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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * من جدول األعمال املؤقت)ز (٤البند 

نفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد ت
  تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين :الكيميائية

مركز  ملهام النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةأداء أمانة 
  تبادل املعلومات

  مذكرة من األمانة

، حبسب ما تنص عليه ولية للمواد الكيميائيةأمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدتشتمل مهام   - ١
 من االستراتيجية اجلامعة للسياسات التابعة للنهج االستراتيجي، على توفري خدمات مركز ٢٨الفقرة 

وكان من املتوخى أن تتضمن هذه اخلدمات تزويد البلدان باملشورة فيما يتعلق بتنفيذ . تبادل املعلومات
ات املعلومات إىل املصادر ذات الصلة، وتيسري احلصول على املعلومات النهج االستراتيجي، وإحالة طلب

  .واخلربة من أجل دعم اختاذ إجراءات وطنية حمددة
الدويل وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة اجلامعة، اليت اجتمعت خالل الدورة األوىل للمؤمتر   - ٢

 ٦ إىل ٤ات العربية املتحدة يف الفترة من  اليت عقدت يف ديب باإلماراملعين بإدارة املواد الكيميائية
شبكة تبادل  ية نقلكانمإ، بأن تدخل أمانة النهج االستراتيجي يف مناقشات بشأن ٢٠٠٦فرباير /شباط

لكي  مانةىل األإ )INFOCAP (املعلومات بشأن بناء القدرات من أجل اإلدارة الرشيدة للمواد الكيميائية
  .تقوم بإدارا
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نذ انعقاد الدورة األوىل للمؤمتر، أعادت األمانة تصميم موقعها الشبكي، وخالل الفترة م  - ٣
 لتكنولوجيا املعلومات من أجل دعم مهام مركز تبادل املعلومات، وأجرت  إضافياًوطورت نظاماً

وقد حتقق الكثري من هذا األعمال بفضل دعم . يف هذا النظام" INFOCAP"مشاورات بشأن دمج شبكة 
ون كن يأتطوير مركز تبادل املعلومات يف يف وتتمثل الفكرة األساسية . ملانياكومة أمايل مقدم من ح

على تفادي االزدواج يف مصادر  الوقت ذات ، والعمل يففسهن  النهج االستراتيجيلمث شامالً
ف اليت حددا  مجيع الفئات اخلمس من األهدايولذلك فهو مهيكل حبيث يغط. قائمةاملعلومات ال

االستراتيجية اجلامعة للسياسات، مع التأكيد على توفري منفذ إىل ما هو قائم من خمزونات قواعد 
  .البيانات، وبوابات املعلومات، واملنشورات وجداول األحداث

مثل احلكومات ومثة جانب آخر ملركز املعلومات يتمثل يف إتاحة الفرصة ألصحاب املصلحة،   - ٤
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، لكي يقدموا معلومات عن أنشطتهم يف جمال 
تنفيذ النهج االستراتيجي وذلك إما بواسطة وصالت إىل املواقع الشبكية القائمة أو، يف غياب هذه 

ويتيح . ابع للنهج االستراتيجيالوصالت، بإتاحة هذه املعلومات عن طريق مركز تبادل املعلومات الت
 الفرصة ألصحاب املصلحة اإلقليميني وللمجموعات األخرى من أصحاب مركز املعلومات أيضاً

  . ويتبادلوا املعلومات أو يصوغوا مواقف بشأن القضايااملصلحة لكي يتفاعلوا إلكترونياً
. ة يف حالة استعداد للعملويتسم الوضع الراهن ملركز تبادل املعلومات بوجود اهلياكل التقني  - ٥

وترد يف املرفق ذه املذكرة نسخة من الصفحة الرئيسية ملركز تبادل املعلومات يف مرحلة تطوره 
أما ما تبقى جلعل املركز يدخل طور العمل فهو قيام األمانة بتحصيل املوارد من املوظفني . احلالية

ملة مبا فيه الكفاية لكي يكون املركز أداة مفيدة، الالزمني إلثرائه بالوصالت وغريها من البيانات الشا
ولتحديث حمتوياته باستمرار لكي يعتمد عليه كمصدر للمعلومات الصحيحة واحلديثة، وللرد بسرعة 

 الذي ٢٠١٢-٢٠١٠وقد أوصت األمانة، يف مقترح امليزانية للفترة . وفعالية على طلبات التوجيهات
 من أجل القيام جبملة ٣-، بإنشاء وظيفة من الفئة الفنية برتبة فSAICM/ICCM.2/9قدمته يف الوثيقة 

  .أمور منها تشغيل مركز تبادل املعلومات ومواصلة تطويره
 يف جناح العروض اخلاص باألمانة خالل دورة وسيكون مركز تبادل املعلومات معروضاً  - ٦

  .املؤمتر هذه
 يف تطوير مركز تبادل املعلومات التابع لألمانة  بالتقدم احملرزوقد يود املؤمتر أن حييط علماً  - ٧

  .وباحلاجة إىل موارد إضافية من املوظفني لتشغيله
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  قاملرف

  لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةمركز تبادل املعلومات التابع ل
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