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 املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الفريق العامل
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 لثاالجتماع الثا
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مذكرة تصور لالجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين إبدارة 
 املواد الكيميائية

 مذكرة من األمانة
تتشرف األمانة أبن تقدم يف مرفق هذه املذكرة، مذكرة تصور لالجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح  

العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، وهي مذكرة أعدهتا رئيسة الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل 
 .زاهلر املعين إبدارة املواد الكيميائية، السيدة غريترود
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 املرفق
 مذكرة تصور أعدهتا رئيسة الدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية

 مقدمة - أوالا 
يُعقد االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية  -1

مبوجبه املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية الفريق العامل بوصفه هيئة فرعية الذي أنشأ  2/6وفقًا للقرار 
جتتمع قبل بضعة أشهر من انعقاد دورات املؤمتر. وعقد االجتماع األول للفريق العامل يف بلغراد يف تشرين 

. وقرر املؤمتر 2014رب ، يف حني عقد اجتماعه الثاين يف جنيف يف كانون األول/ديسم2011الثاين/نوفمرب 
، أن يعقد االجتماع الثالث للفريق العامل قبل انعقاد الدورة اخلامسة للمؤمتر، وذلك يف عام 4/5مبوجب قراره 

 4إىل  2. وبناء على ذلك، سيعقد االجتماع الثالث يف مونتفيديو يف الفرتة من 2019أو يف أوائل عام  201٨
 روغواي.بدعوة من حكومة أو  2019نيسان/أبريل 

ومذكرة التصور هذه، اليت أعددهتا ابلتشاور مع املكتب، حتدد اخلطة والتوقعات العامة لالجتماع الثالث  -2
للفريق العامل املفتوح العضوية. والغرض من املذكرة هو مساعدة أصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي 

لالجتماع على حنو ميكن املشاركني النجاح يف بلوغ النتائج الدولية للمواد الكيميائية على التحضري  لإلدارة
العمل الضروري يف الوقت املناسب وحنن نتوجه حنو الدورة اخلامسة واألخرية للمؤمتر. وميكن احلصول  وإكمال

على املزيد من اإلرشادات ابلنسبة للفريق العامل يف شروحات جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثالث 
(SAICM/OEWG.3/1/Add.1). 

ومل يبق أمامنا سوى سنة واحدة حىت املوعد النهائي لتحقيق هدف النهج االسرتاتيجي )حبلول العام  -3
، ضمان إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق تقلل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الضارة الكبرية على 2020

 .2002مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام  صحة اإلنسان والبيئة(، الذي اتفق عليه للمرة األوىل يف

التقدم احملرز منذ انعقاد الدورة الرابعة للمؤمتر الدويل، ‘ 1’وسريكز الفريق العامل على جمالني رئيسيني:  -4
هج املسائل املتعلقة ابلن‘ 2’مبا يف ذلك بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق؛ و

 وسينظر الفريق العامل أيضاً  2020االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 
وكذلك يف ترتيبات الدورة اخلامسة للمؤمتر، املقرر عقدها يف  2020يف أنشطة األمانة وميزانيتها حىت هناية عام 

 .2020تشرين األول/أكتوبر  9إىل  5الفرتة من 
 توقيت االجتماع الثالث وشكله - اثنياا 

 2من يوم الثالاثء املوافق  10:00يفتتح االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية يف الساعة  -5
. وستعقد جلستان 2019نيسان/أبريل  4من يوم اخلميس املوافق  1٨:00نيسان/أبريل، وسُيختتم يف الساعة 

ة الفورية، مما يتيح وقتًا كافيًا إلجراء املناقشات. وال ختصص موارد لعقد جلسات عامتان يومياً، مع توفري الرتمج
 عامة مسائية.

، وخيصص وقت يف ذلك اليوم 2019نيسان/أبريل  1وستعقد جلسات اإلحاطة التقنية يوم االثنني  -6
لعقد االجتماعات اإلقليمية وغريها من اجتماعات األفرقة. ويشمل برانمج اإلحاطات التقنية املناقشات املتعلقة 

، مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة 2020ام ابلنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد ع
 .التوقعات العاملية للمواد الكيميائيةواإلصدار الثاين من  2015-2006ابلتقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي للفرتة 
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وابلنظر إىل قصر مدة االجتماع، أفضل أن تكون البياانت االفتتاحية عامة يف طبيعتها وأن تلقى على  -7
بواسطة منظمات جامعة وليس بواسطة فرادى احلكومات أو املنظمات. وينبغي أن تسلم البياانت أساس إقليمي أو 

وأشجعكم على أن تعدوا كتابيًا أي معلومات “. املسائل التنظيمية”، 2االفتتاحية مباشرة بعد مناقشة البند 
جوانب اإلدارة السليمة للمواد تكميلية ترغبون يف مشاطرهتا بشأن أنشطة تنفيذ النهج االسرتاتيجي ذات الصلة و 

، لكي تقدموها إىل األمانة من أجل نشرها على املوقع الشبكي للنهج 2020الكيميائية والنفاايت بعد عام 
 االسرتاتيجي.

 ويف سياق تنظيم مناقشاتنا، فأان أنوي تناول املسائل ابلرتتيب الذي ُعرضت به يف جدول األعمال املؤقت -٨
(SAICM/OEWG.3/1) ًمبدئياً شامالً للمسائل املعروضة يف اجللسات العامة حيث ميكن . وأود أن جنري استعراضا 

 مساع آراء مجيع املشاركني.

وأتوقع أن يرغب املندوبون يف قضاء قدر كبري من الوقت يف اجللسات العامة ويف األفرقة الصغرية، لكي  -9
. ويف سياق حتديدان 2020بعد عام  يناقشوا فيها النهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت

للمجاالت اليت تثبت صعوبة مناقشتها يف اجللسات العامة، فقد يكون من املفيد إنشاء أفرقة صغرية ملناقشتها 
 ابلتفصيل. وابلطبع سُتعرض نتائج هذه املناقشات يف اجللسات العامة للنظر فيها.

 التحضري لالجتماع الثالث - اثلثاا 
ئق االجتماع أتيحت جلميع املشرتكني يف وقت مبكر، يتوقع أن حيضر أصحاب املصلحة ابلنظر إىل أن واث -10

 مستعدين بشكل جيد للمناقشات اليت ستجرى يف االجتماع.

ويف االجتماع الثاين لعملية ما بني الدورات، يف استكهومل، استعرضنا صيغة مشروع التقييم املستقل للنهج  -11
الصادر عن املؤمتر، ينبغي أن ينظر الفريق العامل يف  4/4عماًل ابلقرار . و 2015-2006االسرتاتيجي للفرتة 

االستنتاجات اليت خلص إليها التقييم املستقل واليت أعدت لكي ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية )انظر 
 النظر (. وقد ترغب اجلهات صاحبة املصلحة أيضاً يفSAICM/OEWG.3/INF/1و SAICM/OEWG.3/3الوثيقتني 

 .(SAICM/OEWG.3/INF/3)يف النتائج الواردة يف اإلصدار الثاين من التوقعات العاملية للمواد الكيميائية 

عملية الفرتة الفاصلة ما بني الدورات إلعداد توصيات بشأن  4/4وقد تذكرون أن املؤمتر بدأ بقراره  -12
؛ وقرر املؤمتر مجلة أمور 2020النهج االسرتاتيجي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت يف فرتة ما بعد عام 

، ووضع توصيات بشأن األهداف القابلة للقياس منها أن تنظر عملية ما بني الدورات يف احلاجة إىل توصيات
للتنمية املستدامة. وقرر املؤمتر أيضًا أن ينتخب املشاركون يف االجتماع األول  2030دعمًا جلدول أعمال عام 

لعملية ما بني الدورات رئيسني مشاركني من بني املشاركني احلكوميني يف االجتماع. ويف االجتماع األول لعملية 
دورات انتخب املشاركون السيدة ليتيسيا رايس دي كارفاهلو )الربازيل( والسيد ديفيد مورين )كندا( ليكوان ما بني ال

، أبلغت حكومة الربازيل األمانة أبن 2019كانون الثاين/يناير   23رئيسني مشاركني لعملية ما بني الدورات. ويف 
ضوة يف املكتب وكذلك كرئيسة مشاركة لعملية ما السيدة كارفاهلو قد أهنت مهمتها مع النهج االسرتاتيجي، كع

بني الدورات. ولذلك، يُطلب إىل الفريق العامل أن ينتخب رئيساً مشاركاً جديداً لعملية ما بني الدورات من بني 
 املشاركني احلكوميني احلاضرين يف االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية.

والثاين يف  2017بني الدورات عقد أوهلما يف برازيليا يف شباط/فرباير  وقد نُظ ِّم اجتماعان لعملية ما -13
. ويف االجتماع الثاين، انقشنا اخليارات املقرتحة للرؤية ومبادئ السياسات العامة 201٨استكهومل يف آذار/مارس 

الرفيع املستوى والظهور  واألهداف ومراحل اإلجناز القابلة للقياس، وترتيبات التنفيذ، واإلدارة، وااللتزام السياسي
ورقة  . وطلب املشاركون يف االجتماع إىل الرئيسني املشاركني يف عملية ما بني الدورات أن يعدا2020ملا بعد العام 
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ابالستناد إىل نتائج االجتماعني األول والثاين ملا بني الدورات من أجل تقدميها إىل الفريق العامل. ويف االجتماع 
. وترد SAICM/OEWG.3/4الثالث للفريق العامل، سنناقش ابلتفصيل اقرتاح الرئيسني املشاركني الوارد يف الوثيقة 

لقطاعات وأصحاب املصلحة، يستند إىل النهج االسرتاتيجي يف االقرتاح توصيات تتعلق بوضع صك طوعي متعدد ا
احلايل ويتيح االستمرارية مع اجلهود احلالية ذات الصلة مثل حتديد الثغرات، وبناء القدرات وتنفيذ خطط إدارة 
 املواد الكيميائية. ويف الوقت نفسه، قد جيد املشاركون أن من الضروري النظر يف إمكانية توسيع نطاق املنتدى

. وإذا رغب املشاركون يف اجتماع الفريق العامل 2020ملعاجلة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام 
املفتوح العضوية، ميكن تناول املناقشة املتعلقة هبذا املنتدى األوسع نطاقاً مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك ما يتعلق 

 ومهمته وإدارته وكذلك عملية املضي يف تطويره. ابحتماالت نطاقه والدور الذي يقوم به

، 4/4للقرار  . ووفقاً 2019ومن املقرر عقد اجتماع اثلث لعملية ما بني الدورات يف أيلول/سبتمرب  -14
جيب علينا أن ننظر يف ضرورة الدعوة إىل عقد اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات قبل الدورة اخلامسة للمؤمتر، 

عن توقيت االجتماعات اإلقليمية. ويف االجتماع الثالث للفريق العامل،  االجتماع فضالً  ويف توقيت مثل ذلك
سيقدم املكتب توصية بشأن توقيت االجتماعات املقبلة لكي ينظر املشاركون فيها. وعالوة على ذلك، قد يرغب 

ر يف توقيت كافة االجتماعات املشاركون يف البت يف احلاجة إىل عقد اجتماع رابع لعملية ما بني الدورات والتفك
 يف إطار التحضري للدورة اخلامسة للمؤمتر.

الصادر عن املؤمتر، الذي يعرض لكي ينظر فيه الفريق العامل يف اجتماعه الثالث،  4/1ابلقرار  وعمالً  -15
لتقدم اليت من مؤشرات ا 20 ـــوتضمن التقرير حتلياًل لـ 2016-2014أعدت األمانة تقريرًا مرحليًا اثلثًا للفرتة 

إىل الفريق العامل أن ينظر يف احلاجة  . وأوعز املؤمتر أيضاً (SAICM/OEWG.3/5)اتفق عليها املؤمتر يف دورته الثانية 
)أ(، بشأن التقرير  4لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة. ويف إطار البند  2019-2017إىل تقرير للفرتة 
يضًا أن أدعو الوكاالت التابعة للربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة ، أعتزم أ2016-2014املرحلي للفرتة 

السليمة للمواد الكيميائية لكي يقدم كل منها حتديثًا مستقاًل عن احلالة إىل الفريق العامل بشأن التقدم الذي 
 حققته كل من منظماهتا حنو حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

ب مؤمتر األطراف إىل الوكاالت الرائدة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة ، طل4/2ويف القرار  -16
السليمة للمواد الكيميائية واحلكومات وغريها من أصحاب املصلحة أن تقدم تقريراً عن طريق األمانة عن التقدم 

وإىل املؤمتر يف دورته اخلامسة؛ ويرد  احملرز يف تنفيذ قراراته بشأن مسائل السياسات العامة الناشئة إىل الفريق العامل
تقرير األمانة عن مسائل السياسات العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية  SAICM/OEWG/3/6يف الوثيقة 

للقلق. وسيتسم ابألمهية احلرجة أيضًا للفريق العامل التفكر يف اخلربات والدروس املستفادة حىت اآلن فيما 
ت العامة الناشئة وغريها من املسائل املثرية للقلق وذلك هبدف دعم اختاذ القرارات بعد مبسائل السياسا يتعلق
 .2020 العام

الفريق العامل املفتوح العضوية إىل النظر  4/5وفيما يتعلق أبنشطة األمانة وميزانيتها، وجه املؤمتر يف قراره  -17
اية إجراء زايدة يف حجم امليزانية الشاملة حىت العام يف إدخال تغيريات يف أولوايت امليزانية وإذا كان ضروراًي للغ

، وفوض كذلك الفريق العامل السلطة الختاذ قرار يف هذا الشأن. ويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل األمانة 2020
ات أولية أن تقدم تقريرًا إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة عن األنشطة والتوظيف وامليزانية اخلاصة هبا وأن توفر معلوم

للفريق العامل يف اجتماعه الثالث. وتعني على األمانة أن تتوىل قدراً كبريًا من االلتزامات اإلضافية، سواء املالية 
، “2020ما بعد عام ”منها أو املتعلقة ابملوارد البشرية، وذلك يف سياق تلبية املتطلبات الناشئة عن عملية 

 ابلتزاماهتا فيما يتعلق ابجلهات صاحبة املصلحة يف النهج االسرتاتيجي.وطلبت لذلك موارد إضافية من أجل تلبية 
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 التخطيط للدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل - رابعاا 
من االسرتاتيجية اجلامعة لسياسات النهج االسرتاتيجي على انعقاد  25، تنص الفقرة كما تعلمون مجيعاً  -1٨

 يقرر املؤمتر خالف ذلك.، ما مل 2020الدورة اخلامسة للمؤمتر يف عام 

وقد عرضت حكومة أملانيا استضافة الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية، يف الفرتة  -19
يف بون، أملانيا. وستتخذ يف الدورة قرارات رئيسية فيما يتعلق  2020تشرين األول/أكتوبر  9إىل  5من 

. 2020يف تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت بعد عام  قدماً االسرتاتيجي وسبل املضي  ابلنهج
. 2006وستتيح كذلك الفرصة جلميع األطراف املعنية لالحتفال إبجنازات النهج االسرتاتيجي منذ إنشائه يف عام 

امسة للمؤمتر على الفريق العامل مذكرة من األمانة بشأن األعمال التحضريية للدورة اخل وسيكون معروضاً 
(SAICM/OEWG.3/INF/13). 

 النتائج املرجوة من االجتماع الثالث - خامساا 
سيتناول الفريق العامل يف اجتماعه الثالث املناقشة املفصلة للنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة للمواد  -20

املؤمتر يف دورته اخلامسة. وعلى ويشرع يف إعداد التوصيات اليت ستقدم إىل  2020الكيميائية والنفاايت بعد عام 
وجه اخلصوص، أرغب يف أن يناقش الفريق العامل ابلتفصيل الورقة اليت أعدها الرئيسان املشاركان ويتوىل ملكيتها، 
ويواصل تطويرها كنتيجة من نتائج االجتماع الثالث، لكي ميكن استخدامها أساسًا إلجراء مزيد من املداوالت 

دورات. وينبغي أن يقرر الفريق العامل املفتوح العضوية أيضاً ما إذا كانت املعلومات الداعمة أثناء عملية ما بني ال
 .2020األخرى تلزم لدعم عملية ما بعد عام 

ومجيعنا يدرك أن اهلدف الذي يلوح أمامنا يف األفق مل يتبق إلجنازه سوى عام واحد، وهو اهلدف الذي  -21
وهو ضمان إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق  2002تنمية املستدامة لعام اتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي لل

. ويهدف 2020تقلل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة حبلول عام 
، 2020جي لعام االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية إىل إحراز تقدم حنو حتقيق هدف النهج االسرتاتي

مبا يف ذلك تسليط الضوء على اجملاالت الرئيسية اليت يلزم اختاذ اإلجراءات فيها قبل الدورة اخلامسة للمؤمتر، 
 وحتديد جماالت إجنازات النهج االسرتاتيجي اليت سيحتفل هبا يف الدورة اخلامسة للمؤمتر.

يع أصحاب املصلحة مسألة أساسية لتحقيق وسيكون االلتزام والتعاون والوعي وحس امللكية فيما بني مج -22
 املستقبل الذي نصبو إليه للوصول إىل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

ويف اخلتام، أحث أعضاء الوفود على االستعداد للعمل هبذه الروح. وأتطلع كثرياً إىل العمل معكم مجيعاً  -23
 للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية. ابعيف االجتماع الثالث للفريق العامل املفتوح العضوية الت

 
هلراز غريترود   

 رئيسة الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية
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