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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * املؤقتمن جدول األعمال) أ (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراضه : الكيميائية

 واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأن

ن إمكانية وضع مبادئ توجيهية لتحديد أنشطة جديدة أمذكرة لتوليد األفكار بش
  إلستراتيجيلعمل العاملية للنهج اإلدراجها يف خطة ا

  مذكرة األمانة
 التوجيهية ئن املبادأتتشرف األمانة بأن تعمم، يف مرفق هذه املذكرة، مذكرة توليد أفكار بش  

وقد أعدت . نشطة جديدة إلدراجها يف خطة العمل العاملية للنهج اإلستراتيجيأاحملتملة للتعرف على 
حتاد األورويب وما يعرف مبجموعة الاه أنشأمذكرة توليد األفكار هذه بواسطة فريق الصياغة الذي 

 هيوني/حزيران ١٢وذلك يف أعقاب إجتماعها الثاين الذي عقد يف باريس يف  )١(بلدان جوسكانز،
 ١٢ ، ومت تنقيحها يف ضوء التعليقات اليت أبديت أثناء إجتماعها الثالث، املعقود يف باريس يوم٢٠٠٧
خالل املناقشات غري الرمسية اليت أُجريت يف روما وقد أُدخلت تعديالت أخرى . ٢٠٠٨اير ربف/شباط
كانت حكومة أسبانيا و.  للتحضري للدورة الثانية للمؤمتر٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و ٢٣يومي 

  .املؤمتروتقدم مذكرة توليد األفكار لبحثها من جانب . هي اليت تقوم بتنسيق فريق الصياغة

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  

 .ستراليا، النرويج ونيوزيلنداا، أداليابان، الواليات املتحدة األمريكية، سويسرا، كن  )١(
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  املرفق
 التوجيهية احملتملة للتعرف على أنشطة جديدة إلدراجها بادئاملمذكرة لتوليد األفكار بشأن 

  يف خطة العمل العاملية للنهج اإلستراتيجي

  موجز
تقترح مذكرة توليد األفكار هذه، اليت قدمتها حكومة أسبانيا نيابة عن فريق الصياغة الذي   - ١

 توجيهية للتعرف ئمبادJUSSCANNZ (4(جوسكانز جمموعة يشمل بعض بلدان االحتاد األورويب و
وميكن هلذه األنشطة أن تتعلق . على وتقدمي أنشطة جديدة خلطة العمل العاملية للنهج اإلستراتيجي

بالقضايا البازغة يف اآلونة األخرية أو بتلك الواردة يف اجلدول جيم من مشروع خطة العمل العاملية 
، واليت )SAICM/ICCM.1/4( عاملية الواردة يف املرفق األول ملذكرة األمانة بشأن مشروع خطة عمل

 ٤ثناء دورته األوىل املعقودة يف ديب خالل الفترة من أحبثها املؤمتر الدويل بشأن إدارة املواد الكيميائية 
  .، واليت مل يتم االتفاق علي إدراجها يف خطة العمل العاملية يف ذلك الوقت٢٠٠٦فرباير / شباط٦إىل 

  املقدمة  -أوالً 
متر، أثناء دورته األوىل مناقشات مستفيضة بشأن حالة األنشطة اخلاصة خبطة العمل أجرى املؤ  - ٢

ختتام مناقشاته بشأن عدد اويشري املوجز الوايف خلطة العمل العاملية إىل أن املؤمتر مل يتمكن من . العاملية
 األنشطة من األنشطة، كما يتبني من اجلدول جيم، وأن أصحاب املصلحة قد يرغبون يف مناقشة هذه

 وكما جاء يف تقرير املؤمتر بشأن أعمال دورته األوىل. خالل الفترة الواقعة بني الدورات
SAICM/ICCM.1/7)( ،وافقت اللجنة اجلامعة على أنه ينبغي إزالة اجلدول جيم من خطة العمل العاملية ،

وقد .  خلطة العمل العامليةولكن مع إبراز أمهيته يف املوجز الوايف كمصدر ألنشطة جديدة حمتملة بالنسبة
ذُكر يف املوجز الوايف أيضاً أن أصحاب املصلحة قد يرغبون يف مناقشة حمتويات اجلدول جيم خالل 

ويشري . الفترة الواقعة بني دوريت املؤمتر األوىل والثانية، كأن يكون ذلك مثالً يف اجتماعات إقليمية
ة العمل العاملية كوثيقة توجيهية يتم استعراضها حسبما  النظر إىل خطياملوجز الوايف كذلك إىل أنه ينبغ

 .يتناسب

ستعراض خطة العمل العاملية ومواصلة تطويرها على جدول أعمال كل جولة أوىل من اكان و  - ٣
وقد خلص املشاركون يف االجتماع . جتماعات اإلقليمية اليت عقدت عقب الدورة األوىل للمؤمترالا

 إىل ٢٠ جوسكانز، املعقود يف برشلونة خالل الفترة من  بلدانرويب وجمموعةحتاد األوالبلدان ااألول ل
 إىل أن خطة العمل العاملية ميكن أن تكون آلية للوفاء باالحتياجات ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

ذات األولوية اليت أعربت عنها البلدان النامية واليت ميكن أن تستعرض يف تاريخ الحق يف ضوء اخلربات 
 .املكتسبة

املعقود يف باريس يف جوسكانز   بلدانيف االجتماع الثاين لبلدان االحتاد األورويب وجمموعةو  - ٤
جتماع الثاين احلاجة إىل استعراض الناقش املشاركون أيضاً، أثناء ذلك ا، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢

إلقليمية األخرى واليت تشري خطة العمل العاملية، وخباصة يف ضوء اآلراء اليت أعربت عنها اجلماعات ا
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إىل تفضيلهم جين اخلربة من العمل مع خطة العمل العاملية وذلك قبل تعديلها، وحقيقة أنه ال توجد 
وأشار املشاركون إىل أن خطة العمل العاملية هي مبثابة . ستعراضالهناك حالياً آلية إلجراء مثل هذا ا

القائمة ال وأن غياب نشاط ما من . ا أولويام اخلاصةجمموعة أدوات يستطيع املشاركون أن ينتقوا منه
كاً ألن خطة العمل العاملية متثل لقطة سريعة زمنياً، فقد ذكر املشاركون أنه اروإد. مينع من متابعته

واتفق . يفضل، بدالً من استعراض خطة العمل العاملية، التعرف على كيفية إدخال إضافات إىل القائمة
 .ء فريق صياغة مصغر لبحث بعض املبادئ التوجيهية البسيطة بشأن حتقيق ذلكاملشاركون على إنشا

أوروبا الغربية موعة تصال اإلقليمي الويف أعقاب هذا الطلب اآلنف الذكر أنشأ مكتب ا  - ٥
وكانت مذكرة . فريق صياغة مصغر، تقوده حكومة أسبانيا، وذلك للقيام ذا العملودول أخرى 

 قد تأثرت بشدة بتعليقات أعضاء فريق الصياغة، وتقترح مبادئ توجيهية ألجل توليد األفكار هذه
إدراج األنشطة اجلديدة تربيرات لدعم وهي تقترح وضع وثيقة إجراءات و. مواصلة املناقشة وبلورا

 وهي تدرج أيضاً،. وهي ال تنوي تغيري حالة اجلدول جيم أو األنشطة املبينة فيه. يف خطة العمل العاملية
 .يف التذييل موجزاً ملعلومات تكميلية حمتملة تقدم على أساس طوعي

  اإلجراء املقترح  -ثانياً 
ميكن ألحد أصحاب املصلحة أو موعة من أصحاب املصلحة تقدمي مقترحات بأنشطة   - ٦

 .إلدراجها يف خطة العمل العاملية إضافية

ميكن آللية املناقشة واملصادقة على املقترحات باألنشطة اجلديدة اليت ستدرج يف خطة العمل   - ٧
 :العاملية أن تشتمل على اخلطوات التالية

يوجد موجز  (ربير   وثيقة ت  املقدم للمقترح ) أصحاب املصلحة (صاحب املصلحة   يعد    )أ (
 ؛ )حملتوياا احملتملة مع إشارات مرجعية يف القسم التايل

الوثيقة إىل األمانة وميكن أن يرسل أيضاً ) أصحاب املصلحة( صاحب املصلحة يرسل  )ب (
) مكاتـب (وميكن ملكتب   . تصال اإلقليمي ملناقشتها على املستوى اإلقليمي     الصورة منها إىل مكتب ا    

قتراح إدراج بند يف جدول األعمال يسمح بإجراء مثل هذه املناقشات يف االجتماع         اتصال اإلقليمية   الا
 اإلقليمية التالية؛) االجتماعات(

رحات اليت تتلقاها على املوقع الشبكي للنـهج اإلسـتراتيجي وأن     تألمانة املق ا تضع  )ج (
وميكن للتعليقات اليت تتلقاها األمانـة أن       . تطلب إبداء التعليقات بشأا من جانب أصحاب املصلحة       

 أو معارضة للمقتـرح وعليهـا أن   وميكن هلذه التعليقات أن تكون مؤيدة. توضع على املوقع الشبكي   
 تبدي تربيراً واضحاً للموقف الذي تتخذه؛

 ،زيد من التعديالتاملورقة إجراء املقدم ل) أصحاب املصلحة( صاحب املصلحة    ينظر  )د (
وعندئذ ترسل الوثيقة املنقحة إىل األمانة لنشرها على املوقع الـشبكي      .  التعليقات ، يف حسبما يتناسب 

  وثائق أخرى إىل الدورة التالية للمؤمتر؛للنهج اإلستراتيجي مع
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 الـذي  )أصحاب املصلحة (نب صاحب املصلحة     املؤمتر من جا   على املقترح   يعرض  )ه(
  تربير ملوقفه؛يبغي له تقدمي

يقوم املؤمتر مبناقشة الوثيقة وحبثها بغرض املصادقة عليها أو اختاذ إجراء آخر حسبما               ) و(
 .يتناسب

  ربير لوثيقة التاحملتويات املقترحة  -ثالثاً 
 : من املعلومات التالية على األقلربير تتكون وثيقة الت  - ٨

خالصة املعلومات األساسية، مبا يف ذلك أمهية النشاط حلماية صـحة اإلنـسان أو        )أ(
 البيئة؛

لويات والطرق اليت ميكن للنشاط من خالهلا أن يسهم يف حتقيق إلتزامات وأهداف وأ  ) ب(
  أو عاملية؛واحتياجات وطنية، إقليمية

مع ضـرب  (معلومات بشأن سبل تنفيذ هذا النشاط على مستوى البلد أو املشارك         ) ج(
 ؛)أمثلة

 .النتائج ومقترح حمدد  ) د(

على وصف للنشاط ذاته يبني نطاق النشاط ربير وكقاعدة عامة جيب أن تشتمل وثيقة الت  - ٩
العاملية اليت سيدرج فيها هذا ، وجمال عمل خطة العمل )على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو العاملي(

وعليها أن حتدد جهات فاعلة وأهداف وأطر . النشاط، وموجز ألمهيته يف محاية صحة اإلنسان أو البيئة
قتراح نشاط حمدد اوعند . زمنية ومؤشرات إجناز مقترحة وجوانب التنفيذ اخلاصة بالنشاط املقترح

اج مع األنشطة األخرى املدرجة بالفعل يف اجلداول زدوالينبغي للمقترِح الرئيسي أن يسعى إىل تفادي ا
 .ألف وباء يف خطة العمل العاملية

ستكمال املقترح باملزيد اميكن للمقترح الرئيسي أن ينظر يف أمر ربير وألجل تقدمي املزيد من الت  - ١٠
أما . هاويصف تذييل هذه الورقة املعلومات التكميلية اليت ميكن تقدمي. من املعلومات كلما توافرت

القائمة الواردة يف التذييل فليس املقصود منها أن تكون جامعة مانعة أو حصرية للبيانات األخرى اليت 
 .يرى املقترح الرئيسي أا مهمة

 على وصف مقتضب لكيفية مسامهة النشاط املقترح يف حتقيق ربيروثيقة التوميكن أن تشتمل   - ١١
 واألهداف املدرجة يف القسم رابعاً من إستراتيجية السياسات االلتزامات املربمة مبوجب إعالن ديب،

 . من خطة العمل العاملية٨ و٧اجلامعة واألولويات العامة املبينة يف الفقرتني 

مخس صفحات على األكثر طوالً، بدون احتساب املراجع ربير جيب أال تتجاوز وثيقة الت  - ١٢
 .اخلارجية واملرفقات
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  العمل املطلوب  - رابعاً
 :شاركون يف املناقشات غري الرمسية مدعون إىل ما يليوامل  - ١٣

حبث املقترح الوارد يف مذكرة توليد األفكار حبثاً عن مبادئ توجيهية إلضافة أنشطة            )أ(
 جديدة خلطة العمل العاملية؛

 : بشأن ما يليمناسبةوا التعليقات اليت يرإبداء   ) ب(

 الوثيقة بصفة عامة؛   ‘١’

 رائية املقترحة ملناقشة واعتماد النشاطات؛اآللية اإلج  ‘٢’

 . والتذييلربيراحملتويات املقترح إدخاهلا لوثيقة الت  ‘٣’
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 تذييل
  معلومات تكميلية

  :بالنسبة لألنشطة ذات الصلة باملواد والنواتج واألدوات، ميكن تقدمي معلومات تكميلية بشأن  - ١
 ت ذات الصلة؛خصائص املواد أو جمموعات املواد والنواتج واألدوا  )أ (

 اآلليات اليت ميكن هلا أن تحدث تأثريات ضارة على صحة اإلنسان والبيئة؛  )ب (

 مصادر التلوث واألنشطة اليت ميكن أن تضر بصحة اإلنسان والبيئة؛  )ج (

املسارات الرئيسية، مثل املاء والغالف اجلوي، واملنتج، والنفايات، إلدخال ملوثات   )د (
 .ت املختلفةإىل البيئة وتركيزات عرب تلك املسارا

كن تقدمي معلومات بالنسبة للعمليات أو األنشطة البشرية اليت تضر بصحة اإلنسان أو البيئة مي  - ٢
 :تكميلية بشأن

 مدى، وحدة واستمرار فترة النشاط البشري املطروح على بساط البحث؛   )أ (

 التأثريات الضارة الفعلية واحملتملة اليت تنتج عن هذا النشاط وتلحق بصحة البشر  )ب (
 وأنواع وجمتمعات وموائل حمددة؛

التأثريات الضارة الفعلية واحملتملة اليت تنتج عن النشاط البشري وتلحق بعمليات   )ج (
 إيكولوجية حمددة؛

 .استمراريتهاستحالة إصالح التأثريات وا  )د (

بالنسبة ألي نوع من النشاط ميكن للمعلومات التكميلية أن تشمل تقييماً لنتائج تنفيذ هذا   - ٣
 . املقترح مبا يف ذلك حتليل التكاليف واملنافع كلما أتيح ذلكالنشاط

لتزامات القائمة أو احملتملة داخل إطار منظمات دولية البالنسبة ألي نوع من النشاط ذي ا  - ٤
أخرى، ميكن للمعلومات التكميلية أن تشمل تقييماً للقيمة املضافة للنشاط املقترح بالنسبة خلطة العمل 

 .العاملية

ميكن للمعلومات التكميلية أيضاً أن تشمل تقييماً للطرق اليت ميكن من خالهلا أن يسهم   - ٥
 .لتزامات وأهداف وأولويات واحتياجات وطنية، ودون إقليمية أو إقليمية أو عامليةاالنشاط يف حتقيق 

____________  


