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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 
  املوارد املالية والتقنية الالزمة للتنفيذ: الكيميائية

ن اخلاص موجز وتعليق على الطلبات املقدمة من أصحاب املصلحة استجابة لالستبيا
  دارة الدولية للمواد الكيميائية االستراتيجي لإلبالترتيبات املالية للنهج

  ن األمانةمذكرة م
  موجز تنفيذي

تشمل وظائف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية العمل على ضمان توافر املوارد املالية   - ١
والتقنية الضرورية لتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وتقييم أدائه املتعلق 

 منظمات حكومية دولية ٤ حكومة، و٢٢يف هذه املذكرة، من  ةزوجاملوقد مت تلقى الطلبات . بالتمويل
. لنهج االستراتيجيلترتيبات املالية ل منظمات غري حكومية استجابة الستبيان أصدرته األمانة بشأن ا٥و

. والغرض من االستبيان هو مجع معلومات ملساعدة أصحاب املصلحة يف اإلعداد للدورة الثانية للمؤمتر
 ٢٤ و٢٣ الطلبات قبل املناقشات التمهيدية غري الرمسية اليت عقدت يف روما يومي ومتت عملية تقدمي

وصدرت نسخة سابقة من هذه املذكرة عن املناقشات غري الرمسية . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 باآلراء أن حييط علماًوقد يود املشاركون يف الدورة الثانية للمؤمتر . SAICM/InfDisc/3بوصفها الوثيقة 

  . أداء متويل النهج االستراتيجيليت أعرب عنها املستجيبون أثناء نظرهم يفا
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  جهوداًثرياً من احلكومات واملنظمات بذلتوكشفت اإلجابات على االستبيان عن أن ك  - ٢
وبالنسبة . كبرية لدعم التمويل ألهداف النهج االستراتيجي على الصعيدين الوطين ودون الوطين

دعم، يف معظم األحيان، إدماج أهداف النهج االستراتيجي يف وثائق للحكومات تضمن ذلك ال
وأشارت حكومات بعض البلدان املتقدمة إىل أن اخلطط والتقييمات القائمة املتعلقة . التخطيط الرمسية

ويبدو أن كثرياً من حكومات . بإدارة املواد الكيميائية تعرب بوضوح عن أهداف النهج االستراتيجي
مية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال اليت أجابت على االستبيان تعتمد على مشاريع البلدان النا

وقدم . يف إطار برنامج البداية السريعة كوسيلة لتقييم االحتياجات وإدماج أهداف النهج االستراتيجي
قتصادية تقارير عن استخدام األدوات االلالستبيان كثري من حكومات البلدان املتقدمة اليت استجابت 

وبغض النظر عن وضوح أمهية االستثمارات لتنفيذ النهج . لدعم تكاليف إدارة املواد الكيميائية
االستراتيجي على املستوى الوطين، فرمبا ميكن مالحظة أن جانباً صغرياً نسبياً من البلدان النامية والبلدان 

تكون هذه البلدان اليت رمبا يفترض أن اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال قد أجابت على االستبيان و
رة العامة للجهود املبذولة لدعم  ذلك بأن الصوحيويو. لتزاماًاأجابت هي البلدان األنشطة واألكثر 

) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(ويل النهج االستراتيجي على املستوى الوطين يف املرحلة األولية من عملية التنفيذ مت
 أثناء اإلعداد التمستقارير العامة عن تنفيذ التقدم احملرز اليت ورمبا تقدم الت. رمبا تكون أقل إجيابية

  . الثانية للمؤمتر مؤشرات إضافيةللدورة
بادرات امل اإلجابات على األسئلة اخلاصة بتعزيز الشراكات يف جمال الصناعة أن ويستدل من  - ٣

ومتيل . يلة للغاية نسبياً كانت قل يف هذا اال منذ اعتماد النهج االستراتيجيختذتاجلديدة اليت ا
ات البلدان املتقدمة إىل اإلشارة إىل أن املبادرات احلالية أو االستجابات للتطورات األخرى من حكوم

وهناك منظمة حكومية دولية ذات والية حمددة تتعلق .  كانت كافيةقبيل التشريعات املطبقة إقليمياً
لى االستبيان  إجابات عومل ترد. بالتنمية الصناعية لديها برامج فعالة لتعزيز الشراكات يف جمال الصناعة

  .من رابطات الصناعة
وتشري اإلجابات إىل أن القيام بعمل جديد إلدماج أهداف النهج االستراتيجي يف التخطيط   - ٤

الوطين للتعاون يف جمال املساعدة اإلمنائية جارٍ يف عدد كبري من البلدان النامية والبلدان اليت متر 
ما ك.  عامل تيسري أساسي يف هذا الصددج البداية السريعة كانبرنام مبرحلة انتقال وأن اقتصاداا

، ويف بعض األحيان  أن إدارة املواد الكيميائية املهمةمن احلكومات املاحنة أكدت جمموعة صغرية
ويف . أهداف النهج االستراتيجي بالتحديد، انعكست يف عمليات التعاون يف جمال التخطيط اإلمنائي

إدارات مجيع املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة حني أن جمالس 
 بالنهج االستراتيجي، فإن اإلجابات احملدودة على االستبيان مل تبني للمواد الكيميائية قد اعترفت رمسياً

دمي ع تق ومن املتوق.إىل أي حد انعكست أهداف النهج االستراتيجي يف أنشطة معظم املنظمات
  .ة الثانية للمؤمتر يف هذا الصدد يف الدورلمعلومات أمش
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 ذيومل تقدم اإلجابات على االستبيان سوى حملة عن استخدام املصادر احلالية للتمويل العاملي   - ٥
وقد يكون من . الصلة، مثل مرفق البيئة العاملية، والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ برتوكول مونتريال

املنفذة للحصول على  مع األمانات ذات الصلة والوكاالت أكثر انتظاماًء حبث مباشر الضروري إجرا
  .صورة حقيقية

ونظراً ألن برنامج البداية السريعة هو اآللية الوحيدة اجلديدة املكرسة خصيصاً لدعم األنشطة   - ٦
بات على األسئلة  أن تكون اإلجااملستغرباألولية للتمكني من تنفيذ النهج االستراتيجي، فليس من 

. وكانت هذه اإلجابات مزودة ببيانات إضافية مقدمة من األمانة. املتعلقة ذا الترتيب مكثفة نسبياً
وكانت التعليقات خبصوص كفاية فعالية الربنامج إجيابية بوجه عام، على الرغم من أن بعض من أجابوا 

ى بعض ممن أجابوا أن هناك حاجة ملزيد ريو. ع إىل أن التأخري اإلداري أثّر على البدء يف املشارياأشارو
بالتقدم رادى البلدان سمح لفيمن املوارد وأنه ينبغي رفع القيود املفروضة على عدد من املشاريع اليت 

  .ا
وتود األمانة أن تعرب عن تقديرها للحكومات واملنظمات اليت قدمت مسامهات مالية وعينية   - ٧

وكانت املوارد كافية لألمانة للوفاء مبعظم هذه املهام يف إطار . مبهامهاسخية مكنت األمانة من الوفاء 
املرحلة األولية من تنفيذ النهج االستراتيجي ومع ذلك، فما زالت توجد حتديات متعلقة مبواصلة 

  .ا أثناء الدورة الثانية للمؤمترالتمويل يتعني مناقشته
ها احلاجة إىل حسم الترتيبات املتعلقة بتمويل ومثة مسائل إضافية طرحها من قدموا الردود من  - ٨

 إتاحةتنفيذ النهج اإلستراتيجي بعد برنامج البداية السريعة، بغية توسيع نطاق قاعدة املاحنني، وحتسني 
لية التكنولوجيا العملية، وحتسني املشاركة املتعددة القطاعات يف النهج االستراتيجي وجعل الترتيبات املا

  .أكثر مرونة
__________  


