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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت (أ) و(و) ٤ انالبند

 : حالةالقضايا الناشئة في مجال السياسة العامة
  البيئة والتنمية ؛البيئة

تعزيز التعاون والتنسيق داخل مجموعة المواد الكيميائية والنفايات: تنفيذ مقرر مجلس 
  ١٢/٥-إ.والمقرر د ٢٦/١٢اإلدارة 

  تقرير المدير التنفيذي

  موجز
 ١٢/٥- إ.دو  ٢٦/١٢جملس اإلدارة  يمقرر ومات عن التقدم احملقق يف تنفيذ يوفر التقرير احلايل معل

  بشأن تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.
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  اإلجراء المقترح أن يتخذه مجلس اإلدارة  - أوالً 
دير التنفيذي. قد يرغب جملس اإلدارة يف النظر يف اعتماد مقرر على النحو الذي يقرتحه امل  - ١

وسيقدم اإلجراء املقرتح بشكل منفصل إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم 
  إعداده ملشاريع املقررات.

  العملية التشاورية  -  ثانياً 
رر يف املق ما أعيد التذكري به، وعلى حنو ٢٦/٢طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي يف مقرره   - ٢
، أن يقوم بتيسري ودعم عملية تشاورية شاملة تقودها البلدان وتعىن بالتحديات واخليارات ١٢/٥ - إ.د

  اخلاصة مبواصلة تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل.
طريقة حسنة التوقيت، فقد ب ، وبغية كفالة إتاحة املدخل الوثيق الصلة٢٦/١٢ومتشيا مع املقرر   - ٣

أمانة اليونيب إىل تقدمي تعليقات على التقرير األويل للمدير التنفيذي عن تعزيز التعاون والتنسيق دعت 
  حكومات واالحتاد األورويب. ١٠وقد وردت استجابات من  )١(.داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات

ات حمددة على التقرير إىل اعتبارات اسرتاتيجية وسياساتية وتراوحت التعليقات الواردة بني تعليق  - ٤
مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف  ٢٦/١٢عريضة. وأبرز عدد منها أمهية ربط تنفيذ املقرر 

، وباملبادرات املتعلقة باملشاورات ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠ريو دو جانريو بالربازيل يف الفرتة من 
ول تعريز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل، وال سيما تلك ح

املتصلة بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، والعملية 
املعنية احلكومية الدولية  والنفايات، وجلنة التفاوضئية االستشارية بشأن اخليارات التمويلية للمواد الكيميا

بشأن الزئبق، والتجهيزات من أجل "التوقعات العاملية بشأن املواد الكيميائية"  اً عاملي ملزم قانونإعداد صك ب
  .عدم اختاذ أي إجراءاليت يصدرها اليونيب ودراسة عن تكلفة 

دف تقدمي وثيقة من  - ٥ متوازنة، القضايا الرئيسية اقشة تطرح، بطريقة وحللت األمانة التعليقات 
املتعلقة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وخيارات مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق داخل 
اجملموعة. كما ستقرتح الوثيقة العمليات املمكنة من أجل حتديد قضايا املواد الكيميائية والنفايات الناشئة 

هلا، تسليما بآراء بعض احلكومات اليت تفيد بأن الرتتيبات القائمة بشأن  ذات األمهية العاملية، واالستجابة
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تطورت بطريقة خمصصة وباالستجابة لقضايا حمددة. ومن رأي 

  ة.تلك احلكومات أن مثل هذا النهج به ثغرات وقد ال يكون وافيا ملعاجلة القضايا اجلديدة أو الناشئ
 ٢٠١٢مايو من املعتزم أن تعقد يف شهر أيار/وحتضريا لالجتماع األول للعملية التشاورية اليت كان   - ٦

املنتدى البيئي الوزاري العاملي، أجرت األمانة مشاورات غري ئية الثانية عشرة جمللس اإلدارة/بعد الدورة االستثنا
كني احملتملني للعملية التشاورية بغية التماس املزيد من رمسية بواسطة املؤمترات عن بعد وفاحتت الرؤساء املشار 

التوجيه، حبسب مقتضى احلال، صوب كفالة قيام األمانة بتيسري ودعم العملية الشاملة اليت تقودها البلدان. 
والتمست األمانة على وجه اخلصوص مزيدا من التوجيه من الرؤساء املشاركني بشأن وثائق املعلومات 

يتعني إعدادها من أجل االجتماع األول؛ وناقشت اجلهود املطلوبة لكفالة إجياد عملية تقودها  األساسية اليت
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ونظرت يف أنشطة التوعية املتصلة بالعملية؛ ق ومكان االجتماع األول وموعده؛ البلدان؛ وناقشت النس
  واستكشفت اخليارات بشأن املوارد اخلارجة عن امليزانية من أجل االضطالع بالعملية.

واختذت األمانة، استنادا إىل نتائج املشاورات مع الرؤساء املشاركني، اخلطوات األوىل حنو تنظيم   - ٧
  االجتماع األول باستخدام املوارد املتاحة من خارج امليزانية.

يف ميدان التنمية املستدامة عالوة على  الدويلجدول األعمال  ازدحام نه بالنظر إىلفإسف ولأل  - ٨
املنتدى البيئي الوزاري ئية الثانية عشرة جمللس اإلدارة/د الكيميائية والنفايات منذ الدورة االستثناجمال املوا

  العاملي، فلم يثبت أن من املمكن حتديد مواعيد مناسبة النعقاد االجتماع األول لعملية املشاورات.
، وتقوم باختاذ ٢٠١٣ير فرباشباط/ ٧و ٦األمانة أن أول مواعيد مناسبة لتلك العملية هي  وترى  - ٩

اخلطوات الضرورية لتنظيم االجتماع يف هذين املوعدين، مبا يف ذلك العمل مرة ثانية على حتديد الرؤساء 
املنتدى البيئي الوزاري تيجة االجتماع إىل جملس اإلدارة/املشاركني للعملية الشاملة بقيادة البلدان. وستقدم ن

  ابعة والعشرين كإضافة للتقرير احلايل.العاملي للنظر فيها أثناء دورته الس
ويف ضوء نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة والتقدم احملقق يف تعزيز التعاون والتنسيق   -  ١٠

داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات فيما بني االتفاقيات املتصلة باملواد الكيميائية والنفايات، جنبا إىل 
احملقق يف عمليات أخرى بشأن املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك العملية التشاورية جنب مع التقدم 

ا إىل احلكومات لتزويدها  بشأن خيارات التمويل من أجل املواد الكيميائية والنفايات، فستكرر األمانة دعو
تعاون والتنسيق داخل جمموعة مبدخالت أخرى بشأن العملية التشاورية اليت تقودها البلدان من أجل تعزيز ال

  املواد الكيميائية والنفايات قبل االجتماع املعتزم.
___________  


