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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 4البند 
 المسائل التنظيمية

 

 مذكرة سيناريوهات من الرئيس
املؤمتر الدويل  بهالذي أنشأ مبوج 4/6يُعقد االجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية وفقًا للقرار  -5

. انعقاد دورات املؤمتر منة جتتمع قبل بضعة أشهر ائية الفريق العامل بوصفه هيئة فرعيياملعين بإدارة املواد الكيم
، أكد املؤمتر الدويل على إنشاء الفريق العامل املفتوح العضوية، وطلب من األمانة عقد 3/1ومبوجب قراره 

 .4152االجتماع الثاين للفريق العامل يف عام 
توقعاتنا بصورة عامة فيما اليت أعددهتا بالتشاور مع املكتب حتدد خططنا و  هذه لسيناريوهاتاومذكرة  -4

والغرض من املذكرة هو مساعدة أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي . يتعلق باالجتماع الثاين للفريق العامل
نجاح يف حتقيق النتائج املرجوة على التحضري لالجتماع على حنو ميكننا من اللإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 

وميكن احلصول على املزيد . لوقت املناسب وحنن نتقدم حنو الدورة الرابعة للمؤمترإكمال العمل الضروري يف او 
 .(SAICM/OEWG.2/1/Add.1)من اإلرشادات بالنسبة للفريق العامل يف شروحات جدول األعمال املؤقت 

للنهج  4141وسُيكرس جزء كبري من االجتماع ملناقشة التقدم احملرز صوب حتقيق هدف عام  -3
النتيجة املتوقعة  يعامة، وهلتوجيهات الواالعام ه ائية، واملسامهة يف التوجإلدارة الدولية للمواد الكيميل االسرتاتيجي

يت نظر الفريق العامل يف املسائل الوكجزء من هذه املناقشة، سي. للسياسة االسرتاتيجية للدورة الرابعة للمؤمتر
، وسيستعرض 4154سبتمرب /أيلول 45إىل  51يف الفرتة من يف نريويب  ةيف الدورة الثالثة للمؤمتر املنعقد تطرح

التقدم احملرز على صعيد التنفيذ الشامل للنهج االسرتاتيجي، واملنجزات اإلقليمية، وتنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة 
 .بالقطاع الصحي

مة للمواد وسيناقش الفريق العامل أيضًا املسائل املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة، واإلدارة السلي -2
ويُتوقع من الفريق أن يستعرض التقدم احملرز بشأن مسائل السياسات . 4141الكيميائية يف الفرتة ما بعد عام 

                                                           

 .4152كانون األول/ديسمرب   5ألسباب فنية بتاريخ  اأعيد إصداره  *
**  SAICM/OEWG.2/1. 
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العامة الناشئة، وغريها من املسائل األخرى املثرية للقلق، وأن يبحث مقرتحًا بإدراج أي مسألة من مسائل 
وأن يستعرض أيضًا األنشطة املقرتحة، ومشروع ميزانية  يف جدول األعمال،اجلديدة السياسات العامة الناشئة 

 .األمانة
يف لعقدها مبدئيًا اليت خيطط الدورة الرابعة للمؤمتر لعقد املتخذة وسينظر الفريق العامل يف الرتتيبات  -1

 .عمالاألوسيشمل ذلك حتديد املسائل ذات األولوية إلدراجها يف جدول . 4151أواخر عام 

 ني وشكلهتوقيت االجتماع الثا
كانون   51صبيحة يوم االثنني املوافق  11/51سُيفتتح االجتماع الثاين للفريق العامل يف الساعة  -6

. 4152ديسمرب /كانون األول  51مساء يوم األربعاء املوافق  11/51ديسمرب، وسُيختتم يف متام الساعة /األول
وال نرى احلاجة إىل عقد جلسة . اقشات العامةوسُتعقد جلستان عامتان كل يوم نتوقع أن تتيح وقتًا كافيًا للمن

 .عامة مسائية
، وسيتاح وقت لعقد 4152ديسمرب /كانون األول  52د جلسة إحاطة تقنية يوم األحد املوافق قوسُتع -1

ويشمل برنامج اإلحاطة التقنية مناقشات . اجتماعات إقليمية وغريها من اجتماعات اجملموعات يف نفس اليوم
العام ه للمواد الكيميائية، مقدمة للتوجبالنسبة لإلدارة السليمة نصبو إليه املستقبل الذي ( أ: )بشأن ما يلي
نجز لتنفيذ خطة العمل العاملية للنهج االسرتاتيجي يف إطار الربنامج املشرتك ُـ عامة، وحتليل العمل املوالتوجيهات ال

امللوثات و( ج) و؛ اآلفات الشديدة اخلطورةومبيدات ( ب) بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
 .اجلديدة املقرتحة من مسائل السياسات العامة الناشئةالناشئة املسألة هي الثابتة، و البيئية الصيدالنية 

مع و. بقدر اإلمكان ، قرر املكتب أن يطلب من األمانة أن يكون االجتماع قصرياً 3/1ووفقًا للقرار  -1
ن املسائل اليت ينبغي مناقشتها، فنحن يف حاجة إىل أن نعمل بكفاءة يف االعتبار، ونظرًا للعديد م ذلكأخذ 

ولذلك فأنا ال أشجع على اإلدالء مبالحظات افتتاحية ذات طابع عام حىت نتمكن من . وفعالية على حد سواء
اإلدالء بأي مالحظات افتتاحية على أساس إقليمي، أو بواسطة  يوينبغ. اخلوض بسرعة يف جوهر أعمالنا

وسأفرض حدودًا زمنية صارمة على أي مالحظات . مات اجلامعة بداًل من فرادى احلكومات أو املنظماتاملنظ
تنفيذ النهج ترغبون يف مشاطرهتا بشأن أنشطة  تكميليةمعلومات أي وأشجعكم على أن تعدوا كتابة . افتتاحية

الشبكة على أو هج االسرتاتيجي للنصلة، وتقدميها لألمانة لنشرها على املوقع الشبكي الذات االسرتاتيجي 
 .يف أثناء االجتماع( تناإلنرت )الداخلية 

ويف سياق تنظيمنا ملناقشاتنا، فإنين أرمي إىل التطرق إىل املسائل بالرتتيب الذي ُعرضت به يف جدول  -9
ة برتتيب آخر، وقد يكون من الضروري، ولكن بعد التشاور مع املكتب، مناقشة مسائل حمدد. األعمال املؤقت

وهديف . نه من املفيد إنشاء أفرقة صغرية يف مرحلة مبكرة لضمان إحراز التقدم يف أثناء االجتماعأثاًل إذا اُعترب م
ويف سياق . هو إجراء استعراض أويل كامل للمسائل يف اجللسات العامة حيث ميكن مساع آراء مجيع املشاركني

العامة، فقد يكون من املفيد إنشاء أفرقة صغرية  حتديدنا للمجاالت اليت تثبت صعوبة مناقشتها يف اجللسات
عالوة على ذلك، . وبالطبع سُتعرض نتائج هذه املناقشات على اجللسة العامة للنظر فيها. ملناقشتها بالتفصيل

ضمان إمكانية مواصلة الفريق العامل لتقدمه يف لحتديد وقت عملها، و اقرتح منح هذه األفرقة واليات ضيقة 
 .ملسائل األخرى يف اجللسة العامة، مع أخذ نتائج أي مناقشات هلذه األفرقة الصغرية يف االعتبارسياق مناقشة ا

ويف سياق سعينا الدؤوب للتوصل إىل وجهة نظر يتفق عليها اجلميع بشأن طلباتنا املقدمة للدورة الرابعة  -51
يضة إذا اتضح عدم التوصل إىل للمؤمتر، ونظرًا لضيق وقت االجتماع، أود تفادي املناقشات املكثفة واملستف
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ويف هذه احلالة، اقرتح أن نتفق بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إىل اختاذ بعض . توافق يف اآلراء بشأن مسألة ما
اإلجراءات األخرى بشأن املسألة املعروضة على الدورة الرابعة للمؤمتر، أو بشأن كيفية التوصل إىل نتائج ناجحة 

وباالستفادة من ممارسات العمل اليت ثبتت فعاليتها يف السابق، اقرتح فيما يتعلق باملسائل . يف تلك الدورة
اخلالفية أن نطلب من األمانة، أو الوكالة الرائدة املعنية إعداد مشروع نص يربز نتائج املناقشات يف اجللسات 

 .العامة لدعم مناقشاتنا يف الدورة الرابعة للمؤمتر

 ثانيالتحضير لالجتماع ال
التقدم : من جدول األعمال 3البند  الفريق العامل، اول، إذا وافقناستكمااًل للمسائل التنظيمية، سنت -55

ومبا أننا مجعيًا ندرك . والثغرات الرامي إىل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 4141احملرز حنو حتقيق هدف عام 
لى حتقيقه سوى ست سنوات، وهو اهلدف املتفق عليه يف متامًا أن اهلدف الذي يلوح أمامنا يف األفق مل يبق ع

الرامي إىل ضمان إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق حتد  4114مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام 
وحنن يف حاجة إىل . 4141حبلول عام  إىل أدىن درجة من اآلثار الضارة الوخيمة على البيئة وعلى صحة البشر

أكيد بأن اإلجراءات اليت نتخذها ستقودنا بالفعل إىل حتقيق هذا اهلدف، مبعىن أننا يف حاجة إىل حتديد الت
أجنزناه حىت اليوم، وما نستطيع عمله لضمان إحراز التقدم على صعيد العديد من الربامج واملشاريع اليت  ما

 .شرعنا يف تنفيذها
املنجزات، ونقاط القوة، والتحديات يف  قصرية تلخصوية وسأدعو املمثلني اإلقليميني لتقدمي تقارير شف -54

وفيما يتعلق بالتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف اسرتاتيجية السياسات . 4141سياق العمل حنو بلوغ هدف عام 
-4155ا نبحث التقرير عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي للفرتة مبالشاملة للنهج االسرتاتيجي، ر 

معلومات قابلة للمقارنة عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ النهج  يقدماألمانة والذي  عدتهأ الذي 4153
واستكمااًل للمناقشات ذات الصلة، رمبا نرغب يف أن . االسرتاتيجي بواسطة جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة

ؤشرات التقدم العشرين اليت مستخدمة يف ذلك مضطالع مبزيد من نشاط اإلبالغ املقارن النطلب من األمانة ا
 املؤمتر يف دورته الرابعة.مت حتديدها، واقرتاح اطار زمين هلذا االبالغ لينظر فيه 

ولعلكم تـذكرون أن املؤمتر اعتمد يف دورته الثالثة اسرتاتيجية قطاع الصحة، معززًا بذلك مشاركة هذا  -53
. 4141الصحة مكونًا أساسيًا لبلوغ هدفنا لعام اسرتاتيجية قطاع  تظلو . القطاع يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي

يف النهج االسرتاتيجي للفرتة  قطاع الصحة مشاركةوسيكون من املفيد ألصحاب املصلحة استعراض التقرير عن 
 ىت يتسىن تطبيق هذه الدروس املستفادةح وضع االسرتاتيجية أي دروس مستفادة من وحتديد، 1122-1122

يف اجتماعات النهج االسرتاتيجي، ومشاريعه، خرى األة ملمثلي القطاعات االقتصادية حتقيق املشاركة الكامليف 
إىل تعزيز قاعدة ملكية أوسع تتسم باألمهية لتحقيق نتائج ناجحة ومستدامة سعيًا إىل بلوغ  ، مبا يفضيومبادراته

 .4141هدف عام 
العام والتوجيهات العامة نا هي التوجه وكما ُأشري إليه، فإن إحدى املسائل الرئيسية للمناقشة يف اجتماع -52

والوثيقة اليت  .، وهو حصيلة سياستنا االسرتاتيجية املتوقعة من الدورة الرابعة للمؤمتر4141هدف عام لتحقيق 
يت أُعرب عنها سنستعرضها هي نتيجة لتشاور مكثف فيما بني أصحاب املصلحة وكل املناطق، ويتضمن اآلراء ال

حرز حىت اآلن يف ُـ ومع أخذ التقدم امل. 4154يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى يف الدورة الثالثة للمؤمتر يف عام 
أصحاب املصلحة العام والتوجيهات العامة االعتبار، والثغرات والتحديات اليت ُحددت، ينبغي أن يساعد التوجه 

األمانة  إىلومن أجل الطلب . ف املبينة يف اسرتاتيجية السياسات الشاملةاألهدايف حتقيق يف النهج االسرتاتيجي 
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وضع اللمسات األخرية على الوثيقة لتنظر فيها الدورة الرابعة للمؤمتر، رمبا يرغب الفريق العامل يف النظر يف 
عن اإلجراءات ، فضاًل العام والتوجيهات العامةجماالت النشاطات األساسية الستة احملددة يف إطار التوجه 

 .املقرتحة املرتبطة بذلك

 النتائج المستصوبة لالجتماع الثاني
املوافقة على عدد من املسائل اليت  يالنتائج املستصوبة لالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية ه -51

ية يف حتديد األولويات، وستتسم مسامهة الفريق العامل املفتوح العضو . سُتقدم لينظر فيها املؤمتر يف دورته الرابعة
بأمهية بالغة للمكتب كي  1111بشأن هدف عام  العام والتوجيهات العامةلتوجه له السياسات بالنسبة يوتوج

 .ة للمؤمترعبعلى سبيل التحضري للدورة الرا 4151ا اللمسات األخرية يف أوائل عام ميضع عليه
واتفاق على متر، املؤ  عمالأجدول عالوة على ذلك، ينبغي أن تكون هناك مقرتحات عملية بشأن  -56

 1111د عام دارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعالكيفية اليت ينظر هبا املؤمتر يف دورته الرابعة يف اإل
تنفيذ النهج لالتمويل الالزم للمؤمتر،  بشأنرسالة إجيابية فضاًل عن  ،هداف التنمية املستدامةأوالروابط بينها وبني 

 .ة النهج االسرتاتيجياالسرتاتيجي، وتشغيل أمان

وينبغي تشجيع التنسيق والعمل املشرتك والتعاون فيما بني أصحاب املصلحة بشأن مسائل السياسات  -51
. وينبغي إحالة التوصيات املقرتحة بشأن مسائل السياسات الناشئة 4141جل حتقيق هدف عام أالناشئة من 

 إىل الدورة الرابعة للمؤمتر. اجلديدة املقرتحة وامللوثات الصيدالنية البيئية الثابتة
وأنا واملكتب على ثقة من أن الفريق العامل سيحقق اهلدف الذي حددناه ألنفسنا من حيث التحضري  -51

للمؤمتر يف دورته الرابعة من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والنفايات 
بطرق تفضي إىل احلد إىل أدىن درجة من اآلثار الضارة  4141ام اخلطرة على مدى دورة حياهتا حبلول ع

 .الوخيمة على صحة البشر والبيئة
وسيكون االلتزام، والتعاون، والوعي، وامللكية فيما بني أصحاب املصلحة مسألة أساسية لتحقيق  -59

تام، أحث أعضاء الوفود على ويف اخل. املستقبل الذي نصبو إليه من أجل اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية
تطلع كثريًا إىل العمل معكم مجيعًا يف االجتماع الثاين للفريق أو . أن يعدوا أنفسهم الختتام أعمالنا هبذه الروح

 .4152ديسمرب /العامل املفتوح العضوية يف كانون األول

 ريتشارد ليسياميب
ئيةرئيس الدورة الرابعة للمؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميا  

_______________ 


