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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف

  *ملؤقت من جدول األعمال ا)ب( ٤ البند

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
تنفيذ الصكوك والربامج الدولية وكفالة  :الكيميائية

  االتساق فيما بينها

توصية الفريق العامل املشترك املخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقيات بازل 
  وروتردام واستكهومل

  مذكرة من األمانة

 املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية تعزيز تنفيذ الصكوك والربامج تتضمن وظائف  - ١
وقد يود . صكوك إدارة املواد الكيميائية على املستوى الدويلالدولية القائمة وكفالة االتساق فيما بني 

زت يف  لدعم األعمال اليت أجنتعني عليه اتباعهاي يف هذا الصدد، أن حييط علماً بالطرق اليت قد ،املؤمتر
 لتعزيز التعاون فيما بني ثالثة صكوك دولية، لطرقاغضون السنوات الثالث املاضية وأن ينظر يف هذه 

هي حتديداً اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية 
ميائية ومبيدات آفات معينة خطرة على مواد كيروتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم 

  .متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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وقد أنشئ الفريق العامل املشترك املخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقيات بازل   - ٢
ر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية  الصاد٢/١٥ –وروتردام واستكهومل وفقاً ملقرر اتفاقية استكهومل 

 ٨/٨ الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام واملقرر ٣/٨ –استكهومل، ومقرر اتفاقية روتردام 
وقد كلف هذا الفريق بإعداد توصيات مشتركة بشأن . الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل

  .ث لتقدميها ملؤمترات أطراف تلك االتفاقيات الثالثاالتفاقيات الثالتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني 
، أكمل ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥ويف اجتماعه الثالث املعقود يف روما يف الفترة من   - ٣

وتتضمن التوصية اليت . الفريق العامل مناقشاته واتفق على أن يتقدم بتوصية إىل مؤمترات األطراف
تقنية السائل املاملسائل التنظيمية امليدانية، و ات لتعزيز التعاون يفتستنسخ يف مرفق هذه الوثيقة، مقترح

  .إدارة املعلومات والتوعية العامة واملسائل اإلدارية واملتعلقة بصنع القراربومسائل تتعلق 
  : مبا يلي،وقد أوصى الفريق العامل، ضمن مجلة أمور أخرى  - ٤

حبسب االقتضاء، عمليات أو آليات وطنية إنشاء أو تدعيم، "  األطراف إىلىأن تدع  )أ(  
بازل وروتردام واستكهومل، وال سيما أنشطة حلقات االتصال أجل تنسيق أنشطة تنفيذ اتفاقيات من 

والسلطات الوطنية املعينة من أجل االتفاقيات الثالث والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
  ؛"يقة الصلة حبسب مقتضى احلالالكيميائية وغريها من أطر السياسات الوث

  :ما يليوأن يطلب إىل أمانات االتفاقيات الثالث   )ب(  
يف سياق خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات وأخذاً "  ‘١’

يف االعتبار بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، أن 
نفيذ الفعال ملقررات اتفاقيات بازل تستهل تعاوناً مشتركاً للنهوض بالت

وروتردام واستكهومل وبرامج عملها يف جمال نقل التكنولوجيا وبناء 
  ؛"القدرات

أن تيسر تبادل املعلومات الوثيقة الصلة بني اهليئات التقنية والعلمية "  ‘٢’
لالتفاقيات الثالث من خالل تشاطر املعلومات مع بعضها البعض، ومع 

تراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ومع اهليئات أمانة النهج االس
احلكومية الدولية األخرى بشأن اإلجراءات املستحدثة واملواد الكيميائية 

  ."اليت جيري مناقشاا مبوجب االتفاقيات الثالث
  ن وقد قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعه التاسع املعقود يف بايل يف الفترة م  - ٥

كما مت  .٩/١٠ همقرررد يف اوة الفريق العامل، على النحو ال، توصي٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣
قبول التوصية باملثل من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام يف اجتماعه الرابع، الذي عقد يف روما 

   الوارد يف مقرر اتفاقية روتردام ، على النحو٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٧يف الفترة من 
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وسوف ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف التوصية يف اجتماعه .  الصادر عن املؤمتر٤/١١ –
  )١(.٢٠٠٩مايو / أيار٨ إىل ٤ يف جنيف يف الفترة من هعقد ملقرراالرابع 
  :قد يود املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية  - ٦

أن حييط علماً بالنتائج اليت توصل إليها الفريق العامل يف مداوالته، وما تبع ذلك من   )أ(  
  إجراءات اختذا مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل؛

أن يرحب بالطلب املوجه لألطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل بأن   )ب(  
ون على املستوى الوطين بني جهات االتصال لالتفاقيات والنهج االستراتيجي وأن تقوم بتعزيز التعا

  تشجع جهات االتصال الوطنية التابعة للنهج االستراتيجي على القيام بدور تيسريي يف ذلك الصدد؛
أن يطلب إىل أمانة النهج االستراتيجي أن تتعاون مع أمانات اتفاقيات بازل   )ج(  

  .يةملت وتبادل املعلومات التقنية والعيف جماالت نقل التكنولوجيا وبناء القدرا وروتردام واستكهومل

                                                
  يفقدم النتائج اليت سيتوصل إليهايويف توصية الفريق العامل  مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل سينظرو  )١(

  .SAICM/ICCM.2/INF/2/Add.1 الوثيقة تقرير برسم
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  املرفق

تفاقيات بازل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني الالفريق العامل املشترك املخصص  ةتوصي
  )٢(وروتردام واستكهومل

ؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات  ملصادر عنا ٢/١٥ ملقررا فقاً ألحكامو
 إجراء مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق لصادر عنا ٣/٨واملقرر  ،العضوية الثابتة

 ،لتجارة الدوليةاملوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف ا
 النفايات اخلطرةشأن التحكم يف نقل ب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل لصادر عنا ٨/٨واملقرر 

ن والتنسيق فيما بني تعزيز التعاول الفريق العامل املشترك املخصص قدمي،  عرب احلدودوالتخلص منها
 الثالثة كل على حدة التوصية إىل مؤمترات أطراف االتفاقيات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

 بشأن تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني االتفاقيات الثالث على املستويات اإلدارية  التاليةشتركةملا
  .والربناجمية

واستكهومل بأن الفريق العامل املشترك مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام يوصي 
  : التاليةاتتعتمد التوصي

   يف امليدانةالتنظيميالقضايا   -أوالً 
  التنسيق على الصعيد الوطين  - ألف

إنشاء أو تدعيم، حبسب االقتضاء، عمليات أو آليات وطنية من  األطراف إىل يدعو  )أ(
  :أجل تنسيق

أنشطة تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، وال سيما أنشطة حلقات   ‘١’
االتصال والسلطات الوطنية املعينة من أجل االتفاقيات الثالث، والنهج 

ا من أطر السياسات االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وغريه
  الوثيقة الصلة، حبسب مقتضى احلال؛

  التحضري الجتماعات االتفاقيات؛  ‘٢’
 األطراف إىل أن تقدم، من خالل خدمة املعلومات املشتركة املشار إليها يف يدعو  )ب(

 أدناه، مناذج ملثل هذه اآلليات للتنسيق، عالوة على أمثلة ملمارسات التنسيق )ب ب(الفقرة الفرعية 
  اجليدة من البلدان؛

                                                
مقتطف من تقرير الفريق العامل املشترك املخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقيات بازل وروتردام   )٢(

  .(UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/JWG.3/3)تماعه الثالث واستكهومل عن أعمال اج
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 الثالث بأن تعمل، مبا يف ذلك ما يتم من اتذها لالتفاقيي األطراف عند تنفيوصي  )ج(
خالل بناء القدرات واملساعدة التقنية، على كفالة التعاون والتنسيق الوثيقني فيما بني القطاعات أو 

  : مجلة أمور، مبا يليالوزارات أو الربامج الوثيقة الصلة على الصعيد الوطين فيما يتعلق، من
محاية صحة البشر والبيئة من التأثريات الضارة أو اآلثار املعاكسة للمواد   ‘١’

  والنفايات اخلطرة؛
  الوقاية من احلوادث واالستجابات الطارئة يف حالة وقوع حوادث؛  ‘٢’
مكافحة االجتار والتجارة غري املشروعني يف املواد الكيميائية والنفايات   ‘٣’

  اخلطرة؛
  توليد املعلومات واحلصول عليها؛  ‘٤’
  نقل التكنولوجيا ونقل املعرفة الفنية؛  ‘٥’
إعداد املواقف الوطنية من أجل اجتماعات مؤمترات األطراف واهليئات   ‘٦’

  األخرى التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل؛
  التعاون اإلمنائي؛  ‘٧’

هومل أن تعمل، بالتعاون مع اهليئات  إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكيطلب  )د(
احلكومية الدولية الوثيقة الصلة مثل املنظمات األعضاء يف املنظمة احلكومية الدولية لإلدارة السليمة 
للمواد الكيميائية واملراكز اإلقليمية، على التضافر يف نشر املمارسات اجليدة، واستحداث توجيهات 

  املشار إليها يف الفقرة الفرعية السابقة؛وتدريب، عند االقتضاء، يف ااالت 
منظمة األمم / مراكز اإلنتاج األنظف التابعة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئةيدعو  )ه(

  تنفيذ الوطين لالتفاقيات الثالث؛املتحدة للتنمية الصناعية إىل أن تساهم يف ال
  التعاون الربناجمي يف امليدان  - باء

هوض باألنشطة التعاونية على الصعد الوطنية واإلقليمية بقدر  األطراف إىل النيدعو  )و(
  اإلمكان؛

 برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، إذ تعمالن يدعو  )ز(
 مع هيئات األمم املتحدة األخرى، وال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالتفاقات البيئية معاً

 أن يدعم تنفيذ هألطراف واهليئات الدولية، إىل تنمية التعاون الربناجمي يف امليدان الذي من شأناملتعددة ا
، من مثالً(االتفاقيات الثالث يف جماالت االهتمام املشترك مثل التنمية املستدامة، والتجارة، واجلمارك 

  ة، والزراعة، والصناعة؛، والنقل، والصحة العامة، والعمل، والبيئ)خالل مبادرة اجلمارك اخلضراء
 برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم يدعو  )ح(

  املتحدة لألغذية والزراعة إىل أن تدرج هذا التعاون يف برامج عملها لفترة السنتني؛
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 لتنفيذ  األطراف بأن تضمن يف خططها واستراتيجياا اإلمنائية الوطنية تدابرييوصي  )ط(
اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل من أجل كفالة التجانس يف وضع أولوياا الوطنية وتيسري تقدمي 

 إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة واستجابة للطلب القطري املعونة من قبل اجلهات املاحنة وفقاً
  واإلقليمي؛
يل االستراتيجية للدعم  إىل أمانات االتفاقيات الثالث، يف سياق خطة بايطلب  )ي(

 يف االعتبار بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، التكنولوجي وبناء القدرات، وأخذاً
 للنهوض بالتنفيذ الفعال ملقررات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل وبرامج  مشتركاًأن تستهل تعاوناً

  درات؛عملها يف جمال نقل التكنولوجيا وبناء الق
 األطراف على تدعيم بناء قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا يشجع  )ك(

  مبرحلة انتقال وتقدمي الدعم التقين هلا من أجل التنفيذ الوطين املنسق؛
 األطراف على النهوض بالتنسيق فيما بني اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة يشجع  )ل(

 مساعدة مستمرة وغري مزدوجة لألطراف فيما تقوم به من تنفيذ التفاقيات بازل األطراف لكفالة تقدمي
  وروتردام واستكهومل؛

 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تنهض بالتعاون الربناجمي يطلب  )م(
وضع برامج بشأن القضايا الشاملة، مبا يف ذلك ما يتم يف جمال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ويف 

  عمل كل منها وتقدمي تقارير عن ذلك إىل مؤمترات األطراف يف االتفاقيات الثالث؛
  االستخدام املنسق للمكاتب واملراكز اإلقليمية  - جيم

   بدور املراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهومل يف دعم األطراف؛يعترف  )ن(
هوض باالنتفاع الكامل واملنسق  األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل النيدعو  )س(

من املراكز اإلقليمية يف تدعيم التنفيذ اإلقليمي للمساعدة التقنية يف إطار االتفاقيات الثالث كلها 
والنهوض باإلدارة املتجانسة للمواد الكيميائية والنفايات، مع وضع األعمال القائمة واجلارية لالتفاقات 

وينبغي أن ينهض هذا العمل باإلدارة .  األخرى نصب األعنيالبيئية املتعددة األطراف واملؤسسات
السليمة للمواد الكيميائية يف كافة أطوار حياا وللنفايات اخلطرة من أجل التنمية املستدامة، عالوة 

  على محاية صحة البشر والبيئة؛
ري اإلقليمية، يناط ا مسؤولية تيس" مراكز االتصال" باختيار عدد حمدود من يوصي  )ع(

أنشطة التعاون يف األقاليم الذي يغطي إدارة كل من املواد الكيميائية والنفايات، من بني املراكز 
وسيتم تعيني تلك املراكز اإلقليمية عقب اتفاق . اإلقليمية القائمة التابعة التفاقييت بازل واستكهومل

  :وينبغي هلذه املراكز أن.  لألحكام اإلجرائية الوثيقة الصلة يف كل من االتفاقيتنيإقليمي ووفقاً
 ألولويات حمددة وأن تعمل تكفل قيام املراكز اإلقليمية بتنفيذ عملها وفقاً  ‘١’

كنقطة استهالل للبلدان احملتاجة إىل املساعدة أو اإلرشاد ميكن على أساسها 
  ملركز يف إقليم ما أن يقدم املساعدة من أجل غرض حمدد؛
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ينها من ممارسة ج تضافري أكرب كآليات تنفيذ تدعم املراكز اإلقليمية لتمك  ‘٢’
  يف إطار اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل؛

تقوم بدور خاص يف تقدمي نظرة جمملة عن أنشطتها ونتائجها إىل مؤمترات   ‘٣’
األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، كأمثلة للدروس املكتسبة 

  تنفيذ العملي املعزز لالتفاقيات؛بشأن ال
 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تستهل مشاريع جتريبية يطلب  )ف(

عن االستخدام املنسق للمراكز اإلقليمية، مثل مشاريع تضطلع ا املراكز اإلقليمية والبناء على الدروس 
  املكتسبة؛

ام واستكهومل واملراكز اإلقليمية أن تتبادل  إىل أمانات اتفاقيات بازل وروترديطلب  )ص(
  املعلومات عن قدراا وبرامج عملها؛

 مرفق البيئة العاملية، مبا له من والية، واملؤسسات واألدوات املالية الدولية يدعو  )ق(
عم الوثيقة الصلة األخرى، والبلدان املستضيفة ملراكز إقليمية، وغريها من جمتمع املاحنني، إىل تقدمي الد

 يف دعم تنفيذ املايل الضروري من أجل تنفيذ املراكز اإلقليمية للمشاريع الرامية إىل التعاون والتنسيق
  .االتفاقيات الثالث

  القضايا التقنية  - ثانياً
   التقارير الوطنيةرفع  - ألف

 إىل أمانيت اتفاقييت بازل واستكهومل أن تعدا مقترحات تنظر فيها مؤمترات يطلب  )ر(
  :ا من أجلأطرافهم

تزامن تقدمي تقارير الطرف مبوجب االتفاقيتني يف تلك السنوات اليت يتعني   ‘١’
  فيها على األطراف يف كل من االتفاقيتني أن تقدم تلك التقارير؛

استحداث أنشطة مشتركة لتنمية القدرات ملساعدة األطراف على مجع   ‘٢’
لوطين، مبا يف ذلك مراقبة البيانات واملعلومات املنسقة وإدارا على الصعيد ا
  اجلودة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماا برفع التقارير؛

تبسيط استمارات وعمليات كل منها اخلاصة برفع التقارير دف ختفيف   ‘٣’
عبء اإلبالغ، مع األخذ يف االعتبار بأنشطة اهليئات األخرى الوثيقة الصلة، 

  مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة؛
  عدم االمتثال/آليات االمتثال  - باء

 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، ما أن يتم إنشاء آليات يطلب  )ش(
عدم االمتثال مبوجب االتفاقيات الثالث كلها، أن تعد مقترحات تنظر فيها مؤمترات األطراف /االمتثال

يما بني اآلليات املتفق عليها لتيسري االمتثال، يف االتفاقيات الثالث تستكشف إمكانيات تعزيز التنسيق ف
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على سبيل املثال، بواسطة تقدمي الدعم املكتيب املشترك للجان، أو حضور رؤساء اللجان الثالث 
الجتماعات بعضها البعض، أو التشجيع على تعيني أعضاء للجان ممن لديهم خربة بآليات االمتثال 

  األخرى؛
 بازل وروتردام واستكهومل أن تتبادل املعلومات بشأن  إىل أمانات اتفاقياتيطلب  )ت(

عدم االمتثال املنشأة، أو قيد التفاوض، مبوجب /التقدم احملقق يف تشغيل أو إنشاء آليات االمتثال
  االتفاقيات الثالث؛

  التعاون بشأن القضايا التقنية والعلمية  - جيم
 أن تيسر تبادل املعلومات  إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومليطلب  )ث(

الوثيقة الصلة بني اهليئات التقنية والعلمية لالتفاقيات الثالث من خالل تشاطر املعلومات مع بعضها 
البعض، ومع أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ومع اهليئات احلكومية الدولية 

واد الكيميائية اليت جيري مناقشتها مبوجب االتفاقيات األخرى، بشأن اإلجراءات املستحدثة، وامل
  الثالث؛

 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن حتافظ على التعاون بشأن يطلب  )خ(
القضايا التقنية املتصلة بأكثر من واحدة من االتفاقيات الثالث، أو تنشئ مثل هذا التعاون، والذي 

  .فاقيات الثالث، حبسب مقتضى احلالرج إطار االتيشمل هيئات ومؤسسات أخرى خا

  إدارة املعلومات وقضايا التوعية اجلماهريية  - ثالثاً
  اصل والتوعية اجلماهريية املشتركانالتو  - ألف

  مشتركاً إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تستحدث جاًيطلب  )ذ(
   الوعي والتواصل؛بني االتفاقيات الثالث بشأن أنشطة استثارة

 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تنتفع بالكامل من أيضاً يطلب  )ض(
  آليات وأدوات املعلومات والتواصل القائمة وأن تبين عليها؛

  الصحة والبيئةاآلثار املترتبة على املقاصة بشأن /آليات تبادل املعلومات  - باء
 إنشاء موقع مشترك على شبكة الويب ومراكز مشتركة  األطراف إىل النظر يفيدعو  )أأ(

للتوثيق على الصعيد الوطين، وعلى الصعيد اإلقليمي حبسب مقتضى احلال، حتتوي على املعلومات 
  املتاحة عن اآلثار املترتبة على صحة البشر والبيئة الوثيقة الصلة باالتفاقيات الثالث؛

 لتبادل تردام واستكهومل أن تستحدث نظماً إىل أمانات اتفاقيات بازل ورويطلب  )ب ب(
املعلومات بشأن اآلثار املترتبة على صحة البشر والبيئة، مبا يف ذلك آلية للمقاصة، دف أن تعمل تلك 

  النظم على خدمة االتفاقيات الثالثة كلها؛
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  مدخل مشترك يف العمليات األخرى  - جيم
 واستكهومل، كلما كان ذلك ممكناً إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام يطلب  )جج (

، أن تعمل بصفة مشتركة لدى املشاركة يف العمليات األخرى ذات الصلة ويف تقدمي املعلومات عملياً
  .سسات والعمليات األخرى ذات الصلةللهيئات واملنظمات واملؤ

  القضايا اإلدارية  - رابعاً
 من خالل الترتيبات  بأن تستخدم وفورات التكاليف املمكنة املكتسبةيوصي  )دد(

  اإلدارية األكثر كفاءة يف دعم تنفيذ االتفاقيات الثالث؛
  وظائف اإلدارة املشتركة  - ألف

 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن ينشئ، بالتشاور مع املدير يدعو  )هه(
انات التنفيذية التفاقيات بازل العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، إدارة مشتركة تشمل األم

وروتردام واستكهومل من أجل القيام خبدمات مشتركة وأنشطة مشتركة، وذلك، على سبيل املثال، من 
  خالل نظام لتناوب اإلدارة أو إناطة القيام بفرادى اخلدمات املشتركة باتفاقية معينة؛

ىل أن يعمل، بالتشاور مع املدير  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إيدعو   )وو(
العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، على استكشاف وتقييم اجلدوى العملية ودالالت التكلفة 
اخلاصة بإجياد تنسيق مشترك أو رئيس مشترك ألمانات اتفاقات بازل وروتردام واستكهومل لكي تنظر 

  أدناه؛) ص ص(ليها يف الفقرة الفرعية إراف املشار فيها االجتماعات االستثنائية ملؤمترات األط
  تعبئة املوارد  - باء

 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن ينشئ، بالتشاور مع املدير يدعو  )زز(
العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف غضون تقدمي وظائف األمانة التفاقيات بازل وروتردام 

كهومل، وعلى أساس مؤقت، ومن خالل األمانات التنفيذية لالتفاقيات الثالث، خدمة مشتركة واست
وينبغي أن تعمل اخلدمة على دعم تنفيذ االتفاقيات الثالث . لتعبئة املوارد داخل األمانات يف جنيف

  :عالوة على ما يتم إجنازه من خالل إجراءات منفصلة، بواسطة
 خالل استحداث استراتيجية مشتركة لتعبئة املوارد تدعيم تعبئة املوارد من  ‘١’

  على األجل القصري واملتوسط والطويل؛
  جتنب املنافسة وعدم التنسيق يف طلب املوارد من اجلهات املاحنة؛  ‘٢’
حتديد أولوية اجلهود املنسقة الستكشاف مصادر جديدة ومبتكرة ووافية   ‘٣’

   الوطين؛للتمويل، مبا يف ذلك ما يتم من أجل التنفيذ
 ةالكيميائيالنهوض بتعبئة املوارد من أجل ج دورة احلياة إزاء إدارة املواد   ‘٤’

  والنفايات؛
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تعبئة املوارد املالية واملساعدة التقنية من أجل الربامج املنفذة من خالل املراكز   ‘٥’
  اإلقليمية؛

وم به استحداث خيارات استراتيجيات مشتركة بشأن ما ميكن للبلدان أن تق  ‘٦’
على الصعيد الوطين لتوليد األموال والتوصل إىل سبل أفضل للحصول على 

  متويل دويل وثنائي؛
  تيسري تبادل اخلربات بشأن تعبئة املوارد من أجل التنفيذ الوطين؛  ‘٧’
البناء على املنهجيات واإلرشادات وحاالت الدراسة املتاحة اليت استحدثتها   ‘٨’

  مؤسسات أخرى؛
 يف االجتماعات  يتخذ القرار النهائي بشأن اخلدمة املشتركة املشار إليها آنفاً أنيقرر  )ح ح(

  االستثنائية ملؤمترات األطراف؛
 ممثلي األطراف على دعم توصيل رسائل متجانسة ومنسقة من مؤمترات يشجع  )ط ط(

رى بشأن تقدمي متويل األدوات املالية الدولية األخ/أطراف كل اتفاقية إىل مرفق البيئة العاملية واملؤسسات
  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات من أجل تنفيذ االتفاقيات؛

  احلسابات وظائف اإلدارة املالية وتدقيق  - جيم
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن ينشئ، بالتشاور مع املدير يدعو  )ي ي(

والزراعة، يف غضون تقدمي وظائف األمانة التفاقيات بازل وروتردام العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية 
واستكهومل، وعلى أساس مؤقت، ومن خالل األمانات التنفيذية لالتفاقيات الثالث، خدمة دعم مايل 
وإداري مشتركة داخل األمانات يف جنيف، مع األخذ يف االعتبار خبدمات الدعم الوثيقة الصلة اليت 

  مم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛يقدمها برنامج األ
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعد، بالتشاور مع املدير طلب إىلي  )ك ك(

العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف غضون تقدمي وظائف األمانة التفاقيات بازل وروتردام 
   بشأن التدقيق املشترك حلسابات أمانات االتفاقيات الثالث؛راحاًواستكهومل، اقت

  اخلدمات املشتركة  - دال
 بالدعم املقدم من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية يرحب  )ل ل(

  ؛والزراعة لعمل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، ويشجع على مواصلة تقدمي هذا الدعم
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن ينشئ، بالتشاور مع املدير يدعو  )م م(

العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف غضون تقدمي وظائف األمانة التفاقيات بازل وروتردام 
يل واإلداري املشتركة املشار واستكهومل، وباإلضافة إىل خدمة تعبئة املوارد املشتركة وخدمة الدعم املا

، على التوايل، من خالل األمانات التنفيذية لالتفاقيات آنفاً) ي ي(و) زز(إليهما يف الفقرتني الفرعيتني 
  : الثالث، داخل األمانات يف جنيف دف حتسني مستوى كفاءة توصيل اخلدمات، وعلى أساس مؤقت
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  خدمة قانونية مشتركة؛  ‘١’
  معلومات مشتركة؛خدمة تكنولوجيا   ‘٢’
  خدمة معلومات مشتركة؛  ‘٣’

 اختاذ قرار ائي بشأن اخلدمات املشتركة املشار إليها يف الفقرة الفرعية السابقة يقرر  )ن ن(
يف االجتماعات االستثنائية ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل املشار إليها يف 

   أدناه؛)ص ص(الفقرة الفرعية 
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أن يقدم، بالتشاور مع املدير يدعو  )سس (

إنشاء اخلدمات املشتركة  العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، معلومات أخرى عن تكاليف
تقدم قبل االجتماعات ، على أن اآلثار التنظيمية املترتبة عليها و آنفاً)م م(احملددة يف الفقرة الفرعية 

 )ص ص( ةاالستثنائية ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل املشار إليها يف الفقر
  .أدناه

  صنع القرارات  - خامساً
  االجتماعات املنسقة  - ألف

 أن تعقد اجتماعات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل يقرر  )ع ع(
 لتلك االجتماعات منسقة، ويطلب إىل األمانات التنفيذية لالتفاقيات الثالث أن تضع جدوالًبطريقة 

   تسهل هذا التنسيق؛ةبطريق
 إىل األمانات التنفيذية أن جتدول االجتماعات املشتركة ملكاتب مؤمترات يطلب  )ف ف(

  األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، حبسب مقتضى احلال؛
  االجتماعات االستثنائية ملؤمترات األطراف  - باء

 عقد اجتماعات استثنائية متزامنة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل يقرر )ص ص(
وروتردام واستكهومل، ويطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينظم االجتماعات، 

 لألغذية والزراعة، بالتنسيق مع الدورة االستثنائية احلادية بالتشاور مع املدير العام ملنظمة األمم املتحدة
وتنظر مؤمترات . املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة/عشرة لس اإلدارة

األطراف يف هذه االجتماعات املتزامنة، اليت دف إىل إعطاء دعم سياسي رفيع املستوى لعملية تعزيز 
  :تنسيق فيما بني االتفاقيات الثالث، يفالتعاون وال

  مقررات بشأن األنشطة املشتركة؛  ‘١’
  مقررات بشأن وظائف اإلدارة املشتركة؛  ‘٢’
  مقرر ائي بشأن اخلدمات املشتركة املنشأة على أساس مؤقت؛  ‘٣’
  مقررات بشأن تزامن دورات ميزانية االتفاقيات الثالث؛  ‘٤’
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  رك حلسابات أمانات االتفاقيات الثالث؛مقررات بشأن التدقيق املشت  ‘٥’
مقررات بشأن آلية استعراض ومتابعة لألعمال اخلاصة بعمليات تعزيز   ‘٦’

  التنسيق والتعاون بني االتفاقيات الثالث؛
تقارير أو معلومات واردة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة   ‘٧’

ط آخر أو مؤسسة مشتركة وأمانات االتفاقيات الثالث بشأن أي نشا
  مقترحة أخرى ناجتة عن املقرر احلايل؛

 إىل أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تعد، بالتشاور مع املدير يطلب  )ق ق(
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، مقترحات من 

  : االستثنائية املشار إليها يف الفقرة الفرعية السابقة، بشأنأجل االجتماعات
ترتيب مشترك خلدمات التوظيف والتمويل املشتركة لالتفاقيات الثالث، مبا   ‘١’

  يف ذلك متويل املناصب املشتركة؛
تزامن دورات ميزانيات االتفاقيات الثالث بأسرع ما ميكن لتيسري األنشطة   ‘٢’

ركة، على أال يغيب عن األذهان اآلثار املترتبة على املنسقة واخلدمات املشت
ذلك بالنسبة لتوقيت االجتماعات املستقبلية ملؤمترات األطراف يف االتفاقيات 

  الثالث وتيسري تدقيق احلسابات؛
 األطراف وغريها ممن هم يف وضع يسمح هلم بتقدمي متويل لدعم االجتماعات يدعو  )ر ر(
ص (ف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل املشار إليها يف الفقرة الفرعية  ملؤمترات األطرااالستثنائية

   إىل القيام بذلك؛ آنفاً)ص
 إىل األمانات التنفيذية التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل أن تعد يطلب  )ش ش(

  لفرعية مقترحات بشأن متويل االجتماعات االستثنائية ملؤمترات األطراف املشار إليها يف الفقرة ا
 دف اختاذ مقررات من قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعه التاسع، ومن  آنفاً)ص ص(

قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام يف اجتماعه الرابع، ومن قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل 
  يف اجتماعه الرابع؛

   الترتيباتاستعراض  - جيم
 مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل يف  أن تبتيقرر  )ت ت(

 يف آلية وجدول زمين الستعراض  آنفاً)ص ص(اجتماعاا االستثنائية املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
  .احلايل  للمقررالترتيبات املعتمدة وفقاً

__________  


