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 ملّخص تنفيذي

 
النظام المتوائم  تنفيذ الكيميائية و األخطار عنمعلوماتالتبليغ  حول انعقدت ورشة العمل اإلقليمية

 تشرين 30لبلدان العربية بين ل GHS) النظام ن م ع(العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها 
 58جمعت ورشة العمل .  مصر- في اإلسكندرية2006نوفمبر / تشرين الثاني2أآتوبر و/األول

األعمال قطاع لين عن المنظمات الدولية وثالمنطقة العربية، الى جانب مم بلدًا في 19ممثًال من 
 ورشة العمل تشّكلو. 1الية والنقابات العّمة العامبالمصلحةالتي ُتعنى مجموعات الوالصناعة و

 تنسيقها تّمالنظام ن م ع قليمية حول إالخامسة من سلسلة ورش عمل إقليمية وشبه الورشة هذه 
 معهد األمم المتحدة المشترك بينج بناء القدرات العالمي حول النظام ن م ع برنامودعمها عبر 

في الشراآة العالمية  شّكلت ورشة العمل مساهمةآما . 2 للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية
النظام ن م ( النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها تنفيذلبناء القدرات بهدف 

 تنظيم ورشة العمل هذه تّم. 2002ذي أطلقه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في العام ال) ع
 ومنظمة البحث ومعهد األمم المتحدة للتدريب وبين جهاز شؤون البيئة المصريتعاون ال بفضل

 .، بدعم مالي من حكومة سويسراالعمل الدولية
 

 البحثن معهد األمم المتحدة للتدريب وألقى آلمات الترحيب الدآتور بورآهارد فاغنر م
 اإلسكندرية مكتبةح سليمان من الوالدآتورة فاطمة المالح من جامعة الدول العربية والدآتور ص

وزير الدولة وافتتح ورشة العمل بعد ذلك سعادة . السيد عادل لبيبمحافظ اإلسكندرية وسعادة 
، سراج الدينالدآتور اسماعيل م  وقّد.السيد ماجد جورج الياس غطاس ،المصري لشؤون البيئة
خالل األيام األربعة، و.  االستدامة شّكل سياقًا شامًال للحدثعن، عرضًا مدير مكتبة االسكندرية

، النظام ن م ع تنفيذ ونظروا في البنى اإلقليمية القائمة المتعلقة بقطرية،تبادل المشارآون خبرات 
 ، على المستوَيين اإلقليمي والوطنيالنظام ن م ع تنفيذوناقشوا التحديات والفرص الخاصة ب

 هر ب من قبل المجموعات الثالث الرئيسة التي تتأّثالنظام ن م ع تنفيذة ل توصيات عملّيصاغواو
منظمات المصلحة العامة والتي ُتعنى بمنظمات ال و، وقطاع األعمال والصناعة،الحكومة(

 ،والنقل،  والزراعة،أماآن العمل الصناعية(ه بر ّث الرئيسة التي تتأةوالقطاعات األربع) العّمال
 ).اإلستهالآيةالكيميائية الموجودة في المنتجات والمواد 

 
  في البلدان العربيةالنظام ن م ع تنفيذالتحديات والفرص الخاصة ب

 
ة القائمة في غالبيذات الصلة  القانونية واإلدارية ية التحتية المشارآون في ورشة العمل البنحّدد
العديد  في ةضئيلن م ع  النظام تنفيذ، مع التنّبه الى أن الوعي والقدرات المتوّفرة ل المنطقةبلدان

 في المنطقة العربية، أوصى النظام ن م ع تنفيذوفي إطار التخطيط ل. من بلدان المنطقة
 وأوصى. بالتنسيق مع جامعة الدول العربيةإن أمكن المشارآون بإنشاء فريق عمل إقليمي، 

 وشّددوا والنظام ن م عالمشارآون بتكييف أي نظام متوّفر داخل القطاعات في آل بلد ليتماشى 
 .  في آافة أرجاء المنطقةاإلتساقضمان على ضرورة 

 

                                                 
 البلدان الممثلة هي الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة  1

 . العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واتحاد جزر القمر واليمن
 تم تنظيم أول ورشة عمل شبه إقليمية حول النظام ن م ع من قبل معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية لبلدان  2

، والثانية لبلدان السوق المشترآة لدول أميرآا الجنوبية والمجموعة األنديزية في 2003سبتمبر /مجموعة تنمية جنوب إفريقيا في أيلول
، 2005أآتوبر /، والثالثة لبلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا في تشرين األول2004ديسمبر / آانون األول-نوفمبر/انيتشرين الث

 . 2006أآتوبر /والرابعة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية في تشرين األول
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 الوطني في البلدان المستوى على النظام ن م ع تنفيذ دعمهم ل في ورشة العملآما قّدم المشارآون
 الى جانب مجموعات ، إشراك مجموعة من الوزاراتواعترف المشارآون بأهمية. العربية

على المستوى الوطني  لنظام ن م عا تنفيذ في التخطيط ل،وأطراف معنية أخرىمهتمة أخرى 
 مواءمة التي تحدق بالصحة العامة والبيئة والحاجة الى المقّلصةالمخاطر  وحّددوا. تنفيذهفي و

النظام ن م  المشارآون أن اعتبرالنسبة الى المنافع، وب.  النظامتنفيذ لساسيأالنظم القائمة آمحّرك 
 ، وتحسين النفاذ الى السوق، وزيادة النفاذ الى معلومات دقيقة، تقليص األآالفسيؤدي الى ع
تبسيط  أن المشارآون اعتبروعلى المستوى اإلقليمي، . القدرة التنافسية للشرآاتزيادة و

 عن ستنتج منافع محتملة هي المشروع غير تجاروتعزيز الرقابة على اإلاإلجراءات الجمرآية 
 واألطر ، المعلوماتوغياب ،د اللغاتواعتبروا من جهة أخرى أن تعّد. النظام ن م ع تنفيذ

ها ضافًة الى القدرة التقنية المتدنية هي آّلإالمؤسساتية الضعيفة أو المتضاربة مع بعضها البعض، 
 . وَيين الوطني واإلقليمي على المستالنظام ن م ع تنفيذ معوائق أما

 
 فرصة قّيمة لإلطالع على التجارب ومناقشة المسائل باعتبارهاوختم المشارآون ورشة العمل 

 تنفيذ الكيميائية و األخطار عنمعلوماتالتبليغ ملموسة في مجال مستقبلية الرئيسة واقتراح تدابير 
 . ين المتابعة لتوصيات ورشة العململتأووافق المشارآون على ضرورة إنشاء آلية . النظام ن م ع
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 مقّدمة -1

 
 أن تكون المحتملحماية صحة اإلنسان والبيئة من المواد الكيميائية ليقضي أحد الجوانب الهامة 

 بشكل صحيح وتوّفر  ووسمهاسامة بتطوير أنظمة وطنية تضمن تصنيف المواد الكيميائية
العاملين هذه  التبليغت ّود أدواوتز. ما في أماآن العمل، ال سّيصحائف بيانات السالمة

  عنمعلوماتالتبليغ (والمستهلكين والجمهور بمعلومات هامة حول مخاطر المواد الكيميائية 
ولكي يكون ذلك فّعاًال، .  حمائيوقائياعتماد تصّرف على ، ما يساعد بالتالي )األخطار الكيميائية

إن النظام . ق مع تدابير داعمة مناسبةتترافأن مفهومة وتبليغ األخطار  أن تكون رسائل ال بّد
 هو أداة مّتفق عليها )GHS النظام ن م ع(ووسمها  لتصنيف المواد الكيميائية المتوائم العالمي

 .  المخاطروتبليغ المعلومات عندوليًا لتصنيف المواد الكيميائية 
 

تي ينّظمها معهد األمم   الالنظام ن م ع ورش العمل اإلقليمية وشبه اإلقليمية حول في إطار سلسلة
 ومنظمة العمل الدولية، إجتمع ممثلون عن البلدان العربية في البحثالمتحدة للتدريب و

 لمناقشة 2006نوفمبر / تشرين الثاني2أآتوبر و/ تشرين األول30 مصر بين -اإلسكندرية
 تنفيذتتعّلق ب الكيميائية ولدراسة تدابير ملموسة تبليغ المعلومات عن األخطارتجاربهم في مجال 

 .  في المنطقةالنظام ن م ع
 

 في البحث ومعهد األمم المتحدة للتدريب وجهاز شؤون البيئة المصريعمل هذه لنّظم ورشة ا
معهد األمم المتحدة ع المشترك بين النظام ن م برنامج بناء القدرات العالمي في مجال سياق 

  .  ان حكومة سويسر بدعم مالي م، ومنظمة العمل الدوليةوالبحثللتدريب 
 
أداة هامة ): النظام ن م ع(النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها : 1-1

 لحماية صحة االنسان والبيئة
 
  األخطار عنمعلوماتالوتبليغ  ةالكيميائيالمواد  أداة شاملة وعالمية لتصنيف النظام ن م عن يؤّم

النظام ن  تنفيذي آافة أرجاء العالم تهتّم بتطوير استراتيجيات وطنية لوقد بدأت البلدان ف. الكيميائية
وُتناط .  الكيميائيةاألخطاربشأن ة للمعلومات  فّعالعملية تبليغتأمين بهدف وبناء القدرات  م ع

لجنة الخبراء الفرعية  ب3 وتحديثه والترويج له2002 الذي اعُتمد في العام مسؤولية صيانة النظام
التابعة للمجلس  (SCEGHS) النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمهاالمعنية ب

  . لألمم المتحدةاإلقتصادي واإلجتماعي
 

 األخطارعن  معلوماتاللتبليغ  لتطوير أنظمة وطنية النظام ن م ع ويمكن البلدان أن تستند الى
اللوائح  تكّيف آما يتعّين على البلدان أن .الكيميائية حيث تكون هذه البنى ضعيفة أو غير متوّفرة

النظام ن  تنفيذ قد يتطّلب لك،ذإضافًة الى .  النظام ن م ع واإلجراءات القائمة مع أحكام التنظيمية
النظام ال بّد من اإلشارة الى أن و.  تعزيز التشريعات الوطنية المناسبة أو تحديثها أو اعتمادهام ع

 حول 170 رقم الدولية مثل إتفاقية منظمة العمل ،دولية أخرى أيضًا مع صكوك يتماشى ن م ع
 اإلستراتيجي لإلدارة النهجالمواد الكيميائية، وإتفاقيات روتردام وبازل وستوآهولم، الى جانب 

مرنة في الدول ولكن وسيتّم إتباع مقاربة استراتيجية . (SAICM) الدولية للمواد الكيميائية
 غير الُملزم، من خالل التعاون بين الحكومة ن م علنظام لالمي  العتنفيذاألعضاء من أجل ال

                                                 
 ::  على شبكة اإلنترنت هو)UNSCEGHS( موقع اللجنة الفرعية 3 

html.e_welcome_ghs/ghs/publi/danger/trans/org.unece.www://http 
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 األعمال والصناعة والمجتمع المدني الذي ال قطاع، مثل  بهالمهتّمة والمتأّثرةاألخرى واألطراف 
المصلحة العامة في ب  التي ُتعنىمجموعاتالال والمستهلكين ويبغي الربح، بما فيه مجموعات العّم

 بالتالي خطوة النظام ن م عويمّثل . 4نتاج الصناعي والنقل والمستهلكينقطاعات الزراعة واإل
وهو الكيميائية في آل أنحاء العالم لتبليغ المعلومات عن األخطار نظمة الوطنية األ لمواءمةهامة 
 . قدرة آبيرة على تحسين السالمة الكيميائية في مختلف القطاعات ذات الصلةيتمّتع ب

 
 :منبشكل خاص مّكن النظام من المتوّقع أن يتو

  والبيئةالبشرتعزيز حماية  •
 لبلدان التي ال يتوّفر فيها هكذا نظاملتأمين إطار معترف به  •
  هاوتقييمالمواد الكيميائية اختبار ازدواجية تقليص الحاجة الى  •
يكون قد تّم تقييم مخاطرها  تسهيل التجارة الدولية في المواد الكيميائية التي •

   . أساس دوليا علىوتحديده
 

 الجوانب الدولية
 

 IFCS) المعني بالسالمة الكيميائية لمحفل الحكومي الدوليالدورة الثالثة لتقرير إستنادًا الى 
Forum III) النظام ن م  في البرازيل، سوف يصبح 2000أآتوبر/ في تشرين األولتي انعقدتال

 الكيميائية في مكان العمل، عن األخطارلتبليغ المعلومات ًا ومتماسكًا  معيارًا عالميًا عملّيع
 الدورةوصي تو. نظام النقل والمستهلكينبالنسبة الى  أنشطة متعلقة بالعمل ومن لديهبالنسبة الى 

النظام ن تأخذ آل البلدان، وفق قدراتها وإمكانياتها، بعين االعتبار تطّور "بشكل خاص بأن  ةالثالث
 تطبيق وخالل وسمتصنيف والال بوالمتعّلقةائمة ي تغييرات مقترحة لألنظمة القأ في م ع

 تأمين التوجيه وتوفير أدوات وصي بأن يتّمتآما ".  وتنفيذهاتشريعاتها الخاصة بالمواد الكيميائية
أنه يتعّين على آل البلدان شير الى ت و،2003 بحلول العام النظام ن م ع تنفيذضرورية أخرى ل

، 2008 بحلول العام بالكاملًا بشكل يكون فيه النظام عملّي بأسرع وقت ممكن النظام ن م ع تنفيذ
 جنوب -ي انعقد في جوهانسبرغلذالقمة العالمي للتنمية االجتماعية امؤتمر وهو هدف اعتمده 

 ).199/20مؤتمر /، أ)ج (23القمة العالمي للتنمية االجتماعية، الفقرة مؤتمر  تنفيذخطة (إفريقيا 
 

 IFCS Forum)  المعني بالسالمة الكيميائية لحكومي الدوليمحفل الت الدورة الرابعة لواعتمد
IV) النظام ن م  خطة عمل حول 2003نوفمبر / تايلندا في تشرين الثاني- في بانكوكتي انعقدتال
المشترآة بين  النظام ن م ع تنفيذ بهدف الشراآة العالمية لبناء القدرات استنادًا الى خطة عمل -ع

في الميدان منظمة األمن والتعاون  ومنظمة العمل الدولية والبحث للتدريب ومعهد األمم المتحدة
شّجعت، من بين –القمة العالمي للتنمية االجتماعيةمؤتمر  والناتجة عن (OECD) االقتصادي

 واعداد النظام ن م عتنظيم ورشَتي عمل اقليميتين على األقّل حول "أمور أخرى، على 
، مع أخذ بعين االعتبار ترتيبات التكامل االقتصادي 2005اية العام  بحلول نهتنفيذاستراتيجيات 

 ."االقليمي
 

    السياسات الرئيسة في استراتيجية النظام ن م ع تنفيذ االعتراف بأهمية الى جانب ذلك، يتّم
(OPS) لنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةلتابعة ل ا (SAICM)  تنفيذ ُيذآرحيث 

تعزيز تطبيق التعريفات ) ح": (للمعرفة والمعلومات" الهدف الشامل في إطار نظام ن م عال

                                                 
في األقسام التالية من التقرير يعني شمل آل األطراف المعنية " متعدد القطاعات"و" يشمل آل األطراف المعنية" إن استعمال عبارًتي  4

 . نفة الذآروالقطاعات اآل
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لتصنيف المواد الكيميائية المتوائم العالمي والمعايير المشترآة المنصوص عليها في النظام 
 . وسمهاو
  

دارة لنهج اإلستراتيجي لإلفي خطة العمل العالمية لمجال للعمل آمذآور النظام ن م ع آما أن 
 في خطة 250ينّص النشاط رقم وبشكل خاص، . مختلفة نشاطات 8 في الدولية للمواد الكيميائية

تأمين موارد " على أنه يجب لنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالعمل العالمية ل
 في ظام ن م عالن لدعم مشاريع بناء القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال  آافيةمالية وتقنية

المؤتمر الدولي حول وشّدد المشارآون في ". ات االنتقاليةن النامية والبلدان ذات االقتصادالبلدا
 آجزء النظام ن م ع تنفيذعلى أهمية التدريب وبناء القدرات ل(ICCM)  إدارة المواد الكيميائية

لى االعتراف الدولي المتزايد  مشيرين ا،النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةمن 
ه في استراتيجيات تنفيذ والنظام ن م عرات الخاصة بد بناء القدمجب البلدان والمناطق قيامبأهمية 

النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  تنفيذإدارة المواد الكيميائية الشاملة والبرامج الوطنية ل
 .الكيميائية

 
أهداف األلفية بلوغ امة يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة و أداة هالنظام ن م ع ُيعتبرو

 .  تطبيق إتفاقات بيئية متعددة األطرافوهو يسّهل. للتنمية
 

  بناء القدرات في البلدان الناميةأمامالتحديات 
 

لم  في آافة أرجاء العاالنظام ن م عمن بين العناصر الرئيسة التي ستحّدد في نهاية المطاف نجاح 
ومدى تطوير األخطار الكيميائية عن معلومات الالمحتملة لتبليغ منافع المدى اعتراف البلدان ب

وتواجه البلدان النامية والبلدان ذات .  النظام وتشغيلهتنفيذدراتها إلنشاء البنى التحتية الالزمة لق
إلستعمال المواد محاولة الحّد من اآلثار السلبية  لجهة تحديات خاصة ة االنتقالياتاالقتصاد

األخطار الكيميائية عن معلومات التبليغ  من خالل وتقليصهاالكيميائية في مختلف القطاعات 
بطاقات  فهم وعدم ،مواد الكيميائيةلل الوسم الخاطىء المتكّرروُتعتبر مسائل مثل . بشكل مناسب

م على السالمة  والتدريب غير المنتظ،ستخدمة الموضوعة على المواد الكيميائية الُمالوسم
الكيميائية من بين التحديات التي تواجهها بشكل خاص البلدان التي تكون فيها البنى التحتية 

 .غائبة محدودة أو لتبليغ المعلومات عن األخطار الكيميائيةالوطنية 
 

وتبليغ المعلومات عن األخطار   على نطاق واسعالنظام ن م عاعتماد من المحتمل وبالتالي، 
 تأمين الدعم  تّمفي حاله وتنفيذ أظهرت البلدان التزامًا قويًا بفي حالفقط  ية بشكل فّعالالكيميائ

. والمساعدة التقنية المناسَبين للبلدان التي تحتاج الى بناء البنى التحتية القانونية والتقنية المناسبة
ت النظام ن م ع  لضمان اإلستعمال الصحيح ألدوان ضروريينوسيكون التدريب والتعليم المالئما

لبلدان النامية والبلدان بالنسبة الى ا  بغاية األهميةاألمروسيكون . في مختلف السياقات الوطنية
إضافًة الى ذلك، .  التقنيةالمواءمةة  التي لم تشارك بشكل مباشر بمهّمة االنتقالياتذات االقتصاد

 الى القيمة العملّية هي قيد التنفيذ التي الرائدة النظام ن م عتشير الدروس الُمستقاة من مشاريع 
. وياتتلسالمة الكيميائية على آافة المس لجهة االنظام ن م عألنشطة بناء القدرات في مجال 

عن رغبته في المشارآة في مشروع تطوير القدرات في مجال  بلدًا 83 أعربوحتى اليوم، 
  .للتدريب والبحثة دالى معهد األمم المتح النظام ن م ع
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  أهداف ورشة العمل:1-2
 

قطاع لين رئيسين عن الحكومات وآان الهدف الرئيس وراء تنظيم ورشة العمل هذه جمع ممّث
ال من أجل مناقشة العّممجموعات العامة والتي ُتعنى بالمصلحة مجموعات الاألعمال والصناعة و

النظام ن م معنية ب األربعة الاتوالحاجات الخاصة بالقدرات في القطاع النظام ن م ع تنفيذمسألة 
 . اإلستهالآيةمنتجات الأماآن العمل الصناعية والزراعة والنقل و، أي ع
 
منظمة العمل الدولية  والبحثوها مؤخرًا معهد األمم المتحدة للتدريب ااستنادًا الى مسوحات أجرو

دعم بناء بة ، يتوّفر اهتمام شديد في المنطقة العربيفي الميدان االقتصاديومنظمة األمن والتعاون 
 عشر بلدان على األقّل من طلبوقد . هتنفيذمن أجل المساعدة في  النظام ن م عالقدرات في مجال 

آما أشار عدد من هذه . منظمة العمل الدولية والبحثالمنطقة دعم معهد األمم المتحدة للتدريب و
شأن المواد الكيميائية، مثل  تطبيق اتفاقات دولية أخرى بلسُيسّهتنفيذ النظام ن م ع  البلدان الى أن

وآنتيجة لذلك، . 170إتفافيات ستوآهولم وروتردام وبازل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
تيجية ا وعناصر استر، البلدان العربيةفي نظام ن م علل الوطني تنفيذرّآزت ورشة العمل على ال

 . رى إلدارة المواد الكيميائيةفي سياق جهود دولية أخ ،النظام ن م ع تنفيذاقليمية محتملة ل
 : وشملت أهداف ورشة العمل، من بين أمور أخرى، ما يلي

  البلدان العربية فيالنظام ن م ع تنفيذعملية حالة اإلحاطة ب •
 ن م ع نظام ال تنفيذتطوير استراتيجيات وطنية لالبدء ب •
 ام ن م عالنظ تنفيذدراسة المؤسسات والمبادرات اإلقليمية القائمة والمتعلقة ب •
 هتنفيذو النظام ن م ع اتتطوير استراتيجية إقليمية لتقييم قدرالبدء ب •
قطاع األعمال والصناعة والمنظمات التي ُتعنى بالمصلحة العامة ومنظمات  دور تحديد •

 . إقليميًا النظام ن م ع تنفيذفي لها لتساهم تطوير خطط عمل العّمال والبدء ب
 
 الكلمات اإلفتتاحية: 1-3
 

 في معهد األمم المتحدة (Senior Special Fellow)الشريك الخاص الرفيع المستوى ألقى 
 آلمة افتتاحية نيابًة عن المدير التنفيذي للمعهد السيد ،اغنرف السيد بورآهارد ،البحثللتدريب و

وأّآد امام المشارآين أن معهد . مارسيل بوازار والمنّسق الرئيس في المعهد السيد أشيم هلباب
في مجال  لبناء القدرات  تنسيقآمرآز ومنظمة العمل الدولية ُعّينا البحثم المتحدة للتدريب واألم
النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد لجنة الخبراء الفرعية المعنية ب  في إطارالنظام ن م ع تنفيذ

يمّثل في الوقت  م عالنظام ن وأّآد أن .  التابعة لألمم المتحدة)النظام ن م ع(الكيميائية ووسمها 
سيسمح، إن " في صالح آال الطرَفين" وسيناريو 21  القرنعن جدول أعمال" قصة ناجحة"نفسه 
 والبيئة وبتسهيل التجارة في المواد اإلنسانه بشكل مناسب، بتحسين حماية صحة تنفيذ تّم

وقطاع األعمال يتطّلب من الحكومات  نظام ن م علل الفّعال تنفيذوشّدد على أن ال. الكيميائية
أنشطة في  باالضطالعالعّمال منظمات المصلحة العامة و التي ُتعنى بمنظماتالوالصناعة و

 شّدد علىو. اإلستهالآيةمنتجات الأماآن العمل الصناعية والزراعة والنقل ومعنية هي قطاعات 
 بأنشطة لورشة العمل هذه ستكون تطوير توصيات واقتراحات متعلقة إحدى النتائج الرئيسة أن

وفي الختام، شكر . 2008بحلول العام  نظام ن م علل وائمتم إقليمي تنفيذمتابعة ملموسة باتجاه 
ى جهودهم الحثيثة لورشة العمل والشرآاء المصريين علدعم تقديمها ال على احكومة سويسر

 . جهاز شؤون البيئة المصريما لإلعداد لهذا االجتماع، ال سّي
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 ،والمستشار الخاص لمكتبة االسكندريةالسموم وعلم  مبيدات اآلفات ء آيميافيستاذ األرّحب 
وأشار الى أهمية إدارة المواد الكيميائية في .  بالمشارآين باسم المكتبة،الدآتور صالح سليمان

 . البيئة في هذه المنطقة قادر على حماية النظام ن م عالمنطقة العربية، معتبرًا أن 
 

 الدآتورة فاطمة ،في جامعة الدول العربية ة واإلسكان والتنمية المستدامةإدارة البيئ  مديرةونقلت
وذّآرت الحضور بالقمة .  تحيات األمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى،المالح

 الدول جامعةن وأّآدت أ. مجال المسائل البيئية خاللها االتفاق على التعاون في العربية التي تّم
 بالتعاون المتعّلقةوبالتالي بتأمين المتابعة ألنشطته  النظام ن م عبة بإطالق العمل تّم مهالعربية

واضافت أن مجلس الوزراء ). ستوآهولم وروتردام وبازل( اإلتفاقيات الدولية حولالدولي 
سينّظم ورشة عمل للتخطيط أنه للمواد الكيميائية والسليمة العرب لديه لجنتان تهتمان باإلدارة 

 .بًاقري
 

اإلسكندر  بالمشارآين في مدينته وذّآرهم بأن ، السيد عادل لبيب،محافظ اإلسكندريةسعادة رّحب 
% 40تضّم ولإلسكندرية مرفأ هام وهي .  قبل المسيح322اإلسكندرية في العام الكبير بنى مدينة 

 تنفيذوشّدد على أهمية . من الصناعة البتروآيميائية في مصر% 60 والصناعات الوطنيةمن 
 . بامتيازفي هذه المنطقة الصناعية  النظام ن م ع

 
 ورشة العمل ، السيد ماجد جورج الياس غطاس،وزير الدولة المصري لشؤون البيئةمعالي افتتح 

 البحث من البلدان العربية وأعرب عن امتنانه لمعهد األمم المتحدة للتدريب وورّحب بالمشارآين
النظام ن شار الى والية أو. تمويل ورشة العمل هذهويسرا على ومنظمة العمل الدولية ولحكومة س

ن المواد الكيميائية أواعتبر . 1992 عام ،19، الفصل 21  القرنعود الى جدول أعمالتي تال م ع
 أن اإلنتاج وأضاف. رة حاليًاغير متوّفحول أخطارها واسعة االستعمال غير أن المعلومات 

 داخل الحدود الوطنية ليست محصورة المواد الكيميائية غير أنيد  يتزا للمواد الكيميائيةالعالمي
 لهذا السبب، تظهر الحاجة الى التعاون على المستوى الدوليو. ولكنها تنتقل في التجارة الدولية

 السليمةوتساهم إدارة المواد الكيميائية .  فيهاالمشروع اإلتجار غير ولمنعلضمان استعمالها اآلمن 
 النظام ن م ع تنفيذ للتنمية االجتماعية بالمي القمة العى مؤتمروقد أوص. ن اإلستدامةبيئيًا في تأمي

 اتويمكن بلوغ هذا الهدف إن عملت آل قطاعات المجتمع والحكوم. 2008بحلول العام 
ويجب على ورشة العمل هذه أن . ن م عنظام ال تنفيذ على يدًا بيدوالصناعة والمجتمع المدني 

 وأن تطّور ، وأن تشّجع الشراآة بين الوزارات المعنية،عربية في هذا المجال الخبرات التدرس
 والصناعة والمنظمات العّمال وأن تحّدد دور ، أنشطة إقليميةتبحث في وأن ،استراتيجيات وطنية

 .  وأن تّتفق على تدابير ملموسة،غير الحكومية
 

 نظرة شاملة عن االستدامة سكندرية من مكتبة اإلسراج الدينوأخيرًا، قّدم الدآتور إسماعيل 
 متعّددة مسائلوتشمل  تتعّلق بالتنمية المستدامة مواضيع تطّرق الىو .والمسائل البيئية حول العالم

 المشارآين بصورة هوقد زّود عرض. النساء في التعليمالصحي الى مياه ومياه الصرف من ال
 .ئة بشكل عامالبيوإدارة شاملة عن أهمية عملهم بالنسبة الى الصحة 
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النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية مبادرات وبرامج دولية لتطوير  -2

 ه وبناء القدرات في هذا المجالتنفيذو )النظام ن م ع(ووسمها 
 

ودوره في اإلدارة الوطنية  النظام ن م ع حوليقّدم هذا القسم من التقرير مزيدًا من التفاصيل 
 اآليلة الى  عمله ومنهجياتالبحث أنشطة معهد األمم المتحدة للتدريب وحولللمواد الكيميائية، و

 . 5النظام ن م ع تنفيذتسهيل تطوير استراتيجيات وطنية ل
 
 ن م عنظام النظرة شاملة عن : 2-1
 
ارآين في لمشل النظام ن م ع) البحثمعهد األمم المتحدة للتدريب و(اغنر ف الدآتور بورآهارد قّدم

 تهتّم الهيئات الدولية ذات الصلة التي هيكليةووصف . هتنفيذورشة العمل، بدءًا بتاريخه ونطاقه و
وتبليغ المعلومات عن  وشّدد على معايير التصنيف ا ومنافعهالمواءمةوراجع مبادىء . بالنظام
 المادية ألخطارا وتشمل معايير التصنيف .الوسم وصحائف بيانات السالمة، بما في ذلك األخطار

وبنيته وعرض لمفهوم دورة الحياة  النظام ن م عوقّدم المصطلحات الخاصة ب. والصحية والبيئية
سمح يي ذال" نهج الوحدات" قّدمو. وتطّرق الى مسؤوليات الالعبين المختلفين في سلسلة العرض

ما النقل والزراعة  سّيوفق حاجاتها الخاصة في القطاعات المختلفة، ال النظام ن م ع تنفيذللبلدان ب
 التي 2008سنة آما قّدم معلومات بشأن .  وحماية العاملين والمستهلكينواالستجابة للطوارىء

القمة مؤتمر  بذلك ، آما أوصى على المستوى الوطنيلنظام ن م عا تنفيذلًا دوليُتعتبر هدفًا 
 . نمية المستدامةللتالعالمي 

 
قدرات العالمي حول النظام ن م ع المشترك بين معهد برنامج بناء النظرة شاملة عن : 2-2

 األمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية
 

 النظام ن م ع نظرة شاملة عن )معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث(قّدمت السيد شيريل شانغ 
 النظام ن م عن بين َتيائمفي سياق اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، بما في ذلك العالقة والصلة الق

النهج اإلستراتيجي وروتردام وستوآهولم وبازل اتفاقيات  مثل ،واالتفاقات الكيميائية الدولية
برنامج وقّدمت معلومات عن .  المّتفق عليه مؤخرًا(SAICM) لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

ألمم المتحدة للتدريب والبحث بناء القدرات العالمي حول النظام ن م ع المشترك بين معهد ا
نظرة شاملة عن وقّدمت  ،، بما في ذلك سياقه في منظومة األمم المتحدةومنظمة العمل الدولية

  محّققة أنشطة إقليمية سابقة، آورش عمل إقليمية ونتائجعنأنشطة البرنامج العالمية ومعلومات 
. النظام ن م ع تنفيذإقليمية ل االعتبارات الضرورية لتطوير مقاربة ، الى جانبحتى الساعة

النظام  الوعي بشأن لزيادة على مستوى البلدان، بما فيها ورش العمل وشرحت األنشطة التي تتّم
. النظام ن م ع تنفيذ، وتطوير استراتيجيات وطنية للفجوةا/  للحالة وطنيةوتحاليل ،ن م ع

مة لمساعدة  معتبرًة أنها مصّمالرائدة، النظام ن م عمشاريع  المختلفة لمراحلالورّآزت على 
 في ُتعتبر مساهمة وتطبيقهالتبليغ المعلومات عن األخطار الكيميائية البلدان على تطوير أنظمة 

 الحاليوألقت الضوء على التطوير . النظام ن م ع تنفيذالتدابير القانونية والمؤسساتية الالزمة ل
. ب، الى جانب األنشطة والخدمات الداعمة الوعي والتوجيه والتدريزيادة الُمستخدمة لموادلل

 النظام المتوائم العالمي تنفيذالشراآة العالمية لبناء القدرات بهدف ووصفت السيدة شانغ أيضًا 
أطلقها   والتيلتصنيف المواد الكيميائية ووسمها الناتجة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

                                                 
 يمكن اإلطالع على الكلمات والعروض التي تم تقديمها خالل هذا األسبوع على الموقع التالي الخاص بورشة العمل على شبكة 5 

 html.2-10ghs/ghs/cwg/org.unitar.www://http: اإلنترنت
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في الميدان ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمن والتعاون  معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
 ضطالعلالوتهدف هذه الشراآة الى حشد الدعم وتحفيز الشراآات . 2002 في العام االقتصادي

أنشطة ملموسة على المستويات العالمية واالقليمية والوطنية بهدف تعزيز القدرات في البلدان ب
في مجال المواد  لنظام ن م عل فّعال تنفيذباتجاه النتقالية ات االنامية والبلدان ذات االقتصاد

الزراعية والمواد الكيميائية في مجال النقل والمواد المواد الكيميائية الكيميائية الصناعية و
  .  6االستهالآيةمنتجات الالموجودة في الكيميائية 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: زيد من المعلومات حول الشراآة على الموقع التالي على شبكة االنترنت يمكن إيجاد الم6 

htm.index/partnership_ghs/cwm/org.unitar.www  
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مواد الكيميائية ووسمها النظام المتوائم العالمي لتصنيف ال تنفيذتحديات وفرص ل -3

 في البلدان العربية) النظام ن م ع(
 

  في البلدان العربيةةالوطني النظام ن م ع تنفيذعملية حالة : 3-1
 

 تنفيذ حالة عمليةفرصة عرض في ورشة العمل ك  للمشارآين من آل بلد عربي مشاِرتأتيح
ى ت تحقيقها حنجازات التي تّم، بما في ذلك اإلاعلى المستوى الوطني ومناقشته النظام ن م ع

 الحاجات في مجال بناء القدرات وحّدد المشارآون. الساعة والتحديات التي واجهتها البلدان
 .والدعم التقني

 
 في مصر  ع النظام ن م تنفيذ حالة عملية

 
 للمواد الكيميائية، بما في ذلك سليمةمن أجل تأمين إدارة ناشطة تقوم مصر حاليًا ببذل جهود 

،  (ODS) طبقة األوزونفة لالمستنِز والمواد (POPs) الملّوثات العضوية الثابتةد لخفض جهو
ويشمل ذلك تشريعات وآلية تنسيق بين . ير المناخيالى جانب عدد من األنشطة المتعّلقة بالتّغ

وطنية بهدف تعزيز قدرتها الوطنية وتعزيز تطبيق طّورت مصر خطة قد و. نيةعالوزارات الم
خذي القرارات والمدراء وقطاع الصناعة والزراعة والجمهور بشكل عام والتفاهم بين مّتالمعرفة 

 لكي تكون مستعّدة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الملّوثات العضوية الثابتةبشأن 
د  المواحوللمعلومات تأمين ا لًا وطنيًا نظاموضع جهاز شؤون البيئة المصريآما أن . ستوآهولم
لمواد ل ة آمنمناولةلضمان األساسية  والمعلومات المبادىء التوجيهية يؤمن تهاوإدارالخطرة 
 النظام التنسيق بين يتيحآما . وردة والمصّنعة محليًاتآل المواد الخطرة المس ويشمل الخطرة

ت  نظام إدارة المواد الخطرة من خالل قاعدة بياناتنفيذمن أجل الوزارات والسلطات المختصة 
 وشبكة ، مادة آيميائية1817ويشمل هذا النظام قواعد بيانات تضّم .  موّحدةترخيصواستمارة 

بعض إدراج ازدواجية  لتفادي موّحدة ترخيص واستمارة ،معلومات متّصلة بست وزارات معنية
 وموقع ، الوعي في أوساط الموظفين وممثلي الوزاراتزيادةفي لوائح مختلفة، و المواد الخطرة

ذاآرة القراءة  وقرص ، وعي جميع المعنيينلزيادةشبكة االنترنت خاص بالمواد الخطرة على 
 وتتّم. لمواد الخطرةاتصنيف لوخدمة يحتوي على قاعدة بيانات آيميائية،  CD-ROM فقط

 .إلدارة المواد الكيميائيةفي سياق استراتيجية وطنية محتملة  النظام ن م ع تنفيذمناقشة 
 

 ىخبرات بلدان أخر
 

في حال استيراد المواد و. هاوسمللجزائر تشريع يتعّلق باستيراد المواد الكيميائية وتصنيفها و
قوانين صارمة للغاية أيضًا تتوّفر حاليًا و. وافق عليهات لها الحكومة وترّخص أن الكيميائية، ال بّد

 .بشأن تخزين المواد الكيميائية
 

ويتوّفر حاليًا معيار . المسموحة في البالدتلك لمحظورة وتعّد البحرين الئحة بالمواد الكيميائية ا
 المعلومات التي يجب جمعها بشأن المنتجات، بما في ذلك ترآيبتها يلّخصلوسم المواد الكيميائية 

 الى نظام جمرآي منّسق ةوالبحرين منضّم. واستخدامها وعنوان الشرآة ومسائل اإلدارة البيئية
 .  خاص بدول الخليج
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وتمّثل مسألة نقل المواد الكيميائية . يبوتي على إتفاقيات ستوآهولم وروتردام وبازلصادقت ج
المواد الكيميائية مقارنًة مع مساحة البلد في الكبير  التجارة نظرًا الى حجمفي جيبوتي تحديًا 

ن أوفي حين . ويعود ذلك الى مرفأ جيبوتي النشيط والطلب من البلدان المجاورة. الصغيرة
فتقر الى الموارد البشرية المؤهلة مراقبة دفق المواد ت بلد ترانزيت للمواد الكيميائية، ي هجيبوتي

 قانون وطني وضعمن خالل  النظام ن م ع تنفيذوتنوي جيبوتي . الكيميائية واإلشراف عليها
 .يستند الى هذا النظام

 
: االنترنت على الموقع التاليلمواد الكيميائية يمكن النفاذ اليه على شبكة للألردن نظام معلومات 

jo.hsms.www://http. لمنتجات با بيانات السالمة الخاصة عن صحائف ًا أرشيف الموقعيضّم
ويتّم اإلعداد . المحدودة التداولوالخطرة في األردن ومعلومات عن المواد الكيميائية المحظورة 

ميائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وفي إطار برنامج األردن الوطني لتشريع حول المواد الكي
وسيشمل هذا التشريع األنظمة ). jo.gov.moenv.jcsw.www(المتكامل الخاص بالمواد الكيميائية 

 تطويره على مرحلتين، مرحلة في البالد وسيتّمحاليًا المواد الكيميائية المتوّفرة بالخاصة 
 .  ومرحلة تنفيذيةتحضير

 
 الكويت لجنة وطنية وتضّم. نظام رقابة وطني للمواد الكيميائية 1987 الكويت في العام وضعت
وتعمل هذه اللجنة منذ العام . طبقة األوزونفة لالمستنِز مبيدات اآلفات والمواد الكيميائية حول

على  وزارات ومنظمات غير حكومية، الى جانب أمانة سّر  طرفًا معنيًا من16 وتضّم 1990
وتنوي الكويت وضع تشريع تنفيذي بشأن إدارة المواد الكيميائية وقد . وزارة البيئةعالقة وثيقة ب

 بما في ذلك إتفاقيات بازل ومونتريال ،صادقت على آل االتفاقات الخاصة بالمواد الكيميائية
يت تطبيق نظام جمرآي إلدارة المواد الكيميائية يفترض وتنوي الكو. وستوآهولم وروتردام

ذا كه النظام ن م عومن المتوّقع أن يسّهل . تعاون آل األطراف المعنية، بما في ذلك المستوردين
التي وقة بالمواد الكيميائية  نظرًا الى أن عدد العمليات المتعّلتلوح في األفق،لكن التحديات . جهد

آما أن مسألة تخزين المواد الكيميائية . بطريقة مناسبة تستمّر في االزديادال يمكن السيطرة عليها 
 نقص في الوعي بشكل عام وفي الموارد كوما زال هنا. غير المنّظم ُتعتبر مشكلة في هذا البلد

 . الالزمة إلدارة المواد الكيميائية
 

وتهتّم وزارة الزراعة . ميائيةبالنسبة الى لبنان، تشارك وزارات عّدة في عملية إدارة المواد الكي
ويتّم حاليًا وسم مبيدات اآلفات وفق معايير منظمة . باألنشطة المتعّلقة بمبيدات اآلفات الزراعية

 وزارة تهتّمإضافًة الى ذلك، .  (WHO) ومنظمة الصحة العالمية(FAO) األغذية والزراعة
رة الصحة العامة مسؤولة عن از، في حين أن ووالصناعيةالبيئة بالمواد الكيميائية الخطرة 

صة لإلستخدام المنزلي ووزارة الطاقة والمياه مسؤولة عن استيراد مبيدات اآلفات المخّص
وتتوّفر إجراءات قانونية تتيح مراقبة مبيدات اآلفات الزراعية والمواد الكيميائية . مشتقات النفط
 وفي حين . (PCBs)د الكلور متعّديلنمرّآبات ثنائي الفيومبيدات اآلفات المنزلية الصناعية و

 تطبيق يبقىيوجد عدد من النصوص القانونية التي تغّطي إدارة المواد الكيميائية في لبنان، 
. الصكوك القانونية المتوّفرة ضعيفًا للغاية بسبب النقص في الموارد البشرية والتقنية والمالية

لوزارات أو تعود لدة مختبرات متعّدبنان بأن تناط مسؤولية إدارة المواد الكيميائية في لويمكن 
 الوعي وتأمين لزيادةحاجة إضافية أيضًا هناك و. معاهد األبحاث أو الجامعات أو القطاع الخاص

 . الدعم المالي لجهود بناء القدرات
 

يحّق لها منح التراخيص لدخول   الهيئة الحكومية الوحيدة التيالعامة للبيئةفي ليبيا، ُتعتبر الهيئة 
، 15القانون رقم (بموجب القانون الليبي  الى البلدواألسمدة المواد الكيميائية ومبيدات اآلفات 
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 أن توافق لجنة وال بّد. وبإدارتهايميائية في ليبيا  استعمال المواد الكبمراقبة الهيئة وتقوم. )2005
المتعّلقة قى بعض المشاآل يبو.  المستندات والعّيناتآما يتعّين تقديم ،البيئة على عمليات اإلستيراد

 على سبيل ميائية محظورة في األسواقي اآتشاف مواد آ إذ يتّمالمشروعةالمواد الكيميائية غير ب
 .  المؤمن لهاتدريباللجمارك و جهودًا حثيثة ُتبذل لتحسين التعليمات الُمعطاة لغير أن. المثال

 
ذل المغرب جهودًا حثيثة لتعزيز القدرات  للمواد الكيميائية، بًابيئيسليمة من أجل تأمين إدارة 

ما في مجال تقييم المخاطر وإدارة المواد الكيميائية المخّزنة والتخّلص من المواد الوطنية، ال سّي
ولهذا الغرض، تتوّفر حاليًا . أو إدارتها/و لغذاء مبيدات اآلفات في امخلفات والبائدةالكيميائية 

 المواد أخطار على المستخدمين والعاملين طالعالوسم إلمعايير تتعّلق بالتصنيف والتوضيب و
 اإلضطالع بعدد من األنشطة لتوعية المستخدمين والجمهور على إدارة المواد آما يتّم. الكيميائية

الكيميائية، من خالل الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الى جانب المنشورات واألبحاث 
 عن وطنيًا وضع موجزًا من اإلشارة في هذا الصدد الى أن المغرب وال بّد. حول المواد الكيميائية

 .لنظام ن م ع المبادىء التوجيهية لالعتبار عين اإدارة المواد الكيميائية يأخذ ب
 

مسؤول عن القسم و. مان، ُيعتبر قسم المواد الكيميائية السلطة المسؤولة عن المواد الكيميائيةفي ُع
 هذا ويضّم.  وإدارتها، الى جانب منح التراخيص الكيميائية واالستيراد المواد الكيميائيةمناولة

مان طّورت آما أن ُع. القسم لجنَتين، واحدة للسياسات والمسائل الحكومية والثانية للتعاون التقني
 إتفاقيات بما في ذلكمان أيضًا طرف في العديد من المعاهدات، وُع. قاعدة بيانات للمواد الكيميائية

 .وروتردام وستوآهولمبازل 
 

وتعاني السلطة . تضّم السلطة الوطنية الفلسطينية شعبة للبيئة والكوارث الطبيعية والتخزين والنقل
 عن آافة االتفاقيات الدولية متابعةتقوم بهي و.  في مجال استيراد المواد الكيميائيةجدية مشكلة من
 . ورآبير في الوعي في أوساط الجمهه ُيسّجل نقص  مع أنآثب

 
 لتراخيصوتؤمن هذه اللجنة ا. في قطر، تضطلع لجنة عليا بمسؤولية إدارة المسائل الجمرآية

 الخليج دولوتتعاون قطر حاليًا مع . ترنزيتللالمستوردة، حتى وإن آان ذلك لشحنات البضائع 
 .تنسيق ما زالت قائمةالمشاآل بعض ، غير أن متوائماألخرى بهدف التوّصل الى نظام جمرآي 

 .ويتعّرض مسؤولو الجمارك لمواد آيميائية يجهلون خصائصها
 

آما  . تنظيم عملية استيراد المواد الكيميائيةيتيحفي المملكة العربية السعودية، يتوّفر حاليًا نظام 
وضعت إضافًة الى ذلك، . ُتبذل جهود للتنسيق بين مختلف اإلتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية

ال بّد من و.  بشأن السالمة الكيميائية ُيشرك مختلف السلطات ذات الصلةًا وطنيًاملكة برنامجملا
 البيئية العامة التي اللوائح التنظيمية ملحوظة في للوائح التنظيميةالقواعد وااإلشارة هنا الى أن 

وتتوّفر مجموعة من التدابير الصناعية لضمان السالمة . المواد الكيميائيةنفايات تتعّلق ب
 مؤخرًا مسح أجريو.  استيراد المواد الكيميائيةتنّظم  التيرة التجارةاميائية، بالتعاون مع وزالكي

على إتمام قاعدة بيانات حاليًا شامل للمواد الكيميائية في البالد وتعمل المملكة العربية السعودية 
وعي بشأن المواد وُتسّجل الحاجة الى زيادة ال. خصائصها وهاتحديد تشملبشأن المواد الكيميائية 

 .الكيميائية في حاالت الطوارىء
 

ويتوّفر . األسمدة السودان هي من مبيدات اآلفات ويستوردها إن غالبية المواد الكيميائية التي
 آل األنشطة المتعلقة بالمواد  تخضع لهقانون بشأن المواد الكيميائية يستند الى مقاربة دورة الحياة

ما ال سّيبدعم من بعض المنظمات غير الحكومية،  الوعي، لزيادةل جهود  حاليًا بذ ويتّم.الكيميائية
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 إدارة المواد الكيميائية في السودان من خالل التعاون بين تجري و.المهنية الصحة مجالفي 
والموارد تعدين وزارات الصحة والعمل والبيئة والصناعة والنقل والشؤون الداخلية والطاقة وال

 . دوليةالحيوانية والشؤون ال
 
لمواد الكيميائية، بما في ذلك المواد ل وزارات إلنشاء قاعدة بيانات خمس حاليًا ، تتعاون سوريافي

 أن المواد الكيميائية غير ىوقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا ينّص عل. وح بهامالمحظورة والمس
وريا عددًا من وقد نّظمت س. رة على متن الباخرة بعيدًا عن الشاطىءشالمشروعة سُتشحن مبا

ومن بين التحديات الكبرى التي يواجهها هذا .  الوعي بشأن المواد الكيميائيةلزيادةورش العمل 
تتوّفر لجنة تنسيق وطنية حول إدارة المواد الكيميائية ولجنة و. البلد تخزين المواد الكيميائية

ين المتابعة إلتفاقية وقد أنشأت سوريا لجنة وطنية لتأم. وطنية حول إدارة النفايات الخطرة
واالستجابة  تها غير انها ما زالت بحاجة الى تطوير نظام وطني لتقييم المخاطر وإدار،روتردام

 سوريا النظام السوري طلقتوقد أ. بشكل آبير الكيميائية انسكاب المواد في حال للطوارىء
 .إلدارة المعلومات الخطيرة

 
 بشكل حريصةواد الكيميائية على آافة المستويات وهي تعترف الحكومة التونسية بأهمية إدارة الم

 البيئة هي المسؤولة عن تطبيق إتفاقية بازل وزارةو. أقصى درجات السالمةعلى تأمين خاص 
وفي إطار الوزارة، ُتعتبر . وبروتوآول مونتريال، من بين اتفاقات أخرى بشأن المواد الكيميائية

لة عن الحماية البيئية، بما في ذلك إدارة المواد الكيميائية الوآالة البيئية الوطنية الجهة المسؤو
وتؤمن وزارة الشؤون االجتماعية اإلطار القانوني إلدارة .  اإلشراف التقني أيضًانوهي تؤّم

. مهابيدات اآلفات وتقييم بإدارة وزارة الزراعة والموارد المائية تقوم حين  في،المواد الكيميائية
 العامة، تقوم اللجنة التقنية بشأن المواد الكيميائية التابعة للوآالة الوطنية وفي إطار وزارة الصحة

 بصياغةالمنتجات البيئية بتقييم وقع المنتجات الكيميائية على الصحة والبيئة وولمراقبة الصحة 
قوانين  تونس وتتوّفر في. بشأن أفضل الممارسات واإلستخدام اآلمن للمواد الكيميائية التوصيات

  .النظام ن م ع تنفيذ السليم لالمسارتونس على ُتعتبر و.  نقل المواد الخطرةحول
 

، بما في ذلك المقلقةالمسائل البيئية إطار المواد الكيميائية في  اإلمارات العربية المتحدة تدرج
وتعمل اإلمارات مع هيئات إقليمية على تطوير معايير . إدارة المواد الكيميائية الخطرة

المواد الكيميائية، المتعّلقة بوعلى تنسيق المواقف لجهة االتفاقات االقليمية والدولية صفات اومو
إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير ووبازل ريال وستوآهولم تبما في ذلك اتفاقيات مون

 إلدارة المواد الكيميائية ًا أبو ظبي نظامهيئة البيئة فيقد وضعت و. )UNFCCC (المناخ
ايات الخطرة نفالخطرة والالمواد ويقوم هذا البرنامج بتنظيم دخول المواد الكيميائية و. طرةوالخ

بناء نظام إدارة سليم من التي تتيح ويهدف المشروع الى تأمين األدوات . واستخدامهاة الى اإلمار
ن منافع هذا وم. هذه اإلمارةالخطرة الُمستخدمة في المواد للمواد الكيميائية و" األلف الى الياء"

إتاحة  و،الفدرالية والمحلية ذات الصلةاللوائح التنظيمية النظام تأمين نفاذ الجمهور الى القوانين و
 ،ومعلومات حول المواد الكيميائية الُمختارة، إلسترجاع صحائف بيانات السالمة للموادنظام 

قاعدة بيانات حول المواد و) مواد آيميائية، مبيدات اآلفات، نفايات(وقائمة بالمواد المنّظمة 
 . ةالمشّعة المستوردة الى اإلمار/الكيميائية

 
 من أجل للمواد الكيميائية السامة والنفايات الخطرةبيئيًا دارة سليمة الترويج إلتعمل اليمن على 

وتتوّفر مجموعة . ض اإلنسان لها والمخاطر الصحية ذات الصلةتعّرب المتعّلقةالتصّدي للمخاوف 
 26 المتعلقة بالمواد الكيميائية، بما فيها قانون الحماية البيئية رقم اللوائح التنظيميةين ومن القوان

ويمكن تصنيف هذه . واليمن تستورد المواد الكيميائية وتستخدمها ولكنها ال تصّنعها. 1995للعام 
 ،دالنيةالصيمكّونات ال و،مبيدات اآلفاتو ،ألسمدة هي افرعيةالمواد الكيميائية في مجموعات 
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 ،ية معدنالمصنوعة من مرّآباتمنتجات ال والمعادن و،والمواد الكيميائية الصناعية األولية
 والمواد الكيميائية ، والمواد الكيميائية التي يستعملها المستهلك،والنفطالمعدني والوقود 
ت على عدد من آما أن اليمن وّقع.  والملّوثات العضوية الدائمة، والنفايات الكيميائية،للمختبرات

بازل وستوآهولم وروتردام اتفاقيات  مثل ،االتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد الكيميائية
ولكنها تجري  النظام ن م ع تنفيذي خطة أو برنامج لولم تضع اليمن بعد أ. وبروتوآول مونتريال

وهناك عدد . باإلجمال لمراجعة نظام إدارة المواد الكيميائية الحالي الفجوة للوضع وحاليًا تحليًال
ويكمن . على حد سواء النظام ن م ع تنفيذمن التحديات التي تطال إدارة المواد الكيميائية و

المستويات المنخفضة من مواجهة  اليمن في مجال إدارة المواد الكيميائية بفيالتحدي األآبر 
وغياب التعاون بين  ، المؤسسات الحكوميةات والنقص في قدرة،التعليم المحدودنسبة  و،الوعي

 تنفيذوتشمل تحديات أخرى خاصة ب.  وغياب الخبرة والتمويل،واألطراف المعنيةالمختبرات 
 مراقبةتستند عملية و الحالية على مبيدات اآلفات، تقتصر اللوائح التنظيمية: ما يلي النظام ن م ع

وعة بالمواد الكيميائية ولكن  وآاالت متنتهتّمية حيث اتالمواد الكيميائية األخرى على تدابير مؤسس
 بغالبيته من مؤسسات ةالصناعاضافًة الى ذلك، يتألف قطاع . هناك حاجة الى مزيد من التنسيق

 األطراف المعنية لدىالوعي بشأن الوسم  في حين أن صغيرة ومتوسطة الحجم تفتقر الى القدرات
وة األولى تقضي بإجراء لكن الخط النظام ن م ع تنفيذتتوّفر فرص ل .والمستخدمين منخفض

وتسعى اليمن الى الحصول على مساعدة تقنية من .  لنظام إدارة المواد الكيميائية شاملةمراجعة
 .معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث

 
ل ومجموعات المجتمع المدني التي ال االعّمومجموعات قطاع الصناعة آل من ر ادوأ: 3-2

  ع النظام ن م تنفيذالربح في تبغي 
 

ل ومجموعات المجتمع المدني التي ال تبغي االعّممجموعات لي قطاع الصناعة و لممّثتأتيح
عرض آرائهم بشأن دور آل من المجموعات ونظرتها المستقبلية واألنشطة ذات ل فرصة الربح

 . النظام ن م ع  تنفيذالصلة التي تضطلع بها لتسهيل 
 

من وجهة  النظام ن م ع تنفيذعرضًا عن (ICCA) ائية قّدم ممثل المجلس الدولي للجمعيات الكيمي
في بلدان ُمختارة من حول  النظام ن م ع تنفيذبدأ بإعطاء نظرة شاملة عن و. نظر قطاع الصناعة

وآاالت حكومية تغّطي القطاعات قوم تفعلى سبيل المثال، في الواليات المتحدة األميرآية، . العالم
النظام ن م  تنفيذبلصناعية والزراعة والنقل والمنتجات اإلستهالآية، أماآن العمل ا: األربعة التالية

 تكييف عملية تنفيذ وفي اإلتحاد األوروبي، سيتّم.  في ما بينهال ولكن بتنسيق ناشطفصبشكل من ع
مع التشريع الجديد حول تسجيل المواد الكيميائية والسماح بها وتقييمها، مع فترة  النظام ن م ع
وُتلقى على عاتق قطاع الصناعة مسؤوليات متعددة لجهة إدارة .  الكاملتنفيذلقبل اعة انتقالية متوّق

 صحائف بيانات السالمة واعداد ،المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك التصنيف عبر االختبار
 والتوضيب والنقل وفق تصنيف األخطار، والوسم وفق تصنيف ،للمواد الكيميائية الخطرة

إضافًة الى ذلك، هناك عدد من المبادرات الصادرة عن قطاع . دريب اليد العاملة وتألخطار،ا
 الرعاية" برامج مثل لعلى سبيل المثال، من خالف. الصناعة لدعم إدارة سليمة للمواد الكيميائية

ر األخطا، يعمل قطاع الصناعة على تصنيف "لمنتجاتعلى االعالمية  الرقابة" و"ةالمسؤول
تصنيف النفايات لدعم تفادي المهنيتين، و من أجل تعزيز الصحة والسالمة إلدارة المخاطر

 الرقابة على من أجل تعزيز على طول سلسلة القيمة األخطار عن وتبليغ المعلوماتالتلّوث، 
بناء القدرات بهدف زيادة اآليلة الى عدد من الجهود ويشارك قطاع الصناعة أيضًا في  .المنتجات

مؤسسة ودعم المبادرات الدولية وتشاطر أفضل الممارسات والبيانات الوعي على مستوى ال
 . معهد األمم المتحدة للتدريب والبحثالتابعة لبشأن النظام ن م ع ودعم برامج بناء القدرات 
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 عرضًا بشأن دور  Croplife International انترناشيونال شرآة آروب اليفقّدم ممثل عن

 المواد  خالل قطاَعي األعمال والصناعات منالشرآةوتمّثل . يائية في إدارة المواد الكيمالشرآة
يؤمن  النظام ن م ع بأن الشرآةوتعترف . منتجات التكنولوجيا الحيويةوالكيميائية الزراعية 

 بالنظام المساس من دون ، على يد الحكومة هذا النظام يجب أن يتّمتطبيقفرصًا جديدة غير أن 
ويات، بما في ذلك بين البلدان والصناعات تتنسيق الجهود على آافة المسوشّدد على أهمية . القائم

 بتنسيق )FAO (منظمة األغذية والزراعةرّآز على ضرورة قيام و. وبين المنظمات الدولية
بشأن اإلستخدام الرسوم التخطيطية  استعمالفي  ولكن مع اإلستمرار وباعتماده النظام ن م ع

. العاملينما المزارعين وغيرهم من ومات الى المستخدمين، ال سّيلتأمين مزيد من المعل اآلمن
أن يحترم أيضًا حقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أن ذلك لن  النظام ن م عوأشار الى أنه يتعّين على 

 الكيميائية بدل من تبليغ المعلومات عن األخطاريشّدد على ضرورة النظام يكون مشكلة ألن 
 . لمواد الكيميائيةترآيبة االمعلومات عن 

 
المصلحة العامة ب  التي ُتعنىمنظماتالحول دور آلمًة ل الشبكة العربية للبيئة والتنمية  ممّثألقى
 وأشار الى أن المنظمات غير الحكومية تؤدي دورًا. النظام ن م ع تنفيذال في دعم العّممنظمات و

لشبكة لوأطلع المشارآين على أن . هوزيادة الوعي بشأن النظام ن م عهامًا لناحية اإلشراف على 
وقد تّم إنشاء . وضع قانوني في مصر وهي تعمل بنشاط في مجال البيئة في المنطقة العربية

وتعمل الشبكة على . المنظمة لدعم التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة سّكان هذه المنطقة
 منظمة 17وتتألف الشبكة من . اوناآات والتعر الشوتنشىءتعزيز التفاهم بشأن المسائل البيئية 

 من البلدان العربية وتعترف بها جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة تمثيليةغير حكومية 
ويشمل نطاق . )UN ECOSOC ( والمجلس االجتماعي واالقتصادي التابع لألمم المتحدةللبيئة

نها مرتبطة بالتغّير المناخي والتصّحر ية نظرًا الى أئعمل الشبكة حاليًا إدارة المواد الكيميا
غير أن أحد  النظام ن م عوهناك حاليًا مستوى وعي منخفض بين األعضاء بشأن . والمياه

هو تثقيف الجمهور  العربية للبيئة والتنمية األدوار الرئيسة للمنظمات غير الحكومية مثل الشبكة
في مجال عمل  النظام ن م عراج شار الى أنه يمكن إدأو. من خالل تنظيم ورش عمل ودروس

 . أنه يمكن نشر المعلومات بشأنه من خالل المنشوراتوالشبكة الحالي 
 

لمواد افهم  مستوى أنفي ورشة العمل المشارآين أمام لة جمعية المستهلك في لبنان  ممّثاعتبرت
 منستهلكين  من المعلى مخاوف العديدأطلعتهم  والجمهورفي أوساط ما زال متدنيًا الكيميائية 

لمواد مضطرون لمناولة اوالمزارعين الصناعيين العاملين أن وأشارت الى . المواد الكيميائية
وفي حين يتعّين على المستهلكين أنفسهم أن يّطلعوا على . ية بشكل منتظم في أماآن العملئالكيميا

معلومات المناسبة  التأمين تحرص على جعل عمليةالمخاطر الكيميائية، يتعّين على الحكومات أن 
 تمارسالمصلحة العامة أن  التي ُتعنى بمجموعاتالوبالتالي، يتعّين على .  إلزاميةالى الجمهور

بتبليغ المعلومات عن األخطار  الخاصة اللوائح التنظيميةالضغوط على الحكومة لتحسين 
كين قادرة على آما أن مجموعات المستهل. على سبيل المثال النظام ن م ع، من خالل الكيميائية

صحة ل الترويجو الوعي زيادةية من خالل ئدعم بناء القدرات في مجال إدارة المواد الكيميا
 وينبغي النظام ن م ع تنفيذ في مجال يشّكلون طرفًا معنيًا هامًاوالمستهلكون . اإلنسان والبيئة

آما ينبغي استشارتهم آجزء من عملية . بشأن تبليغ المعلومات عن األخطار الكيميائيةتثقيفهم 
 .   المعلومات الهامةتبليغويجب إنشاء الشبكات للتنسيق و. النظام ن م ع تنفيذ
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 النظام ن م ع  تنفيذالمعنية بقليمية اإلمؤسسات ال :3-3
 

أطلع الممّثل عن أمانة جامعة الدول العربية المشارآين في ورشة العمل عن وحدات مجلس 
ولين ؤالمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المس: لثالث التي تتناول البيئةالوزراء العرب ا
 العربي، واللجنة العربية الدائمة الوطناللجنة المشترآة للبيئة والتنمية في و، عن شؤون البيئة
 . للتغّير المناخي

 
أو (ات يفاقمتابعة تنفيذ االتمعني ب بالبيئة، واحد معنيان عمل فريقاتوّفر الى جانب ذلك، ي

أو (ات يفاقاالتمعني ب والثاني ،التصّحر والتنّوع البيولوجيالمتعّلقة بالبيئية الدولية ) المعاهدات
لعمل الثاني،  افريقبالنسبة الى .  الخطرةالموادالنفايات والمتعّلقة ب البيئية الدولية) المعاهدات

ات الخطرة والتخّلص منها عبر اتفاقية بازل وبنقل النفايمتابعة  ببشكل أساسي عمله يتعّلق
ومنذ . ي روتردام وستوآهولم وبروتوآول مونتريالالحدود، الى جانب أنشطة خاصة باتفاقيَت

 وتبادل المعلومات ، العربيةالدول في تبادل الخبرات والمعرفة بين االعمل هذ فريق إنشائه، نجح
وتوضيح الرؤى بشأن ات البيئية الدولية، يلتزاماتها بموجب االتفاقإل العربية الدول بتنفيدالمتعّلقة 

، بما يخدم  األطرافاتمؤتمر في ات، وتنسيق المواقف العربيةي االتفاقالكثير من جوانب هذه
 خطة تنفيذتمحور حول يعربي اقليمي  العمل بتنظيم اجتماع فريققوم يوس. صالح العربيةمال

 بالتعاون مع دارة الدولية للمواد الكيميائية،لتنفيذ النهج االستراتيجي لإلالعمل اإلقليمية العربية 
 الفصلومن المتوّقع أن ُيعقد االجتماع في . للبيئةاألطراف الدولية المعنية وبرنامج األمم المتحدة 

غير أن  النظام ن م ع للتجاوب مع سعيًا حثيثًا العربية الدول وتسعى. 2007األول من العام 
الى جانب ذلك، يعتمد . الجهات المانحة والمتقدمة الدولا النجاح وقٌف على الجهود التي تبذله

 . للمنطقةالدعم المالي والتقني الالزم ر على توفيبشكل رئيس  النظام ن م ع تنفيذ
 

) UNEP/ROWA( المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /للبيئةعرض ممّثل برنامج األمم المتحدة 
 المكتب اإلقليمي لغرب آسيا/ للبيئةم المتحدة للدور المحتمل الذي يمكن أن يضطلع به برنامج األم

في البلدان العربية من خالل التعاون الوثيق مع شرآاء إقليميين، ال  النظام ن م عفي مجال تعزيز 
 لجانًا انمت المنّظهاتانوتضّم . ما جامعة الدول العربية واألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيسّي

 المكتب اإلقليمي لغرب آسياوُيعتبر ميائية والجمارك والتجارة صة إلدارة المواد الكيمتخّص
.  وهي تهتّم بشكل مباشر أو غير مباشر باإلشراف على المواد الكيميائية ومراقبتها.ًا فيهاشريك

في مهام تلك  النظام ن م ع لدمج هكذا اهتماماإلستفادة من  المكتب اإلقليمي لغرب آسياويمكن 
المنتظم مع السلطات البيئية في المنطقة،  المكتب اإلقليمي لغرب آسيال ونظرًا الى عم. اللجان

أن ويمكن أيضًا . النظام ن م ع تنفيذيمكن لفت أنظار المسؤولين الرفيعي المستوى الى أهمية 
السياسات الالزمة لمساعدة خدمات المشورة التقنية ولناحية  المكتب اإلقليمي لغرب آسيايؤمن 

في  النظام ن م عتشجيعها على دمج لو النظام ن م ع ورش عمل وطنية حول البلدان على تنظيم
اإلقليمي  المكتبقوم يويمكن أيضًا أن . صلةرش عمل وطنية واقليمية أخرى ذات اجتماعات وو
في سلسلة االجتماعات الوطنية التي ينوي تنظيمها في العام  نظام ن م عل بالترويج للغرب آسيا

إدارة المواد األطراف المعنية بالتي ستجمع آل " رة الجمارك الخضراءمباد"تحت عنوان  2007
 خبرة جيدة من خالل المكتب اإلقليمي لغرب آسيا سبق ذآره، اآتسب ب ماوالى جان. الكيميائية

 . الكيميائيةوالنفايات مساعدة بعض البلدان على تطبيق مشاريع تتعّلق بإدارة المواد 
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 هاات ورشة العمل وتوصياستنتاجات -4

 
 :  عامةاستنتاجات: 4-1
 

. عدد من المنافعسيؤدي الى على المستوى الوطني لنظام ن م ع اتنفيذ  أن  المشارآون علىأجمع
 : وتشمل المنافع العامة ما يلي

 حماية البيئة وصحة اإلنسان -
  تعزيز عملية تبادل المعلومات بشأن إدارة المواد الكيميائية -
 اد الكيميائيةالترويج لإلستخدام اآلمن للمو -
 تسهيل التجارة الدولية للمواد الكيميائية -

 
 تنفيذ مجموعة من الحوافز للبلدان من أجل دعم ه تتوّفرأجمع المشارآون في ورشة العمل على أن

 :، بما في ذلكتنفيذوتسهيل هذا ال النظام ن م ع
  والمعايير الدوليةاألنظمةالتماشي مع  -
 ختلفةرتباك بسبب وجود أنظمة متفادي اال -
 ة الوآاالت المعنية بإدارة المواد الكيميائيةزيادة فعالّي -
 الكيميائيةواألخطار زيادة وعي الجمهور بشأن المخاطر  -
 تحسين تدابير السالمة وظروف العمل -
 مالية ومكاسب رباح أ -
 

في أماآن العمل الصناعية بغية تحسين صحة العّمال  النظام ن م عوأشار المشارآون الى أهمية 
في المواد الكيميائية ، وحماية صحة اإلنسان والبيئة من إطالق  االنتاج فعاليةوزيادةمتهم، وسال
 .بشكل غير مقصود البيئة
 

في الزراعة لتحسين سالمة العّمال الزراعيين  النظام ن م عوأجمع المشارآون على أهمية 
لكلفة المترتبة على محاصيل وتقليص االويمكن النظام أن يؤدي الى تحسين في . والمستهلكين

 .ينالمزارع
 

 أتت (UNRTDG) توصيات األمم المتحدة بشأن نقل المواد الخطرةوأشار المشارآون الى أن 
وهذه التوصيات هي مكّون رئيس لسالمة النقل نظرًا الى أنها تسّهل . النظام ن م ععلى ذآر 
عات والبيئات، الى جانب تأمينها لمواد الكيميائية التي تعبر بالترانزيت المجتماآلمنة ل المناولة

 .الجهات التي تستجيب للطوارىءللمعلومات بشأن 
 

من خالل ستهالآية  سالمة المنتجات االيضمنيمكن أن  النظام ن م ع على أن وأجمع المشارآون
 مناولتهاتزويد مستخدمي المواد الكيميائية المنزلية بالمعلومات حول مخاطرها وآيفية 

 .مادة آيميائية خطرةاإلستجابة للطوارىء المتعلقة بءات واستخدامها وإجرا
 

الوطني،  (على أي مستوى من المستويات  النظام ن م ع تنفيذشارآون مجددًا أن وأّآد الم
المصلحة العامة  التي ُتعنى بمنظماتال الحكومة وتؤمنهايفترض أنشطة متابعة ) اإلقليمي، الدولي

القطاعات ذات الصلة المؤلفة من أماآن العمل  ولصناعةااألعمال و عال وقطاالعّممنظمات و
 . االستهالآيةمنتجات الالصناعية والزراعة والنقل و
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 :وبشكل عام، وافق المشارآون على ما يلي

 النظام ن م ع  تنفيذ الهدف المّتفق عليه دوليًا لالموعددعم  -
 النظام ن م ع  تنفيذلين اإلقليمي والدولي اإلعتراف بالحاجة الى التنسيق على الصعيَد -
في دعم اتفاقات واتفاقيات دولية أخرى بشأن المواد  النظام ن م ع تنفيذ التنّبه الى فائدة -

 مثل اتفاقية روتردام واتفاقية ستوآهولم واتفاقية بازل وبروتوآول مونتريال، ،الكيميائية
 الخ

 تنفيذللعمل باتجاه ) وتحسين األنشطة القائمة حاليًا( بأنشطة االضطالعالنظر في إمكانية  -
 النظام ن م ع 

 التي ُتعنى مجموعاتال مشارآة الحكومة ويفترض النظام ن م عاإلقرار بأن تطوير  -
 األعمال والصناعة في قطاعات أماآن العمل قطاعال والعّممنظمات العامة وبالمصلحة 

 االستهالآيةمنتجات الالصناعية والزراعة والنقل و
لجنة مثل ( والمنظمات الدولية ذات الصلة الجهات المانحة مجموعة واسعة من تحديد -

النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها الخبراء الفرعية المعنية ب
معهد األمم المتحدة للتدريب و، UN SCEGHS التابعة لألمم المتحدة

ة  للبيئبرنامج األمم المتحةو،  ILOمنظمة العمل الدوليةو،  UNITARوالبحث
UNEP ،ة منظمة األغذية والزراعوFAO (االت التعاون ومجموعات الدعم وآو

ويات الوطنية تعلى المس النظام ن م ع تنفيذ لدعم  واالتصال بهاالصناعي التقني
  اآليلة الى تنفيذ النظام ن م ع، الجهودوال بّد من االستمرار في بذل. والقطاعية واإلقليمية

 .الجهات المانحة  النظر عن تمويلبغّض
 

 النظام ن م ع تنفيذتحديات وعراقيل أمام : 4-2
 

 : النظام ن م ع  تنفيذتعيق  المشارآون التحديات والعراقيل الشاملة التالية التيذآر 
  مختلفةوياتتغياب الوعي على مس -
 بنية تحتية غير مالئمة، بما في ذلك موارد مالية محدودة -
 تحديد غير مناسب لألولويات -
  وبرامج إعالمية غير مالئمةتدريب -
بما فيها الموارد البشرية والمختبرات وقواعد البيانات (غياب للموارد التقنية /نقص -

 ) التوجيهية، الخالمبادىءو
 المعلومات السرية الخاصة باألعمال مرتبطة بتنّوع األسماء التجارية وتحديات -
 صحائف بيانات السالمةلغة الوسم و -

 
 :شار المشارآون الى أن التحديات تشملأت، وبالنسبة الى الحكوما

 اإلجراءات اإلدارية بين الوآاالت الوطنية واإلقليمية ذات الصلة في ق ي التنسغياب -
 لوزارات المعنيةل الواضح التفويضغياب  -
 تنفيذ غير مالئم أو غياب التنفيذ -
 لطوارىءاالستجابة لغياب خطط  -
 

شار أاألعمال والصناعة، قطاع ال وحة العامة والعّمالمصلالمجموعات التي ُتعنى بوبالنسبة الى 
 : ما يليالمشارآون الى أن التحديات تشمل
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، مجموعات ية عّمالجمعيات تجارية، نقابات(عدد محدود من المنظمات الناشطة  -
 )مستهلكين

 صنع القرار داخل الحكومةعملية تأثير ضئيل على  -
 غياب الضغط لتأمين السالمة الكيميائية -
  الوعيزيادةالمالية للتدريب والكلفة  -
 نسبة مرتفعة من األميين بين المستخدمين -
مواد الكيميائية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة ين للغير مرآزيمستخدمون  -

 والمتوسطة الحجم
 

 )األطراف المعنيةبما في ذلك دور (وطنية  توصيات :4-3
 

 السلطات المعنية بسالمة آلضرورة مشارآة جمع المشارآون على أ، اتبالنسبة الى الحكوم
قد لكنها داخل أي بلد باختالف الظروف  السلطات المعنية وتختلف. المواد الكيميائية وإدارتها

 :تشمل السلطات المعنية التالية
 البيئة -
 الصناعة -
 الزراعة -
 الجمارك -
 التعليم -
 المالية -
 ستهلكينمشؤون ال -
 الشؤون الخارجية -
 الصحة -
 الحكومة المحلية -
 العّمال/اليد العاملة -
 التجارة -
 النقل -
 النفط، الكهرباء، التعدين، الموارد الطبيعية -
 الداخلية، الدفاع المدني، الشرطة -
 التنمية الحضرية واإلسكان -

 
 :وطنيًا النظام ن م ع تنفيذشارآون أن تضطلع الحكومات باألنشطة التالية لدعم مواقترح ال

 :من خالل النظام ن م عاعتماد  -
 النظام ن م ع  نفيذتاستراتيجية وطنية ل - أ
 النظام ن م ع، أوية تشمل ئ إلدارة المواد الكيمياتآزرية استراتيجية  - ب
  إدارة المواد الكيميائية القائمةأنظمةفي  النظام ن م عدمج  - ت

 النظام ن م ع  تنفيذ وطني لومرآز تنسيقإنشاء لجنة وطنية  -
 ها لمواد الكيميائية أو تحديثعن اوطنية موجزات تطوير  -
  بشأن إدارة المواد الكيميائيةالعالمية مع اإلتفاقيات التآزرء على اإلبقا -
  ن م ع نظام  ال الوعي وبناء القدرات والتدريب على زيادةتعزيز  -
 النظام ن م ع  تنفيذ آليات اتخاذ القرار للجهةإنشاء شراآات مع القطاَعين العام والخاص  -
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 وصحائف بيانات السالمة اقات الوسمبطالمواد التدريبية والتشديد على إلزامية تأمين  -
 باللغة المحلية

إنشاء قاعدة بيانات وشبكات معلومات وطنية عن المواد الكيميائية أو استخدام قواعد  -
 البيانات المتوفّرة على المستوَيين اإلقليمي والدولي

 إنشاء مختبرات معتمدة أو تحديث المختبرات القائمة وإنشاء نظام تعاون بين المختبرات -
 في المنطقة والمختبرات المعترف بها دوليًا

  للتعاطي مع الحاالت الخاصة بالمواد الكيميائيةاستجابة للطوارىءتطوير أنظمة  -
 النظام ن م ع تأمين منافع ضريبية، مثل اإلستيراد األولوي للمنتجات التي تتماشى و -
 النظام ن م ع  تنفيذتحديد نظام حوافز ل -

 
 : االتفاق على أن تأخذ الحكومات بعين االعتبار، تّمالنظام ن م ع تنفيذخالل 
 توصيات األمم المتحدة المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالنسبة الى قطاع النقل -
في مدّونات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة  النظام ن م عدمج  -

 ومعاييرهما لجهة استخدام مبيدات اآلفات
 حاجات القطاعات والوضع مع التنّبه الى، النظام ن م ع تنفيذفترات انتقالية ضرورية ل -

 .بين البلدان المجاورة والشرآاء التجاريين
 

 :وفي مجال التشريع، أوصى المشارآون بأن تقوم الحكومات بما يلي
 وإنفاذها النظام ن م ع تنفيذ توجيهية لمبادىءأو / وولوائح تنظيميةتطوير قوانين  -
 النظام ن م ع وإنفاذها لتتماشى وتحديثها توّفرة ومراجعة التشريعات الم -
 ة واحديةتنظيمالئحة (بشكل قانوني وفق الوضع القانوني الوطني  النظام ن م ع تنفيذ -

 ) متعددة تغطي قطاعات منفصلةلوائح تنظيميةي آل القطاعات أو غّطت
 تطوير تشريعات من خالل لجان ومجالس ووحدة تنسيق، الخ وفق الوضع الوطني -

 
أن تضطلع المنظمات التي ُتعنى بالمصلحة العامة ومنظمات العّمال وصى المشارآون بأو
 : الوطنيالمستوىعلى  النظام ن م ع تنفيذاألدوار التالية لدعم ب

 اللعّماما المستهلكين و، ال سّياألطراف المعنية الوعي في أوساط زيادةالمشارآة في  -
مقاربات ذات الصلة في مجال إدارة المواد وال النظام ن م ع تنفيذممارسة الضغوط ل -

 الكيميائية
 النظام ن م ع  تنفيذتحسين ظروف عمل العّمال وسالمتهم من خالل الدعوة الى  -

 
 النظام ن م ع تنفيذاألدوار التالية لدعم أن يؤدي قطاعا األعمال والصناعة وأوصى المشارآون ب
 :على المستوى الوطني

 النظام ن م ع ّمال والخبراء على تدريب مجموعات العّمال والع -
النظام ن وصحائف بيانات السالمة الخاصة بوسم بطاقات الاإلحتفاظ بسجالت دقيقة عن  -

 )ي األثربما في ذلك القابلية لتقّف (م ع
النظام ن م  الوعي بين العّمال من خالل تأمين معلومات وتعليمات واضحة حول زيادة -

 ، الخعن الرقابة  وملصقاتجيهيةمبادىء تو، مثًال من خالل تأمين ع
 تأمين الدعم المالي لكافة األنشطة اآلنفة الذآر -

 
وأنه في حين قد  النظام ن م ع تنفيذفي مجال كل قطاع حاجاته الخاصة لولفت المشارآون الى أن 

مماثلة بشكل عام إال أن  النظام ن م ع ا في إطار ومسؤولياتهاألطراف المعنيةتكون أنشطة 
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 الوعي والتدريب وتبادل زيادة ألنشطة مثل ولهذا السبب، ال بّد. قطاع مختلفجمهور آل 
وعلى سبيل المثال، .  آل قطاعفيالمعلومات أن تتنّبه الى حاجات مختلف المجموعات 

ال النقل أو عّمعّمال للمزارعين في القطاع الزراعي حاجات مختلفة عن حاجات المستهلكين أو 
 .المصانع

 
 قليميةتوصيات إ: 4-4
 

اإلقليمي قد يفيد النظام ن م ع على المستوى  تنفيذأن بالتأآيد على   ورشة العملختم المشارآون
 :المنطقة بكاملها من خالل

 آل بلد على حدة النظام في تنفيذ التي تترّتب علىتوفير الوقت والجهد والكلفة  -
 زيادة الرقابة على المواد الكيميائية -
 حماية صحة االنسان والبيئة -
 تسهيل التجارة على المستوى االقليمي -
 لنفاذ الى المعلومات على المستوى االقليميتأمين ا -
 اإلتجار غير المشروع بالمواد الكيميائيةدعم الجهود اآليلة الى الحّد من  -
 اإلستفادة من المختبرات الُمعتمدة القائمة -

 
التعاون بين الحكومات، أوصى ر وفي إطا، النظام ن م ع تنفيذالمعنية ببالنسبة الى آل القطاعات 

 وفق  في إطارهاإنشاء مجموعات عملوب النظام ن م ع تنفيذالمشارآون بإنشاء لجنة إقليمية ل
الى جانب ذلك، دعم ). اإلستهالآيةمنتجات ال، الزراعة، النقل، الصناعية أماآن العمل(القطاعات 

ة  اللجنوتقوم.  آل بلدفي لمجموعات العمل حكومية مراآز تنسيقالمشارآون فكرة تحديد 
 لمنطقةفي ا النظام ن م ع تنفيذ استراتيجية شاملة لبتطوير ومجموعات عملها ذات الصلة االقليمية

دة لكل من القطاعات مع تأمين معلومات حول الهيئات المسؤولة  عمل محّدوبوضع خطط
 . المالية، الخصاتمخّصوالجدول الزمني وال

 
على المستوى اإلقليمي، اقترح  النظام ن م ع بشأن الوعي زيادةوبالنسبة الى الدعم التقني 

 :المشارآون
على آل المستويات، ويمكن  النظام ن م عتنظيم ورش عمل ووضع برامج تدريب حول  -

 النظام ن م ع  تنفيذتيجي لااسترإطار عمل  لتطوير ًاساسأأن ُيعتبر ذلك 
  توجيهية للمنطقةمبادىء أنظمة دعم تقني ووضع -
عمال الشبكات والمواقع على شبكة االنترنت والمنشورات وغيرها من وسائط است -

  الوعي بشأنهزيادةو لنظام ن م عالتواصل للترويج ل
 وشبكة للمعلومات عن المواد الكيميائية من خالل استعمال متوائمةتطوير قاعدة بيانات  -

 قواعد البيانات واءمةمقواعد البيانات المتوّفرة على المستوَيين اإلقليمي والدولي أو 
 . أو توحيدهاالمتوّفرة في المنطقة

 
وأوصى المشارآون أيضًا بالتنسيق مع المعاهد االقليمية القائمة، متى آان ذلك ممكنًا، من خالل 

 :التوصيات التالية
 النظام ن م ع  تنفيذ تؤمن جامعة الدول العربية الدعم إلستراتيجية اقليمية لنيجب أ -
فريق العربي المعني بتأمين المتابعة لالتفاقات الدولية المتعلقة بالنفايات اليجب أن يشارك  -

 النظام ن م ع  تنفيذ التابع لجامعة الدول العربية في والمواد الخطرة
  آل البلدان في المنطقةشملالترويج لمن الممكن إشراك مرآز بازل االقليمي و -
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  المتوسطية-دول األوروبية الةمن الممكن إشراك هيئات اقليمية أخرى مثل منظم -
 

منظمات ال أن تقوم اقترح المشارآون، النظام ن م ع تنفيذاستراتيجية اقليمية لوضع بالنسبة الى 
المصلحة العامة بانشاء شبكة اقليمية للمنظمات غير الحكومية لتبادل المعلومات التي ُتعنى ب

 . الوعيلزيادةوتطوير مواد تدريبية ومواد 
 
موعات األعمال والصناعة، أوصى المشارآون بأن تقوم الجمعيات الصناعية نسبة الى مجلبا

 .في خطط عملها النظام ن م عاالقليمية بدمج 
 

 من إشراك المكاتب اإلقليمية للمنظمات خلص المشارآون الى أنه ال بّدفي مجال الزراعة، 
 وأّيد. ة العالميةة بالزراعة، مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحعنّيالدولية الم

أو /المصلحة العامة واإلقليمية التي ُتعنى بمجموعات لالمشارآون المشارآة الناشطة ل
 .النظام ن م ع تنفيذفي ) Croplife(اليف  آروبشرآة مثل مجموعات الصناعية ال
 

مكن بالنسبة الى النقل، أعرب المشارآون عن تأييدهم لتطوير شبكة لتبادل المعلومات والبيانات، ي
ًا بالنسبة  نقل المواد الخطرة التي تشّكل أساسبشأن استعمال توصيات األمم المتحدة  إطارهافي
 . النظام ن م ع في مجال قطاع النقل الى

  
 المواد لمناولةبالنسبة الى أماآن العمل الصناعية، دعم المشارآون فكرة تطوير سياسة مشترآة 

تخدام مراآز األبحاث والمختبرات سآما أوصوا با. طقةالكيميائية في المواقع الصناعية في المن
 .النظام ن م ع االقليمية لبناء القدرات في مجال 

 
، اقترح النظام ن م ع تنفيذمشارآة المجتمع المدني في آافة القطاعات المتعّلقة ب هميةونظرًا الى أ

، آيةستهالمنتجات االالالمصلحة العامة، في قطاع  التي ُتعنى بمجموعاتالالمشارآون أن تقوم 
 النظام ن م ع وسم توجيهية والتدريب على عناصر مبادىءبانشاء شبكة أو شراآة لتطوير 

في الكتب  النظام ن م ع على دمج المواد التعليمية الخاصة بأن تعمل بالمستهلكين وةالمتعّلق
 .المدرسية

 
 توصيات أخرى

 
من المسائل واالقتراحات عدد رح آون، ُطالى جانب االستنتاجات والتوصيات التي رفعها المشار

الجمارك ي ممثلعدد من  حّدد ورشة العمل هذه،وفي ما يختّص ب. اإلضافية خالل ورشة العمل
لجنة وشّجعوا بالتالي على تعزيز التعاون بين . والجمارك النظام ن م عالعالقات القائمة بين 

التابعة لألمم تصنيف المواد الكيميائية ووسمها النظام المتوائم العالمي لالخبراء الفرعية المعنية ب
 من أجل تطوير حلول مناسبة (WCO)  ومنظمة الجمارك العالمية)UN SCEGHS (المتحدة

   . والجمارك النظام ن م ع لمسألة العالقة بين
 
 استنتاجات: 4-5
 

 رب والتجا قّيمة للوقوف عند الخبراتخلص المشارآون الى أن ورشة العمل شّكلت فرصًة
تبليغ المعلومات عن األخطار ملموسة في مجال تالية ومناقشة مسائل رئيسة واقتراح خطوات 

خبرات وطنية متنوعة يمثلون  المشارآون في ورشة العمل وآان. النظام ن م ع تنفيذوالكيميائية 
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يد  جدالنظام ن م ع ونظرًا الى أن موضوع . النظام ن م ع تنفيذ بعنيةمن عدد من القطاعات الم
بناء القدرات في هذا من  في المراحل األولية ال تزالغالبية البلدان  فإننسبيًا بالنسبة الى المنطقة، 

ونظرًا الى الموارد االقليمية . آبيَرين ان الدعم واالهتمام بالنظام آانأغير .  النظامتنفيذل واالمج
في  النظام ن م ع تنفيذة الى لى دعم الجهود اآليلعالمحدودة، شّجع المشارآون المجتمع الدولي 

وأّيد أيضًا المشارآون فكرة تطوير . المنطقة، بما في ذلك من خالل تأمين الموارد المالية والتقنية
وأجمع . القائمةاالقليمية  والتعاون بين البلدان وداخل المنظمات والبنى التحتية تالشبكا

 .  المتابعة لتوصيات ورشة العمل إنشاء آلية لتأمينضرورةالمشارآون في ورشة العمل على 
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 جدول أعمال ورشة العمل: ق أرفالم
 

 2006أآتوبر / تشرين األول30اإلثنين 
 

  قاعة الوفود أو مرآز المؤتمرات                             11:00 -10:00
 الجلسة االفتتاحية

 
 مصر -الدآتور طارق عيد: يّسرمال
 

 :لترحيب يلقيهاآلمات ا
 بورآهارد فاغنر، السيد (UNITAR) معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث -
 جامعة الدول العربية، الدآتورة فاطمة المالح -
 الدآتور صالح سليمان -
  السيد عادل لبيب،سعادة محافظ االسكندرية -
  السيد ماجد جورج،معالي وزير الشؤون البيئية -
  دقائق10استراحة لفترة  -
الماضي والحاضر :  عن مكتبة االسكندرية(DVD)قرص فيديو رقمي  عرض على -

 والمستقبل
 

  استراحة قهوة11:30 -11:00
 

  قاعة اإلجتماعات في الطابق الثاني من مرآز المؤتمرات                  13:00 -11:300
 عروض استهاللية: الجلسة األولى

 
 مصر -الدآتور طارق عيد: ميّسرال
 

 النظام ن م ع لتعريف المشارآين الى االستهالليةألولى سلسلة من العروض تؤمن الجلسة ا
ودوره في اإلدارة الوطنية للمواد الكيميائية والمنهجية التي تسمح بتسهيل تطوير استراتيجيات 

 . النظام ن م ع  تنفيذوطنية واقليمية ل
 

 لجلسةلمقدمة  -
 عرض شامل: النظام ن م ع  -

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث، ك خاص رفيع المستوىشرياغنر، فالسيد بوآهارد 
معهد األمم المشترك بين  النظام ن م عنظرة شاملة عن برنامج بناء القدرات في مجال  -

  ومنظمة العمل الدوليةالمتحدة للتدريب والبحث
 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث شيريل شانغ، ةالسيد

 مناقشة -
 ملّخص عن الجلسة -

 
   غذاء14:00 -13:00
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        قاعة اإلجتماعات في الطابق الثاني من مرآز المؤتمرات                     15:30 -14:00
  في البلدان العربية الوطنيةحالة عملية تنفيذ النظام ن م ع: الجلسة الثانية

 
 مصر -الدآتور طارق عيد: ميّسرال
  

الوطنية القائمة لتبليغ المعلومات عن األخطار نظمة األ رضلعتؤمن الجلسة الثانية فرصة للبلدان 
، بما في  ولمناقشتهاى المستوى الوطنيلع النظام ن م ع تنفيذعملية  وحالة ها وتصنيفالكيميائية

م  مواجهتها والحاجات التي ّتجرت تحقيقها حتى اليوم والتحديات التي ذلك اإلنجازات التي تّم
 .رات والدعم التقني في مجال بناء القدتحديدها

  للجلسةمقدمة -
 ) دقائق لكل بلد7-5(عروض البلدان /بيانات -
 

  استراحة قهوة16:00 -15:30
 

16:00- 18:00  
 مناقشة -
 اليوم األولأعمال ص عن الجلسة الثانية، اختتام ملّخ -

 
 

 2006أآتوبر / تشرين األول31الثلثاء 
 

 ت في الطابق الثاني من مرآز المؤتمراتقاعة اإلجتماعا                      09:00-11:00
دور قطاع األعمال والصناعة والمنظمات التي ُتعنى بالمصلحة العامة ومنظمات : 3الجلسة 

 العّمال في تنفيذ النظام ن م ع
 
  لبنان- الدآتور عماد نحال:ميّسرال
 

المصلحة عنى ب التي ُتمنظماتالالجلسة الثالثة فرصة لممثلي قطاع األعمال والصناعة وتؤمن 
 وأنشطتها ذات الصلة ووجهة نظرهاالعّمال ليعرضوا دور آل من مجموعاتهم منظمات العامة و
 النظام ن م ع  تنفيذلتسهيل 

 
 لجلسة لمةمقّد -
 وجهة نظر الصناعة -
 وجهة نظر العّمال -
 وجهة نظر المصلحة العامة -
 مناقشة -
 ص عن الجلسة الثالثةملّخ -

 
  استراحة قهوة11:30 -11:00
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11:30- 13:00  
مجموعات (تطوير استراتيجيات وطنية لتنفيذ النظام ن م ع في البلدان العربية : الجلسة الرابعة

 )عمل
 
 مصر -الدآور سعد حسان: ميّسرال
 

الصناعة وممثلي المصلحة العامة و ع األعمالللحكومات وقطافرصًة الجلسة الرابعة تؤمن 
قد و.  الخاصةمن وجهة نظرهم والتحديات نظام ن م عال تنفيذمناقشة مسائل تتعلق بلال والعّم

ة لضمان مساهمة آل  الضروريواألنشطة القدرات المتوّفرة والفجوات التنّبه الىيشمل ذلك 
 على المستوى الوطني النظام ن م ع تنفيذفي الفاعلة األطراف المعنية 

 
 مجموعات العملولجلسة  للمةمقّد

 مرآز المؤتمرات  منالطابق الثانيت في قاعة االجتماعا  :1مجموعة العمل 
 المكتبةمبنى  من  الثالثاجتماع الشراع في الطابققاعة   :2مجموعة العمل 

 
  غذاء14:00 -13:00

 
14:00- 15:30  

 
 جلسة عامة ومناقشة: عروض مجموعات العمل

 
  استراحة قهوة16:00 -15:30

 
16:00- 18:00  

 
 البحرين -السيد حسان مبارك: ميّسرال
 

 الطابق الثاني من مرآز قاعة اإلجتماعات في    جلسة عامة
 المؤتمرات

 
 ص عن الجلسة الرابعة واختتام أعمال اليوم الثانيملّخ

 
 2006نوفمبر / تشرين الثاني1األربعاء 

 
 قاعة اإلجتماعات في الطابق الثاني من مرآز المؤتمرات                      09:00-11:00

 ذ النظام ن م ع على المستوى اإلقليميتنفي: الجلسة الخامسة
 
  األردن-الدآتور عبد الكريم ابراهيم: ميّسرال
 

النظام ن م  تنفيذترّآز الجلسة الخامسة على تسهيل المناقشة وتطوير توصيات ملموسة تهدف الى 
 األنشطة المطلوبة داخل آل قطاع بتحديدوسيتم إيالء اهتمام خاص . على المستوى اإلقليمي ع
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مكنة من خالل الهيئات ذات الصلة وشبكات الحكومات والصناعة والمجتمع المدني مألنشطة الوا
 .الذي ال يبغي الربح على التوالي

 
 لجلسةلمة مقّد -
 

09:00- 10:00 
 
 النظام ن م ع المؤسسات اإلقليمية المعنية ب -

 جامعة الدول العربيةأمانة سّر 
 للبيئةبرنامج األمم المتحدة 

 
10:00- 11:00 

 
 مجموعات العمللمة مقّد -

 :اسئلة عامة خاصة بمجموعات عمل الجلسة الخامسة
 

 أماآن العمل الصناعية - أ
 الزراعة - ب
 النقل - ت
 آيةستهالمنتجات اإلال - ث
 )تتوقف مجموعة العمل لالستراحة متى احتاجت الى ذلك(

 
  استراحة قهوة11:30 -11:00

 
  الطابق الثاني من مرآز المؤتمراتقاعة اإلجتماعات في                      13:00 -11:30

 
  الكويت-المهندس ابتسام الرفاعي: الميّسر
 الدآتورة شهيرة حسن وهبي  عرض من جامعة الدول العربية -
 وتطوير األطراف المعنيةترّآز على أدوار ) 2الجزء (ناقشة مجموعات العمل م -

 استراتيجية اقليمية
 

 أماآن العمل الصناعية - أ
 الزراعة - ب
 النقل - ت
 اإلستهالآيةتجات منال - ث

 
  غذاء14:00 -13:00

 
 قاعة اإلجتماعات في الطابق الثاني من مرآز المؤتمرات                      14:00-16:00

 
 عرض مجموعات العمل في جلسة عامة -
 عمال اليوم الثالثأتام تص عن الجلسة الخامسة واخملّخ -
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  استراحة قهوة16:30 -16:00

 
16:30- 18:00 

 تبة االسكندرية وزيارة متحَفينجولة في مك
 2006نوفمبر / تشرين الثاني2الخميس 

 
 قاعة اإلجتماعات في الطابق الثاني من مرآز المؤتمرات                    11:00 -09:00

 استنتاجات ورشة العمل وأنشطة المتابعة: الجلسة السادسة
 

  مصر-ور موسى ابراهيم موسىتآالدآتور محمد الزرقا، الدآتور سعد حسان، الد: الميّسر
 

 لمناقشتها استنتاجات  مسودةخالل الجلسة السادسة، ستضع أمانة السر أهم المالحظات وتصيغ
 وتعديلها واعتمادها المحتمل من قبل المشارآين

 
 خالصة عن نتائج ورشة العمل -

 
  استراحة قهوة11:30 -11:00

 
11:30- 15:00 

 طوات التاليةمناقشة أنشطة المتابعة الوطنية والخ -
 مناقشة أنشطة المتابعة االقليمية والخطوات التالية -
 ملّخص عن الجلسة واختتام ورشة العمل -
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  الئحة بالمشارآين-المرفق ب

 
  األخطار الكيميائية  عنمعلوماتالورشة عمل إقليمية حول تبليغ 

  النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمهاوتنفيذ 
   للبلدان العربيةGHS) النظام ن م ع(

 
 2006نوفمبر / تشرين الثاني2 -أآتوبر/ تشرين األول30 - مصر-اإلسكندرية

 
 الحكومات

 الجزائر
 السيدة نوال لمراني
 مهندسة آيميائية

 تعدين الطاقة والوزارة
 حيدرةفال 

 الجزائر
 )213 (488291: هاتف
 )213 (488188: فاآس

 fr.yahoo@lamraninawel: بريد الكتروني
 

 السيدة فاتحة بندين
 نائب مدير 

 وزارة الزراعة والتنمية الريفية
 عميروش جادة الكولونيل 21

 الجزائر 
 )213 (21746316: هاتف
 )213 (21429349: فاآس

 com.hotmail@fbenddine: بريد الكتروني
 

 البحرين 
 السيد خالد عبد الرحمن الجولودار

 موظف جمرآي
 المديرية العامة للجمارك

 15: صندوق البريد
 المنامة
 البحرين
 )973 (17727171: هاتف
 )973 (17796444/ 17727556: فاآس

 bh.com.batelco@customs: بريد الكتروني
 

 السيد حسن مبارك
 مفّتش بيئي
 الحياة البرية لحماية لبيئة ولمة االمديرية الع

 32657: صندوق البريد
 عيسىمدينة 

 البحرين
 )973 (39330233: هاتف
 )973 (17410016: فاآس

: بريد الكتروني
hassanm@environment.gov.bh 

bh.com.batelco@1Hassanm 
 جيبوتي

 السيدة بيالن حسن اسماعيل
 اقتصاديةعالمة 

 وزارة البيئة
 2091: صندوق البريد

 (Plateau de Serpent)  سربانوبالتو د
 جيبوتي
 )253 (869886: خلوي
 )253 (354837: فاآس

 fr.yahoo@bilanhassan: ترونيبريد الك
 

 السيد ادريس اسماعيل نور
 وزارة البيئة

  تقني التفاقية روترداممنّسق
 2091: صندوق البريد

 جيبوتي
 )253 (351020: هاتف
 )253 (351618/354837: فاآس

  fr.yahoo@play_distri: بريد الكتروني
 

 مصر
 الروبي. الدآتور طارق عيد محمد م

التفاقية الدولية حول بشأن ارئيس وحدة التنسيق 
 المواد الكيميائية

 جهاز شؤون البيئة المصري
 ادىمعالشارع  -الزراعيمصر حلوان طريق ، 30

 القاهرة
 مصر
 )202 (5260588: هاتف
 )202 (5260588: فاآس
 com .yahoo@elruby_ tarek: د الكترونيبري

 البروفسور سعد حسان
 رئيس المختبر المرجعي

 آلية العلوم
 جامعة عين الشمس
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 القاهرة
 مصر
 )2 (0122162766:خلوي
 )202 (6822991: هاتف
 بريد 

 com .yahoo@saadsmhassan :الكتروني
 

 الدآتور موسى ابراهيم موسى
 جهاز شؤون البيئة المصري

  شارع المعادى-طريق مصر حلوان الزراعي، 30
 القاهرة
 مصر

 
 البروفسور محمد الزرقا

 مصر
 

 عبد الغاني. السيد عبد الحكيم أ
 رئيس قسم الكيمياء

 قتصاديةفة واألبحاث االي المرآزية للتعراإلدارة
  الجمارك المصريةمصلحة
 القاهرة
 مصر
 )2010 (1541318: خلوي
 )202 (034835195: فاآس

 com .hotmail@abkim: بريد الكتروني
 

 السيد طلعت عبد الحميد
 المعالجة الكيميائيةفي مدير عام 

 وزارة الكهرباء
 القاهرة
 مصر
 )202 (5768250: هاتف
 )202 (5778268: فاآس

 
 المهندس محمد محمود سالم

 خبير تقني
 المصرية  النسيج ةصناعغرفة 
 ، شارع آورنيش النيل1196
 القاهرة
 مصر
 )202 (5774426: هاتف
 )202 (5793289: فاآس

 
  سلوى حنفي محمودةالسيد

 فةيمديرة في التعر
  المرآزية للتكنولوجيا والمعلوماتاإلدارة
  الجمارك المصريةلحةمص

 القاهرة
 مصر 
 )2012 (3816957: خلوي

 )202 (034804747: فاآس
 

 السيد عبد الناصر عواد
 نائب مدير عام

 غرفة الصناعات الكيميائية
 القاهرة
 مصر
 )202 (5797031: خلوي
 ) 202 (5756117: فاآس

 eg .org.fei@adaaw :: بريد الكتروني
 

 الماز. الدآتور منير م
 المختبر المرآزي للمبيدات الزراعية

 وزارة الزراعة
 الجيزة -الدقي
 مصر
 )2 (0105255198: خلوي
 )202 (7602209: فاآس

 
 غادة عبد المنعمء الكيمياعالمة 

 مشرفة على قسم التنمية البيئية
 جهاز شؤون البيئة المصري

 فرع غرب الدلتا
 القاهرة
 مصر
 )203 (3024477: هاتف

 com .yahoo@am_ ghada: بريد الكتروني
 

 السيدة فاديا حسن قطب
 مفتشة

 جهاز شؤون البيئة المصري
  شارع المعادى -طريق مصر حلوان الزراعي، 30

 القاهرة
 مصر
 )202 (5256452: هاتف

 com .yahoo@2424_ fadia :: بريد الكتروني
 

 السيد محمد حمدي
 جهاز شؤون البيئة المصري

 شارع -طريق مصر حلوان الزراعي، مصر 30
 المعادى
 القاهرة
 مصر
 )202 (5256452: هاتف

 com .hooya@313 darra: بريد الكتروني
 

 عبادي. السيد معتز م
 جهاز شؤون البيئة المصري

 فرع االسكندرية
 مصر
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 )203 (3024477: هاتف
 com .yahoo@786 maotaz: بريد الكتروني

 
 السيد أحمد شعبان الساوي

 جهاز شؤون البيئة المصري
 فرع االسكندرية

 مصر 
 )203 (3024477: هاتف
بريد 

:الكتروني
com .yahoo@2005_elsawy_ahmed 

 
 هان رمضان محمديالسيدة ج
 باحثة

 جهاز شؤون البيئة المصري
 فرع االسكندرية

 مصر
 )203 (3024477: هاتف

 com .hotmail@eeaa_ gihan: بريد الكتروني
 

 عبد المنعم برآاتة أمل السيد
  ةباحث

 جهاز شؤون البيئة المصري
 فرع االسكندرية

 مصر
 )203 (3024477: هاتف

 com .yahoo@barakat_amel:بريد الكتروني
 

 السيدة هدى علي موسى
 احثة ب-مشرفة

 جهاز شؤون البيئة المصري
 فرع االسكندرية

 مصر
 )203 (3024477: هاتف

 com .yahoo@eat_ hali: بريد الكتروني
 

  آامل شلشةالسيدة سمّي
 ة الصناعيالعامة للتنميةهيئة ال
 جاردن سيتي شارع خليل آغا، 6

 القاهرة
 مصر
 )202 (7940678: هاتف
 )202 (7944984: فاآس

 
 األردن

 السيدة هاجر مجر
 مهندسة آيميائية

  البيئةوزارة
 نيةأذأم 
 انعّم

 األردن
 ) 962 (777355001: خلوي
 )962 (5560288: فاآس

 com .yahoo@2004 hajarma: بريد الكتروني
 

 م السيد عبد الكريم ابراهي
 مدير مختبرات الجمارك

 عمان
 األردن
 )962 (795383484: خلوي
 )962 (64743734: فاآس

  com .yahoo@abdmoghrabi: بريد الكتروني
 

 الكويت
  ابتسام الرفاعيةالمهندس
  قسم المواد الكيميائيةةرئيس

 الهيئة العامة للبيئة
 ةصفاال، 24395 :صندوق البريد

 13104الكويت العاصمة، 
 الكويت
 )965 (9741795: هاتف
 )962 (9821284: فاآس

  com .maktoob@Bayadr: بريد الكتروني
 

  لميا الجريفانيةالمهندس
 ة آيميائيةمهندس

 الهيئة العامة للبيئة
 ، الصفاة24395صندوق البريد 

 13104لكويت العاصمة، ا
 الكويت
 )965 (4821284: هاتف
 )965 (7135151: خلوي
 )962 (4821284: فاآس

  com .yahoo@Ljorephani: بريد الكتروني
 

 الدآتورة سامية سليم الطبيخ
 دآتوراه في علم الصحة العامة

 إدارة منع العدوىرئيسة 
 الصحةوزارة 

 ب-، شويخ64649: صندوق البريد
 70457الكويت العاصمة 

 الكويت
 )965 (4818220: هاتف
 )965 (9046873: خلوي
 )962 (4840354: فاآس

 com.yahoo@14samia: بريد الكتروني
 

 لبنان
  عماد نحالالسيد
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 -ض النوويالحم -مسؤول عن حماية النبات
 المبيدات التفاقية روتردام

 وزارة البيئة
 الغرفة - الطابق األول- شارع السفارات-ر حسنئب

107 
 بيروت
 لبنان
 )961 (1-849639: هاتف
 )961 (1 -849627: فاآس

  lb .net.terra@imadn: بريد الكتروني
 

 ليبيا 
 ي دوغاالسيد يوسف عرب

 ةيصحة البيئال ووقاية ال قسمرئيس
 الهيئة العامة للبيئة
 طرابلس الغرب

 ليبيا
 )218 (913111864: هاتف

 com.yahoo@57dougha: بريد الكتروني
 

 السيد صبحي عدالي
 مدير قسم التعاون التقني

 الهيئة العامة للبيئة
 طرابلس الغرب

 يبيال
 )218 (913707956: هاتف
 )218 (214870266: فاآس

  com.yahoo@sobhiedali: بريد الكتروني
 

 المغرب
 السيد رشيد لوليدي

 مهندس
 وزارة التجارة والصناعة

 الرباط
 المغرب
 )212 (37669632: هاتف
 )212 (37669655: فاآس

  ma.gov.mcinet@loulidi: رونيبريد الكت
 
 مانُع

 السيد بدر الهاشمي
 في مجال البيئةتقني 
  موارد المياه البيئة واإلقليمية و البلديات وزارة

 113، الرمز البريدي 323صندوق البريد 
 مسقط

 مانُع
 )968 (24692550: هاتف
 )968 (24692462: فاآس

  om.gov.mrmewr@dgea: بريد الكتروني
 

 السيد سليم المعماري
 ش بيئيمفّت

 موارد المياه  البيئة ووزارة البلديات اإلقليمية و
 113، الرمز البريدي 323: صندوق البريد

 مسقط
 عمان
 )968 (24692550: هاتف
 )968 (24692462: فاآس

 om.gov.mrmewr@ dgea: بريد الكتروني
 

 فلسطين
 السيد ناصر البحيسي

 واالستجابة للطوارىءمدير المواد الكيميائية 
  الفلسطينية لنوعية البيئةالهيئة

  الثورة-شارع الناصر
 ةغّز

 فلسطين
 )970 (847208: هاتف
 )970 (284820: خلوي
 )972 (82847198: سفاآ

 com.hotmail@ nalbhaisi: بريد الكتروني
 

 السيد لؤي سالمة
 -واالستجابة للطوارىءمدير المواد الكيميائية 

 الضفة الغربية
  الفلسطينية لنوعية البيئةالهيئة

  الثورة-شارع الناصر
 ةغّز

 فلسطين
 )970 (847208: هاتف
 )970 (599254150: خلوي
 )970 (82847198: فاآس

 com.yahoo@Lsallamah: بريد الكتروني
 

 قطر
 المحمود السيد عبد

 باحث آيميائي
 اإلدارة العامة للجمارك
 الطريق الدائري الثالث

 الدوحة
 قطر
 )974 (5504514/4457457: هاتف
 )974 (4415246: سفاآ

 com.hotmail@oo.aal: بريد الكتروني
 

 المملكة العربية السعودية
 السيد سليمان الزابن

 مدير عام السالمة الكيميائية والنفايات الخطرة
 9257صندوق البريد 

 جدة
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 المملكة العربية السعودية
 )966 (555613574: هاتف

 )966 (26515573: اآسف
 com.hotmail@2002smz: بريد الكتروني

 
 السيد وائل آاتب

 المدير التنفيذي لقسم المواد الكيميائية
 جدة

 المملكة العربية السعودية
 )966 (559080888: هاتف
 )966 (26226160: فاآس

 com.gmail@wkateb: بريد الكتروني
 

 السودان
 السيدة هال محمد البكري

  الشرطةمقّدم في
 إدارة الجمارك العامة

 الخرطوم
 السودان
 )249 (912645594: هاتف
 )249 (183781940: فاآس

 com.yahoo@halaleena: بريد الكتروني
 

  عثمانالمجيدالسيدة رهاب عبد 
 باحثة

 المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية
 الخرطوم
 السودان
 )249 (183784279: هاتف
 )249 (183787617: فاآس

 com.sudanmail@hcener: بريد الكتروني
 

 سوريا
 السيد فاروق العطر

 للشؤون البيئيةاللجنة العامة 
 3773:  صندوق البريد- دمشق-مزرعة
 دمشق
 سوريا
 )963 (114443729: هاتف
 )963 (114443729: فاآس

 com.yahoo@aleter.fa: بريد الكتروني
 

 السيد سعيد النافوس
 مدير مديرية الشؤون البيئية

  الجابرية-حلب
 حلب
 سوريا

 )963 (214658920: تفها
 )963 (214651299: فاآس

 sy.net@alp.envir: بريد الكتروني

 
 تونس 

 السيدة أمل اآرمي
 رئيس مصلحة

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة
 1080 شارع األرض، -المرآز العمراني الشمالي

 تونس العاصمة
 تونس
 )216 (70728644: هاتف
 )216 (70728655: فاآس

 com.yahoo@amel_akremi: بريد الكتروني
 

  دخيلهحمادالسيد 
 مدير منتجات الرقابة البيئية

  العموميةوزارة الصحة
 ةم، تونس العاص1002طيب مهيري، ال جادة 37

 تونس العاصمة
 تونس
 )216 (71790283: هاتف
 )216 (71789233: فاآس

 tn.rns@dekhil.hamadi: بريد الكتروني
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 السيد سلطان المهيري

  عالقات دولية-مساعد إداري
  الجمارك الفدراليةهيئة

 111333: صندوق البريد
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 )971 (42117767 :هاتف
 )971 (42956446: فاآس

  ae.customs@smeshar: بريد الكتروني
 

 جزر القمراتحاد 
 السيد محمد حمادة شرف الدين

 مستشار تقني
 وزارة الزراعة
 41صندوق البريد 

 موروني
 جزر القمراتحاد 
 )269 (750001: هاتف
 )269 (750003: فاآس

 fr.yahoo@issouf_ambadi: بريد الكتروني
 

 سالم محمدالسيد عبد اإل
 رئيس مختبر
 وزارة الصحة

 موروني
 جزر القمراتحاد 
 )269 (342503: هاتف
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 )269 (750038: فاآس
 

 اليمن 
 بالوالدآتور شوقي الد

 تمدير مديرية مبيدات اآلفا
 وزارة الزراعة والرّي

 المديرية العامة لحماية النبات
 وزارة الزراعة والرّيشارع 

 26صندوق البريد 
 صنعاء
 اليمن
 )967 (1 250956/235193: هاتف
 )967( 1 228064/235193: فاآس

 com.yahoo@2shoki: بريد الكتروني
 

 السيد هالل الرياشي
 تقييمالة ويرقابة البيئالنائب مدير عام قسم 
 وزارة المياه والبيئة

 هيئة حماية البيئة 
 19719صندوق البريد 

 صنعاء
 اليمن
 )967 (1 202019: هاتف
 )967 (2020219: فاآس

 com.maktoob@62Helal: بريد الكتروني
 

 ولية  المنظمات الد
 

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
 السيد بورآهارد فاغنر

 شريك خاص رفيع المستوى
 والبحثمعهد األمم المتحدة للتدريب 

 Palais des Nations قصر األمم
1211-CH Geneva 10 

 جنيف
  سويسرا

 de.eonlin-t@wagner.bo: بريد الكتروني
 

 السيدة شيريل شانغ
 شريكة

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
 Palais des Nations  قصر األمم

1211-CH Geneva 10 
 جنيف

 سويسرا 
 )41(229178394: هاتف
 )41 (229178047: فاآس

 org.unitar@chang.Cheryl: بريد الكتروني 
 

 للبيئةبرنامج األمم المتحدة 

 
 الدآتور عبداهللا الوداعي

للمواد المستنزفة لطبقة منسق الشبكة اإلقليمية 
 األوزون

 اإلمتثال برنامج المساعدة على 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 10880: صندوق البريد
 المنامة
 البحرين
 )973 (17812760: هاتف
 )973 (17825110: فاآس
 :الكترونيبريد 

 bh.org.unep@alwadaee.abdiulelah 
 

 المنظمات غير الحكومية
 

 التنمية إلعادة التأهيل ومؤسسة يوم المستشفيات
 والشبكة العربية للبيئة والتنمية
 الدآتور محمد عبد السالم البّنا

مشروع لعربي ل الالمحوررئيس مجلس إدارة 
الدولي للتخّلص من الملّوثات العضوية الثابتة 

(IPEP) 
 شارع حلوان، قرب مساآن ابي الريش

 القاهرة
 مصر 
 )202 (3682827: هاتف
 )202 (3650429: فاآس

 eg.com.starnet@mbanna: بريد الكتروني
 

 نانلب -المستهلكجمعية 
 السيدة ندى نعمة

 ة زراعيةمهندس
 لبنان -عية المستهلكمج

 4شارع مار الياس، بناية آيالني، الطابق 
 بيروت
 لبنان
 )961 (1785428: هاتف
 )961 (3846778: خلوي
 )961 (1785427: فاآس

 بريد الكترون
 com.hotmail@530nadanehme: ي
 

 مجموعات األعمال والصناعات
 

 إفريقيا والشرق (CropLife) آروب اليف
 األوسط

 السيد علي محمد علي
 منّسق اقليمي

إفريقيا والشرق (CropLife)  آروب اليف
 األوسط
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، المدينة الرياضية 961810صندوق البريد 
11196 

 عّمان 
 األردن
 )962 (6 -5523039: هاتف
 )962 (6 -5530544: فاآس
  jo.com.nets@croplife-ali: الكترونيبريد 

 
 اتحاد الصناعات المصرية

 السيد علي محمد طه
 منّسق القطاع الكيميائي

 اتحاد الصناعات المصرية
  آورنيش النيل1195
 القاهرة
 مصر
 )202 (5768870: هاتف
 )202 (5751779: فاآس

 net.fei-eco@Aataha :بريد الكتروني
 

 ICCA المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية 
 السيد فريد غوديه

 شرآة ساسول المحدودة
  شارع بايكر33 الغرب، -ساحة بايكر

 2196روزبانك 
 جوهانسبرغ
 جنوب افريقيا

 )27 (113440145: هاتف
 )27 (115221298: فاآس
 com.sasol@goede.fred: د الكترونيبري

 
 منظمات أخرى

 
 جامعة الدول العربية

 الدآتورة فاطمة المالح
  إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامةمديرة 

 جامعة الدول العربية
 11642 ي البريدالرقم
  التحريرميدان
 ةالقاهر
 مصر
 )202 (5750511: هاتف
 )202 (5740331: فاآس

 
 السيدة شهيرة حسن وهبي

  قسم الموارد واالستثمارةرئيس
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

 جامعة الدول العربية
 11642 الرقم البريدي

  التحريرميدان
 القاهرة

 مصر
 )202 (5750511: هاتف
 )202 (5740331: فاآس

 
 تبة اإلسكندريةمك

 الدآتور صالح سليمان
 فات وعلم التسّمماستاذ آيمياء مبيدات اآل

 مستشار خاص
 مكتبة اإلسكندرية

 اإلسكندرية
 مصر
 1094: فرعي) 203 (483999: هاتف
 )2 (101776987: خلوي
 )203 (4820470: فاآس

 :بريد الكتروني
 org.bibalex@soliman.hsala 
 

 السيدة رهام عبد الحميد
 أخصائية

 مكتبة اإلسكندرية
 اإلسكندرية

 مصر
 1086: فرعي) 2 (4839999: هاتف
 )2 (034820470: فاآس

 :بريد الكتروني
 org.bibalex@abdelhamid.riham 

 
 الل الجلسة اإلفتتاحيةالمتحدثون خ

 
 رآهارد فاغنروالسيد ب

 شريك خاص رفيع المستوى
 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث

 
 الدآتور صالح سليمان
 فات وعلم التسّمماستاذ آيمياء مبيدات اآل

 ومستشار خاص، مكتبة اإلسكندرية
 

 البيئة إدارةالدآتورة فاطمة المالح، مديرة 
 تدامة، جامعة الدول العربيةواإلسكان والتنمية المس

 
 سعادة محافظ اإلسكندرية السيد عادل لبيب

 
معالي وزير الدولة المصري لشؤون البيئة السيد 

 ماجد جورج الياس غطاس
 

 الدآتور اسماعيل سراج الدين
 مدير مكتبة اإلسكندرية
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 ةختصرُمالبالكلمات الئحة : ق جرفلما
COP طرافمؤتمر األ 

ECOSOC المجلس اإلقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
EEAA جهاز شؤون البيئة المصري 

FAO  ألغذية والزراعة األمم المتحدة لمنظمة 
GCC مجلس التعاون الخليجي 
GHS  النظام (النظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

 )ن م ع
GTZ انية للتعاون التقنيالوآالة األلم 

ICCA المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية 
ICSC البطاقة الدولية للسالمة الكيميائية 

IEA إتفاق بيئي دولي 
IFCS المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية 
ILO منظمة العمل الدولية 

IOMC مة للمواد يالبرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السل
 الكيميائية

IPCS  الكيميائيةالمواد سالمة لالبرنامج الدولي 
ISO المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

LAS جامعة الدول العربية 
NGO  منظمة غير حكومية 

NIP الوطنيةتنفيذخطة ال  
PCB د الكلوريل متعّدنمرّآبات ثنائي الفي 
PIC  وافقة المستنيرة المسبقة بالنسبة بشأن إجراءات المإتفاقية روتردام

 لمواد آيميائية ومبيدات آفات خطرة معّينة في التجارة الدولية
POPs  الملّوثات العضوية الثابتة 

SAICM النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
SCEGHS  النظام المتوائم العالمي لتصنيف المعنية بلجنة الخبراء الفرعية

  التابعة لألمم المتحدة)النظام ن م ع(اد الكيميائية ووسمها المو
SCETDG  نقل البضائع الخطرة التابعة لألمم المعنية بلجنة الخبراء الفرعية

 المتحدة
SDS صحيفة بيانات السالمة 
SME مؤسسة متوسطة وصغيرة الحجم 

UNCED مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية 
UNEP مم المتحدة للبيئةبرنامج األ 

UNEP-ROWA المكتب اإلقليمي لغرب آسيا-برنامج األمم المتحدة للبيئة  
UNITAR والبحث معهد األمم المتحدة للتدريب 

UNRTDG  نقل البضائع الخطرةبشأنتوصيات األمم المتحدة  
USAID مية الدوليةنالوآالة األميرآية للت 

WHO منظمة الصحة العالمية 
WSSD مر القمة العالمي للتنمية المستدامةمؤت 

WTO منظمة التجارة الدولية 



 

 

 
 

 
 
 هدفها آهيئة مستقّلة داخل األمم المتحدة 1965 سنة إنشاء معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث تّم

أمناء يخضع المعهد إلدارة مجلس . ة األمم المتحدة من خالل التدريب والبحث المناسَبينتعزيز فعالّي
المعهد المساهمات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية تدعم . ويرأسه رئيس تنفيذي

 .والمؤسسات وغيرها من المصادر غير الحكومية
 

، تّم 47/227، وبعد صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1993يوليو /منذ األول من تموز
 :يضطلع المعهد بالمهام التالية. للتدريب والبحث الى جنيفنقل مقّر معهد األمم المتحدة 

والبعثات الدائمة في جنيف ونيويورك ضمان االتصال بمنظمات األمم المتحدة ووآاالتها  -
 الكليات معالتعاون اء رسوالمدن األخرى التي تستضيف مؤسسات األمم المتحدة وإ

 .هوتعزيز والمؤسسات األآاديمية
 في مجال الديبلوماسية المتعددة األطراف والتعاون الدولي للديبلوماسيين  برامج تدريبيةتنفيذ -

 بأنشطة األمم ةمتعّلقالذين يعملون في مجاالت المعتمدين في جنيف والمسؤولين الرسميين 
 المتحدة

 :في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية تشمل تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج التدريبية -
  الديبلوماسية المتعددة األطراف والتفاوض وتسوية النزاعاتحول برنامج تدريب - أ
 برامج تدريب حول إدارة البيئة والموارد الطبيعية - ب
 بشكل خاص على الجوانب الترآيزب حول إدارة الدين واإلدارة المالية مع ي برنامج تدر - ت

 القانونية
 برنامج تدريب حول مراقبة الكوارث - ث
 وإرساء السالم وبناء السالمبرنامج تدريب حول حفظ السالم  - ج

 
 :العنوان

11-13 chemin des Anémones 
1219 Châtelaine 
Geneva 
SWITZERLAND 

 

 
 : العنوان البريدي

UNITAR 
Palais des Nations 
CH-1211 GENEVA 10 
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  +41 22 917 1234: هاتف
  +41 22 917 8047: فاآس

 : موقع على شبكة اإلنترنت
org.unitar.www 

 


