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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٨ - ٢٤  اليابان،،شيبا

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

ة وااالت اليت ميكن أن تغطيها، مبا يف ذلك حتليل لدور حتليل ملصادر التمويل احملتمل
  القطاع اخلاص

  مذكرة من األمانة

جلنة (م قانوناً بشأن الزئبق طلبت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملز  -  ١
قدمي  ت٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧ املعقودة يف الفترة من من األمانة، يف دورا األوىل) وضالتفا

  .ا يف ذلك حتليل لدور القطاع اخلاصة وااالت اليت ميكن أن تغطيها، مبحتليل ملصادر التمويل احملتمل

يف مرحلة  ميكن تقدمي حتليل مفصل إال انة أنه الوعند إعداد هذه املذكرة، أدركت األم  -  ٢
وبناًء . بصك الزئبقمتأخرة من عملية املفاوضات، مبجرد أن يكون هناك مزيد من الوضوح فيما يتعلق 

 طبيعة عامة فيما يتعلق بالبارامترات اخلاصة بآلية ذاتعلى ذلك، فإن هذه املذكرة حتدد اعتبارات 
 بشأن الزئبق، إىل جانب مناقشة االت حمددة ميكن على ضوئها اعتبار  لدعم تنفيذ صك عاملي)١(مالية

وأخرياً، تقدم املذكرة معلومات عن الدور احملتمل لتمويل القطاع اخلاص . اآللية مناسبة أو غري مناسبة
بق،  بالزئائية، واليت ميكن أن توضح النهج اليت قد تكون وثيقة الصلةي السليمة للمواد الكيماإلدارةيف 

  .إىل جانب أمثلة عن املشاركة الناجحة للقطاع اخلاص يف بلدان خمتلفة
                                                      

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1. 

ات البيئية املتعددة غري أن النهج املعتاد لالتفاق. كقد تنشئ اللجنة أكثر من آلية واحدة إذا رأت ذل  )١(
  .شريطة أن تتضمن صندوقا أو أكثر ويديرها كيان واحد أو أكثراألطراف هو إنشاء آلية مالية واحدة 
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  معلومات أساسية  -أوالً 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة على أن تضع جلنة التفاوض، ضمن إدارة لس ٢٥/٥ينص املقرر   -  ٣
بناء القدرات يبات من أحكاماً خاصة بتحديد ترت الزئبق، يتضبشأنمجلة أمور، جاً شامالً ومالئماً 

واملساعدة التقنية واملالية، مع االعتراف بأن قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
  املساعدة يف على توافرتتوقف صك ملزم قانوناً إطارعلى تنفيذ بعض االلتزامات القانونية بفعالية يف 

  .الية املالئمةبناء القدرات واملساعدة التقنية وامل

.  أعالهةاألحكام املذكوروقد أعدت األمانة عدداً من الوثائق لدعم مداوالت اللجنة بشأن   -  ٤
  :عرض أمام اللجنة املذكرات التالية اليت أعدا األمانة للدورة األوىل للجنةباإلضافة إىل هذه املذكرة، تو

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8)والفعالة خيارات بشأن ترتيبات للمساعدة املالية املتوقعة   )أ(  

أمثلة من االتفاقات البيئية املتعددة : خيارات لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات  )ب(  
  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9)األطراف ومن املنظمات األخرى 

ات اخلرب: تيسري نقل التكنولوجيا املستدامة ودعم تدابري الرقابة العاملية على الزئبق  )ج(  
  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/10)ة لزمة قانوناً والترتيبات الطوعياملتاحة يف الترتيبات احلالية امل

تقدم العملية التشاورية بشأن خيارات التمويل للمواد الكيميائية والنفايات اليت   )د(  
  .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/5)ها برنامج األمم املتحدة للبيئة يتوال

ا، يتاح للجنة تقرير عن االعتبارات املالية وطرائق التمويل احملتملة لصك ملزم وفضالً عن هذ  -  ٥
قانوناً أو ترتيب طوعي بشأن الزئبق قُدم إىل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف 

 ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول١٠ إىل ٦اجتماعه الثاين الذي عقد يف نريويب يف الفترة من 
(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3) . ويناقش التقرير الطرائق احملتملة لتمكني مرفق البيئة العاملية من توفري

تخدم ميكن أن تسو مونتريال وعناصر هليكل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول ،املوارد املالية
  .كنموذج آللية مالية للزئبق

 نوعي عام للتكاليف والفوائد تقييم إجراءيل وهو  أمر آخر يتعلق مبوضوع التمووهناك أيضاً  -  ٦
ي قدم أوالً إىل الفريق العامل املخصص يف  ختفيض انبعاثات الزئبق، والذإجراءاتاحملتملة املرتبطة بتنفيذ 

 يف للتقييمدمت إىل اللجنة صيغة حمدثة وقد قُ. (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1)اجتماعه الثاين 
 إضافيةوهناك معلومات  )، املرفق(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19رير أعدته األمانة دورا األوىل ضمن تق

قدمتها احلكومات رداً على طلب من األمانة، ويرد ملخص هلا يف مذكرة أعدا األمانة عن حتليل فعالية 
التكلفة للبدائل احلالية للمنتجات القائمة على الزئبق، والعمليات، والتكنولوجيات 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/12)قرأ باالقتران مع التقرير الوارد يف مرفق الوثيقة ، واليت ينبغي أن ت
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19 . وتوفر الوثائق الثالث مناقشة شاملة للتكاليف والفوائد احملتملة اليت قد

  .دابري املراقبة احملتملة للزئبقتنشأ عن تنفيذ ت

ات عن عدد من التحليالت الشاملة ملصادر التمويل وعالوة على ذلك، تتاح للجنة معلوم  -  ٧
احملتملة ألنشطة تتعلق باملواد الكيميائية والنفايات مت االضطالع ا يف السنوات األخرية لتحديد متويل 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14 

3 

 اتفاقيات املواد الكيميائية والنفايات، ومؤخراً إطار احملسنة للمواد الكيميائية، يف اإلدارةإضايف من أجل 
 )SAICM/PREPCOM.3/INF/28( الدولية للمواد الكيميائية اإلدارةلنهج االستراتيجي جتاه  اإطاريف 

 الدولية للمواد الكيميائية يف دورا اإلدارةالذي قُدم إىل اللجنة التحضريية لوضع ج استراتيجي جتاه 
طويل األجل لتنفيذ ل  ومذكرة من األمانة عن التموي،٢٠٠٥سبتمرب /الثالثة، املعقودة يف فيينا يف أيلول

 قدمت إىل املؤمتر الدويل )SAICM/ICCM.2/12(لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية النهج االستراتيجي 
وتوفر هذه . ٢٠٠٩مايو /املعقودة يف جنيف يف أيار املواد الكيميائية يف دورته الثانية، بإدارةاملعين 

اليت ميكن أن تكون ذات صلة مباشرة ببحث اللجنة الدراسات مناقشة شاملة ملصادر التمويل احملتملة 
  . الصك اجلديدإطارالزئبق يف ب املتعلقةخاطر املفض خلدابري بتمويل تللخيارات اخلاصة 

تشاورية بشأن خيارات التمويل عملية  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بدأوأخرياً،   -  ٨
 إدارةباحلاجة إىل موارد كافية يف جمال منه ، اعترافاً كيميائية والنفاياتاملواد الاألعمال املتعلق بلربنامج 

وقد أعلن عن هذه العملية ألول مرة يف االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف . املواد الكيميائية والنفايات
وكجزء من . ٢٠٠٩مايو /كهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، املعقود يف جنيف يف أياراستاتفاقية 

هذه العملية، جتري مناقشة التحديات املالية اخلاصة اليت تواجه البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 
 بصورةوتركز العملية . مبرحلة انتقال يف تنفيذ براجمها اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات بطريقة فعالة

 لألنشطة املتعلقة باملواد  مضمون بدرجة أكرب لتمويلامة على حتديد خيارات السياسات احملتملةع
الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك عن طريق آليات قائمة وآليات جديدة؛ ورفع األولوية السياسية عن 

 بقضايا أخرى وتعميمها يف قطاعات أخرى؛ واالستخدام املتآزر آلليات والربططريق زيادة الوعي؛ 
رة مثل تأجري املواد الكيميائية ومفهوم االقتصاد األخضر؛ وحبث استخدام التنفيذ؛ وتنفيذ نهج مبتك

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والصكوك االقتصادية الستيعاب التكاليف االجتماعية والبيئية 
ي يستبعد أ ومعظم اخليارات موضوع املناقشة ال. إلدارة املواد الكيميائية والنفايات على املستوى احمللي

  .منها اآلخر وسيعزز بعضها بعضاً إذا نفذت بطريقة منسقة

٩  -  كانون ١١ و١٠عقد االجتماع القادم للعملية التشاورية يف بريتوريا يومي ومن املقرر أن ي 
وحتضرياً لالجتماع، يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة جبمع املعلومات، واالستعانة . ٢٠١١يناير /الثاين

 املواد ةاربإدة املتعددة األطراف وعمل املؤمتر الدويل املعين ية من االتفاقات البيئباخلربة املستمد
 ومنظمات أخرى ذات ،الكيميائية، ومرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل

ا يف ذلك جلنة وسيتم أيضاً التشاور مع املشاركني يف عمليات حكومية دولية أخرى ذات صلة، مب. صلة
، واالجتماعات التحضريية ٢٠١١عام اليت ستعقد يف التنمية املستدامة أثناء دورا التاسعة عشرة 

 تقريراً ائياً لكي وسيقدم املدير التنفيذي. للدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
 إمكانية، دف ٢٠١٢عام اليت ستعقد يف ثانية عشرة  يف دورته االستثنائية الاإلدارةينظر فيه جملس 

، ٢٠١٢ عام لثالثة املواد الكيميائية يف دورته ابإدارةاعتماد مقررات من جانب املؤمتر الدويل املعين 
ويف الوقت نفسه، سيقدم برنامج األمم . ٢٠١٣ يف دورته السابعة والعشرين عام اإلدارةوجملس 

وقد . ٢٠١١فرباير / يف دورته السادسة والعشرين يف شباطاإلدارةىل جملس املتحدة للبيئة تقرير حالة إ
حث اللجنة للخيارات اخلاصة مباشرة ببتكون النواتج واالستنتاجات املنبثقة عن العملية ذات صلة 

  . صك الزئبق العامليإطار بشأن الزئبق يف تمويل تدابري احلد من املخاطرب



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14 

4 

ومعلومات توفرت من هذه التحليالت األخرية، مع التركيز د وتعتمد هذه املذكرة على موا  - ١٠
 عن هذا، واستعداداً للدورة الثانية للجنة، طلبت األمانة من وفضالً. بشكل خاص على الزئبق

احلكومات تقدمي املزيد من املعلومات، مبا يف ذلك معلومات عن دور القطاع اخلاص يف متويل أنشطة 
التخلص  وبرامج )٢(،الرعاية املسؤولية"ائية ومبادرات الصناعة مثل أنشطة وطنية متعلقة باملواد الكيمي

 وأنشطة  التجاري الطوعي ألنشطة التبادلواحلدأو احلد من االستخدام، والربامج العالجية،  التدرجيي
 على وتتاح الردود املتلقاة من احلكومات. أخرى يقدم هلا القطاع اخلاص متويالً مباشراً أو دعماً عينياً

  )٣(.املوقع الشبكي اخلاص مبفاوضات الزئبق

  مصادر التمويل احملتملة  - ثانياً 

تشمل مصادر التمويل الرئيسية اليت مت حتديدها ومناقشتها فيما يتعلق بتحسني تنفيذ األنشطة   - ١١
نفيذ تدابري للحد تقد تكون مناسبة أيضاً ملصادر متويل حمتملة لاملتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات، واليت 

  :من املخاطر املرتبطة بالزئبق ما يلي

تشمل كيانات التمويل القائمة، مثل مرفق : املؤسسات والصناديق املتعددة األطراف  )أ(  
ويف حني أن .  فقط لدعم تنفيذ صك الزئبقينشأالبيئة العاملية والبنك الدويل، أو صندوقاً خمصصاً 

نطاق واءمته مع الطرائق التشغيلية املعمول ا واليت تتجاوز استخدام اآلليات القائمة سيتعني م
أا ستسمح لألطراف باستغالل أوجه التآزر والصالت على نطاق   مؤمتر األطراف، إالصالحيات

جماالت التركيز اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات، لتعرب عن االحتياجات العديدة للبلدان املتلقية فيما 
 يطرحها اخلاصة اليت اتالتحديوميكن تصميم صندوق خمصص للزئبق ملواجهة . ية املستدامةيتعلق بالتنم

حيقق التكامل الواسع مع قضايا  الزئبق وسيكون حتت اإلشراف املباشر ملؤمتر األطراف؛ غري أنه قد ال
  أخرى تتعلق باملواد الكيميائية والنفايات؛

التنمية اإلقليمية التزاماً صارماً بقواعدها تتطلب مصارف : مصارف التنمية اإلقليمية  )ب(  
  ؛الزمنية للتسديدداول اجلوشروطها العامة و

 جيري حالياً تقدمي متويل كبري للتخفيف من وطأة الفقر :وكاالت املعونة الثنائية  )ج(  
ويل أثناء ومن املأمول أن يستمر مثل هذا التم. واألنشطة املتعلقة بالزئبق عن طريق برامج املعونة الثنائية

  التفاوض بشأن الصك العاملي للزئبق وتنفيذه؛

يعد حبث الدور احملتمل للقطاع اخلاص يف متويل األنشطة اليت دف : القطاع اخلاص  )د(  
 رابعاًوترد يف القسم . هذه املذكرة اليت ترتكز عليها االت الرئيسيةاحد  احلد من انبعاثات الزئبق أإىل

  األنشطة اليت تتوالها احلكومة؛إطار لتمويل التابعة للقطاع اخلاص يف  ا آليات عنةأدناه أمثل

 ، عدد من املؤسسات اخلاصةاضطلعخالل السنوات األخرية، : اخلاصةاملؤسسات   )ه(  
 مبشاريع كبرية يف جماالت حتظى باهتمام عاملي مثل التخفيف من ،املنشأة عادة بأموال احملسنني األثرياء

                                                      
 ).أنظر القسم رابعاً أدناه(  )٢(
)٣( http://hqweb.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC2/INC2Submission/ 

Submissionsofinformation/tabid/6735/Default.aspx. 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14 

5 

 تستحق البحث لتحسني مستوى طرائقوهناك . اإليدز/نقص املناعة البشريةوطأة الفقر، وفريوس 
مشاركة مثل هذه املؤسسات اخلاصة يف أنشطة لتخفيض انبعاثات الزئبق، خاصة وأا تتعلق مبجاالت 

مثالً يف قطاع مناجم الذهب احلرفية ة الفقر أو حتسني الصحة العامة، من قبيل التخفيف من وطأ
  والصغرية احلجم؛

ن  اآلن بدور كبري يف املناقشات بشأقام اتمع املدين حىت: املنظمات غري احلكومية  )و(  
ويف حني أن هذه املنظمات . الزئبق، فقدم املعلومات وقام بتسهيل النقاش العام بشأن عدد من القضايا

 معهد بالك مسيث، تسعى إىل الربح، مثل أن بعض املؤسسات اليت ال متثل مصدراً كبرياً للتمويل، إال ال
  . وقد تكون من الشركاء املهمني يف املستقبلةتضطلع بأنشطة تتعلق بالتلوث واملواقع امللوث

  ميكن أن تغطيه مصادر التمويل املختلفة حتليل ما ميكن وما ال  - ثالثاً 

ت تركيزها عند تقييم صالحية أي آلية مالية، ينبغي إيالء االعتبار إىل بارامتراا العامة وجماال  - ١٢
  :وميكن أن تشمل السمات العامة آللية مالية.  على حد سواءةاخلاص

  املرونة؛  )أ(  

  التجاوب؛  )ب(  

القدرة على التكيف مع احتياجات وخصائص قطاعات معينة، مبا يف ذلك ضرورة   )ج(  
  زئبق وحتقيق أهداف وغايات قطاعية؛التشجيع التعاون والتنسيق لتنفيذ صك 

   املشتركة؛للمنافعلفة واالستخدام األمثل فعالية التك  )د(  

   نهج ملزمة قانوناً وطوعية على حد سواء؛إطارتقدمي التمويل يف   )ه(  

  تشجيع االمتثال؛  )و(  

  القدرة على دعم أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛  )ز(  

  .إمكانية التنبؤ بالتمويل  )ح(

احملتملة وااللتزامات والتدابري اخلاصة بصك الزئبق، ويرد أدناه استعراض عام لطائفة األنشطة   - ١٣
  .ميكن أن تغطيه اآللية املالية وما ميكن أو ال

، مبا يف ذلك تنفيذ تدابري رقابية مالئمة والتحول إىل قد تشمل األنشطة تغيري العمليات  - ١٤
  .د واإلبالغمنتجات وعمليات بديلة، وبناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، وزيادة الوعي، والرص

) ء كانت طوعية أو ملزمة قانوناًسوا(وقد يلزم استثمار كبري من أجل االلتزامات والتدابري   - ١٥
 عن طريق بالنظر إىل الفرص املتاحة لتحقيق منافع مشتركةغري أنه . اً يف العملياتاليت تتطلب تغيري

بط مباشرة بتخفيض الزئبق ضئيلة  اليت ترتاإلضافيةختفيض امللوثات، فمن املمكن أن تكون التكاليف 
فإن االستثمار يف وطبقاً للممارسات العامة للتشغيل الصناعي، . نوعاً ما بالنسبة لتكاليف التشغيل العامة

وعلى أي حال، . ترة زمنية حمدودة، أو طبقاً ألهداف ومؤشرات رئيسيةتغيري العمليات ميكن توفريه لف
دوداً، ألنه مبرور الوقت، يتم عادة استيعاب متطلبات فإن التمويل اإلضايف املطلوب سيكون حم
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ويف احلاالت اليت سيتطلب فيها . التكنولوجيا ضمن تكاليف التشييد اخلاصة مبرافق جمددة أو جديدة
 استثمارات رأمسالية يف التكنولوجيا البديلة، فقد يسمح للتحول بأن يتم يف الزئبق استخدام عنالتحول 

 إجراء؛ ومثل هذا النهج من شأنه تفادي اختاذ يف الشركاتالعادية لرأس املال سياق دورات اإلحالل 
ويف الوقت نفسه، فإن مواصلة استخدام . داعي هلا على اآللية املالية مبكر قد يؤدي إىل فرض طلبات ال

  . إىل أدىن حد ممكن االنطالقات يف البيئةلتقليلالزئبق قد تتطلب استخدام أفضل التقنيات املتاحة 

 عن طريق صندوق خاص ري العمليات على حنو أفضليوميكن استهداف التزامات وتدابري تغ  - ١٦
للزئبق بدالً من أي آلية قائمة مثل مرفق البيئة العاملية، خاصة يف احلاالت اليت قد يسهل فيها تقدير 

وقد تتيح . ة وتقييمهاالفعاليلرصد ة الالزمة عن طريق عملية منهجية قياس االستثمارات التقنية واملاليو
 يف جمال أنشطة االستثمار القطاع الصناعيمثل هذه االلتزامات والتدابري فرصاً للعمل بصورة وثيقة مع 
وينبغي أن توضع يف االعتبار مسامهة تطوير . وتأمني األموال من البنك الدويل أو املصارف اإلقليمية

 من قبيل تغري املناخ أو التخفيف وبشأن مسائل،  األساسية يف أنشطة جتري مبوجب اتفاقات أخرىالبىن
  .من وطأة الفقر، وينبغي حبث الفرص املالية املتاحة يف إطار مثل هذه الربامج

أما التدابري اليت تتطلب تعزيز طائفة واسعة من األنشطة، فقد تستفيد من ج آخر، خاصة يف   - ١٧
  احلريف والصغري احلجم واحلرق املرتيل للفحمين تشمل جمموعات كثرية، مثل التعدحالة التدابري اليت

وينبغي االعتراف بأنه يف مثل هذه احلاالت قد يكون هناك عدد من عوامل التغيري الرئيسية . احلجري
خارج نطاق الصك العاملي للزئبق، وهي حقيقة ميكن أن تترتب عليها تكلفة كبرية، خاصة عندما 

وميكن أن .  مؤسسيإصالح تكاليف اجتماعية واقتصادية، أو ينطوي ذلك على مسائل تقنية معقدة، أو
, تستفيد مثل هذه القضايا الواسعة النطاق من آلية متويل ذات ج برناجمي أكرب مثل مرفق البيئة العاملية

وميكن أن توضع يف االعتبار طائفة من املنظمات احلكومية الدولية أو املراكز اإلقليمية ذات اخلربة يف 
ال عند حبث اآلليات الفعالة لتقدمي املساعدة التقنية واملالية من أجل دعم التنفيذ الناجح هلذه هذا ا

  .األنواع من التدابري

وقد تبنت اآلليات القائمة . والغرض من اآللية املالية هو تسهيل التنفيذ الفعال لصك الزئبق  - ١٨
لتمكني من االمتثال، يف حني تركز اآلليات فالغرض من الصندوق املتعدد األطراف هو ا. نهجاً خمتلفة

، قد يكون نطاق وعلى أرض الواقع. املالية لالتفاقيات اليت يديرها مرفق البيئة العاملية على التنفيذ
املشاريع املؤهلة للدعم من جانب الصندوق املتعدد األطراف أضيق من نطاق املشاريع اليت تدعمها 

وقد حيتاج األمر إىل التزامات وتدابري واضحة، وموجهة، وحمددة . لعامليةيديرها مرفق البيئة اآليات مالية 
  .بصورة جيدة، وقابلة للقياس لضمان فعالية أي ج قائم على االمتثال

وقد تكون األنشطة من قبيل بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، مبا يف ذلك التخطيط الوطين   - ١٩
ة األجل نسبياً وذات أهداف واضحة تتطلب متويالً حمدوداً  حتديد األولويات، أنشطة قصريوإجراءات

فالتنفيذ الناجح لربنامج ينطوي على أنشطة لبناء . لتنفيذ يف جمال اوتعطي للمراكز اإلقليمية دوراً حمتمالً
القدرات يتطلب دورة قصرية األجل نسبياً للمشروع مع تكاليف معامالت منخفضة، نظراً لعدد 

وقد يلزم أيضاً متويل لوضع .  األمر يف برنامج من هذا القبيلإليها اليت قد حيتاج وحجم هذه املشاريع
برنامج البداية ولت أنشطة مماثلة بشكل فعال عن طريق مرفق البيئة العاملية ووقد م. واختبار التوجيهات
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 حققه الربنامج، ونظراً للنجاح األخري الذي. لنهج االستراتيجي يف إطار أنشطة متكينيةالسريعة التابع ل
 بنجاح عن طريق صندوق قد ترغب اللجنة يف حبث ما إذا كان من املمكن تنفيذ األنشطة التمكينية

  .حماكياً لنهج الربنامج املذكور جاً يتبىناستئماين موجه للزئبق 

لنجاح التدابري  من أهم الوسائل الالزمةوتعد زيادة الوعي، خاصة على املستوى اتمعي،   - ٢٠
وميكن لدورة مشروع . ة القصرية األجلتتطلب سوى متويل حمدود لألنشط  ومن احملتمل أال،ملوجهةا

ومرة .  أن تسهل تنفيذ أنشطة يف إطار مثل هذا الربنامج، تطبيق بسيطة نسبياًتشتمل على عمليةقصرية 
قاً استئمانياً خمصصاً  مثاالً ناجحاً آللية تنفيذ فعالة تستخدم صندوالبداية السريعةأخرى، يعد برنامج 

وميكن أيضاً استطالع الفرص لالستفادة من . للمنظمات الدولية غري احلكوميةيتميز مبشاركة كبرية و
  .أوجه التآزر مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمات أخرى

طلب وتت. وغالباً ما تتطلب الصكوك امللزمة قانوناً رصداً وتقارير مرحلية من جانب األطراف  - ٢١
ضرورية ال متويالً مالئماً ومستقراً وميكن التنبؤ به لضمان تقدمي املعلومات اجليدة واملتسقة اإلبالغآليات 

 متطلبات على صعيدوميكن استطالع فرص التعاون .  حتقيق األهداف املتفق عليهايفلتتبع التقدم احملرز 
ملتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، ولكن  والرصد يف إطار صكوك أخرى، مثل اتفاقية استكهومل ااإلبالغ
  . سيتطلب متويالً مضموناً وطويل األجلذلك

   السليمة للمواد الكيميائيةاإلدارةالقطاع اخلاص يف املقدم من لتمويل لالدور احملتمل   -رابعاً 

  ع الدور احملتمل للقطاع اخلاصلاملبادرات احلالية اليت تستط   -ألف 

يف هذا احملتملة  السليمة للمواد الكيميائية ومسامهته اإلدارةاخلاص يف متويل نوقش دور القطاع   - ٢٢
وقد جرى النقاش األخري . التمويل يف منتديات خمتلفة تتعلق مبجموعة املواد الكيميائية والنفايات

تحضريية  الدورة الثالثة للجنة الأثناءواألكثر مشوالً أثناء وضع وتنفيذ النهج االستراتيجي، مبا يف ذلك 
، ٢٠٠٥سبتمرب /يف أيلولاملعقودة  الدولية للمواد الكيميائية، لإلدارةوضع ج استراتيجي املعنية ب

  .٢٠٠٩مايو /يف أياراملعقودة  الكيميائية،  املوادإلدارةوالدورة الثانية للمؤمتر الدويل 

  فتطوير بنية أساسية قانونية ومؤسسية واختاذ تدابري السترداد التكالي  -باء 

 أربع تسليط الضوء على أنه مت بيد، خاصة اتتطلب حلوالً تعد كل حالة وطنية حالة فريدة   - ٢٣
األطر القانونية : وهي السليمة للمواد الكيميائية عند وضع النهج االستراتيجي اإلدارةثغرات هامة يف 

مويل، خاصة على املستوى االفتقار إىل التة مؤسسية إلنفاذ األطر القائمة؛ ازأة؛ االفتقار إىل قدر
درة على تنفيذ قالافتقار البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال إىل الوطين؛ 

  . بصورة سليمةملواد الكيميائيةاستراتيجيات سياساتية سليمة دف إىل إدارة ا

حتظى باألولوية يف كثري من   املواد الكيميائية الإدارةويتمثل احلاجز الكبري أمام التقدم يف أن   - ٢٤
وتعتمد بلدان نامية كثرية على التمويل اخلارجي من الصندوق . البلدان وختصص هلا موارد مالية حمدودة

، ومرفق البيئة العاملية، والصندوق املتعدد األطراف، وآليات دولية البداية السريعةاالستئماين لربنامج 
حبق من خالل التشريعات، واالستثمار  اً هاماًدور اإلنفاق احلكومي يؤدييف حني و. وإقليمية أخرى
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 مصادر فإن من الضروري إجياد املواد الكيميائية، إدارة يف املباشر، والتمويل الثنائي واملتعدد األطراف
  .أخرى للتمويل طويل األجل

 من امليزانيات الوطنية  جديدة للتمويل السليمة للمواد الكيميائية قد يفتح فرصاًاإلدارةوتعميم   - ٢٥
وعالوة على ذلك، فإن تشجيع املشاركة املالية . حيث إنه حيظى باألولوية يف ختطيط التنمية الوطنية

والتقنية للقطاع اخلاص عن طريق استخدام أدوات اقتصادية السترداد تكاليف اخلدمات اإلدارية العامة، 
  .زيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةقد ميثل أداة هامة أخرى حمتملة لتع

وحيدد القسم خامساً من االستراتيجية اجلامعة للسياسات فيما يتعلق بالنهج االستراتيجي الذي   - ٢٦
 لتنفيذ النهج االستراتيجي الذي يعترب العمل على ختفيض يتناول االعتبارات املالية، الترتيبات املالية

 االستراتيجية تشريوفيما يتعلق باملسامهات من القطاع اخلاص، . د أولوياته أحاملخاطر الناجتة عن الزئبق
  : التاليةاإلجراءات إىل ١٩يف الفقرة اجلامعة للسياسات 

 على املستوى الوطين أو دون الوطين لدعم متويل أهداف النهج اإلجراءات  )أ(  
  :االستراتيجي مبا يف ذلك عن طريق

 االقتصادية الرامية إىل ذلك بتقييم الصكوكيقتضي األمر   حيثماالقيام،  ‘٤’
 واعتمادها على لتكاليف اخلارجية للمواد الكيميائيةاالستيعاب الداخلي ل

اة أن مثل هذه الصكوك حتتاج إىل  مع مراعاملستويني الوطين ودون الوطين
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة سيما يف  تصميم متأنٍّ ال

  ال؛انتق

 واملشاركة املالية والتقنية يف تنفيذ أهداف النهج صناعيةتعزيز الشراكات ال  )ب(  
  :بوسائل عدة، من بينها دعوة قطاع الصناعة إىلاالستراتيجي 

 للتصدي اليت ينفذها القطاعاستعراض وتعزيز املبادرات الطوعية احلالية   ‘١’
  ستراتيجي؛للتحديات الكبرية املرتبطة بتنفيذ أهداف النهج اال

 والقطاعتطوير مبادرات جديدة، مبا يف ذلك الشراكة مع املؤسسات   ‘٢’
  النهج االستراتيجي؛األكادميي واملنظمات غري احلكومية، لتنفيذ أهداف 

توفري املوارد، مبا يف ذلك املسامهات العينية، لتنفيذ أهداف النهج   ‘٣’
االجتماعية التضامنية  اخلاصة باملسؤولية ومواصلة مبادراتهاالستراتيجي، 
  . وتعزيز تلك املبادراتوالبيئية املشتركة

 يف إدارة املواد نفاق احلكوميبالدور اهلام لإل األطراف تأقروعند وضع النهج االستراتيجي،   - ٢٧
 لتمويل الثنائي واملتعدد األطراف، لكنهم رأوا أن عن طريق التشريع، واالستثمار املباشر، واالكيميائية

 إذا أراد اتمع العاملي ، التمويل العامتكملمصادر أخرى للتمويل الطويل األجل روري إجياد  الضمن
وجيري استغالل االلتزامات املالية الكبرية للقطاع . أن حيقق هدفه اخلاص بتحسني إدارة املواد الكيميائية
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ن الدول متشياً مع مبدأ لتكاليف، من جانب عدد متزايد ماالستيعاب الداخلي لاخلاص، مثالً عن طريق 
  )٤(. والتنمية كما جاء يف إعالن ريو بشأن البيئة،"تغرمي امللوث"

وقد طلب جملس اإلدارة من برنامج األمم املتحدة للبيئة القيام بدور قيادي يف تسهيل تنفيذ   - ٢٨
 برنامج األمم واستجابة لطلب املساعدة املقدم من أمانة النهج االستراتيجي، يقوم. النهج االستراتيجي

 ووضع تدابري ،ؤسسيةاملقانونية والساسية األ البىنتطوير ل متكاملة توجيهاتاملتحدة للبيئة بوضع 
السترداد التكاليف من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر 

 املواد الكيميائية إدارةاعدة القائمني على  هو مسات التوجيهوالغرض من هذه. ا مبرحلة انتقالاقتصادا
للمواد الكيميائية  السليمة لإلدارةيف تلك البلدان على حتديد التطورات التشريعية واملؤسسية الالزمة 

. اليف اخلدمات اإلدارية العامةفرص الستحداث أدوات اقتصادية من أجل استعادة تكباإلضافة إىل 
املساعدة على تشجيع عملية التمويل الذايت على املستوى الوطين  أيضاً إىل ات التوجيهودف هذه

صادر التمويل األخرى الثنائية واملتعددة األطراف من أجل اإلدارة السليمة للمواد مل كعنصر مكمل
  .الكيميائية

التوجيهات هذه وتشمل . ٢٠٠٩مارس / التوجيهات املتكاملة يف آذارعلى صياغةوبدأ العمل   - ٢٩
يهية يف ثالثة جماالت، وهي إدارة طرح املواد الكيميائية يف األسواق لغرض االستخدام؛ مبادئ توج

 املواد إلدارةج مبتكرة وضع والتعامل مع املواد الكيميائية يف مراحل أخرى من دورة حياا؛ و
  املؤسسية، والصكوك فريق خرباء دويل يضم خرباء يف القانون، والترتيباتاجتمعو. الكيميائية

تقدمي املشورة بشأن مواصلة إعداد التوجيهات املتكاملة وعقد حلقات عمل قطرية وتنظيم االقتصادية، ل
من املخطط و. ٢٠٠٩ديسمرب /وبدأ االختبار الوطين للتوجيهات يف كانون األول. مشاريع إيضاحية

حتياجات  حلقات عمل وطنية الستعراض وتنقيح التوجيهات املتكاملة لضمان تلبيتها العقد ثالث
 يف عام  التوجيهات املتكاملةإصدار متلخرباء، به فريق ل قاموبعد استعراض النظراء الذي . البلدان النامية

اليت ستوفر يضاحية اإلشاريع امل  يف العديد من٢٠١١خالل عام اختبارها ميدانياً سيتم  و٢٠١٠
 التوجيهاتومع أن . ت التحسيناإلدخال مزيد منلتحديات والفرص العملية امعارف مهمة عن 

أا قادرة على دعم التنفيذ الفعال للصك العاملي بشأن   إال،تركز بالتحديد على الزئبق املتكاملة ال
 املواد الكيميائية وآليات السترداد التكاليف من إلدارةالزئبق عن طريق تسهيل وضع سياسات مترابطة 
  .املستوى الوطينأجل متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على 

وتقول الواليات املتحدة األمريكية يف ردها على طلب األمانة ملعلومات من احلكومات إن   - ٣٠
املدفوعات : دليل لألدوات املالية"مركز متويل البيئة التابع لوكالة محاية البيئة قد أصدر مطبوعاً بعنوان 

 وهو متاح ”Guidebook of Financial Tools: Paying for Environmental Systems“ ،"نظري النظم البيئية
  .www.epa.gov/efinpage/publications/GFT2008.pdfعلى املوقع الشبكي 

                                                      
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع : " ريو بشأن البيئة والتنميةإعالن من ١٦يقول املبدأ   )٤(

ي بأن يكون استيعاب التكاليف البيئية داخلياً، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف احلسبان النهج القاض
 تكلفة التلوث، مع إيالء املراعاة الواجبة للصاحل العام، أ،املسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث املبد

  ."ودون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليني
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  مسامهات تنظمها احلكومة من القطاع اخلاص  -باء 

وضعت بلدان متقدمة كثرية ممارسات لالسترداد الكامل لتكاليف خدمات معينة قدمها   - ٣١
أن هذه املمارسات أقل  دارة البيئية، مبا يف ذلك إدارة املواد الكيميائية، إالالقطاع العام يف جمال اإل

ألدوات الوضع احلايل لويشري . انتشاراً يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
 للتوسع إمكانية دوجو يف سياق املواد الكيميائية إىل اإليراداتاالقتصادية السترداد التكاليف أو حتصيل 

غري أنه من الواضح أن استخدام أدوات . يف األدوات االقتصادية كمصدر للتمويل على املستوى الوطين
 يعد أحد خيارات السياسات اليت اإليراداتاقتصادية مثل رسوم استرداد التكاليف أو آليات حتصيل 

اله أن تساعد البلدان النامية على ومن شأن التوجيهات املتكاملة املذكورة أع. تتطلب دراسة متأنية
  .استطالع مثل هذه اخليارات إذا أرادت أن تفعل ذلك

قدراً أكرب من البىن السياسية واإلنفاذ مقارنةً وتتاح أدوات اقتصادية خمتلفة، بعضها يتطلب   - ٣٢
إىل   ورد األموال اخلاصة بالنفاياتاإليداعحتتاج نظم  فعلى سبيل املثال، قد ال. أدوات أخرىب

 يف البنية األساسية عندما تدار عن طريق مشاريع جتارية بالطريقة اليت تعمل ا عند استثمارات كبريةً
 جلمع املواد اليت أعيد تدويرها، مما يتيح فرصة أكرب لفرز  رئيسياًمركزاً أيضاًوهي توفر . نقطة البيع

  .النفايات وفحصها

أو رسوم املستخدم، أو ضرائب التلوث، ، مثل وميكن أن يؤدي استخدام أدوات اقتصادية  - ٣٣
؛ مفيديد دخل تولو واستهالك املواد الكيميائية، إنتاج  اجتاهاتإجياد حوافز لتغيريإىل نظم الترخيص، 

  .التحدي قد يكمن يف جمال اإلنفاذغري أن 

ية تقوم وقالت النرويج يف ردها على طلب األمانة ملعلومات من احلكومات إن سياساا البيئ  - ٣٤
، ونتيجة لذلك، فإن الربامج والتدابري اليت تتخذها احلكومة يف جمال "تغرمي امللوث"على أساس مبدأ 

وعالوة على ذلك، سامهت الصناعة بتمويل . املواد الكيميائية تنفذ ومتول بواسطة القطاع اخلاص
  . البحوث وتطوير التكنولوجيا، غالباً بالتعاون مع احلكومة

  ات الطوعية للقطاع اخلاص وأنشطتهاملسامه  -جيم 

  .فذت بنجاح يف عدد من البلدانهج شارك فيها القطاع اخلاص ون هذا القسم أمثلة لنيعرض  - ٣٥

  إنشاء رابطات واحتادات للصناعة  - ١

 لإلدارةالتجارة والصناعة بالنسبة قطاعي  األساسية يف البىنأظهرت جتربة البلدان املتقدمة أمهية   - ٣٦
 عادة القدرة على التعامل مباشرة مع مشاريع متلك ال التنظيميةفالسلطات . حة للمواد الكيميائيةالناج

 رابطات واحتادات وطنية للصناعة ميكن أن يسهل التعاون والتنفيذ يففردية، وهلذا فإن جتميع املشاريع 
 اتصال أكثر فعالية بني فباإلضافة إىل توفري قناة.  الوطنية بدرجة كبريةالتنظيميةالفعال للمخططات 

احلكومات والصناعة، ميكن أن تسهم هذه الرابطات بدرجة كبرية يف حتسني املعرفة، وتسهيل تبادل 
 اتاملعلومات واخلربات، وتنمية قدرات املشاريع الفردية على حتمل مسؤولياا يف إطار التشريع

  .ةالوطني
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  ة الكيميائيقطاع الصناعاتالرعاية املسؤولة يف   - ٢

 للشواغل العامة ستجابة كا١٩٨٥ يف كندا عام ،للمرة األوىل(  برنامج الرعاية املسؤولةانطلق  - ٣٧
 يفومنذ ذلك الوقت انتشر هذا الربنامج حول العامل، .  وتوزيع واستخدام املواد الكيميائيةإنتاجبشأن 

الل رابطاا الوطنية، ، من خ الشركات الكيميائية معاًاشكل مبادرة طوعية عاملية تعمل يف إطاره
. أصحاب املصلحة بشأن منتجاا وعملياا التواصل مع واألداء البيئي، والسالمةولتحسني الصحة 

ويعمل الس الدويل للرابطات .  رابطة وطنية للصناعات الكيميائية٥٣ هذا الربنامج حالياًويضم 
ا، ويضمن تطورها ملعاجلة الشواغل  للمبادرة، ويرصد تنفيذهالرئيسيةتنسيق الالكيميائية كجهة 
كل منها يف وتعد الرابطات الوطنية للصناعات الكيميائية مسؤولة عن تنفيذ الربنامج . واملسائل احلالية

 بيد أن. وتركز على جماالت خمتلفة يف كل بلد املبادرة يف مراحل خمتلفة من التطور، وبالتايل فإن. بلدها
،  مع الربامج األخرىية املسؤولة بعض السمات األساسية املشتركةلكل برنامج وطين من برامج الرعا

 األنظمةتوجيهية؛ وسلسلة من البادئ مبجموعة من املمبا يف ذلك التزام رمسي من جانب كل شركة 
والقوائم املرجعية ملساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماا؛ ووضع مؤشرات التوجيهية واملذكرات 

 والسالمةبشأن املسائل املتعلقة بالصحة مفتوحة اتصاالت وس حتسن األداء؛ ميكن على أساسها قيا
 للتحقق من أن الشركات األعضاء قد إجراءاتو؛ ه وخارجالقطاعوالبيئة مع األطراف املهتمة، داخل 

  )٥(.نفذت عناصر الرعاية املسؤولة املقيسة أو العملية

   األنظفواإلنتاجاملنتجات األنظف   - ٣

 الزئبق ضوابطألنظف واإلنتاج األنظف كجزء من ن لتطبيق مفهومي املنتجات اقد يكو  - ٣٨
 تأيتقد فاالستثمارات يف ضوابط الزئبق احملسنة .  آثار إجيابية على القدرة التنافسية للمشاريعاحملسنة

ة واالستثمارات يف الضوابط الوقائية، مثل استخدام مواد كيميائي.  شكل فرص جتارية حمسنةيففوائد ب
أقل خطورة وتقدمي معلومات حمسنة عن املخاطر واالستخدام املأمون، ستقلل من احلاجة إىل اختاذ 

قد يؤدي لضوابط فإن حتسني ا عن هذا، وفضالً. لتعرض ومراقبة االنبعاثاتخلفض امكلفة تقنية تدابري 
  .  عنها نفايات أقلمواد كيميائية أقل وتنتجفيها  تستخدم ،التكلفةعمليات أكثر فعالية من حيث إىل 

  االتفاقات البيئية الطوعية  - ٤

جمموعات  وأتشمل االتفاقات البيئية الطوعية اتفاقات مت التفاوض بشأا رمسياً بني شركات   - ٣٩
غين عن احلاجة إىل  معينة تإنتاجمن الشركات واحلكومات بشأن املعايري البيئية ألسواق معينة أو أنشطة 

والنتيجة هي مزيد من املرونة يف تسيري األعمال التجارية والتأكد .  ومكلفةيعات حكومية مرهقةتشر
 وقد يعمل هذا النوع من االتفاقات على أحسن ما يكون عندما .من الوفاء مبتطلبات اإلدارة البيئية

 إذا ما تبني أن النهج الطوعي غري ،تكون لدى احلكومات الوطنية أدوات صارمة يف جمال السياسات
  .كاٍف

                                                      
  ./www.responsiblecare.orgيوجد املزيد من املعلومات على املوقع الشبكي   )٥(
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أشارت الواليات املتحدة إىل رداً على طلب األمانة تقدمي معلومات من احلكومات، و  - ٤٠
ختفيض الزئبق لتحقيق اليت يبذهلا القطاعني العام واخلاص على املستوى احمللي شراكتني كمثالني للجهود 

  . يف منتجات معينةأو إزالته أو جتميع املوجود منه

  إضاءة الربنامج الوطين الستخالص الزئبق من مفاتيحذبدأ تنفي ٢٠٠٦أغسطس /ويف آب  - ٤١
 يف اإلضاءة يف املائة من الزئبق الذي حتتوى عليه مفاتيح ٩٠ إىل ٨٠ دف استخالص ما بني املركبات

وقد صمم هذا الربنامج، الذي ينفذ على مستوى الدولة، . ٢٠١٧السيارات اخلردة حبلول عام 
 من سيارات اخلردة اليت جيري صهرها لتحويلها إىل إضاءة مفتاح  مليون٤٠ بنحوالستعادة ما يقدر 

، واملنظمات البيئية، والوالياتويعد هذا الربنامج جهداً تعاونياً بني وكالة محاية البيئة، . حديد صلب
فرباير /وحىت شباط. وقطاعات الصناعة، إىل جانب صانعي املركبات والقائمني بتفكيكها وتقطيعها

 ميثل أكثر من طن واحد من الزئبق مما حتتوى على زئبق، إضاءةنامج مليون مفتاح ، مجع الرب٢٠٠٨
  .الذي أزيل من البيئة

، تدفع مشاريع القطاع "الشراكة الوطنية ملواجهة حتدي الزئبق من بني األولويات البيئية"ويف   - ٤٢
ول وكالة محاية البيئة اخلاص املشاركة مقابل تكلفة ختفيض استخدامها اخلاص من الزئبق، بينما مت

اإلدارة العامة للربنامج، الذي يشجع على التخلص الطوعي واملنهجي من معدات الصناعة احملتوية على 
  :الزئبق ضمن عملية من أربع خطوات

  االنضمام إىل الشراكة؛  )أ(  

  التعهد مبواجهة حتدي الزئبق؛  )ب(  

بق، وجتميع الزئبق ألغراض  الزئإمداداتمثل جرد (تنفيذ خطة لتخفيض الزئبق   )ج(  
  ؛) التدوير، ووضع سياسات للمشتريات اخلالية من الزئبقإعادة

تسلط وكالة محاية البيئة الضوء يف موقعها الشبكي على قصص (اإلجناز واالعتراف   )د(  
  ).النجاح وتقوم بإبالغها إىل وسائل اإلعالم احمللية

  )اتالترموست(منظمات احلرارة  تدوير إعادةشركة   - ٥

، وجنرال روجرزوايت منظمات احلرارة بواسطة شركات هين ويل، و إعادةتأسست شركة   - ٤٣
يسعى إىل الربح  ، كمشروع الملنظمات احلرارة الصانعة وهي الشركات الوطنية الرئيسية ،إليكتريك

إىل  توقد انضم.  احملتوية على الزئبق والتخلص منها بطريقة صحيحةمنظمات احلرارةويسهل جتميع 
 امعة منظمات احلرارة شركة صانعة أخرى تدفع رسوماً تتناسب مع عدد ٢٥مؤسسي هذه الشركة 
 حاوية للتجميع ٣ ٤٠٠ومنذ تأسيس هذه الشركة، قامت بتوزيع أكثر من . واليت تنتجها كل شركة

وتعمل الشركة . جتار اجلملة واملقاولني يف جمال التدفئة، والتهوية، وتكييف اهلواءاملشاركني من على 
 شكل إعالنات وطنية وإقليمية، يفبنشاط لضم مشاركني إىل الربنامج وتقوم حبمالت لزيادة الوعي 

منظمات ومناسبات خاصة بالصناعة، وحلقات عمل، وأنشطة أخرى للتوعية باحلاجة إىل التخلص من 
  .الزئبق بطريقة صحيحة احملتوية على احلرارة
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لواليات املتحدة عن عدد من الشراكات اليت، وإن كانت وعالوة على ذلك، أبلغت ا  - ٤٤
 كنماذج للجهود الطوعية جلمع املعلومات تستخدم فإا ميكن أن ،تنطبق بشكل خاص على الزئبق ال
  . من املواد السميةكميات أقلتصميم منتجات حتتوي على لو

 ٢٠١٥- ٢٠١٠لفترة  اخلاص حبمض البريفلورو اوكتانيك لاإلرشاديواهلدف من الربنامج   - ٤٥
هو خفض االنبعاثات وحمتوى املنتجات من هذا احلمض، وسالئفه، واملواد الكيميائية املشاة، بنسبة 

 االنبعاثات إزالةجل ، والعمل من أ٢٠٠٠ى خط أساس لعام ، قياساً عل٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٩٥
 نشاطها يف ة رئيسية تزاولوقد التزمت مثاين جهات صانع. ٢٠١٥وحمتوى املنتجات حبلول عام 

 األهداف بالنسبة لعملياا العاملية، وبتقدمي تقارير سنوية عما حترزه من تقدم، الواليات املتحدة ذه
  .وتقدمي دعم مايل جلمع البيانات وتقدميها إىل وكالة محاية البيئة

شراكات وكالة إحدى  (Design for the Environmental) البيئة  التصميمات املتوائمة معوتعد  - ٤٦
 املتعلقةاملصلحة من أوساط الصناعة والبيئة واجلامعات لتقييم الشواغل محاية البيئة اليت جتمع أصحاب 

وتقدم هذه الشراكة املساعدة . بالصحة البشرية والبيئة واملرتبطة باملواد الكيميائية والعمليات الصناعية
كل أدوات ومنهجيات وخربات كحافز لتشجيع كيانات  شيفوكالة محاية البيئة من التقنية العينية 

األكثر أماناً املنتجات  توسيمومن بني مشاريع هذه الشراكة برنامج . القطاع اخلاص على املشاركة
(Safer Product Labeling Programme) ،منتج١ ٥٠٠ ظهور شعار الشراكة على حنو الذي أسفر عن .  

  ما هو املكسب؟  - خامساً 

إىل منافع بالنسبة للبلدان املتلقية واملاحنة ن يؤدي احلصول على متويل من القطاع اخلاص ميكن أ  - ٤٧
فرض رسوم أو تدابري رقابية أخرى، بضوابط الصناعة على نطاق واسع، وقبول الفعند . على حد سواء

ابري وقد يكون تطبيق تد. فرادى البلدان يصبح أقل وطأة على  فرض الضوابطفإن التحدي الذي يطرحه
.  أمثلة ناجحة لتدابري مماثلةاستند إىلالرقابة الرمسية، مثل التشريعات أو اللوائح الوطنية، أكثر فائدة إذا 

د تكون لدى الصناعات وقد يؤدي القبول الدويل لضوابط الصناعة إىل ختفيض املزايا التنافسية اليت ق
بط، قد تكون هناك حوافز قليلة لنقل فبعد التوسع يف اعتماد وتطبيق مثل هذه الضوا. غري املنظمة

 قيود على  فرضحتديد مواعيد للتخلص التدرجيي أو، كما أن أنشطة الصناعة إىل أماكن بديلة
 أصبحت مفهومة ومقبولة على نطاق واسع، ميكن أن خيفف من العبء الواقع هي تدابريواالستخدام، 

  .على مسؤويل الرقابة واإلنفاذ

لضوابط وخطط التخلص التدرجيي على دفع الصناعة للبحث عن وقد تعمل مثل هذه ا  - ٤٨
خاصة تلك اليت تعد أقل  له، خيارات تبعدها عن استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات، وإجياد بدائل

وقد يعمل الطلب من جانب املستهلكني على زيادة هذا الدافع، خاصة يف أعقاب . خضوعاً للرقابة
 النظيف واملستدام واحلاجة إىل إدارة سليمة للمواد اإلنتاجتؤكد فوائد محالت زيادة الوعي اليت 

  .اخلطرة
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وعندما تشرع الصناعة أو تبدي استعدادها للمشاركة يف خطط طوعية للتخلص التدرجيي من   - ٤٩
استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات والتحول إىل بدائل أخرى، فقد تتحقق هذه الفوائد دون حاجة 

  . أخرىفة أو تشريعات وطنية أو تدابري رقابيةكلإىل ت

  اعتبارات حمتملة بالنسبة للجنة  -سادساً 

، أو تدابري للقطاع اخلاص كأحد املصادر ألنشطةقد ترغب اللجنة يف حبث الدور احملتمل   - ٥٠
خليط  اد إلجي، بينما تواصل استطالع اخليارات احملتملةإطار الصك العاملي امللزم قانوناًيف التمويل 

  .، خاصة لتمويل مشاريع كبرية نسبياًيف اآللية املاليةمناسب من املسامهني اآلخرين 

 حيتاج األمر إىل دقصك الزئبق، ف فيما يتعلق بااللتزامات املراد إدراجها يف وفور اتضاح الرؤية  - ٥١
 داوالتاملدعم دف ل، قيود النماذج احلالية آلليات التمويلمزيد من التحليل للتطبيق احملتمل وإجراء 

  . آلية مالية مالئمة للصك اجلديدضعبشأن و اللجنة اليت جتريها
________________  


