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تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد  :الكيميائية
 الكيميائية

استراتيجية الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
  لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلدارة الكيميائية

  األمانةن ممذكرة 

ديسمرب /تتشرف األمانة بأن تعمم يف مرفق هذه املذكرة، نسخة من طبعة كانون األول  
 اخلاصة باستراتيجية الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ٢٠٠٨

األمانة وتعرض . لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلدارة الكيميائية، إلحاطة املؤمتر علماً ا
االستراتيجية على النحو الذي تلقتها به من الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة 

  .للمواد الكيميائية ومل تقم بتحريرها
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وال تعرب حمتويات هذا . شترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةأعد هذا املطبوع يف إطار الربنامج امل

  .املطبوع بالضرورة عن آراء املنظمات املشاركة يف هذا الربنامج أو سياساا املعلنة
وصيات الصادرة  تنفيذاً للت١٩٩٥نشأ الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عام 

 لتوثيق التعاون وتنمية التنسيق الدويل يف جمال السالمة ١٩٩٢من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام 
، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة )الفاو(واملنظمات املشاركة يف هذا الربنامج هي منظمة األغذية والزراعة . الكيميائية

، ومعهد األمم )اليونيدو( امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التنمية الصناعية التعاون والتنمية يف
. ويتمتع البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بصفة املراقبني. املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية
هو تعزيز تنسيق السياسات واألنشطة اليت تنفذها املنظمات املشاركة، والغرض من هذا الربنامج املشترك بني املنظمات 

 .بالتضامن أو كل على حدة، لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة
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  استراتيجية الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

  بشأن تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية
  املعدة لتقدميها إىل املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية

  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول(النص النهائي 
  
 استراتيجية املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمـواد             تلخص هذه الوثيقة    -١

املواد الكيميائية فيما يتعلق بالنهج االسـتراتيجي لـإلدارة        الكيميائية يف تعزيز القدرات الوطنية  يف جمال إدارة          
 الدويل إلدارة املواد الكيميائيـة كمـسامهة يف   وهي مقدمة إىل الدورة الثانية للمؤمتر     . الدولية للمواد الكيميائية  

 :التايل) املؤقت(النقاش الدائر يف إطار بند جدول األعمال 

تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة      ) د (:تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية        -٤
  املواد الكيميائية

  معلومات عامة
ترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية سبع منظمات مشاركة، أال وهي منظمة             يضم الربنامج املش    -٢

األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية       
ية ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان   الصناعية ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة الصحة العامل     

  .االقتصادي، باإلضافة إىل منظمتني مشاركتني بصفة مراقب، ومها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل
ويعد الربنامج املشترك بني املنظمات آلية متميزة الستهالل العمل الدويل وتنسيقه من أجل حتقيق اهلدف الـذي     -٣

ويشكل .  فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية      ٢٠٢٠ر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام       حدده مؤمت 
للتكامل بني املنظمات املشاركة وملسامهاا يف دعم البلدان بناًء على ما هلذه املنظمات من واليات  الربنامج إطاراً

  .وخربات خمتلفة
  :لربنامج، على وجه اخلصوص، باملهام التاليةوتضطلع املنظمات املشاركة يف ا  -٤

  تقدمي املساعدة يف جماالت معينة حتدد البلدان وجود ثغرات فيها؛  •
  توفري منتدى لالتفاقات الدولية ووضع املعايري واملدونات العاملية؛  •
  تقدمي الدعم إلعداد حتليالت األوضاع والتقارير املرجعية؛  •
  ناقشة السياسات والصكوك ذات الصلة ا؛دعم احلكومات يف صياغة وم  •
  إتاحة احلصول على املعلومات؛  •
  الدولية؛اإلقليمية وإتاحة التغطية وإذكاء الوعي فيما يتعلق باألنشطة   •
مثل (تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان من أجل تطوير بنيتها التحتية العامة لإلدارة الوطنية للمواد الكيميائية   •

  ؛)يذ برامج متكاملة ومستدامة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةوضع وتنف
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  وتطويرها ونقلها؛) بيئياً(املساعدة على حتديد التكنولوجيات السليمة   •
وبفضل املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية من أجـل الوفـاء        -٥

واالستجابة لألولويات الوطنية زاد الوعي بالضعف املـستمر        خلاصة بتنفيذ خمتلف االتفاقات الدولية      بالتزاماا ا 
  .وباحلاجة املستمرة فيما يتعلق بتعزيز القدرات يف جمال إدارة املواد الكيميائية يف بلدان عديدة

نظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني ويف سياق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تقدم امل          -٦
املنظمات املساعدة إىل البلدان على إعداد وتنفيذ جمموعة كبرية من املشاريع، وخصوصاً يف إطار برنامج البداية                

  .السريعة اخلاص بالنهج االستراتيجي
املنظمات باالستناد إىل تارخينا    وجتسد هذه االستراتيجية خربة وفكر املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني              -٧

  .يف مساعدة البلدان مبجموعة كبرية من أنشطة بناء القدرات الوطنية يف جمال إدارة املواد الكيميائية
 ذه الوثيقة عدد من دراسات احلالة اليت تسلط الضوء على ااالت اليت تعمل فيها املنظمات           ١ويرد يف امللحق      -٨

ملشترك بني املنظمات، مبفردها أو على حنو تعاوين، على تعزيز القدرات يف جمـال اإلدارة             املشاركة يف الربنامج ا   
  .السليمة للمواد الكيميائية

  أغراض االستراتيجية
إن الغرض األساسي من هذه االستراتيجية هو مساعدة البلدان على تعزيز قدراا الوطنية يف جمال إدارة املـواد                    -٩

نهج االستراتيجي تنفيذاً فعاالً وكي حتقق اهلدف الذي حدده مؤمتر القمة العاملي للتنميـة              الكيميائية كي تنفذ ال   
مثـل  (واالستراتيجية سـتفيد األفـراد      .  فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية      ٢٠٢٠املستدامة لعام   
ملديرين واخلرباء يف القطاعني اخلاص ها واتمع احمللي والقادة السياسيني وايها ومستهلكيد ومالكرمستخدمي املوا

  .واملؤسسات واملنظمات الوطنية) والعام
وتتيح االستراتيجية أيضاً الفرصة لتمكني املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية من مواصلة حتديد دور املنظمات                 -١٠

  .املشاركة للمساعدة على تلبية االحتياجات احملددة يف جمال بناء القدرات
  الستراتيجيةا

  :لالستراتيجية سبعة جماالت عمل  -١١
تعزيز القدرات اخلاصة باملشاركة االستبقائية والبناءة فيما بني اجلهات املعنية يف : تعزيز قدرات املشاركة  )١(

  .اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
زيادة القدرة على البحـث  : مهازيادة القدرة على إعداد املعلومات واملعارف والوصول إليها واستخدا        )٢(

مها واستخدامها بغية التمكن من تشخيص وفهم يعن املعلومات املناسبة واحلصول عليها وتوصيلها وتعل
  .املشكالت يف إدارة املواد الكيميائية وحتديد حلوهلا احملتملة

طـيط وإعـداد   تعزيز القدرات اخلاصـة بتخ  : تعزيز القدرات اخلاصة بإعداد السياسات والتشريعات       )٣(
الفعالة وما يتصل ا من استراتيجيات وخطط، باالستناد إىل عمليات اختـاذ            السياسات والتشريعات   

  .القرار فيما يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
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تعزيز القدرات اخلاصة بإعداد وتنفيذ برامج فعالـة لـإلدارة          : تعزيز القدرات اخلاصة بإعداد الربامج      )٤(
  .املة والسليمة للمواد الكيميائيةاملتك

أو قـرارات    / القدرات اخلاصة بصوغ الـسياسات و      تعزيز: تعزيز القدرات اخلاصة باإلدارة والتنفيذ      )٥(
احللول املناسبة واملستدامة يف جمال     / التنظيم اخلاصة بإدارة املواد الكيميائية، وختطيط وتنفيذ اإلجراءات       

  .إدارة املواد الكيميائية
زيادة القدرات اخلاصة بالرصد والتقييم الفعالني إلجنـازات        : زيادة القدرات اخلاصة بالرصد والتقييم      )٦(

أو الربامج على أساس النتائج املتوقعة، وإبداء التعليقات ألغراض التعلم واإلدارة التكيفية،            / املشاريع و 
ن أجل حتقيق اإلدارة السليمة     واقتراح التعديالت على جمموعة اإلجراءات إذا اقتضت الضرورة ذلك م         

  .للمواد الكيميائية
حتسني القدرات اخلاصة بتعبئة املوارد بفعالية علـى املـستوى          : حتسني القدرات اخلاصة بتعبئة املوارد      )٧(

  .الوطين لدعم اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ أنشطة إدارة املواد الكيميائية
  اتيجيةاملسائل الرئيسية اليت تشكل االستر

، بناًء على خربته يف مساعدة البلـدان علـى          ١٩٩٥حدد الربنامج املشترك بني املنظمات، منذ إنشائه يف عام            -١٢
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، عدداً من املسائل الرئيسية اليت تشكل االستراتيجية وتوفر املعلومات الالزمـة   

  :هلا، مبا يف ذلك ما يلي
مبن فيهم  (التنسيق على املستوى الوطين، فيما بني البلدان وفيما بني خمتلف أصحاب املصلحة             االلتزام و   )١(

، ضروريان لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ولكن حتقيـق         )احلكومة والقطاع اخلاص واتمع املدين    
  .ذلك يعد حتدياً رئيسياً ومستمراً بالنسبة إىل العديد من البلدان

نامج املشترك بني املنظمات أن يكفل تكامل األنشطة عرب القطاعات اليت متثلها املنظمـات              ينبغي للرب   )٢(
  .املشاركة فيه وأن يتجنب االزدواجية

على سبيل املثال من    (هناك نشاط أكرب يف بعض املنظمات املشاركة يف الربنامج على املستوى القطري               )٣(
حيث يتحول التركيز عـن تنفيـذ   " املقر الرئيسي" يف  ونشاط أقل ) خالل املكاتب القطرية واإلقليمية   

وعلى الرغم من أن ذلك ميكن      . املشروع إىل املشورة اخلاصة بالسياسات وإىل إعداد الربامج واملشاريع        
أن يؤدي إىل زيادة الفعالية يف التنفيذ على الصعيد العملي فإنه ميكن أيضاً أن يثري مشاكل يف التنسيق                  

  .جيب التصدي هلا
على الرغم من أن التمويل املستمر والذي ميكن التنبؤ به حمبذ بالنسبة إىل تنفيذ برامج املساعدة فقـد                    )٤(

أصبح حتقيقه أمراً عسرياً نظراً للتحول مبرور الوقت عن إتاحة املوارد من امليزانيات العادية إىل األنشطة           
ع على مثال ملصادر التمويل الرئيـسية        لالطال ٢انظر امللحق   (اليت تتطلب متويالً خارجاً عن امليزانية       

مثل التغطيـة   (وعالوة على ذلك فعلى الرغم من أن بعض األنشطة          ). اخلاصة بإدارة املواد الكيميائية   
أو تعزيز البىن التحتيـة إلدارة املـواد        / قد تتطلب مدخالت قليلة نسبياً فإن إنشاء و       ) وإذكاء الوعي 
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انظر أيـضاً النقطـة   (تمد على األولوية اليت تعطيها احلكومات     الكيميائية على املستوى الوطين أمر يع     
  ).التالية

" الرئيـسي الدمج يف التيـار  "املساعدة اإلمنائية اخلاصة بإدارة املواد الكيميائية تتطلب على حنو متزايد            )٥(
طهـا  فيما خيص منظمات األمم املتحدة مثالً يتعني رب       (والتكامل مع أولويات وخطط التنمية الوطنية       

إعطاء البلـدان األولويـة     " (البلدان هي حمركها  "وأن تكون   ) بإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية    
 بشأن األساس املنطقي لدمج املواد الكيميائية ضمن ٣ وانظر امللحق). لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

مرفق البيئة العاملية مـؤخراً يف تقـدمي        وباإلضافة إىل هذا شارك     . التخطيط اإلمنائي واملساعدة اإلمنائية   
يف وذا أصبح يؤثر يف النهوج التقليدية املتبعة        ) مثل اتفاقية استكهومل  (الدعم إىل اتفاقيات دولية معينة      

  .املساعدة اإلمنائية اخلاصة بإدارة املواد الكيميائية
الكيميائية يف مسائل موضوعية أخرى     ينبغي أن تسعى املبادرات أيضاً إىل دمج اإلدارة السليمة للمواد             )٦(

  .واالقتصاديات، وغريها) الزراعة(مثل تغري املناخ والطاقة وتوافر الغذاء 
فيما يتعلق بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يثري نطاق خطة العمل العاملية وعـدم            )٧(

  .ى بناء القدراتوجود أولويات واضحة مشكالت يف حتديد حمور للتركيز عل
يف حالة عدم بالقدرات قد يكون من املفيد تبين الوضع الذي سينشأ وللمساعدة على حتديد االحتياجات اخلاصة   -١٣

وليس هناك اعتراف تام بتكلفة عدم اختاذ أي إجراء يف جمال إدارة املواد             .  بالتدخل اخلاص ببناء القدرات    القيام
قطاعات الصناعة والصحة عمليات التخطيط، مبا يف ذلك عمليات التخطيط داخل الكيميائية وال فهم تام هلا يف      

وعلى سبيل املثال فإنه إذا مل يتم تعزيز القدرة على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية فما اآلثار . والعمل والزراعة
  اإلنسان والنمو االقتصادي؟السلبية اليت ميكن أن تترتب على ذلك بالنسبة إىل البيئة واستخدام الطاقة وصحة 

  تفعيل االستراتيجية
  :لدى تفعيل االستراتيجية يعترف الربنامج املشترك بني املنظمات بعدد من املنطلقات واإلجراءات  -١٤

   املنطلقات
 تشمل خطة العمل العاملية اخلاصة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية عدداً كبرياً من               )١(

  .األنشطة اليت ميكن أن تسهم فيها املنظمات املشاركة يف الربنامج
من األمور احلامسة على املستويني الدويل والوطين حتديد طريقة إسهام اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية              )٢(

  .يف املسائل العامة اخلاصة بالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك املرامي اإلمنائية لأللفية
خطط التنمية الوطنيـة    / ى املستوى الوطين سيتطلب تفعيل االستراتيجية إقامة روابط بني عمليات         عل  )٣(

استراتيجيات املساعدة القطرية والتقييمـات البيئيـة القطريـة         / ورقات استراتيجية احلد من الفقر    (
يف سياق إطار األمم والتقييمات القطرية املشتركة والتقييمات البيئية االستراتيجية وبرامج العمل الالئق       

املتحدة للمساعدة اإلمنائية، بغية ضمان املشاركة االستراتيجية من قبل هذه املبـادرات فيمـا خيـص        
 مثال لكيفية تعامل البنك     ٤ويرد يف امللحق    . احلصول على املوارد وصرف األموال على مسائل حمددة       

  . الدويل مع عملية التخطيط للمساعدة اإلمنائية
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  اخلطوات التاليةاإلجراءات و
  :ستقوم املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك مبا يلي  -١٥

  األمور العامة
  ).يف قطاعاا املعنية مثالً(تعزيز النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف األنشطة الوطنية   )١(
املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمـات   تقدمي أحدث املعلومات إىل األجهزة الرئاسية للمنظمات          )٢(

  .خبصوص التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي
القيام من خالل التعاون مع البلدان وسائر الشركاء وباالستناد إىل األطـر القائمـة، مثـل النـهج                    )٣(

ددة، كالنظام املنسق   مثل تنفيذ أدوات حم   (االستراتيجي، بتحديد أهداف معرفة يف إطار االستراتيجية        
 ألن الغرض العام لـإلدارة      )الكيميائية ومتييزها بالبطاقات، على املستوى الوطين     عاملياً لتصنيف املواد    

  .السليمة للمواد الكيميائية واسع النطاق
ذ امثل اخت (ضمان حتسني استخدام األنشطة اجلارية لبناء القدرات يف التقدم يف االستراتيجية وتنفيذها               )٤(

بغية حتقيق احلد من الفقر، والتنمية املستدامة، ومحاية ) املشاريع القائمة قاعدة انطالق يف املراحل األوىل  
  .صحة اإلنسان والبيئة

مبا يف ذلك املواد    (تعزيز فهم واستخدام نواتج وأدوات الربنامج املشترك بني املنظمات من قبل البلدان               )٥(
لربنامج املشترك بني املنظمـات ملـوارد النـهج االسـتراتيجي           املوجودة، مثل الدليل الذي وضعه ا     

  ).املتعلقة بتقييم القدرات الوطنية اخلاصة بالنهج االستراتيجيواإلرشادات 
استعراض اإلرشادات ومواد التدريب املوجودة للتحقق من اتساقها وحتديد نواقصها، وما إىل ذلـك،                )٦(

  .وحتديثها عند اللزوم
  ربنامج البداية السريعةاألمور املتعلقة ب

من أجل التعاون يف سـياق إعـداد        " وحدة العمل يف األمم املتحدة    "حتديد البلدان الرائدة يف مبادرة        )٧(
أو ورقـة   (مشاريع برنامج البداية السريعة اليت يتم ربطها بإطار األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة               

) ملشترك أو الربنامج القطري للعمل الالئق أو غري ذلـك احلد من الفقر أو التقييم القطري ا     استراتيجية  
  .باعتبار هذا من العوامل احملفزة

ضمان إتاحة املواد واألدوات اليت يتم إعدادها يف املشاريع التجريبية اجلارية للدمج يف التيار الرئيـسي                  )٨(
  .وضمان إدراجها يف املشاريع األخرى لربنامج البداية السريعة

  دراسات احلالة: ١امللحق 
   الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف- ١دراسة احلالة 

من االستراتيجيات الرئيسية ملنع توليد التلوث ومن مث املسامهة  اعتمد اتمع الدويل اإلنتاج األنظف بوصفه ١٩٩١يف عام 
واإلنتاج النظيف، يف األساس، هو استراتيجية بيئية وقائية تزيد         . ةيف الفصل بني النمو االقتصادي وبني الضغط على البيئ        

الكفاءة اإليكولوجية وحتد من املخاطر احملدقة باإلنسان والبيئة، وهذا مفهوم تستخدمه أيضاً وكاالت أخرى بعبـارات                
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أو تقليـل  " ال والتـدوير التخفيض وإعادة االستعم "مشاة، مثل اإلنتاجية اخلضراء أو النمو األخضر أو منع التلوث أو            
  .النفايات إىل أدىن حد

ووحدة اإلنتاج األنظف واملستدام يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ووحدة األعمال التجارية والصناعة يف برنامج          
 بـدأت   ١٩٩٤ويف عـام    . األمم املتحدة للبيئة مها مركزا التنسيق الرئيسيان لإلنتاج األنظف يف منظومة األمم املتحدة            

ـ  ـة مؤمتـالوكالتان برناجماً مشتركاً إلنشاء مراكز وطنية لإلنتاج األنظف يف إطار متابع   ة ـر ريو املعين بالبيئـة والتنمي
  ١٩٩٢املعقود يف عام 

.)/cp/scp/fr.unep.www://http ;cp/org.unido.www://http( 

 وطنية على إذكاء الوعي بـشأن اإلنتـاج األنظـف      وتعمل املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف، اليت تستضيفها مؤسسات       
ومتـارس  ) وخصوصاً يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة    (وتدريب املوظفني وسائر املهنيني وإجراء التقييمات يف املصانع         
اج برامج وطنية لإلنت/  مت إنشاء مراكز١٩٩٤ومنذ عام . الضغوط من أجل التغيري ودعم نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً  

ويعترب كل من منظمة األمم املتحـدة       . ا مبرحلة انتقالية  ا بلداً من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاد        ٣٧األنظف يف   
للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أن برنامج اإلنتاج األنظف هو حجر الزاوية يف أنشطة كل منهما الرامية إىل        

وهناك وفرة من التجارب واخلربات يف مراكز اإلنتاج األنظف، وقد حتقـق تقـدم يف               . ية املستدامة تعزيز التنمية الصناع  
السنوات األربع عشرة األخرية يف إدراج اإلنتاج األنظف ضمن برنامج العمل والتدريب املهين والتنفيذ، والسيما اخليارات 

 إىل ذلك جنح الربنامج يف اكتساب ونشر أفضل املمارسات          وباإلضافة. التكنولوجية اليت تتراوح بني املنخفضة واملتوسطة     
  .بفعالية

  : برنامج اإلنتاج األنظف بااالت التاليةوفيما يتعلق ببناء القدرات يعىن
يف إنتاج سلع وخدمات تضفي جودة )  إخل...املواد والطاقة واملياه (استعمال املوارد الطبيعية بكفاءة : إنتاجية املوارد  -١

  على أسلوب احلياة؛
تقليل أثر األعمال التجارية على البيئة إىل أدىن حد من أجل محاية صحة العمال واتمـع احمللـي                  : اإلدارة البيئية   -٢

  والسالمة اإليكولوجية للبيئة الطبيعية؛
مشغلي األعمال التجارية كي يسريوها بطريقـة       / م ألصحاب املهارات واألدوات والنظم اليت تلز    : تنظيم املشاريع   -٣

  بقاء يف األمدين املتوسط والطويل؛رشيدة وخمططة وحيققوا توازناً قوياً بني الربح يف األمد القصري والقدرة على ال
األمهية على اعتراف احلكومة وقطاع األعمال بأن التعاون بشأن املسائل ذات         : الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام      -٤

  .أمر ضروري هو واملهارات الالزمة للقيام بذلك) مبا يف ذلك اإلدارة البيئية واإلنتاجية(املستوى الوطين 
وتوفر املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف التدريب اخلاص باإلنتاج األنظف واملواضيع ذات الصلة ا لبناء القدرات احملليـة                 

أو ممثلي اإلدارة من الشركات ومـدققي       / املوظفني التقنيني و  : موعات املستهدفة وتشمل ا . لدى اموعات املستهدفة  
) أو الوكاالت احلكومية/ أو املعاهد التقنية و/ أو اجلامعات و/ مثل الشركات االستشارية و(اإلنتاج األنظف يف املستقبل     

ويـشكل  ). أو احمللي / أو اإلقليمي و  /  و املشرعون ورامسو السياسات، وغريهم على املستوى الوطين      (وممثلي احلكومات   
التنفيذ العملي جزءاً من أنشطة التدريب من أجل تعزيز القدرات اخلاصة بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات واحللول ذات الصلة         

  .باإلنتاج األنظف
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رنامج األمم املتحدة للبيئة إىل ومن املتوقع عند انتهاء الدعم املايل األويل املقدم من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وب  
ومن مث فإن بناء القدرة على تعبئة املـوارد         . املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف أن حتقق هذه املراكز استدامتها املالية الذاتية          

ـ                 م الالزمة لدعم استمرار عملياا هو جمال آخر من جماالت تدخل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنـامج األم
 تقريباً من املراكز الوطنية ٪٥٠وجيري بالفعل تسجيل النتائج اإلجيابية هلذه اجلهود اخلاصة ببناء القدرات يف . املتحدة للبيئة

  .لإلنتاج األنظف
 الشراكة العاملية بشأن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من أجل بناء القدرة على تنفيذ النظام                -٢دراسة احلالة   

  ق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقاتاملنس
 قام كل من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية من خالل التعاون مع                ٢٠٠٢أبريل  / يف نيسان 

نمية املستدامة من أجل    الشراكة العاملية بشأن مؤمتر القمة العاملي للت      منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بتدشني        
ويتمثل اهلدف النهائي من النظام     . بناء القدرة على تنفيذ النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقات           

املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقات يف ضمان إتاحة املعلومات عن األخطـار الكيميائيـة، مثـل                  
. صحائف بيانات السالمة، للعمال واملستهلكني بطريقة يف شكل منسق ومفهوم يف البلدان على نطاق العامل              واقات  البط

كان القـصد   " ٢شراكة من النمط    "زت أعمال التحضري لعقد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة عملية إعداد            وقد حف 
وتلبية . ت ملموسة يف حصائل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةمنها هو متكني مجيع أصحاب املصلحة من تقدمي مسامها

 حكومة ومنظمة دولية ومنظمة غري حكومية ٢٥لدعوة وجهت إىل الشركاء قبيل انعقاد املؤمتر وردت ردود مما يزيد على 
  .تفيد باهتمامها باملشاركة يف الشراكة

املي للتنمية املستدامة من أجل بناء القدرة على تنفيذ النظام املنسق عاملياً    واهلدف من الشراكة العاملية بشأن مؤمتر القمة الع       
لتصنيف املواد الكيميائية ومتييزها بالبطاقات هو حشد الدعم وحفز الشراكات لتنسق األنشطة على املـستوى العـاملي                 

صاداا مبرحلة انتقالية من أجل التنفيذ الفعال واإلقليمي والوطين بغية تعزيز القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقت        
ومن املتوقع يف األمدين املتوسط والطويل أن تؤدي الشراكة إىل خفض اآلثار البيئية املتعلقة بـصحة     . للنظام املنسق عاملياً  

ض هامة يف جمـال     وذا تسهم مسامهة مباشرة يف حتقيق أغرا      . اإلنسان واليت تعزى إىل استعمال املواد الكيميائية اخلطرة       
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك محاية الفئات املهمشة ومحاية إمدادات املياه ومياه الشرب واستئصال الفقر، وحتقيق املرامي                 

  .اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة
  :وتشمل األغراض احملددة للشراكة حشد املوارد ملا يلي

  ت فيما يتعلق بتنفيذ النظام املنسق عاملياً على املستوى اإلقليمي؛إذكاء الوعي وتنمية القدرا  •
  إذكاء الوعي وتنمية القدرات فيما يتعلق بتنفيذ النظام املنسق عاملياً على املستوى الوطين؛  •
  .إعداد اإلرشادات واملواد التدريبية واملرجعية فيما يتعلق بالنظام املنسق عاملياً  •

 املشاريع واألنشطة املنفذة من خالل الربنامج املشترك بني معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث              وباإلضافة إىل ذلك فإن   
ومنظمة العمل الدولية لبناء القدرات اخلاصة بالنظام املنسق عاملياً ترتبط ارتباطاً مباشراً باألغراض املذكورة أعاله وتشكل      

  :املعلومات ميكن الرجوع إىل موقع اإلنترنت التايللالطالع على املزيد من (مسامهة أساسية يف الشراكة 
).html.index/ghs/cwm/org.unitar.www://http( 
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 تعـرض  ٢٠٠٢ وأصدرت تقارير سنوية منذ عام) ٢٠٠٧ و٢٠٠٣(وقد عقدت الشراكة حىت اآلن اجتماعني للشركاء     
 : املعلومات ميكن الرجوع إىل موقع اإلنترنت التايلولالطالع على املزيد من. تفاصيل التقدم احملرز والنتائج اليت مت حتقيقها

lhtm.index/partnership_ghs/cwm/org.unitar.www://http.  
دجمها يف التيار الرئيسي ( دمج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عمليات ختطيط التنمية الوطنية    -٣دراسة احلالة   
  )هلذه العمليات

 مبادرة شراكة لتنفيذ النهج االسـتراتيجي  ٢٠٠٦ اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام   أنشأ برنامج األمم املتحدة   
. لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تستند إىل خدمات الدعم الفريدة اليت ميكن أن يقدمها كل من الوكالتني املتعـاونتني                 

يميائية يف عمليات ختطيط التنمية الوطنية من أجل دعم التنمية       وتسعى الشراكة إىل تيسري دمج اإلدارة السليمة للمواد الك        
  .املستدامة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

  :وتساعد مبادرة الشراكة البلدان على ما يلي
ة واقتـصادية مثبتـة،   حتديد جماالت خاصة إلدارة املواد الكيميائية يرجح أن تفضي إىل فوائد بيئية وصحي           •

  ووضع خطة للبدء يف معاجلة ااالت اخلاصة اليت مت حتديدها؛
تقييم استراتيجياا اإلمنائية الوطنية اخلاصة حبماية البيئة وصحة اإلنسان من اآلثار الضارة من خالل اإلدارة             •

  السليمة للمواد الكيميائية؛
  . خطط التنمية الوطنيةحتسني دمج أولويات إدارة املواد الكيميائية يف  •

  .وتستند مبادرة الشراكة إىل خدمات الدعم الفريدة اليت ميكن أن يقدمها كل من الوكالتني املتعاونتني
بلداً، جيلب إىل    ١٦٦وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو شبكة التنمية العاملية التابعة لألمم املتحدة والقائمة بالفعل يف               

ته يف دعم تنمية قدرات البلدان لضمان دمج االعتبارات البيئية، مثل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، مبادرة الشراكة خرب
ويشمل النهج الذي يتبعه برنامج األمـم املتحـدة   . يف صميم الفكر املؤسسي ويف صميم عملية اختاذ القرارات املؤسسية    

 تقدمي الدعم إىل البلدان لدمج أغراضها اخلاصة باالستدامة يف ممارسات اإلمنائي يف الدمج يف التيار الرئيسي للشؤون البيئية       
 يف السياسات والربامج وعمليات التطبيق يف جمال البيئةاحلد من الفقر، وبناء القدرات الالزمة، وتعزيز السالمة واالستدامة 

 عموماً يف إطار حتقيـق املرامـي االجتماعيـة          الوطنية القائمة على املرامي اإلمنائية لأللفية، وحتسني جودة الربامج البيئة         
  .االقتصادية ومرامي التنمية البشرية األعم

 قام برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،        ٢٠٠٦وبعد اعتماد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف عام           
دية ملساعدة احلكومة والفرق القطرية التابعة لألمم       مدعوماً يف ذلك من حكومة النرويج، باإلنفاق على إعداد وثيقة إرشا          

. املتحدة على متييز وتقييم الفرص الساحنة لدمج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عمليات ختطيط التنميـة الوطنيـة                 
مم املتحدة اإلمنائي   دليل برنامج األ  "وباإلضافة إىل عرض اخللفية املوضوعية بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يوفر            

، ضمن مواضيع أخرى، "لدمج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف السياسات واخلطط القائمة على املرامي اإلمنائية لأللفية
شرحاً جلوانب التآزر القائمة بني اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وبني املرامي اإلمنائية، ويقترح خطوات تتخذ لتحديد                

لتيسري دمج اإلدارة   " منطلقات"أولويات بناء القدرات يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كما يقترح            / اتاحتياج
  .السليمة للمواد الكيميائية يف خطط التنمية الوطنية واالستراتيجيات القطاعية
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ة السامة على كل مـن املـستوى العـاملي          ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة على تأمني العامل أكثر من املواد الكيميائي           
واإلقليمي والوطين من خالل مساعدة احلكومات على اختاذ ما يلزم من إجراءات لإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة،              
وذلك عن طريق إعداد اإلرشادات اخلاصة باملسائل التقنية وإنشاء األطر القانونية واملؤسسية، إىل جانب تعزيـز تبـادل          

ات عن املواد الكيميائية، ومن خالل بناء القدرة على إنتاج املواد الكيميائية واستعماهلا ومناولتها على حنو مأمون يف املعلوم
  .مجيع أحناء العامل

وجيلب برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل مبادرة الشراكة نتائج عمله يف اآلونة األخرية مع منظمة الصحة العاملية بشأن مبادرة 
والبيئة فيما يتعلق بكيفية ربط اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بالتنمية املستدامة واحلد من الفقر، وكيفية دمـج   الصحة  

  .هذا التقييم يف خطط التنمية واستراتيجيات احلد من الفقر
           ن املقدم من الصندوق االئتماين لربنامج البداية السريعة للنالستراتيجية لإلدارة الدوليـة  هج اوبفضل الدعم بالتمويل املؤم

 يف ٢٠٠٩للمواد الكيميائية مت تدشني الشراكة يف مقدونيا وأوغندا، يف حني أنه ستبدأ األنشطة يف الربع األول من عـام       
وعالوة على هذا فإنه بفضل الدعم املقدم من حكومة         . كل من بيالروس وبليز وهندوراس وإكوادور وليبرييا وموريتانيا       

ل الوكالة السويدية للمواد الكيميائية أضيف بلدان آخران إىل القائمة، ومها زامبيا، حيث بدأ التنفيذ يف                السويد من خال  
  .٢٠٠٨يونيو / ؛ وكمبوديا، حيث بدأت األنشطة يف حزيران٢٠٠٧عام 

أربع حلقات عمليـة    نشطة القطرية،   وينظم برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتوازي مع األ           
وقد تسىن تنظيم هذه احللقات العملية بفضل الدعم        . إقليمية لتيسري التفاهم بني املوظفني املسؤولني عن التخطيط اإلمنائي        

  .املقدم من حكومة النرويج
  :ويتمثل الغرضان الرئيسيان حللقات العمل اإلقليمية فيما يلي

ر الرئيسي للتخطيط اإلمنائي من خالل تعزيز احلوار والتفاهم بني الوكاالت التقدم يف دمج اإلدارة السليمة يف التيا  -١
  . عن التخطيط اإلمنائي عن إدارة املواد الكيميائية وبني الوكاالت الوطنية املسؤولةالوطنية املسؤولة

الكيميائية دف املساعدة   املسامهة يف إعداد وثيقة معلومات تقدم إىل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل إلدارة املواد                -٢
على تعزيز املناقشات خالل تلك الدورة بشأن الدمج يف التيار الرئيسي من منظور التجربة العملية للبلدان النامية  

  . والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
   :نتولالطالع على املزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل املوقعني التاليني على اإلنتر

/ch.unep.chem.www://http and /chemicals/org.undp.www://http  
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  ٢امللحق 

  املصادر الرئيسية لتمويل إدارة املواد الكيميائية
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

  اإلدارة 
  السليمة للمواد

 الكيميائية

الصندوق المتعدد 
المنشأ بموجب  األطراف

 مونتريال بروتوكول

  الموارد المقدمة
 من القطاع الخاص

برنامج البداية السريعة 
االستراتيجي  للنهج

للمواد  لإلدارة الدولية
ميائية والصندوق الكي

االئتماني لبرنامج البداية 
 السريعة

مجموعة البنك 
  الدولي

/البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(
  /وكالة التنمية الدولية

  /المؤسسة المالية الدولية
  الوكالة المتعددة األطراف

 )رلضمان االستثما

مرفق البيئة 
  العالمية

  المواد السامة الثابتة-
 ياه الدولية الم-
 الملوثات العضوية الثابتة-
 

المنظمات غير 
 الحكومية

الصناديق 
  االئتمانية

  للجهات المانحة
الثنائية 

  والمنظمات
 الحكومية الدولية



SAICM/ICCM.2/11 

14 

  ٣ فقرملا

  ل التنمية يف جماواملساعدةاألساس املنطقي لدمج املواد الكيميائية يف التخطيط 

  
  فئات املواد الكيميائية/ أمثلة للمواد الكيميائية   القطاع

الفوسفات العضوي، امللوثات العضوية الثابتة، املواد السامة الثابتة، املواد           الزراعة وإدارة اآلفات
  دة لألوزوناملستنف

يل املتعدد  يتروجني، املركبات الثنائية الفين   ثاين أكسيد الكربيت، أكسيد الن      الطاقة
  يت، املركبات العضوية املتطايرةيوكسني، هيدروكسي آباتدالكلور، 

  الفلزات الثقيلة  الصناعات االستخراجية

املواد الكيميائية مسألة هلا طـابع        ■
شامل وأساسي بالنسبة إىل التنمية 

  القطاعية والوطنية

  ديوكسني، ددت  الرعاية الصحية
  ، ديوكسني)ثاين أكسيد الكربيت، أكسيد النيتروجني(اجلسيمات   الوحدات األسرية

  )الفلزات الثقيلة، امللوثات العضوية الثابتة، املواد السامة األخرى(الكل   الصناعة
  الفلزات الثقيلة، امللوثات العضوية الثابتة، األسبستوس   بنية التحتيةال

وريد املتعدد الفينيـل، املـواد املـستنفدة        لاملذيبات، الفلزات الثقيلة، الك     الصنع
  لألوزون

  الفلزات الثقيلة، املذيبات  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
جني، ديوكـسني،   الرصاص، أكـسيد الكربيـت، أكـسيد النيتـرو          النقل

  اهليدروكربونات، اهليدروكربون العطري املتعدد احللقات
  ديوكسني، املذيبات العضوية، املركبات الثنائية الفينيل املتعدد الكلور  إدارة النفايات

ــسياسات   ■ ــضروري لل ــن ال م
ارة وخفض املخـاطر  العمومية إد 

الناشئة عـن التعـرض للمـواد     
الكيميائية نتيجة ملسارات التنمية    

  االقتصادية واالجتماعية

اهليدروكربون العطري املتعدد احللقات، الفلزات الثقيلة، فينـسيكلدين،          موارد املياه
  ل املتعدد الكلور املركبات الثنائية الفيني
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  ٤امللحق 

  )البنك الدويل(عملية ختطيط املساعدة اإلمنائية 
  

 
_________  

 البلد )الشركاء اآلخرون(البنك الدولي 
  التقييمات البيئية القطرية

   والتقييمات البيئية االستراتيجية
  البنك الدولي والشركاءقَبِلمن 

  أعمال التحليل
 من قبل البلدان، الشركاء

  أولويات النمو 
سياسات البنك الدولي   لحد من الفقروا

 المنح/ القروض التنفيذ

 اآلثار/ الحصائل

  استراتيجيات
  المساعدة
  اإلنمائية
 األخرى

  السياسات
  القطرية

 الموجودة

  عمليات االستثمار
  المشاريع البيئية

خدمات المساعدة 
  /التقنية

 الخدمات االستشارية

استراتيجية 
  المساعدة
  القطرية

تراتيجية البنك اس
 للمساعدة الدولي

  المشاركة
  الحكومة  •
المسؤولون   •

  المنتخبون
  المجتمع المدني  •
  القطاع الخاص  •
  الشركاء   •

  الخارجيون 
 وغيرهم

  ورقة استراتيجية الحد 
   االستراتيجية/فقرمن ال

  السياسات الجزئية  •
  تصريف الشؤون  •
  السياسات القطاعية  •
  حساب التكاليف والتمويل  •
  مؤشرات الرصد والتقييم   •

  والتشخيصالبيانات 


