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  مةمقّدال

  

  نظرة شاملة الى التدريبومة مقّدال

  

  األساس المنطقي الخلفية و

  

 ما يجعلها بحاجة ،من المسائل المتعلقة بإدارة المواد الكيميائيةواسعة مجموعة اليوم تواجه البلدان 

. النجاح في المشاريع والبرامج ذات الصلة تحقيقعلى تساعدها مقاربة مرنة واستراتيجية الى 

تطوير خطط العمل أثبتت فعاليتها البنية وأدوات وتقنيات لعمليات  يؤمن استخداميمكن أن 

وُيعتبر فهم ماهية التخطيط . والتركيز والتماسك والرقابة الالزمة لتطوير أهداف عملّية وبلوغها

  .النجاح أساساً لتطوير خطة عمل اتلمشروع وتطبيقه وكيفية تحسين إمكاني

  

واحدة  رؤيةيق على التركيز على أولويات من خالل تطوير فرالتطوير خطة عمل  يساعد

) تضمن الشفافية(فق عليها لبلوغه، وسائل لتعقّب األداء هدف مشترك، عملية متّ: وتشاطرها

هكذا جهود وقتاً طويالً في البداية  تتطلّبفي حين قد و. وإمكانية التكّيف بشكل مناسب مع التغيير

على المدى  خطر الفشل والجهد والموارد ويحّد منلوقت خر اإال أن تطوير خطط عمل سيّد

  .الطويل

  

وتعترف . لطالما تّم تثمين مهارات تطوير خطط العمل ومبدأ التخطيط السليم في عالم األعمال

التي تقّدم المساعدة  الدوليةوالمنظمات الحكومية للمنح حالياً البلدان المانحة والوكاالت المانحة 

وقد أعرب البعض منهم عن الحاجة الى بناء (في مجال إدارة المواد الكيميائية العاملين والخبراء 

إضافةً الى ذلك، تستند . بقيمة تطوير خطط عمل في كل الميادين )القدرات في هذا المجال

المحلية، مشاركة شاملة من قبل أصحاب /الملكية الوطنية–ستعملة في هذه الوثيقة المبادىء الُم

  .الماضية ى تقييم التعاون الدولي بشأن تطوير القدرات خالل العقود األخيرةعل - المصلحة، الخ

  

فالمقاربة التي يعتمدها بلد ما لتطوير خطة . بطبيعتهواسع  المتاح بفضل هذه الوثيقة اإلرشادإن 

وتفسير العملية واألدوات . عمل تستند الى سياق البلد الخاص أو نظمه الثقافية والسياسية واإلدارية
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للحرص على باالعتبار وتعديلها يجب أن يتّم مع أخذ سياق البلد الخاص  لواردة في هذه الوثيقةا

في . النزاعاتالحّد األدنى من و المثلىتطوير خطة العمل بشكل يتيح تحقيق الفعالية والفاعلية 

من في حاالت أخرى، سيكون و. تّم التوصل الى اإللتزام قبل تطوير خطة العمليبعض الحاالت، 

. اإللتزاموتحديد الجهة التي ستؤمن األساسي تحديد كيفية دمج خطة العمل ضمن أولويات البلد 

  .  الوطنية واإلستناد الى الدروس المستقاة/من االعتراف بالخبرات المحلية باإلضافة الى ذلك، ال بّد

  

   أهداف التدريب

كون في إدارة المواد الكيميائية تهدف هذه الوثيقة اإلرشادية الى مساعدة األشخاص الذين يشار

تطوير خطط عمل سليمة وواقعية ألي مشروع مرغوب : من أجل همبناء قدراتعلى والنفايات 

، زيادة تنافسيتهم على المستوى الدولي عند وبشفافية مع أصحاب المصلحةفيه، التعاون بفعالية 

مواجهة أي (بالخطة  تقديم اقتراحات للحصول على تمويل وفي نهاية المطاف المضي قدماً

  ).تحديات أو فرص تظهر أثناء العمل

  

، تؤمن هذه الوثيقة اإلرشاد بشأن عمليات تطوير خطط العمل وأدواته وتقنياته الغاياتلبلوغ هذه 

  :اء منلكي يتمكّن القّر

  وفهمها المرتبطة به التفكير في عناصر المشروع وقيمة تطوير خطة العمل - 

 طوير خطط العملتعزيز مهاراتهم الخاصة بت - 

 تطبيق هذه المهارات على مشاريعهم  - 

  

  المصطلحات

ستعملة في الوثيقة اإلرشادية هذه رائجة اإلستعمال ولكن ما من مصطلحات إن المصطلحات الُم

في حين أن " تخطيط لمشروعال"فيمكن على سبيل المثال تسمية تطوير خطة العمل . عالمية متوفرة

جيات هي عبارات تُستعمل في كل أنحاء العالم وتختلف معانيها األهداف والغايات واالستراتي

عمل بتأمين الئحة من  طتحسن أن يقوم البلد الذي يطّور خطمسمن ال. باختالف المكان

ن أصحاب المصلحة ومراجعو ستعملها مع تعريفاتها المتفق عليها لكي يتمكّيالمصطلحات التي 

 مسردتوفّر ي. عليها اًأونها ويعملون بناءمن فهم خطط العمل وهم يقركافة خطط العمل 

  .9بالمصطلحات الُمستعملة في هذه الوثيقة اإلرشادية في الملحق 
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  مدى التدريب ومحتواه

ت صياغة الوثيقة اإلرشادية هذه لتعزيز مهارات تطوير خطط العمل لدى مجموعة من تّم

دارة المواد الكيميائية العاملين في مجال إ) الحكوميين وغير الحكوميين(أصحاب المصلحة 

  .والنفايات

  

يرد أدناه رسم بياني يفّسر عملية وضع خطة (عن الوثيقة اإلرشادية  تجدون في ما يلي موجزاً

  ).عمل

  

تسهيل العمل باتجاه وقدرتها على  بشكل عام تركّز على مفهوم تطوير خطة العمل :مةمقّدال

  . وطنية للمواد الكيميائيةالخاصة باإلدارة ال ذات األولويةالتصدي للمواضيع 

  

تشير الى بعض المسائل التنظيمية األولية : تحضيريةالعتبارات االات ومهّمال: البدء: 1الوحدة 

  قبل أن يبدأ الفريق بتطوير خطة العمل التي يجب أن تتّم

  

  خطة العمل" سسأ"تقود المشاركين الى تطوير : خطة العمل ومداها الغرض منتحديد : 2الوحدة 

  

المشاركين  تقود: اموارد وغيرهال، زمنيالجدول النشطة، األ: التخطيط للتفاصيل: 3وحدة ال

  شاملةفهم المكّونات والتفاصيل المختلفة التي يتعّين تطويرها من أجل اإلعداد لخطة عمل باتجاه 

  

تتعلّق بتسويق خطة العمل وتأمين الموارد واتخاذ : تطبيق خطة العمل وتقييمها: 4الوحدة 

  . خطوات الضرورية لضمان تطبيق ناجحال
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نظرة شاملة الى عملية إعداد خطة العمل    

  اعتبارات أولية   -

  تحديد أصحاب المصلحة داخل الحكومة وإشراكهم  - 

  تحديد أصحاب المصلحة خارج الحكومة وإشراكهم  - 

  تطوير خطة عمل  مكلّفإنشاء فريق عمل  - 

ل 
عم
 ال
طة
 خ
ير
طو
 ت

:البدء: 1الوحدة   

 مهّمات واعتبارات تحضيرية

:2الوحدة   

لعمل خطة ا الغرض منتحديد 

ومداها

  وضع بيان المشكلة والهدف  - 

  إجراء تحليل للوضع وللثغرات - 

  والمؤشرات الغاياتتحديد  - 

: التخطيط للتفاصيل: 3الوحدة 

 ، والجدول الزمني،األنشطة

 والموارد وغيرها

  تحديد األنشطة - 

  تقسيم األنشطة الى مهّمات - 

  تسلسل األنشطة والمهمات النظر في - 

  زمنية واقعية لألنشطة تقدير أطر  - 

  مشروع ال استحقاقاتتطوير  - 

  تحديد الميزانية - 

  توزيع المسؤوليات  - 

خطة العمل  عرض - 

 

تطبيق خطة العمل : 4الوحدة 

 وتقييمها

  االلتزام متقييم العراقيل المحتملة أما -

 للتصّرفنشر الوعي بشأن المنافع المحتملة  - 

  وتعزيز اإللتزام 

  شرية ومالية مناسبة تأمين موارد ب - 

  تطبيق األنشطة المخطط لها  - 

  والتقييم والرّدالمراقبة  - 

ل  رفع تقارير بشأن النتائج - 
عم
 ال
طة
 خ
يق
طب
 ت
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  مقاربة التدريب

  

إن هذه الوثيقة اإلرشادية، بصفتها المادة الرئيسة لمقاربة تدريبية يعتمدها معهد األمم المتحدة 

العمل  تطوير خططتتعلّق بتستند الى مفاهيم رئيسة  ،للتدريب والبحث حول تطوير خطط العمل

 التي تؤمن والتمارينوأمثلة محددة في مجال إدارة المواد الكيميائية ومجموعة من األدوات 

  .المساعدة في مختلف مراحل تطوير خطة العمل

  

في خالل ورشة العمل التدريبية، ومن خالل جلسات تفاعلية في كل مرحلة، سيتمكّن المشاركون 

وفي الحاالت التي . من عملية تطوير خطة عملاألجزاء األساسية  التعّرف عن كثب الىمن 

إنشاء فرق عمل أو اختيار مواضيع خطط العمل قبل تنظيم ورشة العمل، سيركّز فيها تّم  يكون قد

لمجموعات أثناء ورشة المخّصصة لالجانبية  جلساتالالمشاركون على هذه النقاط في خالل 

  .العمل
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  مقّدمة الى تطوير خطط العمل

  

  التعلّم غايات

  :تتطّرق هذه الوحدة الى مفهوم تطوير خطط العمل وتشّجع القّراء على ما يلي

   بشكل عام ير خطط عملومفهوم تطزيادة معرفتهم ب - 

تقنيات على مجموعة متنوعة /تقدير قيمة تطوير خطط عمل وإمكانية تطبيق هكذا أدوات - 

زء من خطة وطنية لتطبيق المثال، تطوير خطط عمل كج لعلى سبي –من المستويات 

إتفاقية ستوكهولم، إعداد اقتراحات تُعرض على مانحين خارجيين، أو التخطيط لمشاريع 

 . وطنية إلدارة المواد الكيميائية وتطبيقها

  

  نقطة تركيز الوحدة

الى تشمل المسائل الرئيسة في هذه الوحدة التعريفات الهامة لتطوير خطط العمل وعناصرها، 

  :وتجري مناقشة المسائل التالية. هاتقديمع العملّية لتطوير خطط عمل وخيارات المنافجانب 

  خطة عمل؟ معنىما  - 

 عناصر خطة عمل - 

 منافع محتملة لتطوير خطة عمل - 

 مبادىء رئيسة لتطوير خطة عمل وتطبيقها - 

 تقديم خطة عمل - 

  

  خطة عمل؟ معنىما 

لتطبيق أنشطة تهدف الى " قيخارطة طر"إن الغرض من خطة العمل هو تأمين أساس واضح او 

وُيعتبر هذا النوع من أدوات التخطيط مفيداً للغاية . التصدي لمسألة ذات أولوية تّم التعّرف اليها

أو األفراد الذي قد ال يكونون معتادين على العمل  المجموعات عدد منبين  ما مبادرة جمععندما ت

  .معاً والذين يمثلون مصالح ووجهات نظر متعارضة

حكمة اإلعداد الهدف المحدد والغايات التي يجب بلوغها، واألنشطة ذات خطة العمل الُم تحّدد

الموارد، ومسؤوليات المشاركين،  متطلّباتالصلة التي يجب اإلضطالع بها، واألطر الزمنية، و

ومن . النوعية والكلفة والوقت: وتُعتبر األسس الثالثة الرئيسة ألي خطة عمل. وتفاصيل التقييم
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. لوضع معّين أو حدث يجري مرةً واحدةملخصاً سريعاً همية بمكان أال تُعتبر خطة العمل األ

إدخال (عوضاً عن ذلك، يمكن تعديل خطة العمل متى لزم األمر كجزء من عملية مستمّرة 

  ).معلومات جديدةبروز  تغييرات عند

  

غير أنه ألغراض هذه . "التخطيط لمشروع"على أنه العمل  ةتطوير خط اإلشارة الىيمكن أيضاً 

نظراً الى أنها األكثر رواجاً في مجال " تطوير خطط عمل"الوثيقة اإلرشادية، تّم اختيار عبارة 

  . إدارة المواد الكيميائية

  

غير . هذا يتناقض مع البرنامج الذي يكون إجماالً مستمراً. لخطة العمل بداية ونهاية حسنتا التحديد

يستفيد أيضاً من مبادىء تطوير خطط العمل المعروضة في هذه أن العمل البرمجي العام قد 

  . الوثيقة اإلرشادية

  

  عناصر خطة العمل

  :تشمل العناصر الرئيسة لخطة عمل ما يلي

  تحليل للوضع والثغرات - 

 هدف وغايات - 

 ذات الصلة، الخ تحديد لألنشطة والمهّمات واإلطار الزمني والموارد والمسؤوليات - 

  

خطة ل" الهرمي تسلسللل"ويرد رسم بياني . لخطة عمل ممكنةقائمة محتويات  يؤمن اإلطار التالي

  .1العمل في الملحق 

  

  المنافع المحتملة لتطوير خطة عمل

 تحقيقالى  المجموعاتتنسيق األنشطة ويقود  يسّهلإن التطوير السليم لخطة عمل يمكن أن 

، خطط العمل بصورة صحيحة تطويرمتى تّم تطبيق عملية و. وتأمين نتائج أكثر توقعاً الغايات

  ".أن يحمل المشروع في كفّ يده"للفرد  تتيح

  

  :سليم ما يليالتخطيط ليمكن أن تشمل المنافع المحتملة ل
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  تأمين هدف مشترك لخطة العمل  - 

 تأمين فهم واضح لعملية التخطيط - 

 )وتقييمه(زيادة الشفافية في التخطيط لمشروع وتطبيقه  - 

 تملة وتحديدها والتصدي لهااستباق مسائل لوجستية مح - 

 تعزيز التواصل والتنسيق واإللتزام والعمل ضمن فريق - 

 تمويل للمشروعالزيادة احتمال تعبئة  - 

 )كالوقت والمال(تحسين النتائج واألداء واالستعمال األمثل للموارد  - 

 اإلبقاء على الزخم والتركيز - 

 ومراقبتهاتسهيل التطبيق المنتظم لخطة العمل  - 

 م الواضح لوقع خطة العملتسهيل التقيي - 

  

  : تطوير خطة عمل ما يليب مرتبطةتضّم منافع أخرى 

قد يشكّل العمل مع مجموعات واسعة ومتنوعة على مبادرة : تطوير خطة عمل بشكل جماعي

الفريق  تحّملتطوير خطة عمل بشكل جماعي  يضمن. معينة وضمان تحقيق النجاح تحدياً هاماً

أن كل فرد في الفريق يفهم دوره المحتمل لجهة كما يدّل على " له تملّكه"مسؤولية المشروع ول

  .تهالمشروع برّموالتطبيق 

  

أثناء تطوير خطة العمل، يمكن المشاركون أن يستبقوا المسائل المحتملة : تحديث خطة العمل 

وفي خالل التطبيق، يمكن أن تسّهل خطة العمل . المتعلقة بلوجستية المشروع وأن يتصدوا لها

باإلضافة الى ذلك، . الفرص أو المشاكل مردة فعل سريعة أمابالتالي تتيح وتطبيق األنشطة  راقبةم

يساهم التحديث المنتظم لخطة العمل في وضع تقارير مرحلية حول التقّدم من أجل حسن التواصل 

المشروع  سّهل ايضاً تقييم نجاحيو. التطبيق ومع الجهات المانحة أيضاً المكلّف فريقالد ابين أفر

  . عند انتهائه
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  جدول محتويات محتمل لخطة عمل

  ملخّص تنفيذي

يجب أن  من(خطة العمل يشمل الئحة باألنشطة التي يقوم بها صانعو القرار لألساس المنطقي لملخّص  -

  )صفحتان) (إستناداً الى هذه الوثيقة بماذايقوم 

  

 المقدمة والخلفية -1

  خطة العمل وسياقهااألساس المنطقي ل -

 )صفحتان أو ثالثة(نظرة شاملة عن عملية المشاركة واإلعداد  -

 تحليل للوضع وتحليل للثغرات -2

تحليالً  اتملحقأحد اليمكن أن يشمل (نظرة شاملة مختصرة عن الوضع والثغرات التي يجب التصدي لها  -

  )صفحتان أو ثالثة) (مفصالً للوضع والثغرات

 الهدف والغايات -3

  )صفحة(اتها وغايخطة العمل  بهدفالئحة  -

 قترحةاستراتيجية التطبيق الُم -4

والتقييم  المراقبةات والمسؤوليات وغيرها المقترحة، إضافةً الى تفاصيل وصف مفّصل لألنشطة والمهّم -

  )صفحة 20-10) (يمكن إدراج الجداول الزمنية والميزانية المقترحة في الملحق(

 الخطوات التالية والمتابعة المقترحة -5

تطبيق خطة العمل  هفي وضع يخّول المرء كونيطوات المستقبلية التي ينبغي القيام بها لوصف مقتضب للخ -

  )صفحة أو صفحتان) (ماذامن المفترض أن يقوم ب منيجب أن يفّسر هذا القسم (

  

  ملحقاتال

  )بما في ذلك أسماء األعضاء وعناوينهم(خطة العمل  المكلّفة إعدادمجموعات العمل  اختصاصات -

 )صفحة 30-20(للوضع والثغرات  تحليل مفّصل -

 لتطبيق خطة العمل البياني بيرت/غانت رسم -

  مسودة ميزانية  -
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  مبادىء رئيسة لتطوير خطة عمل وتطبيقها

  

إذ تشمل ظهور فكرة بشأن عمل  من الوقت طويلةفترة عملية إعداد خطة عمل وتطبيقها  تتطلّب

  :يضّموهذا . ةالمتابعتأمين وتطويرها وتطبيقها الفعلي وأخيراً 

في حال خطة وطنية لتطبيق إتفاقية ستوكهولم، (التحضيري لتطوير خطة عمل  طالتخطي - 

  )شهراًأقط يتطلّب األمر 

 )وطنية للتطبيقاللخطة ليتطلّب ذلك عدة سنوات (تطوير خطة العمل  - 

سنوات الى عقود )  (متى لزم األمر(تطبيق خطة العمل وتأمين المتابعة لها ومراجعتها  - 

 ).وطنية للتطبيقال ةخطالنسبة الى بال

  

  :أظهرت التجارب أن هكذا عملية طويلة ستستفيد بشكل كبير من استراتيجية تسمح بما يلي

  )محاولة التفكير بنهاية العملية من وقت آلخر(النظر الى األمام  - 

 )ةأو المشاريع الكبيرة للغاية غير فّعال المفرط صبح التخطيطيقد (التقّدم بخطوات صغيرة  - 

تعلّمه من التجربة ومراجعة يمكن التوقّف من وقت آلخر لمراجعة ما (النظر الى الخلف  - 

 ).ذلكاستناداً الى خطة العمل 

  

  تقديم خطة عمل

من بين أمور عبر التشديد، لمشروع عن اتطوير خطة عمل على تأمين نظرة واضحة  يساعد

لخطة أن تُقّدم بصورة نظرية ه اذيمكن ه. والموارد والجدول الزمنياألنشطة  ، علىأخرى

  .ترد في ما يلي بعض المقاربات األكثر رواجاً. بأساليب مختلفة
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  البياني (Gantt) رسم غانت

الجدول ستعمال في إدارة المشاريع تتيح النظر الى هو أداة شائعة اال 1إن رسم غانت البياني

  .بفهم المشروع بنظرة واحدة يسمح هذا الرسم البياني. الزمني وتقّدم المشروع الحقيقي

  

هذه . فردي أفقيعلى شكل خط  –نشاط ومهّمة  بكليقوم الرسم البياني بوضع الئحة واضحة 

ويدّل طول . زمني يرد في أعلى رسم غانتمقياس موضوعة على ) أو للمهّمة" انتغ("الخطوط 

لخطّ، فيدّل على تاريخَي أما مكان وجود ا. الخط الفردي الى الوقت المقّدر إلتمام نشاط أو مهّمة

  . البدء واالنتهاء

  

بين ) أو عالقة تبعية(على وجود عالقات  البياني بين الخطوط في رسم غانت روابط تدّل

يمكن أن يشمل . بمهمة جديدة قبل أن تنتهي مهمة أخرى ءات، مثالً إن كان باإلمكان البدالمهّم

  . بشريةرسم غانت أيضاً تفاصيل حول الميزانية والموارد ال

  

، كبرنامج معاِلج للكلماتبشكل بسيط على ورقة أو بمساعدة  البيانية رسوم غانت رسميمكن 

كما تتوفّر براميجيات محددة للتخطيط تسّهل هذه العملية، . Microsoft Word مايكروسوفت وورد

  .وغيره Microsoft Project مثل مايكروسوفت بروجيكت

  

  )ية مراجعة تقييم المشروعجدول تقن(البياني PERT بيرت رسم

عندما يكون من األهم التركيز على العالقة بين األنشطة والمهّمات منه على الجدول الزمني، 

. أكثر فائدةً من رسم غانت البياني) البياني الشبكة برسمالمعروف أيضاً (البياني بيرت رسم يكون 

أحياناً  ىتُدع(بيرت، تمثّل خانة ففي جدول . بيرت العالقات القائمة بين المهّمات رسمويظهر 

والمهّمات التي . كل نشاط أو مهّمة وهي تضّم معلومات أساسية حول النشاط أو المهّمة) العقدة

مد على بعضها البعض لالنتهاء أو التي تتبع بعضها البعض في تسلسل األحداث مرتبطة تتع

                                                 
وهو مهندس ميكانيكي ومستشار في اإلدارة والصناعة خالل العقد الثاني من القرن ) 1919-1861(طّور رسم غانت البياني هنري لورانس غانت   1

وقد تّم . ت ُيعتبر اليوم أداة اعتيادية إلدارة المشاريعوالعشرينيات من القرن السابق وبا العشرياتشكّل هذا الرسم ابتكاراً له أهمية عالمية في . العشرين

وشبكة الخط السريع بين الواليات ) 1931الذي بدأ في العام (استعمال رسوم غانت البيانية في مشاريع البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك بناء سّد هوفر 

  ).1956ابتداءاً من العام (في الواليات المتحدة األميركية 
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ات ببعضها البعض نشطة أو المهّملكيفية ارتباط األ ةبياني صورة البياني بيرت رسميؤمن . بصلة

  .في المشروع

  

 متمّمة لبعضها البعضسوياً، يؤمنان معلومات  البيانيين بيرتوغانت  يمتى تّم استعمال رسَم

  .حول أنشطة المشروع ومهّماته وجدوله الزمني

  

عبر استخدام براميجيات محددة مثل مايكروسوفت  البيانية بيرت رسوممع أنه باإلمكان تطوير 

مثل  المخّصصة للعرض، إال أن البراميجيات البيانية أو Microsoft Project روجيكتب

   .تسّهل العملية PowerPoint وباور بوينت Microsoft Visio مايكروسوفت فيزيو

  

  . غانت وبيرت رسَميعن  مثالنرد أدناه ي
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  مثل عن رسم غانت البياني
  

 2008بحلول العام )  ن م ع(النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها طبيق خطة عمل لت                   

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 الرقم  المهّمة 

1 استشارات تقنية : 1النشاط 

 2 )تاتحليل للوضع والثغر(مراجعة المعايير التقنية المتوفّرة         

 3 نظام ن م ع لإلمتثال لإقتراح تعديالت         

 4 تحليل اقتصادي : 2 النشاط

 5 )أكالف ومنافع(مراجعة الوقع االقتصادي لتطبيق النظام ن م ع         

 6 رفع تقرير الى لجنة تطبيق النظام ن م ع         

7  ظيميةتنلوائح صياغة : 3النشاط 

 8 القائمة في كل القطاعات اللوائح التنظيميةمراجعة         

 9 لنظام ن م ع لإلمتثال ل) كما هو مالئم(جديدة  لوائح تنظيميةو صياغة تعديالت أ        

 10 المعاد النظر فيها  اللوائح التنظيميةمراجعة         

 11 تطبيقية للسلطات الناظمة للحصول على موافقتها  لوائح تنظيميةرفع         

12 إطالق عملية التنظيم: 4النشاط 

 13 الموافق عليها ميةاللوائح التنظيتطبيق         

 14 تستند الى النظام ن م ع تدخل حّيز التنفيذ  لوائح تنظيمية/معايير        

15 المراقبةالتطبيق و: 5النشاط 

 16 ) معايير/لوائح تنظيمية(الى النظام ن م ع في كل القطاعات  تستندأدوات  استخدامالبدء ب        

 17 )لوائح تنظيمية/بما في ذلك معايير(اءات جديدة وعي بشأن إجرالنشر /تدريب        

 18 وكاالت تحرص على استعمال المعايير الجديدة/مفتّشيات        

 19 االستعمال الى السلطات الناظمة/التغذية االرتجاعية بالمعلومات حول اإلمتثال       
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  مثل عن رسم بيرت البياني

                            

  معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث       

 تطوير موقع الكتروني وطني خاص بالسالمة الكيميائية
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  تحضيريةالعتبارات االمهّمات وال: البدء: 1الوحدة 

  

  التعلّم غايات

تركّز هذه الوحدة على بعض المسائل التنظيمية األولية التي يمكن أن تتّم قبل أن يبدأ الفريق 

  .ير خطة العملبتطو

  

  تركيز الوحدةنقطة 

  :تشمل المسائل الرئيسة التي تمت مناقشتها في هذه الوحدة ما يلي

  اعتبارات أولية - 

 وإشراكهم ةتحديد اصحاب المصلحة من داخل الحكوم - 

 وإشراكهم ةتحديد اصحاب المصلحة من خارج الحكوم - 

 تطوير خطة العمل مكلّفإنشاء فريق عمل  - 

  

  اعتبارات أولية

البدء، يجب أن يقّرر فريق العمل المسؤول عن المشروع ما هو عدد خطط العمل التي يتعّين عند 

من المهّم تحديد أولويات المواضيع أو المسائل داخل البلد من أجل . تطويرها كجزء من عمله

على سبيل المثال، في إطار تطوير خطط . تطوير عدد قابل لإلدارة من خطط العمل الحرص على

أو (خطة عمل  17من الخطة الوطنية لتطبيق إتفاقية ستوكهولم، يمكن تطوير  عمل كجزء

في هذا السياق، يجب أن يحّدد كل طرف ما هي . على األقّل) استراتيجية أو خطط أخرى مماثلة

  . ة وما هي تلك ذات األهمية الثانويةخطط العمل المهّم

  

في بعض الحاالت، . خطة العمل تطويرة آخر بتأمين الموارد من أجل عمليأساسي يتعلّق اعتبار 

التمكينية مثالً، األنشطة (مشروع  ضمنعمل ) أو خطط( ةيمكن أن توضع ميزانية تطوير خط

في حاالت أخرى، سيكون من الضروري . )GEFالتابعة لمرفق البيئة العالمية  إلتفاقية ستوكهولم

مكن اإلستعانة بمجموعة من ي. لتطوير خطة العمل) داخلية أم خارجية(تعبئة موارد أخرى 

يشمل ذلك نشر الوعي حول المسائل الخاصة قد على سبيل المثال، . التقنيات واألدوات للقيام بذلك

وضع المسائل المتعلقة بالمواد الكيمايئية وبالمواد الكيميائية في أوساط صانعي القرار والجمهور، 
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ص المسؤولين عن المسائل الكيميائية الحرص على فهم األشخاوفي أعلى سلّم أولويات بلد ما، 

تخصيص موارد حكومية داخلية وتحسين معرفتهم لجهة عملية صنع القرارات الداخلية في بلد ما ل

تتّم . 2)بما في ذلك تفاصيل العمليات التي تتيح الحصول على هكذا تمويل(بفرص تمويل خارجية 

   . 4مناقشة بعض هذه المفاهيم في الوحدة 

  

خطة العمل  تطبيقعملية لين محتملين لما سبق، ليس من المبكر أبداً التفكير في ممّو تماشياً مع

وتُعتبر المقاربة التي تقضي بدمج أنشطة إدارة المواد . والميزانيات الخاصة بالمشاريع ذات الصلة

جيات األولويات الوطنية، مثل االستراتيجيات الوطنية للحّد من الفقر أو االستراتي ضمنالكيميائية 

باإلضافة الى . الوطنية للتنمية المستدامة، على سبيل المثال، مقاربة تتيح توسيع نطاق خطة العمل

العمل، الى جانب  ةتطبيق خطبتمويل عملية يقوم قد من بذلك، يقضي تمرين مفيد آخر بالتفكير 

مرفق البيئة أو  وقد يكون الممّولون المفّوضية األوروبية. ، أو بإعادة النظر فيهالتمويل الوطني

مثالً، ( الواقعيةوقد يكون من المفيد أيضاً التفكير في ميزانية التطبيق المعقولة أو  .العالمية مثالً

أو منحة من معهد األمم المتحدة للتدريب  التابعة لمرفق البيئة العالمية التمكينيةتمويل األنشطة 

هامشاً مالئماً تتراوح ضمنه العمل وتتيح هكذا اعتبارات الحرص على أن تشمل خطة ). والبحث

  . الميزانية

  

  تحديد أصحاب المصلحة داخل الحكومة وإشراكهم

من الضروري تحديد اصحاب المصلحة داخل الحكومة الذين يمكنهم أن يشاركوا في عملية تطوير 

ة هؤالء الشركاء المحتملين الذين لديهم صالحيات مرتبطيسهل إجماالً التعّرف الى . خطة العمل

بهذا  صلتهم بالموضوعغير أنه قد يكون هناك شركاء ال تكون . بموضوع خطة العمل مباشرةً

بإدارة  فعلى سبيل المثال، قد ال تكون صالحيات موظفي وزارة المالية مرتبطة مباشرةً. الوضوح

وفّر إن ت. على نجاح خطة العمل ةمباشر آثارخذون قرارات يكون لها المواد الكيميائية ولكن قد يتّ

قد يؤمن آلية فّعالة للتعّرف  3ار والتنسيق على المستوى الوزاري البينيومنتدى يتيح تعزيز الح

  .  الى شركاء محتملين

                                                 
تعبئة موارد مالية لإلدارة السليمة للمواد :   ر معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث إرشاداً حول ھذا الموضوع في الوثيقة التاليةطوّ   2

  www.unitar.org/cwm: مراجعة الموقع التالي). 2001(وثيقة إرشادية : الكيميائية
لة عن ھيئات تّم تعيينھا لتعزيز الحوار والتنسيق، الى جانب بعض الميزات تتوفّر تفاصيل أكثر حول الحوار والتنسيق بين الوزارات وأمث  3

: المشتركة لھكذا جھود مستندة الى خبرات قطرية في الوثيقة اإلرشادية الصادرة عن معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث تحت عنوان
  www.unitar.org/cwm: راجع الموقع التالي". اإلستدامة لهتطوير برنامج وطني متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتأمين "
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  التعّرف الى أصحاب المصلحة من خارج الحكومة وإشراكهم

  :قد يؤدي إشراك أصحاب مصلحة من خارج الحكومة الى

  قرارات أفضل - 

 تعزيز قبول القرارات - 

 .لة وبالتالي المصداقيةءتقوية المسا - 

  

والتي (ليس من الضروري إشراك كل الجهات غير الحكومية المهتّمة بالموضوع والتي تتأثر به 

. بشكل مباشر في تطوير خطة عمل وتطبيقها) في ما يلي" أصحاب المصلحة"ُيطلق عليها إسم 

حرص على أخذ غير أنه من المهّم أن نفهم من هم اصحاب المصلحة في موضوع معّين وأن ن

ذي أهمية وقد يكون إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين . وجهات نظرهم ومخاوفهم بعين اإلعتبار

  .ة لتطبيق خطة العمل وضمان نجاحهاعملّية نظراً الى أن أعمالهم والتزامهم ستكون مهّم

  

  :وتشمل المسائل الهامة التي يجب مراعاتها في البداية لجهة إشراك أصحاب المصلحة

  تّم تأمين بيان واضح للغرض والنوايا إلشراك أصحاب المصلحة؟هل  - 

؟ توضيحهامراحل على طول الطريق وهل تم وهل تّم تحديد مهل قصوى إلنهاء العملية  - 

 ؟ هل تم توضيح األنشطة المرحلية

بما في ذلك كيف تتم إدارة المعلومات (المصلحة على هذه العملية  هل وافق كل أصحاب - 

 ؟)التي يجب احترامها، مثالًوما هي المبادىء 

هل فهم أصحاب المصلحة بوضوح ما المتوقّع منهم؟ هل تم تزويدهم بمجموعة من  - 

 الخيارات للمشاركة تتماشى واهتماماتهم؟

أولئك الذين يتأثرون بخطة العمل المقترحة  الذي تّم إنتقاؤهم هل يشمل أصحاب المصلحة - 

 ناطق ذات الصلة؟أو الم/وهل يمثّلون القطاعات واالهتمامات و

مثل إنتاج المعلومات (هل تّم تأمين التمويل المناسب لدعم إشراك أصحاب المصلحة  - 

 ؟)اء القدرات، الخنواألكالف المترتّبة عن اإلجتماعات ومقتضيات ب

هل يتطلّب أي من أصحاب المصلحة جهوداً خاصة لجهة بناء القدرات أو مساعدة  - 

 ؟)سفر والترجمة أو منشآت خاصةمثل المعلومات ونفقات ال(للمشاركة 
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بشأن مشاركة أصحاب  االرتجاعية بالمعلوماتهل تّم تطوير آلية للتقييم والتغذية  - 

 المصلحة؟

  

تقييم حول من يمكن أن يشارك –" تقييم ألصحاب المصلحة"األدوات التي تتيح القيام ب تّم عرض

صلحة وآليات اإلشراك إضافةً الى مناقشة حول مجموعات أصحاب الم -أو يريد أن يشارك

  .د -2أ الى  - 2 الملحقاتوغيرها في 

  

  إشراك أصحاب المصلحة

  

تطوير خطة العمل عملية أساسيان لنجاح  بها ومساهمتهملخطة العمل إن دعم اصحاب المصلحة 

 إال من خالل التنمية المستدامة تحقيقيمكن ال ه رهوس مثالً تنّص على أنآفاتفاقية . وتطبيقها

. تربط مساءلة الحكومة بحماية البيئةهي صحاب المصلحة ومشاركتهم الناشطة وإشراك كل أ

من إعالن ريو الذي ينّص على حقّ الجمهور بالنفاذ الى المعلومات  10وتشير اإلتفاقية الى المبدأ 

  . والمشاركة في اتخاذ القرارات والعدالة في المسائل البيئية

  

مشاركة أصحاب المصلحة بشكل متزايد ) ئة العالميةمرفق البيمثل (الجهات المانحة شّجع وت

خطط ( 7تنادي المادتان وعلى سبيل المثال، . الملموسة في جهود مثل تطوير خطة عمل وتطبيقها

ك أصحاب افي إتفاقية ستوكهولم صراحةً بإشر) اإلعالم وتثقيف وتوعية الجمهور( 10و) نفيذالت

  .  المصلحة في تطبيق اإلتفاقية

  

  

  ريق عمل مكلّف تطوير خطة العمل إنشاء ف

خبرات جديدة وتطوير  إلكتسابيمكن أن ُينظر الى تطوير خطة عمل على أنه فرصة مثيرة 

ويشمل جزء من . مهارات ومعرفة جديدة والقيام بمساهمة إيجابية في الموضوع ذات الصلة

ويمكن أن . عملالة المهمات واالعتبارات التحضيرية تشكيل فريق عمل مكلّف تطوير خطبالتفكير 

 القسَمينتّم التشديد عليها في  اتلى عملياتستند عملية اختيار المشاركين في هذه المجموعة 

وفي حين ال يمكن أن . أعاله ينالمعروَض" التعّرف الى أصحاب المصلحة وإشراكهم"ب المتعلّقَين
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ياً للمصالح ليساهم ، من المهّم أن يشمل توازناً تمثيلصحاب المصلحةكل أ يضّم فريق العمل

  . في هذه العملية فعالةً مساهمةً

  

أو (يجب أن يجتمع فريق العمل في فترة مبكرة من عملية تطوير خطة عمل وعليه أن يطّور 

االختصاصات تطوير  وسيساعد. ومخطط عمل وميزانية اإلختصاصاتمجموعة من ) يوافق على

التفاصيل يوافق على في فريق العمل ومخطط العمل والميزانية على التأكد من أن كل عضو 

خطة العمل  تطويرويتعلّق هذا القسم ب. اإلدارية والتنظيمية الهامة المتعلقة بتطوير خطة عمل

  . فقط في حين أن خطة العمل ستشمل تفاصيل التطبيق

  

  االختصاصات

ظيمية عن مختلف المسائل اإلدارية والتن تشغيليةتفاصيل مقتضبة و االختصاصاتيجب أن تشمل 

: وتشمل هذه المسائل). 3المقترحة في الملحق  االختصاصاتترد (المتعلقة بتطوير خطة العمل 

من هم المشاركون في فريق العمل المكلّف تطوير خطة العمل، كيف سيعمل فريق العمل، كيف 

  .سيتّم اتخاذ القرارات

  

  مخطط العمل

  :خطة العمل، مثل لتطويريحّدد مخطّط العمل تفاصيل أخرى 

  )المحّددة، المسودة األولى لخطة العمل الغاياتأي (المتوقعة  خرجاتالم - 

االجتماعات، متى يتم إعداد  تُنظّممثالً متى (للعملية  والجدول الزمنيتسلسل األحداث  - 

للتأكد من ان العملية تسير في الطريق  المراقبةإضافةً الى إجراءات ) تحليل الوضع

 الصحيح

مثل متى يجب االنتهاء من بعض أنشطة  ،ط مرجعية لمراقبة التقّدمنقا( العملية استحقاقات - 

 .)التخطيط

  

إعداد خطة فيها إعداد خطط عمل متعددة في الوقت نفسه، مثالً في عملية  في الحاالت التي يتّم

سليمة للمواد الكيميائية، يجب تطوير الإلدارة لأو كجزء من برنامج وطني متكامل وطنية للتطبيق 
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وبين خطط العمل الحالية عمل الق بين مختلف مجموعات العمل المكلّفة تطوير خطط آلية تنسي

  ).لمزيد من المناقشة 4راجع الوحدة (وأنشطة وطنية أخرى 

  

  الميزانية

مخطط العمل اآلنف الذكر التي لمفصلّة لكلفة المكّونات المختلفة  يجب أن تؤمن الميزانية تقديرات

في غالبية السياقات، ).  نفقات االجتماعات والسفر ودعم أمانة السّرمثالً(يتعّين تأمين موارد لها 

  . إن تّم إشراك أصحاب المصلحة، ستكون الموارد المطلوبة لتطوير خطة عمل متواضعةو

  

  تقييم عملية تطوير خطة عمل

  

يوصى بتقييم عملية تطوير خطة عمل من أجل التعّرف الى نقاط القوة ونقاط الضعف أثناء هذه 

تطوير خطط عمل إضافية في تغذية ارتجاعية هامة بالمعلومات تتيح وقد يؤمن ذلك . لعمليةا

تطوير خطة  خاللالى جانب ذلك، قد يؤمن تحديد نقاط الضعف والقوة التي ُسّجلت . المستقبل

  .ويساهم في تعزيز فعالية تطبيق خطة العملالى األمور  واضحةً عمل نظرةً
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  تحديد الغرض من خطة العمل ومداها :2الوحدة 

  

  التعلّم غايات

عمل مثل تحديد الهدف الخطة " أسس"تطوير الى  المشاركينتقود هذه المجموعة من الوحدات 

  .والثغرات في بلد ما الحالي والغايات والقيام بتحليل للوضع

  

  نقطة تركيز الوحدة

  :تركّز هذه المجموعة من الوحدات على ما يلي

  المشكلة والهدفوضع بيان  - 

 إجراء تحليل للوضع والثغرات - 

 تحديد الغايات والمؤشرات - 

  

طلحات المتعلّقة بتطوير خطة عمل والتخطيط للمشاريع بشكل مصتتوفّر مجموعة واسعة من ال

أمالً في ) 9راجع الملحق (وقد تّم اختيار المصطلحات الُمستعملة في هذه الوثيقة اإلرشادية . عام

  .ءمةً لعملية إدارة المواد الكيميائيةتكون األكثر مال نأ
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  وضع بيان المشلكة والهدف: أ -2الوحدة 

  

  وضع بيان المشكلة

وبيان المشكلة هو  .المشكلة بيانالبدء بوضع  لدى العمل على تطوير خطة عمل، من المفيد

في من ويجب أن يشمل ما يك. خطة العملستعالجها وصف مقتضب للمشكلة المحّددة التي 

الى خطة العمل، وهذا  الحاجةوبيان المشكلة يشّدد على . التفاصيل الخاصة بالسياق إلثبات أهميته

  .أمر أساسي لصانعي القرار

  

على المستوى الدولي تّم اتخاذها ويمكن أن ُيبنى بيان المشكلة، من بين أمور أخرى، على قرارات 

الجمهور الى موضوع معّين /اإلعالموسائل باه حادث أو حدث يلفت انتأو على إتفاقية،  ستحداثكإ

دة أو ثغرات أساسية في بنية إدارة تحديد مخاطر محّدعلى أو  ،يتعلّق بإدارة المواد الكيميائية

كعدم ، )وطني موجزمثل إعداد (على المستوى الوطني تجري المواد الكيميائية من خالل عمليات 

  .في األغذية آفاتبقايا وجود  التأكّد من

  

  :تشمل األمثلة عن بيان المشكلة ما يلي

يتم إنتاج : )ن م ع(النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بالنسبة الى  - 

مواد كيميائية خطرة وإستيرادها واستعمالها من دون تأمين أي معلومات هامة عن 

الرفوف في كيميائية خطرة على بعض مواد  تتواجدفي بعض الحاالت، . مخاطرها

المتاجر مع بطاقات وسم غير مناسبة أو غير مكتملة أو بطاقات وسم مع بيان تحذير 

  .بلغات أو إشارات ال يفهمها الجمهور بشكل عام

 انبعاثتكون النتائج السلبية الناجمة عن : سجالت إطالق المواد الملّوثة ونقلها بالنسبة الى - 

المعلومات الخاصة بمكان حدوث هكذا عمليات  المواد الكيميائية في البيئة واضحة غير أن

 .فّعالةمضادة غير متوفّرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان تطوير تدابير  انبعاث
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  تحديد الهدف

بيان مقتضب هو والهدف . من خالل اإلستناد الى بيان المشكلة تحديد هدف خطة العمل يمكن

وليس طموحة  واقعيةن تكون األهداف ويجب أ). أي ما ستحقّقه(يصف الغرض من خطة العمل 

  . للغاية

  

  :تشمل أمثلة عن أهداف ممكنة ما يلي

  من االستخدام والتخزين PCB ثنائي الفينيل متعدد الكلورإلغاء  - 

تطبيق كامل لنظام وطني لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، يتماشى والنظام المتوائم  - 

  العالمي

 .ونقلها طالق المواد الملوثةإلسجل تطوير  - 

  

، طرفاً في إتفاقية ما على سبيل المثال، متى كان البلدف. في بعض األحيان، يتّم تحديد الهدف مسبقاً

في أحيان أخرى، يجب تحديد الهدف . حّدد الهدف، ما قد يالقيام ببعض اإللتزاماتعليه يتعّين 

سجل طبيق برنامج مثل وضع قطري معّين، كالرّد على مشكلة معينة أو قرار وطني لتاستناداً الى 

  .ونقلها إطالق المواد الملوثة

  

  ما هو بناء القدرات؟

  

في سياقات مختلفة وغالباً ما يجري ذلك من دون التفكير كثيراً " بناء القدرات"يتّم استعمال عبارة 

وعلى مدى السنوات القليلة األخيرة، إتّجه خبراء من بلدان مختلفة نحو اعتماد تعريف . في معناها

مجموعة "يمكن أن ُيفهم على أنه " بناء القدرات"ترك للعبارة وُيسّجل حالياً اتفاق عام مفاده أن مش

إتخاذ قرارات وتطبيقها على تعزيز قدرة األفراد والمؤسسات واألنظمة الضرورية لمن األنشطة 

  ".والقيام بوظائف بطريقة فاعلة وفّعالة ومستدامة
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  ل للوضع والثغراتإجراء تحلي: ب -2الوحدة 

  

  الوضع  لتحلي

ما هو الوضع أو الحالة السائدة التي سيتّم في إطارها تطبيق خطة العمل؟ ما هي البنية التحتية 

المتوفّرة حالياً؟ أين توجد التحديات وأي فرص متوفرة لبلوغ الهدف؟ يسمح تحليل للوضع بالرّد 

الرئيسة لتحليل للوضع  النتائجوتشمل . العملعلى هكذا أسئلة ويؤمن أساساً لمناقشة أولويات خطة 

 والكشف عن ى أساسهاتعزيز عالقات تعاونية عل/تحديد البنى المتوفرة ذات الصلة التي يمكن بناء

ين ناشطين هما جمع يمكن أن تُقسم عملية إجراء تحليل للوضع الى قسَم .التداخل المحتمل

  .المعلومات وتحليلها

  

ت التي يجب جمعها لتحليل الوضع، قد يكون من المفيد تفصيل الهدف للتعّرف الى نوع المعلوما

 د الكلورإلغاء ثنائي الفينيل متعّد"بة الى الهدف التالي نسعلى سبيل المثال، بال. على مستوى عام

لجهة المسائل القانونية  للبلد ي، سيكون من المهّم دراسة الوضع الحال"والتخزين خداممن االست

وقد . ذات الصلة واللوائح التنظيميةورفع التقارير  الرقابةلصلة مثل ممارسات واإلدارية ذات ا

من  صذات صلة مثل البنية التحتية للصيانة والتخلّ تشغيليةل ئفي مسا النظريكون من الضروري 

وهذا سيساعد في وقت الحق في تحليل الثغرات بين الوضع الحالي . وإنتاج بدائل، الخ المادة

  . ب فيهوالوضع المرغو

  

عمليات التواصل و ويمكن الحصول على معلومات لتحليل الوضع عبر مراجعة األدبيات

وقد ُيستعمل . لموقع، الخا وزيارة اإلجتماعات ضمن مجموعة/المقابالت أو النقاشاتو الشخصية

 يجبوال . ، كنقطة بداية جيدة للقيام بهذا التحليلارة المواد الكيميائية، إن توفّروطني إلدموجز 

  .أن يقتصر تحليل الوضع على مراجعة األدبيات أبداً

  

  

  

  

  



   الوحدة 2: تحديد الغرض من خطة العمل ومداھا

25 

  في األولويات النظر

  

فعلى سبيل المثال، كجزء من تحليل . في األولويات النظرفي خالل تطوير خطة عمل، يجب 

الوضع، يمكن أن تبدأ مجموعة العمل المكلّفة تطوير خطة عمل بتحديد مجاالت المخاوف ذات 

ابه، عند إجراء تحليل للثغرات، يمكن أن تكتشف المجموعة بعض الثغرات بشكل مشو. األولوية

فمثالً، عند تطوير خطة عمل حول الحّد من . هتمام بشكل أولويالالتي يجب أن تحظى با

، قد تقضي إحدى األولويات بنشر الوعي التي تّم إنتاجها عن غير قصد الملوثات العضوية الثابتة

المواد /وتتوفّر مجموعة متنوعة من األدوات. البلدية في الهواء الطلقحول مسألة إحراق النفايات 

حصول على بعض األمثلة، الرجاء مراجعة لل. اإلرشادية حول وضع األولويات لمساعدة البلدان

  . 4الملحق 
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  ما هو الموجز الوطني؟

  

امل للبنية التحتية الوطنية المتعلّقة بالجوانب إن الموجز الوطني إلدارة المواد الكيميائية هو تقييم ش

طبيعة المواد لفهم  كما أنه .القانونية والمؤسسية واإلدارية والتقنية إلدارة المواد الكيميائية

إنه شرط مسبق أساسي لبناء القدرات . الكيميائية المتوفّرة في البلد ومدى توفّرها واستعمالها

  . الوطنية بطريقة منتظمة

  

المشورة بشأن إعداد موجز وطني يمكن أن يساعد في تطوير تحليل للوضع في الوثيقة  تتوفّر

إعداد موجز وطني : "عنوانتحت معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث التي أعّدها اإلرشادية 
 ديةمذكرة إرشاوتتوفّر ايضاً  ".وثيقة إرشادية: لتقييم البنية التحتية الوطنية إلدارة المواد الكيميائية

 تحميليمكن . تحديث موجز وطني كجزء من خطة التطبيق الوطنية إلتفاقية ستوكهولم/حول إعداد

   www.unitar.org/cwm: هذه الوثائق من الموقع التالي

  

في حين أن كل خطة عمل ستختلف عن غيرها، يساعد طرح عدد من األسئلة األساسية في تنظيم 

  :وتشمل األسئلة ما يلي. تحليل الوضع

  التنظيمية ذات الصلة المتوفرة؟غير أو اآلليات /والقانونية ما هي الصكوك والسياسات  - 

 ؟القائمةما هي الوزارات والوكاالت والمؤسسات الحكومية األخرى ذات الصلة  - 

مصلحة العامة والهيئات العاملة في قطاع التي تُعنى بال مجموعاتالما هي الصناعات و - 

 ؟القائمةالبحث ذات الصلة 

) بما في ذلك النفاذ الى البيانات واستعمالها(هي البنية التحتية التقنية ذات الصلة ما  - 

 المتوفّرة؟

والجمهور  العاملون في الحكومة والعّمالي يتمتّع به ذما مستوى الوعي والفهم والكفاءة ال - 

 بشأن السبب وراء تطوير خطة عمل؟ 

 فّرة لتطبيق خطة العمل؟التي قد تكون متو) البشرية والمالية(ما هي الموارد  - 
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  تحليل الثغرات

الوضع فيها ال يلّبي  الجوانب التي يجب أن نتمكّن من معرفةاستناداً الى نتائج تحليل الوضع، 

ما الذي ": واإلجابة على السؤال –ضيات الممكنة ذات الصلة تالقائم الهدف الموضوع والمق
  "ينقص؟

  

ي مجال التشريع والتطبيق والقدرة التحليلية والموارد قد يشمل ذلك تحديد الثغرات أو الحاجات ف

  .المادية والبشرية، من بين أمور أخرى

  

أكثر اكتماالً للوضع القطري من خالل تحليل الوضع والثغرات، قد يكون من بعد تطوير صورة 

الهدف  وضعغير أنه إن تم . الوضع الحالي أدقّالمفيد أو الضروري تعديل الهدف ليعكس بشكل 

  . قضي بتعزيزهيواحد خيار  توفّر إاليقد ال ن خالل اتفاق دولي، م
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  وضع الغايات والمؤشرات: ج -2الوحدة 

  

  وضع الغايات

إستناداً الى تحليل الوضع والثغرات، يكون قد إتّضح ما هي الغايات التي يجب بلوغها لتحقيق 

  .ياتوهذا سيؤمن التوجيه الضروري لتحديد الغا. الهدف

  

المحّددة التي من المتوقّع أن تحقّقها خطة العمل  النتائجالغايات بطريقة أدقّ من الهدف على تنّص 

ما الذي يجب تحقيقه لإلنتقال من حيث نحن اآلن الى حيث نريد أن "اإلجابة على السؤال  –
كن أن يمكن تحقيق بعض الغايات فقط في نهاية المشروع في حين أن غايات أخرى يم". نكون؟

كما ناقشنا في وحدة (ويجب أن نبقي في أذهاننا مبدأ البدء بخطوات صغيرة . تتحقّق أثناء العمل

والغايات، تماماً كالهدف، يمكن تعديلها ). SMARTراجع ايضاً المربع حول أهداف ) (المقّدمة

  .متى كان ذلك ضرورياً

  

  :ملةذات صلة محتتجدون في ما يلي بعض األمثلة عن أهداف وغايات 

  

   ":والتخزين خدامإلغاء ثنائي الفينيل متعدد الكلور من االست"بالنسة الى هدف 

ثنائي الفينيل متعدد لكل أنواع خاضعة للمراجعة  ثنائي الفينيل متعدد الكلورجردة  إتمام - 

  2008رة والموجودة في البلد بنهاية العام المتوفّ الكلور

 .2009بحلول  المحّوالتفي  دد الكلورثنائي الفينيل متعبرنامج إلستبدال إعداد  - 

  

التطبيق التام لنظام وطني لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، يتماشى "بالنسبة الى الهدف التالي 

  ": والنظام المتوائم العالمي

  2007ز التنفيذ لتسهيل النظام الجديد بحلول العام تطوير تشريع يدخل حّي - 

  2008نية على النظام الجديد بحلول العام اإلنتهاء من تدريب كل األطراف المع - 
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  ": ونقلها سجل إطالق المواد الملوثةتطوير : "بالنسة الى الهدف التالي

  2007بشأن انبعاث المواد الكيميائية بحلول العام للمعلومات تبادل اإللكتروني التعزيز  - 

بحلول  إتمامهاوئية تطوير فترة اختبار لرفع التقارير بشأن عدد محدود من المواد الكيميا - 

 2008العام 
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  SMARTغايات 

  

قابلة  Aقابلة للقياس و Mدة ومحّد Sي أ" SMART "التطوير تسمى غايات  الُمحكمة إن الغايات

  . وقتترتبط بال Tو واقعية Rموافق عليها و/للتخصيص

  

من األهمية و. د نجاح خطة العملينبغي تفادي أي غاية تبدو مفرطة في الطموح إذ أنها قد تهّد

أو ضمن (بمكان بالتالي تقييم جدوى الغايات واختيار تلك القابلة للتحقيق بالوسائل المتوفرة 

مختبر تحليل "كمثال عن غاية غير قابلة للتحقيق ). الميزانية التي يمكن تعبئتها بشكل منطقي

 ."دوالر أميركي 10،000 تتجاوز وظيفي كامل للمعادن يتم إنشاؤه ضمن فترة السنة بكلفة ال

مرضية لخطة عمل تستند الى غايات غير قابلة للتحقيق الغير مخّيبة لآلمال والنتيجة ال وتقضي

هل "و" واقعي؟هل هذا " مثلويساعد طرح أسئلة بشكل منتظم . على ورق تبقى حبراًإنتاج وثيقة ب

النجاح في  ويتيح لها تحقيقة مركّزة تطوير خطة العمل على إبقاء الخط لدى" ؟سيكون هذا فعاالً

  .نهاية المطاف

  

  تحديد مؤشرات األداء 

على مؤشرات أداء لكل غاية  وضع يساعد. يمكن قياس نجاح خطة عمل بمدى تحقيقها لغاياتها

  .والتأكد منه اإلنجازقياس هذا تحديد 

  

ويمكن أن يتصدى . رن معلومات حول التغيييمكن تعريف المؤشر على أنه احصائية أو قياس يؤّم

: التوقيت) 3( مدى التغيير: الكمية) 2(و نوعه، طبيعة التغيير أ: النوعية) 1: (لعدد من العوامل

إن استعمال مؤشرات في مراحل متنوعة من تطبيق . فيه التغيير الوقت الذي من المفترض أن يتّم

مدى تقدمه نحو الغايات و فيه الوضع الذي هوخطة العمل يمكن أن يساعد فريق العمل على فهم 

  .المتعددة
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بعبارة أخرى، يمكن . وأن تكون بأدنى كلفة ممكنة البيانات القصوىالمؤشرات تكشف يجب أن 

تشمل ". ؟كيف سنعرف أننا بلغنا هذه الغاية: "تطوير مؤشرات من خالل طرح السؤال التالي

  :الة ما يليالمعايير التي يمكن استخدامها لتطوير مؤشرات فّع

يجب أن يكون المؤشر مالئماً لجهة الكلفة والتجهيز والمهارات والوقت الالزم : جدوىال - 

  للقياس

 يجب أن يعكس المؤشر ما يتّم قياسه بطريقة دقيقة: الصلة بالموضوع والدقة - 

 ن المؤشر من اكتشاف التغيير خالل الفترة الزمنية المرغوبةيجب أن يتمكّ: الحساسية - 

 ةتمل المؤشر أكثر من تفسير واحد حول ما يتم قياسه وماهييجب أال يح: عدم اإلنحياز - 

واضحة مستقلة عن الشخص  تشغيليةيجب أن يكون له تعريفات –جمعها  البيانات التي يتّم

 الذي يجري القياس

عدد المؤشرات المتّبعة لنتيجة محددة الحّد األدنى الضروري  أال يتعّدىيجب : المالءمة - 

 .جة النهائيةٍف الى النتيالتنّبه بشكل كا للتأكد من

   

المؤشر قد يكون على سبيل المثال، . بالعملإن المؤشرات األسهل للقياس هي تلك التي تتعلّق 

ثنائي الفينيل متعدد  يستبدليجب استبدال البرنامج الذي "الذي يمكن استعماله لقياس الغاية التالية 

ثنائي تحتوي على الت التي عدد المحّو" :ما يلي" 2020و 2008بين العامين محّوالت في ال الكلور

أن " : أما بالنسبة الى الغاية التالية". 2008والمستعملة كل سنة بعد العام  الفينيل متعدد الكلور

الوقت الالزم "يكون المؤشر يمكن أن ، "ب بشكل ناجح موظفي المختبرالمشروع سيدّرنبرهن أن 

  ."لتحليل المخبريإلجراء ا

  

المؤشرات التي تتطلّب جواباً بالنعم أو الال المقاربة األبسط لكنها قد تحتاج الى تقييم  غالباً ما توفّر

البرلمان اعتمد تشريعاً "، "نعم أو ال"يعطي جواباً على شكل وكمثال عن المؤشر الذي . ال للوقعفّع

  ".2008بحلول العام في المحّوالت ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلستبدال 

  

فالمؤشر المتعلّق  .مؤشرات أكثر تعقيداً ولكنها تكون إجماالً أكثر صعوبة وكلفةً قد تتوفّر

قد يكلّف بضعة مئات من الدوالرات  ثنائي الفينيل متعدد الكلور وأوران يفواللديوكسين لبالتعّرض 

قد  اولكنه واسعةاستعمال هكذا مؤشرات في خطة عمل ومن النادر . األميركية للقيام بقياس واحد
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يجب "فمثالً، قد يكون المؤشر الخاص بالغاية التالية . طاقغايات ضّيقة النون مفيدة بالنسبة الى تك

مستويات ": ما يلي "2011بحلول العام  اآلفاتبمبيدات  تلّوثالذي تعّرض ل كذاالموقع  إصالح

األعوام  فيمن القرى المجاورة تُقاس  تّم اختيارهانات غذائية ي عّيذات الصلة ف اآلفاتمبيدات 

، قد يكون من المنطقي أكثر االستناد الى قواعد في هذه الحالة". 2021و 2016و 2011 :التالية

غير أن بناء هكذا قواعد . الصحة كالتسّمم أو المرض المهنيالمترتّبة على بيانات حول آثار 

  .ة طويلة األمدمهّم يشكّلبيانات 
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  والموارد وغيرها والجدول الزمنياألنشطة : صيلالتخطيط للتفا: 3الوحدة 

  

   غايات التعلّم

نات والتفاصيل المختلفة بعد تحديد الغايات، تساعد هذه الوحدة المشاركين على اكتساب فهم للمكّو

  :ضّموهذا ي. التي يجب تطويرها من أجل إعداد خطة عمل شاملة

  

  اختيار أنشطة تلّبي بشكل فّعال غايات خطة العمل - 

 4مجموعة من تفاصيل التطبيق العملية ذات الصلة من خالل اإلستناد الىمل الع - 

والنظر في البراميجيات المتنوعة المتوفرة ( البيانيين ي غانت وبيرتالبحث في فائدة رسَم - 

 ).امإلعداده

  

 نقطة تركيز الوحدة 

  :تركّز هذه الوحدة على ما يلي

  تحديد األنشطة - 

 تقسيم األنشطة الى مهّمات - 

 تسلسل األنشطة والمهّمات في النظر - 

 لألنشطة واقعيةزمنية  أطرتقدير  - 

 لمشروعا استحقاقاتتطوير  - 

 تحديد الميزانية - 

 توزيع المسؤوليات - 

 عرض خطة العمل - 

  

  

  

  

  

                                                 
  . إشارة الى أن األدوات والتمارين المعروضة أدناه ليست مفروضة ولكن يمكن تعديلھا لتناسب حاجات ووضع بلد ما وغيرھا من المعايير  4
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 تحديد الخيارات وتقييمها

  

 مثالً، من تحديد ،وتتراوح مراحل عملية تطوير خطة العملمرحلة من الحاجة الى تحديد خيارات في كل  تبرز

 تتوفّرقد . اطشأصحاب المصلحة الذين يجب إشراكهم الى اتخاذ قرار حول المهّمات الضرورية لإلضطالع بن

فمثالً، يمكن أن تتوفّر الخيارات التالية . في كل خطة عمل ممكنة لبلوغ الهدف أو الغايةالمجموعة من الخيارات 

يمكن البلد، من بين ف .ارة السليمة للمواد الكيميائيةللقيام بإصالح تشريعي لتطبيق قانون فعاّل ومتكامل حول اإلد

إصالح القوانين المتوفرة وملء الثغرات بواسطة قوانين جديدة، ) 2(، شامل قانون جديد تطوير) 1(أمور أخرى، 

  .اإلبقاء على القوانين المتوفرة وملء الثغرات بمجموعة من القوانين الجديدة والمبادرات الطوعية) 3(أو 

  

، وتدابير )مثالً تعديل قانون حالي(فة الى ذلك، قد تشمل الخيارات خليطاً من التدابير، كالتدابير القانونية باإلضا

اإلضطالع بأنشطة ( تشغيليةوتدابير ) تطبيق خطة العملمكلّفين مثل التأكد من توفّر موظفين مؤهلين (إدارية 

  ).ّبق بنجاحلتأكد من أن الخيار قد طُلخاصة بتطوير القدرات /تدريبية

  

وهذا يشمل تقييم . *رة بشكل رسميفي بعض الحاالت، سيكون من الضروري تقييم الخيارات المختلفة المتوفّ

  :مثل) األخذ باإلعتبار الحاجات واألوضاع والموارد الخاصة بالبلد(الخيارات مقارنةً بمجموعة من معايير التقييم 

  

أو البيئية التي يجب التصدي لها /لبية الحاجات الصحية وهل يمكن الخيار ت: التوقيت/الجوانب الطارئة -

  الزمني المطلوب؟ اإلطاربشكل طارىء؟ هل يمكن تطبيق الخيار ضمن 

هل يمكن اإلضطالع بالخيار بصورة منطقية نظراً الى العوامل االجتماعية : الجدوى/الطابع العملّي -

 ؟واقعير واالقتصادية وغيرها؟ هل هناك عوامل أخرى تجعل الخيار غي

 هل يمكن تحّمل الكلفة المقّدرة لتطبيق الخيار ؟: القدرة على تحّمل الكلفة -

لخيار لتحقيق ادرجة وقع هي بالطريقة األمثل؟ ما الموارد يستعمل هل أن الخيار : الفعالية والفاعلية -

 الغاية؟/الهدف

 لخيار درجة وقع تستحقّ كلفته؟سيكون لهل :منفعةالكلفة مقابل ال -

 هل من الممكن قياس التقّدم باتجاه تحقيق الخيار؟: للرقابة القابلية -

  

  . 5يرد مثل عن أداة يمكن استعمالها لتقييم الخيارات في الملحق * 
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  تحديد األنشطة

  

. ، طّور المشاركون فهماً قوياً للوضع والثغرات وحّددوا غايات واضحة لخطة العمل2في الوحدة 

في بعض الحاالت، ستتصدى األنشطة لغاية . لبلوغ الغايات يةويمكن اآلن تطوير أنشطة ضرور

  .غايات متعددة تحقيقعلى  ،في حاالت أخرى ،واحدة فقط في حين تساعد

  

وهي ) 1راجع الملحق ( الهرمي في تسلسل خطة العمل العملإن األنشطة هي أعلى مستوى من 

عنصر من العمل على أنه د النشاط يمكن تحدي. له تفاصيل دقيقة يتعّين تطويرحّدد المسار الذي ت

  .عةموارد متوقّومتطلّبات وللنشاط فترة وكلفة . تّم في خالل مشروعي

  

واختيارها بالبدء أوالً بجلسة عصف ما تقضي إحدى المقاربات اآليلة الى تحديد أنشطة لمشروع 

/ ى بلوغ الغايةويمكن أعضاء فريق العمل التعّرف الى األنشطة التي ُيعتقد أنها تساعد عل. ذهني

يمكن جمع هذه االقتراحات ومقارنتها، ما يؤمن الئحة شاملة يمكن تقييمها من أجل . الغايات

أعضاء (وقد يكون من المفيد استشارة أشخاص . الة ومنطقية من األنشطةتطوير مجموعة فّع

   . خطط عمل مماثلة في الماضي في مجالخبرة  اكتسبوا) ، الخىفريق العمل، منظمات أخر

  
  يزانيةخاصة بالم ذات صلةفي ممّولين محتملين ومشاريعالنظر

  

ي أو) مرفق البيئة العالمية أو مثل المفوضية األوروبية(ُيعتبر التفكير في األشخاص الذين قد يمّولون خطة العمل 

ومنحة من معهد العالمية التابع لمرفق البيئة  التمكينيالنشاط مثل تمويل ( واقعياًنوع من الميزانية ُيعتبر ممكناً أو 

. هامش مالئم تتراوح ضمنه الميزانيةتمريناً مفيداً لضمان شمول خطة العمل على ) األمم المتحدة للتدريب والبحث

  

بعبارة أخرى، . هناك مسألة أخرى يجب التنّبه اليها وهي إن كانت األنشطة قابلة لإلستدامة بانتظار تأمين التمويل

متى تّم  مطلوبة، هل ستبقى األنشطة محّددةأطول من الوقت المتوقّع لتعبئة األموال ألنشطة إن تطلّب األمر وقتاً 

من األنشطة إن تم أولى مجموعة : تأمين الموارد؟ في هذه الحالة، قد يكون من المفيد التفكير في مساَرين ممكنَين

بين لصورة المفيدة هي صورة قطار وا. تأمين الموارد بسرعة ومجموعة مختلفة من األنشطة إن تأخرت الموارد

  . بسرعيتن مختلفتين هما يتحركانولكن انفسه وجهة السفروالقطاران يصالن الى . أكثر بطءاً وقطار إقليمي المدن
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  تقسيم األنشطة الى مهّمات

. نظراً الى أن األنشطة عناصر كبيرة بشكل عام، يجب تقسيمها الى مهّمات قابلة أكثر لإلدارة

تقسيم األنشطة الى مستوى يتيح لفريق العمل المكلّف تطوير خطة العمل تقييم الوقت  ويجب فقط

الموارد بشكل فّعال ويؤمن ما يكفي من المعلومات لألشخاص المسؤولين عن نشاط أو  تطلّباتوم

التخطيط  أهميةعلى  يلقي الضوء كثيرة بشكل مفرطإن تقسيم األنشطة الى تفاصيل . مهّمة محددة

وتشير التجربة الى أنه من . للمشروع نظرة شاملةالتوّصل الى ن الصعوبة بمكان ويجعل م

  . مهّمة لكل نشاط 20-10الصعب مراقبة أكثر من 

  

  المهّمات البسيطة القابلة للتطبيقالتعّرف الى 

  

 يدركونغالباً ما يكون األشخاص الذين يهتّمون كثيراً بمسائل إدارة المواد الكيميائية والذين 

. في المالك اإلداري األوسط وأاجة للتحسين هم األشخاص الذين يعملون على المستوى التقني الح

ما الذي يمكن القيام به على هذا المستوى والتركيز عليه في خطة العمل إلطالق جهد وطني 

منّسق يهدف الى تحسين سبل إدارة المواد الكيميائية في البلد؟ من دون إغفال الحاجة الى 

" العمل"على دعم والتزام رفيعي المستوى، هناك خطوات يجب القيام بها على مستوى الحصول 

في مجال إدارة يومياً األشخاص الذين يعملون  يرىعندما  أمور كثيرة قد تُنفّذ .تغيير ماإلحداث 

وفي حين تتطلّب بعض الخيارات دعماً على . المواد الكيميائية فرصاً للتحسين ويقررون التصّرف

 وعبر توفّرضافية، يمكن تحقيق خيارات أخرى بوسائل متواضعة إى السياسات وموارد مستو

 اًتراكمي اًأثر قد تسّجلجمعها، المهّمات البسيطة والقابلة للتطبيق، متى تّم ف. النية الحسنة والتفاني

باإلضافة . تظم على مستوى أوسعحداث تغيير منأو تعّزز بعضها البعض وبالتالي تساعد على إ

أي على كل مستويات اتخاذ " العمل"الى ذلك، يمكن تطبيق هذا المبدأ على مستوى يتعّدى مستوى 

  .  عملّي اإلضطالع بنشاطالقرارات عندما يمكن 

  

  اتالنظر في تسلسل األنشطة والمهّم

األنشطة والمهّمات الضرورية إلكمال خطة العمل، من المهّم تقييم مدى بمتى توفّرت الئحة شاملة 

. تباطها ببعضها البعض من أجل تحديد التسلسل الضروري للتطبيق وتحديد أي عالقات تبعيةار
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المهّمات التي /؟ ما هي األنشطةبها المباشرةالمهمات التي يمكن /بعبارة أخرى، ما هي األنشطة

  ات في الوقت نفسه؟المهّم/يجب إكمالها قبل أن تبدأ أخرى؟ هل يجب أن تبدأ بعض األنشطة

  

  قسيم العملبنية ت

  

تقسيم األنشطة الى أجزاء قابلة أكثر لإلدارة شائعة االستعمال التي تساعد على أداة التخطيط ال إن

ألنشطة ل هرمي تسلسل على أنهاوهي تشمل تصوير خطة العمل . هي بنية تقسيم العمل

الئحة ويتم تطوير بنية تقسيم العمل من خالل وضع الئحة باألنشطة أوالً، ووضع . والمهّمات

تحت كل نشاط بالمهّمات المختلفة المطلوبة لتنفيذ النشاط وهكذا دواليك الى أن يتم بلوغ مستوى 

  . البيانَيين ي غانت وبيرتكما أن بنية تقسيم العمل هي أيضاً أساس رسَم. التفصيل المرغوب

  

  مة بيئياًطن من مخزون مبيدات اآلفات البائدة بطريقة سلي 100إعادة توضيب وتخزين  :النشاط

الحصول على مواد توضيب حائزة موافقة األمم المتحدة ومناسبة لتخزين المواد : مهّمة       

  الكيميائية على المدى الطويل 

  )متى أمكن(إعادة توضيب مخزون المواد الكيميائية ووسمها : مهّمة       

  نقل المخزون الذي أعيد توضيبه: مهّمة       

    منشآت حسنة التصميم وآمنة وخاضعة للرقابة لفترة سنة/ينه في منشآةتخز :مهّمة       
    

  لألنشطة واقعيةزمنية  أطرتقدير 

وفي . مهّمة لينتهي أساسياً لتطوير خطة عمل فعاّلة/ُيعتبر تقدير الوقت الذي سيتطلّبه كل نشاط

لتعديل خطة العمل أثناء كن مستعداً (مهّمة في هذه المرحلة مجّرد تقدير /حين تكون فترة كل نشاط

إن مراجعة مشاريع سابقة . 5خطة العمل حرصاً على دقّةبشكل دقيق  المّدةتقدير  يجب، )تطبيقها

ليتعلّم  ليةًاوتشير التجربة الى أنها الطريقة األكثر فع الواقعيةالزمنية  األطرقد يعطي فكرة عن 

ن األنشطة أو المهمات ذات طبيعة الى جانب ذلك، عندما تكو .واقعيةالمرء كيف يخطّط بصورة 

تقنية، قد يكون من الضروري استشارة األشخاص الذين لديهم معرفة أو خبرة تقنية ذات صلة 

                                                 
ن الحسابات الخاطئة مثل التخلي عن أنشطة ومھّمات إن التقليل في تقدير الوقت المطلوب لنشاط أو مھّمة يمكن أن يؤدي الى مجموعة م  5

اساسية، عدم احتساب ترابط األنشطة والمھات بصورة دقيقة، عدم احتساب الوقت الضروري لطلب التجھيزات وتسليمھا، الفشل في النظر 
  .   في موارد متنافسة، كتعيين الشخص نفسه أو التجھيزات نفسھا ألنشطة أو مھمات متزامنة
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وقد اثبتت التجارب أنه مهما كان التخطيط حذراً، يجب احتساب وقت  .واقعيةللقيام بتقديرات 

  . غير متوقّعةإضافي تحسباً ألي أحداث 

  

الزمة لخطة العمل، سيكون باالمكان في هذه المرحلة تقدير تاريخ البدء إن توفّرت األموال ال

وعندما يتعذّر ذلك، يمكن . مهمة وأيضاً تحديد تواريخ محددة لكل منها/واالنتهاء من كل نشاط

  .استعمال نموذج مستقّل من التواريخ المحددة، كالشهر األول والشهر الثاني، الخ

  

  لمشروعا استحقاقاتتطوير 

المشروع هي نقاط مرجعية تمّيز بشكل واضح بين أحداث مختلفة في خطة العمل  ستحقاقاتاإن 

إنها نقاط محددة مسبقاً لمعرفة ما إذا كان المشروع . ويمكن استعمالها لمراقبة التقّدم أثناء التطبيق

دء بنشاط األبسط ألي مشروع التواريخ المتوقعة للب االستحقاقات تُعتبر. على المسار الصحيح أم ال

   6".البائدة اآلفاتجردة محّدثة بمبيدات "على سبيل المثال، . أو إلنهائه

  

  تحديد الميزانية

قد تشمل، من بين أمور أخرى، غالباً ما يحتاج تطبيق خطة عمل الى مجموعة من الموارد التي 

لتدريب خرى السفر وااألكالف األوقد تشمل . الموارد البشرية والمنشآت والتجهيزات والمواد

  . وغيرها

  

الموارد الضرورية لإلنتهاء من كل نشاط ومهّمات متعلقة به، يجب طرح  تمن أجل تحديد مدخال

  :األسئلة التالية

  ما هو عدد األشخاص الضروريين؟ - 

 الخبرة التي يجب أن يملكوها؟/ما هي المهارات - 

 هل من منشآت أو تجهيزات أو خدمات أو مواد معينة ضرورية؟ - 

 خاصة أخرى لم يتّم التطّرق اليها؟ اتمتطلّبهل من  - 

  

  .واقعيةواضحة عن مقتضيات الموارد ال مراجعة مشاريع سابقة فكرةً تؤمن

                                                 
لفارق ما بين مراحل المشروع والمؤشرات ھو أن مراحل المشروع تتيح مراقبة جدول تطبيق خطة العمل في حين أن المؤشرات إن ا  6

  . تقيس درجة فعالية خطة العمل لجھة تحقيق غاياتھا
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. من المهّم أن يتحلّى المرء بالدقة قدر اإلمكان عند تقدير متطلبات الموارد في هذه المرحلة

باإلضافة  .واقعيةغير فالجهات المانحة ذات الخبرة قادرة على التعّرف بسرعة الى أي تقديرات 

كل أثناء تطبيقه اخطر مواجهة المشروع لمش تضاءلالى ذلك، كلما كانت التقديرات دقيقة، كلما 

يمكن تحديد التفاصيل الدقيقة بشأن كل مورد عبر النظر ). أموال إضافيةوتضاءلت الحاجة الى (

  :الى ما يلي

يام لشخص عدد األ، )ة النشاطبما في ذلك إدار(المعرفة والمهارات : الموارد البشرية - 

  ، الكلفة التقديريةواحد

 نوعها، المساحة والوقت الالزمان، الكلفة التقديرية :آتنشالم - 

 نوعها، الوقت الالزم، الكلفة المقّدرة :التجهيزات - 

 ، الكمية، الكلفة التقديرية)مثل نفقات السفر والترجمة(نوعها  :الخدمات - 

 ريةيتقدالنوع، الكمية، الكلفة ال :المواد - 

 .مهارات فريدة، موارد، الخ :أي متطلبات خاصة - 

  

  . 7مهّمة يعطي فكرة عامة عن كلفة خطة العملنشاط وإن احتساب الكلفة اإلجمالية لكل 

  

إن كان المشروع لن ينال الموافقة على كل الموارد الضرورية، إبحث عن تسويات ال تهّدد هدف 

" ثنائي الفينيل متعدد الكلورتعزيز جردات "ل حول خطة عم حصلتفمثالً، إن . المشروع وغاياته

آالف دوالر فقط، يجب إعادة النظر في  10ألف دوالر أميركي على تمويل بلغ  25ميزانيتها تبلغ 

بدل من  لثنائي الفينيل متعدد الكلورعات لكي يكون الهدف تطوير جردة أكثر شمولية ودقّة التوقّ

أنشطة  من التمويل األمثل، البدء ببعض ان، مع تمويل أقّلكما أنه سيكون باإلمك. مثالية جردة

هذه األنشطة، إن  تؤديويجب أن . تطبيق خطة العمل التي يمكن القيام بها في مرحلة مبكرة

  . أو أكثر تحقيق غاية على األقل من غايات خطة العملالى أمكن، 

  

حديد األكالف المختلفة لخطة واردة أدناه، على تكما هي وقد تساعد مصفوفة متطلبات الموارد، 

  . عمل وتسجيلها

  

                                                 
  . يجب أيضاً أخذ الموارد العينية بعين اإلعتبار  7
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  مصفوفة متطلبات الموارد

  

تساعد في و أكالف خطة عملرسم خريطة بات الموارد هي أداة تساعد في إن مصفوفة متطلّ

وقد يستفيد أيضاً من هذه المصفوفة . جهود تعبئة التمويلفي العمل و ةإعداد ميزانيات خط

  . ويمكن أيضاً دمج الموارد داخل رسم غانت البياني. لعملتخصيص الميزانية ومراقبة خطة ا

  
أنشطة ومهّمات 

من بنية تقسيم 

  العمل

خدمات، مواد،  تجهيزات منشآت موارد بشرية

  الخ

كلفة الموارد   موارد خاصة

  اإلجمالية

  بيئياً  سليمةالبائدة بطريقة اآلفاتمبيداتمخزونطن من100إعادة توضيب وتخزين: النشاط

الحصول  :هّمةم

على مواد 

توضيب حائزة 

موافقة األمم 

 ومناسبةالمتحدة 

لتخزين المواد 

الكيميائية على 

  المدى الطويل

سائق مؤّهل 

أيام 10(

  )لشخص

  

 يوماً 20(عّمال 

  )لشخص

ايام  10  نفط  مواد توضيب  شاحنات نقل  

أجر /لشخص

كذا : يومي

  دوالر 

  

يوماً  20

أجر /لشخص

كذا : يومي

  دوالر

  

كذا : شاحنات

  دوالر

  

: مواد توضيب

  كذا دوالر

  

  كذا دوالر: نفط

إعادة : مهّمة

توضيب 

المواد  مخزون

متى (ة ئيالكيميا

  ووسمها) أمكن

 يوماً 40: عّمال

  لشخص

  

أيام  5(مدراء 

  )لشخص

 واقيةمالبس 

، رداء سروالي(

  )أقنعة، قفازات

يوماً  40      

أجر /لشخص

كذا : يومي

  دوالر

  

أيام  5

أجر /لشخص

كذا : يومي

  دوالر
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: واقيةمالبس 

  كذا دوالر

نقل : مهّمة

الذي  مخزونال

  توضيبه أعيد

سائق مؤهل 

 يوماً 16(

  )لشخص

  

 يوماً 56(عامل 

  )لشخص

  

ايام  8(مدير 

  )لشخص

يوماً  16  نفط     شاحنات نقل  

أجر /لشخص

كذا : يومي

  دوالر

  

يوماً  56

جر أ/لشخص

كذا : يومي

  دوالر

  

ايام  8

أجر /لشخص

كذا : يومي

  ردوال

  

كذا : شاحنات

  دوالر

  

  كذا دوالر: نفط

 هتخزين: مهّمة

في 

منشآت /منشأة

حسنة التصميم 

وآمنة وخاضعة 

للرقابة لفترة 

  سنة

مخزن 

وموظفون 

مكلفين الرقابة 

يوماً  730(

  )لشخص

منشآت تخزين 

على المدى 

  الطويل

تجهيزات 

نظام ( للمراقبة

  ...)إنذار، 

يوماً  365    

أجر /لشخص

كذا : يومي

  ردوال

  

كذا : منشآت

  دوالر

..........  

  

  
  .وليست شاملة توضيحيةإن األنشطة المفسّرة أعاله هي ألغراض : مالحظة

  . يشير الى عدد األيام بدوام كامل الضرورية إلتمام نشاط أو مهمة" شخصليوم : "مالحظة

. متواصل ليومين ونصفأيام أو شخَصين يعمالن بشكل  5ي شخص واحد يعمل لفترة نيع "أيام لشخص 5"  :مثالً

   .وريةرمن الضروري أيضاً تقدير كلفة كل يوم للشخص الواحد لكل نوع من الموارد البشرية الض
  .  مثالً، يوم واحد للشخص الواحد لمدير ما سيكون أكثر كلفةً من الوقت نفسه الضروري لعامل



 الوحدة 3: التخطيط للتفاصيل: األنشطة والجدول الزمني والموارد وغيرھا                                                   
 

42 

  توزيع المسؤوليات

عن إكمال كل نشاط ومهّمة بشكل مبدئي، على تحديد هوية الشخص المسؤول تساعد هذه الخطوة 

في . ما يثبت للجهات المانحة اإلتفاق واإللتزام المبدئيين اللذين أبداهما المشاركون في خطة العمل

، يجب أن )ونظراً الى أن الموارد المالية والبشرية قد ال تكون مؤمنة بكل مناسب(هذه المرحلة 

اإلتفاق عليه في هذه  كون مستعدين للمشاركة كما تّمنفترض أن المشاركين الذين تّم تحديدهم سي

  . تكييف المسؤولياتالحاجة الى في  أيضاً الخطوة ولكن يجب أن ننظر

  

  :ائل الرئيسة ما يليستتضّمن الم

  من يملك المعرفة المناسبة؟ - 

 التزام من مطلوب؟ - 

قدرات ومهارت وخبرات كل من أعضاء فريق العمل وأصحاب المصلحة  تّم أخذهل  - 

 وغيرهم بعين االعتبار قبل توزيع المسؤوليات عن األنشطة والمهّمات؟

 هل يفهم كل مشارك ما المطلوب منه؟ - 

  

  مصفوفة توزيع المسؤوليات

  

كما . يمكن استعمال أدوات متعددة لتسهيل هذه الخطوة، بما في ذلك مصفوفة توزيع المسؤوليات

  .يمكن دمج الئحة المسؤوليات ضمن رسم غانت البياني

  
أنشطة ومهّمات من 

  بنية تقسيم العمل

 :المنظمة/الشخص

  وزارة الزراعة

 :المنظمة/الشخص

  وزارة البيئة

  :المنظمة/الشخص

  وحدة تنسيق المشروع

  :المنظمة/الشخص

مجموعة اإلستشارة 

  التقنية

  يمة بيئياًلساآلفات البائدة بطريقة مبيداتمخزونطن من100إعادة توضيب وتخزين: النشاط

الحصول  :ةمهّم

على مواد توضيب 

موافقة األمم  حائزة

 ومناسبة المتحدة

لتخزين المواد 

الكيميائية على 

  المدى الطويل

اختيار مواد التوضيب   تنظيم النقل  

  (*) التي سيتّم استعمالها

إسداء المشورة حول 

  مواد التوضيب المناسبة

التخطيط لعملية إعادة   توظيف العّمال المناسبين    تأمين مالبس واقيةإعادة  :مهّمة
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مخزون توضيب  

المواد الكميائية 

 متى( ووسمها

  )أمكن

  

  (*) تنفيذ المهّمة مراقبة

  

  

  التوضيب والوسم

نقل : مهّمة

الذي أعيد المخزون 

  توضيبه

  اختيار شركة النقل    

  

  (*)مراقبة تنفيذ المهّمة 

إسداء مشورة حول 

شركات النقل القادرة 

على تأمين نقل آمن 

  د الخطرةللموا

في  هتخزين: مهّمة

منشآت حسنة /منشأة

التصميم وآمنة 

 وخاضعة للرقابة

  لفترة سنة

إسداء المشورة حول 

  المنشآت المحتملة

  اختيار المنشأة المناسبة

  

توظيف موظفي المخزن 

  (*) وإدارتهم

تطوير اقتراحات لمنشآت 

  ممكنة وتقديمها

  

  المراقبةتنظيم تجهيزات 

إسداء مشورة حول نوع 

المنشآت المناسبة 

   الرسم الهندسيوتصميم 

  

  . ةمنظمة لديها المسؤوليات األولية عن كل مهّم/تشير الى أي شخص) *: (مالحظة

  

  

  

   8خطة العمل عرض

  

  رسم غانت البياني
والرسم مفيد . يمكن استخدام رسم غانت البياني لتأمين نظرة شاملة بيانية سريعة عن خطة العمل

ال الى الجهات الممّولة المحتملة كما أنه أداة يستخدمها أعضاء ل بشكل فّععملنقل مضمون خطة ال

  ). المقدمة وحدةراجع (المشروع لتقييم جهودهم أثناء عملية التطبيق  المكلّففريق العمل 

  

  رسم بيرت البياني
لجدول عندما يكون من األهّم التركيز على العالقة بين األنشطة والمهّمات بدل من التركيز على ا

هذه األداة مفيدة . ، أكثر فائدةًالبياني البياني، المعروف برسم الشبكة بيرت قد يكون رسم الزمني،

  . أيضاً للتواصل بشأن خطة العمل وتطبيقها

                                                 
تطوير رسمي : مسودة دليل التدريببشأن إعداد رسَمي غانت وبيرت البيانيين في  يوفّر معھد األمم المتحدة للتدريب والبحث اإلرشاد  8

  www.unitar.org/cwm: راجع الموقع التالي .البيانيين غانت وبيرت
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 متّممة لبعضها البعضيؤمنان معلومات البيانيين سوياً،  عندما يتّم استعمال رسَمي بيرت وغانت

  ).  راجع وحدة المقدمة(دوله الزمني حول أنشطة المشروع ومهّماته وج

  

  نيل الموافقة على خطة العمل

في هذه المرحلة، يجب أن يصادق على خطة العمل أعضاء فريق العمل المكلّف تطوير خطة 

هذا يضمن الملكية وااللتزام بالخطة الحالية ويزيد بالتالي من احتمال تطبيق المشروع . العمل كافةً

  . بنجاح

  

  اءمة بين خطط العملالنظر في المو

  

عندما يتّم إعداد خطط عمل متعددة في الوقت نفسه كجزء من جهد أوسع، كإعداد خطة وطنية 

. لتطبيق إتفاقية ستوكهولم، من المهّم الحرص على التنسيق والمواءمة بين مختلف خطط العمل

  :مثالً

البنية والمصطلحات هل أن األجزاء المختلفة من خطط العمل مؤاءمة بما فيه الكفاية لجهة  - 

 والعناوين، الخ؟

إن تحديد هكذا  هل يمكن أن تكون بعض األنشطة مشتركة ألكثر من خطة عمل واحدة؟ - 

أنشطة مشتركة وتقسيمها لبلوغ مستوى المهّمات قد يساعد بشكل كبير في تطوير تقديرات 

الترافقي بين  وقد يكون من المفيد اللجوء الى اإلسناد. واقعية للموارد البشرية والمالية

أو القيام بتعليق عام ) داخل خطة عمل واحدة وبين خطط عمل مختلفة(األنشطة المرتبطة 

في النّص مفاده أنه قد تتوفّر إمكانيات للجمع بين األنشطة وأن هكذا إمكانيات ستتم 

 .مراجعتها بالتفصيل قبل التطبيق
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  تطبيق خطة العمل وتقييمها: 4الوحدة 

  

   غايات التعلّم

تقود هذه المجموعة من الوحدات المشاركين الى تسويق خطة العمل وتأمين الموارد واتخاذ 

  .الخطوات الالزمة لضمان تطبيق ناجح

  

  نقطة تركيز الوحدة

  :ما يلي تركّز هذه المجموعة من الوحدات على

  

  الحصول على التزام رفيع المستوى:  أ -4الوحدة 
  ملةتقييم العقبات المحت - 

 نشر الوعي بشأن المنافع المحتملة للقيام بالعمل وتعزيز االلتزام - 

 لية والبشرية المناسبةاتأمين الموارد الم - 

  

  والتقييممراقبة تطبيق األنشطة وال: ب -4الوحدة 
  ط لهاتطبيق األنشطة المخطّ - 

 والرّدوالتقييم  المراقبة - 

 رفع تقارير بالنتائج - 
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  التزام رفيع المستوى الحصول على: أ -4الوحدة 

  

خطة  تطويريجب الحصول على التزام صانعي القرار الوطنيين في المراحل المختلفة من عملية 

في النهاية عندما تكون وفي المراحل الهامة التي تّم تحديدها أثناء العملية، وفي البداية، : العمل

ت الرسمية والتوجيهات الوزارية تتوفّر أنواع مختلفة من اإللتزام كاإلتفاقا. خطة العمل انتهت

ل على التزام من صانعي القرار الخارجيين بعد صووقد يكون من الضروري ايضاً الح. وغيرها

  .الموافقة الوطنية نيل

  

  إللتزامأمام االمحتملة  تقييم العقبات

 العقباتتشمل إحدى المكّونات الهامة للحصول على التزام رفيع المستوى بتقييم العراقيل أو 

أولويات متنافسة قد تهّدد دعم خطة : ما يليل وعقبات ويمكن أن تتضّمن هكذا عراقي. المحتملة

أو غياب ( متداخلةالعمل، غياب الوعي بشأن الموضوع أو المسألة، صالحيات متعارضة أو 

قد يكون قد تّم مسبقاً تحديد هذه العقبات أثناء عملية تطوير خطة . متعلقة بخطة العمل) صالحيات

  .في حاالت أخرى، ستتطلّب انتباهاً أكبر. العمل والتصّدي لها

  

  نشر الوعي حول المنافع المحتملة للقيام بالعمل وتعزيز االلتزام

اتخاذ  من يملك سلطةالى خطة العمل وراء نوايا ال نقلفي هذه المرحلة، سيكون من الضروري 

  . مل طريقاً جيداً للبدء بتأمين التأييدوُيعتبر نشر الوعي بشأن خطة الع. القرارات بشأن تطبيقها

  

معلومات  المقترح وقد تضّم يمكن أن تؤمن خطة العمل بحّد ذاتها نظرة شاملة مقتضبة عن العمل

أولويات وطنية أخرى وملخّص مع والروابط  المرتقبةالمنافع و هالتطوير يمنطقساس ال، كاألهامة

والمهمات األساسية ونظرة  األنشطةمثل  الرئيسة خرجاتوالم 9عن كيفية تطوير خطة العمل

توزيع خطة العمل وتقضي إحدى األنشطة األساسية ب. والتقييم المراقبةشاملة عن إجراءات 

يؤثرون ألشخاص الذين على ابشكل حائز موافقة مسبقة و بطريقة مالئمة وفي الوقت المناسب

. إلستهداف جماهير مختلفة كما أنه من الضروري تعديل المواد. االموافقة عليه على عملية

                                                 
إن تأمين معلومات موجزة عن أصحاب المصلحة والوزارات وغيرھم من الجھات التي تشارك في تطوير خطة العمل، باالضافة الى   9

قد يُعتبر كسجل ) كعدد االجتماعات والدروس المستقاة والمعايير المستعملة لوضع األولويات، الخ(ت حول عملية التطوير بحّد ذاتھا المعلوما
  . تاريخي للعملية ويساعد في تشاطر المعلومات مع جھات مانحة محتملة
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مثالً ) 6راجع الملحق ، ةوزاريال المذكرة اإلعالميةأو ( لخطة العمل فالملخّص التنفيذي المقتضب

ستكون إجماالً كافية والمخرجات المرتقبة بعض األنشطة المقترحة ويشّدد على الحاجة للعمل الذي 

األكثر مالءمة لتعزيز خطة العمل من وقد يكون البيان الصحفي الوثيقة . لجمهور رفيع المستوى

  ).7راجع الملحق (خالل الصحافة المطبوعة أو للتواصل مع الجمهور بشكل عام 

  

صانعي القرار مع خطة العمل  مالءمةبشأن درجة تقضي إحدى المقاربات الممكنة للتواصل 

عمل أن تخدم أهدافاً وتعزيز االلتزام والتعاون بإلقاء الضوء على المجاالت التي يمكن فيها خطة ال

خطط تّم إعداد في حال التي يجب طرحها ذات صلة  األسئلةوقد تشمل األمثلة عن . وطنية متعددة

  :ما يلي العمل كجزء من خطة التطبيق الوطنية إلتفاقية ستوكهولم

من المواد  ةهل تضّم خطط العمل عناصر قد تكون مفيدة في إدارة مجموعة واسع - 

  أو المواد الكيميائية الصناعية بشكل عام؟ اآلفات اتالكيميائية، مثل مبيد

هل هناك عناصر يمكن استعمالها لتسهيل بلوغ أهداف وطنية في جدول أعمال التنمية  - 

المواد الكيميائية بالزراعة والصحة الخاصة بمسائل الاألوسع؟ مثالً، غالباً ما ترتبط 

 ).أدناه" مأسسة المشروع"حول  انةخراجع ال(مسائل الفقر بوالمياه والطاقة أو بشكل عام 

  

  تأمين موارد مالية وبشرية مالئمة

تنافس وست. هدف خطة العمل وغاياتها من دون تأمين موارد بشرية ومالية مالئمة تحقيقال يمكن 

األولويات الخاصة بإدارة المواد الكيميائية للحصول على موارد مع عدد من المسائل  دائماً

المسؤولين ) 10الداخليون والخارجيون(صانعو القرار يتعّين فقط أن يكون ال و. األخرى المشروعة

الى  خطة العمل تسعىفحسب وأن يفهموا األمور التي  واعينعن تأمين موارد مالية وبشرية 

  . بل عليهم أيضاً أن يعّبروا عن دعمهم عبر تخصيص الموارد المناسبةمعالجتها 

  

  :القضايا التي يجب النظر فيهامن بين 

من أجل بعض الموجبات على قطاعات غير حكومية مثل الصناعة  فرضهل يمكن  - 

  التخفيف من حدة األعباة الملقاة على كاهل الحكومة لجهة تطبيق خطة العمل؟

                                                 
ة في بناء القدرات لتأمين السالمة الكيميائية، راجع الملحق المؤسسات المانحة ووكاالت التنمية لجھة المساعد وجھات نظرلإلطاّلع على   10
8.  
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هل تحظى خطة العمل بدعم رفيع المستوى وهل سيتّم نقل هكذا دعم بشكل واضح  - 

 للجهات المانحة الخارجية؟

؟ هذا سيسمح للجهات المانحة بفهم القضايا األكثر إلحاحاً هل تشمل خطة العمل أولويات - 

 .في خطة العمل

    هل الحاجات لجهة الموارد واقعية وتم التفكير فيها بشكل شمولي قدر اإلمكان؟ - 

  
  مأسسة المشروع

  

في حاالت . في بعض الحاالت، قد تكون مأسسة المشروع أساسية لضمان نجاح خطة العمل على المدى الطويل

وهذا المفهوم . مناسبة" سسة المشروعأم"ى، قد يكون لخطة العمل نطاق خاص أو فترة محدودة ال تكون فيها أخر

األنشطة التي  اعتبارفهو يعني الحرص على  ،يذهب الى أبعد من تأمين الموارد المالية والبشرية لمرة واحدة

تمت مأسستها بنجاح ت عن خطة عمل المؤشرا تشملوقد . عمل الحكومةمن  اًطبيعي اًيشملها المشروع جزء

  . العمل، على سبيل المثاللإلشراف على  دائمة إنشاء هيئة وأطويل األمد من قبل صانعي القرار المالي اللتزام اإل

  

، سيكون البلد المخّصصة لخطة العمل ألنه، متى نفذت األموال اًدائم ضرورياللتزام اإل ُيعتبر، في اإلطار نفسه

  .لهذا الغرض العامة الميزانيةفي منتظم  باب اعتمادفيعمد مثالً الى عمل خطة البملتزماً 

  

من المهّم ايضاً البحث في الروابط بين المسائل الكيميائية ومجموعة من المسائل المرتبطة بها والخاصة بالتنمية 

أنظف تستقطب  المنافع االقتصادية لبيئةوحماية صحة اإلنسان،  االقتصادية واالجتماعية المستدامة مثل

تعزيز الزراعة المستدامة للسوق الداخلي واالمتثال للمقتضيات الزراعية والخاصة واالستثمارات داخل البلد، 

بالتصدير نحو األسواق الخارجية، والمساهمة التي يمكن أن تقوم بها إدارة سليمة للمواد الكيمائية لجهة تعزيز 

أنشطة إدارة المواد الكيميائية في  دمجوتقضي مقاربة مفيدة ب. مااإلطار التشريعي والخاص بالسياسات في بلد 

. الفقر أو استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية من للحّداألولويات الوطنية الشاملة مثل االستراتيجيات الوطنية 

نمية المستدامة بشكل مسائل الحّد من الفقر والتوبين مسائل إدارة المواد الكيميائية ويجب النظر في كيفية الربط 

  . تطبيق خطة العملمن مراحل عام في كل مرحلة 
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  والتقييم والمراقبةتطبيق األنشطة : ب -4الوحدة 

  

  تطبيق األنشطة المخطّط لها

ستناداً الى أنشطة ابعد أن نالت خطة العمل الموافقة والدعم، يمكن أن تبدأ مرحلة التطبيق 

تشمل الخطوات الرئيسة إلطالق عملية تطبيق خطة و. عملوتفاصيل تّم تطويرها في خطة ال

  :العمل ما يلي

  المشروع وأعضاء الفريق المكلّففريق العمل  رئيسإختيار  - 

مناقشة الهدف والغايات (تطبيق خطة العمل بشكل رسمي ب للبدءتنظيم اجتماع للفريق  - 

ل والموافقة واألنشطة والتحديات الممكنة وغيره لضمان فهم كل األعضاء لخطة العم

 )عليها

 ).بما في ذلك وسائل التواصل(الموافقة على ممارسات العمل وأساليبه  - 

  

من صفحة أو صفحتين لتلخيص الهدف استهالل قد يكون من المفيد أيضاً إعداد تقرير إطالق أو 

  . والغايات واألنشطة الرئيسة، الى جانب قائمة للمشاركين

  

   الرّدووالتقييم  المراقبة

ونظراً . لجدول الزمني المحّدد لهالخطة العمل  احتراممرحلة التطبيق الحرص على  اقبةمرتيح ت

الى أن عوامل مختلفة قد تؤثر على النوعية والوقت واألكالف المرتبطة بتطبيق خطة العمل، 

، القسم 3راجع الوحدة (لى مساره ايؤمن نظام إنذار مبكر الضمانة المطلوبة إلعادة المشروع 

  ).المشروع إلستحقاقاتص المخّص

  

  :تشمل األسئلة التي قد تساعد في مراقبة المشروع ما يلي

  وفق الجدول الزمني؟بالمراحل المحددة له المشروع  مّرهل  - 

 النوعية؟ أثّر ذلك علىمما كان متوقعاً وهل  تحدياًهل كانت بعض األنشطة أكثر  - 

 هل تخطّت األكالف المتوقعة في بعض الحاالت التوقعات؟ - 
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في مختلف ) بشكل أقصى هاوهدف( خطة العمل ايضاً من تقييم درجة النجاح في بلوغ غايات  بّدال

إن ). ج - 2المحددة في الوحدة (يمكن تحقيق ذلك عبر استخدام مؤشرات األداء . مراحل المشروع

  .اقد تّم بلوغه )وبالتالي الهدف(مؤشرات األداء، يمكن عندها القول أن الغايات  تأمينتم 

  

ن دلّت مؤشرات األداء على أنه لم يتّم تحقيق بعض الغايات، قد يكون من الضروري تقييم إ

وعلى المدى الطويل، يؤمن تقييم وقع المشروع . األمور التي لم تنجح وتطوير خطة عمل معّدلة

كتطوير خطط عمل مستقبلية (توجيه الجهود المستقبلية القادرة على فكرة عن الدروس المستقاة 

  ). قهاوتطبي

  

  :خطوات أساسية 3تستند عملية مراقبة خطة العمل وتقييمها الى 

آلية للبقاء على اطالع دائم بوضع  فريق العمل لرئيسيجب أن يكون : قياس التقّدم - 

 رئيس الفريقالمشروع، يعرف المكلّف من خالل التواصل مع أعضاء الفريق . المشروع

وقت المناسب وضمن معايير النوعية والميزانية في ال تُطّبقط لها إن كانت األنشطة المخطّ

المخطط له، والميزانية، الزمني دول جالمشروع وال استحقاقاتالى  استناداً(الموافق عليها 

باإلضافة الى ذلك، . المشروع هو قياس جيد لتقّدم المشروع استحقاقاتإن تحقيق ). الخ

، إستناداً الى مؤشرات األداء، تقييم فعالية المشروع في فترات محددة من الوقت سيؤمن

إذا كما يعطي فكرة عما حتى الساعة لجهة الوقع المتوقّع المحقّقة عن درجة النجاح  فكرةً

  . في نهاية المطاف كان المشروع يتّجه في االتجاه الصحيح نحو بلوغ الغايات والهدف

جب تحليل الوضع عندما ال يكون التقّدم والفعالية قد سارا وفق الخطة، ي: تحليل الوضع - 

 .سلبيةكانت أم إيجابية  ،لتحديد أسباب أي انحرافات

والتقييم ما هي األعمال اإلضافية  المراقبةقد تكشف نتائج عملية : تحديد العمل الضروري - 

 . خطة العمل وهذا قد يتطلّب تعديل. يح الوضعالضرورية لتصح

  

تيح نقل هكذا تقّدم بصورة تاس التقّدم ون المعلومات الالزمة لقيوالتقييم الفاعال المراقبة تؤمن

 تعديالتبّرر إدخال تو وغيرها منتظمة الى أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والجهات المانحة

  .   على خطة العمل
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  تحديث خطة العمل

  

يمكن تكييفها " حّية"نتذكّر أن خطة العمل ليست وثيقة جامدة بل يجب أن تكون وثيقة  من المهّم أن

عندما يكون هكذا تكييف ضرورياً، يمكن العملية التالية المساعدة في . لى أي انحرافللرّد ع

  :أسلسجعلها 

  

  مناقشة التغييرات المقترحة مع أعضاء الفريق - 

 االتفاق على الرّدلوضع الجديد وا لمواجهةمراجعة خطة العمل  - 

  . توزيع خطة العمل المعّدلة على أعضاء الفريق للحصول على موافقتهم - 

  

  

  رفع تقارير بشأن النتائج

، ذلك أنها تؤمن أداة هامة لمراقبة التقّدم وفي وقت الحق لتقييم الوقعكالتقّدم  حولالتقارير  تُستعمل

وتماماً كالنقاش حول الحصول على التزام، قد يكون . إطاراً معيارياً لمرحلة تطبيق خطة العمل

  . مختلفة لبلوغ جماهير) تقارير النهائيةوال(ن تقارير التقّدم ع بديلةنسخ  وضعمن الضروري 

  

  :   11تشمل تقارير التقّدم ما يلي

  الغرض من المشروع ونطاقه - 

ة والوقت وجوانب عيالتركيز على النو(المشروع  استحقاقاتتقّدم المشروع، بالنظر الى  - 

على النوعية والكمية وجوانب التركيز (ومؤشرات األداء ) الكلفة الخاصة باألنشطة

 )ت المتعلقة بالوقع المتوقّعالتوقي

 ن الخطة واألسباب األصليةعاالنحرافات  - 

 )متى أمكن(الخطة المعّدلة  - 

 التقرير المالي - 

 ).متى أمكن(الميزانية المراجعة  - 

  

                                                 
  )مسودة(كتيّب ورشة العمل حول التخطيط . 2004مقتبس من منظمة الصحة العالمية،   11
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بعد بلوغ النتائج المرجوة، يجب إقفال المشروع بشكل رسمي عبر إقفال الحسابات المالية 

  . لمشروع وتنظيم اجتماع أخير للفريقللمشروع وإعداد تقرير نهائي ورسمي عن ا

  

ُيعتبر التقرير النهائي أداةً مفيدة لتسجيل تاريخ المشروع بكامله والتشديد على ما حقّقه المشروع 

وبالتالي نقل النتائج الى أعضاء الفريق والجهات الممولة وكل األطراف األخرى المهتمة والمتأثرة 

  ).لى جانب تقارير التقّدم المختلفة أثناء التطبيقا(كما قد يطلبه ممّولو خطة العمل . به

  

  :قد يشمل التقرير النهائي ما يلي

  روع ونطاقهمشالغرض من ال - 

عبر (والوقع ) المشروع استحقاقات االستناد الىعبر (تقييم المشروع لجهة التطبيق  - 

 )استعمال مؤشرات األداء

 )قت، الكلفة، الخالنوعية، الو(االنحرافات عن الخطة األصلية وأسباب ذلك  - 

تقييم لمجموعة أولية من متطلبات الموارد المتوقعة مقابل تلك التي تم (التقرير المالي  - 

 )استخدامها وأسباب التغيير

 )دروس مستقاة(نظرة شاملة عن نقاط القوة والضعف في المشروع  - 

 الئحة بالمنشورات - 

 استنتاجات - 

  

نظام رسمي لرفع  اعتمادتّم يمحددة،  العمل ضمن اتفاقياتعند في بعض الحاالت، ال سيما 

  .التقارير
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 خطة العمل الهرمي ل تسلسلال: 1الملحق 
 
 

  

. خطة العملستعالجها وصف مقتضب للمشكلة المحّددة التي  بيان المشكلة  

 يركّز على الحاجة الى العمل

 بيان مقتضب يصف الغرض من خطة العمل الھدف

غاية .زمني محدد إطارحددة تتوقّع خطة العمل تحقيقها ضمن نتائج م غاية غاية 

لكل نشاط فترة زمنية . عنصر من العمل المنجز أثناء فترة المشروع
تتصّدى  في بعض الحاالت،. (متوقّعة من الموارد وكلفة ومتطلبات

غايات  تحقيقاألنشطة لغاية واحدة ف حين تساعد ف حاالت أخرى عل 

نشاط نشاط نشاط

مھّمة مھّمة ھّمةم  .عمل في مشروع إنها أصغر وحدة. تقسيم فرعي لنشاط
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  تحليل أصحاب المصلحة: أ -2الملحق 

  

وبغية تحديد هوية األشخاص . كهمراصحاب المصلحة وإشأبشكل مفّصل تحديد  1ناقشت الوحدة 

  :ألسئلة التاليةالذين قد يشاركون أو يريدون المشاركة، يمكن طرح ا

  

  من قد يتأثر بخطة العمل وألي درجة؟ - 

 ؟)المعلنة، الضمنية أو الخفية(ما هي اهتماماتهم ومواقفهم  - 

 من يملك المعلومات والخبرة أو وجهات نظر جديدة قد تفيد؟ - 

يشارك في مبادرات أو تخطيط مماثل؟ من يمكنه أن يساهم بشكل ناشط في /من شارك - 

 ديدة؟ هل يتمتعون بمهارات خاصة؟تطوير سياسة أو مشاريع ج

 جهود مماثلة في السابق؟/من أعرب عن إهتمامه بالمشاركة في مبادرة - 

 يكون مهتماً بإعداد خطة العمل؟قد من  - 

 المصالح المتأثرة تماشياً مع اهميتها؟ كل تّم تمثيلهل  - 

هل من الممكن أن يقوم بعض أصحاب المصلحة بعرقلة عملية اتخاذ القرار أو إحباط  - 

 التطبيق؟ إن صّح ذلك، ما الذي يمكن القيام به لتفادي ذلك؟

  

بعد التعّرف الى . يرد في ما يلي جدول مبسط يصنّف أصحاب المصلحة ويساعد في تحليلهم

أولئك الذين قد : فئات 4أصحاب المصلحة واهتماماتهم وغيرها، قد يكون من المفيد تقسيمهم الى 

لذين تحدد مشاركتهم الناشطة مصداقية المشروع، أولئك يرغبون في المشاركة بشكل كامل أو ا

الذين قد يرغبون في تأدية دور محدود، أولئك الذين قد يرغبون في البقاء على إطالع فحسب، 

  .في المسائل التنظيميةمفيداً هذا التصنيف  قد يكون. أولئك الذين ال يريدون المشاركة
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  من؟

  المصلحة صاحبإسم 

  ماذا؟

ات أصحاب المصلحة اهتمام

وموقعهم وصالحياتهم 

  الرسمية، الخ

  لماذا؟

  أسباب إشراكهم

  كيف؟

  الدور المحتمل
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  الئحة تحقّق بأصحاب مصلحة محتملين: ب -2الملحق 

  

  الوزارات المعنية باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
  

حماية البيئة واالقتصاد ليشمل كيميائية حقل متنّوع يمتّد من مسائل الصحة العامة إن إدارة المواد ال

وكنتيجة لذلك، تتمتّع مجموعة . والتجارة والعالقات الدولية العّمالوالصناعة والزراعة وحماية 

  .واسعة من الوزارات والوكاالت الحكومية بمسؤوليات تتعلّق بإدارة المواد الكيميائية

  

الوزارات المعنية بإدارة المواد الكيميائية أو التي تؤدي دوراً في هذا المجال  ضّميمكن أن ت

وزارات الزراعة والتجارة والجمارك واالقتصاد والبيئة والمالية والعالقات الخارجية والصحة 

وهناك هيئات حكومية أخرى . والصناعة والعدل والعمل واألشغال العامة واالتصال والنقل

، بما في ذلك تلك المسؤولة عن تطوير تهتّم بالموضوعقد ) أو المجالس المركزيةكالوكاالت (

والسياسات واألنشطة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية وتطبيقها أثناء  واللوائح التنظيميةالقوانين 

  .التلّوث ومراقبته بتجنّبأو الجوانب الخاصة /دورة حياتها و

  

وقد تلجأ البلدان الى تسميات مختلفة . ت باختالف البلدانيمكن أن يختلف توزيع المسؤوليا

  :في غالبية الحاالت. وكاالتها/لوزاراتها

  

  الغذاء لتأمينمسؤولة إجماالً عن استعمال المواد الكيميائية الزراعية  الزراعةوزارات  - 

و مسؤولة إجماالً عن التأكد من أن المواد الكيمائية ال تدخل البلد أ السلطات الجمركية - 

 ة والتعريفات الجمركيةيالحكوم واللوائح التنظيميةتغادره بشكل يتناقض 

تهتّم إجماالً بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة إلطالق المواد الكيميائية  البيئةوزارات  - 

 النفايات في البّر والجو والبحرإطالق و على شكل انبعاثاتفي البيئة 

ي تخصيص الموارد المالية لألنشطة المتعلقة بالمواد تؤدي دوراً مركزياً ف الماليةوزارات  - 

 الكيميائية
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تنّسق إجماالً كل الجوانب الدولية إلدارة المواد الكيميائية، مثل  الشؤون الخارجيةوزارات  - 

المشاركة في االتفاقات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي بعض الحاالت المساعدة 

 األجنبية

 واللوائح التنظيميةتهتّم عادةً بطبع القوانين  المنشورات/اتالمكاتب الحكومية للمطبوع - 

في وعي الوغيرها من الوثائق الحكومية وتوزيعها ويمكنها أن تؤدي دوراً في نشر 

 الجمهورأوساط 

مهتّمة بشكل رئيس بوقع المواد الكيميائية القصير والطويل األمد على  الصحةوزارات  - 

على الجمهور بشكل عام أو ) ة وحاالت التسّممبما في ذلك الحاالت الطارئ(الصحة 

 مجموعة محددة من السكان

الكيميائية وادخال تكنولوجيات  تهتّم إجماالً بانتاج المواد والمنتجات الصناعةوزارات  - 

 إنتاج أنظف

 واللوائح التنظيميةتهتّم إجماالً بتطوير القوانين  العدل أو الشؤون القانونيةوزارات  - 

ي عادةً بالمسائل المتعلقة بنفاذ الجمهور الى المعلومات وحماية وبتطبيقها وتتعاط

 شرعيةالمعلومات السرية الخاصة باألعمال والمسائل الجنائية وال

 اإلرهاب/األحداث/والحوادث

تهتّم إجماالً بمسائل الصحة والسالمة المهنيتَين لجهة استعمال المواد  العملوزارات  - 

 عملالكيميائية وتناولها في مكان ال

التنمية /واستخدام األراضي(تتعاطى بشكل رئيس بالتخطيط االقتصادي  التخطيطوزارات  - 

او قبولها، وهي قد  مساعدة إنمائيةمنح بأيضاً  تهتّميمكن هذه الوزارة أن ). المناطقية

تشمل المواد الكيميائية لالستعمال الزراعي أو المساعدة التقنية أو المالية لتطوير صناعات 

 الكيميائية أو المساعدة التقنية إلدارة المواد الكيميائيةالمواد 

التوجهات المستقبلية  اتخاذ القرار بشأنتؤدي دوراً هاماً في  العلم والتكنولوجياوزارات  - 

 العمل الذي يطال المواد الكيميائيةبث وبشكل غير مباشر وبحلوعملية تخصيص الموارد ل

يم استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وتتمتّع مسؤولة بشكل عام عن تنظ التجارةوزارات  - 

 عادةً بسلطة إصدار التراخيص التجارية ذات الصلة

تهتّم إجماالً بنقل المواد الكيميائية وتخزينها بشكل آمن اثناء مرحلة  النقلوزارات  - 

 .التوزيع
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  أصحاب المصلحة من خارج الحكومة
لعديد من يهتّم اوكنتيجة لذلك، . تقريباً اة العصريةتؤدي المواد الكيميائية دوراً في كل جوانب الحي

األفراد والمجموعات في المجتمع في طريقة إدارة المواد الكيميائية واستعمالها كما قد يتأثرون 

من المدراء –فاألشخاص الذين ينتجون المنتجات الكيميائية ويبيعونها ويستعملونها . بهذه الطريقة

يتحملون مسؤوليات تتعلّق باالستخدام المناسب  - ّبرات المنزلمدالصناعيين الى الباعة الى 

المرتبطة بالمواد ع فوقد يهتّم المستخدمون والعّمال وغيرهم بالمنا. السليمة تهاوبإدارلها والصحيح 

وتتطلّب خطة العمل الناجحة بالتالي مشاركة كل الجهات من خارج . هاكما وبمخاطرالكيميائية 

حكومي  برنامجبقى أفضل يأو تشارك، س/المصالح العامة والخاصة الدعم و إن لم تقّدم. الحكومة

     .حبراً على ورقمحكم التخطيط 

  

  : ، من بينهايمكن إيجاد غالبية أصحاب المصلحة في مجموعات متنوعة قابلة للتحديد

  الصناعية الجمعيات والمؤسسات - 

 )اونياتمثل المزارعون والجمعيات الزراعية والتع(القطاع الزراعي  - 

 نوبالجملة والموّزع الباعة - 

 أخصائيو الصحة العامة - 

 العّمال اتالعّمال واتحاد - 

مثل المجموعات البيئية ومجموعات حماية (المصلحة العامة التي تُعنى ب مجموعاتال - 

 )المستهلكين

 نومعاهد األبحاث واألكاديمي - 

 ئيةمنظمات النساال - 

 المجتمعات المحلية - 

  . المواطنون - 
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  مبادىء إلشراك أصحاب المصلحة في تطوير خطة العمل وتطبيقها: ج -2الملحق 

  

عن أهم المبادىء والعمليات التي يجب اخذها في االعتبار تجدون في ما يلي نظرة شاملة مقتضبة 

في الجهد اآليل الى إشراك اصحاب المصلحة إشركاً حقيقياً في عملية تطوير خطة العمل 

  . 12وتطبيقها

  

  الشفافية
فيها هيئات  تُكلّففي الحاالت التي . التعاون الناجح هو الشفافية يقف وراءدأ األساسي الذي إن المب

يساهمون في اتخاذ القرارات واالستماع الى آراء أصحاب المصلحة، يجب على األشخاص الذين 

عملية صنع القرار أن يعبروا عن آرائهم بشكل مناسب وأن تتم اإلجابة عليهم، خاصةً إن كان 

الشفافية، يجب من  تحقيق االستفادة القصوىبغية . رار الُمتّخذ يتناقض وما يسعون الى تحقيقهالق

بشكل مناسب األسباب التي دفعتهم الى اتخاذ القرار والعناصر  يفّسرواعلى صانعي القرار أن 

األسباب ا قراراً من دون توضيح وأي إذا اتخذ –إن لم يفعلوا ذلك . ذات الصلة التي تّم النظر فيها

في مشاركتهم المستقبلية  ر ذلكالثقة في أوساط الذين قدموا المعلومات وقد يؤث تغيبقد  - وراءه

  . في عمليات مماثلة

  

  الحرص على إيضاح األدوار والمسؤوليات 
ويجب أن يبدأ التنسيق مع . يجب أن تكون أدوار كل أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم واضحة

. قع القواعد األساسية للمشاركةافي الو تشكّل واضحة اصاتاختصأصحاب المصلحة بتطوير 

مثالً من خالل التوافق متى أمكن ومن قبل  –ويمكنها أن تركّز على كيفية اتخاذ القرارات 

إن كان أصحاب  االختصاصات أن توضحويجب . المسؤولين الحكوميين متى كان ذلك متعذراً

أو أن يحاولوا  الذين يمثلونهمومدخالت من  وماتتغذية إرتجاعية بالمعلالمصلحة سيحصلون على 

  .عن وجهات نظر من يمثّلون اإلعرابقصارى جهدهم، استناداً الى خبرتهم الخاصة، 

  

  
  

                                                 
، )2( 19ة، ، المجلة الدولية للتعليم والمعلومات البيئي"توصيات للتحسين: مشاركة عامة في تقييم الوقع البيئي"مقتبس من براندون تيرنر   12

2000 .  
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  مشاركة شاملة
بإشراك أصحاب المصلحة متى لتحسين مشاركة أصحاب المصلحة يقضي أحد العناصر الرئيسة 

من اتخاذ القرارات وتطوير خطة (لمواد الكيميائية عملية إدارة ا في كل مراحلأمكن وكان مناسباً 

، مهّماً للغايةوُيعتبر إشراك أصحاب المصلحة في مراحل مبكرة ). لتطبيق والمراجعةالى االعمل 

شراك أصحاب إوقد يؤدي . تطوير السياسات العامةتتعلّق بيتعّين اتخاذ قرارات  اخاصة عندم

سائل التي كان سيتم تجاهلها أو اعتبارها غير مهمة المصلحة في أقرب وقت ممكن الى تحديد الم

ولكن التي قد تكون ذات أهمية قصوى لبعض أصحاب المصلحة بشأن الموضوع بحد ذاته أو 

عندما تُسّجل مشاركة أصحاب المصلحة بشكل إضافةً الى ذلك، . لقرارات أو األنشطة النهائيةا

األشخاص الذين لم  يعجزالتطوير، غالباً ما حصري في المراحل الالحقة من مناقشة السياسات أو 

 نظراً الى أن اختيار قرارات بديلة أو متغيرات رئيسة  فيالتأثير  عنيكونوا موجودين في البداية 

  .القرارات الرئيسة قد اتُخذت

  

من أجل تسهيل المشاركة الشاملة، يجب أن تتم النقاشات مع أصحاب المصلحة الموجودين حالما 

إن (يجب أن يتمكّن أصحاب المصلحة الذين يعرفون حدود تأثيرهم أثناء العملية و. أمكن ذلك

. من تقديم مساهمتهم بحرية مع العلم بأن نصيحتهم قد ال تُعتمد دائماً) واضحة االختصاصاتكانت 

  .فيد استفادة كبرى من هكذا مشاركة بشكل عامتغير ان العملية برّمتها ستس

  

  باتجاَهينتواصل 
يجب ظيم االستفادة من مشاركة أصحاب المصلحة الشاملة في إدارة المواد الكيميائية، من أجل تع

فمشاركة أصحاب . أن تتوفّر دائماً عالقة تواصلية بين أصحاب المصلحة والحكومة وفي ما بينهم

تتمّيز بدفق  بل باتجاَهينالمصلحة الناجحة ستتأثر كثيراً إن لم تكن هذه العالقات تتمّيز بتواصل 

باتجاه اصحاب المصلحة ) أي الحكومة(للمعلومات باتجاه واحد من جانب صانعي القرار الرئيسين 

والتي ) والحكومة(تتوفّر اساليب متعددة لتسهيل قيام عالقة تفاعلية بين اصحاب المصلحة . الباقين

شمل وهي ت. كل مراحل إدارة المواد الكيميائية يمكن اللجوء اليها بشكل استراتيجي إلكمال

اإلعالم والعروض والمعارض واالستمارات والمسوح والخطوط  ووسائلكّراسات الدعايات وال

 اجتماعات المائدةالساخنة على الهاتف واالتصال الشخصي وضباط االرتباط واللجان االستشارية و

  . المستديرة وورش العمل واالجتماعات العامة والتحقيقات العامة
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  ي الوقت المناسبف الكشف عن معلومات مفهومة
يكمن عنصر آخر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على درجة مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة 

صحاب ألالمواد الكميائية وفعاليتها في تأمين معلومات تلبي بشكل كاف الحاجات المختلفة 

 وتُعتبر الوثائق المكتوبة بوضوح والمواد ذات الصلة ذات أهمية قصوى. المصلحة المشاركين

لجهة بناء خاصة  -للغاية كما أن تأمين المعلومات في الوقت المناسب مهّم. ألصحاب المصلحة

 ةأيضاً من معالجة العراقيل التي قد تطرحها اللغ وال بّد. الثقة مع الذين انضموا مؤخراً الى العملية

  .والغياب المحتمل للخبرة التقنية في أوساط أصحاب المصلحة

  

الموجهة ألصحاب  حتى المعلومات المكتوبة - ى المعلوماتالكافي ال على الرغم من النفاذ

بعض أصحاب المصلحة الطبيعة التقنية إلدارة المواد الكيميائية  دقد يج - المصلحة بشكل عام

أصحاب المصلحة الذين يشاركون على  وممثل قد يكونفي حين و. على البيئة محّيرة هاوآثار

يشاركون على مستويات أخرى قد ئل الكيميائية، غير أن الذين مستويات عليا معتادين على المسا

لة إدارة المواد الكيميائية دون أدنى شّك ألمس غير الكافيالفهم  وسيؤثّر. يكونون على اطالع أقّل

وتقضي وسيلة أخرى لتحسين إشراك أصحاب . األدبيات والوثائق ذات النوعية على توفّر

  .لهذه المسائل بتثقيفهم المصلحة الذين يعملون على التصدي

  

  تثقيف أصحاب المصلحة
تمكينهم من المشاركة بشكل أكثر بإدارة المواد الكيميائية  بشأنتثقيف أصحاب المصلحة يسمح 

وغالباً ما يكون بعض . صياغة نتائج أنشطة إدارة المواد الكيميائية وحماية مصالحهمفي  فعاليةً

غير مطّلعين بشكل مناسب على  ،ي مجتمع محليكالعّمال أو المقيمين ف ،أصحاب المصلحة

بما في  ،ويمكن استعمال أساليب متعددة لردم هكذا هّوة. دورهم المحتمل في إدارة المواد الكيميائية

ذلك برامج تدريب ألصحاب المصلحة ومشاركة مستندة الى جهاز الكمبيوتر ولغة بسيطة وخطوط 

كيانات يعتبرها أصحاب المصلحة ذات  أّمنتلما وك. هاتفية ومنشورات تثقيفية وأشرطة فيديو

باالرتياح عند المشاركة وثق أصحاب المصلحة بالمعلومات وشعروا ، كلما هكذا تثقيف مصداقية

  .في تطوير خطة العمل وتطبيقها
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  التمويل المناسب
ت مطّلعة للقيام بمساهما بعض أصحاب المصلحة، المزّودين بالمهارات والمواد الكافية قد ال يتمكّن

فقد تؤثر . بسبب نقص في الموارد المالية ةمشاركمن الوذات معنى في إدارة المواد الكيميائية، 

الموارد غير الكافية بشكل كبير على مشاركة بعض أصحاب المصلحة في إدارة المواد الكيميائية 

مراحل األولى فعلى سبيل المثال، في ال .وتقلّص فعالية مشاركتهم ومصداقيتها وتحبط مشاركتهم

بعض مجموعات أصحاب المصلحة  طلبتمن تطوير خطة عمل إلدارة المواد الكيميائية، قد 

مشورة تقنية حول خصائص الموضوع للتأكد من تحديد كل المسائل الرئيسة والجوانب المثيرة 

ب بعض األكالف، كأكالف السفر، التي يتكّبدها أصحا ثرباإلضافة الى ذلك، يمكن أن تؤ. للخالف

ال ، بشكل جدي المصلحة كجزء من عملية المشاركة على بعض مجموعات أصحاب المصلحة

ممثلي العّمال والقاطنين في المجتمعات المحلية والذين ال يملكون موارد شبيهة بموارد سيما 

  .كممثلي قطاع الصناعة ،المجموعات الخاصة

  

متعلقة بالمواد الكيميائية  عملفي حين يبحث المسؤولون عن تطوير سياسات وبرامج وخطط و

تخاذ القرارات، سيكون من السهل التوّصل الى بعض إمساهمة يقّدمها البعض في عملية عن 

حتى في هذا المجال السياسي الهام الذي هو إدارة المواد  ،القرارات بواسطة توافق المشاركين

هوية الجهة  ومتى إتّضحتطالما أن المشاركين يشعرون بأنه تمت معاملتهم كأنداد . الكيميائية

، يمكن أن تصبح هكذا عمليات خير وغيرها من القواعد األساسيةالتي تملك سلطة اتخاذ القرار األ

  .متكاملة للمواد الكيميائيةالإلدارة لالة ألرضية مستدامة أسساً فّع
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  بعض المقاربات الخاصة بإشراك أصحاب المصلحة: د -2الملحق 

  
صحاب مقاربات إشراك أ

  المصلحة

  حسنات  أمثلة  تعريف

جمع معلومات أساسية   باتجاَهينتواصل 

وإجابة في الوقت المناسب 

على أسئلة الجمهور 

  ومخاوفه

مسح، إستمارة، مجموعات 

مناقشة عبر اإلنترنت، 

ورش عمل، وثائق 

  ، وغيرهامناقشة

فرصة للتفاعل مع 

أصحاب المصلحة وتكييف 

التقييم للتصدي لمخاوف 

صورة أكثر محددة ب

  مباشرة

هيئة قصيرة األمد لديها   هيئات إستشارية

جمع آراء بتفويض 

الخبراء بشأن مسألة أو 

تقديم أنواع مختلفة من 

  الخبرات

مجالس استشارية علمية، 

لجان استشارية للخبراء، 

لجان استشارية حول 

  برامج

تشمل  مطّلعة تقّدم نظرة

أصحاب المصلحة  كل

وتوصيات، منتدى 

للتأثير على للجمهور 

  القرارات

إستشارة أصحاب 

  المصلحة

عملية مسّهلة لتعزيز 

 وتأمين مساهمةالحوار 

يمكن أصحاب . الجمهور

المصلحة المشاركة في 

  تصميم العملية وتطبيقها

 اجتماعات استشارية،

التحاور عن ُبعد عبر 

التلفزيون 

)teleconferencing( ،

مجموعات تركيز، 

اجتماعات في المجتمع 

  لي، جلسات استماعالمح

محترفين  ميّسرينإشراك 

لتوجيه النقاش والبحث 

عن مواضيع مشتركة 

لبناء الثقة وإبراز التزام 

الحكومة باالنفتاح 

  والشفافية 

عملية تشاركية يقبل في   شراكات

إطارها طرفان أو أكثر 

تحّمل مسؤولية مشتركة 

  لنواحٍ مختلفة من العملية

تنظيم مشترك لورش 

مشترك لمواد  عمل، إنتاج

تثقيفية، تقديم مشترك 

  لخدمة

على  الميّسرونيساعد 

. إسماع كل األصوات

يتبادل ممثلو المنظمات 

كة معلومات مع المشارِ

أعضائهم ويتصّرفون نيابةً 

  عنهم

إتخاذ قرارات بشكل 

  مشترك

مقاربة يتّخذ في إطارها 

طرفان أو أكثر قرارات 

حول سياسة أو برنامج 

طران أو عملية ويتشا/و

المسؤولية والمساءلة عن 

مجموعة عمل مشتركة 

لصياغة الوثائق اإلرشادية 

الخاصة بالسياسات، 

كل مجلس إدارة يضّم 

، برامج المصلحةأصحاب 

ُيشرك عادةً أصحاب 

المصلحة الرئيسين في 

مرحلة مبكرة ويتشاطرون 

  لكية العملية ونتائجها  م
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ثر من طرف، كيرعاها أ  النتيجة

اجتماعات موائد مستديرة، 

  بناء اإلجماع 

  
األول من تشرين ) 1المسودة (وثيقة إرشادية حول المشاركة في السياسات ". كندا - الصحة"مقتبس من : المصدر

  .1999أكتوبر /األول
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  )وأمثلةشرح مع (فة تطوير خطة العمل محتملة لمجموعات العمل المكلّ اختصاصات -3ملحق ال

  

 تضبة وخلفية المبادرةمقدمة مق -1

a. خطوط عريضة أساسية لخطة العمل 

b. لموضوع األساسيمرتبطة بامسائل رئيسة /القوى المحّركة  

 غايات مجموعة العمل المكلّفة خطة العمل -2

a. صياغة خطة العمل 

b. الحصول على دعم الوزارات بشأن تطوير خطة العمل 

 البنية التنظيمية -3

 :  همعنتفاصيل و تهمسسمؤو إسم األشخاص المذكورين أدناه ومنصبهم

a. رئاسة مجموعة العمل 

b. أمانة سّر مجموعة العمل 

c. أعضاء مجموعة العمل اآلخرين 

d. أو مؤسسات مرجعية آخرى /اشخاص و 

 مسؤوليات أعضاء فريق العمل المكلّف خطة العمل -4

  مسؤوليات رئاسة مجموعة العمل: 4-1

   هاورفع التقارير بشأنل ونتائج مخطط العمل الخاص بتطوير خطة العممراقبة التقّدم  -   

  تسهيل اجتماعات فريق العمل -   

  الحرص على إسماع صوت كل األعضاء  - 

  مسؤوليات أمانة سّر مجموعة العمل: 4-2

  تنسيق عمل المجموعة -   

  تنظيم اجتماعات فريق العمل واإلعداد لها -   

  والمواد إلجتماعات فريق العمل المكانتأمين  -   

  جتماعات فريق العمل وتوزيعهاإعداد التقارير إل -   

  فريق العمل المسؤول عنتدوين محضر اجتماعات فريق العمل ورفعه الى  -   

  ضابط ارتباط تمّر عبره المعلوماتتأدية دور  -   

  مسؤوليات األعضاء اآلخرين في فريق العمل: 4-3
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  مسؤوليات مشتركة  

  المشاركة في إجتماعات مجموعة العمل - 

 مانة سّر مجموعة العملرفع التقارير الى أ - 

 من يمثّلونهمرفع تقارير الى  - 

 تأمين الخبرة ومعلومات ذات صلة - 

 المساهمة في إعداد خطة العمل - 

  تطبيق المهّمات كما وافقت عليها مجموعة العمل - 

  :مسؤوليات أعضاء محددين

 إعداد بيانات حول مواضيع محددة - 

 ترؤس االجتماعات بصورة دورية/إستضافة - 

 غيليةتشاإلجراءات ال -5

  الئحة بالمواقع والجدول الزمني إلجتماعات مجموعة العمل - 

 )إن لزم األمر(إنشاء مجموعات عمل فرعية  - 

 تدوين محاضر االجتماعات - 

 عملية ترؤس االجتماعات بصورة دوريةبتفاصيل تتعلّق  - 

 )مستديرة، ندوة مائدةمثالً إجتماع (آلية المناقشة  - 

 )عاإلجمابمثالً (إجراءات اتخاذ القرارات  - 
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  األولويات وضعأداة : 4الملحق 

  

ضع برنامج األمم وفعلى سبيل المثال، . تتوفّر إرشادات وأدوات متنوعة تتيح وضع األولويات

ألولويات كجزء من إعداد خطة تطبيق احول تقييم  يةإرشادبيئة والبنك الدولي وثيقة المتحدة لل

  . 13"نية إلتفاقية ستوكهولمطي لتطوير خطة تطبيق وإرشاد مرحل"وطنية إلتفاقية ستوكهولم بعناون 
  

 .ذات أهميةمجاالت أو مسائل لترتيب يرد أدناه مثال عن أداة لوضع األولويات يمكن استعمالها 

مقارنة  تتيحقرار الخاصة بالهذه األداة، تّم تأمين مجموعة من المعايير البسيطة في ما يتعلّق ب

تقّررها غير أن أفضل مجموعة من المعايير هي تلك التي . تهامختلف المسائل وتحديد درجة أولوي

  . مجموعة العمل وتوافق عليها

  

  األولويات وضعمصوفوفة 

  

سّهل يكل منها ول النسبية هميةألالمعايير التالية مقارنة بسيطة ل على أساسالمسائل  ترتيبتيح يس

غير أن . أكيد عليها أو مراجعتهاجماعية إضافية حول وضع األولويات والت إجراء مناقشةبالتالي 

التي قيم ال احتسابكما أن . فهي أوالً وآخراً أداة تقييمية ابحد ذاته غايةًهكذا أداة ال يجب أن تُعتبر 

  .كل معياروزن لن يأخذ باالعتبار يرتبط كل منها بمسألة 

  
  )ج( األولوية ترتيب  المعيار  ةالمسأل

القلق مستوى   )أ(حجم المشكلة   
   )ب(يره الذي تث

القدرة على التصّدي بشكل مناسب 
   )ب( للمسألة

  

          1المسألة 

          2المسألة 

          3المسألة 

          4المسألة 

          5المسألة 

           6المسألة 

  

                                                 
  www.pops.int/documents/implementation/nips/guidance/default.htm: راجع الموقع التالي  13
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  محلي، اقليمي، وطني أو عالمي: ضع) أ(

  مرتفع أو متدني، متوسط: ضع) ب(

المشاكل األكثر /المشكلة= 1( 5الى  1من ها البلد ترتيباً نسبياً للمشكلة التي يواجهاستعمل ) ج(

يمكن استعمال  .)المشاكل التي تقع في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، الخ= 2خطورةً، 

  .  الترتيب نفسه لمسائل مختلفة متى كان ذلك مناسباً

  

خطة  تّم في مراحل مختلفة من عملية تطويريمكن أن توضع األولويات  نظراً الى أن عملية

يمكن استعماله إجماالً بعد تحليل . للجدول أدناه فائدة محدودةفوبالتالي في سياقات مختلفة،  ،العمل

قد تتوفّر معايير في حاالت أخرى، . لتحديد األولوياتمخصصة ورشة عمل في خالل للوضع أو 

غب بلد ما فمثالً، كجزء من إعداد خطة وطنية لتطبيق إتفاقية ستوكهولم، قد ير. أكثر مناسبة

لحاح إالمعايير المفيدة في هكذا تمرين درجة قد تشمل و. بوضع األوليات الخاصة بخطط عمله

تعاضد مع أولويات وطنية الالمسألة والقيود الزمنية لتحقيق الموجبات الخاصة باالتفاقية أو فرص 

  ). مثل الحّد من الفقر ومسائل صحية(أخرى 
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  يم الخيارات أدوات تقي: 5الملحق 

  

  مصفوفة تقييم الخيارات 
كما ناقشنا . مصفوفة تقييم الخياراتإن إحدى األدوات التي يمكن أن تسّهل تقييم الخيارات هي 

ومن الضروري بالتالي النظر في . أعاله، يمكن استعمال مجموعة من المعايير لتسهيل هذا التقييم

في المثل  والموارد الوقعتّم اختيار  وقد. سبةاالسياق الخاص لخطة العمل وتحديد المعايير المن

  . ألغراض توضيحيةأدناه 

  

في هذا المثل، يمكن تقييم كل خيار وفقاً لدرجة وقعه والموارد التي يتطلّبها، ما يساعد في إجراء 

الموارد "ير شوت. ع للخيار على خطة العملالى األثر اإليجابي المتوقّ "الوقع"ويشير . المقارنة

قبل تقدير متطلبات الموارد، من المفيد تحديد . الخيار تمامالى الموارد الالزمة إل "يةالضرور

نظراً الى أنها قد تشمل كلفة اليد العاملة والوقت الالزم لتدريب المشاركين " موارد"عبارة 

  واألموال لنفقات المواد واستخدام موظفين أخصائيين، الخ

  

لتي تتيح أعلى مستوى من المردود لتعّرف الى الخيارات االخيارات في المصفوفة با تنظيميسمح 

أي  – ضئيلةموارد /كبيروقع تتمّيز بربع األعلى األيسر هو المنطقة التي موال. 14أدنى كلفةمقابل 

أي  – كبيرةموارد /ضئيلالمنطقة ذات وقع  وربع األسفل األيمن همفي حين أن ال جاذبية،األكثر 

موارد /ووقع كبير ضئيلةموارد /ضئيلوقع (أما المربعان الباقيان . الخيارات التي يجب تفاديها

تَين المنطق هاتينالخيارات التي تقع في  انتقاءان بعض عالمات االستفهام ألن ، فهما يضّم)كبيرة

خطة العمل وهدفها على المدى  اتجاهساس أيمكن على األرجح القيام بذلك إال على وال أصعب 

  .طويل

  

  

  

  

  

                                                 
فعلى سبيل المثال، قد تتوفّر موارد . خيار، استناداً الى المصفوفة، ليس واضحاً تماماً ولكن يجب تكييفه وفق كل سياق" أفضل"إن اختيار   14

  .قد يكون من المستحين اختيار الخيار الذي يؤدي الى الوقع األكبر مع أنه يتطلّب الكثير من المواردھامة في بعض الحاالت و
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في محتملة للخيارات الواردة أعاله التقييمات لتعداد كل اللتفسير هذه األداة، تّم استخدام المصفوفة 

فّعال بشأن اإلدارة السليمة للمواد ولقيام بإصالحات تشريعية لتطبيق قانون متكامل مثال ا

  . الكيميائية

  

  .وسط المربع األعلى األيمنفي تطوير قانون شامل حول المواد الكيميائية  -1

 إصالح القوانين القائمة وملء الثغرات بواسطة قوانين جديدة -2

اإلبقاء على القوانين القائمة وملء الثغرات بمجموعة من القوانين الجديدة والمبادرات  -3

 .الطوعية

  

  تحليل متعّدد المعايير
ر عبر استعمال أكثر من د المعاييتحليل متعّد بإجراءتقضي إمكانية أخرى لتقييم الخيارات 

هذه األداة أيضاً، يجب اختيار المعايير المناسبة وفق  عند استعمال. ين كما يرد أدناهتمتغيرتَين إثن

  .الوضع الخاص

  

المستندة الى المجموعة التالية من المعايير من خالل استعمال هذه األداة، ستتيح خيارات التقييم 

بالتالي النقاش  تسّهلت النسبية لكل من الخيارات ويجب أن مقارنة بسيطة للحسنات والسيئا إجراء

زمةموارد ال  
 

 ضئيل 

كبير 

 كبيرة   ضئيلة
 

 

 وقع

 

+

-  ?

?   
1 

2  

3
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. فهي أوالً وآخراً أداة تقييمية ابحّد ذاته غايةًغير أنه ال يجب اعتبار هكذا أداة . داخل المجموعة

   . كل معيار وزنوحده األخذ باالعتبار  يتيحفجمع األرقام المرتبطة بكل خيار ال 

  

  4ار خي  3خيار   2خيار   1خيار   معيار

  1  2  3  4  التوقيت/درجة اإللحاح

  5  4  3  1  الجدوى/الجانب العملّي

  2  3  4  4  القلبلية لتحّمل التكاليف

  1  2  4  2  الفعالية والفاعلية

  

  شّدة الخياربمعيار يعارض = 1

  معيار يعارض الخيار= 2

   هوال يؤيدالخيار معيار ال يعارض = 3

  معيار يؤيد الخيار= 4

  الخيارمعيار يؤيد بشدة = 5
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  مبادىء مقتضبة حول المذكرة اإلعالمية الوزارية: إطالع وزير: 6الملحق 

  

 تطلّبيكل المسائل التي ال يتيح لهم وقتهم الضّيق اإلطّالع على نظراً الى طبيعة عمل الوزراء، 

د من الوزارية في العدي المذكرات اإلعالميةوقد تطورت . اتخاذ قرارات مطّلعة البعض منها

 على مسائل هامة البلدان كأداة فّعالة إلطالع الوزراء وغيرهم من الموظفين الرفيعي المستوى

  .بشأنها والتقّدم بتوصيات

  

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، يجب نقل التفاصيل ب تتعلّقبتطوير خطط عمل ما عندما يقوم بلد 

قصوى عندما تكون القرارات  الواضح أهميةًويرتدي التواصل . بشكل منتظم الى كبار المسؤولين

  . ية في البلدئالمواد الكيميا في مجالضرورية وهي تؤثر على التوّجه المستقبلي للعمل 

  
  العنوان                      التاريخ                 

  :الموضوع

-   

  :الخلفية

-   

  : الوضع

-   

  :اتالتوصي

-   

-   

  :العمل أو القرار الموصى به

  

 سم، المنصب، رقم الهاتف، التوقيعاإل

  :ما يلي المذكرة اإلعالميةيجب أن تؤمن 

  بيان مقتضب عن الحالة أو الموضوع -

المعلومات األساسية حول الخلفية والوضع  -

 الحالي 

، المرغوب فيهاالتوصيات المقّدمة أو التوجهات  -

 . إن كان من توصيات أو توجهات
 

لصفحتين ويجب أن ا مذكرة اإلعالميةيجب أال تتخطى ال
  . تكون واضحة ودقيقة

  
إال إن طُلب القيام  النقاط قبل كل جملةيجب استعمال 

 المذكرة اإلعالمية تاريخاً تحمليجب أن . بغير ذلك

  . بشكل واضح

  

مع عناوين  مذكرة إعالمية الى اليساريرد مثال عن 

   .ممكنة
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 ويجب أن. تماشياً مع إجراءات الوزارة المذكرة اإلعالميةعلى يجب أن يوافق كبار المسؤولين 

ومنصبه ورقم هاتفه  مذكرة اإلعالميةإسم المسؤول الذي أعّد ال: التفاصيل التاليةها رد في أسفلت

  . الى جانب توقيعهما ورقم هاتفهوإسم الشخص الذي وافق عليها ومنصبه 
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  عناصر البيان الصحفي: 7الملحق 

  

مثل مشروح لبيان صحفي يمكن استعماله للترويج لخطة عمل أو للتخطيط لحدث أو أي  يرد أدناه

  .موضوع هام آخر يتعلّق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يتعّين إطالع الجمهور عليه

  

 : إسم المؤسسة مطبوع على الورقة -

  .أخرى أي ورقة رسميةالبيان الصحفي على ورقة تحمل إسم الوزارة أو  يجب صياغة

 :للبيان الصحفي معياريةمقدمة  - 

 للنشر الفوري 

 :أورد العنوان ورقم الهاتف. بمن اإلتصال لمزيد من المعلومات - 

  :االتصال ب

  :المسؤول اإلعالمي

  :قسم التواصل الحكومي، الوزارة المسؤولة

 :إسم الشخص وعنوانه

 :عنوان مقتضب يلفت انتباه القارىء -

 "ماية المواطنين والبيئة من المواد الكيميائية الخطيرةالبلد كذا يضع خطة لح: "مثالً

 :كلّها إبدأ بالمكان والتاريخ، تليهما مقدمة تغطي النقاط الرئيسة -

 إسم المدينة، إسم البلد، التاريخ والسنة

 ):من المستحسن أن يكون وزيراً( إقتباس من ممثلمن المفيد ذكر  -

تحقيق متى تّم تطبيقها، خطوة ملموسة باتجاه  ستكون هذه الخطة الجديدة،: "إقتباس بسيط مثل

 ."بلدنافي التنمية المستدامة 

 :معلومات عن سبب أهمية هذا الحدثأضف  -

كجزء من  اآلفاتتّم تطوير خطة العمل هذه حول مبيدات " :معلومات عن الخلفيةبعض ال

ويسرية، معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، بتمويل من الحكومة السيضطلع به مشروع 

. إستدامتهتأمين لتطوير برنامج وطني متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ول

التخطيط والعمل مع كل قطاعات الحكومة والمجتمع ببلدنا للسماح لإنها عملية جديدة ُصّممت 

يتعّرض . ميائيةبهدف تعزيز قوانيننا وسياساتنا وممارساتنا الخاصة باإلدارة السليمة للمواد الكي
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هذه الخطوة، متى ستساعد و. خطيرة بشكل غير ضرورياألفراد والبيئة سنوياً لمواد كيميائية 

 أنالتخفيف من األذى الناتج عن المواد الكيميائية أو تفاديه في حين تضمن تّم تطبيقها، في 

سيبدأ في بلدنا  إن المشروع الذي. تأمين منافع متعددة لمجتمعناسيستمّر في استخدامها اآلمن 

 ".   2005سبتمبر /سينتهي في أيلول 2004مارس /في آذار

 :بإعطاء إسم آخر يمكن اإلتصال بهاختم  -

)" أرقام الهاتف، البريد اإللكتروني/اإلسم، رقم(للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال ب "

  .)توفّرمتى (
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  ةات المانحهوجهات نظر الج: 8الملحق 

  

اكتساب خبرة هامة لجهة بناء القدرات من أجل اإلدارة السليمة للمواد  على مّر السنوات، تّم

اعترافاً بذلك، تّم جمع بعض وجهات نظر المؤسسات المانحة والوكاالت التنموية . الكيميائية

وجهة نظر : مساعدة في بناء القدرات للسالمة الكيميائيةال"مؤخراً في وثيقة حملت العنوان التالي 
  :  تشير أهم الرسائل في هذه الوثيقة الى ما يلي ".15اإلنمائيةالمؤسسات المانحة ووكاالت المساعدة 

  

، اإلنمائيما في مجال التعاون في سياسة الحكومة، ال سّيبشكل أفضل  التشديدمن المهّم  - 

التناول  أهمية وتوضيحالقيمة الُمضافة للسالمة الكيميائية لحماية الصحة والبيئة على 

شرط مسبق أساسي للتنمية االقتصادية  بصفتهماللمواد الكيميائية  يناآلمنَ واالستعمال

   .واالجتماعية المستدامة

مسائل مستقلة بل يجب  هيال يعتبر المانحون إجماالً أن مسائل إدارة المواد الكيميائية  - 

، مع األخذ باالعتبار اإلنمائيةكأجزاء ال تتجزأ من برامج ومشاريع المساعدات  اعتبارها

تالي، يجب أن ترتبط وبال. من بين أمور أخرى المسائل االقتصادية والثقافية واالجتماعية

الوطنية  االقتراحات الخاصة بمشاريع السالمة الكيميائية بشكل منطقي باالستراتيجيات

عشرين وخطة للتنمية المستدامة في البلدان المستفيدة، وفقاً لجدول أعمال القرن الحادي وال

ة وغيرها من الصكوك ميقمة العالمي للتنمية المستدامة وأهداف األلفية للتنعمل ال

 . واإلعالنات الدولية ذات الصلة

بوجوب مشاركة المنتجين والموّزعين  اإلنمائيةيجب أن تعترف مقاربات المساعدة  - 

 ،هم فيهامساهمتوجوب وللمواد الكيميائية  والمستخدمين والحكومات في اإلدارة السليمة

. لمشاريع المقترحةفي بعض ا ،كان ذلك ممكناًووجوب مشاركة المنظمات الدولية، متى 

لكافة أصحاب المصلحة في برامج  مساهمات العينية والخاصة بالميزانيةالوهذا يشمل 

المؤسسات /ما إذا كان البرنامج يؤثر على األنشطة القائمة حالياً أو اآلليات ، مثالًالعمل

 .وجودةالم

أصحاب المصلحة بشكل مباشر يجب أن تحرص مشاريع بناء القدرات على أن تطال  - 

عندما يتم مثالً اختيار . بمناولة المواد الكيميائية واستعمالها يقومونالمستهدفين الذين 
                                                 

: ويمكن تحميلھا عن الموقع التالي بالسالمة الكيميائيةالدولي الثالث المعني  اللجنة الدائمة للمحفل الحكوميتّم إعداد ھذه الوثيقة بواسطة   15
www.who.int/ifcs/documents/saicm/donor_persp_en.pdf   
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مقاربة تدريب المدّربين، يجب أن يكون تطبيق البرنامج الفعلي في الميدان الهدف األخير 

 . مراقبته وتوثيقهويجب ان تجري 

يجب وصف القيمة المضافة التي تقّدمها مكّونات مشروع إدارة المواد الكيميائية لعملية  - 

السالمة تتعلّق بويمكن عندها دمج األنشطة التي . التطوير في البلدان بشكل واضح

مع ويمكن بالتالي التعاطي . قيد التنفيذومشاريع المساعدة اإلنمائية الكيميائية في برامج 

وال  اإلنمائيةإطار أولويات المساعدة  فيغالبية المشاريع المرتبطة بالمواد الكيميائية 

 .ُيضطر المرء عندها الى قنونتها الى الجهات المانحة بشكل منفصل

إن كان قد تّم إطالق برنامج أو مشروع في قطاع ذي صلة، يجب دمج مسائل السالمة  - 

وكمثال . بدل من تطويرها وتطبيقها بشكل منفصلالمشروع /الكيميائية في هذا البرنامج

 : على ذلك

o  ها عناصر مقارنةعلى  المنتظم لبرامج ومشاريع المساعدة اإلنمائيةالتقييم يساعد

مسائل السالمة بالروابط المحتملة التعّرف الى مكّونات إدارة المواد الكيميائية وب

للبنية التحتية للمستشفيات فمثالً، يجب أن تتصدى المساعدة التقنية . الكيميائية

من أجل  مما بقي منهاوالتخلّص السليم بيئياً  هلمسألة تقليص المستشفى لنفايات

الفيوران /تفادي الحرق غير الخاضع للرقابة الذي يؤدي الى انبعاثات الديوكسين

 والزئبق

o مقاربة تكميلية للتعّرف الى  تحليل دورة حياة المواد الكيميائية يمكن أن يكون

كانت المواد الكيميائية مستوردة أو  فإن. جاالت التدخّل األخرى ذات الصلةم

المشاريع قيد التنفيذ /منتجة في مكان معّين ومستخدمة في مكان آخر، فإن البرامج

والمخطّط لها في قطاع النقل يجب أن تلحظ نقل المنتجات الخطرة وتخزينها 

 .أيضاً

o يق االتفاقات البيئية المتعددة األطراف يجب ان يتّم تحديد التآزر في مجال تطب

عزيز الرقابة أال تركّز عملية تمثالً يجب ف .المختلفة وتوثيقه في اقتراحات مشاريع

خاضعة المواد الكيميائية العلى استيراد المواد الكيميائية وتصديرها على 

فايات المواد الكيميائية والن فحسب بل على كلإلجراءات الموافقة الُمسبقة عن علم 

                   .  كل المواد السامةلمراقبة الحدود وتسجيل  شامل السامة دعماً إلنشاء مخطط
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 أن يبدأ هكذا عمل وأن يستند الىويجب العمل بشكل منتظم في مجال بناء القدرات يجب  - 

جوانب إدارة المواد كل البنية التحتية المتوفّرة وأنشطة بناء القدرات التي تغطّي 

من خالل تطوير موجز وطني أو تحديثه وفق اإلجراء المشترك الذي  مثالًميائية، الكي

البرنامج المشترك بين المنظمات لإلدارة ووضعه معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 

 . مع تطبيق مقاربة تشاركية تشمل كل أصحاب المصلحة ، للمواد الكيميائي السليمة

مج المساعدة اإلنمائية على مستوى البلد المستفيد بشكل يجب تبادل المعلومات وتنسيق برا - 

والجهات  متعددة االطرافالبيئية التفاقات منتظم بين المنظمات الدولية وأمانات سّر اال

 أداة لتبادل المعلومات مثلأن يستعمل كل أصحاب المصلحة المشاركين ويتعّين . المانحة

 ين اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةشبكة تبادل المعلومات حول بناء القدرات لتأم

INFOCAP بشكل منتظم . 

د التنفيذ والمخطّط لها والمطّبقة الخاصة بالمواد الكيميائية يبرامج العمل ق توضعيجب أن  - 

البلدان المستفيدة والجهات المانحة وأن يتّم التأكد منها من قبل  في متناول الجميع

 .تداخلإطالق برامج جديدة لتفادي اإلزدواجية وال والمؤسسات المختلفة على حد سواء قبل

ن المعلومات حول آثار التدخّالت الخاصة بالسالمة الكيميائية يجب تطوير مؤشرات تؤّم - 

كمتابعة التقّدم الُمحرز باتجاه  ،آلثارهذه امراقبة  وتتيحالمرتبطة بغايات التنمية المستدامة 

 .بشأنهورفع تقارير نمية المستدامة تحقيق نتائج ميدانية وبشكل أقصى أهداف الت

يجب تقييم التقّدم الُمحزر في مجال بناء القدرات حول السالمة الكيميائية عبر استخدام  - 

المؤشرات ومراقبة  وفقتوثيق اإلنجازات والتقّدم  ُيعتبروينبغي أن . مؤشرات قابلة للقياس

شطة مستقبلية وإطالق برامج لتحديد األولويات ألن ةًمسبق اًطوالوقع ومراجعة التطبيق شر

 . جديدة

  

 16التجارب الواسعة خارج مجال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةمع تتماشى هذه اإلعتبارات 

  :التالية رئيسةالعناصر الوالتي تّم تلخيصها على أنها تتطلّب 

  

  الملكية التي تشمل أصحاب المصلحة منذ البداية - 

                                                 
جلسات عامة حول الشراكة، مناقشة : 2002أيلول  4/آب 26جوھانسبرغ، جنوب إفريقيا،  -مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  16

الرجاء مراجعة الموقع . ، ملّخص لتقرير الرئاسة) WEHABاقة والصحة والزراعة والتنّوع الحيوي المياه والط(المجاالت الخمسة الرئيسة 
  www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/0902_conf16_add2.pdf: التالي
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 في االعتبارالدمج وأخذ األنشطة قيد التنفيذ  - 

 مواءمة عبر القطاعات بين الجهات المانحة والمستفيدين - 

 استعمال متزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة - 

 . تطوير أشكال جديدة من التعاون مثل التعاون الال مركزي بين السلطات المحلية - 
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  مسرد بالمصطلحات: 9الملحق 

  

  : خطة عمل

التي يجب المحّددة الهدف والغايات : ز خطة العمل على العناصر األساسية في مشروعتركّ

الزمنية، متطلبات الموارد،  األطرتحقيقها، األنشطة ذات الصلة التي يجب اإلضطالع بها، 

  .المسؤوليات بين المشاركين وتفاصيل التقييم

  

  :نشاط

لكل نشاط فترة وكلفة . يق مشروعإنه عنصر من العمل الذي يجري اإلضطالع به أثناء تطب

في بعض الحاالت، تتصدى . غالباً ما تُقسم األنشطة الى مهّمات. ومتطلبات موارد متوقّعة

  . األنشطة لغاية واحدة في حين تساعد في حاالت أخرى على تحقيق غايات متعددة

  

  :ميزانية

  .الى مواردالتي تحتاج  تقدير مفّصل لمختلف مكّونات مخطط العمل أو خطة العمل

  

  :إلتزام

  . لغرض محدد) بشرية ، مالية، الخ(ي بتأمين موارد سمقرار ر

  

  :رسم غانت البياني

 اًزمني جدوالًتمثّل  ةأفقيرسم بياني لخطوط إنه عبارة عن . في إدارة المشاريع شائع اإلستعمال

  .يساعد على التخطيط ألنشطة ومهّمات محّددة في مشروع وعلى تنسيقها ومتابعتها

  

  :تحليل للثغرات

يلّبي فيها الوضع الحالي الهدف  التي ال للمجاالت) يستند الى نتائح تحليل الوضع(إنه تحديد 

ما "أو " ؟ما الذي ينقص"ؤال التالي سإنه اإلجابة على ال –المحّدد والمتطلبات المحتملة ذات الصلة 
 هذا التحليل قد يشمل". ؟نكونتحقيقه لإلنتقال من حيث نحن اآلن الى حيث نريد أن الذي ينبغي 
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والقدرة التحليلية والموارد البشرية والمالية، من بين  والتنفيذتحديد الثغرات في مجال التشريعات 

  . أمور أخرى

  

  :الهدف

  .بيان مقتضب يصف الغرض من خطة العمل

  

  :مؤشرات

ذات صلة يجب أن تكون المؤشرات . تقييم درجة تحقيق الغايات للمرءتتيح  معلومات هامة

تستند الى إحصائيات يمكن جمعها بصورة (وموثوق فيها ) تشير اليهأي تمثّل فعالً ما (ومالئمة 

  ).سهلة الفهم(وواضحة ) متماسكة ودقيقة

  

  :مرحلة التطبيق

ت الملحوظة في اإنها المرحلة المحددة من المشروع التي يتم خاللها اإلضطالع باألنشطة والمهّم

  .خطة العمل

  

  ):إلدارة المواد الكيميائية(ي موجز وطن

إنه تقييم شامل للبنية الوطنية المتعلّقة بالجوانب القانونية والمؤسسية واإلدارية والتقنية إلدارة 

  .استعمالها في البلدوتوفّر المواد الكيميائية ومدى المواد الكيميائية، الى جانب فهم لطبيعة 

  

  :غايات

دف، على النتائج المحّددة التي تتوقع خطة العمل تحقيقها تنّص الغايات، على مستوى أدق من اله

مفّصلة بما فيه الكفاية لتأمين حّس دقيق لما هو  الغايات يجب أن تكون. مني محّددزضمن إطار 

نحو "ترتبط الغايات . مرغوب فيه من دون أن تحّدد الخطوات المحّددة الضرورية لبلوغ الغرض

يمكن تحقيق بعض الغايات عند نهاية المشروع فقط في . ألنشطةبا" نحو األسفل"بالهدف و" األعلى

  .حين يمكن بلوغ غيرها أثناء العملية
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  :رسم بيرت البياني

لتنظيم والتنسيق بين المهّمات في لالزمني و إنها أداة إلدارة مشروع يتّم استخدامها لوضع الجدول

رة واضحة الروابط بين األنشطة من حسنات رسم بيرت البياني أنه يفّسر بصو. إطار مشروع ما

  . والمهّمات وغيرها

  

  :المشروعإستحقاقات 

األبسط هي التواريخ  االستحقاقاتإن . إنه حدث رئيس يقيس التقّدم الُمحرز في تطبيق خطة العمل

  .المقّدرة إلتمام بعض األنشطة الهامة

  

  :مشروع

جري اإلضطالع بها لبلوغ هدف مجموعة من األنشطة والمهّمات المرتبطة ببعضها البعض التي ي

  . لكل مشروع بداية ونهاية وهو ليس مستمّراً دائماً. أو نتيجة نهائية محددة

  

  :تقرير عن التقّدم

يمكن أن يدّل التقرير على ما حقّقته خطة العمل في مراحل محددة . وصف لسير عمل خطة العمل

  .الماليةالمسائل أيضاً يغطّي . أسباب االنحراف عن الخطة األصليةو

  

  :مورد

قد يشمل الموارد البشرية والمنشآت والتجهيزات . كل ما هو ضروري إلتمام نشاط أو مهّمة

  .والمواد وغيرها

  

  :تحليل الوضع

 اًن نظرة وإرشادمالتحليل هذا يؤ. خطة العمل تطبيق هتحقيق في الوضع الذي سيتم في إطارإنه 

  .حول أماكن وجود التحديات وتوفّر الفرص
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  :حب المصلحةصا

مبادرة خاصة بإدارة المواد بإنه فرد أو مجموعة أو منظمة قد تكون مهتّمة أو متأثّرة بقرار أو 

  . الكيميائية

  

  :تحليل أصحاب المصلحة

ولتقييم  اأثرة بخطة عمل أو مبادرة أو غيرهعّرف الى األطراف المهتّمة والمتلتيهدف الى اتمرين 

  . ااهتمامه

  

  :حةمشاركة أصحاب المصل

برنامج أو تطوير خطة عمل أو  لجهةإنها مشاركة أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار 

، "باتجاَهينالتواصل "تشمل هذه المشاركة مستويات مختلفة من اإلشراك مثل . تطبيقهاغيره أو 

  .، الخ"اتخاذ القرارات المشتركة"

  

  :مهّمة

  .في إطار مشروعإنه الوحدة األصغر للعمل . إنه تقسيم فرعي لنشاط

  

  :اتاختصاص

 وصفية بما فيه الكفايةمقتضبة ولكن  تشغيلية، في إطار خطة عمل، تفاصيل االختصاصاتتشمل 

  .  خطة العمل تطويرتتعلّق ب التيدارية اإلتنظيمية والمسائل مختلف العن 

  

  :مخطط العمل

 االستحقاقاتو الزمنيوالجدول يحّدد التفاصيل التي تسمح بتطوير خطة العمل كتسلسل األحداث 

  .المرتقبةوالنتائج 

  

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
كهيئة مستقلّة داخل األمم المتحدة هدفها تعزيز فعالّية األمم المتحدة  1965تّم إنشاء معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث سنة 

تدعم المعهد المساهمات  .يخضع المعهد إلدارة مجلس أمناء ويرأسه رئيس تنفيذي. من خالل التدريب والبحث المناسَبين

  .الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات وغيرها من المصادر غير الحكومية التي تقّدمهاالطوعية 

  

، تّم نقل مقّر معهد األمم 47/227، وبعد صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1993يوليو /منذ األول من تموز

  :يضطلع المعهد بالمهام التالية. الى جنيفالمتحدة للتدريب والبحث 

ضمان االتصال بمنظمات األمم المتحدة ووكاالتها والبعثات الدائمة في جنيف ونيويورك والمدن األخرى التي  - 

  .تستضيف مؤسسات األمم المتحدة وإرساء التعاون مع الكليات والمؤسسات األكاديمية وتعزيزه

وماسية المتعددة األطراف والتعاون الدولي للديبلوماسيين المعتمدين في جنيف تنفيذ برامج تدريبية في مجال الديبل - 

 والمسؤولين الرسميين الذين يعملون في مجاالت متعلّقة بأنشطة األمم المتحدة

 :اإلضطالع بمجموعة واسعة من البرامج التدريبية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية تشمل - 

  وماسية المتعددة األطراف والتفاوض وتسوية النزاعاتبرنامج تدريب على الديبل  -  أ

 برامج تدريب على إدارة البيئة والموارد الطبيعية  -  ب

 برنامج تدريب على إدارة الدين واإلدارة المالية مع التركيز بشكل خاص على الجوانب القانونية   -  ت

 برنامج تدريب على مراقبة الكوارث  -  ث

 م وبناء السالمبرنامج تدريب على حفظ السالم وإرساء السال  - ج

  
  :العنوان

11-13 chemin des Anémones 
1219 Châtelaine 
Geneva 
SWITZERLAND  

  

  

  : العنوان البريدي
UNITAR 
Palais des Nations 
CH-1211 GENEVA 10 
SWITZERLAND 

  

  + 41 22 917 1234: هاتف

  + 41 22 917 8047: فاكس

  : موقع على شبكة اإلنترنت
www.unitar.org  

  


