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  لمحة عن الوثيقة

لنهج االستراتيجي باالمتعلقة  )OPS( للسياساتستراتيجية الجامعة اإلمن  )د(28عمًال بالفقرة 
 وضعتيسير "إلى وتدعو عمل األمانة  تتناولالتي ) SAICM( لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

هذه  ُأعدت، "المصلحةأصحاب  بواسطةونشر مواد توجيهية لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي 
على األصعدة الوطنية واإلقليمية النهج االستراتيجي الوثيقة للمساعدة على وضع خطط لتنفيذ 

النهج وأمانة ) UNITAR( المتحدة للتدريب والبحوثمعهد األمم تولى صياغتها و. ةتنظيميوال
 البرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةبالتعاون مع االستراتيجي 

)IOMC .( التابع بالمشروع يق العمل المعنيفرورفعت مشاريع الوثيقة األولية للتعليق عليها إلى 
بما في ذلك ممثلون عن المنظمات المشارآة في ( يب والبحوثاألمم المتحدة للتدرإلى معهد 

، وأمانة اتفاقية )OPCW( منظمة حظر األسلحة الكيميائيةوالمشترك بين المنظمات  برنامجال
البرنامج المشترك بين إلى و ،2009فبراير /في شباط) بازل، وحكومتا سويسرا وألمانيا

  .2009أبريل /في نيسان للمواد الكيمائيةلإلدارة السليمة المنظمات 

المنعقد بإدارة المواد الكيمائية المعني لي لمؤتمر الدوفي الدورة الثانية لمشروع الوثيقة  وعرض
جاء في قد و. تطويرهالمواصلة ممكنة التوصيات الالستعراضها وإصدار ، 2009مايو /في أيار
  :]المؤتمر[ هلمؤتمر أنلمن التقرير الختامي  54الفقرة 

بوثيقة التوجيه وطالب بقيام األمانة ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث بمواصلة  مًاعل أحاط"
  ". تطويرها بالتشاور مع أصحاب المصلحة اآلخرين

 الذي وضعالوثيقة مشروع التعليق على المصلحة لب إلى أصحاب ُط، لمؤتمرا هذا وفي أعقاب
النسخة أيضا لهم وأتيحت . لمدة شهرين النهج االستراتيجيعلى موقع أمانة تحت تصرفهم 

. ةعياطو هاالستعمال، النهج االستراتيجيوضع خطط تنفيذ ب الخاصة" 2009عام  طبعة"الحالية، 
تحديثها من أجل بها مرحب فيها الواردة  والمبادئ التوجيهيةالوثيقة مضمون على تعليقات وأية 
  .المقبلةصلة تطويرها في الطبعات اومو
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  عرض موجز

تشجيع السالمة  يرمي إلىللسياسات  ًانهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية إطاريعد ال
النهج اإلستراتيجي إلى وضع  يسعىهذا اإلطار،  وقصد تفعيل. الكيمائية في مختلف أنحاء العالم

دعمًا و .أصحاب المصلحةمن طرف خطط تنفيذ داخل المنظمات و، وةوإقليمي ةوطنيتنفيذ خطط 
عمل  تتناولالتي  لنهج االستراتيجياالمتعلقة بللسياسات ستراتيجية الجامعة اإلمن ) د(28لفقرة ل

ونشر مواد توجيهية لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي بواسطة  تيسير وضع"وتدعو إلى األمانة 
مع معهد األمم بالتعاون و االستراتيجينهج الأمانة بفضل ه الوثيقة هذُأعدت  ،"أصحاب المصلحة

النهج االستراتيجي على  ذتنفيلبهدف المساعدة على وضع خطط المتحدة للتدريب والبحوث 
  . األصعدة الوطنية واإلقليمية والتنظيمية

أهمية اعتماد نهج متماسك ومتكامل  هذه الوثيقة التوجيهيةويراعي النهج واألنشطة المقترحة في 
 تحقيقًا سلفًاالمبذولة الحثيثة جهود من الالخبرة المكتسبة والدروس المستخلصة االستناد إلى مع 
بل يمكن استخدامه بشكل آلي أو  موراأليقصد به إمالء  فال. لسليمة للمواد الكيمائيةإلدارة ال

 عملية إنجاحفي يسهم أن  من شأنه أن ،حكومة أو آيان إقليمي أو منظمةأية جزئي عندما ترى 
لنهج المكونة لمثل الوثائق (المعتمدة خرى األمناسبة المصادر الإلى جانب وضع خطة التنفيذ 

  ).من المنظمات التي أتاحتها مجموعة آبيرةاالستراتيجي وغيرها من مواد التوجيه 

طواعية  يبقىتنفيذ النهج االستراتيجي فإن العمل بها لعلى وضع خطط  تشجيعوإن آان هناك 
مراعاة ينبغي  هومن المهم أيضا اإلشارة إلى أن. في جميع الحاالتبالضرورة مطلوبًا وليس 

عند آلما اقتضى الحال،  ،المعمول بها على الصعيدين الوطني واإلقليمي واستخدامهااآلليات 
مثل اللجان الوطنية للسالمة الكيمائية أو المبادرات ( مضمونهاتحديد وضع خطة التنفيذ و
 الطائفةعلى  الخطط، هذه مضمون، في تحديد آما يمكن االعتماد. )يئةاإلقليمية للصحة والب

وملخصات البيانات الوطنية مثل وثائق التخطيط الوطنية،  المستخدمة سلفًاوات الكبيرة من األد
  .أخرى أدوات، من بين ستوآهولموخطط التنفيذ الوطنية التفاقية  ،لمواد الكيمائيةاإلدارة 

لمختلف األنشطة الممكنة وتعرض مقترحات عملية تساعد الخطوط العريضة هذه الوثيقة  وترسم
وتشمل . وتطبيقهاتنفيذ النهج االستراتيجي لعلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل وضع خطط 

الخطوات تنطبق على خطط التنفيذ الوطنية واإلقليمية والتنظيمية أن المقترحات العامة التي يمكن 
ووضع  والقدرات؛ ساسيةوتقييم البنى األ ؛رات التنظيميةتحديد آليات التنسيق واالعتبا: التالية

، أمثلة ودراسة أمكن حيثما، وتلحق بها أيضا. ومعالجة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ؛عملالخطط 
جزء التمهيدي من هذه الوثيقة الوهكذا، يبدأ  .الضوء على عناصر محددة إللقاء قطريةحاالت 

بتنفيذ الخطط على إضافية خاصة ليه تفاصيل الوطني، تعلى الصعيد تنفيذ العرض لخطط ب
خطط التنفيذ التي يطلب إلى المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية ثم  ،الصعيد اإلقليمي

  .الخاصة اعتمادهاالفاعلة الدولية والجهات 
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  المصطلحات مسرد

AMCEN  :  المؤتمر األفريقي لوزراء البيئة  

ASEAN :  جنوب شرق آسيا رابطة أمم  

FAO :   منظمة األغذية والزراعة  

GEF :   مرفق البيئة العالمية  

GHS :   النظام الموحد عالميا لتصنيف المواد الكيمائية ووضع البطاقات التعريفية عليها  

GPA :   خطة العمل العالمية  

ICCA :  المجلس الدولي لالتحادات الكيمائية  

ICCM :   يةئمابإدارة المواد الكي الدولي المعنيالمؤتمر  

ICEM :   االتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيمائية والطاقة والمناجم واألعمال
  العامة

ICMM :  المجلس الدولي بشأن التعدين والمعادن  

IHR :   اللوائح الصحية الدولية  

ILO :   منظمة العمل الدولية  

IOMC :  البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية  

IPEN :   الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة  

IUPAC :   والتطبيقية البحتة للكيمياءاالتحاد الدولي  

MDGs :  األهداف اإلنمائية لأللفية  

MEA  : اتفاق بيئي متعدد األطراف  

NGO :   منظمة غير حكومية  

OAS :   منظمة الدول األمريكية  

OECD :   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

OPCW :  منظمة حظر األسلحة الكيميائية  

OPS :   االستراتيجية الجامعة للسياسات  
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PAN :   شبكة مكافحة مبيدات اآلفات  

POPs :   الملوثات العضوية الثابتة  

PRTR :  ت إطالق ونقل الملوثاتسجال  

QSP :   برنامج البداية السريعة  

QSPTF  : الصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة  

SAICM :  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية  

SETAC :   علوم السموم البيئية والكيمياء البيئيةجمعية  

TOR  :  صالحيات  

UNDP  :  اإلنمائي لألمم المتحدةالبرنامج  

UNEP :  برنامج األمم المتحدة للبيئة  

UNIDO :  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  

UNITAR :  معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  

WHO :  منظمة الصحة العالمية  

WSSD  :  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  
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  المقدمة –الجزء ألف 

  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية) 1

في العالم نظرا إلى  رواجًا هاأآثرو يةقطاعات االقتصادمن أآبر الإنتاج المواد الكيمائية  صار
المعاصر عليها في آل عمليات ة واعتماد المجتمع يقطاعات الصناعالفي آل  هااستعمالانتشار 

م بالدور األساسي الذي التوازن بين التسلي إحالل ومع ذلك، بات من الضروري. يبًاالتصنيع تقر
البيئة المضرة ب الكامنةة، واإلقرار بآثارها مستوى المعيش ترقيةهذه المواد وإسهامها في تؤديه 

اإلدارة السليمة أصبحت عنها، وما يمكن أن يتمخض تنوع تلك اآلثار وبحكم . وصحة البشر
  . التنمية المستدامة بالنسبة إلى شاملةللمواد الكيمائية مسألة رئيسية 

إطارا للسياسات ) النهج االستراتيجي(النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية ويشكل 
في دبي  ةالمعقودفي دورته األولى المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيمائية اعتمده 

السالمة الكيمائية في مختلف أنحاء  ترويجبهدف  2006فبراير /شباط 6باإلمارات المتحدة يوم 
بالنهج رفيع المستوى سياسي اللتزام اال الذي يجسد ،إعالن دبيمن هذا النهج  ويتكون. العالم

 ،النهج االستراتيجيد نطاق التي تحد ،للسياسات ستراتيجية الجامعةاإلي، واالستراتيج
التنفيذ وترتيبات  ،هج الرئيسيةوالمبادئ والُن ،واالعتبارات المالية ،واألهداف ،واالحتياجات

  :ضمن خمسة مجاالت هيالنهج االستراتيجي أهداف  وتندرج. االستعراضو

 المخاطر الحد من •
 المعارف والمعلومات •
 أسلوب اإلدارة •
 بناء القدرات والتعاون التقني •
 االتجار الدولي غير المشروع •

خطة ، المؤتمر الدوليفي ا عتمداللذين اللسياسات ستراتيجية الجامعة اإلاإلعالن وألحقت إلى و
تنفيذ النهج االستراتيجي وغيره من دعم  يسترشد بها فيتوجيه عمل ووثيقة  آأداة عالميةعمل 

طلب إلى أصحاب المصلحة نشاطا  273على حاليا هذه الخطة  وتنطوي. الصكوك والمبادرات
  .1إلمكانيات التطبيقوفقا و على النحو المناسب تنفيذها

. والبيئة حماية صحة البشرالرامي إلى التعاون الدولي في  مميزةويعد النهج االستراتيجي مبادرة 
مؤتمر القمة العالمي ( 2002عام  جنسبراجوه في قمة إنشاءهرؤساء الدول والحكومات وقد أيد 

المؤتمر الدولي لعام اعتمد و). القمة العالمية( 2005نيويورك عام قمة و) للتنمية المستدامة
حكومية المنظمات الحكومات وال هذا النهج في أعقاب عملية تشاورية جمعت ممثلين عن 2006

زراعة والبيئة والصحة ، بما فيها قطاعات الالمعنيةدولية والمجتمع المدني من جميع القطاعات ال
  . 2والصناعة والعمل

 خطة جوهانسبرجنحو تحقيق غاية الجهود  في صميم إطاره للسياسات النهج االستراتيجييقود و
 إلى تؤديبأساليب ها إنتاج المواد الكيمائية واستخدامإلى ، 2020بحلول عام  ،التي ترميللتنفيذ 

                                                 
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالنهج االستراتيجي، بما فيها النصوص الكاملة، على موقع أمانة النهج    1

  www.saicm.org: االستراتيجي على العنوان التالي
منذ ذلك الحين، تم االعتراف رسميًا بالنهج االستراتيجي أو تأييده من طرف عدد من الهيئات اإلدارية للمنظمات الحكومية    2

التأييد الذي حظي به النهج إشارة محددة إلى  6والقسم  5ويتضمن القسم . الدولية ورؤساء الدول والحكومات، والمنتديات الوزارية
  .االستراتيجي من هيئات ومنظمات إقليمية ودولية
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وأعلن المشارآون في الدورة . صحة البشرو البيئةبالغة الضرر بالآثارها حدة من التخفيف 
التزامهم الراسخ بالنهج االستراتيجي وتنفيذه، وتعهدوا بالعمل  2006مر الدولي لعام لمؤتلاألولى 

من خالل  والمساهمة ،لسالمة الكيمائيةفي سبيل تحقيق ابالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة 
  . ض بالصحة العامة وأمن البشروالنهوفي مكافحة الفقر وحماية الفئات المستضعفة  ذلك

نهج البرنامج وطني متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية وتنفيذ  وتأصيلتطوير ) 2
  االستراتيجي

نهج متكامل ومنسق إلدارة المواد الكيميائية على الصعيد الوطني إحدى  إنشاءشكلت مسألة 
في الفقرة  اإلستراتيجية الجامعة للسياسات فقد أشارت. الغايات الرئيسية للنهج االستراتيجي

تشجيع اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية داخل آل قطاع ذي "إلى أن من بين أهدافها ، )ب(16
". صلة وفي البرامج المتكاملة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية عبر جميع القطاعات

تنفيذ برامج وطنية متكاملة من أجل اإلدارة "آأحد مجاالت العمل خطة العمل العالمية  وتضمنت
تقترح العمل هذا، مجال وضمن  ".السليمة للمواد الكيمائية بطريقة مرنة على المستوى الوطني

  : ما يليبالتحديد  166النشاط في إطار خطة العمل العالمية 

وإنشاء آلية تنسيق رسمية  اجيز بيانات شاملة؛وضع مو: في ما يتعلق بتنفيذ البرامج الوطنية"
ما في أن قضايا إدارة المواد الكيمائية، بمشترآة بين الوزارات ومتعدد أصحاب المصلحة بش
ب المصلحة في االجتماعات الدولية؛ ذلك تنسيق أوضاع الحكومات الوطنية ومتعدد أصحا

و الوصول ووضع سياسة وطنية للسالمة الكيمائية تحدد األهداف والنقاط اإلستراتيجية نح
؛ ووضع نظم وطنية لتبادل المعلومات الخاصة 2020لعام  جوهانسبرج إلى هدف قمة

؛ ووضع استراتيجيات وطنية لتعبئة الموارد الوطنية والخارجية لزيادة بالسالمة الكيمائية
أهمية إدارة المواد الكيمائية داخل األطر الوطنية للتنمية المستدامة؛ ووضع سياسات 

النظامية ألصحاب المصلحة، مع استحضار أوجه التوافق من المبادرات ذات للمشارآة 
  ". الصلة بشأن إدارة المواد الكيمائية

لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية وتنفيذ النهج االستراتيجي بذل  متكاملوضع نهج لذلك اقتضى 
الجهات الفاعلة المعنية تلف مخ إسهاماتضمان تكامل بالتالي و ،يقالجهود الكفيلة بتعزيز التنس

في السياق الوطني مثال،  اإلطار المتكامل فضمن. 3المنجزةفي ما يتعلق باألنشطة المتنوعة 
وزارات الزراعة والبيئة والصحة والصناعة والعمل والعلوم والتكنولوجيا والتجارة  تستمر
في جهود لكن تنسق ال االمنوطة بهالمهام القطاعية وغيرها، في أداء  جمرآيةال سلطاتالووالنقل 

ي ال التالثغرات وازدواجية العمل تََكون معقول يسمح بتفادي تضارب السياسات و ما بينها إلى حد
والعدل أو  ،والشؤون الخارجية ،ويعني النهج المتكامل أيضا إشراك وزارات المالية. اداعي له

اإلدارة السليمة للمواد دمج ، في سبيل وغيرها من الوزاراتالشؤون القانونية، والتخطيط، 
الجهات النظامية ودوائر من منظور ال ،وقد يبدو"). تعميمعملية ("كيمائية في التخطيط اإلنمائي ال

  .تؤدي إلى تبسيط النظام وترشيده بصورة أآبرعملية التنسيق  أنخارج الحكومة، األخرى 

                                                 
. بدأت الجهود الرامية إلى وضع ُنهج وطنية متكاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية حتى قبل اعتماد النهج االستراتيجي   3

 فعلى سبيل المثال، شرع معهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث والبرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية
ومنذ أن . 1996مخصصة لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية، بدعم من الحكومة السويسرية، في أحد عشر بلدا منذ عام في تنفيذ مشاريع 

، شهدت خمسة بلدان تنفيذ مشاريع نموذجية وبرنامج وطني 2006اعتمد المؤتمر الدولي النهج االستراتيجي في دورته األولى عام 
الكيمائية والنفايات، مع الترآيز على المسائل المتعلقة بأسلوب اإلدارة ومشارآة أصحاب  متكامل من أجل اإلدارة السليمة للمواد

آما يجري تنفيذ مشاريع أخرى تنطوي على . المصلحة وإنشاء الشراآات من أجل دعم تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني
ويمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات على الموقع . ه االستئمانيعناصر النهج المتكامل في إطار برنامج البداية السريعة وصندوق

  www.unitar.org/cwm/inp: التالي
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من أجل أن ُتؤخذ في الترويج على  منظور شاملإدارة المواد الكيمائية من مع  آما يساعد التعامل
تدابير والالمواد حياة ة والبيئة في مختلف مراحل دورة الصح لمخاطر المحتملة علىااالعتبار 

عرض مسائل بهذا النهج أيضا يسمح و. والحد منهامن أجل إدارة تلك المخاطر المتخذة مناسبة ال
من البرامج الجارية في " أفلتت"دورة الحياة التي تكون قد من إحدى مراحل أو عناصر 

من أجل مواجهة " المزيد من الجهود"عدة تبذل بلدان وال تزال . الوآاالتفرادى الوزارات أو 
التنمية سياسات و يتفقإنشاء إطار متماسك ومتكامل إلدارة المواد الكيمائية  التحدي الذي يطرحه

  .بفعالية محليةويلبي االحتياجات الالوطنية 

المبذولة الجهود  لتيسير سانحةنهج متكامل فرصة في إطار تنفيذ النهج االستراتيجي  يتيحآما 
التنسيق بين فعلى سبيل المثال، قد يؤدي . االتفاقات الدوليةفي ما يخص على الصعيد الوطني 

تحديد عملية  إلى تيسيرشطة المرتبطة بها ت الدولية واألننقاط االتصال الوطنية المعنية باالتفاقا
تبادل المعلومات ونشرها، : التي قد تشملو ،تلك االتفاقات بناء علىمشترآة الوطنية المتطلبات ال

المواد وتقييم المخاطر، واتخاذ القرارات بشأن إدارة المخاطر، وبرامح التعليم والتدريب، وتحليل 
  . ومراقبتها، ومراقبة الواردات والصادرات الكيمائية

يؤدي تطبيق نهج متكامل إلدارة المواد الكيمائية في إطار النهج االستراتيجي إلى توفير  وقد
دارية واإلسهام في سالمة صحة اإلاإلجراءات  تبسيط تتراوح بينالتي من الفوائد  طائفة آبيرة

  :ما يليفي بعض تلك الفوائد على الصعيد الوطني  وتتمثل. المجتمع

على السياسات والبرامج  بين والفروقحاالت تداخل األنشطة  الفوائد اإلدارية مثل تقليل -
  الوآاالت والبرامج؛ مستوى

األطراف  ضمن مكوناتعلومات الفوائد المتعلقة بالتواصل بما فيها تحسين تبادل الم -
 الجمهور العام؛على مستوى توعية الة وفي ما بينها وزيادة ينالمع

إدارة المواد الكيمائية في جميع مراحل دورة الحياة من أجل تفادي اللجوء إلى ضمان  -
وبالتالي تعزيز إلى آخر، وسط من ببساطة المواد الكيمائية تنقل المشاآل التي تسببها 

 والبيئة؛حماية صحة البشر 
وحماية الفئات  ،محاربة الفقربالتالي على المساعدة السالمة الكيمائية و تحقيقاإلسهام في  -

 .نسان، والنهوض بالصحة العامة وأمن البشرالمستضعفة وحقوق اإل

  خطط تنفيذ النهج االستراتيجي على األصعدة الوطنية واإلقليمية والتنظيمية) 3

آجزء من  ةلب إلى آل أصحاب المصلحة اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق األهداف المحددُط
واقترحت اإلستراتيجية . الجهود الجماعية المبذولة من أجل التنفيذ السريع للنهج االستراتيجي

  :ما يلي 22في فقرتها بالتحديد الجامعة للسياسات 

ينبغي أن يبدأ تنفيذ النهج االستراتيجي بمرحلة تمكينية لبناء القدرة الالزمة، بحسب "
النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية لتنفيذ  وطنيةاالقتضاء، لوضع خطة 

بمشارآة من أصحاب المصلحة وثيقي الصلة، مع األخذ في االعتبار، حسبما يقتضيه األمر، 
القطرية، وخطط العمل، ومبادرات وملخصات البيانات بالعناصر القائمة مثل التشريعات، 

ويجوز وضع خطط . والظروفأصحاب المصلحة، والثغرات، واألولويات، والحاجات 
وينبغي أن ترآز . لتنفيذ النهج االستراتيجي، حسبما يقتضيه األمر، بشكل مماثل إقليمية

 المنظماتوفي المقابل، تستحث . مراحل التنفيذ الالحقة على تنفيذ خطط عمل محددة
نشطة الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والفعاليات الخاصة على دعم هذه األ
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وينبغي السعي إلى إقامة شراآات فيما بين . والنظر في وضع خطط عملها على النحو المالئم
  ". أصحاب المصلحة لدعم التنفيذ

باإلضافة  ،ترتيبات التنفيذالذي اعتمده المؤتمر الدولي بشأن  1/1القرار من ) 2(تنص الفقرة و
أعمالها األولية المتعلقة بالتنفيذ على  يشجع الحكومات على أن ترآز" أن المؤتمرعلى  إلى ذلك،

وأهداف تلك األنشطة التي من شأنها أن تيسر البدء السريع في الجهود الرامية إلى تحقيق غايات 
المبينة في النهج االستراتيجي، وذلك مثال من خالل االستمرار في  2020خطة تنفيذ جوهانسبرج 

الكيمائية ومراعاة ما يلزم من جهود إضافية لوضع تيسير تنفيذ أولويات اإلدارة الدولية للمواد 
االستراتيجي، وبناء القدرات والترتيبات المؤسسية المناسبة، مع األخذ في خطة تنفيذ وطنية للنهج 

  ". االعتبار، حسبما يتناسب، األولويات والعناصر القائمة حاليا

ذلك على آان سواء صلحة المآل واحد من أصحاب أداة لتلبية احتياجات آتنفيذ الخطط  وتستعمل
 أهميتهاستويات مختلف المبين لتفاعالت أن لآما . تنظيميالقليمي أو اإلوطني أو الالمستوى 

بطبيعة الحال على األمدين القصير مهمة أيضا التنفيذ عملية و. إلى عملية التنفيذ آاملةبالنسبة 
يمكن من المشارآين المتفانين قة داعمة ومنسإقامة شبكة آ(والطويل ) ة مشكلة عاجلةمثل معالج(

  ). تغييرات معينة مع مرور الوقتل تخضعأن 

على وضع خطط لتنفيذ النهج االستراتيجي فإن العمل بها يبقى طواعية  تشجيعوإن آان هناك 
تعتمد تلك الخطط  إلى أنأيضا اإلشارة من المهم و. في جميع الحاالتمطلوبًا بالضرورة وليس 
وملخصات وثائق التخطيط الوطنية األخرى، : سابقة مثلأدوات مماثلة طائفة آبيرة من على 

تنفيذ لوليس الغرض من وضع خطط . ستوآهولمالوطنية وخطط التنفيذ الوطنية التفاقية البيانات 
تقديم و من أجل االعتماد عليهاوإنما لجهود الجارية أن تكون نسخة مكررة لالنهج االستراتيجي 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه ينبغي . األدوات والوسائل بصورة شاملةاستخدام سمح بيإطار 
مثل اللجان الوطنية للسالمة (مراعاة اآلليات المعمول بها على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

والمبادرات اإلقليمية للصحة والبيئة، واستخدامها آلما اقتضى الحال، في عملية وضع ) الكيمائية
تتيحها التي آبيرة من المواد التوجيهية  مجموعةأيضا توجد و .تنفيذ وتحديد مضمونهاخطة ال

ومشارآة  ،التنسيقب المتعلقة مثال الخطط والمجاالت المعنية األخرىوضع بشأن مصادر مختلفة 
 ،وتحديد األولويات ،وتقييم القدرات ،وطنيةالملخصات البيانات وإعداد  ،أصحاب المصلحة
  . وتعزيز التوعية

الجزء باء من الوثيقة مجموعة من األنشطة يقدم ، العام للمسائل يالتمهيدالعرض هذا وبعد 
تنفيذ النهج خاصة بوضع خطة الالزمة لملموسة الجراءات اإلمقترحات عملية التخاذ  ويطرح

في القسم (طنية أوال خطط التنفيذ الوباء الجزء  ويتناول. وتنفيذها على أرض الواقع االستراتيجي
على  6و 5في القسمين (خطط التنفيذ اإلقليمية والتنظيمية  عنتتبعها تفاصيل إضافية ) 4

  ).التوالي
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 مكنة لتنفيذ خطة النهج االستراتيجي  مالاإلجراءاتلمحة عن:1اإلطار

  تعزيز التنسيق والتعاون -

  المشارآة الفعلية ألصحاب المصلحة - 

  أصحاب القرار ودعمهم اهتمامضمان  - 

االعتماد على اآلليات الوطنية أو اإلقليمية المعمول بها آلما  
 أمكن الحال

تح
 ال
حلة

مر
ال

رية
ضي

 

إنشاء آلية التنسيق واالعتبارات 
 التنظيمية

 تقييم البنى األساسية والقدرات

  تحديث ملخص بيانات وطني/إعداد - 

  التحضير لتقييم القدرات - 

  تحديد األولويات والتنسيق بينها - 

الرجوع إلى المبادرات واألنشطة الوطنية واإلقليمية الجارية 
 آلما أمكن الحال

وضع خطة تنفيذ النهج 
 االستراتيجي

  وضع خطط عمل - 

  إقامة الشراآات  - 

  إحراز التأييد والمشارآة على مستوى رفيع - 

  عرض خطة العمل - 

 اإلنمائياإلدماج في التخطيط 

 تنفيذ خطة النهج االستراتيجي

  تعزيز التوعية واالتصاالت - 

  تعبئة الموارد - 

 أنشطة التنفيذ والمراقبة والتقييم - 

 

حلة
مر
ال

 
فيذ
لتن
ا

ية
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  النهج االستراتيجيب الخاصةاالتصال نقاط : 2 طاراإل

  نقاط االتصال الوطنية

  :أنهعلى  23النهج االستراتيجي في الفقرة ب المتعلقةتنص اإلستراتيجية الجامعة للسياسات 

ينبغي لكل حكومة، بغية مؤازرة النهج المتكامل إلدارة المواد الكيمائية، أن تنشئ ترتيبات لتنفيذ النهج "
ع مصالح الوزارات االستراتيجي على أساس مشترك بين الوزارات ومشترك بين المؤسسات بحيث تمثل جمي

وينبغي لكل . وأصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد الوطني وتعالج جميع المجاالت الجوهرية الوثيقة الصلة
حكومة، بغية تيسير االتصاالت، وطنيا ودوليا، أن تحدد حلقة اتصال وطنية للنهج االستراتيجي للعمل آموصل 

االستراتيجي، بما في ذلك توجيه الدعوات للمشارآة في فعال لالتصاالت بشأن األمور المتعلقة بالنهج 
وينبغي أن تكون حلقات االتصال الوطنية للنهج االستراتيجي ممثلة للترتيبات . االجتماعات ونشر المعلومات

  ".القطرية المشترآة بين الوزارات أو المشترآة بين المؤسسات، حيثما تكون تلك الترتيبات قائمة

. ، عبر وزاراتها للشؤون الخارجية، إلى تعيين نقطة اتصال وطنيةالحكومات هج االستراتيجيكذا دعت أمانة النوه
  .اتصال نقطة 164على الصعيد الوطني قد بلغ المعّينة آان عدد نقاط االتصال ، 2009سبتمبر /بحلول أيلولو

  االتصال اإلقليمية نقاط

  : المتعلق بترتيبات التنفيذ بأن) 1(في قراره  بإدارة المواد الكيمائيةالدولي المعني  المؤتمر أوصى

يتم النهوض بالعمل فيما بين الدورات من خالل عدة أمور من بينها عقد اجتماعات إقليمية وتعيين نقاط اتصال "
  ".تلك إلى أمانة النهج االستراتيجيإقليمية للنهج االستراتيجي ونقل التفاصيل المتعلقة بنقاط االتصال 

حكومات ال تولت تنسيقها، تم تعيين خمس نقاط اتصال إقليمية بعد عملية تشاورية للمؤتمر ورة األولىدالوفي أعقاب 
في مكتب اللجنة التحضيرية للنهج االستراتيجي ومكتب المؤتمر الدولي المعني بإدارة يعملون ممثلوها آان التي 

  . المواد الكيمائية

  لمنظمات غير الحكوميةنقاط االتصال الخاصة با

  :المتعلق بترتيبات التنفيذ إلى) 1(طلب المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيمائية في قراره 

لنهج االستراتيجي ونقل التفاصيل ة بأن يقوموا بتعيين نقاط اتصال لالمشارآين من المنظمات غير الحكومي"
  ".المتعلقة بنقاط االتصال تلك إلى أمانة النهج االستراتيجي

إلى إجراء من المنظمات غير الحكومية وهكذا، دعت أمانة النهج االستراتيجي المشارآين في المؤتمر الدولي 
تم آان عدد نقاط االتصال التي ، 2009سبتمبر /وبحلول أيلول. التابعة لهاالمشاورات الالزمة لتعيين نقاط االتصال 

  .نقطة اتصال 62قد وصل إلى  على مستوى المنظمات غير الحكوميةها تعيين

  لمنظمات الحكومية الدوليةخاصة بانقاط االتصال 

المنظمات الدولية المعنية باإلدارة السليمة للمواد المشترك بين برنامج لوافقت لجنة التنسيق بين المنظمات ل
تعيين  أهمية، على 2006أبريل /نيسان 21و 20 يوميد في جنيف وعقفي اجتماعها الخامس والعشرين المالكيمائية، 

في طلبات المساعدة  وتقديملنهج االستراتيجي من أجل تيسير التواصل مع أمانة النهج االستراتيجي لنقاط اتصال 
منظمة  12 قامت وبذلك. تعيين نقاط اتصال إذا رغبت في ذلكلمنظمات أخرى إلى وُفتح المجال . تنفيذعملية ال

  . لنهج االستراتيجيخاصة بانقاط اتصال إلى هذا التاريخ بتعيين حكومية دولية 

  :التالي على العنوان عن نقاط االتصال للنهج االستراتيجيمزيد من المعلومات يمكن الحصول على 

http://www.saicm.org/index.php?ql=fc&pageid=6  
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  تنفيذ النهج االستراتيجيلالمقترحات المتعلقة بوضع خطة  –الجزء باء 

بوضع خطط تنفيذ النهج المقترحات المتعلقة  يةوثيقة التوجيههذه المن الباء الجزء يتضمن 
أن قدرًا آبيرا من التفاصيل ورغم . االستراتيجي على األصعدة الوطنية واإلقليمية والتنظيمية

، فإن الكثير من التدابير واألنشطة المقترحة الصعيد الوطنيعلى التنفيذ  عمليةالدقيقة يخص 
أخرى تتعلق تفاصيل  أضيفتومع ذلك، . تنطبق أيضا على خطط التنفيذ اإلقليمية والتنظيمية

على  6و 5في القسمين ( النهج االستراتيجي على الصعيدين اإلقليمي والتنظيميتنفيذ بخطط 
  ).التوالي

  ستراتيجي على الصعيد الوطنيوضع خطة تنفيذ النهج اال) 4

هذا القسم في األول عددا من االعتبارات التنظيمية لوضع خطة تنفيذ على الصعيد الوطني  يعالج
، مثل التنسيق والتعاون بين الوزارات، )واإلدارة السليمة للمواد الكيمائية بصورة عامة(

عملية ثم يناقش . ودعمهم أصحاب القرار اهتمامآة الفعلية ألصحاب المصالح، وضمان والمشار
 لإلجراءات عرضويليه . الوطنية في تنفيذ النهج االستراتيجي والقدرات ساسيةتقييم البنى األ

ويتناول في األخير المسائل . على الصعيد الوطنيوضع خطة التنفيذ مقترحة لالتدريجية ال
  . 4المرتبطة بتنفيذ الخطة

  التنظيميةتنسيق واالعتبارات الإقامة آلية ) 1- 4

إدارة المواد الكيمائية وبالتالي في مجال  تطبقوطنية تنسيق آليات توجد في بعض الحاالت قد 
وقد تبتغي . اآلليات المعمول بهاتلك إدراج المسائل المتعلقة بالنهج االستراتيجي ضمن مهام يمكن 

تنسيق آلية إقامة  في تنظرأن آلية تنسيق وطنية إلدارة المواد الكيمائية  ليس لديهاالبلدان التي 
 وسعيًا إلى ضمان. آجزء من أنشطة النهج االستراتيجي، بما في ذلك وضع خطة تنفيذ وطنية

 أنشطة تنفيذ النهج االستراتيجي في ربط أو دمجالتنسيق على مستوى النهج، يمكن أيضا 
كون سارية على قد ت ًاأوسع نطاقأو أطر أخرى المعمول بها إدارة المواد الكيمائية إجراءات 

  . )عامةبيئية وصحية قضايا جارية بشأن الوطنية ال اإلجراءاتمثل (الصعيد الوطني 

  تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات) 1-1- 4

  الوزارات المعنية باإلدارة السليمة للمواد الكيمائية

واالقتصاد الصحة العامة وحماية البيئة قضايا  يشملإدارة المواد الكيمائية مجال متنوع 
وباإلضافة إلى الوزارات . حماية العمال والعالقات الدولية والتجارةوالصناعة والزراعة و

مثل وزارات الزراعة والبيئة والصحة (أو التي لها دور في إدارة المواد الكيمائية  المختصة
لحة في مص) مثل الوآاالت أو المجالس المرآزية(الحكومية األخرى  للكياناتقد يكون  )والعمل

 واللوائح، ،الهيئات المسؤولة عن وضع وتنفيذ النصوص القانونيةالمجال، بما فيها هذا 
أو الجوانب المتعلقة /و ،واألنشطة المتصلة بإدارة المواد الكيمائية طوال دورة حياتها ،والسياسات

  .التلوث ومكافحته بمنع

                                                 
دليل الموارد : التنفيذ الوطني للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية إزاء المواد الكيمائية"تشكل الوثيقة تحت عنوان    4

مصدر عام  لمزيد من التفاصيل عن المواد " واإلرشادات ومواد التدريب الصادر عن المنظمات المشارآة في البرنامج المشترك
لنهج االستراتيجي والمواضيع المتصلة بإدارة المواد الكيمائية التي يمكن اإلفادة منها في هذه التوجيهية والتدريبية المتاحة بشأن ا

  www.who.int/iomc/saicm/en/index.html: ويمكن االطالع عليها على العنوان التالي. المرحلة



  
 

12 
 

  النهج المتبع في باناما –تعزيز التنسيق بين الوزارات : 3 طاراإل

  :على أنه من اإلستراتيجية الجامعة للسياسات المتعلقة بالنهج االستراتيجي) 23(تنص الفقرة 

ينبغي لكل حكومة، بغية مؤازرة النهج المتكامل إلدارة المواد الكيمائية، أن تنشئ ترتيبات لتنفيذ النهج "
بين المؤسسات بحيث تمثل جميع مصالح الوزارات االستراتيجي على أساس مشترك بين الوزارات ومشترك 

  ".وأصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد الوطني وتعالج جميع المجاالت الجوهرية الوثيقة الصلة

تعزيز أسلوب اإلدارة ومشارآة " بشأنالنموذجي لتنفيذ النهج االستراتيجي  هافي إطار مشروعشكلت باناما و
، )2009-2006" (المجتمع المدني والشراآات ضمن برنامج وطني متكامل إلدارة المواد الكيمائية والنفايات

 ومن المتوقع أن يتخذ هذا الجهاز طابعًا. لجنة توجيهية بين الوزارات آآلية تنسيق أولية بين المؤسسات الحكومية
مناقشة  تجري فيهاآلية آ" لجنة التنسيق بين الوزارات"تتمخض عنه  2009عام لرسميا بموجب مرسوم تنفيذي 

تتيح سو. آل الوزارات والوآاالت المعنية وتتفق بشأنهاآل القرارات المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية في البالد 
 تضطلعسو. د الكيمائيةاللجنة أيضا منتدى لتبادل مختلف وجهات النظر والمعارف التقنية الخاصة بإدارة الموا

تحديد دارة المواد الكيمائية ومناقشتها، وإل يةتنظيمالليات تعزيز اآل: ضمن التزاماتها المحددة بما يلي لجنة التنسيق
الموارد المساعدة على تنفيذ برامج التوعية تعيين ، وبانتظاماألولويات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية 

  . اللجنة اجتماعاتها مرة آل شهرين تنظمومن المقرر أن . ذلك والتدريب، وغير

  

التي وزارات نظرا إلى تعدد المعقدًا النهج المتكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية يكون و
باإلضافة إلى أن . تهافي مراقبة المواد الكيمائية على مختلف مراحل دورة حياغالبًا تشارك 

وزارات ووآاالت على تكون موزعة ، بة في حاالت الطوارئعناصر أخرى مثل االستجا
البلدان أسماء ربما استعملت و. بين البلدان متفاوتاالمسؤوليات  إسناديكون  قدوبالتالي . مختلفة
  :وتكون في معظم الحاالت آاآلتي. هاوآاالت/هاوزارات لإلشارة إلىمختلفة 

في العموم باستعمال المواد الكيمائية الزراعية من أجل ضمان  الزراعةتعنى وزارات  -
  اإلمدادات الغذائية

مسؤولة عن التأآد من عدم دخول المواد الكيمائية إلى البلد أو عموما  الجمرآية السلطاتتكون  -
  والتعريفات والرسومة يالحكوم اللوائحيتعارض مع  بشكلالخروج منها 

مسؤولة عن توفير الخدمات العاجلة  غالبا الداخليةأو وزارات  )يالمدن(الدفاع تكون وزارات  -
واالستجابة في حاالت الطوارئ المتعلقة بالمواد الكيماوية، وخدمات الشرطة  الحرائقإطفاء مثل 

  المواد الكيمائية  تشمللتوفير الحماية وإنفاذ القانون في الحاالت التي قد 

دورا مهما في أنشطة التوعية والترويج والتدريب في ما يتعلق  وزارات التعليمتؤدي  يمكن أن -
السالمة الكيمائية، من خالل نظام التعليم الرسمي، أي في المستويين االبتدائي والثانوي، وآذلك ب

  الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى

باآلثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على إطالق المواد  عموما البيئةوزارات  تهتم -
  في الهواء والماء واألرضالمطلقة والنفايات  االنبعاثاتالكيمائية في البيئة مثل 

تخصيص الموارد المالية لألنشطة المتعلقة بالمواد في دورا محوريا  الماليةتؤدي وزارات  -
  الكيمائية
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تنسيق آل جوانب إدارة المواد الكيمائية على الصعيد  غالبا جيةالشؤون الخارتتولى وزارات  -
  الدولي مثل المشارآة في االتفاقات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال

جودة في مجال عالية الالكفيلة بضمان خدمات  النظممسؤولة عن  الصحةتكون وزارات  -
 حاالتبما في ذلك (الجمهور يتعرض لها الكيمائية التي المواد سالمة وتعنى ب الصحة العامة

بوجه  على الفئات المستضعفة من السكانو على األمدين القصير والطويل هاوآثار) الطوارئ
  خاص

 تجات الكيمائية وإدراج تكنولوجيابإنتاج المواد الكيمائية والمن غالبا الصناعةتعنى وزارات  -
  اإلنتاج النظيفة

بما في ذلك (وإنفاذها  لوائحالوبوضع القوانين عموما  القانونية الشؤونأو  عدلالتعنى وزارت  -
وغيرها من الوثائق الصادرة عن الحكومة التي يمكنها أن تساهم  لوائحالوتوزيع القوانين و نشر

بحصول الجمهور على ذات الصلة المسائل تعالج وآثيرا ما ، )أيضا في توعية الجمهور العام
المتصلة بالطب تلك وحماية المعلومات التجارية السرية، والقضايا الجنائية والمعلومات، 

  اإلرهاب/األحداث/الشرعي، والحوادث

بمسائل الصحة والسالمة المهنيتين ذات الصلة باستعمال المواد عموما  العملتعنى وزارات  -
  الكيمائية وتداولها في مكان العمل

وقد ). التنمية اإلقليمية/استخدام األراضي(ط االقتصادي أساسا بالتخطي التخطيطتهتم وزارات  -
شمل أو اإلفادة منها والتي قد تتوفير المساعدة اإلنمائية بفي الكثير من األحيان هذه الوزارة تعنى 

 ،المساعدة التقنية أو المالية لتطوير الصناعات الكيمائية وأ ،ةالزراعالمواد الكيمائية في استخدام 
  أو المساعدة التقنية إلدارة المواد الكيمائية

تبع في المستقبل وتخصيص دورا مهما في تقرير التوجه الم العلوم والتكنولوجياتؤدي وزارات  -
على األقل بطريقة غير  اإلجراءات بشأن المواد الكيمائيةاتخاذ و بحوثلالموارد الموجهة ل

  مباشرة

آثيرا ما عن تنظيم استيراد المواد الكيمائية وتصديرها ومسؤولة عموما  التجارةتكون وزارات  -
  خيص التجارية المناسبة اإصدار الترفي لها السلطة تعود 

  لمواد الكيمائية وتخزينها بشكل آمن خالل مرحلة التوزيععموما بنقل ا النقلوزارت تعنى  -

ني على الصعيد الوطتكون قد يكون للسلطات المحلية دورا مهما في إدارة المواد الكيمائية وقد  -
  ةالمحلي شؤون الحكومةتنسيق  تحت إشراف سلطة وزارية تتولى

وغيرها من الوثائق الصادرة عن  لوائحالبنشر القوانين و الحكومية النشر/تعنى مكاتب الطباعة -
لبث المعرفة والوعي المحلي الصعيد على  وسيلة مهمةوتوزيعها، ويمكن أن تكون  الحكومة
  في الحمالت العامة لكيمائيةبالسالمة ا
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  التنسيق والتعاون في مجالالفوائد والتحديات والفرص 

 من منطلق قطاعيتعمل الجهات الحكومية الفاعلة المشارآة في إدارة المواد الكيمائية عادة 
مع التعاطي دة على وعوبالتالي قد تكون غير مت) مثال بموجب تشريعات خاصة بها ومستقلة(

في األنشطة مباشرة بشكل أقل  تشاركوربما ال ترى أجهزة حكومية أخرى . المعلومات وتبادلها
التي قد  يمائيةتها واإلدارة السليمة للمواد الكبين أنشط رابطًا واضحاالمتعلقة بالمواد الكيمائية 

مختلفة من ت مستوياثمة أيضا و. تعتبر إلى حد بعيد مجال عمل السلطات المعنية بالبيئة والصحة
عن تنفيذ برامج المسؤوليات التي تتقاسم عادة ، مثال محلية وأإقليمية  وأفدرالية حكومة ، الحكومة

تعاون رسمي في أغلب  رغم أنه ال يوجد أي(إدارة المواد الكيمائية والقوانين والسياسات 
وإنفاذ القوانين المتعلقة  ذات الصلةللبرامج  الفعليمن التنفيذ آبيرا  ًاقسطأن  والواقع). األحيان

  . في بعض البلدان على الصعيد المحليينجز بالمواد الكيمائية 

أن يعني المواد الكيمائية ب ما يتصلالذين لهم مسؤولية أو مصلحة في  بين جميعوالتنسيق الفعلي 
 مجالفي  الرئيسية هودوافع هاقفومو هوأولياتالطرف اآلخر أنشطة على  طرف معني مطلعآل 
فضال عن ذلك أن آل أصحاب المصلحة يستخدمون تلك تشير المقترحات و. مواد الكيمائيةال

  .المعلومات التخاذ قرارات أآثر إستراتيجية وأفضل نوعية بشأن مسائل المواد الكيمائية

المترتبة على مجموعة من الفوائد  تدتحد، وانطالقا من تجارب البلدان والمناقشات الدولية
  :منها، ُيذآر الوزاراتالتنسيق بين 

  القضايا وتعزيزها؛ إزاءتحديد مواقف مشترآة  -
، بما يؤدي إلى زيادة إطار منعزلوليس في ن العمل بالتعاون كـ يم خلق روح التآزر -

  ؛على اختالفها األطراف لكلالفوائد لكال الطرفين أو 
المسائل  جةمعالوالموارد الشحيحة  لتحريرآلما أمكن ذلك،  ،تفادي ازدواجية الجهود -

  األخرى ذا ت األولوية؛
  إدارة المواد الكيمائية؛ في مجالتحديد الثغرات  -
  فهمالوقوع سوء  احتمالزيادة فهم المسائل المتباينة وبالتالي تخفيض  -

  :ما يلي آل منهاأمام التنسيق السليم بين الوزارات وداخل المطروحة وقد تشمل التحديات 

  تنافسهاأو  تعارض الواليات -
  آل منهابين الوزارات وداخل  االتصاالتسوء  -
  الخبرة على مستوىثغرات ال -
  نقص الموارد -
المواد الكيمائية داخل وزارة أو وزارات معينة ب في ما يتعلقاختالف األولويات المحددة  -

  أو في ما بينها

رتبة ومعظم البلدان التي حاولت أن تعالج تلك المسائل، إن لم تكن جميعها، اعترفت بالفوائد المت
 ًالمعالجة مسائل إدارة المواد الكيمائية محليالمتعددين مصلحة الأصحاب " منتديات"على 

، مثل سلفًا قائمةلجان عالقة محددة مع  المنتدياتوغالبا ما تكون لتلك . بطريقة متكاملة ومنسقةو
 العملق أو فري ،أو اللجنة المعنية بصياغة السياسات ،اللجنة المعنية بتسجيل مبيدات اآلفات

باستثناء (وبالنسبة إلى غالبية المسائل . المتصلة باإلدارة السليمة بيئيًاالمعني باتخاذ القرارات 
، تحتفظ آل لجنة عادة )مثال عليها متفقعملية ل اوفق الحكومة مستوىالسياسات التي توضع على 
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قيمة إضافة و آلية" الشبكة"مساهمة في تكامل اتخاذ القرارات، وسلطتها في  ةالخاص بواليتها
  . لعملها الخاصأخرى 

حسب  ، وذلكتلك الشبكةمستويات مختلفة من اإلجراءات الرسمية التي تقوم عليها  تصورويمكن 
، في هذا الصدد يؤدي إضفاء الطابع الرسمي للجهود الوطنيةوقد . البلدان وتفضيالتهااحتياجات 
المرسوم أو  وربما ساعد. ة الشبكةفعاليإلى زيادة  ،إصدار مرسوم أو قانون مثالمن خالل 

على المدى الطويل ستستمر وستترك أثرًا حقيقيا المبذولة التأآد من أن الجهود على القانون 
، ربما العكسوعلى . أو السياسية الشخصيةبصرف النظر عن التغييرات التي تطرأ على القيادة 

على تتبادل اللجان القائمة والوزارات و –آثيرا  الرسميالطابع يمّيزه ال التعاون الذي  يوفر
أآثر ديناميكية يمكن للمشارآين أن  منتدى – بشكل غير رسميببساطة والمعلومات أساسه 

بأن المهام الموآلة يتبادلوا فيه التجارب والممارسات الفضلى والدروس المستخلصة باطمئنان تام 
  . نتيجة القرارات المتخذةإليهم ال تتغير 

يكون و. طويال تستغرق وقتًايمكن أن مشاورات ممتدة في الغالب يتطلب التنسيق قد ومع ذلك، 
والفوائد  الجهودتكاليف  فيهوازن تت اليوميلتنسيق من ا مستوى معقولبالتالي من المهم تحديد 

  . الناجمة عنها

  ارية بشأن إدارة المواد الكيمائيةالسالنهج االستراتيجي والصكوك الدولية : 4 طاراإل

 في مجالارية السالصكوك الدولية بواضحة ومباشرة بصورة لنهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيمائية يتصل ا
وظائف المؤتمر الدولي  وتنطوي). ازل، وروتردام، وستوآهولممثل اتفاقيات ب(إدارة المواد الكيمائية والنفايات 
صكوك الاالنسجام بين وارية الستنفيذ الصكوك الدولية والبرامج تعزيز على المعني بإدارة المواد الكيماوية 

  . إدارة المواد الكيمائية على المستوى الدوليالمتعلقة ب

مثل  ،مختلفةالمجاالت ال عدد آبير منوتشير النصوص المكونة للنهج االستراتيجي إلى االتفاقات الدولية في 
تنفيذ اتفاقات إدارة المواد "عزمه على  بإدارة المواد الكيمائية المؤتمر الدولي المعنيفيه  أآدالذي إعالن دبي 

عمل، حسب والتآزر بين تلك االتفاقات، وأن ن، وعلى تعزيز التماسك الكيمائية السارية التي نحن طرف فيها
  )بيد إعالنمن  8الفقرة ( ."لمواد الكيمائيةاالقتضاء على سد الثغرات في إطار السياسات الدولية المعنية با

تعزيز إنفاذ وتشجيع تنفيذ القوانين واللوائح "أحد أهدافها إلى  ضمنآما ترمي اإلستراتيجية الجامعة للسياسات 
) د(16الفقرة ( ."الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية بما في ذلك تلك التي تعمل على تنفيذ االتفاقات الدولية

  )اإلستراتيجية الجامعة للسياسات من

عند وضع وتنفيذ النهج االستراتيجي وخطة العمل "وتنص اإلستراتيجية الجامعة للسياسات أيضا على أن 
  :باالتفاقات التالية، إذا آانت ُتطبق عليهم... العالمية، ينبغي للحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين االهتداء 

  بروتوآول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون؛" 1"

  اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛" 2"

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيمائية ومبيدات آفات " 3"
  معنية خطرة متداولة في التجارة الدولية؛

  الثابتة؛آهولم بشأن الملوثات العضوية وستاتفاقية " 4"

المعنية بالسالمة عند استخدام المواد الكيمائية في مجال  170اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم " 5"
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   )من اإلستراتيجية الجامعة للسياسات 20الفقرة ( ."العمل

تحسين التعاون والتنسيق بين اتفاقيات بازل المخصص لالمشترك الفريق العامل "وباإلضافة إلى ذلك، أصدر 
وفي ما يتعلق بالتنسيق على . أيضا بالنهج االستراتيجي المتصلةعددا من التوصيات " تردام وستوآهولمورو

  :المشترك المخصص أنهالفريق العامل  صدر عنالصعيد الوطني مثال، 

أو تعزيزها، عند الضرورة،  بين األنشطة... عمليات أو آليات وطنية للتنسيق وضع األطراف إلى  يدعو"
تعين، حسب االقتضاء،  وأنيذ اتفاقيات بازل وروتردام وستوآهولم، وال سيما أنشطة نقاط االتصال بهدف تنف

السلطات الوطنية المعنية باالتفاقيات الثالث، والنهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيمائية على الصعيد الدولي 
  . "ذلك من األطر السياسية ذات الصلةوغير 

بإدارة المواد لمؤتمر الدولي المعني ا الصادرة عنعلى وثيقة المعلومات يمكن اإلطالع  لمزيد من المعلومات،و
ستفيد تنفيذ النهج االستراتيجي يالمرجح أيضا أن و). SAICM/ICCM.2/INF/2(في دورته الثانية  الكيمائية

في اتفق عليه وزراء البيئة  حسب ما 2010 فييبدأ سريانه والزئبق شأن بالملزم قانونًا الذي سيوضع صك المن 
وربما ابتغت . الدورة الخامسة والعشرين من مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئةخالل  2009فبراير /شباط

مج األمم الصادر عن مجلس إدارة برنا 25/5المقرر مراعاة البلدان التي تعد خططا لتنفيذ النهج االستراتيجي 
 الشراآات فيها تؤديالتحضير للمفاوضات وتحديد المجاالت التي  عنداحتياجاتها ذلك تحديد المتحدة للبيئة، وآ

  . أآبر قدر من الفوائدإلى 

  المشارآة الفعلية ألصحاب المصلحة) 1-2- 4

لعديد من األشخاص اهتم الذلك، . العصريةجميع نواحي الحياة  فيتدخل المواد الكيمائية  تكاد
وتتحمل . التأثر منهاواحتمال طريقة إدارة المواد الكيماوية واستخدامها، بالمجتمع  داخلوالفئات 

 اصناعي امدير ت الجهةسواء أآانواستخدامها،  هاوبيعالمنتجات الكيمائية بإنتاج  الجهات المعنية
االستخدام الرشيد والصحيح لتلك المواد وإدارتها المسؤولية عن رب بيت،  وأصاحب متجر أو 

  .السليمة

على تنظيم أنفسهم ) لحسن الحظ ،اإلجراءات ألغراض إدارة(قبل معظم أصحاب المصلحة وقد أ
  :، من بينهامحددةو متعددةداخل فئات 

  والمؤسسات الصناعية ةالصناعي رابطاتال -
  )مثل المزارعون، والجمعيات الزراعية، والتعاونيات(القطاع الزراعي  -
  السلطات اإلقليمية أو المحلية أو البلدية -
  البائعون بالتجزئة والموزعون -
  الصحة العامةمجال في العاملون المهنيون  -
  العمال والنقابات العمالية -
بيئية، ومجموعات مناصرة المجموعات المثل (المجموعات المهتمة بالصالح العام  -

  )الصحة، ومجموعات حماية المستهلك
  معاهد البحث العلمي والدوائر األآاديمية -
  المنظمات النسائية -
  للسكان األصليينالمجتمعات المحلية  -
  المجتمعات المحلية -
   فرادى المواطنين -

إلنجاح تنفيذ  حاسمينوتشجيعها هذه المجموعات الذي تقدمه  دعمالآثيرا ما يكون و
مثال، قد مجموعات الصالح العام ف. االستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية
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في أية  ذات وزنقيمة إضافية  هادعموبالتالي يكون ل لجمهور،بين ا مصداقية عاليةكون لها ت
في إنفاذ المشارآة بمعايير الممارسة وفي مراقبة االلتزام  وردقد يكون للجمهور أيضا و. عملية

 ادور القطاع الخاصصناعات  تؤديومن األهمية بمكان أن . القوانين المتصلة بالمواد الكيمائية
في إدارة المواد الكيمائية، وإال آان من الصعب، بل من المستحيل، تنفيذ اللوائح المتعلقة  ارئيسي

إنتاج المواد القائمين على يكون للعمال بالمثل و). عية مثالاطو(ُنهج أخرى أو /بالمواد الكيمائية و
بالغة صلحة م) للمواد الكيمائية الضارةتعرضًا األآثر وعلى األرجح (الكيمائية أو استخدامها 

. النتائج المترتبة على أية عملية أو برنامج يتناول اإلدارة المتكاملة للمواد الكيمائيةإزاء األهمية 
أية عملية في  "استقاللية"آثر األتحليلي ال همبخبرتهم ومنظورأن يساهموا ن لألآادميييمكن آما 

  .أخرى لهاقيمة إضافة بالتالي و أو برنامج

لممثلي تلك المجموعات أن يشارآوا بها ت أن تنظر في الطريقة التي يمكن وهكذا ينبغي للحكوما
 وغالبا ما يكون. بفعالية أآبر في تحديد المشكالت ذات األولوية وإيجاد الحلول العملية وتنفيذها

ستعانة االومن الممكن ". بها يسهمواأن " لهم صحاب المصلحة شبكات دولية وتجارب يمكنأل
مفعمة ال مشكالتللأخرى  ممكنةحلول إلى المشارآين  لتوجيه انتباهوالتجارب  الخبراتبتلك 

  .وتفادي تكرار األخطاء بالتحديات

ترمي إلى أية جهود توظيف عند األساسية اإلجراءات مجموعة من المبادئ والنظر في مكن وي
. في تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني هادفإشراك أصحاب المصلحة بشكل 

على مشارآة أصحاب اإلجراءات تلك المبادئ والمكونة لعناصر الوبالفعل، ينطبق عدد آبير من 
المسائل  بشأنالعمل الذي تنجزه الوزارات في ما بينها وداخل آل منها ، ومن جهة المصلحة
الشفافية، وضمان وضوح : لعمليات األساسيةالمبادئ واتلك وتشمل . من جهة أخرى الكيمائية

، واإلفصاح عن المعلومات واالتصاالت المتبادلةاألدوار والمسؤوليات، والمشارآة الشاملة، 
أصحاب المصلحة، وتوفير األموال  بين الوعي وإزآاء على نحو مفهوم وفي الوقت المناسب،

  .الكافية

أو أآثر عند واحد ارجيين على صعيد الخمصلحة الأصحاب بإشراك معظم الحكومات قوم وت
، وغالبا عند مثال مشارآتهم في لجان أو مبادرات فرديةمن خالل الكيمائية، معالجتها القضايا 

حاب المصلحة في هيكل أآثر أصإشراك إال أن . العامة بشأن السياساتالتشاور لطلب النصح 
  .متواصال تحديًاقد يبقى  تكامًال

المصلحة جزءا ال يتجزأ من الجهود الرامية إلى اإلدارة المتكاملة وإذا آانت مشارآة أصحاب 
الفصل  الحفاظ علىلعل من الضروري في بعض الحاالت  للمواد الكيمائية في العديد من البلدان،

إذا آان و. بحكم طبيعته بحتالحكومي الجهاز الأصحاب المصلحة و مثلالجهاز الذي يبين 
 يخضعونمن الحكومة يضطلعون بأدوار ومسؤوليات فريدة و آامال ًاالموظفون الحكوميون طرف

 ووظائفه غالبًاصحاب المصلحة الجهاز الممثل ألمهام فإن  ،وزرائهم من خالللمحاسبة الجمهور 
مع ذلك، يمكن . مختلفين بطبيعتهمأن يكونوا ألعضاء فيه لبطبيعتها، وينبغي استشارية ما تكون 

  .في بعض الظروف المحدودةإلى ذلك الجهاز ألية حكومة أن تقرر إسناد سلطة اتخاذ القرارات 

  مشارآة أصحاب المصلحة: 5 طاراإل

تعتبر مشارآة جميع "المتعلقة بالنهج االستراتيجي أن  ستراتيجية الجامعة للسياساتاإلمن ) 2(في الفقرة جاء 
القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة بما في ذلك ما يتم منها على الصعد المحلية والوطنية واإلقليمية 

، وآمشارآة والعالمية، بمثابة الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف النهج االستراتيجي وآعملية تنفيذ شفافة ومنفتحة
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  ". ية في صنع القرار، وتبرز بوجه خاص وجود دور معزز للمرأةجماهير

تكون وحتى تقوم بالتوعية بصورة منهجية ) حكوميةغير (على تمويل منظمات بيئية  ت الحكومة السويديةأقبل
على أموال  ،السالمة الكيمائية، فيما يتصل بالمعنية بالمواد الكيمائيةاألمانة الدولية حصلت و. مستقال ا ناقداصوت

تعمل هذه األمانة مع العمل أن . الجمهور، والمشارآة في المحادثات الدوليةوالمعرفة بين من أجل نشر الوعي 
 :التاليالموقع على  مزيد من المعلوماتويمكن االطالع على  .بناء على تعليمات منظمات البيئة

hemsec.org/index.phphttp://www.c  

في إطار برنامج البداية السريعة أصحاب المصلحة ومشارآة متعددة القطاعات تحقيق وهناك تشجيع حثيث على 
الصندوق الطلبات المودعة إلى تقييم عند في عين االعتبار هذا النوع من المشارآة ؤخذ ُيو. للنهج االستراتيجي

إلى الصندوق االستئماني للبرنامج  التي تقدممن مقترحات المشاريع طلب وُي. لبرنامج البداية السريعةاالستئماني 
إلى المجال القطاعي الذي تشمله، وال سيما الزراعة والبيئة والصحة والعمل، وتقديم خطابات تزآية من  أن تشير

متعددة القطاعات عتمدها الصندوق االستئماني للبرنامج غالبية المشاريع التي يف. وثيقي الصلةمصلحة الأصحاب 
تكون األنشطة المحددة في إطار المشروع مثال، إنشاء آليات تنسيق تشمل و .أصحاب المصلحة بطبيعتهامتعددة و

اإلدارة السليمة للمواد الخاصة بالسياسات وولويات األتحديد من أجل ومشترآة بين الوآاالت شاملة لعدة قطاعات 
لتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات  منتدىالقدرات من أجل إقامة ؛ وإتاحة فرص بناء واستعراضها الكيمائية

ونشر الوعي بين الجمهور، والفئات المجتمع المدني؛ في و الصعيدين اإلقليمي والوطنيوأصحاب المصلحة على 
  . والتداول اآلمن لها المستضعفة على وجه الخصوص، بشأن مخاطر المواد الكيمائية

  

  أصحاب القرار ودعمهمضمان اهتمام ) 1-3- 4

لها صلة قرارات اتخاذ من أصحاب القرار على الصعيد الوطني في  عادة عدد آبيرشارك ي
بما في ذلك وزارات  ،والميزانية التي تؤثر في اإلدارة السليمة للمواد الكيمائيةبالسياسات 

الزراعة والبيئة والصحة والصناعة والعمل مثال، وآذلك وزارات المالية والتخطيط والشؤون 
فعلى سبيل (. وقد يكون للسلطات المحلية وأعضاء البرلمان أيضا دورا في هذا الشأن. الخارجية

تتعلق  وطنية في وضع سياساتأعضاء برلمان جدد في زامبيا  2002عام المثال، شارك 
البطاقات باإلعالم بمخاطر المواد الكيمائية وتنفيذ النظام المنسق عالميًا للتصنيف ووضع 

قبول أصحاب القرار لذلك من الضروري الحصول على ). التعريفية على المواد الكيمائية
أيضا لضمان  دعم ضروريال ذاوه. من أجل آفالة الموارد البشرية والمالية الالزمة ودعمهم
الشواغل التي تثيرها إدارة المواد الكيمائية عند وضع سياسات وبرامج أخرى لها تأثير ة مراعا
مثل السياسات (بها مباشرة  تكن ذات صلة لمدارة المواد الكيمائية حتى إن إل الهامةالمسائل  على

الدعم بين أصحاب  تحصيلأيضا ومن المهم ). االقتصادية، والتجارة، والسياسات الزراعية
البيئة، وزعماء  ومناصروالحكومة، مثل المسؤولون التنفيذيون في قطاع الصناعة، خارج القرار 

  . مشارآتهم وتأمين، المجتمعات المحلية

أصحاب القرار على لكن إدارة المواد الكيمائية في حد ذاتها ال تتصدر في الغالب أولويات 
م على تحقيق أهداف مجتمعية وإنمائية أخرى مثل التنمية فقد يرآزون اهتمامه، المستوى الرفيع

دافعة وتتأثر قراراتهم بقوى ، واإلنتاج الزراعي، وحماية الصحة العامة، االقتصادية والصناعية
 ترابطثمة لكن . اإلقليمية/مثل عولمة التجارة، واالقتصاديات، وااللتزامات السياسية الدولية

ج دم بالفعلمن المهم لذلك بات إدارة المواد الكيمائية،  والغاية من المسائل المهمةحقيقي بين هاته 
نظر ، ا"تعميم"ب إلى آلمة في الغال ةشارمع اإل( نمائيإدارة المواد الكيمائية في التخطيط اإل

  ). بشأن دراسة الحالة القطرية 6 طاراإلأسفله و 2-4- 4القسم 
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الدعم بين أصحاب القرار، بمن فيهم الذين يعملون داخل  لتحصيل وبالتالي يكمن العنصر الرئيس
أولوياتهم  مدى ارتباطوتوضيح خارجها، في تسليط الضوء على ذلك الترابط  الحكومة أو
فعلى سبيل المثال، يمكن توضيح . هامواد الكيمائية والتأثر بالمسائل المتعلقة بإدارة الب وشواغلهم

سوق ال انفتاحالكيمائية والتجارة إذا اعتبر أن ضمان  ادالجوانب المشترآة بين إدارة المو
بقايا القيود المفروضة على احترام يتوقف على قدرة البلد على من المحاصيل  الوطنية للصادرات

 إلىويمكن تقديم حجج قوية أيضا . نالتجاريين الرئيسيي همن طرف شرآائبيدات اآلفات م
تأخير أنشطة الوقاية والمراقبة الضرورية للمواد الناجمة عن تكاليف ال بخصوصأصحاب القرار 

على  تؤثرالتي الهامة الكيمائية من خالل عرض بعض األمثلة آالحوادث والكوارث الكيماوية 
  . صحة البشر والبيئة

اإلنمائي وبرنامج األمم مبادرة الشراآة بين زامبيا وبرنامج األمم المتحدة  –حالة تعميم دراسة : 6 طاراإل
  للبيئة المتحدة

مبادرة شراآة لتنفيذ النهج  2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة عام  أنشأ
  .المتعاونتين أن توفرهالكل وآالة من الوآالتين  خدمات الدعم الفريدة التي يمكن إلى باالستناداالستراتيجي 

دعم الوطنية للتنمية لتخطيط المة للمواد الكيمائية في عمليات اإلدارة السلي تيسير دمجمبادرة إلى هذه الوتسعى 
ها بذلك على النحو وتساعد. التنمية المستدامة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  :التالي

واقتصادية  بيئية وصحيةفوائد  رجح أن تفضي إلىمن المتحديد مجاالت معينة إلدارة المواد الكيمائية  -
 ؛المجاالت التي تم تحديدهامعالجة لبدء خطة وضع و، جلية

 عن طريق الضارةحماية البيئة وصحة البشر من اآلثار  من أجلالوطنية التنمية تقييم استراتيجيات  -
 اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية؛

 .الوطنيةالتنمية خطط إدارة المواد الكيمائية في أولويات  دمجتحسين  -

مبادرة شراآة بين  بوشرتالصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة، المالي الذي يكفله دعم فضل الوب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في مقدونيا وأوغندا، وسيبدأ تنفيذ األنشطة في 

وباإلضافة إلى ذلك، وبفضل . 2009األول من عام  الفصلبليز وهندوراس وإآوادور وليبيريا في بيالروس و
الدعم المقدم من حكومة السويد عبر الوآالة السويدية للمواد الكيماوية، أضيف إلى القائمة بلدان آخران هما زمبيا، 

  .2008يونيو /األنشطة في حزيران استهلت، وآمبوديا، حيث 2007حيث بدأ تنفيذ المبادرة عام 

إطالق ، رسميا "آاينغو. مخائيل ل"السيد  ،الزامبي سياحة والبيئة والموارد الطبيعيةلاوزير فخامة وأعلن 
شراآة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  حالةدراسة " شعارالمشروع الذي تدعمه الوآالة السويدية تحت 

 ةالوطني التنميةتخطيط في  اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية دمج مسائل: وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وزامبيا
في لوزاآا يومي المعقودة (المشروع  بدءب خاصةالعمل الورشة إطار ، في "على األهداف اإلنمائية لأللفية ةالقائم

وزارة ووآالة  20 –وأدت الطائفة المتنوعة من الوزارات الممثلة  ).2007نوفمبر /تشرين الثاني 15و 14
فهم نظمات غير الحكومية، إلى تعزيز مثلين عن الوسط األآاديمي والمومشارآة القطاع الخاص وم –حكومية 

وآانت المشارآة . االقتصاد بالنسبة إلى اوأهميتهإدارة المواد الكيمائية بالمتعددة  لمدى صلة القطاعاتالمشارآين 
واضحا على القيمة االستراتيجية  دليًال ،الفعلية لوزارة المالية والتخطيط الوطني في أعمال المشروع والتزامها به

  . لنهج المشروع المقترح

لمساته  وضعتفرق حسب القطاعات إلعداد تقرير عن حالة إدارة المواد الكيمائية على الصعيد الوطني  وُشكلت
من خبير في  يتكوناستند فريق التحليل األساسي الذي آان و. 2008 في الفصل األخير من عام  األخيرة

التقرير آقاعدة لتحديد ذلك مجلس البيئة في زامبيا، إلى  منوخبير في البيئة  البيئةصحة ير في االقتصاد وخب
وعرضت هذه األولويات على . الوطنيةالتنمية خطة في إطار النهج االستراتيجي على لعمل لولويات الوطنية األ

 إضافيةعقدت اجتماعات آما . 2008ديسمبر /آلية التنسيق بين الوآاالت التي وافقت عليها في آانون األول
األولويات المتصلة بالنهج  دمجعملية  في الكفالة إسهامهممع وزارة المالية والتخطيط الوطني متعددة 
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  . يافي زامب ةالوطنيالتنمية  خططاالستراتيجي في 

تحليل التكاليف إلى  هدفتوالفائدة  لتكلفةتحليل ال ةاقتصادي عملية 2009في الفصل األول من عام  توبدأ
 الحقا وستعرض. ألعمال المنجزة في هذا الصدد في حوض نهر آافواالجتماعية والمالية المترتبة على ا

ز التنمية مع تحسين الظروف الصحية والبيئية الخيارات واألعمال المتصلة بإدارة المواد الكيمائية الموجهة لتعزي
وهكذا . منتصف المدةفي إطار استعراض الوطنية الخامسة التنمية خطة في حاليا زامبيا تبحث و. في الحوض

ن وضوح الترابط بين اإلدارة ية المعنية بالتخطيط في أنشطته لتأميالسلطات الوطنفي إشراك المشروع  يستمر
وآفالة التزامهم بأهداف  ،الكيمائية واألهداف اإلنمائية لأللفية أمام المسؤولين عن التخطيطالسليمة للمواد 

إدارة المواد الكيمائية ضمن خطة التنمية الوطنية في ب الخاصةالمشروع لغرض تيسير تعميم األولويات الوطنية 
تقدم الحكومة النرويجية البيئة، قتصاد تعزيز قدرات زامبيا في مجال ا وإقرارا بأهمية مواصلة العمل على. زامبيا

فريق في مع خبير أقدم بالتعاون في تدريب خبير مبتدئ في البيئة يعمل المشروع الستعمالها  إلىموارد إضافية 
  . التحليل األساسي

  

  والقدرات الوطنية ساسيةتقييم البنى األ) 2- 4

  ملخص بيانات وطنيتحديث /إعداد) 2-1- 4

اإلدارية  ساسيةشاملين للبنية األ اإلدارة المواد الكيمائية نظرة وتقييميقدم ملخص البيانات الوطني 
تضمن وي. على الصعيد الوطني الخاصة بإدارة المواد الكيمائية والتقنيةوالمؤسسية والقانونية 

؛ ملة أمور أخرى، من جبإنتاج المواد الكيمائية واستيرادها وتصديرها واستعمالهامعلومات تتعلق 
والصكوك القانونية واآلليات غير التنظيمية؛ والوزارات والوآاالت وغيرها من المؤسسات 

وأنشطة القطاع الصناعي ذات الصلة ومجموعات الصالح المشارآة في إدارة المواد الكيمائية؛ 
المعلومات  ىواالطالع علواللجان وآليات التنسيق المشترآة بين الوزارات؛ العام وقطاع البحث؛ 

بلد  100أآثر من قام إلى هذا التاريخ، و. الدولي والترابطالتقنية؛  ساسيةواستخدامها؛ والبنية األ
بما في ذلك البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان التي تعتمد على (

توفير تلك المعلومات من أجل ملخص بيانات وطني  بإعداد )برامج متقدمة للمواد الكيمائية
يجري " حية"وثيقة  يكون ملخص البيانات الوطنيالمهم أن  ومن. األساسية والمحدثة 5األولية

  . ها على الصعيد الوطنيتحتفظ بجدارتحتى حسب االقتضاء وتحديثها مرحليا استعراضها 

  تحليللا يةعمل آنقطة انطالق ملخص البيانات الوطنياالستناد إلى 

إليها من الممكن االستناد  أنهملخص بيانات وطني قامت بإعداد العديد من البلدان التي الحظ 
إلدارة المواد الكيمائية  األساسيةمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز البنية  إلطالقآقاعدة جيدة 

 ظهريأن للوضع الحالي في البلد، ينبغي  خاطفةفباإلضافة إلى تقديم لمحة . والقدرات المتصلة بها
أوجه القصور والثغرات المحتملة في برنامج إدارة المواد الكيمائية ملخص البيانات الوطني 

. ذا أولويةالمواضيع التي قد تستلزم اهتماما /الجاري على الصعيد الوطني بما في ذلك المجاالت
  :التي شملتالبلدان بعض المسائل  ي أعدتهأبرز ملخص البيانات الوطني الذفعلي سبيل المثال، 

  نقص التنسيق بين الوزارات المعنية وفي آل منها؛ -
المعلومات وتبادلها بين األطراف المشارآة في إدارة المواد نقص سبل الوصول إلى  -

  الكيمائية؛

                                                 
علومات المتعلقة ببرنامج دعم ملخصات البيانات الوطنية الذي وضعه معهد األمم المتحدة للبحث يمكن االطالع على الم   5

  profile-www.unitar.org/cwm/national.: على الموقع التالي) الذي يجري تحديثه(والتدريب بما في ذلك دليله االسترشادي 
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  في التعامل مع آل مراحل دورة حياة المواد الكيمائية؛ القطاعية الجاريةفشل السياسات  -
  ضرورة إنفاذ التشريعات السارية على وجه أفضل؛ -
  . القدرات التحليلية نقصبروز مواطن ضعف في البنية األساسية التقنية، مثل  -

آنقطة ) هواستعراض هأو تحديث( وطنيالبيانات الملخص عملية إعداد  النظر إلىوهكذا يمكن 
األساسية إلدارة المواد  تخاذ التدابير الالزمة لتعزيز بعض جوانب البنيةال انطالق أخرى

  . لتنفيذ النهج االستراتيجي واالستعدادالكيمائية على الصعيد الوطني 

  لتنسيق والتعاونالوطني آنقطة انطالق ا ملخص البياناتاالستناد إلى 

األطراف المعنية مختلف األولى التي تجتمع فيها  الفرصةملخص البيانات الوطني إعداد  يكون قد
لما آان و). أعاله 1- 4انظر القسم (والمهتمة داخل الحكومة وخارجها في إطار مشروع مشترك 

جمع بين عدة جهات ، ويالقائمةفرص أداة لكشف التحديات واليشكل ملخص البيانات الوطني 
مالئمة قامة حوار استراتيجي وحتى قاعدة فرصة سانحة إليتيح  فمن الممكن أنفاعلة رئيسية، 

على تحديد األولويات ل سلسلة من األعمال، نظمت البلدان عدة حاالتوفي . المتابعة ألنشطة
وتحديد ملخص البيانات الوطني إعداد عملية نتائج مناقشة ل آخر منتدى وطنيأو  الصعيد الوطني
  .عليهاواالتفاق أولويات العمل 

  منغولياحالة دراسة  – الوطنيةتيجي وملخصات البيانات النهج االسترا: 7 طاراإل

ملخصات ذآرت خطة العمل العالمية عدة مرات : خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيمائية
  : تنفيذ النهج االستراتيجي، ومنهاشأن الوطنية ضمن قائمة األنشطة ومجاالت العمل التي حددتها ب البيانات

  بيانات وطنيةوضع ملخصات ): 1(النشاط  -
أن تتواجد آليات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة لوضع ملخصات بيانات ): 165(النشاط  -

 وطنية وترتيب أولويات العمل
 وضع ملخصات بيانات شاملة: فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الوطنية): 166(النشاط  -
 البيانات الوطنيةتقديم المساعدة والتدريب من أجل وضع ملخصات ): 207(النشاط  -
ملخصات البيانات الوطنية، (النهوض ببرامج لوضع صكوك إلدارة المواد الكيمائية ): 211(النشاط  -

  ).وخطط التنفيذ الوطنية، والخطط الوطنية للتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ

سريعة لتنفيذ أهداف النهج المتعلق بوضع برنامج البداية ال) 1/4(مؤتمر الدولي القرار ذلك، ينص وباإلضافة إلى 
وضع أو استكمال "االستراتيجي، على أن تشمل األهداف االستراتيجية لبرنامج البداية السريعة آهدف أول 

  ".دارة السليمة للمواد الكيمائيةمواجيز بيانات آيمائية وطنية وتحديد االحتياجات من القدرات لإل

بدعم من  2008عام  له وأعدت طبعة ثانية محدثة. 1999 وصدر ملخص البيانات الوطني األول لمنغوليا عام
 تحليل إدارة المواد الكيمائية في منغوليابعد و. الصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة للنهج االستراتيجي

  :2008االستنتاجات التالية في ملخص البيانات الوطني لعام  ُطرحت، وتقصيها

في المعايير والقواعد القانونية للبيئة ومواطن ضعف في اآلليات غير وجود عدة ثغرات وحاالت تداخل  )1
 التنظيمية

عدادها دون إشراك الجمهور، وضعف إتعارض االستراتيجيات والخطط في القطاعات المختلفة التي تم  )2
 إجراءات اإلنفاذ

باستخدام ( هورفهناك ضرورة إلى نشر الوعي بإدارة المواد الكيمائية بين الجم. نقص التوعية العامة )3
 )األموال المخصصة من خزانة الدولة

الحكومية، باإلضافة إلى  والوآاالتغياب قاعدة بيانات متكاملة سهلة االستخدام من طرف الجمهور  )4
الحصول على المؤلفات المنشورة على  وصعوبةبجميع المعلومات المختلفة الوآاالت /السلطاتمسك ت

 الصعيد الدولي



  
 

22 
 

للمواد  وصحيحةبالبنية األساسية التقنية، وصعوبة الحصول على تحاليل فعالة نقص القدرات الخاصة  )5
  الكيمائية

 مجاالت رئيسية 8ضمن ملخص البيانات أيضا عددا من التوصيات الكفيلة بتحسين إدارة المواد الكيمائية في وت
  :، وهي آاآلتيفي منغوليا

  مة للمواد الكيمائية والنفايات وضع برنامج لنشر الوعي بين الجمهور ودعم اإلدارة السلي -
للموارد التقنية  وإجراء عملية جرد ،الطوارئ ومواجهةوضع استراتيجية إلدارة الحوادث الكيمائية  -

 االحتياجات من القدرات والمادية وعرض
 وتقييمها ،ضرورة وضع خطة إلدارة المخاطر على الصحة والبيئة  -
 وتوحيدها مع خطة إدارة النفايات الوطنية النفايات الخطرةضرورة وضع برنامج أو استراتيجية إلدارة  -
 إقامة بنية أساسية وطنية فعالة لتنفيذ االتفاقيات واالتفاقات الدولية في مجال إدارة المواد الكيمائية -
إدارة المواد الكيمائية مع مشارآة قوية خاص بإجراء تحليل للوضع االجتماعي االقتصادي والسياسات  -

 للجمهور 
  النظاميخطة تهدف إلى تحسين إدارة المواد الكيمائية في مجاالت معينة مثل قطاع التعدين غير  وضع -
 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إدارة المواد الكيمائية والنفايات -

: المصدر
www2.unitar.org/cwm/publications/cw/np/np_pdf/Mongolia_National_Profile_20

09.pdf  

  

  إجراء تقييم للقدرات) 2-2- 4

برنامج البداية "  أنشأالذي  1/4القرار إلدارة المواد الكيمائية لمؤتمر الدولي األول ا أصدر
وذلك عن طريق االستفادة من النتائج التي أسفر عنها السريعة لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي 

المؤتمر الدولي إلدارة المواد الكيمائية وخطة بالي االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء 
وضع أو استكمال مواجيز "ألهداف االستراتيجية لبرنامج البداية السريعة حدد آأحد او، "القدرات

انظر " (بيانات آيمائية وطنية وتحديد االحتياجات من القدرات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية
خطوة رئيسية ) بما في ذلك تحديد األولويات(لقدرات اويعتبر تقييم )). ب(3جيم  –األول  المرفق

يدعو  بمافي نقاط البدء البلدان  اختالفذلك  ويراعي. 6تنفيذ النهج االستراتيجيلطة نحو إعداد خ
أن األعمال المتعددة آما يقر ب. إلى الترآيز على األنشطة التي تلبي احتياجاتها وأولوياتها الوطنية

فيذها صياغتها في وثائق النهج االستراتيجي ال يمكن لبلد بمفرده أن يقوم بتن تالتي تمالممكنة 
  . االحتياجات إلحاحًا أشدفورا، وهو ما يتطلب الترآيز على معالجة 

أصدرها البرنامج المشترك بين المنظمات  وثيقة توجيهيةعلى في هذا الشأن ويمكن اإلطالع 
إجراء تقييم لقدرات اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية " تحت عنوانلإلدارة السليمة للمواد الكيمائية 

وتقترح هذه . 7"النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية على المستوى الوطنيولتنفيذ 
، وتقييم إطار أسلوب اإلدارة الوطنيتقييم : التقييم الوطني مكونين رئيسيين هما يضمالوثيقة أن 

ييم يغطي المكون األول الخاص بتقوقد . واألولويات المختارةكيمائية في المجاالت الالقدرات 
التنسيق بين الوزارات، ومشارآة أصحاب المصلحة، مثل مسائل أسلوب اإلدارة الوطني 

تقييم أما . والنصوص التشريعية، وإدماج إدارة المواد الكيمائية في التخطيط اإلنمائي الوطني
دارة المواد الكيمائية مثل إلمسائل محددة فيمكن أن ينصب على قدرات إدارة المواد الكيمائية 
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. الوارداتالمخاطر، ومراقبة  والحد منراز المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية ونشرها، إف
ويضع النهج المقترح وهيكل عملية التقييم في االعتبار إعالن دبي، واستراتيجية السياسات 

العناصر الخاصة  بشأنالمحددة يتضمن المفاهيم آما أنه . الجامعة، وخطة العمل العالمية
 21، جدول أعمال القرن 19من الفصل ) هاء(بالمتطلبات من القدرات الوطنية لمجال البرنامج 

  "). تعزيز القدرات والطاقات الوطنية في مجال إدارة المواد الكيمائية("

  األولويات والتنسيق بينها تحديد) 2-3- 4

بنشاط رئيسي آخر يتمثل في تحديد يرتبط تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني 
عموما أنشطة تحليل الوضع وتبادل المعلومات المنجزة آجزء  ضفيوت. األولويات والتنسيق بينها

إلى عملية تحديد  ، في العديد من البلدان،من ملخص البيانات الوطني وعمليات تقييم القدرات
  . أرضية تنسيق وطنيةعلى  تإذا اعتمدما تتيسر تلك العملية وغالبا . األولويات

إعطاء ؛ ويعني مفهوم )أو األفضل(شيء يحظى باالهتمام األول على  أولويةيدل مفهوم و
أما معنى األولوية في هذا السياق فيدل على . ترتيب األشياء حسب أهميتها األولوية
عم ومستوى الد) إلحاحه، مثال/نظرا إلى درجة أهميته(مجال يكون فيه مستوى االهتمام /موضوع

دعو إلى درجة آافية ت عاليًا) ، مثالواردهممنظمات وأشخاص على استعداد لتسخير وقتهم وم(
إقرار بوجود أوليات على أن يكون هناك ومن المهم . باتخاذ إجراءاتعادة إلى أخذ قرار 

مرتبطة بالشؤون ئات أصحاب المصلحة، وأولويات داخل الوزارات، وداخل ف: مستويات مختلفة
  . الخارجية، وأولويات مرتبطة بالتخطيط اإلنمائي الوطني

  قطريةأمثلة  –النهج االستراتيجي وتحديد األولويات : 8 اإلطار

تشكل خطة العمل العالمية أداة توجيه  :خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية
الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي، بما في ذلك عند تقييم الوضع  أصحاب المصلحة علىجميع ل

الراهن لما اتخذوه من إجراءات لدعم اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية وتحديد األولويات لسد الثغرات في إدارة 
لذلك، . الية القصوىالفع لتوخيومن المهم  في الكثير من مجاالت العمل أن ينجز العمل بتضافر الجهود . آهذه

  . األولويات العالميةشأن فإن من األهمية بمكان أن يتخذ أصحاب المصلحة جميعهم إجراءات تعاونية مالئمة ب

قضايا المواد الكيمائية في راج من خطة العمل العالمية، بما في ذلك، إد 8ويرد عدد من هذه األولويات في الفقرة 
 ذات الصلةوتشجيع التصديق على االتفاقيات الدولية السارية المناسبة  ؛جدول أعمال التنمية األوسع نطاقًا

الصحة والسالمة، والصحة والسالمة المهنيتين والبيئة، وتنفيذها؛ والتشجيع على تنفيذ المعايير واألدوات والنهج ب
 النظام الموحد عالميًا بشأن البيئة والصحة والحماية من المواد الكيمائية، مثل المعمول بها والمعترف بها دوليًا

  . لتصنيف المواد الكيمائية ووضع البطاقات التعريفية عليها وسجالت إطالق ونقل الملوثات

وفي إطار المشاريع التي يدعمها الصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة، وضعت آوستاريكا، وجمهورية 
على النتائج المستمدة من ملخصات بياناتها  معتمدةقوائم باألولويات الوطنية  2009الكونغو، وهايتي، عام 

  . تقييم القدرات المتعلقة بالنهج االستراتيجي وعملياتالوطنية 

  :وآانت األولويات الوطنية المحددة في آوستاريكا آما يلي

  تعزيز الشراآة بين القطاعين الخاص والعام في مجال إدارة المواد الكيمائية والنفايات الخطرة -
 )بما في ذلك المشاريع النموذجية(أوجه التوافق بين االتفاقيات الدولية إيجاد  -
 إنشاء سجالت إلطالق ونقل الملوثات -
 على الصعيد الوطني لنفايات الكيمائيةاإجراء عمليات جرد  -
وضع لوائح خاصة باثني عشر نوعا من المواد الكيمائية ذات األولوية وتحديد المواد الكيمائية ذات  -

 المستقبل األولية في
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 وضع خطط الرصد وتعزيز المراقبة بشأن اللوائح السارية -
القانون المحلي  األخذ في االعتبارمع (تصميم ووضع خطط عمل خاصة بإدارة النفايات الخطرة  -

 )للنفايات المتكاملةاإلدارة ب المتعلق
جدول أعمالها وتحديد  إدارة المواد الكيمائية وإعدادفي مجال لتنسيق التقني الوطنية لمانة األتعزيز  -

 مجاالت العمل ذات األولوية
 إنشاء القدرات والبنى األساسية وإجراء البحوث على مستوى المواقع الملوثة -
 )االتجار غير المشروع واتفاقية بازلمع األخذ في االعتبار (الجمارك وتدريبهم  رجالتدعيم  -
 الخطرة وتعزيزهادارة النفايات إلتطوير التكنولوجيا البديلة التشجيع على  -
 واألمراض التي تسببها آثار المواد الكيمائية عنإجراء دراسات  -

  :في هايتيو

لقوانين ل إجراء حصربما في ذلك (المواد الكيمائية والنفايات المتعلقة بتشريعية النصوص وضع ال -
  )وإزآاء الوعي لدى أصحاب المصلحة اتالمخزون علىالسارية 

مدى بما في ذلك جمع المعلومات عن (تلوث المياه الجوفية ومياه الشرب بسبب المواد الكيمائية الخطرة  -
 )ملة وطنية لتعزيز التوعية بالتدابير المطلوب اتخاذهااه الجوفية وإطالق حتفشي ملوثات المي

 )ؤسسات المختصةالتوعية عبر الم تحسينلنفايات وإجراء حصر لبما في ذلك (إدارة النفايات الخطرة  -

  :وحددت جمهورية الكونغو األولويات التالية

بما في ذلك تنفيذ خطة العمل، (ي والبرنامجي على الصعيد الوطني مواصلة تطوير اإلطار المؤسس -
بمستجدات تحديث سير العمل واإلطار الزمني بشكل منتظم، وإمداد أصحاب المصلحة والجمهور و

  )العمل بشكل منتظم
 تهدف إلى دمج اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية في أولويات التخطيط اإلنمائيتطبيق آلية  -
  وضع لوائح معينة وتنفيذها -

  

  تحديد األولويات إجراءاتتنظيم 

تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني على المساعدة تحديد األولويات  تعتبر عملية
تنفيذ لاوضع خطة  نحو ةمهم خطوةوالمقرر معالجتها في إطار أنشطة مرآزية والمرآزية 

ويمكن أن تشكل أيضا عنصرا رئيسيا في عملية التخطيط لبرنامج وطني متكامل يهدف . ةالوطني
آما تكون المشارآة الواسعة لجميع األطراف المهتمة والمتضررة . إلى تنفيذ النهج االستراتيجي

بما  من مرتبات عاليةن بهذه العملية عنيوالمكون يوينبغي أن . اسما في تحديد األولوياتح عامًال
في إطار يعملون آوسيط تحديد األولويات وأخذ القرارات وبفعالية في  يشارآونحتى فيه الكفاية 
  .منظماتهم

مهما في تحديد  مرجعًا، أو تقييم القدرات، إن آان متاحًا/ملخص البيانات الوطني و سيشكلو
وإيالئها بشأنها  النظر فيها التخاذ إجراءمواصلة تطلب تمجاالت إدارة المواد الكيمائية التي 

وأظهرت . المحددة في خطة العمل العالمية) 273(ويمكن البدء أيضا بقائمة األنشطة . األولوية
تيار عدد محدود من واخالعديدة استعراض تلك األنشطة  فائدةحتى اآلن مستوى هذا التجربة على 

في نظرتهم لمفهوم األنشطة األولية باالستناد إلى تجارب أصحاب المصلحة المشارآين 
  . احتياجات ملحة

وربما لم . ألطراف المعنية عند تحديد األولوياتمراعاة األعمال الجارية لدى اومن المهم أيضا 
االلتزام بالمشارآة إعادة تأآيد ف: أو مجاالت عمل جديدةتحديد أولويات  من الضرورين يك
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عدم مراعاة األعمال أن  الواقعو. عمليا للمضي قدمًا ان أسلوبًافي الكثير من األحي يكونوتجديده 
الجارية خالل تحديد األولويات قد يؤدي إلى تقليل اهتمام والتزام األطراف المشارآة في 

  . المشاريع الجارية

ذات مجاالت االهتمام ارآة في العملية على تحديد إسهامات مختلف األطراف المش آما تساعد
  :يلي يؤول ذلك إلى ما وقد. األولوية

  إدارة المواد الكيمائية ذات األولوية التي ينبغي معالجتها؛مسائل قائمة ب -
  قائمة بأعضاء الوزارات الرئيسية وأصحاب المصلحة؛ -
خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد  وضع(خطة عمل وإطار زمني للتخطيط  -

  ).، مثالالوطني

  تحديد عدد واقعي من األولويات

باالعتماد على المتعددة المواضيع /من المسائل تعيين جملةيستلزم تحديد األولويات بصفة عامة 
البيانات  اتملخص وعن طريق األشخاص أ(ما يقدمه أصحاب المصلحة والوزارات من موارد 

ير هذه القائمة األولية وتحدد األولويات وفقا للمعاي يتم حصربعدها ).  ، وما إلى ذلكةالوطني
وينبغي أخذ القرار بشأن البنود التي ستسجل في صدارة القائمة وعددها من أجل . المتفق عليها

 وتتوقف هذه الخطوة األخيرة في العموم على الموارد البشرية والمالية. اتخاذ إجراء عاجل بشأنها
خاصة في الوقت موارد  ال تتوافر لهاالمواضيع التي /المسائلغفل ُتال  ومع ذلك. المتوافرة
  .في وقت الحق للنظر فيها ُتترك جنبًابل ، الراهن

. األولى هولبت في ما لتحديد المعايير الالزم اتباعها  يكمن فيوالعنصر األساسي في هذه العملية 
  :مثالوقد تشمل بعض المعايير الممكنة 

إحداث تأثير إيجابي عن طريق (المسألة بفعالية /هل يمكن معالجة المشكلة: الجدوى •
  ميّسرة؟المع أخذ في االعتبار القدرات والموارد الموجودة أو  )، مثالآبير

 ئج في إطار زمني مقبول؟ ربما آانالنتا/هل سيتم تحقيق الفوائد :اإلطار الزمني •
أن تتكلل يمكن التي إلى اختيار بعض المسائل  دعوما يجيدة السباب من األهناك 

  .على األقل نجاحات مبكرةب
أصحاب والمشارآة من هل هناك قدر آاف من االهتمام  :أصحاب المصلحة مشارآة •

معالجة المسألة لضرورية  وجهودهمتعاونهم يكون الذين  وخصوصاالمصلحة، 
  بنجاح؟

إذا آانت المسألة تقتضي دعما وخبرة من الخارج، فهل توجد  :إمكانيات الدعم •
  أو أطراف خارجية أخرى مستعدة لإلرشاد وتقديم المساعدة؟ /منظمات دولية و

  المسألة أو قياسه؟/ز في معالجة المشكلةالمحرتقدم الهل من الممكن تتبع : التقييم •

المواضيع /لتحديد معايير اتخاذ القرارات وتطبيقها على مختلف المسائ جرييينبغي أن و
الموافقة على  حالما تتمو. ة وبإشراك األطراف المعنية والمتضررةالمطروحة بطريقة شفاف

في قد يتطلب ذلك و. لتقدير مدى مواءمتهاالمواضيع /المعايير، يمكن المقارنة بين مختلف المسائل
يكون من المهم ضمان مشارآة الذين يعملون في ومات إضافية، لذلك كثير من األحيان معلال
ومن . وغير ذلك ،والقيود المفروضة لذين لديهم معرفة مباشرة بالظروفمجاالت ذات الصلة واال
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فقد يساعد ذلك على . المهم إخطار آل األطراف المعنية والمتضررة باألولويات فور اختيارها
  . المواضيع المختارة/لمعالجة المسائل ا ضروريًاإسهامه التي قد يكوناألطراف اهتمام ودعم  حفز

أن فحسب، بل  إجراء متكرر ينحصر فيأال تحديد األولويات ينبغي  التذآير بأنومن المهم أيضا 
وتقييم منتظمة لقياس النجاح المحقق في معالجة األولويات وإعادة النظر في  رصديقترن بعمليات 

  . ")تنفيذ األنشطة وعمليات الرصد والتقييم"حول ) 3-4- 4(يضا القسم انظر أ(األولويات 

  وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني 3- 4

مضمون وهيكل خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني يعتمدان على إذا آان 
لمواد الوطنية لدارة اإللحالة ملخصًا قد تشمل مشترآة العناصر إن الفمصالح آل بلد واحتياجاته، 

بناء على ملخص البيانات الوطني وتقييم القدرات الوطنية المتصلة بالنهج (الكيمائية 
بناء ( ة في ما يتصل بالنهج االستراتيجيمقتضبا لألولويات الوطني ، وعرضًا)االستراتيجي، مثال

. ل التي تتناول المسائل ذات األولويةمن خطط العم وعددًا) على عملية تحديد األولويات الوطنية
تعرض بينما . ةوطنيالتنفيذ الخطة الممكن إدراجها في محتويات المثال عن  )1(رد في المرفق وي

وضع خطط العمل والتعامل مع العملية التي تهدف إلى األقسام التالية بعض المقترحات 
مسألة وضع إلى إشارة  تردآما . على مستوى رفيع والمشارآةالشراآات والظفر بالتأييد 

  . دارة المواد الكيمائيةإلسياسات وطنية 

  وضع خطط العمل 3-1- 4

الترآيز على األولويات من خالل تحديد رؤية بلفريق المعني عملية تسمح لوضع خطة العمل 
، والوسائل الكفيلة الغاية، وعملية متفق عليها لبلوغ ةواحد تحديد غاية أي احدة واالشتراك فيها،و

 وقد تستغرق تلك الجهود وقتًا. بتتبع األداء، والقدرة على التكيف مع التغيرات بشكل مناسب
إلى توفير الوقت والمجهود على األمد الطويل سيؤدي وضع خطة العمل  إال أنطويال في األول، 

  .اإلخفاق احتماالتوالموارد والتقليل من 

  :وتشمل العناصر الرئيسية في خطة العمل ما يلي

  يل الوضع وتحليل الثغرات؛تحل -
  ؛األهدافو الغاية -
عرض موجز لألنشطة والمهام واإلطار الزمني ذات الصلة و الموارد والمسؤوليات،  -

  . ذلكغير و

  المهام واالعتبارات التحضيرية

ذات األولوية المسائل /لمعالجة المواضيع ةالالزمعدد خطط العمل البّت في باإلضافة إلى 
، من ))3-2- 4(انظر القسم  –أي استنادا إلى األولويات الوطنية المحددة في وقت سابق ( ةالوطني
انظر (أصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجها وإشراآهم في عملية التخطيط تعيين المهم 
في وضع آلهم الضروري إشراك أصحاب المصلحة غير من  وإن آان). أعاله 2-1-4القسم 

والوقوف على المسائل إلى  نظرتهم استيعابالمهم  إال أنه منوتنفيذها،  بصفة مباشرة خطة العمل
، ألن في العديد من الحاالت آبيرة عمليةذا أهمية إشراآهم  كونيو. ومصادر قلقهم تطلعاتهم

  . تنفيذ خطة العمل ونجاحها بشكل أساسي مشارآتهموأعمالهم  تفيداألرجح أن 
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  وخطط العمللإلدارة الدولية للمواد الكيمائية النهج االستراتيجي : 9اإلطار 

تنص االستراتيجية الجامعة للسياسات في فقرتها : لنهج االستراتيجياإلستراتيجية الجامعة للسياسات المتعلقة با
وينبغي أن ترآز مراحل التنفيذ الالحقة ... ينبغي أن يبدأ تنفيذ النهج االستراتيجي بمرحلة تمكينية " هعلى أن 22
وفي المقابل، تستحث المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، . تنفيذ خطط عمل محددة على

  ".والفعاليات الخاصة على دعم هذه األنشطة والنظر في وضع خطط عملها على النحو المالئم

مسألة وضع خطط ية مللعاخطة العمل اعالجت : خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيمائية
  :التي أدرجتها في قائمة شملت مثالمن األنشطة العمل وتنفيذها في عدد 

  وضع ملخصات بيانات وطنية وتنفيذ خطط عمل لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية: 1النشاط 

لألطفال ولتحديد تطوير مواد استرشادية للمساعدة في إعداد التقييم الوطني المبدئي للصحة البيئية : 7النشاط 
  .أولويات االهتمامات، وتطوير وتنفيذ خطط عمل لمواجهة هذه االهتمامات ذات األولوية

إنشاء وتنفيذ خطط عمل وطنية في ما يتعلق بتقليل النفايات والتخلص منها، مع وضع االتفاقات : 69النشاط 
  . الدولية ذات الصلة في االعتبار ومن خالل استخدام نهجي من المهد إلى المهد ومن المهد إلى اللحد

لبطاقات التعريفية عليها استكمال توجيه النظام الموحد عالميا لتصنيف المواد الكيمائية ووضع ا: 101النشاط 
بما في ذلك التوجيه الخاص بوضع خطة عمل النظام (الخاص بإزآاء الوعي وبناء القدرات وآذلك مواد التدريب 

  .وجعلها متاحة للبلدان) ليل الوضع الوطني وأدوات التدريب األخرىلموحد عالميا، والتوجيه الخاص بتحا

  

  غايةالتحديد و المشكلةوضع بيان 

النهج  تنفيذعلى مستوى ولوية تتناول موضوعًا يحظى باألخطة عمل  إعدادعند الخوض في 
على عرض المشكلة وينطوي بيان . لمشكلةلاالستراتيجي، من المفيد مباشرة العمل بوضع بيان 

انظر  – من قائمة األولويات الوطنية المحددة سابقًا مثال، اختيارهابعد (موجز للمشكلة المحددة 
وينبغي أن تتضمن ما يكفي من التفاصيل . التي ستتناولها خطة العمل بالبحث)) 3- 2-4(القسم 
عنصر  وهذاعمل؛ الإلى خطة الحاجة مدى المشكلة ويصف بيان . لتوضيح سبب أهميتها الظرفية

ها على أن مثال، مسألة إطالق الملوثات ونقلهاوعند اختيار . أساسي بالنسبة إلى أصحاب القرار
رغم اإلنتاج المهم للمواد : "ضمن خطة العمل، يكون بيان المشكلة آاآلتي أولويةمسألة ذات 

الكيمائية واستخدامها في المرافق الصناعية، ال يتوافر إال القليل من المعلومات المتعلقة 
ويرجع ذلك إلى ضعف إنفاذ اللوائح وسوء صيانة قواعد البيانات . باالنبعاثات المرتبطة بها

تحديد : التالية إنجاز األعمالوآان من الصعب، في غياب تلك البيانات، . المتعلقة باالنبعاثات
عديمة نتاج اإلعمليات داخل القطاع الصناعي ب المعرفةأولويات اإلدارة في مجال البيئة؛ وتعزيز 

جميع  وتعزيز قدرات؛ االنبعاثات السامة المحتملةبشأن الجمهور  وتوعيةالفعالية والمسرفة، 
  ."أصحاب المصلحة على المشارآة في اتخاذ القرارات في مجال البيئة

شكل بيان موجز الغاية تخذ تو. ممكنًا خطة العملغاية تحديد يصبح المشكلة بيان من  انطالقًاو
واقعية وال المحددة  الغاياتويجب أن تكون ). النتائج المتوخاة(يصف الغرض من خطة العمل 

عن الحصول على معلومات مرحلية ومنتظمة : "فعلى سبيل المثال. فيه يعتريها طموح مبالغ
أو عمليات نقل المواد الكيمائية ذات األهمية وإتاحة تلك المعلومات للجهات التي قد /االنبعاثات و
من خالل تصميم سجالت إلطالق ونقل  –أو المتضررة من جراء تلك االنبعاثات /يهمها األمر و
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من أجل توطيد السياسات الفعلية والفعالة  – 2012ع التنفيذ بحلول عام الملوثات ووضعها موض
  ". في ما يتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة

  والثغراتالحالة تحليل 

تقييم القدرات إعداد ملخص بيانات وطني أو مثل  – المكرسة لتحليل الحالةالعديدة ود الجهتساعد 
معلومات على توفير  –تنفيذ اتفاقية ستوآهولم ل الخطة الوطنيةبالنهج االستراتيجي أو  المتصلة

في بلوغ  اإلخفاقطن موتحديد ، جيدا فهمًا لحالةافهم ويكون من الممكن، بعد . خطة العمللمهمة 
اإلجابة عن السؤال من خالل  – االمرتبطة بهالممكنة في خطة العمل والمتطلبات المبينة  الغاية
قد يستلزم ذلك التعرف إلى الثغرات أو االحتياجات على عدة و" ؟إضافتهما يمكن : "التالي

. ادية والبشريةالتحليلية، والموارد الماإلنفاذ، والقدرات  وإجراءات، التشريعات: مستويات منها
، ذات الصلة المؤلفاتاستعراض عن طريق (معلومات إضافية  توفيروقد تقتضي بعض الحاالت 
الزيارات االجتماعات، و/المقابالت الصحفية، والمناقشات الجماعيةواالتصاالت الشخصية، و

خطة عمل معينة، في المستهدفة األوضاع الراهنة الحالة أو تتعلق ب) ، وما إلى ذلكالميدانية
ما إلى و ،مجاالت التحديات المطروحة والفرص المتاحةو والتعرف إلى البنى األساسية القائمة

  . ذلك

  والمؤشرات هدافتحديد األ

ويسهم ذلك أيضا . واضحًا الغايةبلوغ لتحقيقه  المطلوبيصبح  والثغرات انطالقا من تحليل الحالة
مما تنطوي أدق تفاصيل  األهدافوتتضمن . األهدافتحديد الالزم اتباعه لالتوجه في توضيح 
ويمكن تحديدها من  –إلى تحقيقها خطة العمل التي تتطلع النتائج المحددة هي تشمل ف ،عليه الغاية

الحالة الراهنة إلى الحالة لالنتقال من  إنجازهما يلزم : "اإلجابة عن السؤال التاليخالل 
البعض منها خالل تحقق ي وقدنهاية المشروع؛ إال مع  األهدافبعض  ال تتحققوربما  "؟المتوخاة

، في هذا الصدد ط بهاالتي يمكن أن ترتبمفهوم الغاية واألهداف  ولتوضيح. تنفيذ المشروعفترة 
إعداد سجالت إطالق ونقل من غاية بشأن ال سلفًااستنادا إلى ما ذآر : اآلتييمكن صياغة المثال 

 عن طريق(دورية معلومات إقامة نظام لجمع "قد تشمل في هذه الحالة  األهداففإن الملوثات، 
واالعتماد على نظام حاسوبي  ،لمواد الكيمائية والمرافق والمواقعاللتعرف على عناصر مشترآة 

عمليات نقل الملوثات والسماح تحديد المصادر الرئيسية لالنبعاثات ول) لتسهيل عملية التحليل
 وتعزيزرسم إطار قانوني "و ،"2010الوقت بحلول عام  مع مروربتعقب التوجهات العامة 

  ".2011عملية اإلنفاذ المالزمة لجمع تلك المعلومات بحلول عام 

مؤشرات األداء لكل تحديد بو. قياس درجة تحقيق أهدافهابنجاح خطة العمل مدى قياس ويمكن 
نجاز والتحقق تقدير ذلك اإلتسمح بالطريقة التي  تتضح) أمكنحيثما  ،قابلة للقياس بصورة(هدف 
إن آنا  معرفة يمكنناآيف : "بطرح السؤال التالي، يمكن وضع المؤشرات بعبارات بسيطةو. منه

  "الهدف؟ذلك  تحقيقنجحنا في 

  تحديد األنشطة والمهام

واضحة في خطة العمل، يمكن تحديد  أهدافوبعد إدراج  ،الفهم الجيد للحالة والثغرات انطالقًا من
 في بعض الحاالت على هدف واحداألنشطة ترآز و. األهدافاألنشطة الضرورية لتحقيق تلك 

وتحتل األنشطة  .عديدة أهداف تحقيقالعمل من أجل على في حاالت أخرى تساعد فقط بينما 
 أجلهمن  وضعتالذي الطريق  ترسمإذ  –سلم العمليات المدرجة في خطة العمل  فيأعلى مرتبة 
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متوقعة من حيث الزمن والتكلفة المتطلبات لل خاضعةوتكون تلك األنشطة . الدقيقة لعملاتفاصيل 
  . والموارد

إلى مهام تفكيكها من الضروري ضخمة وبالتالي يكون عناصر على في العادة األنشطة نطوي وت
يسمح لفريق العمل المعني بتنفيذ إلى مستوى ها يجري تفكيك وينبغي أن. بشكل أفضل ة للتنفيذقابل

المعلومات الكافية للمسؤولين توفير وبفاعلية المتطلبات من الوقت والموارد  تقديرخطة العمل ب
الخصائص والميزات  تصميمب"لنسبة إلى النشاط المتعلق فبا. عن إنجاز نشاط أو مهمة معينة

تحديد : "إلى ما يليالمهام تتطلع قد مثال، " ونقلها الرئيسية للسجالت الوطنية إلطالق الملوثات
معالجة الجوانب القانونية "، و"النطاق الخاص بنظام السجل الوطني إلطالق ونقل الملوثات

وضع إجراءات جمع البيانات وإدارة "، و"ونقلها السجل الوطني إلطالق الملوثات لتتنفيذ
  ".وضع إجراءات تحليل البيانات ونشرها"، و"البيانات

  تحديد اإلطار الزمني والميزانية والمسؤوليات

وضع إجراءات أيضا في  ارئيسي ًامهمة عنصر/تقدير الوقت الالزم إلنجاز آل نشاطعملية شكل ت
. أطر زمنية واقعية عامة لرسموقد يعطي استعراض مشاريع سابقة فكرة . ةفعال خطة عمل

المعرفة أو ذوي الالزم التشاور مع قد يكون من ، بطبيعتها وحيثما آانت األنشطة أو المهام تقنية
من الحكمة تحسب  وقد أظهرت التجربة أن. تقديرات واقعية صياغةالخبرة التقنية من أجل 

  .الحرص في التخطيطمهما بلغت درجة األحداث غير المتوقعة  وتقدير وقت إضافي للعمل 

لتنفيذ خطة يجب توافرها في العادة التي ثمة مجموعة من الموارد فالميزانية، وأما على مستوى 
يزات، الموارد البشرية، والمرافق، والتجه: على سبيل المثال ال الحصروقد تشمل . العمل

، المالزمة لهالمهام و نشاطوبغية تحديد المطلوب من الموارد إلنجاز آل . والسفريات، والمعدات
الخبرة التي يجب /المهارات هيما و؟ الالزمينآم عدد األشخاص ": ةالتاليطرح األسئلة يمكن 

هل و هل من الضروري توفير مرافق أو تجهيزات أو خدمات أو معدات معينة؟تتوافر فيهم؟ وأن 
استعراض المشاريع قد يقدم و "االعتبار؟عين توجد أية متطلبات خاصة أخرى لم تؤخذ في 

اإلجمالية تكاليف الحساب  بينما يسمح. الواقعية من الموارداالحتياجات  عنعمقة نظرة مالسابقة 
  . آاملة عام لتكلفة خطة العملكل نشاط ومهمة بإجراء تقدير ل

إقناع  ،منها مثال عدة بابألس بصورة دقيقة ومفصلة عملية مهمةحساب تكاليف خطط العمل و
، والتقليل من احتمال فعليةبأن الميزانية  )مثال لجان الميزانية(الخبرة  الجهات المانحة ذات

ويكون من المهم ). التماس أموال إضافية ويتطلب(اصطدام المشروع بمشاآل خالل عملية التنفيذ 
في أقرب وقت  واستهاللهاالكفيلة بتعبئة الموارد  لألعمالالتخطيط أيضا، في هذا الصدد، بدء 

  ). 2-4-4انظر أيضا القسم (من أجل ضمان أآبر قدر من فرص النجاح وبصفة منتظمة ممكن 

، بصورة ة عن إنجاز آل نشاط ومهمةالجهة المسؤولتحديد في هذه المرحلة  ،والمهم ،ومن المفيد
. أمام الجهات المانحة المشارآين في خطة العمل والتزامهم من حيث المبدأاتفاق بّين يفذلك . أولية
وما هي الجهة التي  سبة؟من يتمتع بالمعارف المنا: "طرحهاالتي يمكن األسئلة الرئيسية  من بينو

ارات وخبرة آل عضو في فريق العمل وأصحاب قدرات ومهأخذت هل ؟ وطلب مشارآتهايجب 
وهل يدرك  وليات الخاصة باألنشطة والمهام؟قبل إسناد المسؤبار في االعتوغيرهم،  المصلحة

   "منهم؟المطلوب آل المشارآين 

  



  
 

30 
 

  عرض خطة العمل

). 10انظر اإلطار (لتقديم عرض بياني سريع لخطة العمل  "غانت" جدوليمكن استخدام 
والجدول عبارة عن قائمة من األنشطة والمهام التي تتخللها خطوط أفقية تحدد تاريخ البدء 

مضمون خطة العمل للجهات الممولة  ألنه يوضحمفيد وهو . واالنتهاء والمدة المستغرقة لكل منها
تقييم جهودهم المبذولة خالل ألعضاء الفريق المعني بالمشروع ب سمحبصورة فعلية ويالمحتملة 

  . ملية التنفيذع

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقامة الشراآات) 3-2- 4

آل أصحاب المصلحة الذين يشجعهم إعالن دبي  مسؤوليات ضمنتنفيذ النهج االستراتيجي  يدخل
ويدعو النهج االستراتيجي . الشراآاتعبر واالستراتيجية الجامعة للسياسات على العمل بالتعاون 

  . بوجه خاص إلى إقامة الشراآات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني

الفقرة (، بموجب إعالن دبي بإدارة المواد الكيمائيةن في المؤتمر الدولي المعني والتزم المشارآو
متوسطة وعات الصغيرة وآة المشرمشارمن خالل تعزيز في شراآات  الفعالنخراط ال، با)19

واتفقوا على تعزيز الشراآات الصناعية عن طريق دعوة . مثال الحجم والقطاع غير النظامي
 الدوائر الصناعيةأطلقتها القطاع الصناعي إلى استعراض وتعزيز المبادرات الحالية التي 

؛ وتطوير مبادرات جديدة، بما في ذلك الشراآة مع المؤسسات والدوائر األآاديمية طواعية
  . وتوفير الموارد لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجيوالمنظمات غير الحكومية؛ 

بين الحكومات والقطاع  األهداف الكفيلة بتعزيز التعاون وتتضمن االستراتيجية الجامعة للسياسات
على األصعدة الوطنية من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية ي الخاص والمجتمع المدن

شجع المشارآون في ، )1/4القرار (وفي القرار المتعلق بترتيبات التنفيذ . واإلقليمية والعالمية
بشكل خاص المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على االنخراط في  المؤتمر الدولي

اإلقليمية لتكامل االقتصادي االحكومية الدولية ومنظمات شراآات مع الحكومات والمنظمات 
  . وأصحاب المصلحة اآلخرين

"غانت" جدولمثال عن : 10اإلطار   
 

 

Task Name

Activity 1: Technical consultations
Review existing technical standards (situation and gap analysis)
Propose amendments to align with GHS

Activity 2: Economic analysis
Review economic impact of GHS implementation (costs and benefits)
Report to GHS implementation committee

Activity 3: Drafting regulations
Review existing regulations in all sectors
Draft amendments or new regulations (as appropriate) to align with GHS
Review revised regulations
Submit implementing regulations to regulatory authorities for approval

Activity 4: Regulatory process initiated
Implementing regulations approved
GHS-based regulations/standards enter into force

Activity 5: Application and monitoring
Initiate use of GHS-based tools in all sectors (regulations/standards followed)
Training/awareness raising on new procedures (inc luding regulations/standards)
Inspectorates/agencies ensuring use of new standard
Feedback on compliance/use to regulatory authorities

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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إلقامة الشراآات في إطار خطة العمل الوطنية لتنفيذ النهج  اعتمادهاالطرق التي يمكن من بين و
على يمكن معالجتها التي و سبق تحديدهامجاالت العمل ذات األولوية التي  اختيار ،االستراتيجي

قطاع األعمال والصناعة تستلزم تعاون الحكومة و محددةمشاريع  عن طريقل وجه أفض
، يمكن أعالهالموضحة  منهجية إعداد خطة العملمع  وتمشيًا. لصالح العام والعملومنظمات ا

  :تشمل مثال العناصر التاليةتكون " مشاريع الشراآةب"خاصة رسم خطة تنفيذ 

  الشراآة؛ترتيبات التنسيق المتصلة بمشروع  -
 غاية المشروع وأهدافه؛ -
 تحليل الحالة؛ -
 األنشطة المطلوبة من آل الشرآاء؛ -
 خطة العمل والميزانية؛ -
 التزام الشرآاء؛ -
 .رابط مع أولويات التنمية الوطنيةال -

  تنزانيا: تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني من أجلدراسة حالة لمشاريع شراآة : 11اإلطار 

دعم تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد وتطويرهما لن للشراآة في تنفيذ مشروعي 2008تنزانيا عام بدأت 
التوعية بالسالمة الكيمائية وتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية عبر "الوطني تحت عنوان 

ة من آثار المواد الكيمائية الصناعية الخطرة في تعزيز حماية صحة البشر والبيئ"، و"تبادل المعلومات والتدريب
  ". مجاالت التأهب لحاالت الطوارئ والتفتيش والتدريب

المنظمة شراآة بين وزارة الزراعة وعالقة بناء على المتعلقة بمشروع التوعية األنشطة  ويجري التنسيق بين
إنشاء عن األنشطة األولية وقد أسفرت . )منظمة دولية غير حكومية( CRAFTالتعاونية لتدريب المزارعين 

المعلومات توفير سهولة بما يكفل  ،قاعدة بيانات وطنية للمواد الكيمائية الصناعية الخطرة ومبيدات اآلفات
وثائق بشأن أفضل التقنيات : المتعلقة باإلدارة السليمة للمواد الكيمائية للوآالء المعنيين بالمواد الكيمائية في تنزانيا

من أجل إدارة النفايات وبعض المواد الكيمائية الصناعية ذات ) BAT/BEP(أفضل الممارسات البيئية /المتاحة
مجموعة من المواد اإلعالمية  500؛ وإعداد حوالي )هذا النشاط مشارآة مرآز اإلنتاج األنظف يستلزم(ية األولو

السليمة للمواد الكيمائية وتنفيذ النهج  تحتوي على معلومات عن اإلدارة) ملصقاتآتيبات وآراسات وبما في ذلك (
دورات  2009عام وتنتهي . على أصحاب المصلحة) مخطط بناء على(وتوزيعها  ،االستراتيجي في تنزانيا

دورة تدريبية تستغرق خمسة أيام (على اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية في مكان العمل " تدريب المدربين"
  ). قنيموظفا في المجال الت 80لصالح 

تنسيق أعمال المشروع المتعلق ) Agenda(والمنظمة الدولية غير الحكومية للصيدلة وتتولى الوآالة الحكومية 
رآزت األنشطة األولية على إقامة نظام وطني متكامل لإلدارة والوقاية من قد و. بالمواد الكيمائية الصناعية

المبادئ التوجيهية الوطنية للتأهب في حاالت الطوارئ  نسخة عن 300الحوادث الكيمائية، استلزم إعداد وتوزيع 
هيزهم بالمعدات الالزمة للتفتيش في مجال المواد الكيمائية والوقاية وإعداد التقارير؛ وتدريب المفتشين وتج

ضابطا في الشرطة  30ضابطا في الجمارك و 30مفتشا و 50 لفائدة(اآلفات على الصعيد الوطني  ومبيدات
وباإلضافة إلى ذلك، ستنظم دورات تدريبية في  .)تنزانيا فيرئيسيا لعبور المواد الكيمائية  موقعًا 15يعملون في 

في إطار ) والصباغة وصناعة البالستيك والتعدين والزراعة النسيج(قطاعات الصناعية المختارة المن عدد 
: على الموقع التاليأوفى يمكن اإلطالع على معلومات . تعزيز الوقاية والتقليل من إنتاج النفايات الخطرة

http://www.saicmtz.or.tz  
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  رفيعالمستوى العلى  والمشارآةالتأييد  إحراز) 3-3- 4

المراحل المختلفة من خالل مشارآة أصحاب القرار على الصعيد الوطني  ضمانمن الضروري 
التي الحاالت الهامة جدا أمام في مستهل العملية، و: عملية وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي

 وتتراوح). 3- 1-4انظر أيضا القسم (استكمال خطة التنفيذ بعد نهاية العملية في العملية، وتتخلل 
لبلد إذا آان فعلى سبيل المثال، . التعليمات الوزاريةو االتفاقات الرسمية مثالبين أشكال المشارآة 

أن تسهم خطة تنفيذ النهج االستراتيجي لينبغي فما سياسات وطنية تتعلق بإدارة المواد الكيمائية، 
ة خاصة بإدارة المواد سياسات وطنيال تعتمد على بالنسبة إلى البلدان التي  ؛ أماأو تندرج فيها

تنفيذ لتكون تلك السياسات وسيلة فعالة وجامعة لوضع برنامج متكامل ومستدام فقد  الكيمائية،
  ). 2انظر المرفق (خطة التنفيذ الوطنية على تحفيزه  وربما تساعد ،النهج االستراتيجي

في تقييم العقبات يتمثل رفيع المستوى الالمشارآة على  إحرازساعد على يعامل آخر مهم ثمة و
تحديد : في الحاالت التالية تلك العقبات أو العراقيل تتمثل ويمكن أن. أو العراقيل المحتملة

وعدم اإللمام دعم خطة التنفيذ أو بعض خطط العمل؛  تهدد من شأنها أنأولويات متضاربة 
. على مستوى خطة التنفيذ) غيابهاأو (أو مزدوجة  متناقضةواليات وجود المسائل؛ و/بالمواضيع

المزيد وإال فقد تستدعي . وضع خطة التنفيذقد تم خالل تلك العقبات ومعالجتها  وربما يكون تحديد
  .من االهتمام

خطة التنفيذ في إطار بسلطة القرار  األطراف التي تتمتعفي هذه المرحلة إبالغ  ومن الضروري
خطة  تمثل وقد. الدعم استقطابطريقة جيدة للبدء في  بهاوتكون التوعية . راض هذه الخطةبأغ

معلومات أساسية مثل مبررات تتضمن ألعمال المقترحة وملخصًا جيدا لالتنفيذ في حد ذاتها 
لطريقة لوعرض موجز  ،األولويات الوطنية األخرىوعالقتها بمنها، والفوائد المتوقعة إعدادها، 

مثل األنشطة والمهام المحددة  والمخرجات األساسيةوضع خطة التنفيذ؛ تم اتباعها لالتي 
 توصيلوتتمثل إحدى األنشطة األساسية في . الرئيسية؛ وعرض عام إلجراءات الرصد والتقييم

إلى في الوقت المناسب واألسلوب المالئم، وقبل اعتمادها، في أي شكل آان خطة العمل 
للتمكن من الوصول إلى  الموادومن المهم أيضا تغيير . قرار اعتمادهافي ير تأثاألطراف التي لها 
األرجح أن تكتفي األوساط الرفيعة المستوى سبيل المثال،  فعلى. المستهدفة مختلف األوساط

ضرورة  نظرة عامة عنلكسب ) أو مذآرة إعالمية وزارية(لخطة التنفيذ بالخطوط العريضة 
وبعض األنشطة  )أولويات التنمية الوطنيةفائدتها بالنسبة إلى توضيح و(اتخاذ اإلجراءات 

مالءمة للترويج  األدواتالمرجح أن يكون البيان الصحفي أآثر و. تائج المتوخاةوالن المقترحة
  . لخطة التنفيذ عبر الوسائل اإلعالمية المكتوبة أو إيصالها إلى الجمهور عامة

تعزيز وبمدى أهمية خطة التنفيذ علمًا أصحاب القرار  إلحاطةإحدى الطرق الممكنة وتتمثل 
األهداف الوطنية  قد تستفيد فيهالنطاق الذي فرص المشارآة والتعاون، في تسليط الضوء على 

هل تتضمن خطة التنفيذ ": التساؤل على النحو التالييمكن لذلك . من خطة التنفيذالمختلفة 
وهل لكيمائية أو إدارة الشؤون البيئية بصفة عامة؟ إدارة المواد اتفيد يمكن أن مجدية عناصر 

إطار حقيق األهداف الوطنية في العمل على تلتيسير االعتماد عليها يمكن أخرى عناصر  توجد
بالزراعة والصحة والمياه والطاقة أو  ةالمتعلقالعمل ول امثل جد( إنمائي أوسع نطاقًاعمل جدول 

  "؟)عامبشكل قضايا الفقر 
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  العملية التمهيدية لتنفيذ النهج االستراتيجي –دراسة حالة المكسيك  :12اإلطار 

آخذة في برنامجها لتنفيذ النهج االستراتيجي بعملية تحديد األولويات  2007بدأت الحكومة المكسيكية عام 
آل لتوجيه وتحقيقا لهذه المهمة، وضعت منهجية عمل . تبارها األهداف المحددة في النهج االستراتيجياع

. المرتبطة بهاالقطاعات المعنية وتوفير المعايير الكفيلة بتسهيل عملية تحديد مجاالت العمل الرئيسية واألنشطة 
وتمثلت الخطوة األولى في تنظيم ورشة عمل لصالح أصحاب المصلحة بمشارآة آل القطاعات المهتمة، بما في 

عدة تنظيم هذا الحدث  وشهد. منظمات غير الحكوميةذلك المؤسسات العامة والخاصة، واألوساط األآاديمية، وال
بهدف واحد من أهداف  آل فريق يعنى(تم تشكيلها في وقت سابق أشرفت عليها فرق عمل  فرعيةجلسات 

وباالعتماد على المنهجية سالفة الذآر، . ، وعقبتها جلسات عامة لتبادل النتائج)االستراتيجية الجامعة للسياسات
 273ومجموعها  في خطة العمل العالمية الموضحةآل األنشطة طبيق معايير محددة لتقييم استطاع المشارآون ت

األولويات باعتبارها في صدارة نشاطا  62تضمنت  موجزةوتجسدت النتيجة الرئيسية في وضع قائمة . نشاطا
  . لضروريةوأتاحت نتائج هذه الجهود األولية بيانات مهمة لتصميم خطط األنشطة التمكينية ا. ةالوطني

ة ، اتخذت آل المؤسسات العام)بعد تعيينها نقطة االتصال الوطنية(وزارة الشؤون الخارجية وتحت إشراف 
تضم مصفوفة لتصميم آقاعدة األولويات الناجمة عن تحديد نتائج ال ،في مرحلة الحقة، والوزارات المختصة

مستوى (ترتيبها حسب درجة أهميتها وتلك األولويات  بعد ذلك، تم استعراض. مجموعة من األولويات الوطنية
حدد لتحقيق آما قدمت مبررات مراعاة تلك األولويات واإلطار الزمني الم). عال أو متوسط أو منخفض، مثال

دليل  إصداروآان الغرض من هذا العمل . في بعض الحاالت الموارد المتاحةاألهداف المتصلة بها وآذلك 
  . خاصة بتنفيذ النهج االستراتيجيمرجعي لوضع خطة عمل 

  :ما يليعلى األنشطة الرئيسية لوضع خطة العمل  تملتشوا

  ؛بتحديد أنشطة معينة آل مؤسسة من المؤسسات الحكومية المختصةاضطالع  -
كل هدف من األهداف المدرجة في االستراتيجية الجامعة ق عمل مشترآة بين الوزارات لفرتشكيل  -

 للسياسات؛
التي يمكن إنجازها على ذات الصلة شمل األعمال عمل يخطة بمشروع آل فريق من تلك الفرق إمداد  -

 البلد؛ مستوى
 إدراج الوثائق التي أعدها آل فريق في خطة العمل؛ -
 توزيع الخطة على آل الوزارات العتمادها؛ -
 .توزيع الخطة على آل القطاعات ذات الصلة الستعراضها -

النهج المتصلة بإجراءات وطنية محددة ضرورية للوفاء بالتزامات البلد عند استكمالها، خطة العمل، وستتضمن 
تحقيق ذلك من خالل التنسيق الفعلي بين المؤسسات الحكومية المشارآة وبمراعاة اآلليات  وينبغي. ستراتيجياال

  .آهولمإدارة المواد الكيمائية، مثل خطط التنفيذ الوطنية التفاقية ستوالمعمول بها في 

  

  على الصعيد الوطني تنفيذ خطة النهج االستراتيجي) 4- 4

 أصحاب مصلحة بإشراككاملة لتنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني متخطة بعد إعداد 
 ةفي خط الموضحة، يمكن استهالل مرحلة التنفيذ باالعتماد على األنشطة والتفاصيل متعددين
؛ واالتصالالتوعية  أعمالمباشرة : التاليةالخطوات الرئيسية هذه المرحلة وقد تشمل . العمل

  . على نحو منتظم لرصد والتقييماوتعبئة الموارد؛ وتنفيذ األنشطة وإجراء عمليات 

  واالتصالالتوعية ) 4-1- 4

وفهمه عنصر حاسم تنفيذ النهج االستراتيجي عنية والجمهور العام لدعم المجموعات المإحراز 
استدامة واالتصال على  واإلعالموقد تساعد الجهود الحثيثة للتوعية . واستمرارهلضمان نجاحه 



  
 

34 
 

بالتطورات إلى إبالغ األطراف المعنية  وترمي تلك العملية أساسًا. هودعمبه االهتمام 
وتلقي  ،من أجل تنفيذ النهج االستراتيجيالمبذولة جهود واإلنجازات الرئيسية المحققة في إطار ال

هذه العملية تجر ومن المرجح أن . ردود فعل مجموعات أصحاب المصلحة مع تقدم سير العملية
الجمهور تزويد فعلى سبيل المثال، يمكن العمل على . سلسلة من األنشطة على مستويات مختلفة

، بها والمبادرات المتعلقة إدارة المواد الكيمائية على الصعيد الوطني بمعلومات عن غايةالعام 
بالتقدم المحرز ) والعمال مثل قطاع الصناعة(أصحاب المصلحة إلطالع مجموعات معينة من 

بالمعلومات  أو إمداد المجتمع الدولي/خاصة، وفي معالجة المسائل التي لديهم فيها مصلحة 
  . المتعلقة بمبادرات بناء القدرات واإلنجازات المحققة

تنظيم التوعية، واإلعالم واالتصال آ ها في أنشطةوهناك أدوات ونهج عديدة يمكن استخدام
 ،واجتماعات بين الوزارات ،جلسات إعالمية استراتيجية؛ وورش عمل وطنية أو إقليمية

ومشاورات مع القطاع الصناعي ومجموعات أخرى غير حكومية؛ وإشراك وسائل اإلعالم؛ 
مثال قطري في هذا  13قم في اإلطار ر ويرد. سهلة المنال ونشرهاوتصميم منتجات إعالمية 

  . الشأن

  تعبئة الموارد) 4-2- 4

ينبغي النظر فيها في وقت مبكر لذلك  ةخاصيات دمن المرجح أن تطرح مسألة الموارد تح
بينت التجارب أن فرص فقد . على الصعيد الوطنيوتطبيقها تنفيذ الخطة عملية وضع وطوال 

ومستدامة على خطة محكمة عندما تعتمد  لتعبئة الموارد تكون أآبر حظًا الموظفةنجاح الجهود 
  .الرفيع المستوى على بتأييد آافمشفوعة 

إلعطاء دفع قد يكون ضروريًا اللجوء إلى الموارد الخارجية وإن آان من المسلم به أن احتمال 
يبدي  و. سيالمحلية أمر أسا/المشاريع، فإن توفير الموارد الوطنية/لبعض خطط العمل

، )، والبيانات، مثالووقت الموظفينالتمويل، (الموارد ب إسهامهمالمنظمات من خالل /المسؤولون
تنفيذ النهج واستمراره على لية معنجاح بهذه المشارآة وتبشر . اهتمامهم بالمبادرة ودعمهم لها

 الكليالمبادرات التي تعتمد على الموارد الخارجية فقط خطر االنهيار  تواجهوقد . المدى الطويل
  . عند توقف الدعم الخارجي

  مثال ألمانيا –التوعية بالنهج االستراتيجي : 13اإلطار 

 6في برلين يوم " وطني بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائيةالمؤتمر ال" ت ألمانيانظم
آبيرة من أصحاب المصلحة المسؤولين عن إدارة  طائفةوشكل المؤتمر الذي حضرته . 2008يونيو /نحزيرا

وآان المؤتمر الذي أشرفت . نحو التنفيذ الشامل للنهج االستراتيجي في ألمانيا خطوة ملحوظةالمواد الكيمائية، 
مساعدة وآالة البيئة الفدرالية، قد جمع بين على تنظيمه وزارة البيئة وحفظ الطبيعية والسالمة النووية الفيدرالية ب

وزارات لمختلف القطاعات المعنية مثل الزراعة والمستهلكين والصحة واالقتصاد والتكنولوجيا باإلضافة إلى 
 تنفيذ النهج االستراتيجيبإعالم أصحاب المصلحة ه وآان الغرض من. الصناعة والمنظمات غير الحكومية

مشارآا مبادراتهم الجارية في مجال اإلدارة السليمة للمواد  130وعرض حوالي . هوتشجيعهم على المساهمة في
وأسهم المؤتمر . الكيمائية المرتبطة بمجاالت العمل المحددة في خطة العمل العالمية بشأن النهج االستراتيجي

االستراتيجي، للصكوك والتدابير الوطنية الجارية في هذا الصدد من أجل تنفيذ النهج  ملخص عرضأيضا في 
الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات، مثل ضمان التبادل التجاري استمرار لتحديد الثغرات و والتي تستعمل آأساس

وربما (غة اإلنكليزية وسيتاح تقرير موجز عن المؤتمر بالل. اآلمن للسلع التي تحتوي على مواد آيمائيةالدولي 
يمكن . ي بشأن إدارة المواد الكيمائيةخالل الدورة الثانية من المؤتمر الدول) بإحدى لغات األمم المتحدة األخرى

   /www.saicmkonferenz.de.: الموقع التاليأوفى على  معلوماتاالطالع على 

www.saicm.org/documents/newsletter/SAICM%20Newsletter%208%20-:المصدر



  
 

35 
 

%20Nov%2008.pdf  

اتيجية الجامعة من االستر 8الفقرة تعتبر : اإلستراتيجية الجامعة للسياسات المتعلقة بالنهج االستراتيجي
المعارف والمعلومات والتوعية الجماهيرية احتياجات أساسية في عملية صنع القرارات الخاصة "للسياسات أن 

  ".باإلدارة السليمة للمواد الكيمائية بما في ذلك المواد واألدوات المحتوية على المواد الكيمائية

تدابير تعزيز من الموجز التنفيذي أن  10لفقرة توضح ا :النهج االستراتيجيب المتعلقةخطة العمل العالمية 
التعليم المحسن، والتدريب وأنشطة إزآاء الوعي الموجهة إلى أولئك الذين قد "تتضمن المعارف والمعلومات 

في أي مرحلة من مراحل العمر دورة المادة الكيمائية، وتوليد ونشر البيانات الخاصة  سامةيتعرضون لمواد 
المواد الكيمائية المتداولة في التجارة، مع مراعاة الحاجة الخاصة بالسرية التجارية التي لها ما بأخطار جميع 

ومن بين التدابير األخرى في هذا المجال زيادة متابعة تأثيرات المواد الكيمائية على الصحة والبيئة، . يبررها
لميا لتصنيف المواد الكيمائية ووضع البطاقات وتقييمات المخاطر الموحدة، وبذل الجهود لتنفيذ النظام الموحد عا

  ".التعريفية عليها، ووضع ونشر السجالت الوطنية إلطالق ونقل الملوثات

مسألة التوعية باعتبارها إحدى جوانب التنفيذ، خطة العمل العالمية فيها ذآرت التي العديدة وإلى جانب المرات 
  :منهاوها المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية، أنشطتعدد من أيضا ضمن  فقد تناولت هذه المسألة

لتصنيف المواد الكيمائية ووضع البطاقات التعريفية  استكمال توجيه النظام الموحد عالميًا: 101النشاط  -
بما في ذلك التوجيه الخاص بوضع (الخاص بإزآاء الوعي وبناء القدرات وآذلك مواد التدريب  ،عليها

) ، والتوجيه الخاص بتحليل الوضع الوطني وأدوات التدريب األخرىيًاخطة عمل النظام الموحد عالم
  . وجعلها متاحة للبلدان

إدراج آم آبير من االستراتيجيات وإزآاء الوعي وبناء القدرات ضمن االتصال الخاص : 110النشاط  -
 .بالمخاطر

الممارسات  القيام بإزآاء الوعي، خاصة عن طريق تعليم المستهلكين بشأن أفضل :112النشاط  -
الخاصة باستخدام المواد الكيمائية، والمخاطر التي تسببها لهم ولبيئتهم المواد الكيمائية التي 

 .يستخدمونها، والمسارات التي يحدث من خاللها التعرض
القيام بحمالت إلزآاء الوعي والتدابير الوقائية من أجل النهوض باالستخدام غير الضار  :163النشاط  -

 . ائيةللمواد الكيم
إنشاء هيئات تنسيق وطنية متعددة أصحاب المصلحة بشأن المواد الكيمائية لتقديم  :195النشاط  -

  .المعلومات ولزيادة الوعي بشأن مخاطر هذه المواد

  

تعبئة الموارد هي فهم طريقة اتخاذ القرارات بشأن الميزانية المهمة لبدء نقاط الإن إحدى 
ال تشارك مباشرة في أنشطة إدارة المواد الكيمائية األطراف المنخرطة و. وتخصيص الموارد

الستقاء  ضروريًاالجهود تضافر كون لذلك يعن قرب في تلك اإلجراءات والقرارات، غالبًا 
أول إجراء يجب اتخاذه هو االتصال باألطراف المختصة في ولعل . المعلومات في هذا الشأن

ذات الصلة الخارجية، والمكاتب المعنية بالميزانية في الوزارة ووزارة الشؤون  ،وزارة المالية
من  هاالوطنية، والجامعات وغير وهيئة التشريع، )مثل البيئة والصحة والزراعة( بالمجال

فعلى سبيل . الجهات الفاعلةمختلف دور لللعملية و شامل فهمآسب بهدف  ،األجهزة المناسبة
عامي ل، آجزء من عملية تقييم القدرات المتصلة بالنهج االستراتيجي المثال، أجرت آوستاريكا

، دراسة استقصائية على مستوى آل الوزارات والمنظمات المعنية الستعراض 2009و 2008
ها، من أجل المالزمة لالخطط السنوية المتصلة بأنشطة إدارة المواد الكيمائية، والميزانيات 

فكشفت . إلدارة المواد الكيمائية على المستوى الوطنيلممكنة االتمويل بشأن فرص تحسين الفهم 
، ووزارة الزراعة، الماليةوآاالت ومنظمات عدة مثل، وزارة البيئة، ووزارة الدراسة أن 

لألنشطة  أمواًالفي ميزانياتها الجارية قد خصصت آانت ووزارة الصحة، والجامعات الوطنية، 
  . بالمواد الكيماويةالمتعلقة 
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الطريقة آسب فكرة عن فحسب، بل من المهم أيضا فهم اإلجراءات الرسمية  يكفي لكن ال
والعوامل التي يمكن أن تساعد على دعم  الميزانيةالخاصة بلمقترحات االمعهودة التي تقدم بها 

مدى األولويات السياسية و الوقوف على مدى أهميةوربما آان من األساسي . النتائج المواتية
اإلطار الزمني الذي تنجز فيه  استيعابومن المهم أيضا . قرارات تخصيص الموارد فيتأثيرها 

إدارة المواد الكيمائية في  لدمجوتؤآد هذه العناصر مرة أخرى األهمية الرئيسية . تلك األنشطة
  ").التعميم"بشأن مسألة  14اإلطالع على اإلطار رقم الرجاء (التخطيط اإلنمائي 

  تراتيجي ومسألة التعميمالنهج االس: 14اإلطار 

اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك استئصال الفقر "إعالن دبي أن يقر 
والمرض، والنهوض بصحة البشر والبيئة، واالرتقاء بمستوى المعيشية والحفاظ عليه لدى البلدان التي تمر 

  ". بجميع مراحل التنمية

، في ما 2006المعتمد في الدورة األولى للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيمائية في  1/4القرار وينص 
عبئ الموارد ي ينبغي لبرنامج البداية السريعة أن: "هعلى أنلبرنامج البداية السريعة يتعلق باألولويات االستراتيجية 

طنية بما يتمشى مع مجاالت العمل الموضحة في األهداف لألنشطة التمكينية األولية التي تحظى باألولوية الو
االضطالع ) ج: ... (االستراتيجية بالقسم رابعًا من االستراتيجية الجامعة للسياسات، وبصفة خاصة ما يلي

بعمليات التحليل والتنسيق المشترك بين الوآاالت وأنشطة المشارآة العامة الموجهة إلى التمكين من تنفيذ النهج 
راتيجي وذلك عن طريق القيام مثال بإدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية في صلب االستراتيجيات الوطنية االست

  ". مما يؤدي إلى إتاحة المعلومات لعملية وضع أولويات للتعاون في مجال المساعدة اإلنمائية

جهود ال"  من جملة أمور أخرىفإنه يشجع  ،2009المعتمد في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لعام  2/3أما القرار 
ذات والمنظمات  الجهات المانحةويدعو  ،بهدف تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيمائيةآل البلدان التي تبذلها 

المالية والتقنية للبلدان النامية والبلدان  أولوية تقديم المساعدات ،في استراتيجياتها للمساعدةأن تحدد، إلى  الصلة
 هاسياساتة السليمة للمواد الكيمائية في اإلدار على تعميمدعم جهودها ل ،تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال يالت

  ".اإلنمائية الوطنية هاوخطط

 تعيينمن المهم ف ،أيضا في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةتسهم اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية ولما آانت 
على األهداف اإلنمائية  المبنيةلمواد الكيمائية وتنفيذ النهج االستراتيجي في الخطط إدارة ا لدمجالسانحة فرص ال

سواء آانت خطط وطنية قائمة على األهداف اإلنمائية لأللفية، أو عمليات (مراعاة دورات التخطيط ولأللفية 
أوفى  معلوماتطالع على يمكن اال ).، أو استراتيجيات الحد من الفقر، وغير ذلكبين البلدان التقييم المشترآة

  www.undp.org/chemicals/mainstreamingsmc.htm: الموقع التاليعلى 

  

نظام الميزانية وتخصيص الموارد على الصعيد الوطني، من المهم فهم ب اإللماموباإلضافة إلى 
من المرجح أن يكون ف. في تخصيص الموارد الجهات المانحة الخارجيةالتي تعتمدها طريقة ال
إجراءات عمل معينة  )الثنائي، والبنوك متعددة األطراف التعاضدمثل منظمات (كل جهة مانحة ل

تؤثر في يمكن أن بعض األهداف التنظيمية التي أن تتبعها اللتماس الدعم، ويمكن للبلدان 
وقد يكون من المستحسن إعداد قائمة بجميع . تمويلهاتعتزم المشاريع التي ع أنواآ ،قراراتها

المعلومات  واستقاءالجهات المانحة الخارجية، وال سيما التي لديها مكاتب وأنشطة في البلد، 
آل تقبل ن أمن المرجح المتعلقة بإجراءات عملها في هذا الصدد وآذلك نوع المشاريع التي 

التي تتلقى تمويال  ةقائمة باألنشطة الجاريإعداد أيضا المهم يكون من و. يلهاواحدة منها على تمو
في وضع يجب التفكير توافر تلك المعلومات بصورة متواصلة، كفالة لو. الوآاالت المانحةمن 

ويمكن االعتماد . تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة المانحين وأولوياتهم بشكل دوري/آلية لجمع
  . التنسيق بين طلبات التمويلحسن سير تسهيل  فيية أيضا على تلك اآلل
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اإلجراءات التي تتبعها مختلف الجهات المانحة واألدوار التي تؤديها، من استيعاب  وفضال عن
فإطالع . المهم إقامة اتصاالت عمل مع المسؤولين المعنيين في تلك المنظمات والمحافظة عليها

ضمان قنوات  ،ةالوطني األولويات واالحتياجات واإلنجازاتعلى وآاالت المساعدة الخارجية 
المقدم من تلك  قد يزيد من احتماالت الرد اإليجابي على طلبات الدعم، بخالف ذلك ،ةاتصال فعال
  .الجهات

تلك الجهود  لكفالة اإلفادة منو. مثابرة حثيثةطويال و الضرورية وقتًاع الموارد جموقد يقتضي 
مكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية ) إذا تم تشكيلها(لجنة  تضطلعمة، بطريقة فعالة ومستدا

قائمة على (تعبئة الموارد خاصة بوضع استراتيجية ب، مختصةأخرى في بعض البلدان أو وآالة 
 )الدعم والحصول عليه من المصادر الوطنية والخارجية لطلبلإلجراءات المناسبة  جيدفهم 

 ،منها تلك المواردستطلب والمصادر التي  ،الموارد المطلوبةفتعنى بتحديد . وتنفيذها
  . الجهات المسؤولة/واألشخاص ،واإلجراءات الالزم اتخاذها لذلك الغرض

لمصالح الجهات  من المجدي على وجه الخصوص تصميم مقترحات المشروعات المقدمة وفقًاو
زارة أو فلكل منظمة أو و. النجاحمن أجل زيادة احتماالت وأولوياتها القادرة على توفير الدعم 

بضرورة المشروع االقتناع  إذ إنها ال تستلزم. خاصة جهة مانحة خارجية أهداف وأولويات
ويسهم في سيفيدها آيف المقترح وقدرته على االستمرار فحسب، وإنما تسعى أيضا إلى معرفة 

  . تحقيق أهدافها التنظيمية الخاصة

تطور طبيعة الجهود والوقت مع مرور تتغير قد  متواصلةبصورة تعبئة الموارد تجري عملية و
 متكررا بل جزءا آامًالجهدًا تعبئة الموارد مساعي  آانتلذلك، . ناء القدرات واهتمامهاالوطنية لب

تعبئة الاألهمية التي تكتسيها عملية جانب إلى و. من عملية تنفيذ النهج االستراتيجيودائمًا 
مصادر سلسلة الطويلة لاألخذ في الحسبان أيضا اللموارد على الصعيد الوطني، ينبغي ل" المحلية"

الصندوق االستئماني لبرنامج ) وال تقتصر على(المحتملة التي يمكن أن تشمل الخارجي التمويل 
، والجهات المانحة الثنائية، والمؤسسات )انظر أسفله(البداية السريعة للنهج االستراتيجي 

  .، وغير ذلك)مثالالملوثات العضوية الثابتة، في ما يخص (مرفق البيئة العالمية الخاصة، و

على أوجه التوافق  ،، في دورته الثانيةبإدارة المواد الكيمائيةوشدد المؤتمر الدولي المعني 
ويشجع . النشاطي المحتملة وتكامل الترتيبات المالية المتعددة المتوقعة لتنفيذ النهج االستراتيجي

اقتصادية؛ وتعميم اإلدارة السليمة للمواد  صكوكاعتماد منها، مور من األجملة على  2/3ار قرال
األولوية إلى اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية في التخطيط اإلنمائي والصحي وإسناد الكيمائية؛ 

؛ وإدماج أهداف النهج االستراتيجي في التعاون ذات الصلة الميزانية تخصيص وعملياتوالبيئي 
 عمليةلتقديم المساعدة اإلنمائية الثنائية ومتعددة األطراف وإعطاؤها األولوية من أجل تيسير 

إلى المؤسسات المالية ذات  ويشير القرار باإلضافة إلى ذلك. تخصيص الموارد الضرورية
نامج البداية السريعة، والصندوق العالمي التمويل في إطار برفرص ، والقطاع الخاص، والصلة

عام ل، في دورته الثالثة ن المقرر أن ينظر المؤتمر الدوليوم. للبيئة، وعملية تجديد الموارد
  . بالنسبة إلى العمليات ، في مدى مالءمة الترتيبات المالية والتقنية لتنفيذ النهج االستراتيجي2012

  اتيجيبرنامج البداية السريعة للنهج االستر

تعبئة الموارد السانحة لفرص اليمكن أن يشكل برنامج البداية السريعة للنهج االستراتيجي إحدى 
االستراتيجية الجامعة للسياسات بشأن االعتبارات من  19جاء موضحًا في الفقرة وآما . المالية

تنفيذ أهداف النهج المالية، يدعم برنامج البداية السريعة األنشطة المبدئية لبناء القدرات من أجل 
األولى، على إنشاء  الدورةفي المعتمد  1/4المؤتمر الدولي في قراره وقد أآد . االستراتيجي
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برنامج البداية السريعة لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي وذلك عن طريق االستفادة من النتائج "
االستراتيجية للدعم التي أسفر عنها المؤتمر الدولي إلدارة المواد الكيمائية وخطة بالي 

ويشتمل برنامج البداية السريعة على صندوق استئماني طوعي ". التكنولوجي وبناء القدرات
ومحدود المدة يشرف على إدارته برنامج األمم المتحدة للبيئة، باإلضافة إلى التعاون متعددة 

  . األطراف والثنائي وغيره من أشكال التعاون

األقل البلدان التمكين المبدئي لدى البلدان النامية، و أنشطةويهدف برنامج البداية السريعة إلى دعم 
ويتطلع إلى . قتصاداتها بمرحلة انتقالغيرة النامية والبلدان التي تمر إالجزرية الص نموا، والدول

مع مجاالت  تمشيًالوطنية ألنشطة التمكينية األولية التي تحظى باألولوية االخاصة باالموارد  تعبئة
فة ستراتيجية الجامعة للسياسات، وبصمن اال 4في األهداف االستراتيجية بالقسم  المبينةالعمل 

  :خاصة ما يلي

بيانات آيمائية وطنية وتحديد االحتياجات من القدرات  مواجيزوضع أو استكمال   ) أ(
  لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية؛

الوطنية إلدارة المواد الكيمائية والخطط والبرامج تطوير وتعزيز المؤسسات ) ب(
واألنشطة الرامية إلى تنفيذ النهج االستراتيجي وذلك، عن طريق االستفادة من العمل 

  الذي أنجز لتنفيذ المبادرات واالتفاقات الدولية ذات الصلة بالمواد الكيمائية؛

االت وأنشطة مشترك بين الوآالتنسيق التحليل والعمليات ب االضطالع) جـ(
المشارآة العامة الموجهة إلى التمكين من تنفيذ النهج االستراتيجي وذلك عن طريق 

اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية في صلب االستراتيجيات الوطنية  بدمجالقيام مثال 
لتعاون في مجال المساعدة ة المعلومات لعملية وضع أولويات امما يؤدي إلى إتاح

  . اإلنمائية

ف على برنامج البداية السريعة مجلس تنفيذي يتألف من ممثلين حكوميين تابعين لكل إقليم ويشر
والمساهمين  ،من أقاليم األمم المتحدة باإلضافة إلى الجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف

منظمات من بين من سبع لصندوق االستئماني التابعة للجنة التنفيذ  وتتكون. اآلخرين في البرنامج
أمانة النهج  وتقوم. للبرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية التابعةتلك 

صندوق االستئماني، لالخدمات إلى المجلس التنفيذي ولجنة التنفيذ التابعة لبتقديم االستراتيجي 
  .8ك عمليات الصندوق االستئمانيبما في ذل، آامًال ل عملية تشغيل برنامج البداية السريعةيوتسه

  النهج االستراتيجي وتعبئة الموارد المالية: 15اإلطار 

 6تقر االستراتيجية الجامعة للسياسات في فقرتها : اإلستراتيجية الجامعة للسياسات المتعلقة بالنهج االستراتيجي
الكثير من البلدان وبخاصة لسد الثغرات ر وافية لدى عالجة قضايا السالمة الكيمائية غيالموارد المتوافرة لم"أن 

اآلخذة في االتساع بين البلدان المتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من 
أن يطالب المصادر القائمة والجديدة للدعم المالي لنهج االستراتيجي لينبغي "... ذلك،  ولمواجهة ".ناحية أخرى

آما ينبغي أن يشتمل على حشد الموارد المالية اإلضافية الدولية والوطنية من خالل ... وفر موارد إضافية بأن ت
من أجل التعجيل بتعزيز القدرات والطاقات المعدة لتنفيذ أهداف هذا ... األخرى والتدابير برنامج البداية السريعة 

   ).19الفقرة " (النهج االستراتيجي

اإلجراءات على المستوى الوطني أو دون الوطني لدعم تمويل "على أن ") 3"، و"2"، و"1(" 19وتنص الفقرة 
                                                 

  : لى العنوان التالييمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات عن برنامج البداية السريعة وصندوقه االستئماني ع   8
www.saicm.org/index.php?menuid=22&pageid=252  
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، إدماج أهداف النهج االستراتيجي لإلدارة ]يمكن أن تشمل، من جملة أمور أخرى[أهداف النهج االستراتيجي 
ة على مختلف المستويات؛ وتقييم القوانين االستراتيجيات ذات الصل/الخطط/الدولية للمواد الكيمائية في البرامج

بما دمًا في تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي، قوالسياسات واللوائح القائمة لتحديد التغييرات التي قد تلزم للمضي 
في ذلك إجراء تقييم الحتياجات التمويل حيثما يتناسب؛ وتقييم، حيثما تدعو الضرورة، اعتماد سياسات مناسبة 

ى الوطني ودون الوطني تشمل صكوآًا اقتصادية يمكن أن تساعد في تغطية تكاليف اإلدارة السليمة على المستو
  ". للمواد الكيمائية

تتطرق خطة العمل العالمية لمسألة تعبئة  :خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيمائية
  :متصلة بتنفيذ النهج االستراتيجي، بما في ذلكمن األنشطة ومجاالت العمل ال عدد آبيرالموارد ضمن 

وضع استراتيجيات وطنية لتعبئة الموارد الوطنية والخارجية لزيادة أهمية إدارة المواد ... : 166النشاط  -
  الكيمائية داخل األطر الوطنية للتنمية المستدامة

ة والبلدان التي تمر تعزيز القدرات التي تخص البنية األساسية في البلدان النامي: 209النشاط  -
اقتصادياتها بمرحلة انتقال من خالل المساعدة المالية ونقل التكنولوجيا لهذه البلدان بهدف التصدي 
 للفجوة اآلخذة في االتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتلك التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال 

  نفيذ الوطنيةوضع موارد لخطط ومشروعات الت: 222النشاط  -
توفير التدريب التقني الالزم والموارد المالية للحكومات الوطنية لكشف ومنع االتجار : 234النشاط  -

  غير المشروع في السلع السمية والخطرة والنفايات الخطرة
توفير الموارد المالية والتقنية الكافية لدعم مشروعات بناء القدرات الوطنية واإلقليمية : 250النشاط  -

الخاصة بالنظام الموحد عالميًا لتصنيف المواد الكيمائية ووضع البطاقات التعريفية عليها في البلدان 
  .النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال

  

  أنشطة التنفيذ والمراقبة والتقييم) 4-3- 4

للتأمل في التوجه ، مثال ثالث سنواتأو ، آل سنتين بين الفينة واألخرى استبطاء العملمن المهم 
، إعادة تقييم األولويات الوطنيةالذي يسلكه تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني، و

فمثل هذا . للبلد حتياجات المتناميةاالوالنظر في ما إذا آانت المبادرات الجارية ال تزال تفي ب
لتقدم الرسمية للتقييم اعمليات في تيسير إسهام أصحاب المصلحة  التقييم المنتظم يؤدي أيضا إلى

  . بإدارة المواد الكيمائيةالمؤتمر الدولي المعني سيجريها العالمي التي  الصعيدالمحرز على 

  تنفيذ النهج االستراتيجي التقدم المحقق فيإعداد تقارير رسمية عن 

بلوغ من أجل المحقق تنفيذ النهج االستراتيجي أداة رئيسية لتقييم التقدم المعنية بتكون التقارير 
تلك وستساعد . 2020غاية خطة جوهانسبرج لتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية بحلول عام 

على تقييم التقدم المحرز على مستوى فرادى األهداف المحددة في نصوص النهج التقارير أيضا 
المؤتمر الدولي االستراتيجية الجامعة للسياسات أن من  24قد جاء في نص الفقرة ف. االستراتيجي

 ،يتلقىو. المعني بالنهج االستراتيجي يقوم بإجراء عمليات استعراض دورية للنهج االستراتيجي
محقق في تنفيذ التقارير من جميع أصحاب المصلحة وثيقي الصلة بشأن التقدم ال ،بناء على ذلك

يم تنفيذ النهج االستراتيجي بهدف استعراض التقدم يضطلع بتقيآما أنه . النهج االستراتيجي
، ووضع البرامج، وترتيب ةواتخاذ القرارات االستراتيجي 2020المحقق بالمقارنة مع أهداف عام 

االستراتيجية الجامعة للسياسات في فقرتها  تسندوأ. األولويات، وتحديث النهج بحسب الضرورة
راض التقدم المحقق في تنفيذ النهج االستراتيجي داخل إلى االجتماعات اإلقليمية وظيفة استع 26

لتقارير المقدمة من اعلى المؤتمر إطالع أمانة النهج االستراتيجي تتولى بينما . اإلقليم المعني
  .التقدم المحقق في تنفيذ النهج االستراتيجيعن جميع المشارآين 
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التقارير  تقديم طرائق 2009مايو /في دورته الثانية المنعقدة شهر أيارواعتمد المؤتمر الدولي 
على مجموعة من  تنطويهي و. التقدم المحقق في تنفيذ النهج االستراتيجيلعرض الرسمية 
حاب المصلحة في إعداد التقارير، باإلضافة إلى يعتمد عليها أص ،مؤشرا 20عددها  ،المؤشرات

، وترتيبات خاصة بالتقارير 2008و 2006الترتيبات الخاصة بإعداد تقرير أولي للفترة بين 
  .آل ثالث سنوات المنعقدةالدورية التي تلي دورات المؤتمر الدولي 

التي تضطلع بها باألنشطة  جمع المعلومات المتعلقةمن أجل المؤشرات المتفق عليها وُحددت 
المخاطر، والمعارف أي الحد من  –اتيجية الجامعة للسياسات ف االسترهداأل تحقيقًاالبلدان 

. والمعلومات، وأسلوب اإلدارة، وبناء القدرات والتعاون التقني، واالتجار الدولي غير المشروع
المتعلق بمجال أسلوب اإلدارة من أجل جمع أحد المؤشرات  تم تحديدفعلى سبيل المثال، 

الرسمية المتعلقة خطط التنفيذ النهج االستراتيجي مثل ل ذةالمأخومعلومات عن أنواع االلتزامات 
  .9لهيئات اإلداريةالتابعة ل اتااللتزاموالتنفيذ والسياسات ب

  تقييم نتائج األنشطة الجارية

، يمكن لكل بلد أن ينظر في الطريقة التي لعرضها على المؤتمر الدوليالتقارير  إعدادفضال عن 
تكون والمفروض أن . الموعد المحدد لذلكوإعادة تقييم األولويات، وتقييم سير العمل، ل سيعتمدها

تحديدها في خطة تنفيذ تم قد ) الوسائل المحددة لقياس مدى تحققهاو(قابلة للقياس أهداف عديدة 
وطنية، وإعداد السياسة ال، ورسم مثال تحديد األولويات الوطنيةمن خالل النهج االستراتيجي 

  . خطط العمل

اإلنجاز في  طور دخلنشطة قد يكون طيف آبير من األهذه المرحلة من العملية، في وبالدخول 
في التي حددها آل بلد مباشرة باألولويات صلة منها  لكثيرلويكون تنفيذ النهج االستراتيجي  إطار

تحديد ما تم إنجازه عليه يجب العمل على و. ةالوطني ذتنفيالتنفيذ خطة /وضع عمله علىمستهل 
النتيجة وفي أحسن األحوال، تكون . تلك األنشطة المتعددة والالمرآزية إلى حد بعيدبفضل 

، مجموعاتا أم أفرادتلك الهيئات، كون تو. اتصاالت جارية بين الهيئات الفاعلةالمحققة تتمثل في 
 من بيان مدى قدرتها على تنفيذ خطة عملهابالتالي بما يمكنها  قد أجرت عمليات لتقييم أنشطتها،

  . تحديد النتائج المحققةو

جمع المعلومات المتعلقة باإلنجازات المحققة وتقييم مدى مراعاة األولويات الوطنية المحددة في بو
فكرة دقيقة عن التقدم المحرز والتحديات  تكوينمن لهيئات الفاعلة ا تتمكنالمرحلة األولية، 

وطني أو لبرنامج تقرير  هعنينجم الذي قد  ،"االستعراض للحالة"هذا الغرض من ليس و. القائمة
تأت بالنتائج خطة محدثة لتنفيذ النهج االستراتيجي، هو تسليط الضوء على المجاالت التي لم 

تنفيذ النهج من أجل جهود ال، بل القصد منه التأآد من أن توطيد ًامتوقعالمنشودة آما آان 
يمكن، و. وتتكيف معها واحتياجات متغيرة ااالستراتيجي عملية متكررة ويمكنها أن تواجه ظروف

بوضوح وتكاليفها المقدرة عرض بيانات تقييم األنشطة والخطط المستهدفة ذلك، باإلضافة إلى 
  . ما تبقى من مراحل تنفيذ النهج االستراتيجيل هادعمتوخيًا على الجهات المانحة المحتملة 

  بالنهج االستراتيجي المتعلقةتحديث ملخص البيانات الوطني وتقييم القدرات 

                                                 
  :لمزيد من المعلومات عن إعداد التقارير في إطار النهج االستراتيجي، الرجاء زيارة الموقع التالي   9

http://www.saicm.org/index.php?menuid=32&pageid=297  
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أو تقييم القدرات المتعلقة بالنهج االستراتيجي في /تحديث ملخص البيانات الوطني ويساعد قد 
تسمح باستعراض حالة البنى منهجية أدوات الملخصات  تلك وتتيح. التقييم وإعادة التقويمعملية 

في ذلك الجوانب القانونية واإلدارية  ، بماإلدارة المواد الكيمائية على الصعيد الوطنياألساسية 
أيضا  هاويمكن. والتقنية والتنظيمية، وتقييم تلك القدرات بالمقارنة مع متطلبات النهج االستراتيجي

  . عادة النظر في االحتياجات واألولويات الوطنيةإلإلقامة حوار وطني مجدية أن تشكل قاعدة 

  الدعوة إلى حوار وطني ومواصلته

األطراف المهتمة والمتضررة في هذه المرحلة من العملية دعوة المفيد من أنه ترى بعض البلدان 
وإعادة النظر في األولويات  حد اآلن،من جديد الستعراض التقدم المحقق إلى إلى االجتماع 

بهدف مواصلة  العملالوطنية ومراجعتها حسب المطلوب، وتهيئة المجال للمرحلة المقبلة من 
مثل وقد أظهرت التجارب أن مواصلة الحوار الوطني عن طريق تنظيم . ذ النهج االستراتيجيتنفي

بمجريات العملية  أصحاب المصلحةإحاطة ألنه يساعد على قد يكون نافعًا بانتظام هذا االجتماع 
  . وضمان انتباه آل األطراف إلى االحتياجات واألولويات المتغيرة بهاعلى اهتمامهم والحفاظ 
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  وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد اإلقليمي) 5

أن المشارآين في عملية النهج ) بشأن ترتيبات التنفيذ 1/1القرار ( ىأقر المؤتمر في دورته األول
بخبرات وآراء وآليات مختلفة آثيرة ويتمتعون من مناطق جغرافية مختلفة  يأتوناالستراتيجي 

وأن هذا التنوع من شأنه أن يحسن جهودهم الجماعية نحو تحقيق إزاء إدارة المواد الكيمائية، 
مرآزيا  آما شكلت مسألة تنسيق العمل على الصعيد اإلقليمي محورًا. ويعززها الغايات المشترآة

وفي ما يتعلق ببدء تنفيذ النهج . وخطة العمل العالميةاالستراتيجية الجامعة للسياسات  على امتداد
، 22خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي في فقرتها  أوضحتاالستراتيجي بمرحلة تمكينية، 

وضع خطط إقليمية لتنفيذ النهج االستراتيجي، حسب ما يقتضيه الحال، بشكل مماثل أنه يجوز 
أن  ، بشكل عام،ج االستراتيجي على الصعيد اإلقليمييجوز لخطط تنفيذ النهو. 10للخطط الوطنية

وضع خطط ب المتعلقالقسم الرابع التي تناولها تشترك في الكثير من العناصر واألنشطة المماثلة 
آليات التنسيق اإلقليمية والمسائل التنظيمية،  بشأنويعرض هذا القسم مقترحات . ةالتنفيذ الوطني
، واعتبارات خاصة بوضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي ألساسية والقدراتوتقييم البنى ا

  . وتطبيقها على الصعيد اإلقليمي

بشأن تنفيذ نهج  5 القرار: وعلى الصعيد اإلقليمي، تلقى النهج االستراتيجي تأييد المنتديات التالية
كيمائية األخرى استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية وغيرها من مسائل إدارة المواد ال

بشأن  لمؤتمر الوزراء األفارقة ةوالثانية عشر ةالدورتين الحادية عشروالنفايات الخطرة، في 
للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي  )Ex.CL/Dec.322 (X)(والقرار ؛ 2008و 2006 فيالبيئة 

الذي أيد و، 2007يناير /آانون الثاني 26و 25 يوميفي دورته العادية العاشرة، في أديسا بابا، 
القمة ب؛ وفي إعالن ليما ةالقرارات المعتمدة في مؤتمر الوزراء األفارقة في دورته الحادية عشر

 مايو/أيار 16المشترآة بين أمريكا الالتينية والكاريبي واالتحاد األوروبي، في ليما، بيرو، في 
200811.  

  آليات التنسيق واالعتبارات التنظيمية) 1- 5

يتم النهوض بالعمل في ما بين الدورات من خالل عدة أمور "أيضا على أن ) 1/1(ينص القرار 
ونقل التفاصيل تصال إقليمية للنهج االستراتيجي من بينها عقد اجتماعات إقليمية وتعيين نقاط ا

وحثت االستراتيجية الجامعة للسياسات في . 12)8الفقرة ( "المتعلقة بنقاط االتصال تلك إلى األمانة
ضطالع ، الجهات الداعية إلى عقد تلك االجتماعات اإلقليمية للنهج االستراتيجي باال26الفقرة 

  :بالوظائف المختلفة التالية

  استعراض التقدم المحقق في تنفيذ النهج االستراتيجي داخل اإلقليمي المعني؛  -
 تقديم توجيه إلى جميع أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليمي بشأن التنفيذ؛ -
  .من إجراء مناقشات تقنية واستراتيجية وتبادل للمعلوماتالتمكين  -

                                                 
يرتكز النهج االستراتيجي على البنية اإلقليمية غير الرسمية التي تعتمدها الهيئة العامة لألمم المتحدة، والتي تتضمن المناطق    10

هادئ، ومنطقة أوربا الوسطى والشرقية، ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، ومنطقة منطقة أفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط ال: التالية
  . أوروبا الغربية، ومجموعة البلدان األخرى

  www.saicm.org/index.php?menuid=4&pageid=4: يمكن اإلطالع على نصوص التأييد على الموقع التالي  11 
تم تعيين نقاط االتصال اإلقليمية في أعقاب الدورة األولى للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيمائية من خالل عملية    12

. تشاورية قامت بتنسيقها الحكومات التي آان ممثلوها يعملون في مكتب اللجنة التحضيرية للنهج االستراتيجي ومكتب المؤتمر الدولي
: ة نقاط االتصال اإلقليمية للنهج االستراتيجي، على العنوان التالييمكن االطالع على قائم
ndex.php?ql=fc&pageid=6www.saicm.org/i  
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المؤتمر الدولي على الدور المهم لالجتماعات اإلقليمية والتنسيقية في تنفيذ النهج  ورآز
 تحديد"منها مور من األجملة على  واألقاليم الفرعية األقاليم 2/2وشجع في قراره . االستراتيجي

والنظر في النهوج لنهج االستراتيجي، تنفيذ اليمية لاألولويات المشترآة، ووضع خطط إق
إجراء  ،ذلكفضال عن وتوخى القرار ). 3الفقرة " (والمشروعات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

محادثات بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي عبر شبكات إقليمية ومعالجة مسألة توفير المساعدة 
وسيطلب من نقاط االتصال . جي على الصعيد اإلقليميمن أجل تنفيذ النهج االستراتي) المالية(

اإلقليمية، التي ينتظر منها أن تؤدي دور الميّسر في تنفيذ النهج االستراتيجي في األقاليم المعنية 
 في دورته الثالثة تقريرا عن نتائج المعني بإدارة المواد الكيمائيةبها، أن تقدم إلى المؤتمر الدولي 

  .بين الدورات الفاصلة خالل الفترةاألخرى المنجزة األنشطة اإلقليمية االجتماعات اإلقليمية و

بعقد اجتماع إقليمي  األقاليم، قامت آل 2006فبراير /ومنذ اعتماد النهج االستراتيجي في شباط
  ). 16انظر اإلطار (دون اإلقليمية واحد على األقل إلى جانب عدد من االجتماعات 

  االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية للنهج االستراتيجي: 16ر اإلطا

، االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية 2009سبتمبر /وأيلول 2006يونيو /انعقدت بين شهري حزيران
  :واجتماعات هيئات التنسيق اإلقليمية التالية

  أفريقيا

  2006يونيو /رانحزي 15- 13اجتماع الفريق األساسي األفريقي، القاهرة، مصر،  -
االجتماع اإلقليمي األفريقي بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، القاهرة، مصر،  -

 2006سبتمبر /أيلول 11-14
 29اجتماع الفريق األساسي العربي بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، مصر،  -

 2006أآتوبر /تشرين األول
 2007أبريل /نيسان 2-1الجتماع دون اإلقليمي العربي، القاهرة، مصر، ا -
 2008يوليو /تموز 19-14، المتحدة االجتماع اإلقليمي األفريقي الثاني، دار السالم، جمهورية تنزانيا -
  2009أغسطس /آب 21- 20اجتماع الفريق األساسي األفريقي، نيروبي، آينيا،  -

  آسيا والمحيط الهادئ

 29الفريق األساسي العربي بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، مصر، اجتماع  -
  2006أآتوبر /تشرين األول

 2007أبريل /نيسان 2-1االجتماع دون اإلقليمي العربي، القاهرة، مصر،  -
للمواد الكيمائية، االجتماع اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية  -

 2007مايو /أيار 23-21بانكوك، تايلند، 
ورشة عمل جزر المحيط الهادئ بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، آبيا، ساموا،  -

  2007نوفمبر /تشرين الثاني 8-9

  أوروبا الوسطى والشرقية

لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، ريغا،  اجتماع أوروبا الوسطى والشرقية بشأن النهج االستراتيجي -
  2006ديسمبر /آانون األول 6- 4التفيا، 

االجتماع اإلقليمي الثاني ألوروبا الوسطى والشرقية بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  -
 2008سبتمبر /أيلول 11- 8الكيمائية، وورش العمل المتصلة به، بوخارست، رومانيا، 

سبتمبر /أيلول 6يق التنسيق اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية، برنو، الجمهورية التشيكية، اجتماع فر -
2009  
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  الكاريبيمنطقة البحر أمريكا الالتينية و

لدولية للمواد الكيمائية، مدينة اجتماع أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة ا -
  2008فبراير /شباط 16-14، باناما، باناما

-11و، وتوباغ ، بورت أوف سباين، ترينيداداجتماع لجنة التنسيق اإلقليمية ألمريكا الالتينية والكاريبي -
 2008يونيو /حزيران 13

المشاورات اإلقليمية ألمريكا الالتينية والكاريبي بشأن المسائل الراهنة لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية،  -
 2008ديسمبر /آانون األول 19- 17لي، فينيا دال المار، شي

ورشة عمل لمنطقة البحر الكاريبي بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية والصكوك  -
  2009مارس /آذار 13-10ربادوس، بالمتصلة المواد الكيمائية والنفايات الخطرة، بريدجتاون، 

  أوروبا الغربية ومجموعة البلدان األخرى

بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة  التحاد األوروبي ومجموعة جوسكانزماع اإلقليمي األول لاالجت -
  2006نوفمبر /تشرين الثاني 22-20سبانيا، ، ألونابارش، الدولية للمواد الكيمائية

االجتماع الثاني لالتحاد األوروبي ومجموعة جوسكانز بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  -
 2007يونيو /حزيران 12الكيمائية، باريس، فرنسا، 

االجتماع الثالث لالتحاد األوروبي ومجموعة جوسكانز بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  -
  2008فبراير /شباط 12الكيمائية، باريس، فرنسا، 

بإنشاء تينية والكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا الال ،هي، أفريقياأقاليم ت ثالثة وقام
آما . أو نقاط االتصال اإلقليمية/صالحيات تلك الهيئات وحدد معظمها و ،هيئات تنسيق إقليمية

بين مشترآة العناصر ال وتتعلق. حدد الفريق األساسي العربي صالحيات وحدة التنسيق التابعة له
  :13بعض المسائل منهابتلك الهيئات 

  للنهج االستراتيجي في أداء مهامها؛نقاط االتصال اإلقليمية دعم  -
المجلس التنفيذي لبرنامج البداية  اإلقليميين فيمساعدة نقاط االتصال اإلقليمية والممثلين  -

 السريعة 
إدارة المواد  بشأنموسع لمرفق البيئة العالمية  مجال ترآيزنشاء إلتشجيع المناصرة  -

 الكيمائية
االستراتيجي من وقت إلى آخر، وتحديد  إعادة النظر في خطة العمل العالمية للنهج -

 مسائل جديدة مع احتمال إدراجها فيها
عند ، قليميةاإل موقفالورقات لمشاريع  مساعدة نقاط االتصال اإلقليمية في إعداد -

بإدارة والمؤتمر الدولي المعني  والوزاريةاالقتضاء، لتقديمها في المؤتمرات اإلقليمية 
  المواد الكيمائية

قوائم باألولويات أعدت بعض األقاليم لى تحديد صالحيات هيئات التنسيق اإلقليمية، وباإلضافة إ
  . 14وخطط العمل

                                                 
يمكن اإلطالع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهيكل العضوية وصالحيات نقاط االتصال اإلقليمية ومجموعات التنسيق،    13

  www.saicm.org/index.php?menuid=14&pageid=294: على الموقع التالي
، عشرة أنشطة، 2007فعلى سبيل المثال، تضمنت خطة العمل األولية للفريق األساسي األفريقي للربع األول من عام    14

  : أنظر الموقع التالي. باإلضافة إلى النتائج المتوقعة، وغير ذلك ومنظمات رائدة، وأطر زمنية
www.saicm.org/index.php?content=meetings&region=AFR&menuid=16&pageid=292  
؛ انظر 2009سبتمبر /ووضع فريق التنسيق اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية مشروع خطة عمل خالل اجتماعه األول في أيلول

  http://www.saicm.org/index.php?content=meeting&mid=79&menu_id=16&def=1: الموقع التالي
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  تقييم البنى األساسية والقدرات) 2- 5

ة آجزء من األعمال التحضيرية يكون من المجدي إجراء تقييم للقدرات واالحتياجات اإلقليمي
ويمكن أن يستند ذلك التقييم، من جملة أمور أخرى، إلى محادثات . لوضع خطط التنفيذ اإلقليمية

النهج االستراتيجي، أو عمليات  حولسابقة أجريت خالل االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
 جمعالتقييم اإلقليمية الخاصة باالتفاقات البيئية متعددة األطراف المتصلة بالمواد الكيمائية، أو 

بة من ملخصات البيانات الوطنية أو عمليات تقييم القدرات المتصلة بالنهج المعلومات المناس
في بلدان  ت،أجري ةتقييم إقليميعملية مثال عن  17ويرد في اإلطار . بلدان المنطقةلاالستراتيجي 

لتصنيف المواد الكيمائية ووضع  في إطار النظام الموحد عالميًا رابطة أمم جنوب شرق آسيا،
  . ريفية عليهاالبطاقات التع

دروس مستخلصة من مشروع  –تنفيذ على الصعيد اإلقليمي التقييم القدرات ووضع استراتيجية : 17اإلطار 
  تطبيق النظام الموحد عالميا في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 - 2005(مشروع مدته سنتين  آجزء من على الصعيد اإلقليمي وعملية التنفيذاستراتيجية لتقييم القدرات ُوضعت 
. يهدف إلى تعزيز القدرات في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ النظام الموحد عالميًا) 2007

وجمعت تلك األنشطة حكومات ومجموعات من قطاعي األعمال والصناعة، ومنظمات الصالح العام والعمل في 
عملية وآان الغرض من ذلك تيسير . ة في رابطة أمم جنوب شرق آسياالمنطقة، وأمانة المنظمة اإلقليمية المتمثل

في المنطقة، والبحث في آيفية إدماج مسألة محددة خاصة  تطبيق نهج منسق من أجل تنفيذ النظام الموحد عالميًا
عمل مثل برنامج (القائمة وخطط العمل بالمواد الكيمائية، والمتمثلة في النظام الموحد عالميا، في الهياآل اإلقليمية 

 تحديدإلى إقليمية،  بحوثوأدت عملية تقييم القدرات، التي أجرتها مؤسسة ). لرابطة أمم جنوب شرق آسيافينتيان 
القدرات الموجودة والتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني واإلقليمي، في ما يتصل بتنفيذ النظام الموحد 

، بعد "لتنفيذ النظام الموحد عالميا في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيااإلقليمية ستراتيجية اال" وقدمت. عالميًا
لإلجراءات واألطر  ، عرضا موجزا2007مايو /استعراضها والموافقة عليها في مؤتمر إقليمي رئيسي في أيار

. قليميعلى الصعيد اإل لتنفيذ النظام الموحد عالميًا" خارطة طريق"الزمنية وهيئات التنفيذ المطلوبة وشكلت 
: ويمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات في هذا الصدد على الموقع التالي

http://www.unitar.org/cwm/ghs  

  

  وضع خطط النهج االستراتيجي وتنفيذها على الصعيد اإلقليمي) 3- 5

بالنسبة إلى على وضع خطة إقليمية لتنفيذ النهج االستراتيجي المساعدة ربما آانت إحدى الطرق 
داخل أقاليمها بدور الريادة  هااضطالعهي ) أو الفريق العامل المعين(هيئات التنسيق اإلقليمية 

. 4آما جاءت ملخصة في القسم  ةالوطنيتنفيذ الخطة ومباشرة إجراءات عمل مماثلة إلجراءات 
جزا لبعض االعتبارات اإلضافية التي يمكن أخذها في الحسبان عند مو ويقدم القسم التالي عرضًا

  . وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد اإلقليمي

  إيالء األولوية إلى المسائل الرئيسية ووضع خطط التنفيذ

االعتماد على الجهود المبذولة بخطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد اإلقليمي سمح تقد 
معالجة األولويات أخرى إلى ميزة سعيًا إلى إضافة ، وتطبيقها ةتنفيذ الوطنيخطة الع لوض
وفي . من خالل التعاون اإلقليمي )المشترآة أو األولويات الوطنية(األولويات اإلقليمية وة الوطني

 وانطالقًا من. إقليميًاالكثير من الحاالت، يكون من األفضل معالجة بعض المحاور أو المسائل 
تنفيذ النهج ل القدرات اإلقليمية الموجودةوالتقييم المنجز على مستوى الهياآل األساسية 
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الرئيسية أو الشواغل أو األعمال األولوية إلى المسائل  إعطاءاالستراتيجي، يمكن النظر في 
  . وضع خطط عمل لتناول تلك األولويات اإلقليميةو

تحضير عناصر با وأمريكيا الالتينية والكاريبي، منطقتان، هما أفريقي قامتوإلى هذا التاريخ 
سبتمبر /االجتماع اإلقليمي األفريقي األول المعقود في أيلولواعتمد . ةتنفيذ اإلقليميالخطة خاصة ب
خطط العمل الخاصة بنهج المبادئ والالخطة هذه وتشمل . خطة العمل اإلقليمية األفريقية 200615

آما . في خطط العمل جية، واألهداف والعناصر الممكن إدراجهاتياإلقليمية، واالعتبارات االسترا
، حالة تنفيذ خطة 2009أغسطس /شهر آبله األساسي األفريقي، في اجتماع استعرض الفريق

  . 16"وثيقة حية"بصفتها الخطة  باالعتماد على ية وأوصى، من جملة أمور أخرى،العمل اإلقليم

حددت ، "عناصر لوضع استراتيجية إقليمية لتنفيذ النهج االستراتيجي"تحت عنوان وفي وثيقة 
مثل تعزيز (عدة مسائل شاملة لقطاعات متعددة  2008منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي عام 

بما (من المجاالت المعينة للتعاون اإلقليمي  ، وعددًا)المشارآة متعددة القطاعات وتعبئة الموارد
لتصنيف المواد الكيمائية ووضع  التجار غير المشروع وتنفيذ النظام الموحد عالميًافي ذلك ا

  . 17)البطاقات التعريفية عليها

في المشترآة " التحديات"، برز عدد من المواضيع أو حد اآلنالتجربة المكتسبة إلى  وانطالقا من
والتنسيق داخل األقاليم مسائل االتصال : األولويات وخطط العمل اإلقليمية من بينها ما يخص

التحديات المتعلقة بالموارد بما في و؛ )بما في ذلك قدرات نقاط االتصال اإلقليمية(وفي ما بينها 
الصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة والحاجة إلى مصادر تمويل أخرى ذلك حدود 

لوطني؛ وضمان مشارآة لصالح مشاريع تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيدين اإلقليمي وا
  . على نحو متواصل وفعال وأصحاب المصلحةذات الصلة ميع القطاعات ج

  إشراك المنظمات والهياآل األساسية اإلقليمية

تنسيق الدعم، وتقديم مكمال في تنفيذ النهج االستراتيجي و يمكن للمنظمات اإلقليمية أن تؤدي دورًا
فمنظمة الدول األمريكية مثال، . لدى البلدان األعضاءالنهج االستراتيجي بالتدريب وزيادة الحس 

ترد (رئيسيا في تعزيز تنفيذ النهج االستراتيجي في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  تلعب دورًا
وجهت دعوة إلى ممثلين عن  قد؛ و)6تفاصيل إضافية عن منظمة الدول األمريكية في القسم 

مارس /ون إقليمية لمنطقة الكاريبي نظمت في آذارالجماعة الكاريبية لحضور ورشة عمل د
2009 .  

 الصريحةالقرارات  2008يونيو /وزراء األفارقة المعقود في حزيرانالبيئة للأصدر مؤتمر و
  :التالية

لوضع خطط تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة المستوى الدعم السياسي الرفيع  تسخير -
على الصعيد وتنفيذها لمتعلقة بالمواد الكيمائية الدولية للمواد الكيمائية واالتفاقات ا

  الوطني؛
                                                 

  : على العنوان التالي 5انظر المرفق    15
http://www.saicm.org/documents/meeting/afreg/cairo_06/meeting_docs/6%20Africa%20meeting%20fi

nal%20report.pdf  
  :على العنوان التالي 6انظر المرفق    16

http://www.saicm.org/documents/meeting/afreg/ACG/ACG%20Nairobi%202009/meeting%20docume
.pdfnts/ACG%204%203%20Africa%20Core%20Group%20meeting%20report  

  www.saicm.org/index.php?menuid=19&pageid=74&submenuheader: انظر الموقع التالي  17 
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إلى  ةاإلقليميلتكامل االقتصادي ا ومنظمات ،دعوة لجان اقتصادية دون إقليمية وإقليمية -
وأمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية  التعاون مع أمانات االتفاقيات

  . 18الصعيد الوطنيجل إنجاح إجراءات التنفيذ على من أ

 التجمعاتمن آبيرة طائفة  توجدالمشمولة في النهج االستراتيجي،  ةالخمس األقاليمباإلضافة إلى 
على تحريك النهج ، للمساعدة إن لم تكن موجودة إنشاؤهاأو يمكن  ،الفرعية التجمعاتاإلقليمية أو 

آإحدى  –ذاتها داخل األقاليم مجموعات الطائفة لك أن تضم تويمكن . االستراتيجي إلى األمام
 ةقليمياإللتكامل االقتصادي ا إحدى منظمات، أو 19قليمية مثل أمريكا الوسطىاإلدون  المجموعات

بطة مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أو السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي، أو را(
من أفريقيا إلى الممتدة العربية  مثل البلدان –أو عبر األقاليم   –) جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

لفريق التقني العربي الخاص اأساسيا عربيا في اجتماع  آسيا والمحيط الهادئ، التي شكلت فريقًا
المعقود في  ،إدارة المواد الكيمائية والنفايات الخطرةبيئية متعددة األطراف المتعلقة بباالتفاقات ال

إلى المجموعات  باإلضافة(المجموعات األخرى  تبتغيوقد . 2006سبتمبر /أيلول شهرالقاهرة 
هتمام ذات االمجاالت  مجال أو عدة الترآيز على ) لنهج االستراتيجياإلقليمية الخمس المعنية با

 ،)مثل حوادث التسمم( مبيدات اآلفات/خاص، مثل الدعم التقني، والمسائل المتعلقة بالزراعةال
مهما  أن تؤدي دورًا التجمعاتويمكن لهذه . وتبادل المعلومات وتعزيز التوعية، وما إلى ذلك

تطلعات النهج االستراتيجي على الصعيدين اإلقليمي ضمان استيفاء ومكمال في المساعدة على 
  . ودون اإلقليمي

  الجاريةالمبادرات اإلقليمية ربط النهج االستراتيجي ب

في ت الرئيسية لوضع خطط تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني تتمثل إحدى االعتبارا
ربط  وقد تشمل تلك المبادرات. إقامة الصلة بينه وبين المبادرات اإلقليمية الجارية في هذا الشأن

هج االستراتيجي باألعمال اإلقليمية الجارية من أجل تنفيذ مبادرات الجهود المبذولة في إطار الن
، والتأآد من إدراج )18انظر اإلطار ( 2005الدولية لعام الصحية  اللوائحتنفيذ آة قطاعية مهم

النهج االستراتيجي في استراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، والمبادرات ذات الصلة في 
آما سلف ( ةالتكامل االقتصادي اإلقليمي منظماتمجالي البيئة والعمل، والمبادرات التي تشمل 

على الصعيد اإلقليمي الجديرة بالذآر عدد من المبادرات متعددة القطاعات  باإلضافة إلى). ذآره
  . الصحة والبيئةالمبادرات في مجال مثل 

بعد أن وضعت  إعالن ليبرفيل بشأن الصحة والبيئةوفي أفريقيا مثال، التزمت البلدان بتنفيذ 
عملية إقليمية عقب إعالن ليبرفيل  وتم اعتماد. 202008أغسطس /آب 29صيغته النهائية في 

 ةطنق" ةإحدى عشرتنفيذ بوالتزمت البلدان . لصحة والبيئةلوزراء  شارك فيهارفيعة المستوى 
جري تحليل الحالة ومن المنتظر أن ي. الصحة والبيئة الترابط بينالبحث في من أجل  "عمل

تحليل  وسينصب. تراتيجية في جميع البلداناالسلخطط إرساء قاعدة لوتقييم االحتياجات من أجل 
آلية وطنية لتنفيذ االتفاقيات الدولية واللوائح الوطنية لحماية السكان من إنشاء الحالة على 

تشكل في حين . متعددة األطراف البيئيةالمخاطر الصحية المتصلة بالبيئة، بما في ذلك االتفاقيات 
  . ال بين قطاعات متعددةمتداخ إدارة المواد الكيمائية مجاًال

                                                 
  : انظر الموقع التالي   18

www.saicm.org/documents/meeting/afreg/Dar%20es%20Salaam_08/Documents/Afr2%20INF14%20A
MCEN%2012%20Declaration.pdf  

م المتحدة للتدريب والبحوث منطقة أمريكا بدعم من وآالة حماية البيئة في الواليات المتحدة األمريكية، يساعد معهد األم   19
  . 2010و 2009الوسطى على  وضع استراتيجية تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد دون اإلقليمي خالل الفترة بين 

  http://www.afro.who.int/declarations/LibrevilleDeclaration.pdf: انظر على الموقع التالي  20 
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وزراء الصحة والبيئة، في سلسلة من مؤتمرات القمة لألمريكتين  ُطلب إلىوفي األمريكتين، 
، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين ظروف الصحة والبيئة 1998و 1994 بينعقدت في الفترة 
ريكتين إلى وضع وانتهى االجتماع الثاني لوزراء الصحة والبيئة في األم. في بلدان المنطقة

والصحة البيئية بالنسبة إلى التعاون في مجال اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية  يشملجدول عمل 
لوزراء جدول العمل التعاوني  إنجازألنشطة النهج االستراتيجي أن تسهم في ويمكن . األطفال

  .21الصحة والبيئة في األمريكتين

، لتنفيذ النهج االستراتيجي" ذاتهاقائمة ب" إقليمية خطة وهكذا، إذا آان من المجدي االعتماد على
بالمبادرات لنهج االستراتيجي اإلقليمية لن ربط الخطط أن تنشأ عفهناك مزايا رئيسية من الممكن 

فمن المهم اإلفادة من عالقات التآزر الناجمة من ربط ). دمجها فيهاأو (وخطط العمل الجارية 
بل . أنشطة النهج االستراتيجي بالمبادرات الجارية بشأن إدارة المواد الكيمائية والصحة والبيئة

يساعد على وهذا ما األنشطة الجارية ممولة من ميزانيات وموارد مخصصة لها،  ربما آانت
أنشطة النهج االستراتيجي على الصعيد لتنفيذ " ديدةج"مواجهة تحدي العمل على تعبئة موارد 

  . 22اإلقليمي

  

  إدارة المواد الكيمائية واللوائح الصحية الدولية –دراسة حالة قطاعية : 18اإلطار 

دولية على النطاق العالمي تنفيذ اللوائح الصحية الل تقييم القدرات األساسية المطلوبةعلى آل البلدان تعكف 
عبر كشف الحوادث لطار القانوني للوائح الصحية الدولية دعامة للُنهج السارية والمبتكرة ويشكل اإل. )2005(

ذات المخاطر الكيمائية ة العامة وحاالت الطوارئ، بما فيها الحاالت الناجمة عن ومواجهة مخاطر الصحالعالم 
جي مع عدد آبير من القدرات آما تتواءم عملية تنفيذ النهج االستراتي. وزارات الصحةلدى  األولوية القصوى

األساسية المتصلة بمجاالت السياسة العامة والتنسيق، والمراقبة، واالستجابة، والتأهب، واإلبالغ عن المخاطر، 
: يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على العنوان التالي. والموارد المختبرية والبشرية
www.who.int/csr/ihr/en/  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

من إعالن مار دل بالتا لوزراء الصحة والبيئة في األمريكتين، في " جدول العمل التعاوني"من  2والبند ) ب(5انظر الفقرة    21
   2005يونيو /حزيران 17
ذا التاريخ، بدعم المشاريع اإلقليمية المتصلة بالنهج االستراتيجي، قام الصندوق االستئماني لبرنامج البداية السريعة، إلى ه   22

  ).2- 6(برعاية المنظمات غير الحكومية فقط؛ انظر القسم 
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  وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على مستوى المنظمات) 6

مهمة أخرى وضع خطط تنفيذ النهج االستراتيجي وتنفيذها على مستوى المنظمات طريقة  إن
" المنظمات"قد يندرج تحت مظلة و. النهج االستراتيجيالمحددة في هداف األلإلسهام في تحقيق 

 ،تتراوح بين المنظمات الدولية واإلقليمية، والمجتمع المدنيطيف واسع من المجموعات التي 
بما في ذلك قطاعات الزراعة ومبيدات اآلفات والبيئة (ومنظمات الصالح العام غير الحكومية 

القطاع الخاص مثل /عات التابعة لقطاع الصناعة، والمجمو)والصحة والعمل والبحوث، وغيرها
  . 23ونقابات عمال الصناعاتالشرآات الكيمائية 

 ،بشأن ترتيبات تنفيذ النهج االستراتيجيالصادر عن المؤتمر الدولي ) 1الفقرة ( 1/1القرار  وفي
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير "...  ، 2006ناشد المشارآون في اجتماع دبي لعام 

وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، القيام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق ... الحكومية 
وفي ما يتعلق بالبحث في األنشطة المحددة، آما سلف ". األهداف الواردة بالنهج االستراتيجي

، 4في الفقرة  1/1ذ الوطنية، حّث القرار بشأن خطط التنفي) 40301(مناقشتها في القسم 
المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على إقامة شراآات مع الحكومات، والمنظمات 

. من أصحاب المصلحة كامل االقتصادي اإلقليمية، وغير ذلكالحكومية الدولية، ومنظمات الت
بما في ذلك (مصلحة تتوقع خطة العمل العالمية أن يعتمد آل أصحاب الوفضال عن ذلك، 

برامج مرنة لبناء والحفاظ على إمكانات آافية وشاملة لإلدارة السليمة للمواد ) "المنظمات
  ).6الفقرة " (الكيمائية تتوافق مع الظروف الوطنية ومع أهداف النهج االستراتيجي

ة وأنشطة مماثل ى المنظمات في عدة عناصرتنفيذ على مستوالخطة  قد تشتركوبصورة عامة، 
موضحة في مع خطط تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيدين الوطني واإلقليمي آما جاءت 

ويعرض القسم التالي المعلومات . وتنفيذها بشأن وضع خطط النهج االستراتيجي 5و 4القسمين 
، والمجتمع المدني، ومنظمات الصالح العام غير المتعلقة بأنشطة المنظمات الحكومية الدولية

  .ائر الصناعة والقطاع الخاصوة، ودالحكومي

  تعيين نقاط االتصال وتأييد النهج االستراتيجي

 بإدارة المواد الكيمائيةنقاط االتصال المعنية تعيين يعد على غرار الكيانات الوطنية واإلقليمية، 
بإدارة المواد وبشكل خاص، طلب المؤتمر الدولي المعني . المنظماتبدء عمل إحدى نقاط 

المشارآين من المنظمات غير الحكومية بأن يقوموا بتعيين "... ، إلى )7(1/1في قراره الكيمائية 
نقاط اتصال للنهج االستراتيجي ونقل التفاصيل المتعلقة بنقاط االتصال تلك إلى أمانة النهج 

ة للنهج وهكذا تصير نقاط االتصال تلك جزءا من شبكة أصحاب المصلح". االستراتيجي
من االستراتيجية الجامعة  28طبقا للفقرة وتحافظ عليها األمانة أنشأتها االستراتيجي التي 

اتصال ية أيضا على تعيين نقاط وإلى جانب ذلك، أقبلت المنظمات الحكومية الدول. للسياسات
  . 24لنهج االستراتيجيخاصة با

                                                 
أصحاب "، إلى أن من المفهوم بشكل عام أن 2تشير االستراتيجية الجامعة للسياسات بشأن النهج االستراتيجي في الفقرة    23

ستراتيجي هم الحكومات، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، المصلحة الرئيسيين في النهج اال
والمنظمات غير الحكومية واألفراد المعنيون بإدارة المواد الكيمائية طيلة دورات حياتها من جميع القطاعات الوثيقة الصلة بما في ذلك 

البيئة، والصحة، والصناعة، واألنشطة االقتصادية ذات الصلة، والتعاون اإلنمائي، على سبيل المثال ال الحصر، قطاعات الزراعة، و
والعمل والعلوم، ومن بين فرادى أصحاب المصلحة المستهلكون والقائمون على التخلص من المواد الكيمائية وأرباب العمل 

  ". والعمالوالمزارعون والمنتجون والمنظمون والباحثون والموردون والقائمون على النقل 
يمكن االطالع على قوائم نقاط االتصال التابعة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية على موقع النهج    24

  www.saicm.org/index.php?ql=fc&pageid=6: االستراتيجي على العنوان التالي
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يثني على النهج االستراتيجي "ذ أنه بشأن ترتيبات التنفي 1/1وأعلن المؤتمر الدولي في قراره 
موجهًا نظر مجالس إدارة المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة إليه، ويشجعها على التصديق 
أو على التسليم بصورة مناسبة بالنهج االستراتيجي بغية دمج أهدافه ضمن برامج عملها ونطاق 

آما أيدت ". معني بإدارة المواد الكيمائيةواليتها وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى المؤتمر الدولي ال
  .أو قدمت له الدعم، تأييدًا رسميًا عدة منظمات النهج االستراتيجي وتنفيذه

باعتراف أو تأييد رسمي من الهيئات اإلدارية  2006عام منذ قد حظي النهج االستراتيجي و
ومعهد األمم المتحدة للبحوث، برنامج األمم المتحدة للبيئة، : للمنظمات الحكومية الدولية التالية

ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، 
  . ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  المنظمات الحكومية الدولية) 1- 6

. رئيسيا في تنفيذ النهج االستراتيجي والمنظمات الحكومية الدولية دورًاتؤدي المنظمات الدولية 
  :26في الفقرة إلى ذلك وقد أشارت االستراتيجية الجامعة للسياسات 

يعتمد تنفيذ النهج االستراتيجي بدرجة ملحوظة على أنشطة المنظمات الحكومية الدولية "
نشطة على الوجه الصحيح، ينبغي وبغية المساعدة على ضمان تنسيق تلك األ. المعنية

لبرنامج اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية المشترك بين المنظمات أن يواصل تأديته لمهمة 
  ". تنسيقية ألنشطة وبرامج عمل المنظمات الحكومية الدولية

المحددة صلة باألهداف العامة واألنشطة المتعددة متعلى أنشطة عديدة مختلفة شرف منظمات تو
يمكن و. ذآره سبق، آما النهج االستراتيجي بشكل رسمي منها العديدأيد و لنهج االستراتيجيفي ا

في خالف ذلك، ، وأ أن تضع خطط عمل لدعم تنفيذ النهج االستراتيجيأيضا لفرادى المنظمات 
 ، وضع برنامج األمم المتحدةوهكذا. في برامج عملها الجارية األهداف التي يتضمنها النهجدمج 
، 2030إلى  2008خطة عمل لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي للفترة الممتدة من مثال ئة للبي

في وحظيت هذه الخطة . 25طة العمل العالميةاالستراتيجية الجامعة للسياسات وخإلى  باإلشارة
ثم أدرجت ضمن  2007من مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة عام  بتأييدوقت الحق 

قطاعات وذي متعدد الفي مجال  2013و 2010للفترة بين  المدى متوسطةاستراتيجيته الشاملة 
وعلى مستوى منظمة التعاون . 26المواد الضارة والنفايات الخطرةأهمية أولية في ما يتعلق ب
أن يجعل تنفيذ أهداف النهج " 2008ادي، قرر المجلس عام  والتنمية في الميدان االقتص

  . 27"جزءا ال يتجزأ من برنامجه للمواد الكيمائية... االستراتيجي 

اإلشارة هنا أيضا إلى مثال البرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد ويمكن 
إجراءات التنسيق الدولية وتيسيرها باشرة اآللية البارزة في ميعد هذا البرنامج إذ . الكيميائية

إلدارة السليمة للمواد الكيمائية بحلول عام للتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
ها في دعم البلدان إسهامويتيح إطارا للمنظمات المشارآة للتكامل في ما بينها و. 202028

                                                 
  .UNEP/GC/24/INF/15انظر الوثيقة    25
  .UNEP/GC/25/5انظر الوثيقة    26
  .2008مارس /آذار 8، بتاريخ   C(2008)32, 1في قراره    27
يمكن الحصول على معلومات إضافية عن البرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية والنهج    28

و  /www.who.int/iomc/en : االستراتيجي على العنوانين التالين االستراتيجي ومشارآته في النهج
www.who.int/iomc/saicm/en/index.html .  
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مكونة من الوتتولى لجنة التنسيق بين المنظمات . 29وخبراتها المختلفةبناء على مهامها والمناطق 
التخطيط ووضع بأعمال فتضطلع . ممثلين عن المنظمات المشارآة تنسيق األنشطة ذات الصلة

باألنشطة التي تنجزها المنظمات المشارآة بالتعاون في ما  الخاصةد رصالتنفيذ والالبرامج و
ع الجهات المشارآة بهدف ضمان التنفيذ الفعال دون ويكفل ذلك التشاور بين جمي .بينها أو انفراديًا
شارك البرنامج المشترك بين المنظمات في عقد الدورة األولى للمؤتمر الدولي و. ازدواجية العمل

شارك بصورة ملموسة في أعمال التحضير آما  2006م إلدارة المواد الكيمائية في دبي عا
ها ا في تنفيذ األولويات التي فوضترئيسي ا دورًاويؤدي البرنامج أيض. للدورة الثانية للمؤتمر

وباإلضافة إلى ذلك، أعد البرنامج . 30عليها في إطار النهج االستراتيجي ووافقتالحكومة 
المشترك بين المنظمات عددا من المواد االسترشادية لوضعها تحت تصرف الحكومات 

على تنفيذ النهج مكن أن تساعد لتي من الموأصحاب المصلحة والمنظمات األخرى ا
  . 31االستراتيجي

في الدورة الثانية دمت وفي ما يتعلق بخطة التنفيذ للبرنامج المشترك بين المنظمات نفسه، ُق
استراتيجية البرنامج المشترك بين المنظمات المعني "، 2009مايو /للمؤتمر الدولي في أيار

. 32"الوطنية إلدارة المواد الكيمائيةباإلدارة السليمة للمواد الكيمائية من أجل تقوية القدرات 
رئيسية والتدابير المقبلة التي ستتخذها المسائل العمل والومجاالت  األهدافوحددت االستراتيجية 

المنظمات المشارآة في البرنامج المشترك بهدف مساعدة البلدان على تقوية قدراتها الوطنية 
وتمكين البرنامج المشترك بين بفعالية تيجي هج االستراالنإلدارة المواد الكيمائية على تنفيذ 

تلبية االحتياجات المحددة من للمساعدة على المنظمات من تحديد مهام المنظمات المشارآة 
  .33القدرات

ففي . 34مشارآة المنظمات الدوليةأحد األمثلة األخرى التي تجسد وتشكل منظمة الدول األمريكية 
األمريكية في االجتماع اإلقليمي ألمريكا الالتينية ، شارآت منظمة الدول 2008فبراير /شباط

، نظمت 2008يونيو /وفي حزيرانومنطقة بحر الكاريبي بشأن النهج االستراتيجي في بنما، 
لنهج االستراتيجي لبالتعاون مع أمانة النهج االستراتيجي االجتماع األول  ،منظمة الدول األمريكية

كا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي، قدم فيه خبراء إقليميون ودوليون توصيات وحددوا أمريفي 
تنفيذ النهج االستراتيجي في أمريكا الالتينية ومنطقة وضع استراتيجية إقليمية ول السانحةالفرص 

، واألهم من ذلك، الضرورة الملحة لتناول أهداف )أسفله 5انظر أيضا القسم (بحر الكاريبي 
هالنه اإلدارة بشأن ويجري تنفيذ مبادرة منظمة الدول األمريكية . 35ج االستراتيجي وآليات

                                                 
متحدة، ومكتب العمل الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في منظمة األغذية والزراعة لألمم ال: والمنظمات المشارآة هي   29

الميدان االقتصادي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، 
برنامج األمم المتحدة : رك بصفة المراقب هماوباإلضافة إلى ذلك، تشارك منظمتان في  هذا البرنامج المشت. ومنظمة الصحة العالمية
  . اإلنمائي والبنك الدولي

أنشطة البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية "انظر تقرير البرنامج المشترك بين المنظمات بشأن    30
الوثيقة . المؤتمر الدولي في دورته الثانية المقدم إلى" ومنظماته المشارآة والمراقبة من أجل تنفيذ النهج االستراتيجي

)SAICM/ICCM.2/INF/3 .(  
دليل الموارد واإلرشادات ومواد : التنفيذ الوطني للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية إزاء المواد الكيمائية "انظر مثال    31

: رك بين المنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائيةالبرنامج المشت"و" التدريب الصادر عن  المنظمات المشارآة في البرنامج المشترك
: على العنوان التالي" مساعدة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على تنفيذ النظام الموحد عالميا

www.who.int/iomc/saicm/en/index.html  
  ).SAICM/ICCM.2/11(وثيقة انظر ال   32
تعزيز قدرات الخاصة بالمشارآة؛ والنهوض بالقدرات إلفراز المعلومات والمعارف وإتاحتها : مجاالت العمل السبع هي   33

واستخدامها؛ وتحسين القدرات الخاصة بتنمية السياسات والتشريعات؛ وتعزيز القدرات الخاصة بوضع البرامج؛ وتعزيز القدرات 
  .دارة والتنفيذ؛ وتعزيز القدرات للرصد والتقييم؛ وتحسين القدرات لتعبئة المواردالخاصة باإل

  www.oas.org/dsd/Quimicos/Default.htm: يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع التالي  34 
  :ن المعلومات على العنوانين التاليينيمكن اإلطالع على مزيد م   35

 www.saicm.org/index.php?menuid=19&pageid=74&submenuheader و  
 http://www.oas.org/dsd/Quimicos/Meetingjune2008.htm  
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بهدف إقامة آليات التعاون الوطني واإلقليمي وتوفير األدوات الالزمة المستدامة للمواد الكيمائية 
ألخذ القرارات من أجل دعم جهود امتثال اإلقليم التفاقيات ستوآهولم وروتردام وبازل، 

  . في النهج االستراتيجيأيضا  آما جاء موضحًاالبيئية متعددة األطراف ذات الصلة، اقيات واالتف

  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالصالح العام) 2- 6

لنهج االستراتيجي بالتحديد إلى ل ةالعمل العالمي خطةيشير أحد مجاالت العمل المدرجة في 
واألنشطة المالزمة " بالصالح العاملمنظمات غير الحكومية المهتمة المجتمع المدني ومشارآة ا"
 ةالعمل العالمي خطةويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تختار إن آانت تفضل االستناد إلى . لها

في المساعدة على وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي، أو النظر في طريقة يمكن ألنشطتها 
في الغايات واألنشطة واألهداف المحددة في النهج  من خاللها الجارية والمخطط لها أن تسهم

  . االستراتيجي

عمل البمهامه من بين يضطلع في اتحاد ست شبكات لمنظمات دولية غير حكومية وقد اجتمعت 
عالمية توعية حملة "تعزيز جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية، لغرض المشارآة في على 

وتهدف هذه الحملة إلى ". بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالنهج االستراتيجيمشترآة 
ة السامة تعزيز التوعية في جميع المناطق اإلقليمية باألضرار التي يسببها التعرض للمواد الكيمائي

وتم تسجيل . تنفيذ النهج االستراتيجي المشتغلة بقضاياوتوسيع قاعدة مجموعات المجتمع المدني 
آل الشبكات الدولية للمنظمات الدولية غير الحكومية التي ترعى هذه الحملة لدى أمانة النهج 

ات غير لنهج االستراتيجي على مستوى المنظمتيجي بصفتها نقاط االتصال الخاصة بااالسترا
  . 36الحكومية

دليل المنظمة غير : "تمثل أحد جوانب هذه الحملة في إصدار ونشر آتيب تحت عنوانيو
قد و". النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد االستراتيجية: الحكومية بشأن النهج االستراتيجي

ينبغي أن تنظر، للسالمة عد هذا الكتيب لفائدة المنظمات داخل المجتمع المدني التي تنظر، أو ُأ
المنظمات المعنية بالصحة العامة والمناصرة : الكيمائية على أنها مسألة مثيرة للقلق، بما في ذلك

المنظمات التي تمثل البيئية؛ ومنظمات المهنيين في الخدمات الطبية والرعاية الصحية؛ و
ة؛ والنقابات العمالية؛ جماعات محلية أو دوائر متضررة من التعرض للمواد الكيمائية السام

ومن المرتقب إصدار وثيقة مرجعية بمزيد من اإلرشادات المحددة بشأن إسهامات . 37وغيرها
وتشرف الحملة . 2009المجتمع المدني في تنفيذ النهج االستراتيجي، في النصف الثاني من عام 

الملوثات : منهاالسالمة الكيمائية ب تتعلقأيضا على إنتاج آتيبات تمهيدية لمواضيع أخرى 
السامة، وغيرها من المواضيع، وتوزيعها ومعادن ، الخطرةاآلفات العضوية الثابتة، ومبيدات 

وقامت شبكات المنظمات غير الحكومية المشارآة في الحملة . على المنظمات غير الحكومية
ي بيان عالمي مشترك بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدن"أيضا بصياغة 

ويجري ترويج هذا البيان  .هتدواعتم" بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية
حتى يحظى بتأييد المنظمات غير الحكومية والمنظمات األخرى في المجتمع المدني في أآثر من 

وعندما تقر المنظمات غير . بلدا بهدف الظفر بأآثر من ألف تأييد على مستوى المنظمات 80
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني البيان المشترك، تلتزم بالعمل على تنفيذ سياسات النهج 
االستراتيجي مثل تشجيع اإلصالحات على مستوى القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة 

                                                 
، والشبكة الدولية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة )HCWH(منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر : المنظمات هي   36

)IPEN(من أجل البيئة  ألطباء، والجمعية الدولية ل)ISDE( وشبكة مكافحة مبيدات اآلفات ،)PAN(أوروبا من أجل  ، والنساء في
  ).  WFPHA(، واالتحاد العالمي لرابطات الصحة العامة )WECF(مستقبل مشترك 

  www.ipen.org/campaign/education.html: يمكن االطالع على الدليل بعدة لغات على العنوان التالي  37 
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المنصوص  2020عام بإدارة وتقييم المواد الكيمائية على الصعيد الوطني من أجل تحقيق غاية 
  .38عليها في النهج االستراتيجي

الملوثات العضوية الثابتة، التي تنسق حملة التوعية، من  للقضاء علىوتتكون الشبكة الدولية 
 الترويجل من أجل بلدا تشكلت في األص 80 مجموعة من المنظمات غير الحكومية في أآثر من

ووسعت هذه الشبكة اآلن نطاق . الثابتة وتنفيذها وضع اتفاقية ستوآهولم بشأن الملوثات العضويةل
، أجرت الشبكة الدولية 2008وفي عام . 39جوانب تنفيذ النهج االستراتيجي يعمهمتها لتشمل جم

أآثر من مائتي منظمة غير حكومية في الملوثات العضوية الثابتة دراسة استقصائية للقضاء على 
صاداتها بمرحلة انتقال تعنى بمجال السالمة الكيمائية، من في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقت

وتستعمل . أجل جمع معلومات عن األولويات والمشاآل والخطط واالحتياجات في تلك المنظمات
تلك المعلومات في إعداد خطط العمل اإلقليمية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية للفترة بين 

األقاليم األفريقية الناطقة باالنكليزية؛ واألقاليم األفريقية : إقليمية في ثماني مناطق 2012و 2009
الناطقة بالفرنسية؛ والبلدان الناطقة بالعربية؛ وأوروبا الوسطى؛ وأوروبا الشرقية ومناطق القوقاز 

  . وآسيا الوسطى؛ وجنوب آسيا؛ وجنوب شرق آسيا؛ وأمريكا الالتينية

بين منظمات غير  عضو 600كونة من أآثر من فهي منظمة م اآلفاتأما شبكة مكافحة مبيدات 
مبيدات استعمال  االستعاضة عنبلدا، تعمل على  90أآثر من  منحكومية ومؤسسات وأفراد 

خمسة تنسيق مشاريعها وحمالتها وتشرف على . الخطرة بمبادرات سليمة إيكولوجيااآلفات 
 شارك ممثلون عن الشبكة بفعالية، وعلى امتداد عملية النهج االستراتيجي. مراآز إقليمية مستقلة

التي حددها المؤتمر الدولي في دورتيه األولى والثانية  الغاياتاهتمام وترآيز خاصين على وب
تعالج التي  ةالعمل العالمي خطةفي  المبينةالحد من المخاطر ب المتعلقةبشأن مجاالت العمل 
والخالية  ،ولوجية منخفضة المخاطرالمبادرات اإليكالمشارآة في وتعزيز مبيدات اآلفات الضارة 

وتضم شبكة مكافحة مبيدات اآلفات حاليا . تطبيقهاالكيمائية ووالخالية من المواد  ،من المخاطر
تشمل مسائل التخلص التي خمسة فرق عاملة قامت بإعداد بيانات للمواقف واألهداف األساسية 

لشعوب ل والسيادة الغذائيةت اآلفات؛ من أسوأ أشكال مبيدات اآلفات؛ والهندسة الوراثية ومبيدا
المبادرات المستدامة لمبيدات المراقبة المنطلقة من الجماعات المحلية؛ وووالسلطة العامة؛ 

تلك الفرق العاملة، على مستوى ويدخل العمل الذي تؤديه شبكة مكافحة مبيدات اآلفات . 40اآلفات
ويسهم بالتالي في تحقيق أهداف النهج  2020مباشرة في إطار غاية النهج االستراتيجي لعام 

  . ناعية الخطرةطاالستراتيجي من خالل العمل على التخلص من مبيدات اآلفات االص

إحدى المنظمات األخر جمعية علوم السموم البيئية والكيمياء البيئية الجمعية المعنية وتشكل 
علوم أخصائي في  5000عالمية تضم أآثر من  منظمةوهي . 41مشارآة في النهج االستراتيجيال

أعضاؤها بشكل  ويأتي. بلدا 80أآثر من إلى  ينتمونفي البيئة  السموم والكيمياء البيئية وأخصائي
وعلى غرار الشبكة الدولية للتخلص . آاديميةاألدوائر الصناعي والقطاع الحكومات وال منمتساو 
نقطة اتصال جمعية علوم السموم البيئية والكيمياء البيئية ملوثات العضوية الثابتة، عينت من ال

وترآز جهودها على بناء القدرات . للنهج االستراتيجي على مستوى المنظمات غير الحكومية
العلمية في البلدان النامية، آما سمح مشروع تابع للصندوق االستئماني للنهج االستراتجي بتنظيم 

أآبر الغرض منها جمع آان و. 2009مارس /زانيا شهر آذارورشة عمل تدريبية إقليمية في تن

                                                 
: ات عن حملة التوعية العالمية للمنظمات غير الحكومية، الرجاء زيارة الموقع التاليلمزيد من المعلوم   38

www.ipen.org/campaign  
  /www.ipen.org: لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي  39 

: التفاصيل عن الفرق العاملة الخمسة وأنشطة مكافحة مبيدات اآلفات المرتبطة بها، الرجاء زيارة الموقع التاليلمزيد من    40
international.org/panint/?q=en/node/33-www.pan  

  www.setac.org: لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي  41 
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واالستناد إليها في بناء القدرات تقييم المخاطر عن من المواد التدريبية المتاحة حاليا  قدر ممكن
لجمعية علوم السموم آما أتاح المؤتمر العالمي الخامس . العلمية في أقل البلدان نموًا بالمنطقة

" حماية بيئة عالمنا" شعارتحت  2008المنعقد في سيدني بأستراليا عام  يةالبيئية والكيمياء البيئ
جمعية علوم علمية مثل  وهيئاتفرصة لتجسيد القيمة والطاقة التي يمكن أن تضيفها جمعيات 

  .إلى تنفيذ النهج االستراتيجيالسموم البيئية والكيمياء البيئية 

قية هيئة عملية دولية غير حكومية وموضوعية والتطبي للكيمياء البحتةاالتحاد الدولي يشكل و
تهدف إلى تطوير الجوانب العالمية للعلوم الكيمائية والمساهمة في تطبيق العلوم الكيمائية في 

جمعية علوم السموم البيئية والكيمياء وفي ما يتعلق بالنهج االستراتيجي، اتخذت . 42خدمة البشر
سنة دولية لعلوم " 2011 سنة تعيينألمم المتحدة إلى دفع اتسعى من خاللها إلى مبادرة البيئية 
، في 2009و 2007أغسطس من عامي /وشارآت أمانة النهج االستراتيجي، في آب".  الكيمياء
 التي تجتمعالهيئة العامة للجمعية  إبانوهو حدث يعقد بانتظام  القيادات العالمية للكيمياءاجتماع 

مشارآا، على الصحة والسالمة البيئية للمنتجات  75ب ورآز االجتماع الذي جل. مرة آل سنتين
وأتاح أيضا . الكيمائية، والمسائل الناشئة ذات األهمية المجتمعية، والتوجهات التنظيمية الناتجة

الفرصة لتقديم النهج االستراتيجي إلى أعضاء األوساط العلمية ومناقشة السبل الممكنة لمشارآة 
  .الجمعية في النهج االستراتيجي

لنقابات عمال الصناعات الكيمائية والطاقة والمناجم ، أيد االتحاد الدولي 2007وفي عام 
د في والمعق(لصناعات الكيمائية ل العالميمؤتمره في وضعت التي عمل الالعامة، خطة  واألعمال

آانون  1نوفمبر إلى /تشرين الثاني 29بورت أوف سباين، في ترينيداد وتوباغو، من 
يجي والفرص التي يمكن أن يتيحها إلى اعتماد النهج االسترات تأشارالتي ) 2006ديسمبر /األول

التي اعتمدها المؤتمران الكيماويات  الخاصة بقطاععمل الوتدعو خطة . مشارآة النقابات العماليةل
 ،الكيمائية العتماد على عملية النهج االستراتيجي إلحداث تأثير قوي في إدارة الموادا"إلى 

  . 43"والصحة والسالمة المهنيتين على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية ،والسالمة

في إطار لمجتمع المدني صالح المشاريع النهج االستراتيجي  –تعبئة الموارد لصالح المنظمات : 19اإلطار 
  الصندوق االستئماني

وشبكات المجتمع . في التحضير لتطبيق خطط تنفيذ النهج االستراتيجي أيضا تعد تعبئة الموارد عنصرا حاسما
تمت إلى هذا التاريخ الموافقة على سبعة  لذلكالصندوق االستئماني، من دعم للحصول على المحلي مؤهلة 

مشاريع في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية ومنطقة بحر 
  : وتشمل المجاالت المعنية الجوانب التالية وال تقتصر عليها. لكاريبيا

  تنفيذ النهج االستراتيجي -
 التوعية -
  بناء القدرات -

  :يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل على العنوان التالي

www.saicm.org/index.php?menuid=27&pageid=302  

  

                                                 
  www.iupac.org: لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي  42 
  www.icem.org/index.php?id=165&doc=2058&la=EN: لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي  43 



  
 

57 
 

  والقطاع الخاص اتالصناع) 3- 6

تشجيع " علىللنهج االستراتيجي بالتحديد  ةالعمل العالمي خطةأحد مجاالت العمل في  حّث
وقد تختار الصناعات االستناد إلى . واألنشطة المرتبطة بها" مشارآة الصناعات ومسؤولياتها

للمساعدة على وضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي، أو تنظر في طريقة  ةالعمل العالمي خطة
إسهام أنشطتها الجارية والمخطط لها في الغايات واألنشطة واألهداف المحددة في النهج 

  . االستراتيجي

الكيمائية المواد  ومصنعيالصناعة الكيمائية قطاع الكيمائية  لالتحاداتويمثل المجلس الدولي 
، في الدورة األولى للمؤتمر الدولي المعني المجلسأآد قد و. في جميع أنحاء العالمومنتجيها 

المنتجات من خالل إطالق  مراقبةنهج الصناعة الكيمائية في لمواد الكيمائية، ا شراف علىاإلب
  . العالمي للرعاية المسؤولة والميثاق العالمية لمنتجاتا استراتيجية

وال على الصعيد العالمي قدرات الالكيمائية التزامه ببناء  لالتحاداتآما عزز المجلس الدولي 
. تنفيذ أفضل الممارسات لتقييم السالمة وإجراءات إدارة المخاطر بهدفسيما في البلدان النامية، 

يا وبلغاريا لمواد الكيمائية، نظمت في آولومباومنذ انعقاد المؤتمر الدولي األول المعني بإدارة 
، ورشات عمل والفلبين وإندونيسيا وروسيا، من بين بلدان أخرى دوتايالنوالجمهورية السلوفاآية 

  . المنتجات إدارةإقليمية تناولت مسألة 

الدورة الثانية للمؤتمر  أنالكيمائية  لالتحاداتوبناء على تلك الجهود، رأى المجلس الدولي 
دعم تنفيذ النهج صناعة الكيمائية لعرض سير عملها على لا مهمة بالنسبة إلىالدولي فرصة 
في قطاع  مرحليا ونظم مائدة مستديرة رفيعة المستوى وعرض المجلس تقريرًا. االستراتيجي

  . 44الصناعة

شطة في سياق النهج الن الصناعية األخر الدولية إحدى المنظمات آروب اليفتشكل منظمة و
مساهمتها في تنفيذ النهج االستراتيجي  ترى فيأنها  مةالمنظأوضحت هذه فقد . 45االستراتيجي

بشأن فوائد مواصلة االتصاالت اآلفات و مبيداتفرصة لتحسين اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية و
 وأآدت. المستدامةة يتنمية الزراعالمنتجات حماية المحاصيل، وإدارتها بفعالية ودورها المهم في 

دولية السلوك التنفيذ النهج االستراتيجي أن تنفيذ مدونة الخاصة بالل إعدادها لسياساتها المنظمة خ
 نطويوت. لتنفيذ النهج االستراتيجي السبيل الرئيسيمبيدات اآلفات سيكون استخدام بشأن توزيع و

دارة المتكاملة لآلفات واالستخدام المسؤول لمبيدات اآلفات، وإدارة اإلعلى المحددة  هاأولويات
، واالتجار غير المشروع 2010لعام  باإلشراف المتعلقة والرؤيةالحاويات والمخزون المتقادم، 

  .46التزويرو

من القطاع الخاص التي تدعم أيضا النهج االستراتيجي ومن أو  تجاريةأخرى  وثمة منظمات
فعلى . ستراتيجيالمتوقع أن تضع برامج عمل لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية وتنفيذ النهج اال

شأن التعدين والمعادن، في الدورة األولى للمؤتمر الدولي بسبيل المثال، أطلق المجلس الدولي 

                                                 
http://www.icca-: يمكن اإلطالع على التقرير المرحلي على العنوان التالي  44 

chem.org/ICCADocs/ICCA_Progress_Report09_final.pdf?epslanguage=en  والمعلومات المتعلقة بالمائدة ،
Archive/International-events/Events-chem.org/Home/ICCA-http://www.icca-: المستديرة على العنوان التالي

.nt/Eve-2/Sub-ICCM-Management-Chemicals-on-Conference  
  www.croplife.org: لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي  45 

: يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على العنوان التالي   46
www.saicm.org/documents/iccm/ICCM2/Submissions%20on%20reporting%20questionaire/Organizati

ons/ICCM2%20reporting%20questionnaire%20Croplife.pdf  
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لتحسين  العمل التي وضعهاخطة ، 2009مايو /في أيار المنعقدة بإدارة المواد الكيمائية المعني
تحت شعار  47وما بعد ذلك 2020إدارة المواد الكيمائية في قطاع التعدين والمعادن حتى عام 

وتتضمن الوثيقة ثالثة وعشرين نشاطا ذا أهمية . "2020إدارة المعادن والفلزات حتى عام "
ر وأشار إلى دعم المؤتم ،أولية إلنتاج المعادن والفلزات واستخدامها بطريقة سليمة ومسؤولة

ومن المتوقع أن تتواصل جهود المتابعة . لنهج االستراتيجيللهدف الشامل المحدد في االدولي 
  . استمرار تنفيذ النهج االستراتيجي معالصناعات والقطاع الخاص  وتشديد التزام

  

    

                                                 
 events/news/articles/icmm-and-http://www.icmm.com/page/13781/newsSee-: انظر الموقع التالي  47 
-strategy-2020-management-metals-and-minerals-launches  
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خطة تنفيذ النهج االستراتيجي جدول المحتويات الممكن إدراجها في : 1لمرفق ا
  على الصعيد الوطني

  موجز عرض

لصالح العمل  ببنودإجراءات وضعها، وقائمة مبررات الخطة، والعرض الموجز ملخصا ل يقدم -
  ).هذه الوثيقةعمًال ب ،العمل نوعما هو و العملنجز سي من(أصحاب القرار 

  مقدمة ومعلومات أساسية) 1

  )إلى النهج االستراتيجي إشاراتبما في ذلك (مبررات الخطة وسياقها  -

  إلجراءات المشارآة والتحضيرعرض عام  -

  أو الربط بينهمالتنمية الوطنية لستراتيجية االخطة أو مع ال العالقةتحديد  -

  تحليل الحالة والثغرات) 2

يمكن إدراج تحليل مفصل للحالة والثغرات (للحالة والثغرات التي ينبغي معالجتها  موجز عام -
  )في المرفق

  دافالغاية واأله) 3

  غاية الخطة وأهدافهاقائمة تتضمن  -

  استراتيجية التنفيذ المقترحة) 4

) بما في ذلك مشاريع الشراآة(وغيرها عرض مفصل لألنشطة والمهام والمسؤوليات المقترحة  -
  )يمكن إدراج األطر الزمنية والميزانية المقترحة في المرفق(وتفاصيل عمليات الرصد والتقييم 

   ة المقترحةالمتابععمليات و القادمة التدابير) 5

أن هذا القسم لينبغي (طة ذ الخفي المستقبل للتمكن من تنفي الضروريةلتدابير عرض وجيز ل -
  )العمل نوع ما هويتوقع منه إنجاز العمل و منيوضح 

  المرافق

الفريق المعني بوضع خطة تنفيذ النهج االستراتيجي على الصعيد الوطني  صالحيات -
  )بما في ذلك أسماء األعضاء وعناوين االتصال بهم(

 لحالة والثغراتتحليل مفصل ل -
 تنفيذ الخطةبشأن "  بيرت" جدول"/غانت" جدول -
  مشروع ميزانية  -
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  عتبارات رئيسية ا –وطنية إلدارة المواد الكيمائية  سياساتوضع : 2المرفق 

وطنية بشأن إدارة المواد الكيمائية في شكل  سياساتارتأت بعض البلدان أن من المجدي وضع 
وافقت تكون قد مجموعة من المبادئ واإلجراءات التي تتناول سلسلة طويلة من المسائل الكيمائية 

  . باتباعها والتزمتعليها جميع الوزارات 

  والخطة السياساتالفرق بين 

توجيه خطة تنفيذ النهج يسترشد بها في  األجلأداة جامعة طويلة  السياسات كونقد ت -
وتقدم . على نطاق أوسعأولويات مل وتشاالستراتيجي، وتطبق على نطاق واسع 

للتعامل مع إدارة المواد  المستوياتالعمل الوطني المعتمد على أرفع  مخططالسياسات 
وقد تشكل الجهود المبذولة ). تنفذ بموجبه خطة تنفيذ النهج االستراتيجي(الكيمائية 
المصلحة أصحاب الحكومة وإيجاد قاعدة مشترآة أو حتى توافق آراء بين  لمحاولة

ج تمرينا قد يتيح، في حد ذاته، فوائد عديدة لتنفيذ النه السياساتالمشارآين في وضع هذه 
  . االستراتيجي

تعرض ، وفي أحيان آثيرة ، وتخضع لعملية مراجعةأضيققد تطبق الخطة على نطاق  -
المحددة في أطر زمنية ) األنشطة والمهام والميزانيات وغير ذلك(تفاصيل األعمال 

  . ويمكن أن تعتمدها هيئة تنسيقية في وقت الحق. مختلفة

  توصيات دولية رئيسية

في قائمة األنشطة السياسات  مسألةللنهج االستراتيجي مرارًا إلى  ةالعمل العالمي خطةشير ت
  :ومجاالت العمل المتصلة بتنفيذ النهج االستراتيجي بما فيها

  . التصدي لمسائل تكامل السياسات عند بحث قضايا دورة الحياة: 120النشاط  -
والتنظيمية والنهوض تعزيز األطر الخاصة بالسياسات واألطر القانونية : 194النشاط  -

  .باالمتثال واإلنفاذ
التصدي للتدريب المطلوب لتطوير القدرات الخاصة بالنهج التشريعية، : 231النشاط  -

  . ووضع السياسات، والتحليل واإلدارة

  اإلجراءات الممكنة لوضع سياسات وطنية إلدارة المواد الكيمائية

صياغة السياسات لتولي ة أو لجنة مستقلة قد ترى بعض البلدان من المجدي إنشاء هيئة استشاري
في إدارة المواد المعمول بها الوطنية متعددة القطاعات  يستعمل أحد البرامجوقد . الوطنية

وطنية والمساعدة على ضمان مراعاة األولويات القائمة، وضع سياسات على لإلشراف الكيمائية 
 لمراعاة عنصر مهمصحاب المصلحة الكبيرة ألمشارآة الضمان و. مع تمثيل مختلف المصالح

، وتعزيز العمل على األولويات ترويجهاالمراحل والمبادئ التوجيهية المحددة في السياسات، و
  . المحددة، بما في ذلك استقطاب الدعم السياسي والمالي الالزم

مة وربما آانت مباشرة عملية التوعية بالتوازي مع المصادقة على السياسات الوطنية خطوة مه
في الحصول على دعم مجموعات أصحاب المصلحة ونشر مبادئها والموافقة عليها على نطاق 

المجموعات واألشخاص الذين يأخذون علما بالسياسات الوطنية عدد ارتفع وآلما . واسع
والغرض منها، زادت حظوظ إقرار تلك المبادئ في عملية أخذ القرارات المتعلقة بإدارة المواد 

  . البلد الكيمائية في
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  المضامين الممكنة للسياسات الوطنية إلدارة المواد الكيمائية

تتباين مضامين السياسات الوطنية من بلد إلى آخر؛ والمهم أنها تعرض المبادئ الرئيسية التي 
وتحقيقًا لكامل األهداف المحددة في . ينبغي ترويجها في البلد في مجال إدارة المواد الكيمائية

، قد يكون من المفيد قابلة للقياسية ووضعها موضع التنفيذ بصورة ملموسة السياسات الوطن
بسيطة توضح  عبارات هيالمعالم األساسية (في بيان السياسات " المعالم األساسية"إدراج بعض 

، ومع ذلك قد وممكنة التطبيقوينبغي أن تكون تلك المعالم واقعية ). األهداف المقرر تحقيقها
إال أن تحديد مثل تلك األهداف إجراء مفيد ألنها ترسم . القصير المدىتحقيقها على بالفعل يتعذر 

أو معايير تقييم النجاح أو التقدم وتحديد  المبذولة الجهودمن خاللها توجيه نهايات واضحة يمكن 
  .اإلخفاق

 يمكن وضعها في االعتبار عند تصميم سياسات وبرامج إدارة الموادومن بين المبادئ التي 
  :الكيمائية أو تحديثها أو تنفيذها، ما يلي

  السالمة الكيمائيةضمان مسؤولية تتحمل آل قطاعات المجتمع ينبغي أن  -
أن تستخدم في تعزيز التنمية المستدامة وينبغي لها ينبغي بل  ،يمكن للمواد الكيمائية -

 إدراج مسائل إدارة المواد الكيمائية في استراتيجية التنمية
 األولوياتينبغي تحديد  -
 فهمًا شامال ومساراتهامصادر الملوثات فهم وهج دورة الحياة ُن مراعاةينبغي  -
 ينبغي التشديد على الوقاية -
 ينبغي اعتماد نهج تحوطي -
 القرارات بصورة مطلعة اتخاذينبغي تقييم التكاليف والفوائد وآذلك المخاطر لضمان  -
 ث الملوِّتغريم ينبغي تطبيق مبدأ  -
 أفضل المعلومات وعمليات التقييم المتاحة في المجال العلميينبغي استخدام  -
  المناسبةينبغي إتاحة آخر التكنولوجيا  -
 العام ينبغي وضع تحت تصرف الحكومات وقطاع الصناعة والعمال والجمهور -

 استخدام المواد الكيمائية ومخاطرهاببالسالمة الكيمائية و الخاصةالمعلومات 
المعلومات  عدم حبسفي حال  الخاصة بالملكية الشرعيةينبغي احترام المعلومات  -

 بالصحة والحماية البيئية الخاصةاألساسية 
 ينبغي أن تشمل إدارة المخاطر الكيمائية خطط طوارئ للحاالت الكيمائية العاجلة -
 تكون المشارآة العامة ضرورية التخاذ القرار -
والتنسيق على الصعيد الدولي في سبيل ينبغي مراعاة االلتزامات الدولية وترويج التعاون  -

 .احترام حماية الصحة والبيئة من آثار حاالت التعرض عبر الحدود
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  :على النحو التالييمكن صياغة الخطوط العامة للسياسات الوطنية 

  المقدمة  –أوال 

  معلومات أساسية وطنية ودولية -

  النطاق  –ثانيا 

  السياسات الوطنيةفي  تي لها الريادةالالقطاعات المشارآة، بما في ذلك الجهة  -
 قائمة بالمواد الكيمائية التي تدخل في إطار تلك السياسات -

  األهداف  –ثالثا 

  المبادئ والنهج –رابعا 

ينبغي أن تكون المبادئ المدرجة في السياسات الوطنية إلدارة المواد الكيمائية متوافقة مع  -
وترد في القائمة أسفله . بصحة البشر والمناوئة للبيئة اآلثار المضرةاألهداف األساسية لتفادي 

  .المبادئ التي آثيرا ما تتكرر في السياسات المتعلقة بالسالمة الكيمائيةأمثلة عن 

  مجاالت العمل والمعالم األساسية الممكنة –خامسا 

  الحد من المخاطر –ألف 

  المعارف والمعلومات –باء 

  أسلوب اإلدارة –جيم 

  بناء القدرات والتعاون التقني –دال 

  االتجار الدولي غير المشروع –هاء 

  مالية وآليات التنفيذالعتبارات اال –سادسا 

 


