القيام بأعمال مالئمة بشأن قضايا السياسات الناشئة عند ظهورها وتكوين 
 على املؤمتر تقرير من األمانة عن وسيكون معروضاً". توافق آراء بشأن أولويات العمل التعاوين

التكنولوجيا : ناشئة هيمقترحات بشأن النظر بالتفصيل من جانب املؤمتر يف أربع قضايا سياساتية 

                                                
دعوة مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ”مبا يف ذلك عن طريق   )٦(

 كلٍ يف حدود اختصاصه، وذلك للنظر يف إمكانية قيامهما بدعم مونترياليذ بروتوكول طراف لتنفوصندوقه متعدد األ
 .‘‘تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي املناسبة وذات الصلة وكيفية ذلك الدعم
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متناهية الصغر واملواد متناهية الصغر املصنعة؛ واملواد الكيميائية يف املنتجات؛ والنفايات اإللكترونية؛ 
 عدد من الوثائق ذات الصلة وسيعرض على املؤمتر أيضاً). SAICM/ICCM.2/10(والرصاص يف الطالء 

تدى ك تقريرا الدورتني اخلامسة والسادسة للمناألخرى املقدمة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذل
، )SAICM/ICCM.2/INF/5 وSAICM/ICCM.2/INF/4 (احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

ية علم السموم والكيمياء البيئية عن أعماهلا يف يتعلق بالقضايا الناشئة يف جمال إدارة املواد مجعوتقرير من 
، ومذكّرات من أنصار القضايا السياساتية الناشئة متت التوصية )SAICM/ICCM.2/INF/6(الكيميائية 

وإضافة للوثائق ذات الصلة بالقضايا األربع احملددة لكي ينظر فيها بالتفصيل، . بأن ينظر فيها املؤمتر
ب ستوضع على ذمة املؤمتر ولعلمه قائمة مشروحة جبميع القضايا السياساتية الناشئة اليت اقترحها أصحا

  ).SAICM/ICCM.2/INF/33(املصلحة أثناء املشاورات التحضريية 
 املؤمتر أن ينظر يف التقارير املذكورة أعاله بغية التوصية بإجراء تعاوين حمتمل بشأن يود قدو  - ٢٨

  .القضايا الناشئة ذات األولوية
  تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين  )ز(

تشجيع ”اتيجية اجلامعة للسياسات على أن مهام املؤمتر تشمل  من االستر٢٤تنص الفقرة   - ٢٩
 إنشاء عنوسوف تعرض على املؤمتر مذكرتان من األمانة . “تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين

وبشأن إشراك املنظمات ) SAICM/ICCM.2/7(مؤسسة تبادل املعلومات املتعلقة بالنهج االستراتيجي 
  على املؤمتر أيضاًوسيكون معروضاً). SAICM/ICCM.2/8(ذ النهج االستراتيجي العلمية يف دعم تنفي

ية علم السموم والكيمياء البيئية عن القضايا الناشئة، املشار إليها أعاله، وعن امللوثات مجعتقريران من 
 SAICM/ICCM.2/INF/6( والسمية العضوية الثابتة واملواد الثابتة املتراكمة أحيائياً

مبواصلة العمل  يف هذه الوثائق بغية التوصية يود أن ينظر املؤمتر ولعلّ). SAICM/ICCM.2/INF/7و
الالزم يف الفترة ما بني دوريت املؤمتر الثانية والثالثة لضمان التقدم الكايف صوب بلوغ اهلدف املرسوم 

 واإلقليمية والعاملية ت الوطنيةمناسباً، بتوافر موارد املعلوماوبغية التسليم، إذا كان األمر ، ٢٠٢٠لعام 
  .التقدم احملرز يف التنفيذيف رصد  اليت ميكن أن تسهم يف تنفيذ النهج االستراتيجي وذات الصلة

  التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية  - ٥البند 
ولية  املنظمات احلكومية الدة يف دورته األوىل جمالس إداراملعتمد ١/١ املؤمتر يف قراره أوصى  - ٣٠

وشجعها على اعتماده أو إقراره بطريقة أخرى مناسبة بغية بالنظر يف النهج االستراتيجي ذات الصلة 
وعالوة . املؤمترإىل  تقدمي تقارير ذا الشأن ىعل إطار والياا، وضمنإدماج أهدافه يف برامج عملها 

ألوىل للمؤمتر، يف بيان ديب بشأن  اتمعني يف الدورة اوسائرعلى ذلك، التزم الوزراء ورؤساء الوفود 
إدراج النهج االستراتيجي يف برامج  ”، بأن يسعوا جاهدين من أجل لكيميائيةاإلدارة الدولية للمواد ا

ووكاالا املتخصصة وصناديقها وبراجمها مبا يتوافق مع الوالية عمل مجيع منظمات األمم املتحدة 
 وسوف تعرض على املؤمتر مذكرة من األمانة .“لكل منهااملسندة إليها من جمالس اإلدارة التابعة 

 املنظمات احلكومية الدولية بشأن النهج االستراتيجي جراءات اليت اختذا جمالس إدارةبشأن اإل
)SAICM/ICCM.2/INF/9 .( ،يعرض على املؤمتر التقرير املذكور أعاله بشأن سوعالوة على ذلك  
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  الربنامج من أعمال لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي  تقوم به املنظمات املشاركة يف ما
)SAICM/ICCM.2/INF/3 .(أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثائقولعلّ املؤمتر يود .  

 الذي اختذه يف دورته األوىل، املنتدى احلكومي الدويل املعين ١/٣دعا املؤمتر، يف قراره و  - ٣١
صلة القيام بدوره اهلام يف توفري منتدى مفتوح وشفاف وجامع ملناقشة موا”بالسالمة الكيميائية إىل 

القضايا ذات االهتمام املشترك وكذلك القضايا اجلديدة والبازغة وإىل مواصلة املسامهة من خالل هذا 
األمر يف تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وأعمال املنظمات واملؤسسات 

 مسامهاته يف عن املنتدى من وسيعرض على املؤمتر تقرير .‘‘ة األخرى املتصلة باملواد الكيميائيةالدولي
، ومقترح من املنتدى بشأن ضم املنتدى إىل )SAICM/ICCM.2/INF/10(تنفيذ النهج االستراتيجي 

 .قترح املنتدى بالتقرير وينظر يف م املؤمتر أن حييط علماًوقد يود). SAICM/ICCM.2/INF/21(املؤمتر 

 انعقاد الدورة الثانية والستني جلمعية الصحة العاملية مباشرة قبلتعقَد الدورة الثانية للمؤمتر و  - ٣٢
 الذي ١/١ وقرار املؤمترتوقّعات االستراتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي ل وفقاًوذلك 
ماعات جمالس إدارة املنظمات احلكومية الدولية ذات  مع اجتباالقتراندورات املؤمتر عقد تأن ب يقضي
وسوف يعرض على املؤمتر تقرير من منظمة الصحة العاملية يلخص أنشطة املنظمة الداعمة لتنفيذ . الصلة

استخدام املواد الكيميائية يف خمتلف  الناشئة عن العامةقضايا الصحة  ويربزالنهج االستراتيجي 
أن حييط علماً بتقرير منظمة الصحة العاملية وأن  املؤمتر وقد يود). SAICM/ICCM.2/INF/11(القطاعات 

  يف سياقالعامة رسالة بشأن األمهية اليت يعلقها على قضايا الصحة إبالغ مجيعة الصحة العامليةينظر يف 
  .تنفيذ النهج االستراتيجي

النهج استعراض ”ىل أن يتم  لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة إ٢٢/٤يدعو املقرر و  - ٣٣
 دورياً لتقييم التقدم احملرز يف السالمة الكيميائية، وذلك على ضوء األهداف املرسومة يف االستراتيجي

ويتمثّل أحد . “ مع العمليات ذات الصلة األخرىللتنمية املستدامة، وبالتعاون القمة العامليمؤمتر 
غ للتنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي بشأن  من خطة جوهانسرب٢٣األهداف الواردة يف الفقرة 

اعترب فيما بعد   وهو ما٢٠٢٠ يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية حبلول عام )٧(التنمية املستدامة
 وتقوم جلنة األمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة بإجراء تقييم )٨(. للنهج االستراتيجيالشاملاهلدف 

 املشاركون يف الدورة الثانية رمبا يودولذلك .  للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة جوهانسربغ للتنفيذمنتظم
 اللجنة قد اتفقت يف دورا احلادية عشرة املعقودة يف نيويورك يف الفترة من للمؤمتر اإلحاطة علماً بأنّ

 “املواد الكيميائية”يشمل  برنامج عمل متعدد السنوات ى عل٢٠٠٣مايو / أيار٩أبريل إىل / نيسان٢٨

                                                
 ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )٧(

 .، املرفق٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.A.Iمنشورات األمم املتحدة، رقم املبيع،  (٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول
يتمثل اهلدف الكلي للنهج االستراتيجي يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياا ”  )٨(

 تؤدي إىل تقليل اآلثار الضارة الكبرية على بطريقة استخدام املواد الكيميائية وإنتاجها ٢٠٢٠حبيث يتم حبلول عام 
، االستراتيجية اجلامعة للسياسات اليت تشكل جزءاً من النهج ١٣الفقرة . “صحة اإلنسان والبيئة إىل أدىن حد

 من خطة جوهانسربغ للتنفيذ املستنسخة يف ٢٣ الفقرة نظر أيضاًارة الدولية للمواد الكيميائية، أاالستراتيجي لإلد
 .تذييل باإلستراتيجية اجلامعة للسياساتال
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  دورة أعماهلا للفترةواحدة من اموعات املواضيعية اليت ستنظر فيها يف ك
٢٠١١-٢٠١٠ .عرض على املؤمتر مذكرة إحاطة إعالمية مقدمة من أمانة اللجنة بشأن وست

 ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة دورة أعماهلا يف املواد الكيميائية يف التحضريات لكي تنظر اللجنة
)SAICM/ICCM.2/INF/12 .(أن ينظر تقرير بالنظر يف فيه اللجنة يوصي  يف اختاذ قرار ولعلّ املؤمتر يود

 مسامهة حمتملة يف مداوالا ويف تشجيع أصحاب املصلحة يف النهج االستراتيجي بصفتهدورته الثانية 
  .على املشاركة بنشاط فيما تضطلع به من عمل بشأن املواد الكيميائية

  أنشطة األمانة واعتماد امليزانية  - ٦البند 
   خالل الفترة ونفقاا وإيرادااسيعرض على املؤمتر تقرير من األمانة بشأن أنشطتها   - ٣٤

 ٢٠١٢-٢٠٠٩لفترة  وامليزانية املقترحة لألمانة يف ا، وبرنامج العمل املقترح٢٠٠٩-٢٠٠٦
)SAICM/ICCM.2/9 .(أن باملعلومات الواردة يف الوثيقة املذكورة أعاله،  حييط علماًولعلّ املؤمتر يود 

 SAICM/ICCM.2/9/Add.1م يف الوثيقة وعند االقتضاء سوف تقد.  املمكن املقترحوأن ينظر يف اإلجراء
  .ربعات املعلنة أو املستلمة النفقات املتكبدة والتعنمعلومات مستكملة 

  ؤمترمكان وموعد انعقاد الدورة الثالثة للم  - ٧البند 
 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات على أن تعقَد الدورة الثالثة للمؤمتر يف ٢٦تنص الفقرة   - ٣٥
 الذي ١/١ وتدعو االستراتيجية اجلامعة للسياسات والقرار.  ذلك ما مل يقرر املؤمتر خالف٢٠١٢ عام

باالقتران مع  مناسباً، اعتمده املؤمتر يف دورته األوىل إىل عقد دورات املؤمتر، حيثما كان ذلك
 املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، وذلك بغية تعزيز أوجه التآزر وفعالية اجتماعات جمالس إدارة

وسوف تعرض على املؤمتر مذكرة . التكاليف والنهوض بالطابع املتعدد القطاعات للنهج االستراتيجي
 جملسي إدارة ليكونا مقترنني باجتماعاتية للمؤمتر الدورتني األوىل والثانضبط مواعيد من األمانة بشأن 

امج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية على التوايل، وبشأن اجتماعات جمالس إدارة نبر
). SAICM/ICCM.2/INF/13 (٢٠١٢املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة اليت يتوقع أن تعقد يف عام 

حتديد  عملية ميكن مبوجبها يضعأن   لدورته الثالثة أو وموعدعلى مكان ولعل املؤمتر يود أن يوافق
  . اختتام الدورة احلاليةعقبموعد ومكان دورته القادمة 

  مسائل أخرى  - ٨البند 
  . املشاركون أثناء الدورةيثريهاينظر يف مسائل أخرى يود أن  املؤمتر لعلّ  - ٣٦

  اعتماد التقرير  - ٩البند 
٣٧ -  تماده واعدورته الثانية  النظر يف تقرير أعمال إىلاملؤمتر يف جلسته اخلتامية دعى سوف ي

اجللسات العامة للدورة  يعرض التقرير الذي يتضمن نص مداوالت  وسوف.بالصيغة اليت يعدها املقرر
. مايو/ أيار١٥ للنظر فيه واعتماده من قبل املؤمتر يف يوم اجلمعة ٢٠٠٩مايو / أيار١٤حىت يوم اخلميس 

مع ومتشيا .  على التقرير مع إدخال أي تعديالت قد يرغب يف إدخاهلا املؤمتر حينها أن يوافقيود وقد
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املمارسة اليت اتبعها املؤمتر يف دورته األوىل، قد يرغب يف املوافقة على أن يقوم املقرر، بالتعاون مع 
بعد  يوم اجلمعة وإدراجه يف تقرير الدورة تعقداألمانة، بإعداد جزء التقرير املتصل باجللسات العامة اليت 

  .وسوف يعمم التقرير النهائي عن أعمال الدورة بعد اختتامها.  رئيس املؤمتراحلصول على اإلذن من

  اختتام الدورة  - ١٠البند 
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥يوم اجلمعة من  ٠٠/١٨من املتوقع أن خيتتم الرئيس الدورة يف الساعة   - ٣٨

__________  


