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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

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

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

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

  إضافة

يذي لربنامج البداية السريعة إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد إضافة إىل تقرير الس التنف
  **الكيميائية يف دورته الثانية

أُعد تقرير الس التنفيذي لربنامج البداية السريعة إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف   - ١
مايو وكانون /بني أيار ما، يف الفترة SAICM/ICCM.2/INF/30 دورته الثانية، الوارد يف الوثيقة

لومات املتاحة حىت ويتضمن التقرير املع. ، واعتمده الس التنفيذي يف اجتماعه الرابع٢٠٠٨ ديسمرب/األول
يتعلق منها مبستوى املسامهات وحالة مشروعات الصندوق   ، وخصوصاً ما٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين

 ٢٠٠٨ نوفمرب/رين الثاينبني تش الية معلومات مستحدثة تغطي الفترة ماوتتضمن اإلضافة احل. االستئماين

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  

بيد أن  .SAICM/ICCM.2/INF/30 يف الوثيقة فقط اإلنكليزية التقرير باللغةة الكاملة من النسختتوفر و  **
  .SAICM/ICCM.2/5يف الوثيقة ت األمم املتحدة الرمسية الست ان بلغاه التنفيذي يتوفرالتقرير وموجزمقدمة ذلك 
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وميكن االطالع على بيانات تكميلية مفصلة عن تشغيل برنامج البداية السريعة . ٢٠٠٩أبريل /ونيسان
  .SAICM/ICCM.2/INF/30/Add.1بالرجوع إىل الوثيقة 

عقدت جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين وباإلضافة إىل االجتماعات املشار إليها يف التقرير،   - ٢
 يف جنيف، حتت رئاسة السيد روبرت فيسر، ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧ و١٦اعها السابع يومي اجتم

 ٢٣لس التنفيذي يومي وعقد االجتماع الرابع للمج. من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  . يف جنيف٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤و
يقرب  ، تعهدات مبسامهات يبلغ جمموعها ما٢٠٠٦ لصندوق االستئماين، منذ سنةوقد تلقى ا  - ٣

وخالل ست جوالت للنظر يف الطلبات، وافقت جلنة تنفيذ الصندوق . دوالر  ١٩ ٣١٣ ٠٠٠ من
 وباإلضافة إىل ذلك، )١(.دوالر ١٦ ٠١٩ ٩٨٦ االستئماين على مشروعات يبلغ جمموع قيمتها

يف املائة من اإلنفاق لتغطية املهام اليت يقوم ا بصفته أمني  ٥ ة للبيئة نسبةيتقاضى برنامج األمم املتحد
رب من يق وبعد االنتهاء من مجيع عمليات اإلنفاق سيبلغ جمموع هذه الرسوم ما. الصندوق االستئماين

، ومع أخذ سداد التعهدات اليت أمكن احلصول عليها يف ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان. دوالر ٧٩٦ ٠٠٠
   دوالر تقريباً، منها ٢ ٥٠٦ ٠٠٠ تقبل، كان رصيد األموال يف الصندوق االستئماين يبلغاملس

دوالر خمصصة ملشروعات ذات صلة بتنفيذ االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف يف  ٢ ٢٤٢ ٠٠٠
ية البلدان األفريقية، وبلدان منطقة الكارييب واحمليط اهلادئ مبوجب شروط اتفاق التمويل مع املفوض

، كان جمموع املسامهات املالية واملسامهات النوعية احملسوبة يبلغ ٢٠٠٩ أبريل/نيسان  ويف.األوروبية
وقد قُدمت مسامهات نوعية إضافية يف شكل وقت عمل املوظفني وغري ذلك . دوالر ٢٣ ٦٩٠ ٤٠٠

  .من املوارد لتنفيذ الربنامج واملشروعات
 يف الطلبات اليت تلقاها الصندوق االستئماين، تلقت وخالل الدورات الستة األوىل للنظر  - ٤

وبعد فحص األمانة للطلبات الستكماهلا والتحقق من أحقيتها، قامت . اقتراحاً مبشروعات ١٨٥األمانة 
 يبلغ جمموع التمويل مشروعاً ٨٢طلباً، ووافقت على  ١٥١جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين بتقييم 

مشروعاً وإعادة  ٥١وباإلضافة إىل ذلك، أوصي باستكمال . دوالراً ١٦ ٠١٩ ٩٨٦ وحنالالزم هلا 
منظمة من منظمات  ١٢حكومة و ٧٤واملشروعات اليت متت املوافقة عليها ستقوم بتنفيذها . تقدميها

بلداً من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية  ٣٥بلداً، منها   ٧٦اتمع املدين، وسوف تتضمن أنشطة يف 
  .ميةالصغرية النا

ومشروعات اجلولتني األوىل والثانية تتقدم، واقترب العديد من مشروعات اجلولة األوىل من   - ٥
ء من عدد قليل من مشروعات اجلولة األوىل يف الوقت احملدد، ولن يكون من املمكن االنتها. االكتمال

وقد بدأ تنفيذ معظم املشروعات اليت . ويف هذه احلالة سيكون من الالزم طلب متديد هذه املشروعات
  .متت املوافقة عليها يف اجلولتني الثانية والثالثة، وتنفيذها يتقدم وفقاً خلطط العمل واألهداف

                                                
 ٢ ٢٣٢ ١٥٥ دوالر يف اجلولة الثانية، ١ ٨٦١ ٨٤١ دوالر يف اجلولة األوىل، ١ ٩٦٦ ٢٦٢يشمل اموع   )١(

 ١ ٩٩٩ ٧٣٤ودوالر يف اجلولة اخلامسة،  ٤ ٠٧١ ٤٨٩ دوالر يف اجلولة الرابعة، ٣ ٨٨٨ ٥٠٥ دوالر يف اجلولة الثالثة،
  .اجلولة السادسةدوالر يف 
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مشروعاً متت املوافقة  ٧٤ مشروعاً من بني ٤٦هذه اإلضافة، كان تنفيذ ويف وقت إعداد   - ٦
تكن أربعة مشروعات يقوم  عليها يف اجلوالت اخلمس جيري وفقاً لالتفاقات اخلاصة بكل منها، ومل

بتنفيذها فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة تتطلب عقد اتفاق بني الربنامج واحلكومة أو 
وبالنسبة لثالثة . مشروعاً معلقة إىل حني االنتهاء من اتفاقات التنفيذ ٢٤نظمة املستفيدة، وبقي امل

مشروعات من الفئة األخرية، قام الربنامج بالتوقيع على االتفاقات وأرسلت إىل الوكاالت التنفيذية وإىل 
تسعة مشروعات أخرى وهي وقد أعدت مشروعات االتفاقات اخلاصة ب. اجلهات الطالبة للتوقيع عليها

 إعداد ثالثة اتفاقات أخرى، وتوجد تسعة ىرجيو. يف انتظار تعليقات الوكاالت التنفيذية أو احلكومات
اتفاقات أخرى معلقة انتظاراً ملا تسفر عنه املشاورات اخلاصة باجلوانب القانونية بني الربنامج 

وقد أسفرت املشاورات ). منظمة الصحة العاملية، وائيإلمنابرنامج األمم املتحدة (والوكاالت التنفيذية 
مع الربنامج عن التوصل يف الفترة األخرية إىل الشكل القانوين الذي سيستخدم بالنسبة للمشروعات 

وبالنسبة للمشروعات . تكتمل بعد  املعلقة، بينما تتقدم املشاورات مع منظمة الصحة العاملية ولكنها مل
ليها يف اجلولة السادسة للنظر يف الطلبات، من املتوقع وضع الترتيبات اخلاصة الثمانية اليت متت املوافقة ع

  .، بشرط تلبية الشروط بالنسبة للمشروعات اليت كانت املوافقة عليها مشروطة٢٠٠٩ ا يف أواخر
 يف ما يتعلق بتحقيق األهداف ٢٠٠٩  إىل٢٠٠٧وقد حتقق تقدم طيب يف الفترة من   - ٧

راجع الوثيقة  (٢٠٠٧ برنامج البداية السريعة اليت اعتمدها الس التنفيذي يف خطة عمل املوضوعة يف
SAICM/ICCM.2/INF/24 .(٧ ٦٧٨ ٠٠٠  حنو٢٠٠٧ وقد بلغ جمموع األموال اليت أمكن مجعها لسنة 

وقد بلغت .  دوالرنييمال ٦,٦ – ٦,٣بني  دوالر، وبذلك تكون قد تعدت الرقم املستهدف وهو ما
– ٦,٦ دوالر، أي أقل من الرقم املستهدف وهو ٥ ٣٤٢ ٠٠٠  حنو٢٠٠٨  لسنةقيمة التعهدات

ويتراوح . دوالر ٣٨٦ ٠٠٠  حىت اآلن حنو٢٠٠٩  وبلغت التعهدات لسنة.  دوالرنييمال ٧,٢٥ 
، قدمت ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦ويف الفترة . ملون دوالر ٧,٩ – ٦,٩ بني ٢٠٠٩ الرقم املستهدف لسنة

احنة أكثر من مسامهة واحدة للربنامج، مما يليب هدف اخلطة يف هذا يف املائة من اجلهات امل ٦٠نسبة 
، باإلضافة إىل ٢٠٠٩وقدمت جهتان ماحنتان جديدتان مسامهات للصندوق االستئماين يف . الصدد

ومل يتحقق بعد توسيع قاعدة . ٢٠٠٨  واثنتان يف سنة٢٠٠٧أربعة جهات ماحنة جديدة يف سنة 
  .حكومية وكيانات صناعية  غرياجلهات املاحنة لتشمل كيانات

بلداً من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية  ٣٥وقد قدم الصندوق االستئماين الدعم بالفعل إىل   - ٨
بلداً من البلدان النامية والبلدان اليت  ٧٤ بلداً، وإىل ٥٧النامية الصغرية من بني اموع املستهدف وهو 

ومنذ اعتماد خطة العمل، أنفقت . بلداً ٩٥ اموع املستهدف وهو متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من بني
يف املائة من األموال املتاحة يف كل جولة، مبا يف ذلك  ١٠٠جلنة تنفيذ الصندوق االستئماين نسبة 

يف املائة من جمموع األموال  ١٠املوافقة على مشروعات يقوم بتنفيذها اتمع املدين تصل نسبتها إىل 
  .يف كل جولةاملتاحة 

__________  


