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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *قتمن جدول األعمال املؤ) ه (٤البند 

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

تقرير الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة املقدم إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة 
  املواد الكيميائية يف دورته الثانية

  مذكرة من األمانة

لتقرير الس التنفيذي لربنامج البداية  وموجز تنفيذي ق هذه املذكرة مقدمةمرفيتضمن   - ١
  من٢٤السريعة املقدم إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية، عمالً بالفقرة 

  .ة الدولية للمواد الكيميائيلسياسات للنهج االستراتيجي لإلدارة اجلامعة لستراتيجيةاال
بينما يتاح التقرير كامالً يف الوثيقة . وهذه الوثيقة متاحة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست  - ٢

SAICM/ICCM.2/INF/30باإلجنليزية فقط ،.  

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق

البداية السريعة املقدم إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد تقرير الس التنفيذي لربنامج 
  الثانيةالكيميائية يف دورته 

  مقدمة

الذي اعتمده يف دورته األوىل  )١(١/٤أنشأ املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف قراره   - ١
دعم التمكني األويل من بناء القدرات وتنفيذ األنشطة يف "برنامج البداية السريعة الذي يهدف إىل 

ية الصغرية النامية، والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة البلدان النامية، وأقل البلدان منواً، والبلدان اجلزر
 ويدعو املؤمتر يف القرار أيضاً إىل أن يشمل الربنامج صندوق استئماين، والصندوق االستئماين ."انتقال

لربنامج البداية السريعة الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والتعاون املتعدد األطراف والتعاون 
 دعا احلكومات، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، اكم.  من أشكال التعاونائي، وغري ذلكالثن

واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك الصناعة، واملؤسسات، واملنظمات غري 
 أن تفعل ، إىل اإلسهام يف برنامج البداية السريعة القادرة على من أصحاب املصلحةااحلكومية وغريه

  .ذلك
 الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة، الذي يتألف من ممثلني عن ١/٤وأنشأ القرار   - ٢

حكومتني من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة، وعن مجيع املاحنني الثنائيني ومتعددي األطراف 
رزه الربنامج استناداً إىل ي حي التقدم الذيويستعرض الس التنفيذ. وغريهم من املسامهني يف الربنامج

التقارير املقدمة من جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة واملشاركني اآلخرين يف 
 على ١/٤وينص القرار . الربنامج، كما يوفر التوجيه التشغيلي لتنفيذ األولويات االستراتيجية للربنامج

مؤمتر يف دورتيه الثانية والثالثة عن تنفيذ الربنامج وعن عمليات  يقدم الس التنفيذي تقريراً للأن
  .الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة

وهو يهدف إىل املشاركة يف . وهذه الوثيقة هي أول تقرير يقدمه الس التنفيذي إىل املؤمتر  - ٣
 السياسات اجلامعة للنهج تيجية استرا من٢٤إجناز عدد من املهام اليت حددها املؤمتر يف الفقرة 

قي تقارير من مجيع أصحاب تل"وسيدعم تقرير الس الوظائف العامة للمؤمتر وهي . االستراتيجي
"  حبسب االقتضاء يف تنفيذ النهج االستراتيجي ونشر معلومات احملقق التقدمالصلة بشأناملصلحة ذوي 

  باملقارنة مع أهداف دف استعرض التقدم احملرزلتقييم تنفيذ النهج االستراتيجي"، ))أ( ٢٤الفقرة (
 حبسب  األولويات وحتديث النهج ووضع الربامج وترتيبستراتيجية، االقرارات ال واختاذ٢٠٢٠عام 

وتقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي ألصحاب "، ))ب (٢٤ الفقرة(" الضرورة
 ٢٤الفقرة (القدرات الوطنية إلدارة املواد الكيميائية هوض بتدعيم لنوا"، ))د (٢٤الفقرة " (املصلحة

  )).م (٢٤الفقرة " (وتشجيع مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف تنفيذ النهج االستراتيجي"، و))ز(

                                                
 .SAICM/ICCM.2/INF/30]للوثيقة [ يف املرفق األول ١/٤القرار ترد نسخة من   )١(
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 من السياسات اجلامعة للنهج االستراتيجي على ضرورة أن يتضمن النهج ١٩وتنص الفقرة   - ٤
د املالية اإلضافية على الصعيدين الوطين والعاملي، مبا يف ذلك من خالل برنامج  املوارتعبئة"االستراتيجي 
، ويف "والتعجيل بتعزيز القدرات واإلمكانيات لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي... ةالبداية السريع

 والعمل على ضمان توافر" الصدد، سيساعد تقرير الس عن الربنامج املؤمتر على إجناز مهامه  هذا
الفقرة " تقييم أداء التمويل للنهج االستراتيجي"، و))ح (٢٤الفقرة " املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ

  )).ط( ٢٤
مايو / أيار٩ و٨إعداد هذا التقرير أثناء االجتماع الثالث للمجلس يومي وقد مت تناول   - ٥

 للتقرير جرى استعراضها أثناء يعوقامت األمانة، استناداً إىل توجيه الس، بوضع مشار. ٢٠٠٨
ومت االنتهاء من . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥سبتمرب و/ أيلول٢٦املؤمترات اليت عقدت عن بعد يف 

تسىن ترمجته ويتاح لالطالع عليه قبل عقد الدورة الثانية  ت حىت٢٠٠٨ ديسمرب/التقرير يف كانون األول
، وخاصة ٢٠٠٨نوفمرب /علومات املتاحة حىت تشرين الثاينوبالتايل فهو يقدم امل. للمؤمتر بوقت كاف

وسترد املعلومات املستكملة يف . فيما يتعلق مبستوى املسامهات وحالة مشاريع الصندوق االستئماين
 اللتني ستصدران يف وقت قريب قبل SAICM/ICCM.2/INF/8 وSAICM/ICCM.2/5/Add.1الوثيقتني 

  .بداية الدورة الثانية للمؤمتر
  موجز تنفيذي  -والً أ  

 يف وضع الترتيبات املتعلقة بإنشاء ٢٠٠٦مايو /شرعت أمانة النهج االستراتيجي يف أيار  - ٦
 ٢٠٠٨أغسطس / وآب٢٠٠٦سبتمرب /وفيما بني أيلول. برنامج البداية السريعة وصندوقه االستئماين

نامج قيد استعراض وتوجيه وبقى تشغيل وإدارة الرب )٢(.عقدت مخس جوالت لطلبات املنح من الربنامج
 ةالس التنفيذي، الذي عقد ثالث اجتماعات سنوية، وجلنة تنفيذ الصندوق االستئماين اليت عقدت ست

  )٣(.اجتماعات سنوية

ية احلصول على املساعدة من هلويوفر الس التنفيذي توجيهاً تشغيلياً للربنامج، مبا يف ذلك أ  - ٧
كما .  املسامهات املقدمة للربنامج وحتديد فيما يتعلق باألمور اإلدارية، وتوجيهاً،الصندوق االستئماين

وعقب كل جولة للطلبات اليت تقدم للصندوق االستئماين، تقوم . اعتمد الس خطة عمل للربنامج
 هليتهاجلنة التنفيذ باستعراض وتقييم االقتراحات اليت تقوم األمانة بفرزها دف استكماهلا وتقدير أ

ن عملية تقدمي الطلبات أوعالوة على ذلك توفر جلنة التنفيذ التوجيه بش. ل على املساعدةللحصو
للصندوق االستئماين، مبا يف ذلك ما يتعلق بنماذج الطلبات واملبادئ التوجيهية اخلاصة ا، كذلك 

نة برصد تنفيذ وتقوم اللج.  املتعلق بترتيبات تنفيذ املشاريع، مبا يف ذلك رصد وتقييم املشاريعالتوجيه
  .مشاريع الربنامج اليت ميوهلا الصندوق االستئماين وتقدم تقارير للمجلس التنفيذي عن حالتهما

                                                
، ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ختتامها يف  ادسة للطلبات، املقررال يتضمن هذا التقرير معلومات عن اجلولة السا  )٢(

 .SAICM/ICCM.2/5/Add.1وستعرض املعلومات املتعلقة باجلولة السادسة يف الوثيقة 
أبريل / نيسان٢٤ و٢٣ال يتضمن هذا التقرير معلومات عن االجتماع الرابع للمجلس، املقرر أن يعقد يومي   )٣(

 ١٦ االجتماع السابع للجنة تنفيذ الصندوق االستئماين، املقرر عقده يومي ، كما ال يتضمن معلومات عن٢٠٠٩
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧و
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 تبلغ قيمتها ما يقرب ، تلقى الصندوق االستئماين تعهدات مببالغ٢٠٠٦ومنذ عام   - ٨
يت متت تقدمي الطلبات ال اخلمس لوالت اجلوعلى مدى.  جهة ماحنة٢١ دوالر من ١٦ ٢٤٤ ٠٠٠ من

وابتداء .  دوالر١٤ ٠٢٠  ٢٥٢يمتها  ق الصندوق االستئماين على مشاريعحىت اآلن، وافقت جلنة تنفيذ
، بلغت موازنة الصندوق التقريبية، مبا يف ذلك التعهدات اليت مل تدفع ٢٠٠٨نوفمرب /من تشرين الثاين

 يف املائة بوصفه األمني على ٥ بعد والرسوم اإلدارية اليت تدفع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وقدرها
 أعلنت مخس حكومات، ورابطة ٢٠٠٨مايو / من أياروابتداء.  دوالر تقريبا١ً ٣٢١ ٧٣٥الصندوق، 

صناعية واحدة، وسبع منظمات حكومية دولية عن مسامهتها للربنامج عن غري طريق الصندوق 
وتتألف .  الس التنفيذي وضعهاالستئماين من خالل استخدام منوذج اإلعالن الرمسي واإلجراء الذي

هذه املسامهات من مسامهات مالية وعينية تقدم لربامج ثنائية إلدارة املواد الكيميائية، ومشاريع وأنشطة 
تدعم أهداف الربنامج وأولوياته االستراتيجية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 

 املالية والعينية احملددة كمياً إىل مبلغ إمجايل  وصلت املسامهات٢٠٠٨مايو /وابتداء من أيار. انتقال
كما قدمت أيضاً مسامهات عينية إضافية غري حمددة كمياً تتمثل فيما .  دوالر٢٣ ٦٩٠ ٤٠٠ قدره

  .يبذله املوظفون من وقت يف العمل وموارد أخرى للربنامج وتنفيذ املشروع
 اقتراحاً ١٦٩ات للصندوق االستئماين، تلقت األمانة وطوال اجلوالت اخلمس لتقدمي الطلب  - ٩

 ١٤ ٠٢٠ ٢٥٢ إمجايل متويلها  بلغ مشروعا٧٤ًووافقت جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين على . لربامج
 بلداً ٣٤ بلداً، منها ٧٣ حكومة وسبع منظمات جمتمع مدين وتشمل أنشطة يف ٦٠دوالر، ستنفذها 

وباإلضافة إىل ذلك أوصت اللجنة مبزيد من . ن اجلزرية الصغرية النامية البلدان منواً ومن البلدامن أقل
، ٢٠٠٨نوفمرب /وابتداء من تشرين الثاين. استئناف تنفيذها كما أوصت ب مشروعا٤٤ً التطوير لـ

 مشروعاً عقب انتهاء االتفاقات املتعلقة بالترتيبات األولية إلدارة ١٤ مشروعاً ويبدأ تنفيذ ٣٢ نفذ
 مشروعاً تنتظر املوافقة املشروطة وإعداد الصكوك القانونية النهائية قبل املضي يف ١٨هناك املشروع، و

  .٢٠٠٨أكتوبر / مشروعاً متت املوافقة عليها يف تشرين األول١٧جتهيزها، منها 
، جيري ٢٠٠٧وعقب التأخري الذي واجه بداية إكمال الترتيبات اإلدارية والقانونية يف عام   - ١٠

وابتداء من . الثانية من املشاريع، مع االقتراب من انتهاء تنفيذ بعضهااجلولة  اجلولة األوىل واآلن تنفيذ
، بدأت مجيع مشاريع اجلولة األوىل حترز تقدماً مبا يتماشى مع خطط العمل ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

فقة عليها يف اجلولة  مشروعاً متت املوا٢١ مشروعاً من بني ١٩وبدأ تنفيذ . واألهداف اليت وضعت هلا
األوىل، يف حني بقى مشروعان يف انتظار انتهاء االتفاقات بني الوكالة املنفذة ومقدمي املشاريع أو ريثما 

  .يتم مزيد من التنسيق واإلعداد على الصعيد الوطين
تحداث اس ها يف اجلولتني الثالثة والرابعة بسببوقد تأخر تنفيذ املشاريع اليت متت املوافقة علي  - ١١

 وهذه النماذج مت االنتهاء .٢٠٠٨يف عام ة  جديدة قانونيوكنماذج صكل برنامج األمم املتحدة للبيئة
، إال أنه جيري اآلن إمتام الترتيبات املتعلقة مبشاريع اجلولتني الثالثة ٢٠٠٨أغسطس /منها يف آب

، على مشاريع بشروط وافقت جلنة التنفيذ، أو وافقت ٢٠٠٨أكتوبر /ويف تشرين األول. والرابعة
وعقب تأكيد االتفاقات ذات املوافقة املشروطة ستوقع االتفاقات .  اجلولة اخلامسةلجديدة قدمت خال

  .٢٠٠٩مع مقدمي الطلبات ووكاالت تنفيذ املشروع لكي يبدأ التنفيذ يف عام 



SAICM/ICCM.2/5 

5 

دمات اليت تقدمها ويشمل الدور الداعم الذي تقوم به األمانة لربنامج البداية السريعة توفري اخل  - ١٢
 وتوفري الدعم اإلداري للصندوق ،األمانة الجتماعات الس التنفيذي وجلنة تنفيذ الصندوق االستئماين

االستئماين، وفرز االقتراحات املقدمة للمشاريع الستكماهلا وتقييم أحقيتها وتقدمي التوجيه ألصحاب 
ملفوضية األوروبية توفر حالياً دعماً مالياً لوظيفة ويف حني أن ا. املصلحة لدى املبادرة باقتراح املشاريع

 األمانة، فان استمرار الوظيفة يتوقف على تقدمي مسامهات أخرى من املاحنني لتغطية النفقات  يفواحدة
 حجم املشاريع والزيادة املوازية يف عبء العمل الواقع على  استمرار تزايدويف ضوء. يف السنوات التالية
املوظفني وذلك لدعم  للمؤمتر، يف توفري موارد إضافية من  األمانة أن تنظر الدورة الثانيةاألمانة، ستقترح
  .عمليات الربنامج

، اعتمد الس التنفيذي خطة عمل حتدد استراتيجية حلشد املوارد ٢٠٠٧أبريل /ويف نيسان  - ١٣
ارد صندوقه االستئماين بغية املساعدة على ضمان استدامة الربنامج، مبا يف ذلك من خالل جتديد مو

وقرر الس التنفيذي أن يصل هدف . على أساس مستمر ومنصف يضم أكرب جمموعة ممكنة من املاحنني
 يف املائة زيادة ١٠ و٥مجع األموال للصندوق االستئماين إىل حتقيق معدل سنوي للنمو يتراوح ما بني 

مع األموال وإجناز  األداء مقارنة جبويعترب. ٢٠٠٦وردت يف عام  مليون دوالر ٦ ما يقرب من على
أما خطط العمل االستراتيجية واألهداف األخرى، مبا فيها على األخص توسيع قاعدة . األهداف إجيابياً

  .املاحنني وزيادة عددهم، فما زالت متثل حتدياً أكرب
أمانة النهج  وجلنة التنفيذ والس التنفيذيذ إنشاء برنامج البداية السريعة، اكتسب ومن  - ١٤

وجهات نظر بشأن عدد من القضايا املتعلقة بالسياسات  وألَّم ب وأصحاب املصلحة خربةاالستراتيجي
ووفر الس التنفيذي التوجيه املتعلق بالتشغيل، مبا يف ذلك من خالل اعتماد خطة عمل . والتشغيل

 املقدمة للربنامج عن غري طريق برنامج البداية السريعة، ومسائل خمتلفة تشمل التعرف على املسامهات
كما ناقش الس . الصندوق االستئماين وأحقية مقدمي الطلبات يف التمويل من الصندوق االستئماين

ووفرت جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين . مسائل تتعلق بالسياسات من قبيل نطاق أنشطة التمكني
ربامج وعمليات تنفيذ الربامج، مبا يف ذلك تطوير التوجيه التشغيلي بشأن عملية التقدم بطلبات متويل ال

املواد املتعلقة بالطلبات ووثائق التوجيه، واإلشراف على تنفيذ املشروع ووضع قواعد للرصد والتقييم 
  .املستقلني

وأثناء االجتماعات واملشاورات اإلقليمية رحب كثري من أصحاب املصلحة بالربنامج وأدلوا   - ١٥
ودعا البعض إىل توفري مزيد من املوارد، وإىل زيادة التمويل املتاح لكل . تعلق بكفايتهبتعليقات إجيابية ت

ورأت بعض احلكومات املاحنة أن االقتسام املنصف . برنامج ولكل بلد وإىل النظر يف إطالة فترة الربنامج
 عدد حمدود من  أن االعتماد علىوالحظوا أيضاً.  على مسامهام للربنامج شرط مسبق لإلبقاءلألعباء

  .املاحنني الرئيسيني يعرض الربنامج ملخاطر تذبذب التمويل واخنفاضه
توصيات للمؤمتر لكي ينظر فيها يف دورته الثانية، تتضمن  تقدمي ووافق الس التنفيذي على  - ١٦

عدة موارد موظفي األمانة الالزمة خلدمات الربنامج، وقا ووضع ترتيبات الجتماعات الس التنفيذي،
  .املاحنني واالستقرار املايل للصندوق االستئماين، والدروس املستفادة أثناء املرحلة األولية من الربنامج
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