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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالدولي المعني بإدارة ا

 ةالثاني الدورة
 1054 ديسمرب/كانون األول 57 - 51، جنيف
 *من جدول األعمال املؤقت 7البند 

المعني للمؤتمر الدولي  الرابعةالتحضيرات للدورة 
 إدارة المواد الكيميائيةب

 إدارة المواد الكيميائيةالمعني بللمؤتمر الدولي  الرابعةالتحضيرات للدورة 

 معلومات أساسية -أواًل 
، الذي اختذه يف دورته األوىل، املدير 5/5الكيميائية يف قراره  دعا املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد - 5

لتنظيم عقد الدورات التالية للمؤمتر، وذلك بالتعاون مع املنظمات املشاركة  التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
إلمنائي واملنظمات ملنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وبرنامج األمم املتحدة ابني ا يف الربنامج املشرتك

 احلكومية الدولية األخرى.
من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية  11و 14وقد حددت الفقرتان  - 1

ية ر للمواد الكيميائية مهام املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. حيث يضطلع املؤمتر باستعراضات دو 
 اتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وتتمل  مهامه ييما يلي للنهج االسرت 
تلقي التقارير من مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج  )أ(

 ؛االقتضاءاالسرتاتيجي ونشر املعلومات، حبسب 
 1010قارنة مع أهداف عام تقييم تنفيذ النهج االسرتاتيجي هبدف استعراض التقدم احملرز بامل )ب(

 واختاذ القرارات االسرتاتيجية، ووضع الربامج، وترتيب األولويات، وحتديث النهج حبسب الضرورة؛
 بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي؛تقدمي التوجيهات ألصحاب املصلحة  )ج(
 جي؛تقدمي تقارير إىل أصحاب املصلحة عما حيرز من تقدم بشأن تنفيذ النهج االسرتاتي )د(
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 النهوض بتنفيذ الصكوك والربامج الدولية القائمة؛ )ه(
 النهوض باالتساق ييما بني صكوك إدارة املواد الكيميائية على الصعيد الدويل؛ )و(
 النهوض بتدعيم القدرات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية؛ )ز(
 تواير املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ؛ كفالة  العم  على )ح(
 تقييم أداء متوي  النهج االسرتاتيجي؛ ()ط
 السياسات الناشئة عند مسائ مة بشأن ئ، والدعوة إىل القيام بأعمال مالتركيز االهتمام )ي(

 ظهورها وتكوين توايق آراء بشأن أولويات العم  التعاوين؛
 النهوض بتبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين؛ )ك(
ملستوى ملناقشات أصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة تويري منتدى دويل رييع ا )ل(

وتبادل اخلربات عن مسائ  إدارة املواد الكيميائية، مع مشاركة املنظمات غري احلكومية يف هذا املنتدى ويقاً 
 للنظام الداخلي الساري؛

 النهوض مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي. )م(

 عقد دورات المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية ةجدول - ثانياً 
تعقد دورات املؤمتر، ما كان مناسباً، ’’من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات على أن  11تنص الفقرة  - 3

لتآزر ويعالية بالتعاقب مع اجتماعات اهليئات اإلدارية للمنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، من أج  تعزيز ا
والنهوض بالطابع املتعدد القطاعات للنهج االسرتاتيجي. وينبغي عقد دورات املؤمتر يف األعوام  التكاليف
 ‘‘.، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك1010و 1051، و1051، و1002

اط/يرباير شب 6إىل  4عقدت الدورة األوىل للمؤمتر يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفرتة من  - 4
، بالتعاقب مع الدورة االستلنائية التاسعة جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري 1006

، بالتعاقب مع االجتماع 1002أيار/مايو  51إىل  55العاملي. وعقدت الدورة اللانية يف جنيف، يف الفرتة من 
مل بشأن امللوثات العضوية اللابتة ومجعية الصحة العاملية اللانية والستني. الرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهو 

أما الدورة اللاللة للمؤمتر، واليت كان يراد أصاًل عقدها يف جنيف بالتعاقب مع مؤمتر العم  الدويل يف أيار/مايو 
نظراً  1051بتمرب أيلول/س 15إىل  57، يقد عقدت يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب يف الفرتة من 1051

لتغيري موعد عقد مؤمتر العم  الدويل ولشدة قربه من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة وبالدورة الرابعة 
 للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.

دورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف وتبعًا لذلك، يقد مت التخطيط مؤقتًا لعقد ال - 1
، أي بعد تسعة أشهر من االجتماع 1051تشرين األول/أكتوبر  1أيلول/سبتمرب إىل  12جنيف يف الفرتة من 

اللاين للفريق العام  املفتوح العضوية. وستظ  تواريخ الدورة ومكان انعقادها مؤقتًا إىل حني ظهور عرض 
ستضاية املؤمتر وحلني استكشاف ترتيبات عملية لعقد اجتماعات بالتعاقب مع اجتماعات اهليئات اإلدارية با

 للمنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة.
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 التحضيرات للدورة الرابعة للمؤتمر -ثالثاً 
ظيم اجتماعات أجريت التحضريات للدورة الرابعة للمؤمتر، خالل الفرتة ما بني الدورات، عن طريق تن - 6

عن بعد ملكتب  اتوسبعة اجتماع (1)ملناطق األمم املتحدة اخلمسة واستضاية اجتماعني مباشرين (5)إقليمية
 الدورة الرابعة للمؤمتر.

يف  ،وسيصادف انعقاد الدورة الرابعة الذكرى السنوية العاشرة العتماد النهج االسرتاتيجي يف ديب - 7
 ة. ويعترب املؤمتر بذلك نقطة حامس1010سنوات لتحقيق هدف عام  حيث تتبقى مخس، 1006شباط/يرباير 

املتمل  يف سالمة  1010يف تقييم اجنازات وجناحات النهج االسرتاتيجي يف متهيد الطريق حنو حتقيق هدف عام 
 إدارة املواد الكيميائية.

اتيجي لنهج االسرت يقد دعي أصحاب املصلحة يف ا (3)ومتشيًا مع طلب املؤمتر يف دورته اللاللة، - 2
حتقيق هدف اإلدارة السليمة للمواد  لتيسريعامة للنهج االسرتاتيجي  توجيهاتو للمسامهة يف وضع توجه عام 

إبان  1010لفردية جتاه حتقيق هدف عام واالستعداد لتعزيز وتدعيم التزاماهتم ا 1010الكيميائية حبلول عام 
 انعقاد الدورة الرابعة للمؤمتر.

(، SAICM/OEWG.2/4والتوجيهات العامة )انظر  العام دت أمانة النهج االسرتاتيجي التوجهوقد أع - 2
حتت إرشادات املكتب ومبسامهات كبرية من أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي، والقصد منها هو تنوير 

وجيهات وذلك من خالل تويري الت 1010صناع القرار باإلجراءات اليت ميكن اختاذها صوب حتقيق هدف عام 
 وحتديد النهج جلميع أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي.

لصنع القرارات للنهج  1010وبالنظر إىل أن الدورة الرابعة للمؤمتر ستكون آخر اجتماع يعقد قب  عام  - 50
مؤمتر االسرتاتيجي، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك، يإن هذه املناسبة تتيح يرصة إلحياء روح الدورة األوىل لل

 وإعالن جتديد االلتزام باألهداف املرسومة يف االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات للنهج االسرتاتيجي.
وبالنظر إىل ما تقدم، وهبدف االحتفاء مبرور عشر سنوات على النهج االسرتاتيجي، تقرتح األمانة  - 55

سبة الدورة الرابعة للمؤمتر. وسيكون تنظيم حدث رييع املستوى متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة، مبنا
وتتخلله أحداث جانبية  ،متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب املصلحة لتبادل اخلربات اً املؤمتر منتدى تفاعلي

مواضيعية، ومعارض وجلسات إعالمية وأحداث لوسائط اإلعالم وغري ذلك من أنشطة التوعية وتبادل 
ى النهج االسرتاتيجي ميل  عالمة يارقة ألصحاب املصلحة إلجراء املعلومات، اعرتايًا بأن مرور عشر سنوات عل

 تقييم كام  للتقدم احملرز يف النهج وإجنازاته وحتدياته والفرص اليت أتاحها.

                                                 
 11-52الكارييب، مكسيكو سييت،  والبحرحو التايل  منطقة أمريكا الالتينية عقدت اجتماعات إقليمية على الن (5)

؛ واملنطقة األيريقية، بريتوريا، 1053أيلول/سبتمرب  16-13؛ ومنطقة وسط وشرق أوروبا، اسكوجبي، 1053 آب/أغسطس
شباط/يرباير  54ريس، ، با(EU-JUSSCANNZ)بلدان جوسكانز االحتاد األورويب و و ؛ 1053تشرين اللاين/نويمرب  52-11

. وتتواير تقارير هذه االجتماعات على العنوان  1054آذار/مارس  17-13؛ ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، كواالملبور، 1054
www.saicm.org. 

 .1054نيه حزيران/يو  52و 57و 1053متوز/يوليه  50و2املكتب يف جنيف يف  ااجتماع عقد (1)
(3) SAICM/ICCM/3/24 77، الفقرة. 

http://www.saicm.org/
http://www.saicm.org/


SAICM/OEWG.2/11 

4 

 المشاركة وتنظيم العمل -رابعاً 
نظمات تكون الدورة الرابعة للمؤمتر مفتوحة ململلي مجيع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملس - 51

  (4)لشروط اليت طبقت يف الدورة اللاللة للمؤمتر.لاعتماد مماثلة  قاً ألوراق وشروطغري احلكومية الراغبة وي
مللني للبلدان مل السفرورهنًا بتواير املوارد، ومتشيًا مع إجراءات وثائق التفويض واالعتماد، يوير التموي   - 53

من ممللي املنظمات غري احلكومية. وباإلضاية  يان اليت اقتصاداهتا مبرحلة انتقال ولعدد منتقاملؤهلة النامية والبلد
تموي  لسفر الإىل ذلك، وتشجيعاً للمشاركة من القطاعات املتعددة، من املتوقع أن تقوم احلكومات اليت تلتمس 

 البيئة والصحة والصناعة والعم . قطاعات الزراعة و القطاعات املتنوعة مبا يف ذلك  مملليها برتشيح أيراد من
 600املكتسبة من دورات املؤمتر السابقة، تقدر األمانة أن حيضر املؤمتر ما بني  اخلربةوبناء على  - 54
مشارك ميللون جمموعة متنوعة من اململلني للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  200و

 ادميية واملراقبني. احلكومية، والصناعة والدوائر األك
أيلول/سبتمرب إىل  12ومن املتوقع أن تعقد الدورة الرابعة للمؤمتر ملدة مخسة أيام ابتدأ من يوم االثنني  - 51

، وتعقد االجتماعات اإلقليمية واجللسات اإلعالمية الفنية يوم 1051تشرين األول/أكتوبر  1يوم اجلمعة 
 .1051أيلول/سبتمرب  17األحد، 

، طلب إىل األمانة أن تستكشف 1054و 1053ناء االجتماعات اإلقليمية اليت عقدت يف عامي وأث - 56
طرقاً جلع  الدورة الرابعة للمؤمتر أكلر استجابة الحتياجات املناطق. وأثري هذا الطلب يف الدورة اللاللة للمؤمتر يف 

رة. ولكن لألسف، مل تتسن مناقشة سياق مقرتح من املنطقة األيريقية بشأن مبيدات اآليات الشديدة اخلطو 
لذلك مل يتخذ أي قرار بصدده. ولذا يقد اقرتحت ضرورة ختصيص وقت كاف يف و ذلك املقرتح لضيق الوقت 

 تنفيذ النهج االسرتاتيجي. يف سياقالدورة الرابعة للمؤمتر ملناقشة قضايا عملية مستعصية للبلدان النامية 
فتوح العضوية أن ينظر يف سب  جتع  الدورة الرابعة للمؤمتر أكلر استجابة وقد يود الفريق العم  امل - 57

 الحتياجات املناطق وأن يقدم توجيهات لألمانة بشأن التخطيط للمؤمتر.

 البعد الرفيع المستوى للدورة الرابعة للمؤتمر -خامساً 
عام  املفتوح العضوية أن ينظر يف وعلى ضوء الذكرى السنوية العاشرة للنهج االسرتاتيجي، يود الفريق ال - 52

الكيفية اليت ينبغي أن يتم هبا ترتيب بعد رييع املستوى حمتم  للدورة الرابعة للمؤمتر. وينبغي أن تشم  هذه 
 اجلهود ما يلي 
أيراد مرموقني كممللني رئيسيني من احلكومات أو الصناعة أو املنظمات احلكومية الدولية  )أ(

 ة يف احلف  االيتتاحي للدورة الرابعة للمؤمتر أو ايتتاح اجلزء الرييع املستوى؛واملنظمات غري احلكومي
توجيه دعوة للرؤساء السابقني للمؤمتر للقيام بدور نشط يف الدورة لالحتفال بالذكرى السنوية  )ب(

 العاشرة للنهج االسرتاتيجي والنهوض بديع التنفيذ إىل األمام؛

                                                 
تصدر إما عن رئيس الدولة أو على أن يطلب من احلكومات املشاركة يف الدورة اللاللة للمؤمتر تقدمي وثائق تفويض ململليها  (4)

مات غري احلكومية احلكومة أو من وزارة اخلارجية ويقًا للنظام الداخلي للمؤمتر. وكانت مشاركة املنظمات احلكومية الدولية واملنظ
 يف الدورة اللاللة للمؤمتر تتم بإجراء اعتماد بسيط مبين على تسجي  املنظمة للدورة.
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توى لليوم األخري أو اليومني األخرين من الدورة إلتاحة الفرصة التخطيط لعقد جزء رييع املس )ج(
لرؤساء احلكومات والوزراء ورؤساء املنظمات وغريهم من كبار ممللي دوائر الصناعة إللقاء الكلمات واملشاركة 

 يف األحداث اخلاصة؛
ة للوزراء ت موائد مستديرة مواضيعيتنظيم أحداث خاصة أثناء الدورة من قبي  عقد اجتماعا )د(

 ورؤساء املنظمات وكبار املسؤولني التنفيذيني لدوائر الصناعة وغريهم من كبار اململلني؛
التخطيط لعقد حدث رييع املستوى لوسائط اإلعالم أو مؤمتر صحفي يف اليومني األول  )ه(

 واألخري من الدورة.

 المواضيع الرئيسية -سادساً 
، أمهية 1053، يف اجتماعه األول، املعقود يف جنيف يف متوز/يوليه ناقش مكتب الدورة اللاللة للمؤمتر - 52

اختاذ هنج مواضيعي للدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، مشرياً إىل أن الدورة اللاللة للمؤمتر  
 ‘‘.السالمة الكيميائية لتحقيق التنمية املستدامة’’كان موضوعها 

كتب أن اعتماد موضوع للدورة الرابعة للمؤمتر ميكن أن يسلط مزيداً من الضوء على املؤمتر ومن رأي امل - 10
وعلى تأثريه ويتيح يرصة لتعزيز املشاركة من قطاعات متعددة والنهوض بتبادل املعلومات. وذكر يف املكتب أن 

أن يفتح اجملال ملناقشة قضايا من اختاذ موضوع مرتبط باستخدام املواد الكيميائية يف القطاع الزراعي من شأنه 
 مل  املبيدات الشديدة اخلطورة، والسالمة الغذائية، واألمن الغذائي، والزراعة املستدامة.

ويضاًل عن ذلك، قد يكون من األمهية مبكان أيضًا اعتماد موضوع جامع للجزء الرييع املستوى من  - 15
املعارض يف استكشاف اجلوانب الفنية لتنفيذ النهج املؤمتر، ييما ميكن أن تساعد األحداث اجلانبية و 

 االسرتاتيجي املرتبطة باملوضوع اجلامع من منظور أصحاب املصلحة املتعددين و/أو القطاعات املتعددة.
قد يود الفريق العام  املفتوح العضوية أن يقرتح مواضيع رئيسية أو هنج أخرى للدورة الرابعة للمؤمتر  - 11

 تب كذلك.لينظر ييها املك

 اإلحاطات الفنية، واألحداث الجانبية والمعارض -سابعاً 
وتتيح األحداث من مل  اإلحاطات الفنية ،أو األحداث اجلانبية واملعارض، يرصًا مهمة لتشجيع مجيع  - 13

أصحاب املصلحة على املشاركة يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي، وقد كانت مدرجة يف برنامج املؤمتر يف دوراته 
التناسق ييما بني  تعزيزالسابقة. وتساعد هذه األحداث يف تعزيز تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين ويف 

تقوية القدرات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية متشياً مع مهام صكوك إدارة املواد الكيميائية على املستوى الدويل و 
 املؤمتر.
تنظيم معلومات عن كيفية تقدمي الطلبات  ،الدورة الرابعة للمؤمتر قب  انعقاد ،وستصدر األمانة - 14

أو  التنفيذ قيدهذه األحداث عروض للمشاريع  تشم اإلحاطات الفنية واألحداث اجلانبية واملعارض. وميكن أن 
 .نفيذهات نتائج األنشطة اليت اكتم 
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 مؤتمرتقديرات االحتياجات المالية من الميزانية للدورة الرابعة لل -ثامناً 
مليون دوالر للدورة الرابعة  5.4وضعت امليزانية اإلشارية اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته اللاللة مبلغ  - 11

للمؤمتر. ولكن بالنظر إىل العوام  املذكورة أعاله وإىل النفقات يف دورات املؤمتر السابقة يإن أمانة النهج 
  تقديرها أعلى من ذلك.االسرتاتيجي ترى أن التكاليف الفعلية قد تكون يف

وتغطي امليزانية التقديرية تكاليف أيام املؤمتر اخلمسة، إضاية إىل يوم إضايف لالجتماعات اإلقليمية  - 16
ونصف يوم لإلحاطات الفنية. وتتضمن امليزانية متوي  مشاركني اثنني من مائة بلد من  ،واجتماعات اجملموعات

من املنظمات غري احلكومية. وينبغي التشديد على أن هذه التقديرات أولية البلدان املؤهلة إضاية إىل عدد صغري 
 رهناً بتأكيدها يور حتديد عدد اجللسات العامة اليت تتطلب ترمجة شفوية وترتيبات مؤمترات كاملة.

 وحىت وقت كتابة هذه املذكرة، مل تتلق األمانة أي تعهدات بالتربع للدورة الرابعة للمؤمتر. - 17
قد يود الفريق العام  املفتوح العضوية أن يشجع املاحنني على املسامهة لتنظيم الدورة الرابعة للمؤمتر، و  - 12

 وأن يقرتح أي مصادر متوي  أخرى ممكنة لألمانة من أج  التحضري والتخطيط للدورة الرابعة للمؤمتر.
_____________ 


