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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  * جدول األعمال املؤقت من٣البند 
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

  والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

   للتصدي للزئبق عن طريق ترتيبات التمويل الدوليةاملعلومات عن التمويل املتوفرة حالياً

  معلومات أساسية

 املتعلق بإدارة  رابعا٢٤/٣ً، يف مقرره )اليونيب(ة أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئ  - ١
 للتكامل اإلقليميةاملنظمات  من احلكومات والعضوية مشكّالً مفتوح  عامالًاملواد الكيمائية، فريقاً

، وممثلي أصحاب املصلحة الستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك االقتصادي
  .ة أو القائمة، ملواجهة التحديات العاملية الناشئة عن الزئبقالقانونية الدولية اجلديد

، يف اجتماعه األول، إىل األمانة  املعين بالزئبقالعضويةوقد طلب الفريق العامل مفتوح   - ٢
وطلب إىل األمانة بصفة خاصة تقدمي .  لالجتماع الثاين للفريق العاملاالضطالع بالعمل إعداداً

  . املواضيعمعلومات بشأن عدد من

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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 عن طريق مرفق وطُلب إىل األمانة أن تقدم، يف مجلة أمور، معلومات عن التمويل املتاح حالياً  - ٣
، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وترتيبات التمويل األخرى من أجل البيئة العاملية

قوائم د، لزيادة املعرفة عن جماالت من أمثال االستجابة للتحديات الناشئة عن الزئبق، وعلى وجه التحدي
  . الزئبق املوجود، والتعرض البشري والبيئي، والرصد البيئي، واآلثار االجتماعية واالقتصاديةحصر

، والبنك الدويل، والنهج االستراتيجي ةلومات من أمانات مرفق البيئة العامليوطلبت األمانة مع  - ٤
وقدمت أمانة النهج االستراتيجي معلومات عن إمكانية تقدمي متويل . لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 ةوخلصت األمانة املعلومات عن التمويل من مرفق البيئة العاملي. مؤقت يف إطار النهج االستراتيجي
  .وغريه من مصادر املعلومات املتاحة

 املوجود، والتعرض البشري  الزئبقحصر لزيادة املعرفة يف جماالت مثل التمويل املتاح حالياً  - أوالً
  والبيئي، والرصد البيئي، واجلوانب االجتماعية واالقتصادية

  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  -ألف 
يدعم برنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أنشطة   - ٥

واألولويات االستراتيجية اليت حددها .  من أجل تنفيذ أهداف النهج االستراتيجيبناء القدرات األولية
املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، وهو اهليئة اليت اعتمدت النهج االستراتيجي، تربز أمهية تعبئة 

 مع جماالت الوطنية متشياًبرنامج البداية السريعة للموارد من أجل أنشطة التمكني األولية لبناء القدرات 
العمل املدرجة يف األغراض االستراتيجية للفرع الرابع من استراتيجية السياسة الشاملة، وعلى وجه 

  :اخلصوص
 وطنية عن املواد الكيميائية وحتديد االحتياجات موجزات بياناتوضع واستكمال   )أ(  

  من القدرة إلدارة املواد الكيميائية إدارة سليمة؛
وير وتقوية املؤسسات واخلطط والربامج واألنشطة الوطنية إلدارة املواد تط  )ب(  

الكيميائية، وذلك لتنفيذ النهج االستراتيجي، بالبناء على العمل الذي مت االضطالع به لتنفيذ االتفاقات 
  واملبادرات الدولية ذات العالقة باملواد الكيميائية؛

يما بني الوكاالت واملشاركة العامة املوجهة االضطالع بأنشطة التحليل، والتنسيق ف  )ج(  
حنو التمكني من تنفيذ النهج االستراتيجي وذلك عن طريق دمج، أي اخنراط، اإلدارة السليمة للمواد 

  .الكيميائية يف االستراتيجيات الوطنية ومن مث اإلبالغ عن أولويات التعاون يف املساعدة اإلمنائية
 باملوجود من الزئبق وغريها من قوائم حصراهلادفة إىل وضع لذا ميكن أن متول األنشطة   - ٦

األنشطة املركّزة على إدماج األنشطة املتصلة بالزئبق يف االستراتيجيات الوطنية، على املدى القصري، عن 
 أن ميول وضع نهج لإلدارة السليمة إلدارة الزئبق يف إطار وميكن أيضاً. طريق برنامج البداية السريعة

  .اتيجيات الوطنية، ضمن برنامج البداية السريعةاالستر
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:  زمنياًداً السريعة حمدالبدايةبيد أنه من اجلدير مالحظة أن املقصود هو أن يكون برنامج   - ٧
واملوعد  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠فاملوعد النهائي لتقدمي االقتراحات املتعلقة باملشاريع هو 

وعالوة على ذلك، ففي . ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠النهائي لتوزيع األموال يف إطار الربنامج هو 
حني أنه جيوز للحكومات وممثلي اتمع املدين تقدمي الطلبات، فإن مشاركة البلدان ستكون مقصورة 

تمع املدين أثناء سريان على املشاركة يف مشروع وطين واحد ومشروع واحد متعدد األقطار أو للمج
 ١٠٠ ٠٠٠( ملشروع صغري برنامج البداية السريعة باستثناء احلكومة اليت تكون قد تلقت متويالً

 مشروعاً حكومياً يف ٥١ ألنه متت املوافقة على ونظراً. ، فيحق هلا املشاركة يف مشروع آخر)دوالر
عدداً حمدوداً نسبياً من البلدان النامية والبلدان اجلوالت األربع األوىل لربنامج البداية السريعة، فإن هناك 

  .اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال املؤهلة لتلقي املساعدة من الصندوق االستئماين
   البيئة العامليمرفق  -باء 

، فإن )UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3(كما ورد ذكره يف الوثيقة املتعلقة باالعتبارات املالية   - ٨
، مبا فيها النقاط املركزية للمياه الدولية، العاملي البيئة مرفقرمسياً عن طريق عدد من نوافذ التمويل متاح 

وجمال إدارة املواد الكيميائية العامة، اليت تؤيد املشاريع املتكاملة يف ااالت املركزية للتنوع األحيائي، 
  .وتغير املناخ، واملياه الدولية، وتعرية األرض

جرى االضطالع بنشاط حمدود يف إطار اال املركزي للمياه الدولية، ألن التمويل غري أنه قد   - ٩
وجمال اإلدارة السليمة العامة للمواد الكيميائية يتطلب مشاريع تتصل مباشرة . املتاح كان حمدوداً جداً

ستكون وبينما . بتحقق فوائد بيئية عاملية يف مشروع معين يف واحد من ااالت املركزية الستة
 املنبعثة من احتراق الفحم فائدة مرافقة وهي االحتباس احلراريللمشاريع املصممة خلفض غازات 

ختفيض انبعاثات الزئبق، فإن مثة استعماالت أخرى حمدودة للتمويل املتاح يف إطار اال العام لألنشطة 
  .املتعلقة مباشرة مبعاجلة الزئبق

 البيئة العاملي ملعاجلة مسألة بناء املعرفة قد يكون مرفقويل وعالوة على ذلك، فإن استعمال مت  - ١٠
ووضع كشوف وطنية . ، وخاصة فيما يتعلق مبواجهة متطلب حتقيق الفوائد البيئية العامليةإشكالياً

باملوجودات، على خالف وضع خطط تنفيذ وطنية مبوجب اتفاقية استكهومل، هو، بصفة معقولة، أقل 
  .فوائد العاملية؛ ولذا فإن املوافقة على مثل هذه املشاريع قد تكون صعبةارتباطاً مباشراً بال

  البنك الدويل  -جيم 
وتقع املشاريع . ميكن أن متول املشاريع اإلمنائية ذات األثر البيئي عن طريق البنك الدويل  - ١١

ومن بني . صحة البيئيةاملتصلة بانبعاثات الزئبق ضمن جمموعة املشاريع الداخلة يف جمال إدارة التلوث وال
 تنظيف األرض امللوثة بالزيت، ومشاريع إدارة ٢٠٠٨املشاريع البيئية اليت مت متويلها حىت اآلن يف عام 

. النفايات الصلبة، ومشروع إزالة كربيت غاز املداخن، وعدد من مشاريع اإلمداد باملاء وتنظيم ااري
م بانبعاثات الزئبق ضمن إطار املشروع أثناء مرحلة وبالنسبة جلميع هذه املشاريع، ميكن مشول التحك

  .التصميم
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وقد تكون املشاريع التعاونية والعامة للتصدي موعة من قضايا التلوث وحلوهلا املمكنة   - ١٢
وليس من . مؤهلة للحصول على متويل من البنك الدويل، وذلك يتوقف على األنشطة املقترحة بالذات

قوائم واألنشطة من أمثال وضع . هذا التمويل بصورة مباشرة لزيادة املعرفةاملرجح أن يستعمل مثل 
 باملوجودات، أو إجراء رصد بيئي، أو معرفة حاالت التعرض البشري والبيئي، أو اآلثار حصر

 من مشروع يثبت أن له أثراً بيئياً بوصفها جزءاً االجتماعية واالقتصادية، ال تكون مؤهلة للتمويل إال
  .مباشراً

  اإلجراء املقترح  - ثانياً
قد يرغب املشاركون يف االجتماع يف أن يضعوا العناصر الواردة أعاله يف االعتبار عند نظرهم   - ١٣

  .يف مصادر التمويل املؤقتة
______________ 


