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 املفتوح العضوية التابع للمؤمتر الفريق العامل
 الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية

 لثاالجتماع الثا
 2019 أبريل/نيسان 4-2مونتفيديو، 

 *)ه( من جدول األعمال املؤقت 4البند 
التقدم احملرز ابجتاه حتقيق األهداف العامة لعام 

املتمثلة يف اإلدارة السليمة للمواد  2020
 الكيميائية: متويل النهج االسرتاتيجي

 

 برانمج البداية السريعة وصندوقه االستئماين

 تقرير األمانة

 مقدمة - أوالا 
، إنشاء برانمج البداية 1/4متر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية يف دورته األوىل مبوجب قراره املؤ قرر  - 1

االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية السريعة لدعم األنشطة املبدئية لبناء القدرات من أجل تنفيذ النهج 
يل املعين إبدارة املواد الكيميائية، وخطة ابيل االسرتاتيجية للدعم ابالستفادة من نتائج الدورة األوىل للمؤمتر الدو 

 التكنولوجي وبناء القدرات.
ق االستئماين لربانمج ويف القرار نفسه، دعا املؤمتر إىل إنشاء صندوق استئماين، ونص على فتح الصندو  - 2

إلقليمية، واملنظمات احلكومية البداية السريعة لتلقي التربعات من احلكومات، ومنظمات التكامل االقتصادي ا
خ إنشاء املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة الدولية، واملنظمات غري احلكومية ملدة مخس سنوات اعتباراً من اتري

، أن يسمح إببقاء الصندوق االستئماين 2/3املؤمتر يف دورته الثانية، ومبوجب قراره للبيئة لذلك الصندوق. وقرر 
ب قراره ات الطوعية فيه حىت موعد انعقاد الدورة الثالثة للمؤمتر. وقرر املؤمتر يف دورته الثالثة، ومبوجمفتوحاً للمسامه

بداية السريعة إىل موعد انعقاد دورته الرابعة. ، متديد فرتة تقدمي املسامهات يف الصندوق االستئماين لربانمج ال3/1
، إىل حني 2019مهامها العادية، بصفة مؤقتة وحىت هناية العام ويف الدورة الرابعة، تقرر أن تواصل األمانة أداء 

 لسريعة.إهناء مجيع مشاريع برانمج البداية ا
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 اإلجراء احملتمل - اثنياا 
التقدم الذي أحرزه برانمج البداية السريعة، آخذين يف االعتبار وقد يرغب املشاركون يف استعراض  - 3

 املعلومات الواردة يف هذا التقرير.

 هيئات الرقابة على برانمج البداية السريعة - اثلثاا 
املؤمتر املؤمتر الدويل املعين إبدارة املواد الكيميائية هو اهليئة اإلدارية الرئيسية لربانمج البداية السريعة. يعرتف  - 4

يدة لدعم الدويل إلدارة املواد الكيميائية أبن برانمج البداية السريعة ميثل، عن طريق صندوقه االستئماين، أداة مف
 األنشطة التمكينية للمرحلة األوىل من تنفيذ النهج االسرتاتيجي على الصعيد العاملي.

لربانمج البداية السريعة الذي يتألف من اثنني من ، أنشأ املؤمتر اجمللس التنفيذي 1/4ومبوجب املقرر  - 5
جلهات املاحنة الثنائية ومتعددة األطراف املمثلني احلكوميني لكل منطقة من املناطق اإلقليمية لألمم املتحدة، ومجيع ا

انمج البداية اجمللس التنفيذي لرب واملسامهني اآلخرين يف الربانمج. وترد يف املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة أبعضاء 
 .2019إىل  2015السريعة للفرتة من 

ل من الصندوق االستئماين، ويقدم اجمللس التنفيذي التوجيه التشغيلي للربانمج، مبا يف ذلك أهلية التموي - 6
ألخرى ذات الصلة حسب االقتضاء. ويقدم توجيهاته أيضاً على واملسائل اإلدارية، ويقدم املشورة بشأن اجلوانب ا

رير املقدمة من جلنة التنفيذ التابعة للصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة وأمانة النهج االسرتاتيجي أساس التقا
للمواد الكيميائية على حد سواء بشأن تنفيذ املشاريع، وكذلك التقارير املقدمة من برانمج األمم  لإلدارة الدولية

اين. ومنذ الدورة الرابعة للمؤمتر، اجتمع اجمللس التنفيذي مرة لى الصندوق االستئماملتحدة للبيئة بوصفه الوصي ع
. واشرتك يف رائسة االجتماع 201٧سمرب كانون األول/دي  14واحدة، عن طريق حلقة دراسية شبكية ُعقدت يف 

 .السيدة اتتياان توغي )مجهورية مولدوفا( والسيد رجيينالد هريانوس )هولندا(
، ممثلي املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات 1/4 قراره وعالوة على ذلك، دعا املؤمتر يف - ٧

 ة للصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة.نة تنفيذ اتبعإىل تشكيل جل (1)لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
قيم املقرتحات وبعد كل جولة من جوالت الطلبات املقدمة إىل الصندوق االستئماين، تستعرض اللجنة وت - 8

بعد أن تفحصها األمانة للتحقق من اكتماهلا وأهليتها. وتقدم اللجنة أيضاً التوجيهات بشأن عملية تقدمي الطلبات 
للصندوق االستئماين، مبا يف ذلك ما يتعلق ابستكمال استمارات تقدمي الطلبات واتباع املبادئ التوجيهية، وكذلك 

يف ذلك رصدها وتقييمها. وترصد اللجنة تنفيذ مشاريع الصندوق االستئماين فيذ املشاريع، مبا بشأن ترتيبات تن
ت األربع عشرة من جوالت الطلبات، قيَّمت اللجنة وترفع للمجلس التنفيذي تقارير عن حالتها. وخالل اجلوال

 ابريس يف للجنة مرة واحدة، يفمشروعاً. ومنذ الدورة الرابعة للمؤمتر، اجتمعت ا 184طلباً، ووافقت على  341
 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  5

                                                           

املنظمات املشاركة يف الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية هي منظمة األغذية والزراعة لألمم   )1(
املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الصناعية، و 
 الدويل.
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 الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة - رابعاا 

 آخر التطورات املالية - ألف
مليون دوالر من دوالرات الوالايت  50ذ إنشاء برانمج البداية السريعة متكن من حشد مبلغ يتجاوز نم - 9

دوالر من املسامهات النقدية يف الصندوق االستئماين، وما يزيد مليون  40املتحدة. ويشمل هذا املبلغ حوايل 
شاريع والوكاالت املنفذة. وعالوة على ماليني دوالر من املسامهات النقدية و/أو العينية من منفذي امل 10على

 .201٧إىل  2006مليون دوالر كمسامهات لغري الصندوق االستئماين خالل الفرتة من  88,5ذلك، أبلغ عن 
بني املسامهني يف الصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة حكومات كل من إسبانيا وأسرتاليا  ومن - 10

ا ومجهورية كوراي وجنوب أفريقيا ورومانيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وأملانيا وابكستان وبلجيكا وتشيكي
هولندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا نغاراي و واهلند وه وفنلندا ومدغشقر والنرويج والنمسا ونيجرياي

 الشمالية، والوالايت املتحدة األمريكية، فضالً عن املفوضية األوروبية.
مال برانمج البداية السريعة وثيقة عمل اعتمدها اجمللس التنفيذي، وهي حتدد خطة العمل خطة أعمتثل و  - 11

من أداء الربانمج بفعالية. وعالوة على ذلك، تقدم اخلطة معلومات االسرتاتيجية لضمان املوارد املالئمة، والتأكد 
كوثيقة حية وأداة عمل ُتستكمل ويُعاد تقييمها عن خلفية برانمج البداية السريعة، وحالته، وسياقه املايل. وُوضعت  

، ُوضعت جمموعة السريعة ابنتظام يف اجتماعات اجمللس التنفيذي. ولتمكني اجمللس من رصد فعالية برانمج البداية
من مؤشرات األداء. وتصدر األمانة التقارير السنوية اليت تشمل البياانت املتعلقة مبؤشرات األداء. والعديد من هذه 

 ملؤشرات يتعلق بكفالة احلصول على التمويل.ا

 اإلغالق - ابء
اجلديدة. وبناء على توصية يف الدورة الرابعة للمؤمتر، أعلن عن إغالق الصندوق االستئماين للتربعات  - 12

األمانة، أوكل املؤمتر إىل اجمللس التنفيذي مهمة حتديد موعد مناسب من أجل التنفيذ الكامل والنهائي إلغالق 
وق االستئماين، مالحظًا أنه جيب تنفيذ ذلك قبل الدورة اخلامسة للمؤمتر، اليت من املقرر عقدها يف العام الصند

2020. 
كانون األول/ديسمرب   31ي عشر للمجلس التنفيذي، وافق اجمللس على أن يكون وحىت االجتماع احلاد - 13

لس التنفيذي، نقلت األمانة هذه اتريخ اإلغالق النهائي للصندوق االستئماين. وبناء على طلب اجمل 2019
 الرسالة إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة.

 حملة عامة عن حافظة الصندوق االستئماين -خامساا 
 جوالت تقدمي الطلبات

جولة لتقدمي الطلبات للصندوق.  14ومنذ إنشاء الصندوق االستئماين لربانمج البداية، كانت هناك  - 14
طلبًا لكي تقيمها جلنة التنفيذ  341انة مقرتحات املشاريع للتحقق من اكتماهلا وأهليتها، وقدمت وفرزت األم

جولة من جوالت تقدمي الطلبات، اعتمدت  14لصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة. وعلى مدى اخلاصة اب
بلدان، مبا فيها  (2)108يكي، وتشمل مليون دوالر أمر  3٧,8مشروعاً للتمويل تقدر قيمتها حبوايل  184اللجنة 

                                                           

ن مدرجة يف قائمة البلدان املؤهلة بلدا 105بلدان يف اجملموع، منها  108مدت مشاريع برانمج البداية السريعة يف عتُ ا(  2)
 منائية الرمسية الصادرة عن جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادية.للحصول على املساعدة اإل
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 184ومن املشاريع املعتمدة البالغ عددها  بلدًا من أقل البلدان منوًا و/أو الدول اجلزرية الصغرية النامية. 54
 مشروعاً تقودها منظمات اجملتمع املدين. 21مشروعاً تقودها احلكومات و 163مشروعاً، هناك 

يها من مجيع جوالت تقدمي ُمو ِّلت مجيع املشاريع املوافق عل ،2018تشرين الثاين/نوفمرب  30وحىت  - 15
 املشاريع.الطلبات، وجهزت األمانة مجيع اتفاقات متويل 

 الدعم أبعمال األمانة لربانمج البداية السريعة - سادساا 
يشمل . و 1/4تقدم األمانة الدعم لربانمج البداية السريعة وصندوقه االستئماين وفقًا لواليتها يف القرار  - 16

وتقدمي الدعم اإلداري هذا الدعم تيسري اجتماعات جلنة التنفيذ اخلاصة ابلصندوق االستئماين واجمللس التنفيذي؛ 
 للربانمج والصندوق االستئماين؛ وفرز مقرتحات مشاريع الصندوق االستئماين للتحقق من اكتماهلا وأهليتها.

من االسرتاتيجية اجلامعة للسياسات  28الفقرة  وابإلضافة إىل ذلك، تتضمن وظائف األمانة احملددة يف - 1٧
  مقرتحات املشاريع.التوجيه ألصحاب املصلحة عند البدء بتقدمي توفري
، أتلفت وظائف أمانة النهج االسرتاتيجي العاملة على برانمج البداية 2019وحىت كانون الثاين/يناير  - 18

ومة مث يف إجازة خاصة الحقة بدون أجر منذ كانت غائبة يف إجازة أم  3-السريعة من موظفة برامج برتبة ف
. وقد ترك األمانة 2019آذار/مارس  29امها يف . ويتوقع أن تستأنف املوظفة مه2018منتصف آب/أغسطس 

. ولكي يستمر برانمج 2016كان قد ُعني ِّ يف تشرين الثاين/نوفمرب   2-مؤخرًا موظف معاون مؤقت برتبة ف
لذي حيتاجه، كلف برانمج األمم املتحدة للبيئة بشكل مؤقت موظفًا من الرتبة البداية السريعة يف تلقي الدعم ا

 انمج.للعمل على الرب  2-ف

تيسري اجتماعات جلنة التنفيذ اخلاصة ابلصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة واجمللس التنفيذي  - ألف
 للربانمج

 18واجتماعاً للمجلس التنفيذي  11ظمت ، كانت األمانة قد ن2018تشرين الثاين/نوفمرب  30حىت  - 19
اجتماعاً للجنة التنفيذ اخلاصة ابلصندوق االستئماين، وقدمت اخلدمات هلا. وعالوة على ذلك، جرت التحضريات 

، مبا يف ذلك إعداد واثئق االجتماع 2019لعقد االجتماع الثاين عشر للمجلس التنفيذي املقرر عقده يف أاير/مايو 
الجتماع، فضالً عن وضع الرتتيبات اللوجستية ية، اليت أتيحت قبل مثانية أسابيع من اتريخ انعقاد اوالواثئق اإلعالم

للتداول عن بعد. وتنسق األمانة عملييت التحضري واملتابعة لكل اجتماع مع الرئيس أو الرؤساء املشاركني لالجتماع. 
الستئماين، فضاًل عن تقارير مفصلة عن حالة جز لكل مقرتح يُقدم للجنة التنفيذ اخلاصة ابلصندوق اويعد مو 

 واملسائل األخرى ذات الصلة إبدارة برانمج البداية السريعة. املشاريع،

 الدعم اإلداري لربانمج البداية السريعة وصندوقه االستئماين - ابء

جوالت ، كانت األمانة قد أجنزت اتفاقات جلميع املشاريع املعتمدة من 2019يف كانون الثاين/يناير  - 20
ز االتفاقات. وقد أدى جولة. ومتت تسوية مجيع حاالت التأخر يف جتهي 14تقدمي طلبات املشاريع البالغ عددها 

ضع ضغط إضايف على املوظفني اإلداريني إىل و  2015بدء العمل بنظام أوموجا لإلدارة املالية يف حزيران/يونيه 
املواد الكيميائية والصحة التابع لربانمج البيئة على حد  الذي يقدمون اخلدمات ألمانة النهج االسرتاتيجي وفرع

ت، اليت مت التغلب عليها، جهزت األمانة املشاريع املعتمدة املتبقية من اجلوالت سواء. وعلى الرغم من هذه التحداي
 شرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من جوالت تقدمي الطلبات.الثانية ع
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أن املشاريع املمولة. وجيب أن يقدم كل ا اإلدارية، التقدم احملرز بشوترصد األمانة، كجزء من واجباهت - 21
مشروع تقريرًا سرداًي وتقريرًا ماليًا نصف سنويني، وتقرير رصد وتقييم ملنتصف املدة وتقرير رصد وتقييم هنائي، 

ت املناسب، وتُقيم األداء العام وتقريراً سردايً وتقريراً مالياً هنائيني. وتشرف األمانة على تقدمي هذه التقارير يف الوق
. وإذا لزم اختاذ إجراء عالجي، تتشاور األمانة مع للمشاريع، وتقدم التوجيهات ملنفذي املشاريع حسب االقتضاء

  التماساً للتوجيه منها.جلنة التنفيذ اخلاصة ابلصندوق االستئماين
تيسر إبرام االتفاقات مع املاحنني، وحتتفظ األمانة أيضًا بسجل للمسامهات يف الصندوق االستئماين، و  - 22

داد أية تقارير الزمة للمسامهني واملاحنني. وتنسق هذه املهام مع املوظفني اإلداريني ونقل األموال وتسجيلها، وإع
 ة ووحدة خدمات اخلزانة يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب.يف فرع املواد الكيميائية والصح

 اين للتحقق من اكتماهلا ومن أهليتهافرز مقرتحات املشاريع املقدمة إىل الصندوق االستئم - جيم

تقوم األمانة مبهمة فرز مقرتحات املشاريع للتحقق من اكتماهلا وأهليتها، وعلى النحو املشار إليه يف  - 23
الشروع يف تقدمي  رتاتيجية اجلامعة للسياسات، تقدم التوجيهات ألصحاب املصلحة بشأنمن االس 28الفقرة 

مقرتحات املشاريع. وتساعد األمانة مقدمي الطلبات احملتملني عرب املراسلة وعن طريق االستجابة لطلبات التوضيح. 
نفيذ اخلاصة ابلصندوق االستئماين، وبعد كل جولة لتقدمي الطلبات، تُعلم األمانة مقدمي الطلبات بقرارات جلنة الت

املوافق عليها شرطيًا تستويف الشروط الالزمة العتمادها بشكل هنائي قبل إعداد  وتقي ِّم ما إذا كانت املشاريع
 االتفاقات القانونية مع مقدمي الطلبات.

املشاركة يف استعراض مقرتحات املشاريع للربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين لتنفيذ  - دال
 قية ميناماات والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل، واتفا

موظف الربامج املعين بربانمج البداية السريعة بتمثيل بعد التوصيات اليت قدمها املؤمتر يف دورته الرابعة قام  - 24
شكلت الستعراض مقرتحات أمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف فرقة العمل الداخلية اليت 

زل املشاريع اليت قدمت للربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات اب
وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماات، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. وعند االقتضاء، 

تفادة من مشاريع برانمج البداية السريعة املنجزة واجلارية يف البلدان يف اإلسهامات أدرجت النتائج والدروس املس
لك، أجري حتليل شامل إلجياد الروابط بني مشاريع برانمج البداية السريعة املقدمة للربانمج اخلاص. وابإلضافة إىل ذ

 املتعلقة ابلنهج االسرتاتيجي والتطبيقات للربانمج اخلاص.

 دة بياانت برانمج البداية السريعةوضع قاع - هاء

ألهداف برانمج البداية السريعة، أنشأت األمانة قاعدة بياانت ملشاريع الربانمج املنجزة من أجل  دعماً  - 25
تبادل التجارب الناجحة والنتائج املستمدة من الربانمج مع اجلهات صاحبة املصلحة يف النهج االسرتاتيجي. 

بشأن املشاريع اليت ميوهلا برانمج  وتبادل املعلومات عن طريق شبكة اإلنرتنتوهتدف قاعدة البياانت إىل مجع 
البداية السريعة، وذلك على حنو شفاف ومفيد، مما يؤدي إىل مواصلة تعزيز ودعم تنفيذ النهج االسرتاتيجي. وتتاح 

 .(www.saicm.org)قاعدة البياانت على املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي 
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 ولاملرفق األ

 2015-2006موجز لتعهدات التربع للصندوق االستئماين لربانمج البداية السريعة للفرتة 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 اجملموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 200٧ 2006 اجلهة املاحنة
 2٩٤ 005 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 236 639 5٧ 366 صفر أسرتاليا
 602 5٩6 صفر صفر صفر صفر 13 333 6٧ 294 ٧3 964 156 033 160 400 131 5٧2 النمسا
 6٤ ٤٩٨ صفر صفر صفر صفر صفر صفر 14 430 صفر صفر 50 068 بلجيكا
 ٧٩ 0٤5 صفر صفر صفر صفر صفر 12 330 صفر 66 ٧15 صفر صفر تشيكيا

 10 50٨ ٣٣٤ 1 610 5٧0 صفر فرص صفر 3 293 1٧3 صفر صفر 2 495 ٧83 3 108 808 صفر املفوضية األوروبية
 1 6٨2 ٤5٨ صفر صفر 2٧5 862 صفر 286 123 صفر 280 898 311 526 2٧3 59٧ 254 452 فنلندا
 1 ٨01 ٧52 صفر 334 225 40٧ 608 50٧ 823 266 666 138 888 80 ٧53 صفر صفر 65 ٧89 فرنسا
 1 62٧ 0٧٧ 203 400 228 ٧16 234 681 241 286 256 410 244 89٧ 21٧ 68٧ صفر صفر صفر أملانيا

 12 ٩٣6 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 12 936 صفر صفر هنغاراي
 100 000 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 000 اهلند

 ٩ 6٤5 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 4 541 5 104 صفر مدغشقر
 6٩6 05٧ صفر صفر رصف صفر ٧2 6٧4 132 625 69 992 155 ٧63 136 ٧98 128 205 هولندا
 100 000 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 50 000 صفر صفر 50 000 نيجرياي
 ٤ 5٤٣ 611 صفر 129 ٧3٧ 326 413 صفر صفر 846 59٧ 803 853 848 506 1 102 941 485 564 النرويج

 ٣ ٩٨٣ صفر صفر صفر 1 9٧4 صفر 2 009 صفر صفر صفر صفر ابكستان
 2٩0 000 صفر 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000   صفر 40 000 صفر مجهورية كوراي

 1٣ 605 صفر صفر صفر صفر     13 605 صفر صفر صفر رومانيا
 ٤61 ٨٣٩ صفر صفر صفر صفر 103 ٧03 115 935 25 830 160 808 29 213 26 350 سلوفينيا

 250 000 صفر صفر 100 000 صفر صفر صفر 50 000 صفر صفر 100 000 جنوب أفريقيا
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 اجملموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 200٧ 2006 اجلهة املاحنة
 1 0٤2 0٩٨ صفر صفر صفر صفر صفر 65 ٧03 389 610 389 610 65 59٧ 131 5٧8 إسبانيا
 10 152 5٧٤ صفر صفر صفر صفر صفر 2 189 000 2 048 525 صفر 2 266 049 3 649 000 السويد
 1 ٣٧٣ ٤٣0 صفر 2٧5 300 163 ٧02 106 90٧ 11٧ 233 100 000 190 043 125 330 133 496 161 419 سويسرا

 ٣٧5 ٤٧6 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 3٧5 4٧6 اململكة املتحدة
 2 ٨٣0 000 صفر 290 000 290 000 350 000 400 000 400 000 300 000 300 000 300 000 200 000 الوالايت املتحدة 

 ٣٨ ٩15 01٩ 1 ٨1٣ ٩٧0 1 ٣0٧ ٩٧٨ 1 ٨٤٨ 266 1 25٧ ٩٩0 ٤ ٨5٩ ٣15 ٤ ٣65 2٧٨ ٤ 60٩ 1٩0 5 26٤ 1٩0 ٧ 6٧٩ ٣6٩ 5 ٩0٩ ٤٧٣ اجملموع
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 املرفق الثاين

 (2015-201٩)داية السريعة البأعضاء اجمللس التنفيذي لربانمج 
 املمثلون اإلقليميون

 الدول األفريقية
 مالوي

 

 كارولينا ثيكا
 موظفة لشؤون البيئة

 البيئيةوزارة الشؤون 
 ليلونغوي

 062 775 1 265+اهلاتف:   
 379 773 1 265+الفاكس:  

 ,caroltheka@yahoo.comالربيد اإللكرتوين:

caroltheka@gmail.com     

Carolina Theka 

Environmental Officer 

Environmental Affairs Department 

Lingadzi House, Private Bag 394 

Lilongwe 

 

 توغو
 اندجو نالدون

ولية النهج االسرتاتيجي لإلدارة الداملنسق الوطين ملشروع 
 للمواد الكيميائية

 إدارة البيئة
 وزارة البيئة واملوارد احلرجية

 لومه
 توغو

 28 18 43 22 228+ / 45 87 27 90 228+اهلاتف: 
 33 03 21 22 228الفاكس: 

 ,nnadjonab@yahoo.frالربيد اإللكرتوين: 

nadjo.nladon@gmail.com                      

 

 

 

 

Nadjo N’Ladon  

Coordonnateur National du Projet 

SAICM 

Direction de l’Environnement  

Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières 

247, Rue des Nîmes 

BP 4825 

Lomé 

Togo 

 

 دول آسيا واحمليط اهلادئ
 ماليزاي

 شي كودير هباروم
 انئب وكيل 

 شعبة اإلدارة وتغري املناخ
 وزارة املوارد الطبيعية والبيئة

 ماليزاي
 1138 8886 603+اهلاتف: 

 4473 8888 603+الفاكس: 
 chekodir@nre.gov.myالربيد اإللكرتوين: 

 

 

 

 

 

 

Che Kodir Baharum  

Deputy Undersecretary  

Management and Climate Change 

Division 

Ministry of Natural Resources and 

Environment 

Level 6, Wisma Sumber Asli 

No. 25, Persiaran Perdana, Precint 4 

62574 Putrajaya 

Malaysia 

mailto:caroltheka@yahoo.com
mailto:caroltheka@gmail.com
mailto:nnadjonab@yahoo.fr
mailto:nadjo.nladon@gmail.com
mailto:chekodir@nre.gov.my
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 اليمن
 مراد الفقيه

جي املدير العام للوحدة/ مسؤول االتصال للنهج االسرتاتي
 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 ماية البيئةاهليئة العامة حل
 وزارة املياه والبيئة

 شارع الزبريي 19٧19
 صنعاء
 اليمن

 72011 773 967+ اهلاتف:
  327 207 1 967+ الفاكس:

 ,alfakihmurad@yahoo.com الربيد اإللكرتوين:
                           muradalfakih41@gmail.com 

 

 دول أورواب الشرقية
 بانياأل

 لينديتا اتفاج
 رئيسة قسم املختربات

 إدارة الصحة البيئية
 معهد الصحة العامة

 ترياان 
 ألبانيا

  2363066 4 355+ اهلاتف:
 683 047 672 355+الفاكس: 

 lindita.tafaj@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 

 

 

 

 

Lindita Tafaj 

Head of Laboratories Section 

Department of Environmental Health 

Institute of Public Health 

Rr. Aleksander Moisiu, Nr. 80 

Tirana 

Albania 

 

 
 مجهورية مولدوفا

 اتتياان توغي
 مكتب منع التلوث البيئي

 مجهورية مولدوفا
 42 25 22 22 373+ اهلاتف/الفاكس:

 tuguitatiana@ymail.comالربيد اإللكرتوين: 

 

 

 

Tatiana Tugui 

Environmental Pollution Prevention 

Office 

Ministry of Environment of the 

Republic of Moldova 

Str. Mitrololit Dosoftei 156 A, bir 310  

MD 2004, mun. Chisinau 

Republic of Moldova 

 

 الكارييبدول أمريكا الالتينية والبحر 
 بنما

 ماراي إينيس إسكيفيل
 منسقة للمشروع/طبيبة

 اإلدارة الفرعية العامة للصحة
 وزارة الصحة

 مدينة بنما
 بنما

 4945 523 507+اهلاتف: 
 4945 523 507+الفاكس: 

 miesquivelg@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 

 

Maria Inés Esquivel 

Medico / Coordinadora de Proyecto 

Subdireccion General de Salud 

Ministerio de Salud 

Paseo Gorgas, Ancon, Edificio 237  

Ciudad de Panana 

Panama 

mailto:muradalfakih41@gmail.com
mailto:lindita.tafaj@gmail.com
mailto:tuguitatiana@ymail.com
mailto:miesquivelg@gmail.com
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 وجزر غرينادينسانت فنسنت 
 ماركوس ريتشاردز
 زراعيةموظف الشؤون ال

 وحدة محاية النبااتت واحلجر الصحي
 وزارة الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك

 ستاونكينغ
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 1283 457 784+اهلاتف:  
 1688 457 784+الفاكس:  

 ,office.agriculture@mail.gov.vcالربيد اإللكرتوين:  

mlrids@yahoo.com, ppq@gov.vc    
 

 

Marcus Richards 

Agricultural Officer  

Plant Protection and Quarantine Unit 

Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Richmond Hill 

Kingstown 

Saint Vincent and the Grenadines 

 

 دول أورواب الغربية ودول أخرى
 فنلندا

 بريكو كيفيال
 املستشار الوزاري، اقتصاد املواد

 وزارة البيئة
 فنلندا

 279 250 295 358+  اهلاتف:
 pirkko.kivela@ym.fi  الربيد اإللكرتوين:

 

 

Pirkko Kivelä 

Ministerial Adviser, Material 

Economy/ 

Ministry of the Environment 

PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO  

PO Box 35, FIN-00023 

GOVERNMENT, Finland 

 

 
 النرويج

 توماس ايره زفريه
 كبري املستشارين
 وزارة املناخ والبيئة

 النرويج
 9090 2224 47+اهلاتف:  
 9563 2224 47+  الفاكس:

 sverre-thomas.jahre@kld.dep.no  الربيد اإللكرتوين:

 

 

 

 

 

Sverre Thomas Jahre 

Senior Adviser 

Ministry for Climate and 

Environment 

P.O. Box 8013 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Norway 

 

 املاحنون
 ياأملان

 مجهورية كوراي
 جنوب أفريقيا

 السويد )الوكالة السويدية للمواد الكيميائية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل(
 سويسرا

 فرنسا
 فنلندا

 هولندا
 االحتاد األورويب )املديرية العامة للبيئة، املديرية العامة للتعاون الدويل والتنمية(

___________ 

mailto:office.agriculture@mail.gov.vc
mailto:mlrids@yahoo.com
mailto:ppq@gov.vc
mailto:pirkko.kivela@ym.fi
mailto:sverre-thomas.jahre@kld.dep.no

