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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) ه (٤البند 

 :تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ

  دارة الدولية للمواد الكيميائيةالتمويل طويل األجل لتنفيذ النهج االستراتيجي لإل

  مذكرة من األمانة

ة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد  املناقشات غري الرمسية بشأن التحضري للدورة الثانيأجريت  - ١
أن ، واقترح يف تلك املناقشات ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣الكيميائية يف روما يف يومي 

تقوم األمانة بإعداد وثيقة معلومات أساسية تستند على األعمال اليت سبق إجنازها يف ما يتعلق 
ستراتيجي واالقتراحات اليت طرحت أثناء املناقشات غري باالعتبارات املالية املتعلقة بتنفيذ النهج اال

أن تتناول ورقة املعلومات األساسية تلك عناصر حمددة تدفع املناقشات حول  وخيطط )١(.الرمسية
التمويل الالزم ألنشطة النهج االستراتيجي وتبحث الدور الذي ميكن أن يؤديه مرفق البيئة العاملية 

  . لتنفيذ النهج االستراتيجيمستقبالً بوصفه آلية مالية
 العناصر املطلوب تضميمها يف املناقشات غري الرمسية، تقسم الورقة احلالية ونظراً التساع نطاق  - ٢

 مستوى ةسا احتياجات وأولويات تنفيذ النهج االستراتيجي ودر الفرع األولتناول يحيث. إىل فرعني
 معلومات عن التفاعل اجلاري ريثاين توفاول الفرع اليتنو. التمويل املتوفر حالياً لدعم أنشطة التنفيذ

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
تقرير املناقشات غري الرمسية بشأن التحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية،   )١(

SAICM/InfDisc/8 ٣٨، الفقرة.  
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حالياً واحملتمل أن يتم مستقبالً بني مرفق البيئة العاملية والنهج االستراتيجي، مبا يف ذلك أي آثار إجرائية 
  .قد تترتب من تعديل مرفق البيئة العاملية

اق النهج االستراتيجي وترتكز هذه املذكرة على معلومات ودراسات أعدت يف السابق يف سي  - ٣
 وترتكز املذكرة أيضاً على عدد من الورقات اليت تتناول االعتبارات املالية املتعلقة )٢(.وعملية تطويره

ووفقاً ملا طلب أثناء املناقشات غري الرمسية، فقد وضع هيكل  )٣(.باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف
 النهج االستراتيجي احملددة يف ورقة قاعة االجتماعات اليت الورقة تبعاً للفئات الثالثة ألنشطة تنفيذ

يف ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤قدمتها السويد نيابة عن جمموعة غري رمسية من البلدان املاحنة يف يوم 
 وهذه )٤(. احلكومة السويسريةاملناقشات غري الرمسية وترتكز تلك الورقة على أعمال سبق أن أجنزا

نشطة اليت تقع حتت مسؤولية مؤسسات قائمة؛ واألنشطة املوجهة لتوفري منافع حملية؛ الفئات هي األ
  .واألنشطة املوجهة يف املقام األول لتوفري منافع بيئية عاملية

أوالً مل تكن هناك معلومات : ناحية املنهجيةالوقد واجهت إعداد هذه املذكرة حتديني من   - ٤
فيذ النهج االستراتيجي؛ وثانياً ال توجد معلومات كافية عن ماهية تناملتوقعة لتكلفة حجم الكافية عن 

وتبني .  املبالغ املتاحة بالفعل لتنفيذ النهج االستراتيجيحجماألنشطة اليت مت االضطالع ا بالفعل وعن 
ويف حني توفر الوثيقة احلالية تقييماً . هذه التحديات احلاجة إىل مزيد من البحوث يف هذه ااالت

عياً لالحتياجات وللمحاوالت اخلاصة بتحديد موارد مستويات التمويل املوجودة واملطلوبة يف نفس نو
  . أولية وذات طابع إشاري ال غري وثيقةالوقت، ينبغي مع ذلك اعتبارها

                                                
راتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية دراسة بشأن االعتبارات املالية املتعلقة بنهج است  )٢(

(SAICM/PREPCOM.3/INF/28) ج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد أعدت للدورة الثالثة للجنة التحضريية لوضع ،
؛ ورقة مناقشة عن مشاركة مرفق البيئة العاملية والصندوق متعدد )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٤ - ١٩فيينا، (الكيميائية 

ف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أعدا أمانة النهج االستراتيجي الجتماع املاحنني الثاين للنهج االستراتيجي األطرا
  ).٢٠٠٨فرباير / شباط١١باريس، (
مذكرة أعدا األمانة بشأن اآلليات القائمة لتوفري املساعدة التقنية واملالية للمشاريع البيئية يف البلدان النامية   )٣(

، أعدا األمانة للدورة الثانية للجنة التفاوض (UNEP/POPS/INC.2/INF/4)ليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال والبلدان ا
نريويب، (احلكومية الدولية لوضع صك دويل ملزم قانوناً لتطبيق اإلجراءات الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة 

يارات املمكنة إلنشاء آليات مالية دائمة ومستدامة ؛ ودراسة بشأن اخل)١٩٩٩يناير /كانون الثاين ٢٩ - ٢٥
(UNEP/FAO/RC/COP.2/10) أعدت لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام؛ ودراسة بشأن اخليارات ،

، أعدت لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف؛ (UNEP/FAO/RC/COP.3/13)احملتملة آلليات مالية دائمة ومستدامة 
 من اتفاقية بازل، دف حتديد اجلدوى القانونية واملؤسسية آلليات مالية ١٤ن األمانة بشأن النظر يف املادة ومذكرة م

، أعدت لالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية (UNEP/CHW.8/INF/25)مناسبة وميكن التنبؤ ا التفاقية بازل 
  ).٢٠٠٦ديسمرب /ألول كانون ا١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٧نريويب، (بازل 

ورقة مناقشات قدمتها السويد نيابة عن الفريق غري الرمسي للشئون املالية بشأن خيارات للتمويل طويل   )٤(
؛ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤األجل للنهج االستراتيجي، قدمت يف املناقشات غري الرمسية املعقودة يف روما، 

ة السويسرية بشأن الترتيبات املالية لتنفيذ النهج االستراتيجي  أعدا احلكوم اليتوورقة توليد األفكار
(SAICM/RM/EUJ.2/3) ؛ وورقة توليد )٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢، نوقشت يف االجتماع املعقود يف باريس يوم

اين للنهج صدرت يف اجتماع املاحنني الثواألفكار اليت أعدا احلكومة السويسرية بشأن متويل تنفيذ النهج االستراتيجي، 
  ).٢٠٠٨فرباير / شباط١١باريس، (االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
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  احتياجات تنفيذ النهج االستراتيجي وأولوياته وآليات التمويل القائمة  -أوالً 

  الستراتيجياحتياجات تنفيذ النهج ا  -ألف 
، حدد ٢٠٠٢ويف مقابل اهلدف الذي اعتمده مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام   - ٥

الكيميائية طوال دورة كونه يتمثل يف حتقيق اإلدارة السليمة للمواد ه الشامل يف النهج االستراتيجي هدف
ها بطرق تؤدي إىل التقليل إىل أدىن  وإنتاج املواد الكيميائية استخدام٢٠٢٠يف عام  يتسىن حياا حىت

 للنهج )٥(وتقسم استراتيجية السياسة اجلامعة. حد من اآلثار الضارة اخلطرية على صحة البشر والبيئة
االستراتيجي االحتياجات اليت يتعني تلبيتها واألهداف احملددة اليت ينبغي أن تدفع عملية تنفيذ النهج إىل 

 احلد من األخطار؛ واملعارف واملعلومات؛ واإلدارة؛ وبناء ي أال وه:مخسة جمموعات مواضيعية
  .القدرات واملساعدة التقنية؛ واالجتار الدويل غري املشروع

، واختاذ تدابري للحد من طر تقييم املخاطر واستراتيجيات إلدارايتطلب احلد من املخاو  - ٦
 وميسورة التكلفة وحتسني سبل املخاطر ولتحسينها، وتطوير بدائل مأمونة وتكنولوجيات مستدامة

حصول بلدان االقتصادات النامية واليت متر مبرحلة انتقال على التكنولوجيات والبدائل امليسورة التكلفة 
 تقاسم املعارف واملعلومات ونشر التوعية العامة من االحتياجات األساسية لصنع ويعترب. واألكثر أماناً

هناك العديد من االحتياجات احملددة املسلم ا بالنسبة و. كيميائيةالقرار يف اإلدارة السليمة للمواد ال
لإلدارة، مثل إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف عمليات صنع القرار؛ وتعزيز التماسك واالتساق 
والتعاون لكفالة استخدام املوارد املتاحة بكفاءة وبفعالية على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 

يات الالزمة ملعاجلة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية ألثر املواد الكيميائية على الصحة وحتسني واآلل
البشرية وعلى اتمع وعلى البيئة؛ وتعميم املسائل املتعلقة باملواد الكيميائية عرب الوثائق والعمليات 

 اتمع املدين والقطاع املالئمة يف جمال السياسات الوطنية؛ وتعزيز األدوار اليت تؤديها مجيع قطاعات
وتشري االستراتيجية، فيما يتعلق ببناء القدرات، إىل احلاجة إىل تعزيز التعاون والقدرات وإىل . اخلاص

وأخرياً فإن االستراتيجية تشري إىل املشاكل . بشكل كاف منواآلجيات األنظف لوالنهوض بنظم التكنو
وترد يف خطة العمل .  يف املواد اخلطرة واملنتجات اخلطريةامللحة املتمثلة يف االجتار الدويل غري املشروع

 أنشطة تنفيذ إشارية يتم على أساسها حتقيق هدف النهج االستراتيجي الشامل وتلىب على )٦(العاملية
  .أساسها االحتياجات احملددة يف االستراتيجية اجلامعة للسياسات

                                                
الوثائق الثالث املكونة للنهج االستراتيجي، وهي إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،   )٥(

ا املرفقات األول والثاين والثالث لتقرير واالستراتيجية اجلامعة للسياسات وخطة العمل العاملية، صدرت أول مرة بوصفه
. ، إىل جانب القرارات اليت اعتمدها املؤمتر(SAICM/ICCM.1/7)الدورة األوىل للمؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية 

 مانة النهج االستراتيجيألمث أعيد إصدار الوثائق املكونة للنهج االستراتيجي والقرارات بعد ذلك يف منشور رمسي 
نصوص وقرارات النهج الصادرة : املطبوع، هو النهج االستراتيجي للمواد الكيميائيةو. لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

متاح على اإلنترنت على العنوان ، (ISBN 978-92-807-2751-7)عن املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية 
http://www.chem.unep.ch/saicm/saicm%20texts/SAICM%20text.htm.  

  . أعاله٥أنظر احلاشية   )٦(

http://www.chem.unep.ch/saicm/saicm%20texts/SAICM%20text.htm
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عة من األطر والسياسات املتصلة بتنفيذ جمموعة متنووجود وتالحظ األمانة أنه بالنظر إىل   - ٧
النهج االستراتيجي، واليت يتمتع كل منها بواليته اخلاصة، يتعذر يف الوقت الراهن إعطاء تقييم جامع 
مانع لالحتياجات النوعية فوق ما هو مقدم يف االستراتيجية اجلامعة للسياسات نفسها أو تقدمي تقييم 

تقييمات جزئية وتتوفر . حية الكمية أو النوعيةة سواء من الناشامل لالحتياجات املالية ذات الصل
لتكاليف اإلجراءات املتصلة مبجاالت مواضيعية فردية معينة على أساس أنشطة مت االضطالع ا سلفاً 

  :أو على أساس تقديرات ميزانيات ألعمال يف املستقبل، وتشمل األمثلة على ذلك ما يلي
آلفات املنتهية صالحيتها وعملية اإلصالح ذات الصلة من تنظيف خمزونات مبيدات ا  )أ(  

 مليون دوالر لنظافة خمزونات مبيدات ٢٥٠هناك تقدير أويل مببلغ : خالل برنامج املخزونات األفريقية
  اآلفات يف أفريقيا، مبا يف ذلك إصالح املواقع امللوثة؛

 ساهم اتمع الدويل ،٢٠٠٨  - ١٩٩١ يف غضون الفترة :املواد املستنفدة لألوزون  )ب(  
 بليون دوالر يف الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، الذي يساعد البلدان ٢,٤مببلغ 

النامية األطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت يقل نصيب الفرد فيها 
 كيلوغرامات، وذلك لكي متتثل لتدابري ٠,٣سنوياً عن من استهالك وإنتاج املواد املستنفدة لألوزون 

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ املشاريع اليت يغطيها الصندوق . الرقابة املنصوص عليها يف الربوتوكول
 طناً بدالة استنفاد األوزون ومن إنتاج ٢٥٤ ٦٨٧املتعدد األطراف إىل التخلص من استهالك أكثر من 

  ستنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون؛ طناً بدالة ا١٧٦ ٤٣٩حنو 
 ٣٦٠، مت ختصيص ٢٠١٠  - ٢٠٠١ ويف غضون الفترة :امللوثات العضوية الثابتة  )ج(  

تعرض البشر والبيئة إىل امللوثات العضوية الثابتة، وتعبئة مبلغ والر لتدابري دف إىل احلد من مليون د
وفضالً عن ذلك، ستكون هنالك حاجة إىل ما .  مليون دوالر إضافية يف شكل متويل مشترك٤٤٠

 لتلبية احتياجات التمويل يف أربعة مناطق لتنفيذ اتفاقية استكهومل اتدوالرمن ال باليني ٩,٢جمموعه 
  )٧( والسنوات اليت تليها؛٢٠١٥بشأن امللوثات العضوية الثابتة للفترة حىت 

 اتفق مؤمتر األطراف :طرة معينةاالجتار الدويل يف مواد كيميائية ومبيدات آفات خ  )د(  
يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات 

متداولة يف التجارة الدولية يف اجتماعه الرابع على ميزانية برناجمية تشغيلية لفترة الثالث خطرة معينة 
 ماليني دوالر ٧,٤ للمساعدة التقنية بقيمة تقدر بـ تشتمل على خطة ٢٠١١ - ٢٠٠٩سنوات 

لتوصيل املساعدة التقنية على الصعيدين اإلقليمي والوطين دف تعزيز قدرات األطراف لتمكينها من 
  تلبية التزاماا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق مبجاالت معينة ذات أولوية؛

 اتفق مؤمتر األطراف يف اتفاقية :دنقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدو  )ه(  
بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود يف اجتماعه التاسع على خطة 

                                                
تقرير عن تقييم احتياجات األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال إىل التمويل   )٧(

، أعد لالجتماع )٢١، املرفق، الفقرة UNEP/POPS/COP.4/27( ٢٠١٤ - ٢٠١٠أحكام االتفاقية خالل الفترة لتنفيذ 
  .٢٠٠٩مايو / أيار٨ - ٤لرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل، جنيف، ا
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 ماليني دوالر تشمل أنشطة تتصل بتنفيذ جماالت تركيز يف اخلطة ١٠,٣للمساعدة التقنية بقيمة 
كترونية يف أفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ وأمريكا االستراتيجية، من قبيل النفايات الكهربائية واإلل

الالتينية؛ ونفايات امللوثات العضوية الثابتة يف غرب أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر املتوسط؛ 
بطاريات الرصاص احلمضي املستعملة  الصالحية يف منطقة الكارييب؛ ووخمزونات مبيدات اآلفات املنتهية

وجتدر اإلشارة فوق ذلك إىل أن . ريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ومنطقة البحر املتوسطيف آسيا وأم
وبناء على خطط . املراكز اإلقليمية والتنسيقية التسعة التفاقية بازل تؤدي دوراً مهماً يف تنفيذ االتفاقية

مويل للمراكز ، تقدر احتياجات الت٢٠١١ - ٢٠٠٩األعمال لألنشطة املخططة لفترة الثالث سنوات 
   مليون دوالر؛١٩,٥التنسيقية مبا جمموعه 

برنامج دعم األنشطة املتصلة بالنهج االستراتيجي اليت نظمها معهد األمم املتحدة   )و(  
 ماليني دوالر لوضع موجزات وطنية إلدارة ٣ قُدمت مساعدة تقدر قيمتها بـ: للتدريب والبحث

  دورات األخرى ذات الصلة بتنفيذ النهج االستراتيجيومن األنشطة. ١٩٩٧املواد الكيميائية منذ 
منذ  -  وبناء قدرات تتصل بتنفيذ النظام املنسق عاملياً لتصنيف وترميز املواد الكيميائيةية ختصصيةتدريب

 مببلغ يقدر مبليونني دوالر، ولوضع سجالت بشأن إطالق -، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ٢٠٠١
   مليون دوالر تقريباً؛١,٥مبا يبلغ جمموعة  - ١٩٩٧ذ من - ونقل امللوثات

الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة ويهدف إىل توفري ما : األنشطة التمكينية  )ز(  
ة االستراتيجية خالل الفترة  مليون دوالر لألنشطة التمكينية األولية لدعم تنفيذ اخلط٤٦يصل إىل 

  ؛٢٠١٣  - ٢٠٠٧
تقدر : جمية كثرية تقع داخل نطاق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةجماالت برنا  )ح(  

 مليون دوالر لتنفيذ أنشطة يف جماالت ١٧٦منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أا ستحتاج إىل 
. إدارة املياه، والزئبق والزرنيخو املواد الكيميائية،  والترشيد والكفاءة يف استخداماإلنتاج األنظف،

 مليون دوالر لتنفيذ أنشطة حتت ٢٠وضحت منظمة البلدان األمريكية إىل األمانة أا ستحتاج إىل وأ
  .جماالت ذات أولوية لتنفيذ اخلطة االستراتيجية خالل فترة زمنية مدا مخس سنوات

من الواضح أنه يتعذر الوصول إىل استقراء تقييم شامل لالحتياجات املالية من هذه املعلومات   - ٨
بعض تقديرات التكاليف : املالية املتفرقة وباإلضافة إىل ذلك جيب أن تؤخذ احملاذير التالية بعني االعتبار

املذكورة أعاله تتصل بأعمال اكتملت أو ستكتمل إىل حد كبري بأموال سبقت اإلشارة إليها وهي 
حملددة هذه؛ ويتصل جود احتياجات مالية مستمرة يف جماالت العمل ا وبذلك ال تشري بالضرورة إىل

تعين وجود احتياجات متويل إضافية  البعض اآلخر بأعمال مشمولة اآلن بتمويل آليات مالية قائمة وال
 تتمتعحتت إطار النهج االستراتيجي؛ ويتصل البعض اآلخر بأعمال، من قبيل تنظيف املواقع امللوثة، اليت 

  .كانة عليا يف أولويات امليزانيةمب
 التمويل حجم ملدى ، مانوعاًتقدم، فإن األمثلة الفردية الواردة أعاله متثل مؤشراً وبالرغم مما   - ٩

ساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف تنفيذ عناصر مماثلة من ملالذي قد يلزم 
ن لتنفيذ النهج االستراتيجي وتشري إىل أن املساعدة املالية اليت حتتاجها هذه البلدا. النهج االستراتيجي

حبيث يتم استخدام  (٢٠٢٠ اهلدف احملدد حىت عام  بلوغ سنة حىت١١ بصورة شاملة طوال فترة الـ
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على  اخلطرية  الدرجة القصوى من اآلثار الضارةوإنتاج املواد الكيميائية بطريقة تؤدي إىل التقليل إىل
يف حني أن برامج العمل واملشاريع . الدوالراتقد تصل إىل مئات املاليني من ) صحة البشر والبيئة

تقييمات مفصلة  ستقبل يف املاحملددة اليت يتعني دعمها حتت رعاية النهج االستراتيجي سوف تتطلب
للتكاليف، يبدو من املعقول أن خنلص إىل أن اآلليات الالزمة لتيسري متويل تنفيذ النهج االستراتيجي 

  .ب وإدارة وصرف أموال ذا احلجمبد وأن تكون قادرة على اجتذا ال

  أولويات تنفيذ النهج االستراتيجي  -باء 
يربز إطار النهج االستراتيجي يف حد ذاته جمموعة من األولويات املتضمنة يف أهدافه واعتباراته   - ١٠

املواد  للمؤمتر الدويل املعين بإدارة ١/١كما أن ترتيبات التنفيذ احملددة املتوخاة يف القرار . املالية
الكيميائية تشري كذلك إىل أولويات متعددة، مبا فيها ترتيب ألولويات مسائل إدارة املواد الكيميائية يف 

  )٨(.استراتيجيات التنمية املستدامة الوطنية ويف ورقات استراتيجيات احلد من الفقر
غراض التالية املذكورة تشري خطة العمل العاملية إىل ضرورة إعطاء األولية لألنشطة اليت تليب األ  - ١١

لمواد الكيميائية، وتيسري تنفيذ اإلطار  لالقدرات يف اإلدارة السليمةتضييق الفجوة يف : يف تلك اخلطة
القائم واستهداف املسائل اليت خترج عن نطاقه احلايل، واستهداف املواد الكيميائية اليت تشكل خماطر 

نشر معارف علمية عن أخطار املواد الكيميائية على الصحة غري معقولة وتتعذر إدارا والترويج لتوليد و
 القاضي بإيقاف إنتاج أو ٢٠٢٠مل القائمة أيضاً على كفالة التقدم حنو حتقيق هدف عام توتش. والبيئة

ها على الصحة البشرية وعلى ؤ أو ال ميكن در جسيمةاًاستخدام املواد الكيميائية اليت تشكل أخطار
 التقليل إىل أدىن حد من األخطار النامجة عن اإلطالقات غري املقصودة للمواد البيئة، باإلضافة إىل

  )٩(.الكيميائية اليت تشكل هذه األخطار
وبغية تعزيز التعاون وأوجه التآزر، تقترح خطة العمل العاملية كذلك ضرورة أن يتخذ   - ١٢

 :ية مبا يف ذلكأصحاب املصلحة اإلجراءات التعاونية املناسبة بشأن األولويات العامل

دمج مسائل املواد الكيميائية يف جدول األعمال األوسع للتنمية مبا يف ذلك وضع   )أ(  
   مبا يف ذلك اموعات الضعيفة؛،خطط لترتيب أولويات العمل بالتشاور مع أصحاب املصلحة

الترويج للتصديق على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بالصحة والسالمة   )ب(  
  الصحة املهنية والسالمة والبيئة وتنفيذها؛و

تشجيع تنفيذ املعايري واألدوات واألساليب القائمة املعترف ا دولياً للبيئة والصحة   )ج(  
 وترميز املواد الكيميائية وسجالت إطالق مثل النظام املنسق عاملياً لتصنيفوالوقاية من املواد الكيميائية 

  ونقل امللوثات؛
ل اجلهود بالتقليل إىل أدىن حد من املخاطر النامجة عن الزئبق واملواد تشجيع بذ  )د(  

  الكيميائية األخرى اليت تبعث القلق يف العامل؛
                                                

  .١٠ للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، الفقرة ١/١القرار   )٨(
  .٧خطة العمل العاملية، املوجز التنفيذي، الفقرة   )٩(
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   على تقليل كمية النفايات اخلطرة ومسيتها؛تشجيع العمل  )ه(  
  تشجيع بذل اجلهود ملنع االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة؛  )و(  
 من تشجيع ورفع مستوى التنسيق بني املراكز اإلقليمية والوطنية وأصحاب املصلحة  )ز(  

  املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة على اختالفها؛ جبميع أجل معاجلة املسائل املتعلقة
  الترويج للبدائل اخلاصة للحد من مبيدات اآلفات عالية السمية والتخلص منها؛  )ح(  
قدرات والتعليم والتدريب وتبادل املعلومات بني مجيع أصحاب تشجيع بناء ال  )ط(  

  املصلحة يف جمال اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية؛
تشجيع املبادرات الطوعية الصناعية وجودة إدارة املنتجات يف مجيع الصناعات ذات   )ي(  

  الصلة؛
  ؛تشجيع التخلص التدرجيي التام من الرصاص يف الغازولني  )ك(  
  )١٠(.تشجيع إصالح املواقع امللوثة  )ل(  

وتشري األمانة يف هذا الصدد إىل أن ورقة شحذ األفكار اليت أعدا احلكومة السويدية   - ١٣
اقترحت ترتيب أولويات األنشطة اليت يئ لتحقيق فوائد بيئية عاملية يف املقام األول على أساس القائمة 

  )١١(.املشار إليها يف خطة العمل العاملية
 ١٤ إىل ١١ويف االجتماع اإلقليمي األفريقي األول، املعقود يف القاهرة يف الفترة من   - ١٤

  :، مت حتديد األولويات التالية للمشاريع٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
تنفيذ النظام املنسق عاملياً لتصنيف وترميز املواد الكيميائية مبا يف ذلك بناء القدرات   )أ(  

  ؛)العمال البحريني والصناعيني واملزارعني (والتدريب لصاحل العمال
  بناء القدرات من أجل إجياد نظام إدارة متكامل لتنفيذ النهج االستراتيجي؛  )ب(  
جهود ملعاجلة االجتار غري املشروع يف املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك تدريب   )ج(  

  روع يف املواد السمية؛موظفي اجلمارك يف جمال مراقبة االجتار الدويل غري املش
وضع ج دون إقليمي لتحديد وإدارة املواد الكيميائية األساسية املسببة للقلق مثل   )د(  

  الزئبق والكادميوم والرصاص؛
  وضع ج دون إقليمي للتخلص من النفايات اخلطرة؛  )ه(  
  تنفيذ نظام منسق لتسجيل مبيدات اآلفات؛  )و(  

                                                
  .٨املصدر نفسه، الفقرة   )١٠(
لتمويل  ايابة عن الفريق غري الرمسي املعين بالشؤون املالية بشأن خياراتورقة مناقشة احلكومة السويدية ن  )١١(

أكتوبر / تشرين األول٢٤طويل األجل للنهج االستراتيجي، املقدم إىل املناقشات غري الرمسية املعقودة يف روما يوم 
  ).يف النسخة اإلجنليزية (٥ صفحة ،٢٠٠٨
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 أفضل التقنيات وأفضل املمارسات البيئية من أجل بناء القدرات من أجل تطبيق  )ز(  
  تنفيذ النهج االستراتيجي؛

  .إصدار واستكمال املوجزات الوطنية للمواد الكيميائية  )ح(  
  :وتشمل األولويات األخرى ما يلي  - ١٥

 املعتمدة ك املعامل املرجعية مبا يف ذل،وضع وحتسني قدرات معامل املواد الكيميائية  )أ(  
  تحقق من أوجه الكفاءة؛من أجل ال
  إنشاء شبكة دون إقليمية ملراكز السميات؛  )ب(  
إنشاء قاعدة بيانات دون إقليمية لتقاسم املعلومات بشأن املخاطر واملواد التدريبية   )ج(  
  وغريها؛

  ؛)ويف هذا الصدد سيتم النظر يف مقترح قدمته كندا(وضع مؤشرات للتنفيذ   )د(  
   من أجل اإلدارة االستراتيجية للمواد الكيميائية؛بناء القدرات والتدريب  )ه(  
  تنسيق الضوابط اخلاصة بالرقابة على املواد الكيميائية والنفايات وإدارا؛  )و(  
إنشاء نظم لإلنذار املبكر ونظم لالستجابة للطوارئ وتطوير مرافق مبا يف ذلك قاعدة   )ز(  

  )١٢(.طوارئ األخرى املتصلة باملواد الكيميائيةبيانات للتصدي حلوادث املواد الكيميائية وحاالت ال
 املسائل التالية باعتبارها اعتمادويف االجتماع اإلقليمي الثاين ملنطقة شرق ووسط أوروبا مت   - ١٦

  :أولويات
  بناء القدرات والتنسيق على املستوى الوطين؛  )أ(  
  وتطبيقها وإنفاذها؛صياغة تشريعات بشأن املواد الكيميائية وحتسني هذه التشريعات   )ب(  
  نشر املعلومات على اجلمهور وزيادة وعي اجلمهور بأخطار املواد الكيميائية؛  )ج(  
  تبادل املعلومات واخلربات؛  )د(  
  إصالح املواقع امللوثة؛  )ه(  
اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة ومبيدات اآلفات املنتهية الصالحية وثنائيات   )و(  

  الكلور والتخلص املأمون منها؛الفينيل املتعدد 
  تقييم وإدارة املخاطر املتعلقة باملسائل الصحية؛  )ز(  

                                                
بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية ل املواد الكيميائية، القاهرة، االجتماع اإلقليمي األفريقي األول املعين   )١٢(

  .٦٥، الفقر SAICM/RM/Afr.1/6 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤ - ١١
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إجياد موارد مالية طويلة األجل ومستدامة إلدارة املواد الكيميائية على املستوى   )ح(  
  )١٣(.الوطين

ا يتعلق وأخرياً حددت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة أيضاً أولوياا فيم  - ١٧
فعلى سبيل املثال مت اعتماد خطة . باحتياجات كل منها يف جمال التنفيذ واألنشطة املقابلة لذلك

لوية حتت ست  حددت جمموعة أنشطة ذات أو،٢٠٠٢استراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل يف عام 
؛ وتشمل هذه وضع توجيهات وأدوات للتنفيذ؛ وبناء القدرات. ٢٠١٠ - ٢٠٠٣جمموعات للفترة 

وزيادة الوعي واالتصال؛ والنهوض بالشراكات؛ وتطوير أنشطة مشتركة مع أصحاب املصلحة ذوي 
 كما جرى حتديد األنشطة ذات األولوية أيضاً يف سياق اتفاقية روتردام وفيما يتعلق بثالث )١٤(.الصلة

لوطين؛ وإدارة الدعم القانوين؛ وتوصيل املساعدة التقنية على الصعيدين اإلقليمي وا: جماالت عريضة
وتشمل هذه وضع أطر قانونية وإدارية تدعم اإلدارة السلمية للمواد الكيميائية . املعارف واملعلومات

الصناعة؛ ووضع برامج ملساعدة األطراف يف مسائل حمددة بناء على طلبها؛ ووضع برامج بشأن املواد 
 تقييم ااالت ذات األولوية يف سياق  وجرى أيضاً)١٥(.الكيميائية الصناعية؛ وآليات لتبادل املعلومات

اتفاقية استكهومل وذلك على أساس خطط التنفيذ الوطنية، من مثل بناء القدرات وإزكاء الوعي؛ 
وصياغة تشريعات ومعايري؛ والقضاء على املخزونات وإصالح املواقع؛ والرصد واالتصال؛ والبنيات 

  )١٦(.التحتية واالستثمار

  ارد ومستويات التمويل املتاحة بالفعلنظرة عامة على مو  -جيم 
يشرك النهج االستراتيجي نطاقاً واسعاً من ذوي املصلحة على الصعد الوطنية واإلقليمية   - ١٨

ينبغي للنهج االستراتيجي أن "ووفقاً لذلك، تنص االستراتيجية اجلامعة للسياسات على أنه . والدولية
 وتنص االستراتيجية أيضاً على )١٧(." بتوفري موارد إضافيةيطالب مصادر الدعم املايل القائمة واجلديدة

يشتمل على تعبئة موارد مالية إضافية على الصعيدين الدويل والوطين، "أنه ينبغي للنهج االستراتيجي أن 
من أجل التعجيل بتعزيز ... مبا يف ذلك من خالل برنامج البداية السريعة ومن خالل تدابري أخرى

  )١٨(."لالزمة لتنفيذ أهداف هذا النهج االستراتيجيالقدرات والطاقات ا
                                                

االجتماع اإلقليمي الثاين لوسط وشرق أوروبا بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،   )١٣(
  .٣٦الفقرة  ،SAICM/RM/CEE/2/9 ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩ - ٨ارست، وخب
 ٦/١اخلطة االستراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل، على حنو ما اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف املقرر   )١٤(
والواردة يف تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل عن أعمال ) ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٣ - ٩جنيف، (

  .(UNEP/CHW/6/40)اجتماعه السادس 
، على النحو ٢٠١١ - ٢٠٠٩ بشأن التمويل وامليزانية لفترة الثالث سنوات ٤/١٢ - مقرر اتفاقية روتردام  )١٥(

  .UNEP/FAO/RC/COP.4/24الوارد يف تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل عن أعمال اجتماعه الرابع 
 البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة األطراف من لدى لتقييم األويل الحتياجات التمويلتقرير ا  )١٦(

، الذي أعدته األمانة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل ٢٠١٠ - ٢٠٠٦انتقال لتنفيذ أحكام االتفاقية خالل الفترة 
  .UNEP/POPS/COP.3/19، )٢٠٠٧مايو / أيار٤ - أبريل/ نيسان٣٠داكار، (يف اجتماعه الثالث 

  .١٩ستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة أنظر اال  )١٧(
  .١٩أنظر املصدر نفسه، الفقرة   )١٨(
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 مبا فيها املنظمات احلكومية الدولية، )١٩(األنشطة اليت تقع يف إطار مسؤولية املؤسسات القائمة،  - ١
  كاملنظمات املشاركة يف برنامج إدارة املواد الكيميائية السليمة املشتركة بني املنظمات

عة للسياسات إىل مصادر التمويل العاملية القائمة حالياً ذات الصلة، يشار يف االستراتيجية اجلام  - ١٩
  )٢٠(.مبا فيها مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونتريال وصندوقه املتعدد األطراف

 بوصفه برناجماً جتريبياً، وعمل ككيان ١٩٩١وقد أنشئ مرفق البيئة العاملية بداية يف عام   - ٢٠
) اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية استكهومل( رئيسية متعددة األطراف تنفيذي لعدة اتفاقات بيئية

أو / اليت تعاين من اجلفاف الشديد ووكآلية متويل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان
صك  (لصك إنشاء مرفق البيئة العاملية الذي أعيدت هيكلته ووفقاً )٢١(.التصحر، ال سيما يف أفريقيا

، يعمل املرفق، على أساس التعاون والشراكة بني ١٩٩٤، الذي اعتمد يف عام )فق البيئة العامليةمر
التنوع : الوكاالت املنفذة، كآلية للتعاون الدويل بغرض توفري التمويل يف جماالت التركيز الستة التالية

ث الغابات بصورة رئيسية؛ البيولوجي؛ وتغري املناخ؛ واملياه الدولية؛ وتدهور التربة، التصحر واجتثا
 وكما يرد بتفصيل أكرب يف الوثيقة )٢٢(.واستنفاد طبقة األوزون؛ وامللوثات العضوية الثابتة

SAICM/ICCM.2/INF/27 ،أربع سنوات، وبلغ  الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية مرة كل جددي
 وغطت الفترة من  بلداً ماحناً،٣٢دمها  بليون دوالر أمريكي ق٣,١لصندوق  جتديد ملوارد اجمموع آخر

وتضم قائمة املشاريع الواقعة يف جمال تركيز امللوثات . ٢٠١٠ يونيه/ إىل حزيران٢٠٠٦يوليه /متوز
 وتوجد )٢٣(. مليون دوالر أمريكي٢١٦ مشروعاً، تبلغ قيمتها حوايل ١٤٩العضوية الثابتة حالياً 

ية املتعلقة بإدارة املواد الكيميائية يف تقرير أمانة مرفق البيئة معلومات إضافية عن أنشطة مرفق البيئة العامل
  .(SAICM/ICCM.2/INF/23)العاملية املقدم إىل دورة املؤمتر الثانية 

الصندوق املتعدد األطراف آلية متويل قائمة بذاا أنشأا البلدان األطراف يف بروتوكول   - ٢١
 البلدان النامية األطراف املمتثلة ألحكام الربوتوكول ويتمثل هدفه الرئيسي يف مساعدة. مونتريال

 تغطية التكاليف  يفوبعبارات حمددة، يتلخص تفويض الصندوق. بإمدادها بالتمويل واملساعدة التقنية
املقاصة ومتويل عمل أمانة الصندوق  غرفة  لتنفيذ الربوتوكول ومتويل وظائفاإلضافية املتفق عليها

باشتراكات  جتديدها مويل العاملية الوحيدة اليت جيريوالصندوق آلية الت. ةوتكاليف الدعم ذات الصل
فاق واحد مقررة إلزامية من البلدان النامية ومكرسة لتوفري مساعدة مالية للبلدان النامية يف تنفيذها الت

 مليون دوالر ٤٩٠ مببلغ إضايف مقداره ٢٠٠٨الصندوق يف عام  جتديد وقد جرى. متعدد األطراف
  .يكي مما جعل جمموع الصندوق يصل إىل قرابة ثالثة باليني دوالر أمريكيأمر

                                                
املنظمات احلكومية الدولية؛ واألطر املؤسسية اليت تنشأ : يفهم أن املؤسسات تشمل عدة فئات، من بينها  )١٩(

  .تني السابقتنيمبوجب اتفاقات بيئية متعددة األطراف؛ وآليات التمويل باستثناء اآلليات املشمولة يف الفئ
  ).د (١٩أنظر املصدر نفسه، الفقرة   )٢٠(
  .٦أنظر صك إنشاء مرفق البيئة العاملية الذي أعيدت هيكلته، املادة   )٢١(
  .٢أنظر املصدر نفسه، املادة   )٢٢(
أنظر قائمة املشاريع املأخوذة من املعلومات عن امللوثات العضوية الثابتة املنشورة على موقع مرفق البيئة   )٢٣(

  .http://www.gefonline.org/projectList.cfm?focalSearch=P (10 February 2009)العاملية 

http://www.gefonline.org/projectList.cfm?focalSearch=P
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فضالً عن ذلك، تتوخى االستراتيجية اجلامعة للسياسات تعميم اإلدارة السليمة للمواد   - ٢٢
الكيميائية يف شبكة املنظمات غري احلكومية بدعوة هذه املنظمات إىل إدماج أهداف النهج االستراتيجي 

وسيتوقف تنفيذه، بصيغته املعترف ا ). ‘٣’) ج (١٩أنظر الفقرة (حسب ما هو مناسب يف أنشطتها 
ويتوىل برنامج . ، إىل حد كبري على أنشطة تلك املنظمات))ج (٢٦أنظر الفقرة (لدى هذه املنظمات 

 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني املنظمات مهمة التنسيق الشامل ألنشطة املنظمات
 منظمات ٧ويضم . احلكومية الدولية وبرامج عملها بغية ضمان تنسيق هذه األنشطة على حنو صحيح

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون : أعضاء، هي
ملتحدة للتنمية الصناعية، والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم ا

ويشارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية
 معلومات حمددة عن SAICM/ICCM.2/INF/3وتتضمن الوثيقة . والبنك الدويل بصفة منظمتني مراقبتني
 إىل املعلومات املتوفرة لألمانة، من املتعذر توفري تقدير واستناداً. أنشطة الربنامج واملنظمات املشاركة فيه

  .ملستوى التمويل الكلي املتوفر
آلية التمويل املكرسة كلياً للنهج االستراتيجي اليت تتوخاها االستراتيجية اجلامعة للسياسات   - ٢٣

 وقد )٢٤(.تنفيذ األوليةهي برنامج البداية السريعة، الذي أنشئ بغية دعم أنشطة التمكني وبناء القدرة وال
دعت االستراتيجية إىل وضع برنامج مدعوم بصندوق استئماين يمول على أساس طوعي وينشأ ملدة 

ومتشياً مع اهلدف املبني . حمددة باإلضافة إىل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف وأشكال التعاون األخرى
 ٤٦وخيطط لتقدمي موارد، قيمتها .  األولية فقطيف االستراتيجية، صمم الصندوق لدعم أنشطة التمكني

 سنوات وسيتوقف عن ٧مليون دوالر أمريكي فقط، لألنشطة العاملية على مدى عمره الذي سيمتد إىل 
أي قبل أن تتاح الفرصة التالية للمؤمتر ملناقشة  (٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠تلقي مسامهات يف 

وميكن احلصول على مزيد من املعلومات ). ٢٠١٢ثة، اليت ستنعقد يف عام الترتيبات املالية يف دورته الثال
  .SAICM/ICCM.2/5عن أنشطة الربنامج ومستويات متويله من التقرير الوارد يف الوثيقة 

سيما اتفاقيات بازل   وتالحظ األمانة أن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، ال  - ٢٤
. وفر أُطراً معيارية تقدم يف إطارها أنشطة املساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرةوروتردام واستكهومل، ت

وأنشأت هذه اُألطر الثالثة مجيعها صناديق استئمان خاصة متول من مصادر عامة ومصادر طوعية وتوفر 
 .موارد لتيسري تنفيذ هذه الصكوك من خالل توفري املساعدة التقنية

ات الدولية القائمة املشار إليها أعاله، تالحظ األمانة وجود مبادرات وباإلضافة إىل املؤسس  - ٢٥
فربنامج املخزونات يف أفريقيا . إقليمية أيضاً توفر إطاراً إضافياً لتمويل أنشطة إدارة املواد الكيميائية

يئة مثالً، وهو مبادرة إقليمية تتلقى الدعم من مؤسسات حكومية دولية، تشمل البنك الدويل ومرفق الب
 مببادرة من شبكة العمل املتعلق مببيدات اآلفات والصندوق العاملي حلفظ ٢٠٠٠العاملية، أنشئ يف عام 

. الطبيعة بغية معاجلة خمزونات مبيدات اآلفات العدمية اجلدوى املتراكمة يف مجيع أحناء القارة األفريقية
دين جتمع بني مهارات وخربات ولالضطالع ذه املبادرة، أنشئت شراكة بني ذوي املصلحة املتعد

                                                
 الذي اختذه املؤمتر الدويل املعين بإدارة ١/٤؛ والقرار )ه (١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة   )٢٤(

  .٦املواد الكيميائية، الفقرة 
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ومدة الربنامج . منظمات متعددة األطراف ومنظمات دولية غري حكومية وحكومات وقطاع الصناعة
 ٢٥٠ عاماً، ينفذ على هيئة سلسلة مشاريع للتنظيف الكلي والوقاية بتكلفة تقدر مببلغ ١٥ - ١٠

يوبيا وتونس ومجهورية ترتانيا إث: ويشمل املشروع األول سبعة بلدان، هي. مليون دوالر أمريكي
وجيري التخطيط واإلعداد ألنشطة تقدم يف إطار . املتحدة وجنوب أفريقيا ومايل واملغرب ونيجرييا

ويضم إطار عمل الربنامج صندوقاً استئمانياً ميول من . مشروع ثان تشارك فيه مثانية بلدان ذات أولوية
خراً على آلية  أ للشراكة البيئية للبعد الشمايل مثاالً وميثل صندوق الدعم التابع)٢٥(.ماحنني متعددين

إقليمية أو دون إقليمية تتضمن شباكاً حمتمالً ألنشطة إدارة املواد الكيميائية، كما هو احلال بالنسبة 
ودف هذه الشراكة إىل تقدمي حلول فعالة لبعض أكثر املشاكل البيئية . للملوثات العضوية الثابتة

اجهها املنطقة الشمالية الغربية من االحتاد الروسي، وتتكون حىت اآلن من جمموعة مشاريع إحلاحاً اليت تو
 )٢٦(. بليون يورو٢,٤قيد اإلعداد تبلغ قيمتها 

  أنشطة توفر مزايا حملية وختدم بصورة رئيسية املصاحل الذاتية لكل بلد  - ٢
 الوطين ودون الوطين لدعم يتوخى النهج االستراتيجي إجراءات يضطلع ا على املستويني  - ٢٦

متويل أهدافه، مبا يف ذلك إدماج هذه األهداف يف الربامج واخلطط واالستراتيجيات ذات الصلة وتقييم 
التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية القائمة لتحديد التغيريات اليت قد تلزم للمضي قدماً يف تنفيذ 

م احتياجات التمويل حيثما كان ذلك مناسباً؛ وتقييم أهداف النهج االستراتيجي، مبا يف ذلك تقيي
السياسات، واعتماد سياسات مناسبة على الصعيدين الوطين ودون الوطين، حيثما اقتضى األمر، ميكن 
أن تشتمل على صكوك اقتصادية تساعد على تغطية تكاليف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ وحيثما 

دين الوطين ودون الوطين دف حتويل ي صكوك اقتصادية على الصعكان مناسباً، تقييم واعتماد
التكاليف اخلارجية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إىل تكاليف داخلية، مع مراعاة ضرورة أن تصمم 

 فضالً )٢٧(.سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية هذه الصكوك بعناية، ال
 ذلك، يتطلع النهج االستراتيجي إىل إدماج أهدافه يف التعاون لتقدمي املساعدة اإلمنائية الثنائية عن

ويشمل اجلانب األخري نظر البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية . واملتعددة األطراف
ة بالتعاون يف جمال املساعدة اإلمنائية، ويف يف إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف الوثائق الوطنية املتعلق

املقابل، يتعني أن يسلم املاحنون بأن أهداف النهج االستراتيجي عنصر مهم لتعاون وكاالت املساعدة 
 )٢٨(.الثنائية يف دعم التنمية املستدامة

 إطار وتنص خطة العمل العاملية على توفري قائمة دليلية لألنشطة اليت تقع بصورة أساسية يف  - ٢٧
فعلى سبيل املثال، تضطلع . مسؤولية ذوي املصلحة الوطنيني وختدم بصورة رئيسية مصلحة كل بلد

احلكومات الوطنية بصورة رئيسية باألنشطة املتعلقة بتعزيز أُطر السياسة العامة واُألطر القانونية وأُطر 

                                                
  ./http://www.africastockpiles.netة اإلنترنت أخذت املعلومات من املوقع على شبك  )٢٥(
  .http://www.ndep.orgيوجد مزيد من املعلومات على املوقع   )٢٦(
  ).أ (١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة   )٢٧(
  ).ج (١٩أنظر املصدر نفسه، الفقرة   )٢٨(

http://www.africastockpiles.net/
http://www.ndep.org
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ة قد تستدعي دعماً إضافياً، كالدعم  إال أن هذه األنشط)٢٩(.اللوائح التنظيمية وتعزيز االمتثال والتنفيذ
وسينطبق هذا، على سبيل املثال، على األنشطة . املقدم من موارد متويل ثنائية أو متعددة األطراف

ويف حني . املكلفة كمعاجلة املواقع امللوثة اليت قد ينظر إليها على أا تعود بفوائد حملية بصورة أساسية
مثل مرفق (للحصول على متويل من املؤسسات الدولية القائمة أن هذه األنشطة قد ال تكون مؤهلة 

، فإن آليات إضافية قد تتوفر على الصعيد اإلقليمي وعلى صعد أخرى لدعم اإلجراء )البيئة العاملية
ومن بني املصادر احملتملة برنامج املخزونات يف أفريقيا، الذي نوقش سابقاً، والتمويل املقدم من . احمللي

 )٣٠(.ية اإلقليمية أو الربامج اليت يديرها ذوو مصلحة آخرون، مثل معهد احلدادةمصارف التنم

يوليه /ج االستراتيجي املتلقاة يف متوزبينت ردود االستبيانات املتعلقة بترتيبات متويل النه  - ٢٨
 أن عدداً من احلكومات كانت تبذل جهوداً كبرية على (SAICM/ICCM.2/6) ٢٠٠٨أغسطس /وآب

طين إلدراج أهداف النهج االستراتيجي يف التخطيط وأن حكومات عديدة وضعت صكوكاً الصعيد الو
. بيد أن هذه املعلومات استندت إىل عدد قليل من الردود. اقتصادية لدعم تكلفة إدارة املواد الكيميائية

قريباً على وكان واضحاً أيضاً من نتائج الدراسة االستقصائية أن بلداناً نامية عديدة اعتمدت كلياً ت
املساعدة اخلارجية، ال سيما من الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة، لبدء ختطيط وطين لتنفيذ 
النهج االستراتيجي، بدالً من تعبئة موارد وطنية إضافية، كما كانت النية اليت استند إليها ترتيب متويل 

 .النهج االستراتيجي

ة أن املصادر احملتملة لدعم أنشطة إدارة املواد الكيميائية اليت تعود لذلك، توحي األدلة املتناقل  - ٢٩
بفوائد حملية غالباً ال يتم استطالعها بشكل كامل على الصعيد الوطين، وال يتم السعي بفعالية 

 .الستطالع إمكانيات ختصيص موارد هلا من خالل التعاون يف جمال املساعدة اإلمنائية

  صورة رئيسية فوائد بيئية عاملية األنشطة اليت توفر ب  – ٣
.  يف إطار مرفق البيئة العاملية واإلشارة ذات الصلة يف صكه"الفوائد البيئية العاملية"طُور مفهوم   - ٣٠

نتائج مشروع تستفيد "ويف حني أنه ال يوجد تعريف مرجعي للفوائد البيئية العاملية، فإا تفهم على أا 
رة مباشرة أو غري مباشرة، حيث ختفف هذه النتائج من خماطر تغري املناخ أو منها البيئة العاملية، بصو

توقف فقدان التنوع البيولوجي أو حتمي املياه الدولية أو متنع استنفاد طبقة األوزون أو تعمل على 
ان  وحتدد هذه الفوائد بالنسبة لكل ميد)٣١(."التخلص من امللوثات العضوية الثابتة أو متنع تدهور التربة

 إال أن التمييز بني مفهوم )٣٢(.من ميادين تركيز مرفق البيئة العاملية، مع مؤشرات وأدوات تتبع حمددة
الفوائد البيئية العاملية والفوائد احمللية يظل جمرد متييز فين قد ال يستوعب أمهية الصالت املوجودة بني 

                                                
  .١٩٤أنظر خطة العمل العاملية، الفقرة   )٢٩(
  .http://www.blacksmithinstitute.orgرى على املوقع توجد معلومات أخ  )٣٠(
الطبيعة واالستنتاجات اليت خلصت إليها : أنظر دور املنافع احمللية يف برامج البيئة العاملية، اجلزء األول  )٣١(

  .يليز من النص اإلجن١٢، الصفحة GEF/ME/C.27/4الدراسة، من إعداد مكتب مرفق البيئة العاملية للرصد والتقييم، 
  . وو١٥، الفقرات  GEF/C.31/12أنظر املبادئ التوجيهية التشغيلية لتطبيق مبدأ التكاليف اإلضافية،  )٣٢(

http://www.blacksmithinstitute.org
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ة اليت تقتضيها األنشطة املرافقة مع ما يترتب  فضالً عن ذلك، فإن التجزئ)٣٣(.الفوائد العاملية واحمللية
عليها من فوائد عاملية أو حملية تقتضي إجراء متييز نظري، ولكنه ال يبني حاالت التداخل املوجودة يف 

فعلى سبيل املثال، غالباً ما ينظر إىل حمل كبري ملبيدات اآلفات العدمية اجلدوى على أنه مشكلة . الواقع
توى ولو على نسبة صغرية من ملوثات عضوية ثابتة فإن تنظيفه سيفهم على أنه حملية، ولكنه إذا اح

  .خيدم البيئة العاملية
يترتب على العديد، إن مل يكن معظم األنشطة املبينة يف إطار النهج االستراتيجي وخطة العمل   - ٣١

، أي ميكن أن تنسب إىل إطار "حملية"بيد أا بقدر ما تكون غري . العاملية املرفقة به فوائد بيئية عاملية
حملي حمدد وذوي مصلحة حملية حمددين، فإا ال تقع إىل حد كبري يف نطاق آليات التمويل القائمة على 

ويف حني أن املؤسسات القائمة، من قبيل مرفق البيئة العاملية أو الصندوق . الصعيدين الوطين والدويل
شطة إدارة املواد الكيميائية املوجهة لتحقيق فوائد بيئية عاملية، املتعدد األطراف، توفر التمويل والدعم ألن
) امللوثات العضوية الثابتة أو املواد املستنفدة لطبقة األوزون(فإا تظل مقتصرة على جمموعات حمددة 

  .حتددها اختصاصاا

  تنفيذ متويل النهج االستراتيجي الطويل األجل  - ثانياً

  اتنظرة عامة على اخليار  –ألف 
أثناء مناقشة النهج االستراتيجي، جرى التسليم بأن االعتبارات املالية ستكون أحد العوامل   - ٣٢

الرئيسية احملددة لتحقيق اهلدف الشامل للنهج االستراتيجي املتمثل يف ختفيف التأثري الضار الكبري للمواد 
ورة عامة أن ضمان توفري وكان مفهوماً بص. ٢٠٢٠الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة يف عام 

. التمويل الطويل األجل لألنشطة التنفيذية أحد التحديات الرئيسية اليت تعوق جناح النهج االستراتيجي
وباعتماد النهج االستراتيجي، ألزم الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو اتمع املدين والقطاع اخلاص أنفسهم 

 املصادر العامة واخلاصة طوال دورة حياة إدارة املواد مبواصلة تعبئة التمويل الوطين والدويل من"
  )٣٤(."الكيميائية

وتعترف االستراتيجية اجلامعة للسياسات بعدم كفاية املوارد املتاحة ملعاجلة قضايا السالمة   - ٣٣
ول سيما أقل البلدان منواً والد الكيميائية يف العديد من البلدان، وستتوقف مدى قدرة البلدان النامية، ال

اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، على إحراز تقدم حنو حتقيق اهلدف 
، جزئياً، على توفر املوارد املالية من القطاع اخلاص والوكاالت الثنائية واملتعددة ٢٠٢٠احملدد لعام 

ة على ااالت الستة التالية اليت تقع يف لذلك، تركز االستراتيجي )٣٥(.األطراف والعاملية أو املاحنني
ءات املتخذة على الصعيدين اإلجرا: صميم ترتيبات التمويل الضرورية لتنفيذ النهج االستراتيجي، وهي

الوطين ودون الوطين؛ وشراكات الصناعة واملشاركة يف التمويل واملشاركة التقنية؛ والتعاون يف تقدمي 
                                                

الطبيعة واالستنتاجات اليت خلصت إليها : أنظر دور املنافع احمللية يف برامج البيئة العاملية، اجلزء األول  )٣٣(
  .ليزي النص اإلجن من٢٨، الصفحة GEF/ME/C.27/4لتقييم، الدراسة، من إعداد مكتب مرفق البيئة العاملية للرصد وا

  .١٦أنظر إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، الفقرة   )٣٤(
  .١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة   )٣٥(
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املساعدة اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية؛ ومصادر التمويل العاملي ذات الصلة القائمة؛ وأنشطة بناء 
ة السريعة؛ ومتكني أمانة النهج االستراتيجي ليتسىن هلا النهوض القدرة األولية يف إطار برنامج البداي

  )٣٦(.باملهام احملددة يف االستراتيجية
استناداً إىل العمل املتعلق باعتبارات التمويل الذي اضطلع به حىت اآلن، تقدم النظرة العامة غري   - ٣٤

يل طويل األجل لتنفيذ النهج االستراتيجي، الشاملة التالية، بالنسبة للخيارات احملتملة فيما يتعلق بالتمو
على افتراض أن ختصيص املوارد باإلضافة إىل مستويات التمويل احلالية ضروري ليتسىن حتقيق أهداف 

إال أن األمانة تالحظ أن عدم توفر معلومات عن جمموع تكاليف . النهج االستراتيجي حتقيقاً كامالً
وتالحظ األمانة أيضاً . ظر يف خيارات ترتيبات التمويل طويل األجلالتنفيذ ال تزال تشكل حتدياً عند الن

أن احلاجة آللية متويل مستدامة أثريت مراراً وتكراراً يف االجتماعات اإلقليمية اليت سبقت الدورة الثانية 
. وميكن تصور هذه اآللية املستدامة على أساس آلية قائمة أو آلية جديدة. للمؤمتر وأثناء التحضري هلا

وبغض النظر عن النهج الذي سيتبع، تذكر األمانة باملالحظة الواردة يف دراسة اخليارات املمكنة آلليات 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف "التمويل الدائمة واملستدامة املتعلقة باتفاقية روتردام، ومفادها أن 

ات التمويل للمساعدة التقنية املقدمة تعاين بصورة مستمرة من جوانب نقص خطرية يف معاجلة احتياج
التنسيق ) ٢(التربعات آلليات متويلها، أو ) ١(للبلدان النامية األطراف عندما تعتمد هذه البلدان على 

  )٣٧(."بني اآلليات بدالً من وضع آليات متويل حقيقية

  تعزيز إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ووضعها يف سلم أولويات  - ١
إدماج أهداف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف مجيع جوانب التعاون لتقدمي املساعدة   - ٣٥

وشرط إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف التعاون . اإلمنائية ميثل حجر الزاوية يف النهج االستراتيجي
نامية والبلدان اليت متر اقتصاداا يف تقدمي املساعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف مسألة م البلدان ال

وتنص االستراتيجية اجلامعة للسياسات على أنه ينبغي للبلدان النامية أن تنظر، . مبرحلة انتقالية واملاحنني
مبساعدة تقنية من املاحنني حيثما اقتضى األمر، يف إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف الوثائق الوطنية 

 وعلى العكس من ذلك، تدعو )٣٨(. التعاون يف جمال املساعدة اإلمنائيةذات الصلة اليت تؤثر على
االستراتيجية املاحنني للتجاوب مع طلبات املساعدة اإلمنائية بالتسليم بأن أهداف النهج االستراتيجي 

 فضالً عن ذلك، )٣٩(.عنصر مهم يف تعاون الوكاالت اليت تقدم مساعدة ثنائية لدعم التنمية املستدامة
 بالنسبة للمساعدة املتعددة األطراف إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف أنشطة املنظمات تقترح

  .احلكومية الدولية ذات الصلة

                                                
  ).و (- )أ (١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفصل اخلامس، اعتبارات مالية، الفقرة   )٣٦(
، ) أعاله٣أنظر احلاشية (أنظر دراسة اخليارات املمكنة اليت أُعدت لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف   )٣٧(

  .ليزي من النص اإلجن٤  الصفحة
  .‘١’) ج (١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة   )٣٨(
  .‘٢’) ج (١٩أنظر املصدر نفسه، الفقرة   )٣٩(
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ويف حني أن الردود على االستبيان املشار إليه أعاله تشري إىل أن جهوداً كبرية بذلت إلدماج   - ٣٦
 جمال املساعدة اإلمنائية ويف التخطيط للتعاون أهداف النهج االستراتيجي يف التخطيط الوطين للتعاون يف

اإلمنائي الثنائي، فإن املعلومات املتوفرة عن مدى إدماج هذه األهداف يف مجيع أنشطة املنظمات 
وينطبق هذا على املنظمات املشاركة . احلكومية الدولية، عدا عن تأييدها الرمسي، معلومات غري كافية

اد الكيميائية املشتركة بني املنظمات وعلى املنظمات اليت تتمتع مبركز يف برامج اإلدارة السليمة للمو
  .مراقب، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل

وبالنسبة لوضع سلم أولويات، تالحظ األمانة أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية غالباً ما   - ٣٧
وعلى مستوى املنظمات احلكومية . الوطين للتنميةتضطر للتنافس مع أولويات أخرى يف التخطيط 

الدولية، قد ال متتلك املنظمات اليت لديها خربة وتفويض حمدد لتعزيز أنشطة اإلدارة السليمة للمواد 
من ناحية . الكيميائية املوارد الكافية لتلبية االحتياجات الناشئة من طبيعة النهج االستراتيجي الشاملة

ملنظمات اليت لديها موارد كبرية، مثل البنك الدويل، تفويض شامل وتركز على أخرى، قد يكون لدى ا
  .أولويات أخرى

يف ضوء ما تقدم، قد يكون ضرورياً إجياد زخم جديد إلدماج اإلدارة السليمة للمواد   - ٣٨
  .الكيميائية وإعطائها أولوية

  تعزيز الشراكات بني الصناعات واملشاركة املالية والتقنية  - ٢
يتوقع النهج االستراتيجي تعزيز الشراكات بني الصناعات واملشاركة املالية والتقنية يف تنفيذ   - ٣٩

وعلى حنو أكثر حتديداً، تتوقع االستراتيجية اجلامعة . أهداف النهج بوصفه أحد ركائز الترتيبات املالية
رات جديدة بشراكة مع للسياسات استعراض وتعزيز مبادرات الصناعة الطوعية القائمة، وإعداد مباد

 إال أنه يبدو، )٤٠(.ذوي املصلحة اآلخرين وتقدمي مسامهات عينية لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي
استناداً إىل الردود املتلقاة على االستبيان املشار إليه أعاله، أنه منذ اعتماد النهج االستراتيجي مل يتخذ 

وباستثناء املسامهات العينية .  الشراكات مع الصناعةسوى عدد قليل من املبادرات اجلديدة لتقوية
املقدمة يف إطار برنامج البداية السريعة، ال تتوفر معلومات كافية عن املسامهات اليت قدمتها الصناعة 

  .مباشرة لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي
هام الصناعة يف وتالحظ األمانة أن من الضروري توفري مزيد من املعلومات لتقييم مدى إس  - ٤٠

إال أنه يبدو . تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي الذي ميكن أن تتخذ على أساسه تدابري لتعزيز املسامهات
من حيث املبدأ أن مسامهات الصناعة تتوقف على حوافز من قبيل العائد على االستثمار واملنافع على 

 وتشري )٤١(.ولية االجتماعية للشركاتهيئة عالقات عامة اليت ميكن احلصول عليها من إظهار املسؤ
 تربز كأحد التحديات "تأثريات استخدام املواد الكيميائية والتخلص من املواد السامة"األمانة إىل أن 

 بوصفها ٢٠٠٠البيئية القوية املشار إليها يف مبادرة اتفاق األمم املتحدة العاملي، اليت استهلت يف عام 
ملي للشركات امللتزمة باالستدامة وممارسة األعمال التجارية على برنامج سياسة عامة وإطار عمل ع

                                                
  .‘٣ ’-‘ ١’) ب (١٩ة اجلامعة للسياسات، الفقرة أنظر االستراتيجي  )٤٠(
  .١١٤، الفقرة ) أعاله٣أنظر احلاشية (أنظر دراسة اخليارات املمكنة اليت أُعدت لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف   )٤١(
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حنو مسؤول وتسعى إىل مواءمة العمليات التجارية مع االستراتيجيات يف إطار عشرة مبادئ مقبولة 
ويف هذا السياق، من املسلم به أن النهج املستدامة اليت تنتهجها الشركات . عاملية، مبا فيها ميدان البيئة

  :ن تولد فوائد مما يأيتميكن أ
  التوفري يف التكاليف من خالل حتسني الكفاءات؛  )أ(
  تعزيز اإليرادات نتيجة للمنتجات واخلدمات والتكنولوجيا ذات الصلة؛  )ب(
  بناء مسعة جيدة للشركات والعالمات التجارية؛  )ج(
  حتسني صحة املوظفني واتمع؛  )د(
  )٤٢(. مستدامةاملساعدة على إجياد جمتمعات وأسواق  )ه(

لتيسري إقامة شراكات مع الصناعة يف تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي، ميكن السعي للعمل   - ٤١
  .على حنو أكثر مباشرة ومنهجية مع ممثلي الصناعة أثناء فترة ما بني الدورات القادمة

  تيسري مزيد من اآلليات الفعالة القائمة على الصعيد الدويل  - ٣
اتيجية اجلامعة للسياسات، بوصفها أحد الترتيبات املالية للنهج االستراتيجي، تسعى االستر  - ٤٢

الستخدام مصادر التمويل العاملية القائمة ذات الصلة على حنو أكثر فعالية والبناء عليها، مبا يف ذلك "
ون وصندوقه املواد املستنفدة لطبقة األوز بشأن يئة العاملية وبروتوكول مونتريالمن خالل دعوة مرفق الب

املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، كل يف حدود اختصاصه، للنظر فيما إذا كان ميكن أن 
تدعم تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي املناسبة ذات الصلة وكيفية تقدمي هذا الدعم، وتقدمي تقرير عن 

دام الفعلي ملوارد مرفق البيئة  ويف حني أنه ال تتوفر سوى معلومات حمدودة عن مدى االستخ)٤٣(."ذلك
العاملية والصندوق املتعدد األطراف لدعم تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي، تشري األمانة إىل أن 

 استطلعت احلاجة لزيادة مشاركة هذه ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦اجتماعات اموعات اإلقليمية أثناء الفترة 
وقد دعا إقليم أفريقيا، . تملة للنهج االستراتيجياآلليات وإمكانية مشاركتها بوصفها ترتيبات متويل حم

من بني أشياء أخرى، مرفق البيئة العاملية إىل إنشاء جمال تركيز جديد لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
يف اجتماع مجعيته القادم، ودعا البلدان األفريقية إىل استطالع إمكانية الوصول إىل موارد الصندوق 

 ودعا إقليم وسط وشرق أوروبا إىل إنشاء جمال تركيز جديد ملرفق البيئة العاملية يتعلق .املتعدد األطراف
ويف االجتماعات اإلقليمية ألقاليم آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية . بإدارة املواد الكيميائية

 )٤٤(م جوسكانزوالكارييب، باإلضافة إىل االحتاد األورويب وجمموعة البلدان اليت تعرف جمتمعة باس
(SAICM/ICCM.2/INF/14)، نوقشت احلاجة آللية متويل مستدام وإمكانية إنشاء جمال تركيز جديد 

وتوفر ورقة بدء املناقشة، اليت أعدا حكومة السويد والورقات السابقة املتعلقة ذا . ملرفق البيئة العاملية
 تضم، من بني أشياء أخرى، مرفق البيئة املوضوع، قائمة باخليارات املمكنة للتمويل الطويل األجل

                                                
  أنظر موقع اتفاق األمم املتحدة العاملي على شبكة اإلنترنت،  )٤٢(

http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/index.html.  
  ).د (١٩أنظر االستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة   )٤٣(
  .أستراليا وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان  )٤٤(

http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/index.html
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العاملية والصندوق املتعدد األطراف والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات املشاركة 
 وجيوز أن تشتمل اخليارات )٤٥(.يف برنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املشترك بني املنظمات

ل أكرب من خالل آليات متويل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، كما األخرى على أحكام تتعلق بتموي
  .نوقش سابقاً

يف ضوء االهتمام الكبري الذي أُعرب عنه أثناء عملية اإلعداد الستطالع احتمال أن يكون   - ٤٣
 وبالنسبة .مرفق البيئة العاملية آلية متويل للنهج االستراتيجي، سيناقش هذا اخليار أدناه يف تفصيل أكرب

للصندوق املتعدد األطراف، تالحظ األمانة أن توسيع نطاق الصندوق حبيث يغطي دعم اإلدارة السليمة 
للمواد الكيميائية، وبالتايل تنفيذ النهج االستراتيجي، يبدو ممكناً مبوجب أحكام صك تأسيس 

 من ١٠ تنص الفقرة ويف هذا الصدد،). بصيغته املعدلة (١٩٨٧الصندوق، بروتوكول مونتريال لعام 
 على أنه ميكن وضع ترتيبات يف املستقبل تتعلق بقضايا بيئية، عدا ١٩٩٠ من تعديل لندن عام ١٠املادة 

  )٤٦(.تلك اليت تغطيها املعاهدة

  توسيع نطاق واختصاص برنامج البداية السريعة  - ٤
وقد أثبت أنه آلية . اتيجيبرنامج البداية السريعة آلية التمويل الوحيدة املكرسة للنهج االستر  - ٤٤

وجيسد هيكله اإلداري، الذي يضم الس التنفيذي . سريعة نسبياً، توفر موارد ميكن الوصول إليها
للربنامج وجلنة تنفيذ صندوقه االستئماين، تكويناً متعدد القطاعات مياثل طابع ذوي املصلحة املتعددين 

ما أشري أعاله، لدعم مبادرات بناء القدرة األولية إال أن الربنامج مصمم، ك. يف النهج االستراتيجي
ئماين حمدود مبدة حمددة حبيث يتوقف توبالتايل، فإن صندوقه االس. لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي

  )٤٧(.٢٠١٣الصرف منه يف عام 
 سلمت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة بدور وقيمة برنامج البداية السريعة يف  - ٤٥

تقدمي أنشطة بناء القدرة من خالل مجيع أُطر العمل الدولية املنطبقة على اإلدارة السليمة للمواد 
وقد اعتمدت مؤمترات األطراف يف اتفاقييت بازل وروتردام قرارات توصي باستخدام . الكيميائية

 وميكن أيضاً لصك )٤٨().كتلك املتعلقة بتوليد قدرات تأسيسية(الربنامج لدعم أنشطة تنفيذ االتفاقيتني 
ملزم قانوناً يتعلق بالزئبق أن يستفيد يف املستقبل من دعم برنامج البداية السريعة بالبناء على األنشطة 

  .املتعلقة بالزئبق اليت جيري االضطالع ا بالفعل يف إطاره

                                                
  .٤أنظر احلاشية   )٤٥(
ة يف دراسة اخليارات املمكنة اليت أُعدت أنظر أيضاً التقييم املتعلق بآليات متويل اتفاقية روتردام بصيغتها الوارد  )٤٦(

  . وو٦الفقرات )  أعاله٣أنظر احلاشية (لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف 
الدولية للمواد الكيميائية أنظر صالحية صندوق برنامج البداية السريعة االستئماين للنهج االستراتيجي لإلدارة   )٤٧(

  .٣ؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، التذييل الثاين، الفقرة  الصادر عن امل١/٤ الواردة يف القرار هبصيغت
 املتعلق بتعبئة املوارد والتمويل املستدام، الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، ٨/٣٤أنظر املقرر   )٤٨(

UNEP/CHW.8/16 لوارد يف تقرير مؤمتر األطراف  املتعلق بآليات التمويل، ا٣/٥ - اتفاقية روتردام ؛ ومقرر٧، الفقرة
  ).أ (٣، الفقرة UNEP/FAO/RC/COP.3/26وتردام املتعلق بعمل اجتماعه الثالث،  ريف اتفاقية
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ألجل للنهج وبوسع املؤمتر أن ينظر يف حتويل برنامج البداية السريعة إىل آلية متويل طويلة ا  - ٤٦
للبناء على اخلربات والدروس املستقاة من عمليات ) "برنامج البداية السريعة املعلم الثاين"(االستراتيجي 

فضالً عن ذلك، ميكن تعزيز صالحيته حبيث تتجاوز أنشطة بناء القدرة . الربنامج وضمان االستمرارية
ومن احملتم أن يترتب على هذا . ة أعماألولية ويقدم الدعم لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي بصور

  .التحول ضرورة ختصيص موارد مالية إضافية

  إنشاء آلية متويل جديدة  - ٥
كبديل الستخدام اآلليات املوجودة، مثل مرفق البيئة العاملية أو توسيع برنامج البداية السريعة،   - ٤٧

، لتنفيذ أهداف  خمصصاستئماينبوسع املؤمتر أيضاً أن يتوخى إنشاء آلية متويل جديدة، كصندوق 
وتالحظ األمانة أنه جيري احلديث عن مبادرات من هذا القبيل ملعاجلة املسائل . النهج االستراتيجي

املتصلة بالنهج االستراتيجي، مثل صندوق الصحة والتلوث ملكافحة التلوث السام يف البلدان النامية 
  )٤٩(.ات عسكريةالذي نتج عن عمليات صناعية وعمليات تعدين وعملي

  الدور املستقبلي املمكن ملرفق البيئة العاملية كآلية متويل لتنفيذ النهج االستراتيجي  -باء 
بينت مناقشات ونتائج االجتماعات اإلقليمية واملناقشات غري الرمسية وجود اهتمام قوي يف   - ٤٨

اتيجي، مع دعوة البعض إىل إنشاء جمال الدور احملتمل ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بتنفيذ النهج االستر
ولقيت احلاجة إلجياد حل مستدام . (SAICM/ICCM.2/INF/14)جديد يركز على املواد الكيميائية 

للتمويل الطويل األجل، مبا يف ذلك من خالل مرفق البيئة العاملية، التشديد أيضاً من قبل البعض يف 
 على هذا ًءوبنا. (SAICM/ICCM.2/6)نهج االستراتيجي ردودهم على االستبيان بشأن ترتيبات متويل ال

االهتمام واملطالبة يف املناقشات غري الرمسية، أجرت األمانة حتليالً أولياً لدعم املناقشة بشأن الدور 
  .املمكن يف املستقبل ملرفق البيئة العاملية كآلية متويل لتنفيذ النهج االستراتيجي

ة للسياسات إىل زيادة استخدام التمويل العاملي ذي الصلة بكفاءة وتدعو االستراتيجية اجلامع  - ٤٩
والبناء على املوارد القائمة، مبا يف ذلك دعوة مرفق البيئة العاملي لينظر، يف حدود صالحيته، ما إذا كان 
بوسعه دعم تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي املناسبة وذات الصلة وكيف ميكنه أن يقدم هذا 

 من وضع ٢٠٠٧ يوليه/عد اعتماد النهج االستراتيجي، انتهى مرفق البيئة العاملية يف متوز وب)٥٠(.الدعم
استراتيجية جديدة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تتواءم مع اهلدف الشامل للنهج االستراتيجي 

احلالية اليت  ويتوخى أنشطة يف إطار جماالت تركيز مرفق البيئة العاملية ٢٠٢٠املخطط حتقيقه حىت عام 
وتنص استراتيجية . تتناسب مع العديد من فرادى األهداف اليت حددا االستراتيجية اجلامعة للسياسات

اهلدف االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية يف معاجلة مسألة اإلدارة السليمة "مرفق البيئة العاملية على أن 
                                                

 من قبل ممثلي وكاالت حكومية من ٢٠٠٧أكتوبر /والتلوث مبدئياً يف تشرين األولاستهل صندوق الصحة   )٤٩(
د الروسي والواليات املتحدة األمريكية والبنك الدويل ومنظمة األمم الصني وأملانيا وكينيا وموزامبيق والفلبني واالحتا

املتحدة للتنمية الصناعية والصليب األخضر السويسري ومعهد احلدادة وباحثني رواد متخصصني يف ميادين معاجلة 
  .http://www.gprfund.orgويوجد مزيد من املعلومات على املوقع . الصحة العامة والتلوث

  ).د (١٩الستراتيجية اجلامعة للسياسات، الفقرة أنظر ا  )٥٠(

http://www.gprfund.org
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ز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف مجيع للمواد الكيميائية، وهي مسألة شاملة، يتمثل يف تعزي
جوانب برامج مرفق البيئة العاملية ذات الصلة، ومحاية صحة اإلنسان والبيئة العاملية واإلسهام يف اهلدف 
الشامل للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية املتمثل يف حتقيق إدارة سليمة للمواد 

 استخدام املواد الكيميائية وإنتاجها بطرق ٢٠٢٠ة دورة حياا ليتسىن حبلول عام الكيميائية طوال فتر
وتسلم استراتيجية مرفق البيئة . "تؤدي إىل ختفيف األضرار الكبرية اليت تلحقها بصحة اإلنسان والبيئة

بيئية على صعيد العاملية بأن اإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية ميكن أن تؤدي إىل تفاقم الشواغل ال
  :عاملي، وتنص هذه االستراتيجية على برناجمني استراتيجيني، مها

  إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف مشاريع مرفق البيئة العاملية؛  )أ(
 إعداد تدخالت تتعلق باملواد الكيميائية، بدعم من مرفق البيئة العاملية، يف إطار  )ب(

  )٥١(.ملواد الكيميائية البلدان إلدارة اترتيبات
وتوفر املوارد هلذه الربامج من خالل جماالت تركيز مرفق البيئة العاملية القائمة ذات الصلة، مثل   - ٥٠

التنوع البيولوجي وتغري املناخ واملياه الدولية وتدهور التربة واملواد املستنفدة لطبقة األوزون وامللوثات 
فق البيئة العاملية صالت إدارة املواد الكيميائية مع خمتلف جماالت وتربز استراتيجية مر. العضوية الثابتة

تركيز مرفق البيئة العاملية، اليت قد تكون بدورها متصلة باألهداف احملددة يف االستراتيجية اجلامعة 
  )٥٢(.للسياسات

حية مرفق وتستند الصالت القائمة بني مرفق البيئة العاملية وتنفيذ النهج االستراتيجي إىل صال  - ٥١
، يقدم مرفق ٢ووفقاً للمادة .  من صك مرفق البيئة العاملية٣ و٢البيئة العاملية املنصوص عليها يف املادتني 

منحة جديدة وإضافية ومتويالً ميسراً لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتدابري حتقيق "البيئة العاملية 
ولذلك، فإن متطلبات .  جماالت التركيز الستة املشار إليها أعاله يف"الفوائد البيئية العاملية املتفق عليها

التمويل تستند إىل ثالثة شروط، وهي أن يكون التمويل للتكاليف اإلضافية املتفق عليها، أي أن 
التمويل سيقدم لتغطية تكاليف تدابري حتقيق الفوائد البيئية العاملية املتفق عليها، وأن تقع هذه ضمن أحد 

وبالنسبة إلدارة املواد الكيميائية، ينص صك مرفق البيئة العاملية على أن . التركيز الستةجماالت 
التكاليف اإلضافية املتفق عليها ألنشطة حتقيق الفوائد البيئية العاملية املتعلقة بإدارة املواد الكيميائية "

كما أن . ول على متويلواملتعلقة مبجاالت التركيز املشار إليها أعاله جيب أن تكون مؤهلة للحص
، اليت قد ٢١التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة األخرى ذات الصلة يف إطار جدول أعمال القرن 

يوافق الس عليها، جيب أن تكون مؤهلة أيضاً للتمويل طاملا أا حتقق فوائد بيئية عاملية من خالل 
  )٥٣(."لتركيزمحاية عناصر البيئة العاملية الواقعة يف جماالت ا

                                                
استراتيجية إطارية : ٨، املرفق ٤ -أنظر استراتيجية جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية ملرفق البيئة العاملية   )٥١(

  .(GEF/C.31/10) وو ٥، الفقرات ٤ -لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والربجمة االستراتيجية ملرفق البيئة العاملية 
أنظر ورقة املناقشة اليت أعدا أمانة النهج االستراتيجي بشأن إشراك مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد   )٥٢(

فرباير / شباط١١باريس، (هج االستراتيجي األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لتقدميها لالجتماع الثاين ملاحني الن
٢٠٠٨.(  

  .٣البيئة العاملية الذي أعيدت هيكلته، املادة أنظر صك إنشاء مرفق   )٥٣(
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ويف حني أن الصالت القائمة فعالً بني النهج االستراتيجي ومرفق البيئة العاملية صالت مهمة،   - ٥٢
فأوالً وقبل كل شيء، جيب أن تكون . فإا تظل رهناً بالشروط اجلوهرية والقيود املشار إليها أعاله
بيئية العاملية لكي تكون مؤهلة للحصول أنشطة إدارة املواد الكيميائية مستوفية لشرط حتقيق الفوائد ال

فضالً عن ذلك، فإن . على متويل يف إطار مرفق البيئة العاملية، يف حني أن النهج االستراتيجي ج شامل
الصلة مع جماالت التركيز العاملية ميكن أن حتد من حصول بعض جوانب تنفيذ النهج االستراتيجي على 

  .ية القائممتويل يف إطار مرفق البيئة العامل
وترى األمانة أن توسيع دور مرفق البيئة العاملية املتعلق بأنشطة إدارة املواد الكيميائية لتعزيز   - ٥٣

تنفيذ النهج االستراتيجي على حنو يتجاوز الصالت القائمة ال يبدو ممكناً دون تعديل اإلطار التشغيلي 
يميائية يف التنفيذ الشامل للوالية املناطة مبرفق البيئة كما أن إدماج إدارة املواد الك. ملرفق البيئة العاملية

 والتركيز الوارد فيها على إدارة املواد ٢٠٠٧العاملية متت من خالل استراتيجية مرفق البيئة العاملية لعام 
ويف حني أنه ميكن تعزيز الصلة القائمة بني مرفق البيئة العاملية والنهج . الكيميائية بوصفها مسألة شاملة

يبدو أن هذا سيوفر قيمة مضافة حقيقية ألنه سيظل حمدوداً باإلطار   االستراتيجي على حنو مؤسسي، ال
  .املعياري الذي يغطي عمل مرفق البيئة العاملية

استناداً إىل مرفق البيئة العاملية ومع األخذ يف احلسبان لعملية إدماج امللوثات العضوية الثابتة   - ٥٤
، ميكن تعديل مرفق البيئة العاملية رمسياً من خالل تعديل ٢٠٠٢ت التركيز لعام وتدهور التربة يف جماال

من صك مرفق البيئة العاملية، جيوز ) د (١٤، باإلضافة إىل الفقرة ٣٤وكما تنص الفقرة . وثيقة تأسيسه
ها فيما بعد لس مرفق البيئة العاملية أن يقترح تعديالت ختضع ملوافقة مجعية مرفق البيئة العاملية علي

وميكن للتعديل أن يضيف جمال تركيز جديد للمواد الكيميائية أو أن يوسع جمال ). بتوافق اآلراء(
الة األخرية، يتعني أن يضمن التعديل احلفاظ  احلويف. التركيز القائم املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة

وتالحظ األمانة أن عدداً . اجلوهر والتمويلعلى الترتيبات القائمة املتعلقة باتفاقية استكهومل من حيث 
من احلكومات طلبت بالفعل دعم توسيع جمال تركيز مرفق البيئة العاملية املتعلق باإلدارة السليمة للمواد 

اجلمهورية التشيكية والدامنرك ( مرفق البيئة العاملية القادمة عميائية استعداداً الجتماعات جتميالكي
  )٥٤().وسويسرا وفنلندا

 وقد دعا مؤمتر األطراف )٥٥(.تذكر األمانة أن اعتبارات مماثلة نوقشت يف إطار اتفاقية روتردام  - ٥٥
النظر على األجل الطويل يف ضرورة أن يوسع مرفق البيئة العاملية "يف اجتماعه الثالث األطراف إىل 

ئية، دف زيادة التمويل أنشطة براجمه، مبا يف ذلك إمكانية إضافة جمال تركيز يتعلق باملواد الكيميا
املوجه واملستدام لالحتياجات ذات األولوية يف البلدان املتلقية لتنفيذ أهداف االتفاقية املتعلقة بالتكاليف 

  )٥٦(."اإلضافية لتحقيق املنافع البيئية العاملية
                                                

رفق البيئة العاملية ألول ، وثيقة أعدا أمانة م"٥ -مرفق البيئة العاملية  لتجديد موارد املواضيع اخلاصة"أنظر  )٥٤(
، )باريس (٢٠٠٩مارس / آذار١٨-١٧فق البيئة العاملية، اخلامس للصندوق االستئماين ملر للتجديد اجتماع

(GEF/R.5/6).  
الفقرات )  أعاله٣أنظر احلاشية (أنظر دراسة اخليارات املمكنة اليت أُعدت لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف   )٥٥(

  . وو١١٧
، بصيغته الواردة يف تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام عن أعمال ٣/٥ - اتفاقية روتردام أنظر مقرر  )٥٦(

  .١٠، الفقرة (UNEP/FAO/RC/COP.3/26)اجتماعه الثالث 
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ية بصورة عامة، وتالحظ األمانة أن مشاركة مرفق البيئة العاملية املوسعة يف إدارة املواد الكيميائ  - ٥٦
وإنشاء جمال تركيز للمواد الكيميائية على وجه اخلصوص، ستنتج عنهما فوائد فورية لُألطر األخرى 
ذات الصلة، مثل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وذلك بتوفري مدخالً للموارد لدعم األنشطة 

وهذا بدوره ). )٥٧("للمواد الكيميائيةقدرات مؤسسية لإلدارة السليمة "مثل توليد (املتصلة ا مجيعها 
سيسهم يف تلبية مطلب التنسيق والتآزر بتوفريه فوائد متبادلة بدالً من تداخل هذه الفوائد كما هو 

وتالحظ األمانة أن املراسالت الواردة من املسؤول التنفيذي األعلى . متوخى يف النهج االستراتيجي
، ٢٠٠٨فرباير /هج االستراتيجي املعقود يف شباطتماع ماحني النملرفق البيئة العاملية، اليت عممت يف اج

توضح وجهة النظر املتمثلة يف أن لدى مرفق البيئة العاملية التجربة واخلربة لزيادة دعمه لتنفيذ النهج 
  )٥٨(.االستراتيجي يف البلدان املؤهلة لذلك، إذا قرر املاحنون تقدمي موارد مالية إضافية لذلك

  ات اإلجرائية املترتبة على تعديل مرفق البيئة العامليةالتأثري  -جيم 
استناداً إىل اخلربة املستقاة من اتفاقية استكهومل، مثالً، يف إنشاء مرفق البيئة العاملية بوصفه آلية   - ٥٧

اء ية التالية لتقريب النهج االستراتيجي من مرفق البيئة العاملية بغية إنشملمتويلها املؤقتة، ميكن توخي الع
  .جمال تركيز حمتمل إلدارة املواد الكيميائية

وميكن تيسري هذه العميلة من خالل قرار يعتمده املؤمتر يطلب فيه من مرفق البيئة العاملية النظر   - ٥٨
يف إنشاء جمال تركيز جديد، وذلك بتعديل صك إنشاء مرفق البيئة العاملية الذي أعيدت هيكلته لدعم 

وستظل عملية تعديل مرفق البيئة العاملية، من حيث املبدأ، امتيازاً خالصاً . تنفيذ النهج االستراتيجي
ألجهزة مرفق البيئة العاملية ذات الصلة وخاضعاً لسلطتها، وعلى وجه التحديد جملس مرفق البيئة العاملية 

 ومرفق ومىت مت ذلك، ميكن إبرام مذكرة تفاهم بني النهج االستراتيجي. ومجعيته، كما هو مبني أعاله
البيئة العاملية، حتدد الترتيبات املؤسسية الالزمة لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي من خالل جمال تركيز 

فعلى سبيل املثال، ميكن أن حتدد كيف سيأخذ مرفق البيئة العاملية يف احلسبان السياسات . جديد
  .واالستراتيجيات واألولويات اليت يوافق عليها املؤمتر

 احلال بالنسبة التفاقية استكهومل، حيث يوفر املؤمتر مبادئ توجيهية ملرفق البيئة وكما هو  - ٥٩
العاملية فيما يتعلق بتشغيل جمال التركيز اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة، ميكن للمؤمتر أن يعتمد 

فاقات البيئية فضالً عن ذلك، ميكن لالت. قرارات توفر التوجيه ال التركيز اخلاص باملواد الكيميائية
املتعددة األطراف واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة أن تنظر يف الدخول يف ترتيبات مماثلة مع مرفق 

  .البيئة العاملية بغية تنفيذ أنشطة تقع ضمن اختصاص كل منها
ال وإذا رغب املؤمتر يف إدخال مزيد من التعديل املمكن على مرفق البيئة العاملية بغية إنشاء جم  - ٦٠

تركيز للمواد الكيميائية، فإن العالقة بني جمال التركيز اجلديد وجمال التركيز القائم اخلاص بامللوثات 
وستشتمل اخليارات اليت ميكن التفكري فيها على إنشاء . العضوية الثابتة ستكون حباجة ملزيد من التوضيح

                                                
  . وو٨٦الفقرات ) ٣أنظر احلاشية (أنظر دراسة اخليارات املمكنة اليت أعدت لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف   )٥٧(
، اليت تلقتها األمانة من السيد مونيك بربوط، املدير ٢٠٠٨فرباير / شباط٦ظر املراسلة، املؤرخة يف أن  )٥٨(

  .التنفيذي ورئيس مرفق البيئة العاملية
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ويف . ديل، توسيع جمال التركيز القائمجمال تركيز جديد باإلضافة إىل جماالت التركيز القائمة، أو كب
احلالة األوىل، سيتم ضمان استمرار الترتيب احلايل بني مرفق البيئة العاملية واتفاقية استكهومل بسالسة، 

ويف احلالة األخرية، قد تنشأ قضايا إجرائية تتعلق بالترتيب القائم بني مرفق . مع ظهور مسائل التداخل
  )٥٩(.استكهومل، من قبيل القضايا املتعلقة بشروط املذكرةالبيئة العاملية واتفاقية 

لصندوق  ملوارد ا اخلامستجديدمن حيث التوقيت، تالحظ األمانة أن املناقشة بشأن ال  - ٦١
يف  لتجديد املوارد ومن املقرر أن يعقد أول اجتماعني. االستئماين ملرفق البيئة العاملية قد استهل مؤخراً

الربامج  جتديد موارد ناقش أثناءمها جوانب استراتيجيات، حيث ست٢٠٠٩يه يون/مارس وحزيران/آذار
قبل  جتديد املوارد  املمارسة السابقة، ستختتم عمليةواستناداً إىل. املتفق عليها جتديد املوارد ومواضيع

ول من اجتماع مجعية مرفق البيئة العاملية الرابع، الذي من املقرر أن ينعقد يف أوروغواي يف النصف األ
  .(SAICM/ICCM.2/INF/27) ٢٠١٠عام 

____________  

                                                
كهومل بشأن عمل أول راف يف اتفاقية است، الوارد يف تقرير مؤمتر األط١/١١ - اتفاقية استكهومل أنظر مقرر  )٥٩(

  . (UNEP/POPS/COP.1/31)اجتماع له 


