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  المفتوح العضوية التابع للمؤتمر الفريق العامل
  الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية

  االجتماع الثاني
  ٢٠١٤ألول/ديسمرب كانون ا  ١٧-١٥جنيف، 

 

  المشروح المؤقت جدول األعمال  
  ١ البند

  افتتاح االجتماع
 املعين بإدارة املواد الكيميائية للمؤمتر الدويلالتابع  املفتوح العضوية للفريق العامل االجتماع الثاينفتتح يس  - ١

  .جنيف يفالدويل  راتملؤمتا ركزمب، ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ ١٥ ،االثنني من يوم ٠٠/١٠يف الساعة 
  .ترحيببيانات بيانات افتتاحية و  تلقىوس  - ٢

  ٢البند 
  المسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال  (أ)
  .(SAICM/OEWG.2/1) املؤقت جدول األعمال بناًء علىجدول أعماله  أن يقراملؤمتر  يود قد  - ٣

  تنظيم العمل  (ب)
بعد إجراء  الفريق العاملعلى مداوالت  ين بإدارة املواد الكيميائيةاملع للمؤمتر الدويل النظام الداخلييطبق   - ٤

ليسيميب  ريتشارد السيد الفريق العامليتوىل رئاسة اجتماعات ، ذلكمجيع التعديالت الالزمة عليه. وبناء على 
  .مكتب املؤمتر نواب رئيسأحد يتوىل مهام املقرر و . رئيس املؤمتر، )كينيا(
ومن  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠يوميًا من الساعة  عامة اتيف جلس امل أن جيتمعالفريق العيود قد   - ٥

أصغر ملناقشة  ينشئ أفرقة، مع إجراء ما يلزم من تغيريات وتعديالت، وأن ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥الساعة 
  مبزيد من التفصيل.يف جدول األعمال بنود معينة 
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  ٣البند 
  المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ٢٠٢٠ف تحقيق هد فيالتقدم المحرز والثغرات 

 تنفيذ النهج يف والثغراتاحملرز  تقدمتتصل بال فرعية أربعة بنود جدول األعمال من ٣البند يشمل   - ٦
النهج  فاهدأ حتقيقحنو العمل  يف سياق والتحديات القوة وأوجه اإلقليمية اإلجنازات: هي االسرتاتيجي

االسرتاتيجية  أهداف التقدم احملرز يف حتقيقو ؛ ٢٠٢٠ارة الدولية للمواد الكيميائية حبلول عام االسرتاتيجي لإلد
ات العامة بشأن هيوالتوجالعام التوجه و  ؛ةقطاع الصح تنفيذ اسرتاتيجيةو  االسرتاتيجي؛ لنهجل اجلامعة للسياسات

  .٢٠٢٠عام  هدفحتقيق 
العامل أن  الفريق ودقد ي املؤمتر، مبهام املتعلقةاجلامعة  ساتالسيا من اسرتاتيجية ٢٤ الفقرة مع متشياً و   - ٧

حتقيق يف  استعراض التقدم احملرز من أجل ذلكو ، االسرتاتيجي يف تنفيذ النهج احملرزشامل التقدم ال ينظر يف
  توصيات للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املوادميتقدو  ،حملدد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ، ا٢٠٢٠هدف عام 
  .دورته الرابعة يف الكيميائية

عام هدف  تحقيق باتجاهالعمل  في سياقعلى الصعيد اإلقليمي  والتحديات ونقاط القوة اإلنجازات  (أ)
٢٠٢٠  

 االجتماعات منإسهامات على بناء ، يف جمال املواد الكيميائية اإلقليمية لتحدياتجتميع ل إعدادمت  وقد  - ٨
وسوف يطلب إىل  .(SAICM/OEWG.2/INF/3)ل للفريق العاملتجميع اويتاح  وغريها من املشاورات، إلقليميةا

جهات التنسيق اإلقليمية تقدمي تقارير شفوية إىل الفريق العامل توجز فيها اإلجنازات اليت حققتها كل منطقة من 
  تيجي.مناطقها على حدة وأوجه قوة كل منها والتحديات املعينة اليت صادفتها يف تنقيذ النهج االسرتا

اليت توصلت إليها حلقات  لنتائجاملخص مذكرة األمانة اليت حتتوي على بعرض  ألمانةلممثل ويقوم   - ٩
ذت القرارات اليت اختُ و  ٢٠١٤-٢٠١٣للنهج االسرتاتيجي للعامني  اإلقليميةالعمل املعنية بتحديد األولويات 

  .(SAICM/OEWG.2/3) االجتماعات اإلقليميةتلك يف 
فيما يتعلق اإلقليمية  جهات التنسيق قدمهاتباملعلومات اليت  أن حييط علماً  لفريق العاملايود د وق  -١٠

اليت توصلت إليها  لنتائجا ملخصعن  ، فضالً على الصعيد اإلقليمي والتحديات ونقاط القوة باإلجنازات
والقرارات اليت  ٢٠١٤-٢٠١٣للنهج االسرتاتيجي للعامني  اإلقليمية األولوياتحلقات العمل املعنية بوضع 

ا تلك    .٢٠٢٠عام  هدف حتقيق باجتاهالعمل  يف سياق االجتماعات اإلقليميةاختذ
يف زيادة  املعلوماتا  تستخدمآليات الكيفية اليت ميكن أن نظر يف أن ي الفريق العامل أيضاً يود  دوق  -١١
  .٢٠٢٠، والعمل حنو حتقيق هدف النهج االسرتاتيجيتنفيذ  تعزيز

  ية الشاملة للنهج االستراتيجيلسياساتة اأهداف االستراتيجيعلى صعيد إنجاز قدم المحرز الت  (ب)
يف  ترد، واليت النهج االسرتاتيجي يف تنفيذ إلبالغ عن التقدم احملرزل طرائق ،يف دورته الثانية ،اعتمد املؤمتر  -١٢
مؤشراً  ٢٠وتتضمن تلك الطرائق  .(SAICM/ICCM.2/15) دورته الثانية ن أعمالع املؤمتر تقريربالثالث  املرفق

أصحاب املصلحة بشأن التقدم الذي جيسد جماالت املوضوعات الواردة يف اسرتاتيجية  لإلبالغ من جانب
 التقين؛ والتعاون بناء القدراتو  السياسات اجلامعة: وهي احلد من املخاطر؛ واملعرفة واملعلومات؛ واحلوكمة؛

- ٢٠٠٦ للفرتة خط األساس اتتقدير  األمانة تقريرأعدت ويف أعقاب ذلك، . جتار الدويل غري املشروعاإلو 
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وأول تقرير عن  أصحاب املصلحة، جلمع البيانات من أداة إلكرتونيةو ، العشرين ؤشراتضوء امل على ٢٠٠٨
  .الثالثة دورتهيف للنظر من جانب املؤمتر  ٢٠١١- ٢٠٠٩الل الفرتة التقدم احملرز خ

تقريرًا ثانيًا عن التقدم احملرز يف الفرتة  ورته الثالثة، على ضرورة أن تضع األمانةد املؤمتر، يف واتفق  -١٣
عن التقدم  اً الفريق العامل تقرير  على دورته الرابعة. وسيكون معروضاً  املؤمتر يف لكي ينظر فيه ٢٠١٣-٢٠١١
بناء على  ،SAICM/OEWG.2/INF/4)  أنظر( ٢٠١٣-٢٠١١يف الفرتة النهج االسرتاتيجي تنفيذ  احملرز يف

توفر للفريق العامل . وسيغري حكوميةة منظم ١٣و منظمات حكومية دولية ٥حكومة و ٨٣التقارير املقدمة من 
يف تنفيذ للجهود املبذولة دارة السليمة للمواد الكيميائية الربنامج املشرتك بني املنظمات لإل حتليل أجراهأيضًا 

  .SAICM/OEWG.2/INF/5)أنظر (املتعلقة بالقضايا واألوراق الرئيسية خطة العمل العاملية 
ا األعمال ب حييط علماً أن  الفريق العامليود قد   -١٤ التقرير املتعلق  على النحو الوارد يفاليت مت االضطالع 
 مقارنة عنقابلة لل معلومات تضمنالذي ي، و ٢٠١٣-٢٠١١للفرتة  االسرتاتيجي تنفيذ النهج لتقدم احملرز يفبا

  .أصحاب املصلحة منعريضة  جمموعةبواسطة  تنفيذال التقدم يف
تحسني توقيت ل جو وعن التقدم احملرز  ثالثوضع تقرير ترتيبات ل يف ينظر أنالفريق العامل يود قد   -١٥

دفتقدمي ال مستقبل  أن ينظر يفالعامل  الفريق ودقد ي. و يف املستقبلالتقارير املقدمة بصفة عامة  زيادة تقارير 
فاعليتها مبا يف ذلك  ،٢٠٢٠عام  هدفشامل حنو حتقيق التقدم ال يف رصد احلاليةالعشرين ملؤشرات ا ماستخدا

 تقييمما يتعلق بوعلى وجه اخلصوص ، الناشئة التنمية املستدامة بأهداف ربطهاتميكن أن اليت  اتالعالقو 
  احملرز. التقدم يف عملية الكمية اجلوانب غري

  اع الصحيتنفيذ استراتيجية القط  (ج)
السليمة للمواد  حتقيق اإلدارة يفيف املساعدة  ومسؤولياتهدواره ألو  ةقطاع الصح ألمهيةمن املؤمتر  وإدراكاً   -١٦

 .االسرتاتيجي تنفيذ النهج الصحي يف إشراك القطاعبشأن اسرتاتيجية تعزيز  ٣/٤قرر امل املؤمتراختذ  ،الكيميائية
أنظر  دورته الثالثة لتقرير يف املرفق اخلامسواردة ال سرتاتيجيةالا اعتمد املؤمتر ،وحتقيقًا هلذا اهلدف

(SAICM/ICCM.3/24) .من باعتبارها  يف الدورة الثالثةالنطاق  واسعبرتحيب  سرتاتيجيةالا حظيت وقد
االسرتاتيجية هداف عن دعمهم ألكثريون ن  و مشاركأعرب و  ،٢٠٢٠عام  حقيق هدفلت ةساسياملكونات األ
ا و  احملددة الستة   .للعملأولويا

لنهج ايف  ةالصح مشاركة قطاع عنالعامل  معلومات إىل الفريق الصحة العاملية قدمت منظمة  -١٧
الصحة يف  أنشطة منظمة تقرير عن، وكذلك SAICM/OEWG.2/8)ر أنظ( ٢٠١٣-٢٠١١للفرتة  االسرتاتيجي

 حييط علماً أن  الفريق العاملد و ي قد. و SAICM/OEWG.2/INF/17)أنظر ( النهج االسرتاتيجي تنفيذجمال 
منظمة الصحة العاملية يف هذا  الصادرة عنتقارير ال مبا يف ذلك ةقطاع الصح تنفيذ اسرتاتيجية احملرز يف التقدمب
  صدد.ال

  ٢٠٢٠عام  فاهدات العامة بشأن أهيوالتوجالعام التوجه   (د)
األمانة أن إىل على أن يطلب  اتفق املؤمتر، ثالثةالذي دار أثناء دورته ال احلوار الرفيع املستوى ويف أعقاب  -١٨
عناصر معينة من حول أثناء املناقشات اليت طُرحت  هات عامة تقوم على أساس اآلراءيوتوجعامًا توجهًا  تعد

رفيع ال احلوارأثناء . وقد أوضحت التعليقات اليت أبُديت ٢٠٢٠عام  هدف لتحقيقاملبذولة  عناصر اجلهود
الفريق العامل املفتوح ويف  املشاورات اإلقليمية ستناقش يفاليت والتوجيهات العامة العام ه التوج أن املستوى
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مستقبل لل وتتطلعباملاضي  تستعنيبد وأن  ال ،مؤمترالرابعة لل املؤدية للدورة فرتة ما بني الدورات خالل العضوية
املفتوح للفريق العامل  اعات اإلقليميةيف االجتم املكتب وأن ختضع للمزيد من املناقشة حتت إشراف توضعوأن 

  مؤمتر.الرابعة لل يف الدورة إلمكانية النظر فيها ذلكيف مبا و  العضوية
حبلول عام  السليمة للمواد الكيميائية حنو حتقيق هدف اإلدارةالعامة  هاتيوالتوجالعام ضع التوجه و قد و   -١٩

٢٠٢٠ (SAICM/OEWG.2/4) ، على أساس املعلومات املستقاة من و  ،املكتبحتت إرشادات و من قبل األمانة
 أمانة النهج وقد وضعتصادر األخرى. وامل قليميةواالجتماعات اإل عمليات مشاورات أصحاب املصلحة،
الوثائق للفريق  هذهتتوفر و العامة العام والتوجيهات التوجه  وثائقإلثراء  االسرتاتيجي وثائق املعلومات األساسية

 والتوجيهاتالعام لتوجه لعرض بتقدمي  األمانة وسيقوم أحد ممثلي .SAICM/OEWG.2/INF/2)أنظر (العامل 
  .٢٠٢٠عام  هدفالعامة بشأن 

 ،وستقوم األمانةالتوجيهات العامة. و العام  التوجهيف يقدم إسهامات أن يناقش و  وقد يود الفريق العامل  -٢٠
توجيهات العامة لعرضها والالعام تنقيح التوجه ب، املالفريق الع املقدمة منبناء على اإلسهامات بتوجيه املكتب و 
  .ااحتمال اعتمادهللنظر فيها و  دورته الرابعة على املؤمتر يف

 يقرتحالعامل أن  يود الفريق ٢٠٢٠ولدى النظر يف التوجه العامل والتوجيهات العامة بشأن هدف    -٢١
تقييم التقدم احملرز حنو  من أجل دعم والنفايات ائيةالسليمة للمواد الكيميدارة لإل ساسيةاأل نشطةمن األجمموعة 

 الوطنية األولويات التنفيذ على الصعيد اإلقليمي، وحتديد، وتوجيه على الصعيد الوطينى خطوات وسطاختاذ 
 األنشطة التنمية املستدامة. وميكن أن تعترب أهداف مع الروابطإقامة و تنفيذ النهج االسرتاتيجي لوالدولية معًا 

  هلذا العمل. نقطة انطالقالتوجيهات العامة مبثابة و العام  يف التوجه املدرجةد عشر األح
العام التوجه  الرئيسية احملددة يف جماالت األنشطة العامل أن ينظر يف قد يود الفريق وفضًال عن ذلك،  -٢٢

حبلول عام ية الرئيس األنشطة تنفيذ جماالتتشجيع ل املمكنةالسبل بشأن  املشورةيقدم و التوجيهات العامة و 
 ستعرض تقريرأن ي العامل أيضاً  قد يود الفريق، مع االستعانة باجلهود املبذولة حالياً. ويف هذا الصدد ٢٠٢٠

الربنامج املشرتك بني الوكاالت  وأنشطة، SAICM/OEWG.2/INF/7) أنظر( األمانة عن برنامج البداية السريعة
وآخر ، SAICM/OEWG.2/INF/6)أنظر ( تدعم تنفيذ النهج االسرتاتيجياليت  الكيميائيةاملعين بإدارة املواد 

ربنامج اخلاص للاختصاصات  ، إىل جانبSAICM/OEWG.2/INF/18)ة (أنظر البيئة العاملي مرفقمن املعلومات 
بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة اتفاقيات بازل  لتنفيذ على الصعيد الوطينلدعم التعزيز املؤسسي 

ائية ياملتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيمروتردام ها عرب احلدود واتفاقية والتخلص من
واتفاقية الثابتة بشأن امللوثات العضوية  استكهومل يف التجارة الدولية واتفاقية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة

(مجعية األمم املتحدة للبيئة، املقرر ئية لية للمواد الكيمياالدو  لإلدارة والنهج االسرتاتيجي ،بشأن الزئبق ميناماتا
دف أنشطة تنفيذ النهج االسرتاتيجي أن ينظر يفأيضًا العامل  وقد يود الفريق .)املرفق ١/٥  اجلارية حىت اآلن 

من واالنطالق  املضي قدماً  يف النهج االسرتاتيجي تنفيذ وسائل لزيادة دعم واستكشافنطاق التوعية  توسيع
  لماحنني.موسعة ل قاعدة

  ٤ البند
  ٢٠٢٠بعد عام لما  السليمة للمواد الكيميائية واإلدارة أهداف التنمية المستدامة

 والنفايات السليمة للمواد الكيميائية اإلدارة األمانة بشأن مذكرة من معروضًا على الفريق العامل سيكون  -٢٣
اآلثار الصحية ملخاطر تلوث اهلواء و من الواضح أن . و (SAICM/OEWG.2/9) أهداف التنمية املستدامة سياق يف
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يف عدد من األهداف املقرتحة  ت، فيما وردمستهدفة يف املقرتح املتصل بالصحة والتلوث الكيميائيةاملواد 
 ائيةاألهداف املرتبطة باملوارد املمبا يف ذلك يف  اخلطرة والنفايات، السليمة للمواد الكيميائية اإلدارة إىلشارات إ

  وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
مقياس ك النهج االسرتاتيجي إدراج النجاح الواضح يف تنفيذ مزايا أن يفكر يف وقد يود الفريق العامل  -٢٤

 . وقد٢٠١٥عام  ملا بعد جدول أعمال التنمية يف سياق التنمية املستدامة الكثري من غايات أهداف لتحقيق
عناصر دفع  املقرتحة التنمية املستدامة أهدافا  أن توفر الكيفية اليت ميكن أن يفكر يف يود الفريق العامل

 دعم النظملتعزيز  الوطين واإلقليميصعيدين على ال السليمة للمواد الكيميائية تنفيذ اإلدارةتحفيز جديدة ل
ج شاملأولويات الدولية القائمة ولوضع  تحقيق كشرط ضروري لالكيميائية  مواد لإلدارة السليمة لل حنو اختاذ 

صحاب االسرتاتيجيات أل العامل أن يوفر املشورة بشأن قد يود الفريق، املستدامة. وفضًال عن ذلكالتنمية 
اخلطط  ضمنالنفايات قضايا املواد الكيميائية و عينة حنو إدراج خطوات م اختاذب االسرتاتيجياملصلحة للنهج 
املنظمات احلكومية الدولية بضرورة واملاحنني و  للحكومات واضحة عطاء إشارةمن أجل إالوطنية  واالسرتاتيجيات

  واخلارجية معاً. ملوارد الداخليةا تعبئة تعزيز
 ١/٥ر االقر  مجعية األمم املتحدة للبيئةقرار الفريق العامل  معروضًا على سيكون باإلضافة إىل ذلك،  -٢٥

رفق مب العامل أن حييط علماً  وقد يود الفريق املرفق) ،(SAICM/OEWG.2/5 والنفايات املتعلق باملواد الكيميائية
النتيجة اليت هو و  يف املدى الطويلمواد الكيميائية والنفايات اإلدارة السليمة لل الذي يتناول تعزيز ١/٥القرار 

 والتنسيق عاونتعزيز التاخليارات لزيادة التحديات و اليت تقودها البلدان بشأن  تشاوريةال توصلت إليها العملية
  يف املدى الطويل.  والنفايات داخل جمموعة املواد الكيميائية

ا املؤمتر يف دورته الرابعة ميكن أن اليت  أن يناقش الكيفية وقد يود الفريق العامل  -٢٦  اإلدارة السليمةيتناول 
مة وما هي التحضريات اليت التنمية املستدا أهدافبروابطها و  ٢٠٢٠ملا بعد عام النفايات للمواد الكيميائية و 

  مثل هذه املناقشة. رى لدعمينبغي أن جتُ 
  ٥ البند

  ميةهذات األوالمسائل األخرى  السياسات الناشئةمسائل 
 املواد الكيميائية وإدارة السياسات الناشئة سائلاملتعلقة مب ،٣/٢، و٢/٥، و٢/٤ قراراتال املؤمتر اعتمد  -٢٧

على  اتفق املؤمتر اليتالعمليات  ٢/٤ مرفق القرار. ويبني كثر أماناً األبدائل ال واالنتقال إىل ة،الفلور كاملة 
ثالثة  نظر يفيأن  الفريق العامل إىل طلبسي. و املقبلة هيف دورات السياسات الناشئةيف دراسة  هااستخدام
يف املناقشات  من أجل مواصلة الناشئةالعامة السياسات  مسائل من فيما يتعلق بكلالتقدم احملرز : جوانب

 اجلديدة الناشئة اتالسياس ومسائلحىت ذلك الوقت؛  املؤمترعينة طلبها إجراءات موملعاجلة  املنجزة لاعماأل
  .ذات اهتماممسائل أخرى و  للمؤمتر؛ الرابعة جدول أعمال الدورة يف إدراجهاالحتمال 

  ةالسياسات الناشئ في مسائل تقرير عن التقدم المحرز  (أ)
يف  االسرتاتيجية اجلامعة للسياساتي) من ( ٢٤يف الفقرة ، على النحو املبني يتمثل أحد وظائف املؤمتر  -٢٨

وبناء  الناشئة حال ظهورهاالعامة  بشأن مسائل السياساتة الختاذ إجراءات مناسب والدعوة تركيز االهتمام
يف ختاذ إجراءات مناسبة املؤمتر ال دعا، فقد التوافق حول األولويات من أجل العمل التعاوين. ويف هذا الصدد

 دورة حياةيف اخلطرة  واملواد ،املواد الكيميائية يف املنتجاتالطالء، و  يف مخس مسائل سياسات ناشئة: الرصاص
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 تسببواملواد الكيميائية اليت ، واملواد النانوية املصنعةالتكنولوجيات النانوية واإللكرتونية، و  املنتجات الكهربائية
اليت ميكن  األنشطةنطاق قدرة واتساع  رابات يف الغدد الصماء. وتبني مسائل السياسات الناشئةطاض

ا يف إطار النهج االسرتاتيجي  والتدابري ملعاجلة املخاطر بالنظر إىل أن طابعه غري امللزم يوفر منتدى االضطالع 
  العاملية.الوطنية واإلقليمية و لصعد التوعية واالستجابات على ايؤدي إىل زيادة املسائل و  ملثل هذه

يف مسائل السياسات  عن التقدم احملرز األمانة من جتميعاً للمعلومات معروضاً على الفريق العامل سيكون  -٢٩
أيضاً  الفريق العاملمعروضًا على  سيكونو . (SAICM/OEWG.2/6) ذات االهتمامواملسائل األخرى  الناشئة
 االجتماع الثالث مبا يف ذلك: تقرير ،إضافية عن مسائل السياسات الناشئة لةمعلومات مفصحتتوي على وثائق 

 وتقرير عن؛ SAICM/OEWG.2/INF/9)أنظر ( الرصاصاحملتوية على  للتخلص من الدهانات للتحالف العاملي
املواد  برنامجمقرتح  مشروعو  ؛SAICM/OEWG.2/INF/10) أنظر( واملواد النانوية املصنعةية تكنولوجيا النانو ال

املواد عرفة ملظروف العمل يئة  وتقرير عن؛ SAICM/OEWG.2/INF/11)أنظر ( نتجاتامل يف الكيميائية
اخلرباء  وتقرير اجتماع فريق؛ SAICM/OEWG.2/INF/12)أنظر (سالسل اإلمدادات يف املنتجات و  الكيميائية

 املنتجات الكهربائية دورة حياةيف  د اخلطرةاملوامنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بشأن  الذي استضافته
حياة  يف دورة املواد اخلطرة املمارسات بشأنجتميع أفضل و ؛ SAICM/OEWG.2/INF/13)أنظر ( واإللكرتونية
املنظمات املعنية  التقاريرت هذه أعدوقد . SAICM/OEWG.2/INF/14)أنظر ( واإللكرتونية الكهربائية املنتجات
  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. ج املشرتك بني املنظماتالربنام يف املشاركة

بني املنظمات لإلدارة  الرائدة يف الربنامج املشرتكاملعنية املنظمات  يدعوأن العامل  وقد يود الفريق  -٣٠
دم يف كل واحدة من مسائل السياسات الناشئة؛ واستعراض التق لتقدمي تقارير شفويةالسليمة للمواد الكيميائية 

العمل املشرتك التنسيق و حتسني  لتعزيز يف كل واحدة من مسائل السياسات الناشئة؛ واقرتاح اسرتاتيجيات احملرز
حسب  ،سائلامل تلك توصيات بشأنتقدمي  والنظر يف أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛والتعاون فيما بني 
  .٢٠٢٠عام  هدفيف الوصول إىل  التقدماالقتضاء، لتحقيق 

في للنظر فيها  المعني بإدارة المواد الكيميائية المؤتمر الدوليعامة جديدة مقترحة على ياسات سمسألة   (ب)
  لبيئةفي ا الصيدالنية الثابتة الملوثات: دورته الرابعة

 واحدةعيني مسألة مت ت، ٢/٤القرار  مرفق يف ةواردالالناشئة العامة اجلديدة السياسات دراسة جراء إل وفقاً   -٣١
 وسيكون. لبيئةالصيدالنية الثابتة يف ا امللوثاتعلى وجه التحديد  وهي، يف دورته الرابعة املؤمتر لينظر فيها

 امللوثات: املقرتحة اجلديدة الناشئةالعامة  اتالسياسعن مسألة األمانة  مذكرة من الفريق العاملمعروضًا على 
وزارة  يهو  ،دم من اجلهات املشرتكة يف االقرتاحالتعيني املقو  ،(SAICM/OEWG.2/7) لبيئةالثابتة يف ا الصيدالنية

 البيئة ألطباء من أجلالبيئة يف أوروغواي، واجلمعية الدولية و  وختطيط األراضي زارة اإلسكانو و ، بريويف  البيئة
(SAICM/OEWG.2/INF/15).  

 ناشئةالة عامالسياسات ال مسائل تعينيب فيما يتعلق الفريق العاملوظائف  ٢/٤ القرار مرفقيبني   -٣٢
جدول  على جديدةناشئة عامة سياسات مسائل ترشيحات  إدراج يفأن ينظر  ايتعني عليه مبوجبهاليت ديدة، اجل

وغريها  املدخالت اإلقليمية اً يمراع املقرتحاتتقييم بالفريق يقوم ، لذلك اهلدف حتقيقاً و لمؤمتر، األعمال املؤقت ل
، املناسبة املمكنة اإلجراءات التعاونية يفتعرض املسألة وأن ينظر أن يسالعامل  الفريق يودقد . و من املعلومات

. للمؤمترنظام الداخلي لل وفقاً  ،مؤمترلالرابعة ل املؤقت للدورة جدول األعمال علىهذه املسألة إدراج وأن يقرتح 
 إدراجهاملسألة املراد عن ا موجزاً  تقريراً  عدإىل األمانة أن تُ  طلبيأن يود الفريق العامل ، قد وباإلضافة إىل ذلك
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من  ةقدمم أي توصياتمقرتحي املسألة مع مراعاة  بالتعاون معمؤمتر، الرابع للجتماع جدول أعمال اال على
توجيه أخرى ل سبل العامل أن ينظر يف الفريقالنظر يف املسألة، فقد يود واصلة م قرتحالعامل. وإذا مل ت الفريق

  النتباه إليها.ا
  اهتمامذات أخرى  مسائل  (ج)

بدائل  إىل حولوالت يةفلور البريو  املواد الكيميائية إلدارةبالتفصيل يف احلاجة  دورته الثانيةنظر املؤمتر يف   -٣٣
ويشمل جتميع املعلومات الذي . الصددذلك  يف إجراء ختاذال دعا فيهالذي  ٢/٥ القرارعتمد وا ،أكثر أماناً 

ياسات الناشئة واملسائل األخرى ذات االهتمام أعدته األمانة عن التقدم احملرز يف مسائل الس
(SAICM/OEWG.2/6) قدو  .ائية البريوفلورية والتحول إىل بدائل أكثر أمناً يمعلومات متعلقة بإدارة املواد الكيم 

 بدائل والتحول إىل يةفلور البريو املواد الكيميائية  على إدارة العمل يف ستعرض التقدم احملرزأن ي الفريق العامليود 
يف امليدان  منظمة التعاون والتنميةو أن يقدم تعليقات عن ذلك إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة و  أكثر أماناً 

ائية يالكيمملواد الفريق العاملي املعين با هذا اجملال من خالل واصلة يفتاجلهود املن يقودان ياالقتصادي اللذ
  .يةفلور البريو 
يف احملددة االستجابة لالحتياجات ، وعلى سبيل مؤمترلالثالثة ل الدورة اليت دارت يف لمناقشاتل متابعةو   -٣٤

على مجيع  األنشطة لتعزيزاملتاحة  الفرصب يط علماً حيالعامل أن  الفريق ودقد ي، االجتماعات اإلقليمية
الدعم  وتبادهلا وتقدمياملعلومات مجع  مبا يف ذلك ،شديدة اخلطورةاآلفات ال بيداتمب فيما يتعلق املستويات

 عن مذكرة إعالمية الزراعةألغذية و ل املتحدةألمم امنظمة  وقد أعدت. لحد من املخاطراملتخذة لتدابري لل
كما  .SAICM/OEWG.2/10)أنظر ( للنظر فيها الفريق العاملعرضها على ل شديدة اخلطورةال مبيدات اآلفات

ائية للجهود املبذولة لتنفيذ خطة العمل ياد الكيمو بإدارة امل املعين حيتوي حتليل الربنامج املشرتك بني املنظمات
على معلومات ذات صلة مببيدات اآلفات  SAICM/OEWG.2/INF/5) أنظر(املسائل الرئيسية  وأوراقالعاملية 

هدف  هيف اعتبار وأن يضع  الوثيقة، الواردة يف ستعرض املعلوماتي أنالعامل  الفريق ودقد يو  .الشديدة اخلطورة
  .يف هذا اجملالالتقدم لتحقيق  التعاونلوضع ترتيبات لتعزيز سبل نظر يف ي، و ٢٠٢٠عام 

  ٦ البند
  ٢٠٢٠- ٢٠١٦ ميزانيتها للفترةمشروع و المقررة لألمانة  األنشطة

لينظر فيها املؤمتر يف دورته  ٢٠١٨- ٢٠١٦ميزانية للفرتة  إىل األمانة أن تعد ٣/٥طلب املؤمتر يف مقرره   -٣٥
 يهاظفعن مالك مو أنشطتها و  األمانة عن تقرير من الفريق العامل علىًا معروض سيكونو الرابعة 

(SAICM/OEWG.2/12) ،امليزانية للفرتةعن  األولية واملعلومات ٢٠١٤-٢٠١٢ عن الفرتة مبا يف ذلك معلومات 
حالياً  ومبا أن الدورة الرابعة هي حالياً  وأنشطتها األمانةيف  وظفنيباملضوء عنصر التزويد على  ٢٠٢٠-٢٠١٦

، فقد قامت األمانة بتوفري معلومات أولية عن ميزانية ٢٠٢٠آخر اجتماع صنع قرارات خيطط لعقده قبل عام 
  .٢٠٢٠-٢٠١٦الفرتة 
 أنخذاً يف اعتباره آ، ٢٠٢٠-٢٠١٦ للفرتة امليزانيةعن  باملعلومات علماً  يطالعامل أن حي الفريقود قد يو   -٣٦

من  مزيدستخضع كذلك لل ملوظفنياالحتياجات املقرتحة من امبا يف ذلك  ،االسرتاتيجي أمانة النهج ميزانية
ات العامة والتوجيهالعام التوجه يف ضمنة اإلجراءات املاألنشطة و  ضوء على األمانةالدراسة املفصلة من قبل 

  .دورته الرابعة املؤمتر يف ينظر فيهاكي ل
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  ٧ البند
  ني بإدارة المواد الكيميائيةالمع للمؤتمر الدولي الرابعة لدورةل التحضير
يف عام مؤمتر الرابعة لل لدورةا عقدتعلى أن  االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات نم ٢٥ الفقرةتنص   -٣٧

إىل أن تعقد  ١/١ القرارو  لسياساتجلامعة لاسرتاتيجية اال. وتدعو املؤمتر خالف ذلك ما مل يقرر ،٢٠١٥
ذات احلكومية الدولية  لمنظماتلة يدار اإل اهليئات اجتماعاتان مع باالقرت ، حيثما كان مناسباً  املؤمتر، دورات
للنهج  تعددة القطاعاتشجيع الطابع املوت التكاليفحتقيق مردودية و  التآزرأوجه تعزيز وذلك بغية الصلة 

  .االسرتاتيجي
 مؤمترللالرابعة  للدورةالتحضريات  نعاألمانة  مذكرة من الفريق العاملعلى  عروضاً م سيكونو   -٣٨

(SAICM/OEWG.2/11) صنع لخيطط له  اجتماعخر آتعد يف الوقت الراهن مؤمتر الرابعة لل الدورة. ومبا أن
على  املؤمترهذا فرصة استغالل  حاب املصلحةعلى أص، النهج االسرتاتيجي سياقيف  ٢٠٢٠عام يف  اتالقرار 

 هدف حتقيقمن  الدويلاجملتمع  لتمكني تيجيةالقرارات االسرتاذ ااختو  املتبقيةتحديد التحديات لالوجه األكمل 
إىل  اتزيد من التوجيهاملالعامل تقدمي  الفريق دو قد ي، الصدد ذلك يفو . جوهانسربغتنفيذ  خلطة ٢٠٢٠عام 

  .ية إلدراجها على جدول أعمال الدورة الرابعة للمؤمترو األولذات بتحديد املسائل  فيما يتعلق املؤمتر مكتب
 ريتوف لضمان املمكنةالتمويل  دوار م األمانة يف حتديد مساعدة الفريق العامل ودي قد ذلك،باإلضافة إىل و   -٣٩

  .املؤمتردعم تنظيم ل ٢٠١٥عام  يف كافية يةمالموارد 
  ٨ البند

  مسائل أخرى
  .االجتماع أثناءاليت تُثار  خرىاألسائل املنظر يف قد يود الفريق العامل أن ي  -٤٠

  ٩ البند
  تماعتقرير االج اعتماد

  .عتمدهيو  هتقرير أن ينظر يف  مفتوح العضويةقد يود الفريق العامل   -٤١
  ١٠ البند

  اختتام االجتماع
ديسمرب، كانون األول/ ١٧ ،مساء األربعاء ٠٠/١٨يف متام الساعة  االجتماع أن خيتتم من املتوقع  -٤٢

٢٠١٤.  
_______________  


