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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  يالبيئي الوزاري العالم

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت (أ) و(و) ٤ انالبند

  قضايا السياسات العامة: حالة البيئة؛ البيئة والتنمية

خيارات تمويل المواد الكيميائية والنفايات: تنفيذ مقررات مجلس شأن العملية التشاورية ب
  ١٢/٤ - إ.ود ٢٦/٧و ١١/٨ - إ.اإلدارة د

  تقرير المدير التنفيذي

  املوجز
ج متكامل قرتح املديعرض هذا التقرير مُ    تمويل اإلدارة السليمة للمواد لير التنفيذي بشأن 

ية ائيجة الصادر عن جملس اإلدارة وكنت ١٢/٤ - .إاملقرر ديف ب و طلللم وفقاً  ،الكيميائية والنفايات
  خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات. شأن للعملية التشاورية ب

اتفاقية يف  التشاورية أثناء االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف وكان املدير التنفيذي قد أطلق العملية  
احلاجة املتزايدة  تلبيةدف وذلك ، ٢٠٠٩مايو أيار/يف  دو عقامللوثات العضوية الثابتة، امل استكهومل بشأن

نفس يف  واالرتقاء ،ر وكاٍف وميسور جلدول أعمال املواد الكيميائية والنفاياتإىل متويل مستدام ومستقِ 
  األولوية السياسية املمنوحة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. ستوىمبلوقت ا

ا قمتويل املواد الكيميائية والنفايات  بشأن خياراتلعملية التشاورية لوعقب مخسة اجتماعات    اد
ا  الوثيقة اخلتامية تتضمن، ٢٠١١و ٢٠٠٩ بني عاميالبلدان   لعمليةلغري املتفاوض بشأ

(UNEP/GCSS.XII/INF/7) من  إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتمتويل ابشأن نهجًا متكامًال ق
 إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتاج امإد :يعزز بعضها البعض، وهيخالل ثالثة مسارات متكاملة 

أو  ،ةجمال تركيز لدى مرفق البيئة العامليالتمويل اخلارجي من خالل و إشراك الصناعة؛ و التخطيط اإلمنائي؛ يف 
  .على غرار الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيالصندوق  وأصندوق استئماين؛ 

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
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دورته االستثنائية  يفإىل جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي  اً وقدم املدير التنفيذي تقرير 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢٨تاريخ حىت  ،التشاورية العملية عما متخضت عنه ةالثانية عشر 

(UNEP/GCSS.XII/8)يف لنهج املتكامل الذي ُعرضل وصف . ويعرض التقرير مجلة أمور، من بينها 
 همقرر يف  ،إىل املدير التنفيذي جملس اإلدارةللتقرير، طلب  واستجابةً عملية التشاورية. لل اخلتاميةوثيقة ال

دف لدعم تقدمي ال ، أن يواصل١٢/٤ -  إد   املضي يف إعداد وثيقة ختامية تستند إىللعملية التشاورية 
للنظر فيه واحتمال اختاذ من خالل عملية تشاورية،  هاملشورة بشأن مستقياً ، وأن يُعد مقرتحاً النهج املتكامل 

  دورته السابعة والعشرين.يف  جملس اإلدارة من قرار بشأنه
الذي الكيميائية والنفايات بشأن النهج املتكامل لتمويل اإلدارة للمواد  ويرد مقرتح املدير التنفيذي

  .هذا التقريرالرابع من  فرعاليف  ،نياحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخر االعتبار املشورة الواردة من يف  يأخذ
منائي التخطيط اإليف  ة للمواد الكيميائية والنفاياتاج اإلدارة السليممإدمساري املقرتح ويستكمل 

مرفق البيئة دى متكامل ل ُمنقحٍ  جمال تركيزٍ يف  املواد الكيميائية والنفايات مجع ، فيقرتحوإشراك الصناعة
صندوق  مع، ةمرفق البيئة العامليدى لتجديد املوارد لاجليدة األداء ، ومن مث استخدام اآللية احلالية العاملية

ذه الطريقة يرمي املقرتح ينشأ من خالل كيان مناسبو  باملواد الكيميائية والنفايات يُعىنبرنامج خاص  . و
اليت ات األخرى إىل التجاوب مع اآلراء اليت أعربت عنها احلكومات أثناء العملية التشاورية ومع املشور 

 يسعي هذا و . هقرتحِ مُ ُقدمت إىل املدير التنفيذي بشأن 
ُ
دعم ملسألة  ،متوازنةصورة بأيضًا إىل التناول، قرتح امل

  رىيوباإلضافة إىل ذلك غرار الصندوق املتعدد األطراف. ض البلدان إلنشاء صندوق على بع
ُ
قرتح أن امل

الوحدات  تعزيزمن خالل إنشاء أو وذلك  ،ينبغي أن تكون جزًء من النهج املتكامل أنشطة التعزيز املؤسسي
  .ضىوفقاً للمقتاملواد الكيميائية والنفايات لدى البلدان النامية، باملعنية 
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  اتخاذه من مجلس اإلدارة ترحاإلجراء المق  – أوالً 
الذي اقرتحه املدير التنفيذي.  قرراعتماد مقرر على غرار امليف  أن ينظريف  قد يرغب جملس اإلدارة - ١

إعداد مشروعات يف  املقرتح بصورة منفصلة على جلنة املمثلني الدائمني الستخدامه جراءعرض اإليُ وسوف 
  لس.مقررات يبحثها اجمل

  الوالية  - ثانياً 
ج  هذا التقريرالرابع من  فرعال يتضمن - ٢ مقرتحاً للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن 

 -  إ.هذا املقرتح استجابة للمقررْين د قد أُعدّ متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. و 
أقر جملس اإلدارة وفيهما س إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، الصادرْين عن جمل ١٢/٤ -  إ.دو  ١١/٨

باحلاجة املتزايدة إىل متويل مستدام ومستقر وكاٍف وميسور جلدول أعمال املواد الكيميائية والنفايات، 
ة السليمة للمواد الكيميائياألولوية السياسية املسندة لإلدارة  لالرتقاء مبستوىواحلاجة إىل تكثيف اجلهود 

 والنفايات. 

اليت  )١(ويراعي هذا املقرتح نتائج العملية التشاورية بشأن خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات - ٣
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية يف الرابع ملؤمتر األطراف  جتماعاالأطلقها املدير التنفيذي أثناء 

إلدارة السليمة للمواد الكيميائية املناقشات املتعلقة بتمويل ، وكذلك ا٢٠٠٩أيار/مايو يف  الثابتة، املعقود
راعي التعليقات التحريرية اليت وردت من احلكومات وأصحاب املصلحة يمنتديات أخرى، كما يف  والنفايات
 اآلخرين.

عرض هذا املقرتح على جملس اإلدارة/ املنتدى البيئي يُ ، ين املشار إليهما أعالهومتشيًا مع املقرر  - ٤
 وزاري العاملي للنظر فيه واحتمال اعتماده أثناء دورته السابعة والعشرين.ال

 السياق  -  ثالثاً 

سعيًا منه خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات شأن العملية التشاورية باملدير التنفيذي  أطلق - ٥
جتماع الرابع ملؤمتر أثناء اال املاليةسائل امللطريق املسدود الذي وصلت إليه املناقشات بشأن ا لتخطي
ة اليت اعرتضت املناقشات اليت  ،اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةيف  األطراف واملآزق املشا
حلول مالية  إجيادإدارة املواد الكيميائية والنفايات. وترمي هذه العملية إىل حمافل أخرى بشأن متويل يف  دارت

ة االوطين والدويل جمل نيستوىمستدامة وطويلة األجل على امل  ٢٠٢٠عام غايات حتقيق يف  لتحدى املتمثلا
مبوجب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة باملواد  اللتزاماتوابشأن املواد الكيميائية والنفايات، 

 الكيميائية والنفايات.

 علىة وأصحاب املصلحة اآلخرون احلكومات املشاركاتفق رأي الكثري من وأثناء العملية التشاورية  - ٦
من الضروري إجياد إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وأن امتويل يف  أن البلدان تواجه حتديات

األولوية السياسية املمنوحة لإلدارة  الرتقاء مبستوىلاجلهود تكثيف  باإلضافة إىلثل هذه التحديات، ملحلول 
 لنفايات.السليمة للمواد الكيميائية وا

                                                      
ووثائق املعلومات األساسية بشأن العملية التشاورية لتمويل خيارات  وثائق اخلتاميةات اليت تشمل التوجد املعلوم  )١(

 .www.unep.org/delcعلى العنوان  ،ثناءها ستة اجتماعاتااملواد الكيميائية والنفايات، واليت ُعقدت 
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وثيقة ال، و ‘‘نصبو إليهاملستقبل الذي ’’ الوثيقة املعنونةيف  مؤخراً  وقد ذُكرت نفس هذه اآلراء - ٧
عن قلق عميق رؤساء الدول واحلكومات فيها  أعرب، واليت )٢(ةملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدام تاميةاخل

لإلدارة السليمة للمواد ر إىل القدرات الالزمة ، تفتقاً منو من أن الكثري من البلدان، وخباصة أقل البلدان 
، وأنه يلزم بذل جهود إضافية لزيادة التدابري الرامية إىل تعزيز االكيميائية والنفايات طوال دورة حيا

حسنة. وىف نفس الوثيقة،  التقنيةذلك عن طريق الشراكات، واملساعدة يف  القدرات، مبا
ُ
وهياكل احلوكمة امل

إلدارة السليمة لعنصرًا رئيسيًا يشكل األجل الطويل يف  التمويل املستدام والكايف بأن احلكومات أقّرت
 البلدان النامية.يف  ، وخباصةللمواد الكيميائية والنفايات

  مقترح المدير التنفيذي بشأن نهج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  –رابعاً 
 لنهج المتكاملفلسفة ومبادئ ا  -ألف 

يف  إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتاالفلسفة الكامنة وراء النهج املتكامل لتمويل تتمثل  - ٨
التصدي بصورة كلية وشاملة لتلك التحديات املتعددة اجلوانب واألوجه اليت تعرتض سبيل احلكومات على 

لصلة باملواد الكيميائية والنفايات واُألطر السياساتية لالتفاقيات ذات ا تنفيذهااملستويني الوطين والدويل عند 
 )٣(.واملستقبلية القائمة منها ،املواد الكيميائية والنفاياتالدولية بشأن 

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية املستوى احلايل للموارد املالية املتاحة  لضرورة تعزيزوإدراكًا  - ٩
ا، فإن تعهدات تعلقة باملواد الكيميائية والنفايات والامل ٢٠٢٠ عام لكي يفي بغايات والنفايات املرتبطة 

النهج املتكامل يقدم حًال يوسع من النطاق احلايل للتمويل وذلك عن طريق االستخدام املعزز والتكاملي 
للمصادر الوطنية والدولية للتمويل. ويقوم هذا النهج على دمج مصادر التمويل املتعددة بصورة تآزريه 

تنفيذ جدول ل اجتذاب موارد جديدة، وإضافية ومستدامة ومستقرة لتحقيق هدف عام يتمثل يفقة ومنس
لتنفيذ االتفاقيات تعزيز اآلليات اإلقليمية ويعّد على مجيع املستويات.  والنفاياتاملواد الكيميائية أعمال 

تعزيز تفعيل النهج لالرئيسي يل املتعلقة باملواد الكيميائية وبالنفايات عرب شبكة املراكز اإلقليمية السب
 الحتياجات وبني متطلبات التمويل.املتكامل، حيث أن هذه الشبكة ميكن أن تُقيم جسراً بني ا

جمال يف  ةإىل مواصلة استكمال استمرار الربجمة التآزري ،النهج املتكامل، من حيث املبدأ ويرمي -  ١٠
ين، وذلك عن طريق تقدمي حل يتناول من منظور ، وخباصة على املستوي الوطوالنفاياتاملواد الكيميائية 

ملتعددة إطار السياسات الدويل واالتفاقيات امزايا ومكاسب الكفاءة لنهج  ،املوارد املالية، وبصورة كلية
 بالنسبة لتعزيز التنفيذ.

                                                      
 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢(

 هذا املقرتحالوارد يف  ‘‘االتفاقيات احلالية واملستقبلية ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات’’مصطلح يشمل   )٣(
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة 

مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات املسبقة عن علم على 
، لكنه ال يقتصر العضوية الثابتة، وكذلك الصك العاملي املستقبلي امللزم قانوناً بشأن الزئبق الذي جيرى التفاوض حاليًا بشأنه

، لكنه ال فيشمل النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ‘‘وليةاألطر السياساتية الد’’. أما مصطلح عليها
  .يقتصر عليه
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يتطلب النهج املتكامل، من حيث املبدأ، اإلشراك الكامل لوزارات املالية القطرية لدى البلدان  -  ١١
لكي تقوم مجيعًا بصورة متكاملة وكلية بالتصدي  ،مع وزارات البيئة بالتوازيمية، والبلدان املتقدمة، النا

 مة للمواد الكيميائية والنفايات.السلي إلدارةللتحدي اخلاص بتمويل ا

وعلى الرغم من أن كل مكون على حدة من مكونات النهج املتكامل، حىت ولو اقرتن باملوارد  -  ١٢
ا إزاء اإلدارة ال يس ،احمللية تطيع توفري موارد مالية كافية للوفاء باحتياجات احلكومات فيما يتعلق بالتزاما

إذا أُخذ ككل متكامل ونُفذ  للنهج املتكامل ألساسياملبدأ ا فإنالسليمة للمواد الكيميائية والنفايات، 
من ثة هلذا النهج جمتمعة املكونات الثالسيمّكن بصورة متزامنة من جانب العديد من أصحاب املصلحة، 

 موارد جديدة وإضافية لتعزيز التنفيذ على املستوى القطري. تقدمي

يقدم هذا املقرتح حًال يرمي إىل االستفادة من اآلليات واهلياكل والعمليات القائمة حاليًا لزيادة و  -  ١٣
 طنية.فعالية التكاليف ولتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وكذلك املؤسسات الو 

ا يف  سوف يدعم النهج املتكامل احلكوماتو  -  ١٤ ا واالمتثال اللتزاما جهودها الرامية إىل حتقيق غايا
طر السياسات ، ولتعزيز جهودها لتنفيذ أُ باملواد الكيميائية والنفاياتاليت ترتبها عليها االتفاقيات ذات الصلة 

ء االعتبار الواجب لالختالفات بني االتفاقيات واألطر باملواد الكيميائية والنفايات، مع إيالالدولية املعنية 
 .اويتهعض منهامبوجب كل تعهدات حالة المن حيث 

 الهدف من النهج المتكامل  –باء 

للمواد الكيميائية والنفايات هو دعم اجلهود على إن هدف النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة  -  ١٥
دام ومستقر وكاٍف وميسور لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لضمان متويل مست والدويلاملستويني القطرى 

 ايات.والنف

  مكونات النهج المتكامل  –جيم 
 :ثالثة مكونات متكاملة ومرتابطة هيالنهج املتكامل من  يتألف -  ١٦

  التخطيط اإلمنائي؛يف  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات جما إد  )(أ
  الصناعة؛ إشراك  (ب)
  .املخصصاخلارجي  مويلالت  (ج)

املوارد احمللية اليت  لدمجطُرق ثالثة  هي، وإشراك الصناعة والتمويل اخلارجي املخصص جما اإلدإن  -  ١٧
ا املتعلقة للوفاءاحلكومات  تقدمها فة سلفًا هلذه و وال توجد تراتُبية معر  املواد الكيميائية والنفايات.ب بالتزاما

 للظروف الوطنية.وفقاً ن منها قد يتحدد العناصر الثالثة، حيث أن دور كل مكو 

  التخطيط اإلنمائيفي  إدراج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ‘١’
ملا كانت إدارة املواد الكيميائية والنفايات تتخلل مجيع قطاعات التنمية االقتصادية واملوارد الطبيعية،  -  ١٨
هذه ميكن ج ما اإلدلنقل والصناعة والطاقة والتعدين، فإن عملية الصحة والبيئة واملياه واو ذلك الزراعة، يف  مبا

ا  حتشدأن   قطاع املواد الكيميائية والنفايات.لموارد ال بأس 



UNEP/GC.27/7 

6 

يضاف إىل ذلك؛ أنه نظرًا للمشاكل البيئية والصحية احملتملة اليت ترتتب على بعض املواد  -  ١٩
ملكاسب اجلماعية اليت تنشأ عن اإلدارة الفعالة أن يُعزز من ااج ماإلدالكيميائية والنفايات، فإن من شأن 

 ذلك التخفيف من حدة الفقر والتنمية املستدامة.يف  للمواد الكيميائية والنفايات، مبا

ملواد الكيميائية والنفايات، امن  املتوخاةمكونًا فعاًال للوفاء بالغايات اج ماإلدولضمان أن يصبح  -  ٢٠
غري احلصرية للتنفيذ الذي تقوم به احلكومات وأصحاب بري التالية فإن النهج املتكامل يقرتح قائمة التدا

 :، وفقاً للمقتضىاملصلحة اآلخرون

  اخلطط اإلمنائية الوطنية؛يف  الكيميائية والنفايات إدراج املواد  (أ)
حتليلية وتشخيصية لزيادة الوعي مبزايا اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  بإجراءاتالقيام   (ب)

 تقريرالو ذلك عن طريق استخدام التوقعات العاملية للمواد الكيميائية، يف  يات على مجيع املستويات؛ مباوالنفا
فيما يتعلق باملواد الكيميائية  على الصعيد الوطين قاعسالتتكلفة  الذي يعّده برنامج األمم املتحدة للبيئة عن

حدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول ، وكذلك الشراكات القائمة بني برنامج األمم املتوالنفايات
  ج؛مموضوع اإلد

ذلك عن طريق يف  مبا ،البلدان إىل عملية إدماج كفالة انضماملالرامية اجلهود تشجيع   (ج)
ملواد الكيميائية ااملتعلقة بولويات األاج دمإلالشراء القطرية ، عمليات التقارير السالفة الذكراستخدام 
  ؛تنيالوطنيملييت امليزنة والتخطيط عيف  والنفايات

عن طريق اإلدارات ذلك يف  مبا ،اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتإدماج   (د)
لزراعة والصحة والبيئة واملياه والنقل والصناعة لالقطاعية واإلمنائية  اخلططيف امليزانيات الوطنية و الوطنية، 

  ؛ت األخرى ذات الصلةوالتجارة والطاقة والتعدين والقطاعا
  ذلك اجملتمع املدين؛يف  مبا ،والصحة البيئة قطاعات تعبئة  (هـ)
واسرتاتيجيات خطط املساعدة القطرية يف  ملواد الكيميائية والنفاياتاأولويات  إيضاح  (و)

ساعدة املطر لوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، مثل اسرتاتيجيات الشراكة القطرية لدى البنك الدويل، وأُ ا
  اإلمنائية لألمم املتحدة؛

تعزيز الرامية إىل ربامج الطط و اخليف  اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات االعتباراتإدراج   (ز)
  املستدامة؛ التنمية أهدافو سياق مبادرات االقتصاد األخضر يف  الطبيعيةاالقتصادية و  املوارد اتقطاع إمناءو 

اإلمنائية الدولية واإلقليمية والوطنية لوكاالت واألطر السياساتية او املنظمات  مناالستفادة   (ح)
  عمليات التخطيط اإلمنائي؛يف  لتعزيز إدراج املواد الكيميائية والنفايات

  املؤسسية والتقنية للتنسيق وصنع القرارات والرصد؛ القدراتتعزيز   (ط)
على املستويني اإلقليمي  األعمال الرامية إىل حفز التعاون والتنسيق وتنسيقتبسيط   (ى)

  والعاملي عن طريق آليات التسليم احلالية مثل املراكز اإلقليمية؛
فيما يتعلق باملؤسسات املالية الدولية (مثال تعزيز اإلشراك الشامل والتنسيق والشراكات   (ك)
  الية.بريتون وودز)، واملصارف اإلمنائية اإلقليمية وغريها من املؤسسات امل اتذلك مؤسس
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باملواد الكيميائية والنفايات، واالنضمام إليها، ن الدول بتصديقها على االتفاقيات ذات الصلة إ -  ٢١
خطوات مهمة لتخطيط،  ستتخذ ،األطر السياساتية الدولية بشأن املواد الكيميائية والنفاياتيف  ومبشاركتها

حتقيق اهلدف يف  تعّد عامًال رئيسياً  ، وإنفاذ ورصد املعايري اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات اليتوتنفيذ
 إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.ا املتمثل يف إدماج

خطط التنمية الوطنية ضمن  إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتاج ما إد، فإن عامةوبصفة  -  ٢٢
إعادة يف  ملتقدمة من شأنه أن يسهمأولويات املساعدة اإلمنائية الدولية للبلدان ا وىفلدى البلدان النامية 

لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ومن ويسمح بإمكانية التمويل الوطين والدويل امليزانيات،  رسم
والصكوك  التنظيميةاللوائح  مواءمةيف  ماجلإلدالتأثري املباشر وسيتمثل . ٢٠٢٠ أهداف عاميسر حتقيق مث يُ 

 خرى املتعلقة بالسياسات.صكوك األاالقتصادية وال

 إشراك الصناعة  ‘٢’

دعم جدول يف  مجيع مراحل سلسلة القيمة للقطاع الكيميائي أدوارًا حامسةيف  اتالصناع تؤدي -  ٢٣
ذلك مرافق اإلنتاج للمواد الكيميائية العضوية، والبرتوكيماويات، يف  مبا ،املواد الكيميائية والنفاياتأعمال 

واألمسدة، وكذلك مرافق التصنيع واملزج، ونظم االستخدام التجارية  عضويةالواملواد الكيميائية غري 
 ، ومرافق التخلص وإعادة التدوير.واالستهالكية

يف  تاج إىل الوضوح والتماسكحيإن إشراك الصناعة بصورة فعالة مع حتقيق فعالية التكاليف  -  ٢٤
ومن مث هناك حاجة للتحديد الواضح  الواليات واملسؤوليات بني اهليئات العامة ودوائر الصناعة.ختصيص 

كل مرحلة من مراحل دورة حياة املادة يف  أي أنشطة ذات صلة، يف  لوالية اهليئات العامة الضالعة
 الكيميائية، ولضمان التوزيع الواضح للمسؤوليات بني اإلدارات الوطنية ودوائر الصناعة.

ة، فإن من املطلوب إشراك الصناعة من الفرص اليت تنتج عن إشراك الصناع ولالستفادة القصوى -  ٢٥
على املستويني الوطين والدويل. وعلى الرغم من أن إشراك الصناعة ال خيضع مباشرة ألحكام اتفاقات دولية 

وضع ويروج هلا عامليًا عن طريق االتفاقات املتعددة األطراف، كما تأثر باملعايري اليت تُ يأو آليات مالية، فإنه 
ا ختضع بصورة غري مباشرة للمعايري ولاللتزامات اليت تسُنها التشريعات الوطنية. ولذلك فإن  أن جتار
املواد الكيميائية قطاعي ذلك من يف  فز تعبئة املوارد، مباالصناعة وميكن أن حتُ يف  االتفاقيات الوطنية تؤثر

 إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.حتقيقاً ل ،والنفايات

لإلدارة السليمة ما ميكن اعتباره العناصر املشرتكة  إىلختصيص التكاليف ستند من الضروري أن ي -  ٢٦
 يفاملعاجلة تقييم املخاطر وإدارة املخاطر، واالستخدام اآلمن؛ و و  ،وهى: توفري املعلومات الكيميائيةللمواد 

يف  مة ها دوراً احلكومات واهليئات العاتؤدي ، للصناعة ةالفعال املشاركةتشجيع من خالل و حاالت معينة. 
ْسن التشريعات، واستخدام احلوافز السلبية التقليدية االقتصادية مثل بذلك ا و وإدار على األنشطة اإلشراف 

 ملشروعات وإنفاذ االمتثال للرصد.الغرامات، وتوفري معلومات عامة عن خماطر املواد الكيميائية ومسؤوليات ا

إلدارة املواد اليت ميكن أن توفر التمويل  يةسياساتليات الاآلجمموعة من  هيالصكوك االقتصادية  -  ٢٧
الكيميائية والنفايات عن طريق اسرتداد التكاليف على وجه اخلصوص. وترمي تدابري اسرتداد التكاليف إىل 
نقل التكاليف العامة املسترتة إلدارة املواد الكيميائية من امليزانيات احلكومية إىل املصادر اخلاصة. وقد 

تقاسم لتكاليف بني القطاعني العام تتيح اسرتداد التكاليف الكاملة ملثل هذه الُنظم ولكنها  ياتآلغطي ت ال
 .على حنو أكثر مالءمة واخلاص
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ج كفالة ول -  ٢٨ تشجيع املعايري يف  حوافز جتعل الصناعة تتبوأ دور القيادة وضع؛ ميكن متوازناتباع 
 بني القطاع العام واخلاص.املشرتكة ات واملبادر  يبيةالبيئية والصحية، مثل التخفيضات الضر 

باملواد الكيميائية  املتعلقةإجناز الغايات يف  ولضمان أن يصبح إشراك الصناعة ُمكونًا فعاالً  -  ٢٩
تنفذها احلكومات ودوائر الصناعة وأصحاب  جراءاتالنهج املتكامل قائمة غري حصرية إل يقرتحوالنفايات، 
 :وهى وفقاً للمقتضى،خرون، املصلحة اآل

  رصد امتثال الصناعة؛اإلنفاذ و سْن التشريعات و   (أ)
السلطة  تحديدلتوخيًا تشريعات حتدد بوضوح مسؤوليات احلكومات والصناعة  وضع  (ب)

حلماية  من حيث التكلفةجناح جهود اإلدارة الفعالة  ، مبا يكفلعلى املواد الكيميائيةوالقدرة الوطنية للرقابة 
  ؛صحة اإلنسان والبيئة

ع تدابري السرتداد التكاليف على املستوى القطري ومتويل العمليات اإلدارية لتوفري وض  (ج)
، وذلك لنقل التكاليف احلفاظ عليهاو النظم اليت حتكم تسويق املواد الكيميائية على املستوي القطري 

 تلكفيدون من اإلدارية والتشغيلية لألنشطة من امليزانيات احلكومية إىل املنتجني واملستوردين الذين يست
  ؛األنشطة

 التنازلية املسؤولياتيف  املواد الكيميائية والنفاياتب املتعلقة عتباراتاالمواصلة إدماج   (د)
االجتماعية مثل االتفاق العاملي لألمم املؤسساتية ذلك مبادرات املسؤولية يف  املمتدة للمؤسسات، مبا

  ؛الثالثية احملّصلةاملتحدة واحملاسبة 
 من بينها، بني القطاعني العام واخلاص بطرائق شىتلعالقات والشراكات تعزيز ا  (هـ)

  يائية والنفايات دولياً ووطنياً؛املسامهات العينية والشراكات اليت تدعم جدول أعمال املواد الكيم
ا؛يف قطاع الصناعة ولالطوعية بادرات امل تشجيع  (و)   بناء القدرات واالضطالع 
، وفقًا للمقتضىايل من خالل نقل التكنولوجيا، امل رأسلستثمر تعزيز دور الصناعة كم  (ز)

من خالل اهلياكل  يتمبأن نقل التكنولوجيا  إقراراً اخلربات، استخدام أفضل املمارسات و تعزيز تطبيق و 
  القانونية القائمة مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية؛

العمليات عن طريق أفضل  من االنتفاع األمثلو زيادة كفاءة استغالل املوارد  تشجيع  (ح)
  ؛مثالً  التقنيات املتوافرة ومبادرات االقتصاد األخضر

 ،متويل البحوث، والتنميةيف  احلوافز الرامية إىل تعزيز دور الصناعة وضعو تدابري ال اختاذ  (ط)
  املباشرة إىل الصناديق املختصة؛ واملسامهات املالية للمشاريع ، والتمويل املشرتكاالبتكارو 

أساسية قانونية ووطنية لإلدارة  هياكللبناء  القائمة لتوجيهاتوااألدوات  متخداسا  (ى)
  عن طريق نُظم اسرتداد التكاليف؛ السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وذلك

ا الصناعة   (ك) تكلفة االمتثال للقواعد واملعايري  الستيعاباالعرتاف باألنشطة اليت تقوم 
  والقوانني والنظم الوطنية.السليمة  املمارسات الدوليةب قيديائية والنفايات، وللتاملنظمة للمواد الكيم
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الصكوك االقتصادية وكذلك ة والرقابة و قيادالإجراءات إن إشراك الدوائر الصناعية من خالل  -  ٣٠
فض تكلفة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على طول خيمن شأنه أن  ،االتفاقات الطوعية

 ستيعابالاختاذ املزيد من التدابري  يتوقع من الصناعة أن تضطلع بنشاط رئيسي هولسلة القيمة. و س
للمواد امللوث، ولتوسيع نطاق االتفاقات الطوعية بشأن اإلدارة السليمة تغرمي التكاليف، طبقًا ملبدأ 

الصناعة من خالل  اليت تقدمهايضاف إىل ذلك أن املسامهات التمويلية و . وإكثارها الكيميائية والنفايات
 .ستلقى تشجيعاً كبرياً التمويل اخلارجي املخصص الذي يدعو إليه النهج املتكامل 

 التمويل الخارجي المخصص  ‘٣’

 جي على العناصر الثالثة التالية:النهج االسرتاتييف  التمويل اخلارجي املخصص عنصريشتمل  -  ٣١

  املؤسسي؛ التعزيز  (أ)
  ؛العامليةإطار مرفق البيئة يف  للمواد الكيميائية والنفايات تركيز متكامل جمال  (ب)
 ت.برنامج خاص للمواد الكيميائية والنفايا صندوق  (ج)

النهج الذي  ويستند إىلومن خالل جمال تركيز ُمنقح ومتكامل َمعِين باملواد الكيميائية والنفايات  -  ٣٢
وارد صندوقه االستئماين، فإن جمال الرتكيز املتكامل فيما يتعلق بالتجديد اخلامس مل ةيتبعه مرفق البيئة العاملي

سوف يقوم بتمويل أنشطة تتجاوز حدود األعمال احلالية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية استكهومل، وبروتوكول 
ا مبرحلة انتقال، والتدخالت يف  مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون البلدان اليت متر اقتصادا

بشأن الزئبق، واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. ومن شأن جمال الرتكيز هذا أن يقدم متويًال إضافياً التجريبية 
املعاد هيكلُته. ومن  ةحدود إطار الصك اخلاص بإنشاء مرفق البيئة العاملييف  ة عاملية،يلتحقيق منافع بيئ

د مالية جديدة وإضافية أن تكُفل ميكن ملوار  ،خالل العناصر الواردة حتت التمويل اخلارجي املخصص
 التمويل املستدام واملستقر والكايف وامليسور لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

 التعزيز المؤسسي  (أ)

إطار النهج املتكامل هو توفري املوارد الضرورية لتمكني البلدان يف  اهلدف من التعزيز املؤسسي -  ٣٣
املعنية باملواد الكيميائية  وحداتمبا يف ذلك ال(للمواد الكيميائية والنفايات ية املتلقية من إنشاء هياكل مؤسس

)، وتشغيلها أو تشغيل اهلياكل القائمة، من أجل التصدي للتحديات اليت تعرتض سبيلها عند والنفايات
لتمكني  رورياً املؤسسي ض زون التعزيكياالمتثال لالتفاقيات ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات. وقد 

 املكونات الصناعية للنهج االسرتاتيجي على حنو فعال وكفؤ.استخدام و ج دما اإلالبلدان من تنفيذ 

ولتعزيز املؤسسات على املستوي الوطين حيثما يتطلب األمر ذلك، يقرتح النهج املتكامل دعم  -  ٣٤
وتعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء مثل هذه وتعزيز اهلياكل الوطنية القائمة املعنية باملواد الكيميائية والنفايات، 

البلدان اليت تفتقر إليها اآلن بالفعل. وميكن ملثل هذه اهلياكل أن تكون عبارة عن وحدات وطنية يف  اهلياكل
. ونتيجة لتباين وفق ما تقتضيه الضرورةكيان وطين آخر خمتص   أيمعنية باملواد الكيميائية والنفايات، أو 

. خمتلفة بلدانيف  على املستوي الوطين؛ ميكن للدعم املؤسسي أن يتخذ أشكاًال خمتلفةاهلياكل املطلوبة 
وينبغي للهياكل الوطنية املعنية باملواد الكيميائية والنفايات أن ُتكِمْل، وأن َتستخِدم قدرات املراكز واهلياكل 

 .على النحو األمثل ووفقاً للمقتضى اإلقليمية
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ؤسسي من خالل التمويل اخلارجي املخصص، فإن النهج املتكامل ولدى تقدمي دعم التعزيز امل -  ٣٥
 وهي: ،هذا الدعم يستند إليهايقرتح قائمة غري حصرية ملبادئ مخسة ميكن أن 

االحتياجات  وعلى أساسلدعم التعزيز املؤسسي أن يُقَدَم بناًء على طلب،  ينبغي  (أ)
  ؛للبلدانوالقدرات املتفاوتة 

ي أن يتم داخل إطار زمين حمدود، وأن تدعمه التزامات من جانب للتمويل اخلارج ينبغي  (ب)
  ؛احلكومات املتلقية لضمان استدامة اهلياكل املؤسسية

للموارد املوجهة لدعم التعزيز املؤسسي أن تأيت من كل من البلدان املتلقية ومن  ينبغي  (ج)
  التمويل اخلارجي املخصص؛

وذلك استنادًا إىل أفضل  ،بيعة الدعم املؤسسيأن يقرر نطاق وطكل بلد متلٍق ل ينبغي  (د)
للمواد الكيميائية  ةالوطني ةاملؤسسي للبنية للتجديد الدوري لدعم التعزيز املؤسسيكما ينبغي املمارسات،  

ة االتفاقيات ذات الصل املرتتبة عنلتزامات االمتثال لال يف فعاليةالداء و األوالنفايات ينبغي أن يستند إىل 
 ميائية والنفايات.باملواد الكي

يقرتح النهج املتكامل أن تكون الوظائف الرئيسية للهياكل املؤسسية الوطنية اليت تتلقى الدعم املايل  -  ٣٦
 :هي

من بينها التنسيق مع األنشطة  بطرائق عدة،املواد الكيميائية والنفايات ج ما إدتشجيع   (أ)
  سريعة؛، مثل برنامج البداية الاالسرتاتيجياليت تتم مبوجب النهج 

نفاذية شاريع التشريعية والتنظيمية واإلتطوير القدرات وامليف  تشجيع إشراك الصناعة  (ب)
  النهج االسرتاتيجي؛ من بينها التعاون مع بوسائل عدة،ودعمها 

وتنسيقها  للمواد الكيميائية والنفايات ياً خارجممولة مشروعات  لوضعتمويل ال تيسري  (ج)
  القطاعْني الوطين واخلاص؛يف  التزام أصحاب املصلحةضمان  من بينها، بوسائل شىت
باملواد ذات الصلة  واألطر السياساتيةاالتفاقيات  املرتتبة عنإجناز متطلبات اإلبالغ   (د)

رصد األداء والتأثري، واألنشطة التمكينية  من بينها ،وفقًا للضرورة وبوسائل شىتالكيميائية والنفايات، 
  التفاقيات؛ا املتفق عليها يفاألخرى 

تنسيق األنشطة املتعلقة باألعمال التحضريية اخلاصة باالتفاقات املستقبلية ذات الصلة   (هـ)
  ، ودعم التصديق عليها وتنفيذها تبعاً للظروف الوطنية؛باملواد الكيميائية والنفايات

يف  اتشجيع التعاون مع املراكز اإلقليمية وفيما بني املؤسسات على املستوي الوطين، مب  )(و
  .العامليةاالتصال الوطنية التابعة ملرفق البيئة مراكز ذلك وحدات األوزون الوطنية و 

سوف تعتمد تكلفة التعزيز املؤسسي على احتياجات البلدان، وعلى عدد وطبيعة الطلبات املقدمة  -  ٣٧
ا عن طريق كلٍ  للحصول عليها،  )٤(رجي.من التزامات البلد املضيف والتمويل اخلا وسوف يتم الوفاء 

                                                      
التكاليف العاملية  ترتاوحأن  من املقدر ،استنادًا إىل جتربة وحدات األوزون الوطنية يف إطار بروتوكول مونرتيال  )٤(

  .ياً دوالرات الواليات املتحدة سنو من ماليني  ١٠ إىل ٨ مناإلمجالية 
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باملواد ميكن تقدمي التمويل اخلارجي للتعزيز املؤسسي عن طريق جمال الرتكيز املتكامل املُنقح املعين  -  ٣٨
مبادئ التكاليف اإلضافية واملمارسات السابقة، وكذلك عن طريق التمويل  باتباعالكيميائية والنفايات 

 ت.لمواد الكيميائية والنفايالمن صندوق برنامج  اإلضايفاملشرتك 

املتعلقة باملواد الكيميائية  املؤسسية الوطنية ياكله كل بلد يتلقى مساعدات للتعزيز املؤسسييلتزم  و  -  ٣٩
، (أي وحدة معنية باملواد الكيميائية والنفايات) ذلك عن طريق توفري قاعدة مؤسسيةيف  ، مباوالنفايات

وميكن للتمويل اخلارجي أن يوفر أموال  ،وفقًا للمقتضىموميني، ع نيوظفمإدارية و ووالية سياسية، وتكاليف 
ومستنداً إىل األداء. وميكن أن  ددإطار زمين حميف  التشغيل األساسية للهياكل املؤسسية. ويكون هذا الدعم

مثل اخلرباء املتخصصني التقنيني املعنيني باألطر القانونية، ومبادرات زيادة الوعي، ألنشطةمتويًال إضافيًا  وفري
الدعم عن طريق املراكز اإلقليمية  تقدمي/والرصد، واملعدات واألدوات ذات الصلة. وميكن ومجع البيانات

 .ةقائمال

  مجال التركيز المتكامل للمواد الكيميائية والنفايات  (ب)
مرفق البيئة  يف إطارللمواد الكيميائية والنفايات جمال تركيز ُمنقح متكامل  إنشاءومن املقرتح  -  ٤٠

 العامليةملقرر الذي اُختذ أثناء التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة متشيًا مع ا ،العاملية
وذلك لتوسيع نطاق جمال الرتكيز احلايل املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة. ومن املعتزم أن يستفيد جمال الرتكيز 

موارد  على حنو يكفل توافر العامليةق البيئة متويل مرفيف  املنقح املتكامل استفادة كاملة من الزيادات احملتملة
 ال املواد الكيميائية والنفايات.جلدول أعم ومعروفة ومالئمةمستدامة 

ومن املقدر أن يتم توفري موارد جديدة وإضافية عن طريق جمال الرتكيز املنقح لدى مرفق البيئة  -  ٤١
ؤَهلة للتمويل اليت تا كامل جمموعةلتنفيذ   العاملية

ُ
ج التكاليف ألنشطة امل وفر مزايا بيئية عاملية عن طريق 

لتزامات اإلضافية. ومن املتوخى أن يتم التمييز وحتقيق التوازن أيضًا بني املوارد املوجهة ألنشطة تنفيذ اال
مبوجب االتفاقيات لتزامات مبوجب االتفاقيات ذات اآلليات املالية احملددة، واملوارد املوجهة ألنشطة تنفيذ اال

يس لديها آليات مالية حمددة، وبني املوارد املوجهة لألنشطة الرامية إىل تنفيذ االلتزامات الطوعية لدعم اليت ل
مجيع املراحل وىف كل األنشطة اليت تشمل املواد الكيميائية يف  للمواد الكيميائية والنفاياتاإلدارة السليمة 

 والنفايات.

باملواد الكيميائية والنفايات أن ينسحب على اتفاقية ملعين ومن املقرتح جملال الرتكيز املنقح املتكامل ا -  ٤٢
املستقبلية وأن ينسحب كذلك على النهج االسرتاتيجي. ومن املقرتح أيضًا أن  الزئبقاستكهومل وعلى اتفاقية 

يف الوقت آليات مالية  ال متلكانينسحب جمال الرتكيز املنقح املتكامل على اتفاقييت بازل وروتردام، اللتني 
على حنو احلاكمة لكٍل منهما. وميكن تطوير جمال الرتكيز املنقح املتكامل  ةإذا تقرر ذلك من ِقَبل اهليئ ،احلايل

الصكوك املستقبلية امللزمة قانونًا واُألطر السياساتية الدولية. ولن يتعرض  حبيث يشمل يتسم باملرونة الكافية
ضافة أنشطة أخرى متعلقة باملواد الكيميائية والنفايات إ بمتويل األنشطة مبوجب اتفاقية استكهومل للخطر 

ستخدم كخط أساس جملال الرتكيز املنقح املتكامل للمواد الكيميائية يُ بل وميكن أن  ،إىل نفس جمال الرتكيز
دف كفالة موارد جديدة وإضافية جملموعة املواد الكيميائية والنفايات.  والنفايات 

املتكامل أن يستفيد من اإلجراءات املفيدة املوجودة حاليًا لدى مرفق الرتكيز املنقح  جملالوميكن  -  ٤٣
 :بالتايل ميكنهو ومن آلياته وعملياته.  العامليةالبيئة 

ج الربجمة احلايل املرن املوجود لدى مرفق البيئة   (أ) وذلك عن طريق  العامليةاالستفادة من 
  عملية الربجمة؛يف  التآزر مواطناالستفادة من 
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سياق الفريق االستشاري التقين أو هيئة يف  عملية جتديد املوارديف  بفعالية شرتاكاال  (ب)
ة تقوم برسم اسرتاتيجيات جمال الرتكيز لدى مرفق البيئة    ؛العامليةمشا

ج إطار السياسات لدى مرفق البيئة  االستفادة  (ج) مبا ، الشاملةواالسرتاتيجيات  العامليةمن 
جماالت يف  للمشروعات، ومن مث تعزيز إدماج قضايا إدارة املواد الكيميائية ‘‘ئيالكيميا عزلال’’ يف ذلك

  تركيز أخري؛
  )٥(اإلضافية؛ مفهومتطبيق   (د)
من تطبيق التمويل املشرتك للمشروعات، طبقًا ملبدأ التكلفة اإلضافية، وذلك  االستفادة  (هـ)

ذلك يف  ويل اإلضايف من مجيع املصادر، مبااجلهات املاحنة والجتذاب التم إشراك طائفة واسعة منلدعم 
  رة املواد الكيميائية والنفايات؛إدالصاحل  ،الصناعة

  نهج األسلوب الربناجمي؛ب يرتافقتناول املشاريع واحداً تلو اآلخر  جدعم   (و)
من العمليات اإلدارية واملؤسسية القائمة حاليًا اليت تلىب بكفاءة وفعالية  االستفادة  (ز)

امللكية القطرية، واستخدام عمليات التقييم احلالية لدى مرفق البيئة متطلبات ات البلدان املتلقية و احتياج
  وذلك لتقييم فعالية نتائج التمويل مقابل األولويات؛ العاملية

الفريق االستشاري العلمي والتقين وشبكة عاملية واسعة  فرص التواصل معاالستفادة من   (ح)
، وعلى بناء املصداقية العلمية والتنسيق فيما بني أفضل املمارسات االبتكارد على تساعاليت من العلماء 

  .العامليةمشروعات مرفق البيئة يف إطار والتكنولوجيات 
٤٤  -  

ُ
التالية على  االقرتاحاتنقح املتكامل ومن املقرتح باإلضافة إىل ذلك، أن يبحث جمال الرتكيز امل

 ومبتكرة:بشأن تطوير مبادئ جديدة  التوجيهسبيل 

يف أن تضع  املناقشات بشأن جتديد املوارد إبان العامليةربجمة موارد مرفق البيئة ينبغي ل  )(أ
لألهداف  طريق تصميم متأنٍّ عن وأن ختصص هلا املوارد دولية ال يةسياساتالطر األاعتبارها اتفاقيات حمددة و 

ج، وكذلك عن طريق التشاور مع االتفاقيات االسرتاتيجية جملال الرتكيز، وإطار اإلدارة القائم على النتائ
  ؛املعنية واألطر الدولية
للتوجيهات اليت تقدمها االتفاقيات، باإلضافة إىل  العامليةزيادة استجابة مرفق البيئة  ينبغي  (ب)

) جتمع بني رؤساء مثالً  جلنة استشاريةيف إطار عن طريق عملية تشاور منتظمة ( وذلكعملية جتديد املوارد، 
رئيس املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية و باملواد الكيميائية والنفايات تب االتفاقيات املتعلقة مكا

االتفاقيات وعالقتها بامتثال الصادرة عن توجيهات الاجتاهات الربجمة و ستعراض ال ،ووكاالت التنفيذ
نتائج هذه العملية التشاورية، إضافة إىل ل اوحتُ األطراف لالتفاقيات ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات. 

إىل جملس مرفق البيئة  ورئيسه العامليةملرفق البيئة  نيالتنفيذيكبري املوظفني مدخالت إضافية ومشورات من  
  بنود جدول األعمال العادى للمجلس؛يف إطار لبحثها  مرة كل ستة أشهر العاملية

                                                      
اإلضافات جملال الرتكيز  ينبغي جمللس إدارة مرفق البيئة العاملي أن يواصل التداول بشأن األسباب املنطقية لعمل  )٥(

 اجلديد.
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 ،دف حتسني التقيد باملواعيد عليها عات املوافقةعمليات استعراض املشرو  تبسيطينبغي   (ج)
  )٦(الصغرية؛مع مراعاة احتياجات البلدان  ،الوصول إىل حتضري املشروعات وتيسري

مع وجوب مراعاة  العامليةسياسة التمويل املشرتك لدى مرفق البيئة استعراض واستكمال   (د)
  .املشروعات الطابع املتزايدو  الصغريةاحتياجات البلدان 

/أو ما ذكرنا سوف حتتاج إىل املوافقةإن جمال الرتكيز املنقح املتكامل والتغريات املقرتحة من قبيل  -  ٤٥
 ، وذلك حسب الضرورة وإذا لزم األمر.ومجعيته العامليةالتصديق عليها من جملس مرفق البيئة 

  صندوق البرنامج الخاص للمواد الكيميائية والنفايات  (ج)
صندوق الربنامج اخلاص للمواد  إنشاء حبث يف تمويل اخلارجي املخصصالعنصر الثالث لل يتمثل -  ٤٦

ج جمال الرتكيز ومصادر  الضافية، واليت اإل غريإنشاؤه لدعم األنشطة  الكيميائية والنفايات ُمتول عن طريق 
ذلك املصادر الوطنية. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام مثل هذا الصندوق يف  التمويل األخرى، مبا

 اخلاص للربنامج كأحد الرتتيبات لتمويل العناصر اليت نوقشت أعاله حتت عنوان التعزيز املؤسسي.

ميكن لصندوق الربنامج اخلاص املعين باملواد الكيميائية والنفايات، الذي سوف يستفيد من  -  ٤٧
نفس يف  القيامو ية كيان، مع مراعاة احلاجة إىل تدنية املصاريف اإلدار   أياملسامهات الطوعية، أن يُقام داخل 

أن تستجيب آلية احلوكمة لدى صندوق  كفالةو الوقت بتعظيم ُسبل احلصول على األموال وختصيصها، 
، أطرافهااالتفاقيات ذات الصلة ومؤمترات يف  الربنامج اخلاص، على أفضل حنو، الحتياجات األطراف

 ؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية.الدولية ذات الصلة، مثل امل يةُألطر السياساتلواهليئات احلاكمة 

نقح  نطاقسوف يتقرر  -  ٤٨
ُ
ا جمال الرتكيز امل وحجم الصندوق االستئماين، والطريقة اليت ُيْكِمل 

 .العامليةال تركيز مرفق البيئة جمل الطابع املتزايدراعاة مب العامليةاملتكامل ملرفق البيئة 

 تنفيذ النهج المتكامل  (د)

دث النهج املتكامل تأثرياته املقصودة على مجيع املستويات، فإن من املفضل أن تُنفذ لضمان أن حيُ  -  ٤٩
املكونات الثالثة بصورة تكاملية ومتزامنة من جانب احلكومات، واملنظمات والوكاالت اإلمنائية الدولية، 

على املستويني  يالصناعالقطاع و  ، واملؤسسات املالية الدولية، والوكاالت اإلمنائية الثنائيةالعامليةومرفق البيئة 
 الوطين والدويل.

بذل  وسيستدعي ذلكميكن لتنفيذ النهج املتكامل أن ُحيدث تأثريات على مستويات متعددة،  -  ٥٠
 طريق ما يلي وليس بصورة حصرية: جهود ُخمَصَصة وُمنَسَقة عن

التفاقيات املتعلقة ايف  مقررات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمترات األطراف  (أ)
إىل دعم اجلهود على املستوي  ةإدارة املواد الكيميائية الراميب املعينباملواد الكيميائية والنفايات واملؤمتر الدويل 

  ؛وإشراك الصناعة فيها اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بإدماجاملتعلقة  اجلهود لتكثيفالقطري 

                                                      
يتوقع وضع لتبسيط عمليات املوافقة على املشروعات، و  أوليةته خطوات اقرتحت أمانة مرفق البيئة العاملي ووكاال  )٦(

 ملستقبل القريب.يف ا إجراءات إضافية للتبسيط
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والوكاالت اإلمنائية الدولية مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية إىل املنظمات  الطلب  (ب)
والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الصحة العاملية، 

كومات واملؤسسات اإلمنائية الدولية، كالبنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية بأن تُعزز جهودها لدعم احل
  ؛النهج املتكامليف  الواردة باإلدماج وإشراك الصناعةلتنفيذ عناصر القوائم غري احلصرية املتعلقة 

صر االبلدان املاحنة والبلدان املتلقية لتنفيذ عن تقدمهالذي  عروفواملالتمويل املستدام   (ج)
  النهج املتكامل؛يف  ةالتعزيز املؤسسي الوارد

املواد معين بتركيز ُمنقح ومتكامل نشاء جمال ومجعيِته بإ العاملية قيام جملس مرفق البيئة  (د)
إضافية عن و موارد جديدة  وتقدمي ،اخلصائص املقرتحة جملال الرتكيز وضع ذلكيف  مبا ،الكيميائية والنفايات

  طريق عملية إعادة جتديد املوارد.
 يُقرتحللمواد الكيميائية والنفايات،  قياس مدى فعَّالية النهج املتكامل بشأن متويل اإلدارة السليمةول -  ٥١

للنهج املتكامل عقب مرور عدد متفق عليه من السنوات  شامالً  اً تقييم يئةبرنامج األمم املتحدة للب أن جيري
وبالتواكب  العامليةمرفق البيئة ذا التقييم بالتعاون مع  االضطالعذا النهج. وميكن هلجملس اإلدارة على إقرار 

للنهج من العناصر الثالثة عنصر تقييم فعَّالية كل وأن يرمي إىل  ،العامليةملرفق البيئة  عامالاء ألدل ةدراس مع
اإلرشادات اليت تأيت من جملس إدارة  إىلهذا التقييم  يستندو بينها. فيما وجوانب التآزر  الروابطو املتكامل 

 ،باملواد الكيميائية والنفايات ذات الصلة االتفاقياتيف  مؤمترات األطراف منو  ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
عمليات جيري اقرتاح سوف  ،. ونتيجة لذلكوفقًا للمقتضىإدارة املواد الكيميائية، املعين بواملؤمتر الدويل 

 .بديلة صقل وتعديل، أو اعتماد حلول أخرى

 الزمني للخطوات التالية جدولال  )ه(

قرتح لتمويل اإلدارة  لخطوات اليت ستُتخذل فيما يلي جدول زمين دير  -  ٥٢
ُ
لتنفيذ النهج املتكامل امل

 مة للمواد الكيميائية والنفايات:السلي

الدورة السابعة والعشرون جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري   )أ(
  :العاملية

د ج متكامل لتمويل املوابشأن الدعوة إىل اختاذ تدابري بناًء على مقرر   ‘١’
  ؛ا التقريرمن هذالرابع  وفقاً للصيغة الواردة يف الفرعالكيميائية والنفايات 

إىل باالستناد الطلب إىل احلكومات اختاذ خطوات منسقة لتنفيذ النهج   ‘٢’
التوجيهات اليت ترد من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إذا طُلب 

  منه ذلك؛
ومجعيته إىل تنقيح جمال الرتكيز املعين باملواد  لعامليةادعوة جملس مرفق البيئة   ‘٣’

 ل، وتقدمي موارد جديدة وإضافية جملاوفقًا للمقتضىالكيميائية والنفايات، 
  وكذلك للتعزيز املؤسسي؛ املنقح الرتكيز

إنشاء صندوق برنامج خاص بشأن املواد  النظر يفدعوة احلكومات إىل   ‘٤’
  ؛ق كيان مناسبالكيميائية والنفايات، عن طري
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اتفاقيات بازل، وروتردام واستكهومل لبحث النهج يف  دعوة مؤمترات األطراف  ‘٥’
وفقاً تنفيذ النهج املتكامل، ل الالزمةاملتكامل ووضع التفاصيل التشغيلية 

  ؛للمقتضى
ىل تفعيل وتنفيذ النهج إدارة املواد الكيميائية إعين بملادعوة املؤمتر الدويل   ‘٦’

  املتكامل؛
ىل إ ، باالستنادفوراً لنهج املتكامل ادعوة أمانة النهج االسرتاتيجي إىل تنفيذ   ’٧‘

يف  الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةمقررات التمويل اليت اعتمدها املؤمتر 
  دورته الثالثة؛

واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية وأصحاب  ،دعوة وكاالت التنمية الدولية  ‘٨’
  ؛ذوى الصلة إىل اختاذ خطوات لتنفيذ النهج املتكاملاملصلحة 

  باملواد الكيميائية والنفايات: ذات الصلةاجتماعات مؤمترات األطراف   (ب)
، بشأن وفقًا للمقتضىالنهج املتكامل واملقررات الداعية إىل اختاذ تدابري، حبث   ‘١’

  االتفاقيات؛إطار يف  أنشطة التمويلوسائل أحد النهج املتكامل ك
ا نطاق داخل النهج املتكامل إىل تنفيذ دعوة األطراف   ‘٢’ مبشاركة قطاع و حكوما

يف  إلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتدعم ا والدعوة إىلالصناعة 
ا مع امل   ؤسسات املالية املتعددة األطراف؛تعامال

 رهناً  ،الوطينتقييمات االحتياجات على املستوي إجراء ب تكلفاملقررات اليت   ‘٣’
  ؛املعين باملواد الكيميائية والنفاياتتنقيح جمال الرتكيز املتكامل ب

  :العامليةاالجتماع الرابع واألربعون جمللس مرفق البيئة   (ج)
تجديد اليف  املعين باملواد الكيميائية والنفايات إلدراجهتنقيح جمال الرتكيز   ‘١’

توافق بأن  ٢٠١٤أوائل يف  العاملية مجعية مرفق البيئة ، وتوصيةللموارد السادس
  ؛العامليةصك مرفق البيئة يف  ضروريةات ري تغي أيعلى 

 اتباملواد الكيميائية والنفايات إىل إعداد تقييمة االتفاقيات ذات الصلة دعو   ‘٢’
السادس تجديد المفاوضات يف مسامهة كوذلك  ، وفقًا للمقتضىحتياجات، الل
وذات النهج االسرتاتيجي يف  دهايدمت حتطة اليت األولويات واألنشوحبث لموارد ل

  .هحتقيق أهدافاألمهية يف 
  إدارة املواد الكيميائية:عين بملاالدورة الرابعة للمؤمتر الدويل   (د)

لتنفيذه،  واإلعراب عن دعمهاالنهج املتكامل بشأن  إجراءاختاذ الدعوة إىل   ‘١’
  ؛وإشراك الصناعةج ما باإلديتعلق فيما وبصفة خاصة 



UNEP/GC.27/7 

16 

 تنفيذًا كامالً  الطلب إىل أمانة النهج االسرتاتيجي أن تُنفذ النهج املتكامل  ‘٢’
الدويل  إىل مقررات التمويل اليت اعُتمدت أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر باالستناد

  ؛املعين بإدارة املواد الكيميائية
اد الكيميائية إدارة املو عين بملااملؤمتر الدويل دورات يف  شاركنياملالطلب إىل   ‘٣’

خطوات منسقة لتنفيذ  أن يتخذواالنهج االسرتاتيجي يف  وأصحاب املصلحة
إدارة عين بملاإىل الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل  اً تقرير  أن يقدمواالنهج املتكامل و 
  عناملواد الكيميائية 

ُ
  .اتخذة وتأثريااخلطوات امل

____________  


