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  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

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

دارة الدولية للمواد تنفيذ النهج االستراتيجي لإل
   للتنفيذةالزمل ااملوارد املالية والتقنية: الكيميائية

  مسامهات اجلهات املاحنة لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي أمامعقباتالتقرير بشأن 
  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً
دورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة اإلعداد لل املناقشات غري الرمسية بشأن مت االقتراح يف  - ١

 بأن تقوم األمانة ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٣املواد الكيميائية اليت عقدت يف روما يف يومي 
ملسامهة مبوارد بإعداد تقرير عن العقبات اليت ميكن أن متنع اجلهات املاحنة، مبا يف ذلك الصناعة، من ا

 ومت التأكيد على أن يتضمن )١(.لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للموارد الكيميائية
 مع ومتشياً.  كعذر لعدم القيام بأي عملحىت ال تستخدمالتقرير احللول املمكنة ألي عقبات حتدد 

العقبات أمام متويل اجلهات املاحنة لتنفيذ الطلب املقدم خالل املناقشات غري الرمسية، تناقش هذه املذكرة 
التمويل متعدد األطراف : النهج االستراتيجي واحللول احملتملة هلا يف إطار فئات خمتلفة من املسامهات

 .والتمويل الثنائي والتمويل اخلاص
                                                

*  SAICM/ICCM.2/1.  
ملناقشات غري الرمسية بشأن اإلعداد للدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية تقرير ا  )١(

(SAICM/InfDisc/8) ٣٩، الفقرة.  



SAICM/ICCM.2/13 

2 

م يقوم االستعراض الشامل للعقبات احملتملة واحللول هلا على أساس، من بني مجلة أمور، الفه  - ٢
متاحة يف مجيع فهي بأن بينما املوارد هي لدعم أنشطة تنفيذ النهج االستراتيجي، من ناحية املبدأ، 

 بشأن إدارة من أجل األعمالليها أو توزيعها ع احلصول ال ميكنالقطاعات املواضيعية املختلفة، إال أا 
 من ها أو سحب جيرى حتريرهانسبياً موارد قليلة بأن، توحي الدالئل السردية فمثالً. املواد الكيميائية

  . اإلمنائيةلمساعدةلتعاون الالتمويل املتاح من خالل برامج 
 وجود نقص يف املعلومات بشأن األنشطة املضطلع ا يف تنفيذ النهج وتالحظ األمانة أيضاً  - ٣

 املعلومات وقد يؤدي االفتقار إىل. االستراتيجي من قبل مجيع األطراف الفاعلة، وليس فقط احلكومات
بشأن مسامهات اجلهات املاحنة املقدمة، سواء العينية أو املالية، إىل عقبات يف سبيل تقدمي تعهدات 

ومن املمكن أن يكون .  يف تقاسم العبء الشامله الذي مت إدراكزنضافية نتيجة لعدم التوا إمبوارد
 يف دعم مبا يف ذلك الصناعة، مفيداًالفهم الشامل للجهود املضطلع ا من قبل مجيع األطراف الفاعلة، 

  .هعن فصاحالذي مت اإلحساس باملسؤولية املشتركة وااللتزام اإل

   العقبات احملتملةعلىنظرة شاملة   - ثانياً

  التمويل متعدد األطراف  - ألف
يفتقر النهج االستراتيجي إىل آلية مالية خمصصة تقدم نقطة دخول واضحة وميكن الوصول   - ٤

 أنشطة التمكني اليت تغطيها بناء على تتعدىل اجلهات املاحنة ألنشطة النهج االستراتيجي إليها لتموي
 ويطلب من اجلهات املاحنة اليت تود تقدمي مسامهات مالية .ه االستئماينق وصندوةالسريعالبداية برنامج 

يد اآلليات بغرض دعم تنفيذ النهج االستراتيجي الرجوع إىل هياكل التمويل متعددة األطراف وحتد
 ألنشطة  واسعاً واليات واختصاصات آليات التمويل احلالية نطاقاًحتتويومع ذلك، ال . ذات العالقة

، توفر فرص متويل يف جماالت حمددة ومن مث ىوباألحر .اخلاصة متطلبات التمويلوالنهج االستراتيجي 
 الشامل مع الطابع ى تتمشارة املواد الكيميائية اليتتقدم نقاط دخول حمدودة لتمويل خمصص إلد

 مع خاصية األنشطة ىاليت تتمش(وقد تشكل خاصية متطلبات متويلها .  للنهج االستراتيجيوالتعميمي
 ىعقبات أمام اجلهات املاحنة اليت ترغب يف مواصلة سياسة شاملة تتمش)  اخلاصةاليت تقع حتت والياا

اجلوانب البيئية "م الثاين هنا الذي يشمل مع نطاق النهج االستراتيجي، كما نص على ذلك يف القس
 وقد يكون من الصعب على )٢(."واالقتصادية واالجتماعية والصحية والعمالة للسالمة الكيميائية

ارد مالية  اجلماعات احمللية املعنية بتخصيص مومواجهةاجلهات املاحنة بصورة خاصة تقدمي مربرات يف 
  أخرى ألنشطة تقع حتت آليات التمويل اليت جيرى تناوهلا أساساًمنائية وقطاعاتملتزم ا للمساعدة اإل

رؤية أقل للمسامهات املقدمة بغرض عرض التزام له طابع  وميكن أن توفر أيضاً. من قبل إدارات البيئة
  .شامل للنهج االستراتيجي

                                                
، الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية الشاملةاستراتيجية السياسة   )٢(

الفقرة  ٢، الفقرة SAICM/ICCM.1/7، )٢٠٠٦فرباير /اطـ شب٦ - ٤ديب،  (األوىلدورة  يف الأعمالهبشأن 
 .)أ(الفرعيـة 
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 يف تنفيذ النهج للمساعدة) احملتمل( اآلليات املالية القليلة ذات النطاق الكبري ىباعتباره إحد  - ٥
 لتمويل أنشطة النهج االستراتيجي ومن مث قناة االستراتيجي، ميكن أن يوفر مرفق البيئة العاملية مصدراً

 لتشجيع استخدام الشاملة لالستراتيجية ٢٠٠٧وبالرغم من تطور عام . ممكنة للتمويل للجهات املاحنة
العالقة، مثل تدهور األراضي وامللوثات العضوية أكرب االت تركيز مرفق البيئة العاملية احلالية ذات 

 واملياه الدولية، تظل هذه املنافذ، مع ذلك، تقتصر على مسائل وموضوعات حمددة وال توفر الثابتة
وبناء على ذلك، حثت بعض األطراف الفاعلة على . الفرصة لدعم الطابع الشامل للنهج االستراتيجي

 أعمالمرفق البيئة العاملية بغرض دعم يف نطاق " املواد الكيميائيةإلدارة "جماالت تركيز حمددة إنشاء 
وحىت يف حالة إنشاء جماالت تركيز، تظل هناك بعض احملدودية يف . املواد الكيميائية على حنو أوسع

 ألن استخدام موارد مرفق البيئة العاملية إىل املدى الكامل ألنشطة تنفيذ النهج االستراتيجي نظراً
التكاليف "غطي فقط تق البيئة العاملية يقتصر على أنشطة حتقق فوائد بيئية عاملية وميكن أن متويل مرف

 النقد الصادر عن البعض بأن استخدام مرفق البيئة العاملية  وتالحظ األمانة أيضاً)٣(".ضافيةاإل
وق متعدد وتنطبق جمادالت مماثلة على الصند.  وصعبةوعمليات املوافقة على املشروعات بطيئة جداً

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، الذي يشكل آلية مالية خمصصة للمواد املستنفدة لطبقة 
اق أقل للدعم املايل ألعمال إدارة املواد ط وتوحي واليته على حنو أكثر وجود ن)٤(.األوزون

دودة فقط ومع ذلك، تالحظ األمانة أن املعلومات احمل. الكيميائية بشكل أوسع من خالل الصندوق
  .تاحتها املتعلقة باحتمال أن يدعم الصندوق تنفيذ النهج االستراتيجي إقد مت

منائية متعددة األطراف احلالية نقاط دخول خمصصة لدعم وعلى العكس، ال توفر اآلليات اإل  -  ٦
ويوحي ). بطريقة غري مباشرة من خالل منافذ التنمية املستدامة(املساعدة يف إدارة املواد الكيميائية 

، إىل وزارات منائية املقدمة، مثالًمنطق النهج االستراتيجي، كما أشري إليه أعاله، أن املساعدة اإل
. الصحة كجزء من بناء القدرات ميكن وينبغي أن تشمل العمل الوقائي بشأن إدارة املواد الكيميائية

ملواد الكيميائية هي يف األساس  داخل اجلهات املاحنة واملتلقية بأن إدارة اخملومع ذلك، هناك مفهوم 
 من مسألة ترتبط بالتنمية املستدامة، وتوفر األخرية نقطة دخول إىل املساعدة مسألة بيئية بدالً

 ساساً أوباملثل، تتجه املؤسسات احلكومية الدولية اليت تتناول مسائل الصحة إىل التركيز )٥(.منائيةاإل
وليس على األبعاد ) ، عند حدوث تلوثالًمث(ميائية على اجلوانب العالجية إلدارة املواد الكي

للنهج االستراتيجي يف الدورة األويل للمؤمتر  أنه خالل التطور النهائي وتالحظ األمانة أيضاً. الوقائية
الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، اعترب بعض املشاركني أن مؤسسات مثل البنك الدويل ال ينبغي 

 خارج على أا النهج االستراتيجي حيث أعمال إدارة املواد الكيميائية مت إدراكها شارة إليها يفاإل
                                                

 .٣صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته، املادة   )٣(
 هيوني/ حزيران٢٩ - ٢٧لندن، ( من تعديل لندن، كما وافق عليه االجتماع الثاين لألطراف ١٠نظر املادة أ  )٤(

 .١٩٨٧ بروتوكول مونتريال لعام يف) ١٩٩٠
نظر  أ.آللية العاملية لألمم املتحدة ملكافحة التصحراتالحظ األمانة أن حتديات مماثلة مت حتديدها يف سياق   )٥(

الدراسة بشأن اخليارات املمكنة لآلليات املالية الدائمة واملستدامة الواردة يف مذكرة األمانة إىل االجتماع الثاين ملؤمتر 
خطرة ومبيدات آفات كيميائية مواد على  إجراء املوافقة املسبقة عن علم املتعلقة بتطبيقطراف يف اتفاقية روتردام األ

  .١٧٥، الفقرة UNEP/FAO/RC/COP.2/10) ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ - ٢٧روما، ( التجارة الدولية متداولة يف
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وكان البنك الدويل هو املؤسسة الوحيدة من تسعة . لحد من الفقرلنطاق والية البنك الرئيسية 
مل منظمات مشاركة ومراقبة للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية الذي 

ومع ذلك، يواصل البنك بأن . ربنامج البداية السريعةيتضمن يف جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين ل
 يف أعمال إدارة املواد الكيميائية بقدرة كبرية على مجع األموال أكثر من منظمات ً مهماًيكون العبا

  .حكومية دولية تعمل مباشرة يف تنفيذ النهج االستراتيجي
، ينظر إىل طابع النهج االستراتيجي باعتباره إطار سياسة استراتيجية وليس  عن ذلكوفضالً  -  ٧

لزام اإلويبدو االفتقار إىل .  عقبة أمام حشد املوارد يف بلدان اجلهات املاحنةعلى أنهآلية قانونية ملزمة 
ضافية يف  إشكل حواجزيالذي مييز النهج االستراتيجي عن الصكوك القانونية متعددة األطراف 

 التزامات ملزمة يف مواجهةتقدميها عند  حيث مربرات خمصصات امليزانية أسهل شد املوارد حملياًح
  . القانون الدويلىمبقتضمقدمة 

وباملثل، تتنافس املوارد املطلوبة لتنفيذ األنشطة بناء على النهج االستراتيجي مع جمموعة   -  ٨
اللتزامات املقدمة يف الدورة األويل للمؤمتر وبالرغم من أن ا. األولويات لعمليات ختصيص امليزانية

الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية واليت انعكست يف وثائق النهج االستراتيجي، فإن أهداف النهج 
طر  كعنصر مهم للتمويل متعدد األطراف بناء على أُاالستراتيجي مل يتم االعتراف ا بالكامل حملياً

  .لعالقةمنائية ذات ااملساعدة اإل
 للطلب القليل من قبل البلدان ألمهية املرتبطة ا هي نتيجة أيضاًإىل اإن االفتقار فومع ذلك،   -  ٩

 شاملةوبالرغم من أمهيتها كمسألة تنمية مستدامة .  مبرحلة انتقال اقتصاداا متر والبلدان اليتالنامية
 ما ، نادراً)ئي، من بني أشياء أخرىتؤثر على الصحة وسالمة العمال ونوعية املياه واألمن الغذا(

تتضمن إدارة املواد الكيميائية يف قائمة األولويات اليت تضعها البلدان النامية يف مشاوراا مع 
 ا إدارة املواد ى إن االفتقار إىل األولوية اليت حتظ.وكاالت املعونة الثنائية ومتعددة األطراف

د تقييم االحتياجات ووضع الربامج مع الوكاالت متعددة الكيميائية من قبل املتلقني للمعونة عن
وقد ال يتم االعتراف حباجات املسؤولني عن . األطراف قد تتسبب فيها املسائل املؤسسية والقدرات

إدارة املواد الكيميائية يف البلدان النامية يف امليزانيات الوطنية ووضع ختطيط التعاون يف مقابل 
، جتد وزارات البيئة من الصعب املنافسة مع طلبات امليزانية ًفمثال. لوية فائقة أوىالوزارات، اليت تتلق

بينما األخرية، من الناحية النظرية، ينبغي االعتراف ا يف . لدفاع والتعليم والصحةمن أجل ا
ن  من الوقائية اليت ميكالتخطيط الوطين، ويتجه التأكيد، كما ورد أعاله، على الربامج العالجية بدالً

 عن وفضالً. ، على صحة األم والطفلأن تتناول املشاكل الرئيسية للتلوث الكيميائي الذي يؤثر، مثالً
باهتمام كاف عند  إدارة املواد الكيميائيةحتظى قد تفتقر بعض البلدان إىل القدرة لضمان أن ذلك، 

وتالحظ األمانة أن  .تقييم االحتياجات وتقدمي طلبات من أجل التمويل بناء على اآلليات احلالية
 على املستوى الدويل ديات ويوفر إطار سياسة متفق عليهالنهج االستراتيجي نفسه يتناول هذه التح

، املسار العام لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف التخطيط الوطين وبالتايل  فمثالً)٦(.لعالجها

                                                
؛ استراتيجية السياسة ٢٧ و٢٦و ٩ و١ية، الفقرات نظر إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائأ  )٦(

؛ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد )ج(الفقرة الفرعية  ١٩ و‘١’ )و(  الفقرة الفرعية،١٧ الشاملة، الفقرتان
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ربنامج البداية  لالثالثت االستراتيجية  األولوياىمنائية هي إحدعالم عن أولويات املساعدة اإلاإل
 من املشروعات اليت يدعمها الصندوق االستئماين للربنامج  إن عدداً)٧(. للنهج االستراتيجيالسريعة

منائي  تيسريها من خالل الشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإليوجير
  .تتناول املسألة الرئيسية هذه

 يف تقدمي املنح الصعوبة، تالحظ األمانة أن بعض اجلهات املاحنة قد ترى درجة من وأخرياً  -  ١٠
وبينما قاعدة اجلهات . يف غياب تقاسم متساوي حلمل التمويل بني مجيع اجلهات املاحنة ذات العالقة

امج البداية ربناملاحنة عريضة، كما تبينها قائمة اجلهات املاحنة املسامهة يف الصندوق االستئماين ل
، يقدم عدد صغري من اجلهات املاحنة اجلزء األكرب من األموال ويقومون بذلك على حنو غري السريعة

  .مجايل احمللي للناتج اإلمتجانس، نسبياً

  التمويل الثنائي  - باء
متاثل العقبات واحلواجز أمام ختصيص املوارد ألعمال إدارة املواد الكيميائية من خالل   -  ١١

وبصورة خاصة، هناك .  الثنائي الكثري من املشار إليها فيما يتعلق بالتمويل متعدد األطرافالتمويل
افتقار لألولوية املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية يف نطاق عمليات ختصيص املوارد احمللية الواسعة اليت 

مثل، التنمية (تقوم على خدمة األولويات األخرى دون استكشاف واستغالل التآزرات احملتملة 
 مسائل إدارة املواد الكيميائية، باعتبارها كذلك، أمهية حمدودة نسبياًى وعلى العكس، حتظ). والصحة

 عن طلبات مساعدة تعلنيف إطار العمليات املضطلع ا لتقييم االحتياجات احمللية وصياغة أولويات 
  .من اجلهات املاحنة

  التمويل اخلاص  - جيم
طراف الفاعلة األستراتيجي على مراجع عديدة تشجع على التمويل من قبل النهج االحيتوي   - ١٢

 احلكومات يف إعالن ديب بشأن املؤمتر الدويل املعين بإدارة ت، لقد تعهدفمثالً. من غري احلكومات
مبواصلة حشد التمويل الوطين والدويل من مصادر عامة وخاصة "املواد الكيميائية املشاركة يف املؤمتر 

ىل توفري إالصناعة " عن ذلك، دعا النهج االستراتيجي وفضالً ".حياة إدارة املواد الكيميائيةلدورة 
املوارد، مبا يف ذلك مساعدات عينية، لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي ومواصلة مبادراته والبناء 

ل غري احلكومية يف  إىل األمواضايف أيضاً إ ومت تقدمي مرجع)٨(".عليها مبسؤولية اجتماعية وبيئية جيدة
  )١٠(.ضافة إىل ترتيبات متويل لألمانة، باإل)٩(برنامج البداية السريعةسياق 

                                                                                                                                                       
 املعتمد من ١/٤ ، التذييل األول بالقرارربنامج البداية السريعةاألولويات االستراتيجية والترتيبات املؤسسية ل: الكيميائية

 .)ج(الفقرة الفرعية  ٣ ، الفقرةاألوىلقبل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته 
ربنامج األولويات االستراتيجية والترتيبات املؤسسية ل: النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  )٧(

، األوىل املعتمد من قبل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته ١/٤رار ، التذييل األول بالقالبداية السريعة
 .)ج(الفقرة الفرعية  ٣ الفقرة

 .‘٣ ’)ب( الفقرة الفرعية ١٩ ة السياسة الشاملة، الفقرةاستراتيجي  )٨(
ربنامج تيجية والترتيبات املؤسسية لاألولويات االسترا: النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  )٩(

،  املعتمد من قبل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته األوىل١/٤، التذييل األول بالقرار البداية السريعة
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وبينما أعلنت . ، كانت املسامهات املعلنة من املصادر اخلاصة حمدودةومع ذلك، وعملياً  -  ١٣
انة أن  تالحظ األم)١١(،برنامج البداية السريعةاألطراف الفاعلة اخلاصة مسامهات عينية من خالل 

ويتناقض غياب متويل . وصولهزال يف انتظار  التمويل اخلاص احملدد لتنفيذ النهج االستراتيجي ما
خمصص للنهج االستراتيجي مع دورة رأس املال الكبرية الشاملة لصناعة املواد الكيميائية على نطاق 

املعلومات املتاحة عن ومع ذلك، فإن غياب التمويل اخلاص ميكن أن ينتج عن االفتقار إىل . العامل
، قد فمثالً. يف جماالت ذات عالقة بتنفيذ النهج االستراتيجي األنشطة اليت يضطلع ا القطاع اخلاص

تقوم الكثري من الشركات باالستثمار بشكل كبري يف برامج السالمة الكيميائية لعماهلا وزبائنها 
 عن ذلك، قد يوجد افتقار للوعي يتعلق ًوفضال. ولكن هناك قليل من املعلومات متاحة عن ذلك

 على بالنهج االستراتيجي خارج الدائرة احملدودة للمتحاورين واألطراف الفاعلة املهتمة، وأساساً
  .مستوى روابط الصناعة العاملية، اليت عملت على وضع النهج االستراتيجي

د عقبات عديدة فيما يتعلق ضافية متاحة لدى الصناعة، ميكن حتديإلمع افتراض أن املوارد ا  -  ١٤
، ختضع أوالً. باملسامهات املخصصة لتنفيذ النهج االستراتيجي بغض النظر عن االفتقار إىل الوعي

  األطراف الفاعلة لتقدمي مسامهاتالصناعة لنظم الضرائب احمللية ونظم املسامهة اليت تساعد مقاومة
دراك متويل تنفيذ النهج االستراتيجي إ ير عن ذلك، وقد ال جيوفضالً. ضافية على املستوى الدويلإ

تسويق املبادرات واالقتصاد يف  من خالل ًكدعم مباشر أو غري مباشر للعوائد االقتصادية، مثال
وميكن النظر إىل توفري الدعم املايل إىل أنشطة النهج االستراتيجي من خالل قنوات مثل . نتاجاإل

لتأثري نتيجة الشتراك  على أنه يقدم رقابة أقل ونطاق ليعةربنامج البداية السرالصندوق االستئماين ل
وهلذا، قد تفضل الصناعة الدعم املباشر ملشروعات حمددة ذات نتائج ملموسة . ة خمتلفةأطراف فاعل

  .حيث حتصل على اعتراف أوضح

  احللول املمكنة  - ثالثاً

  التمويل متعدد األطراف  -ألف 
النهج االستراتيجي فيما يتعلق بإدارة املواد  تنفيذ أهداف يبدو أن هناك جمال كبري لتحسني  - ١٥

منائية ووضعها يف مكان أعلى يف جدول أعمال التنمية الكيميائية عامة يف نطاقات املساعدة اإل
عراب عنه وقد يرغب املؤمتر يف إعادة تأكيد التزامه الذي مت اإل. الشامل للمستفيدين واجلهات املاحنة

ضافية لزيادة الوعي وبناء  إأنشطةبوميكن أن يتبع هذا االلتزام .  هذا الصدد يفيف دورته األوىل

                                                                                                                                                       
 ميكن للقطاع اخلاص هنشطة ومتهيد الطريق الذي عن طريقينبغي أن يساعد الربنامج على حتديد األ ("٥الفقرة 

إىل [...]  عن ذلك، يدعو الربنامج ، وفضالً[...]ساعدته، مبا يف ذلك الصناعة واملنظمات غري احلكومية األخرى م
 ").التعاون اخلاص

 .‘٣’) و( الفقرة الفرعية  ،١٩استراتيجية السياسة الشاملة، الفقرة   )١٠(
النهج االستراتيجي، اليت أعدت لالجتماع نظر املرفق باء من مذكرة األمانة بشأن مسامهة الصناعة يف تنفيذ أ  )١١(

 واملتاح على ٢٠٠٨فرباير / شباط١١الثاين للجهات املاحنة للنهج االستراتيجي الذي عقد يف باريس، 
http://www.saicm.org.  

http://www.saicm.org
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 مصمم ملساعدة حتديد ومتهيد الطريق لألنشطة برنامج البداية السريعةوتالحظ األمانة أن . القدرات
  )١٢(.مساعدا من خالل التعاون متعدد األطراف، من بني أشياء أخرىاليت ميكن 

كن تعزيز احلصول على متويل متعدد األطراف من خالل مزيد من  عن ذلك، ميوفضالً  -  ١٦
يشمل هذا زيادة الوعي فيما بني و.  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةالشاملالترويج لفهم الطابع 

األطراف الفاعلة يف قطاعي الصحة والتنمية فيما يتعلق بأمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من 
  )١٣(.لعامة والوقاية، مع التنمية املستدامةأجل الصحة ا

ضافة إىل تنفيذ التدابري املتصورة يف النهج االستراتيجي فيما يتعلق باملعوقات الواردة باإل  -  ١٧
ترتيبات احلالية أو أعاله، ميكن أن يوفر إنشاء آلية متويل مستدامة، سواء قائمة على أساس ال

 املاحنة ولطلب املتلقني لتمويل خمصص ألنشطة إدارة املواد  لتقدمها للجهاتضافياً إًخارجها، زمخا
وتتراوح احللول احملددة اليت يرغب املؤمتر يف النظر فيها ما بني توسيع اآلليات احلالية، . الكيميائية

  )١٤(.مثل مرفق البيئة العاملية أو الصندوق متعدد األطراف، و إنشاء آليات جديدة
ضافية، وهلذا حتتاج إىل أن  إ ذاا لن حيقق موارد حديفومع ذلك، فإن وجود آلية   -  ١٨

 اجلهات املاحنة بني مجيع األطراف الفاعلة عبءإن تقاسم . يصاحبها التزام باملسامهة مبوارد مالية
  .للنهج االستراتيجي سييسر دعم هذا االلتزام

بدو أن هناك العديد يف غياب آلية مالية طويلة األجل خمصصة لتنفيذ النهج االستراتيجي، ي  -  ١٩
، ميكن االستخدام إىل أوالً. من احللول الفورية ذات جدوى لدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

مج  عن طريق االستفادة من التمويل احملتمل هلذا الربنابرنامج البداية السريعةحد كبري إطار 
إن . ئة العاملية ومتويل آخر البحث عن متويل من مرفق البييكمصاحب ملشروعات أكرب حيث جير

فراج عن املوارد املتاحة من خالل حل  ذا املعين سيساهم حنو اإلبرنامج البداية السريعةاستخدام 
وباملثل، ميكن . متطلبات التمويل املشترك الذي قد جيد مقدمو الطلبات من الصعب االمتثال إليه

تساهم يف تنفيذ النهج  نشطة التمويل اليت ألاستكشاف ما إذا كانت اآلليات احلالية توفر نطاقاً
، ما إذا كان ميكن لبعض أعمال إدارة املواد الكيميائية الواسعة أن ترتبط  مثالً- االستراتيجي 

وباملثل، ميكن تشجيع اشتراك هياكل التمويل . مبشروعات األوزون للصندوق متعدد األطراف
.  الدويل، يف تنفيذ النهج االستراتيجيعريضة، مثل البنكالواليات المتعددة األطراف ذات 

ميكن تعديل إجراءات التمويل وتقدمي الطلبات احلالية بغرض أن تكون أكثر ضافة إىل ذلك، وباإل
                                                

 األولويات االستراتيجية والترتيبات املؤسسية: نظر النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةأ  )١٢(
 املعتمد من قبل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته ١/٤، التذييل األول بالقرار ربنامج البداية السريعةل

 .٢، الفقرة األوىل
نظر ورقة أمنائية الرمسية والصحة وإدارة املواد الكيميائية، من أجل مناقشة الصالت بني املساعدة اإل  )١٣(

فرباير / شباط١١أعدا أمانة النهج االستراتيجي للدورة الثانية للجهات املاحنة املعقودة يف باريس، املعلومات اليت 
 .http://www.saicm.orgوهي متاحة على  ٢٠٠٨

نظر مذكرة األمانة بشأن التمويل طويل األجل لتنفيذ النهج االستراتيجي اليت أعدت للدورة الثانية للمؤمتر أ  )١٤(
  .SAICM/ICCM.2/12، الوثيقة )٢٠٠٩مايو /يار أ١٥ – ١١جنيف، (املواد الكيميائية الدويل إلدارة 

http://www.saicm.org
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 تتمكن أهداف إدارة املواد الكيميائية الواسعة من أن تقع يف نطاق األنشطة املؤهلة مرونة حىت
لطلبات وتوفري مزيد من املساعدة لتعزيز احلصول ، ميكن تبسيط إجراءات تقدمي اوأخرياً. للتمويل

  .عليها

  التمويل الثنائي  - باء
حللول احملددة فيما يتعلق بالتمويل متعدد األطراف، فإن وضع إدارة املواد الكيميائية اومثل   -  ٢٠

على جدول أعمال التنمية للبلدان املتلقية واجلهات املاحنة سيكون مفتاح ضمان أن أنشطة إدارة 
، من بني أمور أخرى، مصمم لإلدارة برنامج البداية السريعةإن . واد الكيميائية متول مبا فيه الكفايةامل

بلغ عن أولويات تعاون يالسليمة للمواد الكيميائية بشكل عام يف االستراتيجيات الوطنية وبالتايل 
اعدة هلا من خالل التعاون منائية وتقدم املساعدة يف حتديد األنشطة اليت ميكن تقدمي مساملساعدة اإل

 وبناء على الدروس املستفادة حىت اآلن وبغرض ضمان االستمرار، قد يرغب املؤمتر يف )١٥(.الثنائي
  .النظر يف متديد والتوسع يف واليته إىل ما بعد احلد الزمين البالغ سبع سنوات

يج لفهم الطابع ميكن تعزيز احلصول على متويل متعدد األطراف من خالل مزيد من الترو  -  ٢١
ضافية لبناء القدرات وزيادة ، ميكن لألنشطة اإلفمثالً.  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةالشامل

 عن ذلك، ينبغي اختاذ تدابري لتوليد وفضالً. الوعي أن تدعم بفاعلية الوسائل من أجل هذه الغاية
منائية يف ورقات التنمية ني األهداف اإلمزيد من احلوافز إلدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ب

، ميكن حتديد فمثالً. املستدامة للحكومات الوطنية واملساعدة القطرية واستراتيجيات احلد من الفقر
وينفذ ممارسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مثل ها بلد نام إذا مل يعتمد بدالتكاليف اليت يتك

  )١٦(. الطبية وخسارة إنتاجية العمالتكاليف التنظيف البيئي والتكاليف

  التمويل اخلاص  - جيم
 احلصول على فهم شامل للمسامهات املقدمة يوفيما يتعلق بالتمويل اخلاص، من الضرور  -  ٢٢

من األطراف الفاعلة غري احلكومية، مثل الصناعة واملؤسسات اخلاصة، حنو تنفيذ أنشطة النهج 
ضافية على حنو مشترك  إكن استكشاف جماالت مسامهاتوعلى أساس هذا الفهم، مي. االستراتيجي

  .من قبل مجيع األطراف الفاعلة للنهج االستراتيجي
 وجود مناهج إبتكارية لتلبية الوعود احملددة للصناعة يوفيما يتعلق بالصناعة، من الضرور  -  ٢٣

سؤولية االجتماعية املشاركة، مثل اعتبارات فعالية التكلفة والتجديد، واستكشاف مستوى البناء للم
ضافية للصناعة للمسامهة من خالل آليات دولية  إوهناك حاجة حلوافز. واعتراف اجلمهور ا

                                                
األولويات االستراتيجية والترتيبات املؤسسية : نظر النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةأ  )١٥(
لدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته  املعتمد من قبل املؤمتر ا١/٤، التذييل األول بالقرار ربنامج البداية السريعةل

 .)ج( الفقرة الفرعية  ٣ و٢، الفقرتان األوىل
نظر الدراسة بشأن اخليارات املمكنة آلليات مالية دائمة ومستدامة الواردة يف مذكرة األمانة لالجتماع أ  )١٦(

، )٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين األ١٣ - ٩جنيف، (الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام 
UNEP/FAO/RC/COP.3/13  ١٠٨الفقرة.  
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 ص استكشاف توفري االعتراف والفروميكن أيضاً.  من الثنائيةًألهداف النهج االستراتيجي، بدال
على أا طبقة الستراتيجي وال ينبغي النظر إىل املساعدة يف تنفيذ أهداف النهج ا. املسؤوليةلبيان 

أخرى للبريوقراطية متعددة األطراف، ولكن كوسيلة لبيان االلتزام باإلدارة السليمة للمواد 
وباملثل، ينبغي دعم الصالت بني النهج االستراتيجي والكيانات احلالية للترويج للتعاون . الكيميائية

التفاق العاملي لألمم التعاون والعمل مع ا، ميكن أن يوفر ًفمثال. العام واخلاص ومسؤولية الشركات
 عن ذلك، ينبغي املزيد من  وفضالً)١٧(. مت حتديدهااملتحدة فرصة للتغلب على بعض املعوقات اليت

وحساا بغرض تقييم فوائد اإلدارة السليمة للمواد  دراسة تكاليف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
، تالحظ األمانة أن املشاركة املعززة وأخرياً. ج طويل األجلنتاالكيميائية على أساس الربح واإل

  . تزيد اشتراك الصناعةللصناعة ستمكن من فهم أفضل لالحتياجات ومن مث احللول املمكنة اليت

  قيام األمانة جبمع األموال  - دال
وتنوع ضافية للعمل حنو توسع  إتالحظ األمانة يف هذا الصد أن باستطاعتها االضطالع جبهود  - ٢٤

ضافيني  إوعلى أساس توافر موظفني.  االستراتيجي يف فترة ما بني الدوراتللنهجقاعدة اجلهات املاحنة 
يف األمانة، ميكن هلذه اجلهود أن تركز على البحث عن مصادر جديدة مثل املؤسسات والصناعة 

 لدان املتقدمة اليتومصارف التنمية اإلقليمية وحكومات االقتصادات الصناعية اجلديدة وحكومات الب
ضافة إىل تشجيع اجلهات املاحنة احلالية على املسامهة ظلت حىت اآلن غائبة عن قائمة اجلهات املاحنة، باإل

ويتطلب هذا جهود مجع أموال مستدامة وجديدة ومستهدفة بعناية . بشكل أكثر بالنسبة لقدرا
  .ومباشرة أكثر

__________  

                                                
  : نظر أملزيد من املعلومات بشأن االتفاق العاملي لألمم املتحدة  )١٧(

http://www.unglobalcompact.org/IssuesLEnvironment/index.html.  

http://www.unglobalcompact.org/IssuesLEnvironment/index.html

