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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * املؤقت جدول األعمالمن) د (٤البند 

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

  املواد الكيميائية

قدرات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ولتنفيذ لإجراء تقييم وثيقة توجيهية بشأن 
  ملستوى الوطينلى االنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ع

  مذكرة من األمانة
 من الوثيقة ٢٠٠٧أبريل / مرفق هذه املذكرة نسخة من طبعة نسيانيفتتشرف األمانة بأن تعمم 

التوجيهية اليت أصدرها الربنامج املشترك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بشأن 
تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد لواد الكيميائية وإجراء تقييم لقدرات اإلدارة السليمة للم

دون وبصورا الواردة، إىل املؤمتر للعلم، وترفق الوثيقة تقدم هذه و. الكيميائية على املستوى الوطين
  .حترير رمسي

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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 املرفق
 
 

 
إجراء تقييم للقدرات املتعلقة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

الوطين للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد والتنفيذ 

  الكيميائية

  
 
 

 

  دليل استرشادي
  
 
 

 ٢٠٠٧طبعة إبريل 
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، ومنظمة العمل الدولية )FAO(منظمة األغذية والزراعة : ويشمل فريق عمل املشاريع أعضاء من. اليت يدعمها املعهد
)ILO( والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ،)UNDP( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،)UNEP( منظمة األمم املتحدة للتنمية ،

، والبنك )OECD(، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )WHO(، ومنظمة الصحة العاملية )UNIDO(الصناعية 
، )SDC(، وأمانة اتفاقية بازل، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )OPCW(الدويل، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

  ). بصفة مراقب(نهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية وأمانة ال
، قامت اللجنة التنسيقية بني املنظمات التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة ٢٠٠٧وىف مايو من عام 
ال تعرب احملتويات بالضرورة عن و. مبراجعة الوثيقة والتصديق عليها كأحد وثائق هذا الربنامج) IOMC(للمواد الكيمائية 

وجهات نظر أو سياسات مت إقرارها يف أي من املنظمات املشاركة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة 
ويعرب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث عن تقديره للدعم املايل من احلكومة السويسرية . للمواد الكيميائية 

 . اين لربنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةوالصندوق االئتم

  )IOMC(الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

ى التوصيات  بناء عل١٩٩٥عام ) IOMC(مت إنشاء الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
 يف جمال سالمة الدويل، وذلك لدعم التعاون، وزيادة التنسيق ١٩٩٢اليت أقرها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عام 

، )ILO(، ومنظمة العمل الدولية )FAO(منظمة األغذية والزراعة : ويشارك يف الربنامج كل من. املواد الكيميائية
، منظمة األمم املتحدة )UNEP(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )OECD(يدان االقتصادي ومنظمة التعاون والتنمية يف امل

). WHO(، ومنظمة الصحة العاملية )UNITAR(، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )UNIDO(للتنمية الصناعية 
الغرض من هذا الربنامج هو حث و. بصفة مراقبني) UNDP(، والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة الدويلويشارك البنك 

التنسيق بني السياسات واألنشطة اليت تقرها املنظمات املشاركة، سواء كانت مشتركة أم فردية، لتحقيق اإلدارة 
 .السليمة للمواد الكيميائية املرتبطة بصحة اإلنسان والبيئة

 
  : بـاالتصالللمزيد من املعلومات يرجى 

 
Programmes in Chemicals, Waste and Environmental Governance 

UNITAR 
Palais des Nations 

CH-1211 GENEVE 10 
Switzerland 

 
Tel: +41 22 917 85 24 
Fax: +41 22 917 80 47 

: Emailorg.unitar@cwg  
: Websitecwg/org.unitar.www   
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  مقدمة - ١

   النظرة العامة والسياق ١-١
 يف اجللسة األوىل للمؤمتر الدويل إلدارة املواد (SAICM)مواد الكيمائية مت تبىن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية لل

وقد كان أحد أهم أهداف هذا النهج اإلستراتيجي على . ٢٠٠٦ الذي عقد يف ديب يف فرباير عام (ICCM)الكيميائية 
س لالنطالق منها، ودعم املستويات القطرية هو أن تتخذ املبادرات احلالية إلدارة املبيدات يف خمتلف القطاعات كأسا

كما كان هناك هدف هام آخر وهو ربط هذه األنشطة . التنسيق والتماسك بني مبادرات احلكومات واجلهات املعنية
مثل اإلستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وإستراتيجيات (خبطط التنمية الوطنية 

ومن أجل حتقيق هذه األهداف فقد نصت إستراتيجية السياسات اجلامعة للنهج اإلستراتيجي ). اخل. ..احلد من الفقر 
(OPS) ج متكامل إلدارة املواد الكيميائية، جيب على هذه احلكومات وضع الترتيبات " على أنه من أجل احلفاظ على

ت حىت ميكن متثيل كل مواضع االهتمام للهيئات لتنفيذ ج إستراتيجي على أسس مشتركة بني الوزارات أو بني املؤسسا
إستراتيجية السياسات اجلامعة للنهج " (الوطنية واجلهات املعنية، وبالتايل التعامل مع مجيع ااالت األساسية املرتبطة ا

  ).٢٣اإلستراتيجي، فقرة 

فالعديد من . دارة املواد الكيميائيةإل السنوات األخرية لدعم خمططات وقد أحرزت العديد من البلدان تقدما واضحا خال
هذه البلدان قد أعدت خمططات وطنية إلدارة املواد الكيميائية، ووضعت أسس تنسيق وطنية إلدارة الكيماويات، 

. كهومل، كما وضعت برامج قومية متكاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيمائيةستاوجهزت خطط تنفيذ وطنية التفاقية 
تراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية فرصا قيمة الختاذ هذه األنشطة أساس لبناء ج إستراتيجي ويتيح النهج االس

 واملتعلق باإلدارة السليمة ٢٠٢٠طويل األمد على املستوى الوطين لتحقيق أهداف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
 تبعا للنهج االستراتيجي –اتيجي لإلدارة الوطنية للمواد الكيميائية  ويتطلب مثل هذا النهج اإلستر)١(.للمواد الكيميائية

مبا فيهم قطاع األعمال ( إيل حترك احلكومات واجلهات غري احلكومية املعنيني –لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية 
  .ية، إضافة إيل جهتني أو أكثر من العاملني يف إدارة املواد الكيميائ)واملنظمات غري احلكومية

تقييم القدرات القطرية من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة "و ميكن أن يوفر 
أداة فعالة لوضع األولويات وختطيط التنفيذ ألنشطة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد " الدولية للمواد الكيمائية

وبإجراء مثل هذا التقييم فإن البلدان تستهدف أحد األولويات اإلستراتيجية للمؤمتر . طريالكيمائية على املستوى الق
وضع أو استكمال ملخص بيانات كيميائية " إيل ١/٤الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية، والذي يشري يف قراره 

، يف إطار عمليات تنفيذ "يمة للمواد الكيميائيةوطين وتقييم احتياجات الدول من القدرات الالزمة لإلدارة السل) بروفايل(
  . النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية على املستويات الوطنية

وقد مت وضع وثيقة هذا الدليل بغرض مساعدة الدول املهتمة بإعداد تقييم للقدرات الالزمة لتنفيذ النهج االستراتيجي 
ويشمل القراء املستهدفني ذه الوثيقة الوزارات واهليئات احلكومية، . ائية على مستوى القطرلإلدارة الدولية للمواد الكيم

والعاملني معهم من اموعات املعنية يف جماالت مثل الصناعة، ومنظمات العمال، واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال 
                                                

أن يتحقق حبلول عام " ... اليت تبناها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة هدفا عن تضمنت خطة التنفيذ جبوهانسربج و  )١(
ميكن ...". يميائية وإنتاجها بطرق تؤدى إيل تقليص اآلثار العكسية الضارة على صحة اإلنسان والبيئة  استخدام املواد الك٢٠٢٠

  .pdf.PlanImpl_WSSD/English/PD_POI_WSSD/documents/sustdev/esa/org.un.www://http:اإلطالع على النص الكامل يف
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الكيميائية وتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد اليت تم وترتبط بإدارة املواد اخل، و...البيئة والصحة 
وطين، وأن تبدى اهتماما وتعرب ) بروفايل(ويفترض أن تكون هذه الدول قد أعدت ملخص بيانات كيميائية . الكيمائية

  .عن التزامها باختاذ اخلطوات التالية لتقييم الثغرات وتقييم األولويات
قة خمرجات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية والقرارات اجلوهرية، كما يلخص اجلزء األول من الوثي

أما اجلزء الثاين فيتناول مقترحات لتنظيم عملية وضع . يوفر نظرة عامة ويوضح السياق الالزم إلعداد تقييم وطين للقدرات
ط العريضة ملكونني رئيسيني مقترحني هلذا التقييم يشمال ويرسم اجلزء الثالث اخلطو. هذا التقييم على املستويات القطرية

تقييم القدرات واألولويات اخلاصة بإدارة مواد ) ٢(تقييم اإلطار احلكومي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، ) ١(
 لكال من مكونا كما مت توفري قوائم عمل). اخل...، واحلد من املخاطر GHSمثل النظام املنسق عامليا (كيميائية حمددة 

 . التقييم، وذلك لتيسري مجع وحتليل املعلومات

  خلفية عن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية  ٢-١
بدأت عملية تطوير النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية رمسيا من خالل سلسلة اجللسات األوىل للجنة 

 : ، وتضمنت عددا من املعامل الواضحة٢٠٠٣عام  ”PrepComs“التحضريية 

 ٢٠٠٢جملس إدارة برامج األمم املتحدة للبيئة، فرباير  •

 ٢٠٠٢مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربج، سبتمرب  •

 ٢٠٠٣مايو /أيارمجعية الصحة العاملية،  •

 ٢٠٠٣ هيوني/حزيرانمؤمتر العمل الدويل،  •

 ٢٠٠٥سبتمرب /يلولأمؤمتر القمة العاملي، نيويورك،  •

 ٣، و٢، ١اللجنة التحضريية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية  •

   ٢٠٠٦، فرباير )ICCM(اجللسة األوىل للمؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية  •
 احلكومات، واملنظمات غري وقد كانت عملية التطوير متعددة القطاعات ومتعددة املشاركني بطبيعتها، ضمت ممثلني من

. العاملة يف قطاعات مثل الزراعة، والبيئة، والصحة، والصناعة، والعمل) IGOs(احلكومية، واملنظمات احلكومية الدولية 
كما كان برنامج األمم املتحدة للبيئة، والربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية، واملنتدى 

  . شركاء يف اإلشراف على العملية) IFCS(دويل للسالمة الكيميائية احلكومي ال
وقد بلغ تطوير النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية ذروته وتبنيه أثناء اجللسة األوىل للمؤمتر الدويل إلدارة 

االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد ويتألف النهج . ٢٠٠٦اليت عقدت يف ديب يف فرباير من عام املواد الكيميائية، و
، مرفق ا أربعة قرارات تبناها املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية تتعلق )أنظر بعده(الكيمائية من ثالث وثائق أساسية 

كومي الدويل بإجراءات التنفيذ، برنامج االنطالقة السريعة، حتية إيل حكومة اإلمارات العربية املتحدة وتتعلق باملنتدى احل
 ٢٠٠٩ومن املتوقع أن تعقد اجللسة الثانية للمؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية يف عام . للسالمة الكيميائية

  .الستعراض التقدم احلادث وتقييمه
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  حملة عن خمرجات وقرارات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية ٣-١
 املتفق عليه يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ٢٠٢٠جي بصفة أساسية دعم حتقيق هدف يستهدف النهج اإلستراتي

  )٢(:وتتمثل نتائج عملية تنفيذ النهج اإلستراتيجي يف ثالث وثائق رئيسية. ٢٠٠٢املنعقد يف جوهانسربج عام 

  إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 وجهة نظر شاملة متفق عليها عن –ي تبناه الوزراء، ورؤساء وفود اتمع املدين والقطاع اخلاص  والذ–يصيغ إعالن ديب 

ويربز هذا فيما أبداه املشاركون . االلتزامات السياسية اليت مت صياغتها للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية
خاصة فيما يتعلق بتعزيز أمهية موضوعات مثل ربط اإلدارة السليمة ." ذهالتزامهم التام بالنهج اإلستراتيجي وتنفي" ... من 

، )MDG(األهداف اإلمنائية لأللفية للمواد الكيميائية بالتنمية املستدامة، واحلد من الفقر، وإسهام النهج اإلستراتيجي ب
  . تشاركىوتنفيذ االتفاقيات الدولية، وأدوار اجلهات غري احلكومية املعنية وأمهية العمل ال

  إستراتيجية السياسات اجلامعة
توفر إستراتيجية السياسات اجلامعة معلومات عن نطاق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية، وتعرف 

ف وتندرج أهدا. االحتياج للتنفيذ الفعال النهج اإلستراتيجي، وتبلور األهداف، واملبادئ، والترتيبات املالية والتنفيذية
  :النهج اإلستراتيجي يف إستراتيجية السياسات اجلامعة حتت مخس فئات

  تقليل املخاطر •
  املعارف واملعلومات •
  أسلوب اإلدارة •
  بناء القدرات والتعاون التقين •
  االجتار الدويل غري املشروع  •

  )GPA(خطة العمل الدولية 
رحة، واألنشطة، واجلهات الناشطة، واألطر الزمنية، خطة العمل الدولية هي وثيقة أكثر تفصيال تبلور جماالت العمل املقت

 نشاط، مت ٢٧٣ جماال للعمل، و٣٦وتضم هذه اخلطة . واألهداف، ومؤشرات التقدم وجوانب تنفيذ النهج اإلستراتيجي
ويوصى . بناءها تبعا للفئات اخلمس اخلاصة بأهداف النهج اإلستراتيجي كما وردت يف إستراتيجية السياسات اجلامعة

استخدام هذه اخلطة عند التطبيق واستهداف املزيد من التطوير وذلك كأداة ووثيقة استرشادية للشركاء املعنيني بتنفيذ ب
املرحلة "مبا يف ذلك البدء يف (ويقترح عند تطبيق النهج اإلستراتيجي على املستويات الوطنية . النهج اإلستراتيجي

  . ٤ وترفق قائمة أنشطة خطة العمل الدولية كملحق رقم .أن تتضمن وضع خطة تنفيذ وطنية") التمكينية

                                                
)٢(  doc.%2006June%206%20standalone%20Final/texts%20SAICM/saicm/ch.unep.chem.www://http. 
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 بربنامج للبدء السريع – من بني عدة دعائم –يتم تدعيم األنشطة األولية لبناء القدرات من أجل تنفيذ النهج اإلستراتيجي 
)QSP.()املتحدة للبيئة،  ويشمل برنامج البدء السريع على صندوق ائتماين طوعي حمدود زمنيا، يديره برنامج األمم )٣

دعم "واهلدف من برنامج البدء السريع هو . وميكن أن يشمل التعاون متعدد األطراف، والثنائي، وغريه من أشكال التعاون
األنشطة املبدئية لبناء القدرات وأنشطة التنفيذ يف الدول النامية، واألقل منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان اليت 

  ).١/٤قرار املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية ". (ادها مبراحل انتقاليةمير اقتص

   ٢١العالقة بني النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية وجدول أعمال القرن 
 التدابري ذات من منظور بناء القدرات الوطنية، فإن النهج اإلستراتيجي يوفر إرشادات أكثر حتديدا للدول من أجل تنفيذ

، ١٩فعند اعتماد الفصل . ١٩٩٢يف ريو عام " قمة األرض"، والذي مت االتفاق عليه يف ٢١الصلة جبدول أعمال القرن 
  :انتهى رؤساء احلكومات يف قمة ريو إيل أن العناصر الرئيسية إلدارة املواد الكيميائية جيب أن تشمل

  التشريعات املالئمة؛  ) أ(
 مجع املعلومات ونشرها؛  ) ب(

 لقدرة على تقييم املخاطر وتفسريها؛ ا  ) ت(

 وضع سياسة ملعاجلة املخاطر؛  ) ث(

 القدرة على التنفيذ واإلنفاذ؛  ) ج(

 القدرة على إصالح املواقع اليت يصيبها التلوث وعالج األشخاص الذين يصيبهم التسمم؛  ) ح(

 وجود برامج تثقيفية فعالة؛ و  ) خ(

 .القدرة على االستجابة حلاالت الطوارئ  ) د(

نهجية للنهج اإلستراتيجي على املستوى الوطين، فقد مت إتباع أسلوب عملي عن طريق البناء على وإلعداد هذا النهج وامل
 .ما ذكر سابقا من عناصر أساسية وربطها معا

  األنشطة التمكينية املبدئية لتنفيذ النهج اإلستراتيجي ٤-١
كن أن يبدأ مبرحلة متكينية لبناء القدرات تشري إستراتيجية السياسات اجلامعة للنهج اإلستراتيجي إيل أن تنفيذ هذا النهج مي

ولتيسري ). ٢٢فقرة (الضرورية لوضع خطة، مبشاركة أصحاب الشأن، لتنفيذ النهج اإلستراتيجي على املستوى الوطين 
ج كأحد ثالث أولويات إستراتيجية لربنام–وضع خطة تنفيذ وطنية، فقد تبىن املؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية 

وطين وتقييم احتياجات ) بروفايل(وضع أو استكمال ملخص بيانات كيميائية  "-البدء السريع لتنفيذ النهج اإلستراتيجي
، ¼قرار املؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية رقم (، "الدول من القدرات الالزمة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

  ).التذييل األول

                                                
)٣(   SAICM OPS, para. 19. See also http://www.chem.unep.ch/saicm/qsp.htm.  

http://www.chem.unep.ch/saicm/qsp.htm
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األنشطة التمكينية هو اإلعداد لتنفيذ النهج اإلستراتيجي بأسلوب منسق، كما ميكن أن ييسر وضع هيكل والغرض من 
وتعرض الفصول التالية مقدمة موجزة . إداري سليم يضمن املشاركة الفعالة لكل أصحاب الشأن داخل وخارج احلكومة

 . ستراتيجيلبعض املفاهيم وثيقة الصلة واليت مت اإلشارة إليها يف النهج اإل

  )بروفايل(إعداد ملخص بيانات وطين 
يعترب تقييم البنية األساسية املتاحة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتشخيص مالحمها خطوة هامة حنو بناء منظم للقدرات 

املواد الكيميائية الدول ويشجع املؤمتر الدويل املعىن بإدارة . الوطنية، كما أنه عنصر هام لإلعداد لتنفيذ النهج اإلستراتيجي
مع وضع النهج اإلستراتيجي يف االعتبار، من أجل ) أو يف حالة عدم وجوده، أن يتم إعداده(على حتديث ملخص البيانات 

ولعدة أعوام فإن معهد األمم املتحدة للتدريب . توفري معلومات أولية عن البنية األساسية إلدارة املواد الكيميائية وأنشطتها
التعاون مع شركاء من الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية يقوم بدعم الدول من والبحث ب

وقد مت حتديث الدليل االسترشادي إلعداد ملخص البيانات الوطين . أجل إعداد املوجز الوطين لبيانات املواد الكيميائية
ميكن . ك وذلك ليتضمن قرارات املؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائيةالذي أعده املعهد بالتعاون مع الربنامج املشتر

احلصول على مزيد من املعلومات عن ملخص البيانات الوطين الذي أصدره معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث من 
 .html.index/np/cwg/org.unitar.www://http: املوقع التايل

  تقييم القدرات ووضع األولويات
طبقا ملا دعا إليه املؤمتر الدويل املعىن بإدارة املواد الكيميائية فيما يتعلق بربنامج البدء السريع لتنفيذ النهج اإلستراتيجي، فإن 

مبا يف ذلك التعرف على (طين هو تقييم القدرات أحد أهم األنشطة التمكينية لتنفيذ النهج اإلستراتيجي على املستوى الو
ويأخذ ذلك يف االعتبار أن الدول . وذلك كخطوة أساسية يف سبيل وضع خطة لتنفيذ النهج اإلستراتيجي) األولويات

راعى وي. ختتلف يف نقاط البدء واملواقف، وهو ما يدعوا إيل التركيز على األنشطة اليت تلىب احتياجاا وأولوياا الوطنية
ذلك أيضا أن األعمال املتعددة احملتملة اليت مت صياغتها يف وثائق النهج اإلستراتيجي ال ميكن لدولة مبفردها أن تقوم 

ويستهدف الدليل االسترشادي توفري . بتنفيذها فورا، وهو ما يتطلب التركيز على معاجلة أكثر االحتياجات إحلاحا
  .  بتنفيذ النهج اإلستراتيجي على املستوى الوطينمقترحات إلعداد تقييم للقدرات املتعلقة

  . وضع خطة تنفيذ النهج اإلستراتيجي إلدارة املواد الكيميائية على املستوى الوطين
تراعى إستراتيجية السياسات اجلامعة لتنفيذ النهج اإلستراتيجي أن وضع خطط التنفيذ الوطنية ميكن أن يستكمل بوضع 

كما يتم تشجيع الشراكة بني اجلهات املعنية . ات امللحة املتعلقة بإدارة املواد الكيميائيةخطط عمل منفردة يف املوضوع
  :وىف سبيل اإلعداد املنتظم لتنفيذ النهج اإلستراتيجي، من املتوقع أن تقوم الدول أيضا. كطريقة لتنفيذ مثل هذه اخلطط

) أ (١٩الفقرة (ة، مبا يف ذلك التعاون اإلمنائي بتحقيق تكامل النهج اإلستراتيجي مع الربامج واخلطط وثيقة الصل •
 ) من إستراتيجية السياسات اجلامعة

وضع الترتيبات لتنفيذ النهج اإلستراتيجي على أساس مشترك بني الوزارات، ومشترك بني املؤسسات حبيث متثل  •
 من إستراتيجية ٢٣لفقرة ا(مجيع مصاحل أصحاب املصلحة املعنيني، وتعاجل مجيع ااالت اجلوهرية وثيقة الصلة 

  )السياسات اجلامعة
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معهد األمم املتحدة (اليت أعدها " إرشادات حول وضع خطة العمل من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية"أما وثيقة 
فتتقدم بعض اإلرشادات حول ) الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية/ للتدريب والبحث

  .)aspx.inp/publications/cwg/org.unitar.www://http :هذه الوثيقة متاحة يف(موضوعات عامة لوضع خطة العمل 
  وضع برنامج وطين متكامل

وضع برنامج وطين متكامل من أجل اإلدارة يشجع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية الدول على 
وخيتلف النهج الربناجمي تبعا لكل مشروع على حدة لتحقيق أهداف مؤمتر القمة العاملي للتنمية . السليمة للمواد الكيميائية

عناصر من بني (وتشمل عناصر النهج الربناجمي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية .  بطريقة إستراتيجية٢٠٢٠املستدامة 
تنسيق مشترك بني الوزارات، والوصول إيل املعلومات وتبادهلا، مشاركة أصحاب املصلحة، وأوضاع منسقة ) أخرى

وتشري إستراتيجية السياسات . لألولويات، وتكامل ألنشطة إدارة املواد الكيميائية يف عملية التخطيط اإلمنائي الوطين
ذ علية وضع خطط التنفيذ للنهج اإلستراتيجي الوطين يف االعتبار اخلطط اجلامعة للنهج اإلستراتيجي إيل ضرورة أن تأخ

وميكن لعملية اإلعداد لتقييم القدرات أن تكون خطوة هامة . والربامج القائمة مبا يف ذلك ملخصات البيانات الوطنية
معهد (التالية اليت أعدها وميكن للوثائق . للمسامهة يف وضع برنامج وطين يتماشى مع االحتياجات واألولويات الوطنية

أن توفر إرشادات قد ) الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيمائية/ األمم املتحدة للتدريب والبحث
وضع وتأصيل برنامج وطين "وهذه الوثائق هي . ترغب الدول إيل وضعها يف االعتبار عند وضع الربنامج الوطين اخلاص ا

ربط إدارة النفايات بربنامج وطين متكامل : البحث عن آليات التوفيق"، و"دارة السليمة للمواد الكيميائيةمتكامل لإل
تنظيم ورشة عمل لوضع األولويات الوطنية من أجل اإلدارة السليمة للمواد "، و"لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

  ).aspx.inp/publications/cwg/org.unitar.www://httpهذه الوثائق متاحة من خالل املوقع " (الكيميائية

  أهداف تقييم القدرات الوطنية ٥-١
وغريها من املصادر األخرى، فإن املقصود من تقييم ) الربوفايل(تأسيسا على املعلومات املتوفرة يف ملخص البيانات الوطين 

وميكن أن . ت هو توثيق وتقييم القدرات الوطنية املتاحة لتنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائيةالقدرا
  :تشمل األهداف احملددة لعملية تقييم القدرات على اآليت

ة من حتفيز عملية التعاون بني احلكومة وأصحاب املصلحة حنو التفاهم والتعرف على االحتياجات ذات األولوي •
 أجل تنفيذ النهج اإلستراتيجي

تيسري التعرف على ما جيب عمله من قبل احلكومي وفيما بني اجلماعات أصحاب املصلحة والذي سيسهم يف  •
 جممله يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي؛

التعرف على ااالت املختارة واليت جتدي من خالهلا املشروعات املشتركة بني احلكومة وجمموعات أصحاب  •
 ملصلحة، أو بني خمتلف اموعات املنتفعة؛ وا

بالربنامج الوطين املتكامل إدارة ) حيثما يتناسب(يئة اال إلعداد خطة تنفيذ النهج اإلستراتيجي واليت ترتبط  •
  .املواد الكيميائية

ءا مع الوثائق وجيب قرا. وقد مت تصميم هذه الوثيقة االسترشادية ملساعدة الدول على حتقيق األهداف املذكورة
الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة / معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث(االسترشادية األخرى اليت أصدرها 
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لتقييم البنية األساسية ) بروفايل(إعداد ملخص بيانات وطين "كلما كان ذلك مناسبا، مبا يف ذلك وثيقيت ) للمواد الكيمائية
  ".وضع وتأصيل برنامج وطين متكامل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية" ، و"ل إدارة املواد الكيميائيةالوطنية من أج

  املكونات األساسية لتقييم القدرات املرتبطة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية ٦-١
ارة الوطين، وتقييم القدرات يف ااالت تقييم إطار أسلوب اإلد: يقترح أن تشمل عملية التقييم مكونان أساسيان

ويغطى املكون اخلاص بتقييم أسلوب اإلدارة الوطين جماالت مثل التنسيق بني الوزارات، . الكيميائية واألولويات املختارة
ييم أما مكون تق. مشاركة أصحاب املصلحة، التشريعات، أو تكامل إدارة املواد الكيميائية يف التخطيط اإلمنائي الوطين

القدرات يف جمال إدارة املواد الكيميائية فينصب على جماالت حمددة إلدارة املواد الكيميائية مثل توليد املعلومات ونشرها، 
ويضع النهج املقترح وهيكل تقييم القدرات يف االعتبار الوثائق الثالثة مجيعها . اخل... وتقليل املخاطر، مراقبة االسترياد 

إضافة إيل ذلك، فإن النهج املقترح يتضمن املفاهيم ). خطة العمل الدوليةجية السياسات اجلامعة، و، وإستراتيديبإعالن (
، جدول ١٩من الفصل ) هاء(اليت مت وضعها خبصوص العناصر اخلاصة باملتطلبات من القدرات الوطنية ال الربنامج 

  "). ة املواد الكيميائيةتعزيز القدرات والطاقات الوطنية يف جمال إدار ("٢١أعمال القرن 
على  النهج املقترح إلجراء تقييم قدرات لتنفيذ للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية: ١شكل 

 املستوى الوطين

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الوطنیة لتنفیذ  القدرات تقییم
النھج االستراتیجي لإلدارة 

 الدولیة للمواد الكیمائیة
 إطار أسلوب اإلدارة تقییم •

 الوطني
 في  القدراتتقییم •

 المجاالت الكیمیائیة
 واألولویات المختارة

مجموعة رئیسیة 
  اب المصلحةألصح

مثل قطاعات (
البیئة والمنظمات 

 )غیر الحكومیة
 

 
أعمال أصحاب 

 المصلحة

 
أعمال أصحاب 

 المصلحة

 

البرنامج الوطني إلدارة المواد 
النھج  إطار تنفیذ/ الكیمیائیة

االستراتیجي لإلدارة الدولیة 
   للمواد الكیمائیة

  
 إطار أسلوب اإلدارة الوطني •
خطط عمل إلدارة المواد  •

لكیمیائیة والمشروعات ا
 المشتركة

 
 أعمال الحكومة

مجموعة رئیسیة 
  ألصحاب المصلحة

مثل قطاعات (
األعمال 
 )والصناعة

 

 
 

 

 الحكومـــة
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 مقترح إجراء عملية تقييم القدرات - ٢

  مقترحات اإلعداد لعملية تقييم القدرات
من إعالن النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إيل ) يف فقرا الثانية(معة تدعو إستراتيجية السياسات اجلا

وجيب عند تقييم القدرات أن يؤخذ يف . إشراك احلكومات ومجيع اموعات املعنية من أصحاب املصلحة غري احلكومية
صناعة، ومنظمات العمال، واملنظمات غري االعتبار إشراك اموعات املتنوعة من أصحاب املصلحة، مثل قطاع ال
  .اخل... احلكومية العاملة يف جماالت البيئة والصحة، والبحوث، واملؤسسات أكادميية 

تقييم البنية : وىف إطار هذا النهج إلجراء تقييم القدرات، يقترح هذا الدليل االسترشادي أن يشمل التقييم مكونان
وبالنسبة ). بعد عملية انتقاء مبدئية(الت وأولويات إلدارة املواد الكيميائية خمتارة األساسية إلطار اإلدارة، وتقييم جما

أما فيما . ملكون أسلوب اإلدارة فيقترح أن تأخذ احلكومة املبادرة، يف ضوء مسؤولياا، والقيام بإعداد املسودة األوىل
ىل باحلصول على معلومات من احلكومة وغريها من خيتص مبجاالت إدارة املواد الكيميائية، فيمكن أن تبدأ اخلطوة األو

خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة املعنيني، فيما يتعلق مبا يرونه من وجود هذه القدرات يف مكاا أم ال، وإذا كانوا 
 ويترتب على مجع ومقارنة وجهات نظر خمتلف اموعات، أن. يرون أن ااالت ذات أمهية كبرية لتركيز العمل عليها

وهذا بالطبع ال يستثىن إمكانية . تظهر املوضوعات اليت تؤيدها القاعدة العريضة، وبالتايل تصلح للمشروعات املشتركة
  ). كأن تعترب أحد اموعات أن موضوع معني ذو أمهية مرتفعة(العمل املتخصص ألي من اموعة بشكل منفرد 

لحكومة ومجاعات أصحاب املصلحة باالتفاق على هذه العملية، إن عقد اجتماع ختطيط يف املرحلة املبكرة قد يسمح ل
أما املوضوعات األخرى مثل كيفية جتميع املعلومات . وتقييم كيف سيتم تنسيق املدخالت يف سبيل إجراء تقييم القدرات

  .فيمكن مناقشته أيضا يف هذا االجتماع)  اخلاصني باملنهجية املقترحة٤ و٣أنظر الفصل (
تعرف على مؤسسة أو فرد يتمتع بثقة كل املشاركني على ضمان أن تعكس املسودة األوىل وجهات نظر وقد يساعد ال

أن صياغة شروط مرجعية واضحة للتنفيذ . خمتلف اجلهات واموعات اليت أسهمت يف هذه العملية بشكل مناسب
املرشحني ذوى سابقة األعمال واخلربة يف كما أنه من املناسب البحث عن . واملوافقة عليها قد يعترب من األمهية مبكان

إن تبادل املسودة األوىل لتقييم القدرات وما . العمل يف جماالت التنمية املستدامة اليت تعتمد على تعدد أصحاب املصلحة
يليها من تعديالت بشكل دوري ملراجعتها من مجيع أصحاب املصلحة يضيف قيمة للوثيقة، وذلك قبل انعقاد املؤمتر 

ين املعىن بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أو غريه من ورش العمل اليت تستهدف وضع الوط
  . األولويات

يف اليوم األول من املؤمتر الوطين أو غريه من ورش العمل اليت ) جلماعات أصحاب املصلحة املنفردة(إن املقابالت الفردية 
، )٥أنظر الفصل (سات مشتركة يف اليومني التاليني ملناقشة والصياغة النهائية للتقرير تستهدف وضع األولويات، يتبعها جل

  .أو االستجابات/قد يسمح مبزيد من املسامهات املفصلة و

  أنشطة تقييم قدرات النهج اإلستراتيجي التكميلية اخلاصة بأصحاب املصلحة غري احلكومية 
ئج ملموسة رات جماالت معينة م جمموعتني أو أكثر ليعمال معا لتحقيق نتاكما اقترح سابقا، قد تكشف عملية تقييم القد

ومن ناحية أخرى، فقد يؤدى ذلك أيضا إيل توليد معلومات جوهرية جلماعات أصحاب . يمن خالل العمل التشارك
  . املصلحة تساعدهم على مراجعة وتعديل األولويات عند وضع خطط العمل اخلاصة مبجموعام
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ء يف األنشطة التنفيذية اخلاصة جبماعة حمددة لتنفيذ النهج اإلستراتيجي، قد يرغب خمتلف أصحاب املصلحة يف عند البد
  :وضع مثل هذه األسئلة يف االعتبار حسبما تعكس وجهة نظرهم

  :من سينضم للتنفيذ، ومن سوف يتم دعوته للمشاركة •
  يف عمليات تنفيذ النهج اإلستراتيجي الوطين؟كيف سيتم تنظيم أعضاء اموعة مبا يضمن تنسيق املسامهات  •
  ما هي أمهية ااالت املختلفة من منظور اموعات؟ •
  ما هي ااالت اليت تصلح للمشروعات املشتركة؟ •
  كيف ميكن تناول جماالت النهج اإلستراتيجي يف األعمال اخلاصة باموعة •
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 تقييم إطار اإلدارة  - ٣

  مقدمة ١-٢
 اهتماما جوهريا أثناء وضع  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاإلدارة لتنفيذ النهج اإلستراتيجيتلقى صياغة إطار ألسلوب 

وميكن أن توفر اإلدارة السليمة أساسا عمليا يضمن فعالية التخطيط والتنسيق ألنشطة إدارة . النهج اإلستراتيجي الوطين
ب املصلحة لتنفيذ النهج اإلستراتيجي فعالة وىف موضعها املواد الكيميائية، حبث تكون العالقات بني احلكومة وأصحا

وميكن لتقييم جماالت أسلوب . الصحيح، وأن جماالت إدارة املواد الكيميائية قد أخذت جمراها يف التخطيط اإلمنائي الوطين
ج اإلستراتيجي،  على ضمان مساندة املستويات العليا لتنفيذ النه-حسبما يتطلب األمر-اإلدارة والعمل على أن يساعد 

وكما مت االقتراح سابقا، جيب تشجيع . وأن يوفر أساسا لوضع برنامج وطين جيد التنسيق لتنفيذ النهج اإلستراتيجي
  . احلكومات على أخذ زمام املبادرة يف هذا املكون من عملية تقييم القدرات

  ااالت املقترحة لتقييم أسلوب اإلدارة ٢-٢
  :يجية السياسات اجلامعة، تعترب ااالت اخلمسة التالية وثيقة الصلة بتقييم أسلوب اإلدارة وإستراتديبتأسيسا على إعالن 

  تكامل إدارة املواد الكيميائية ضمن أولويات التنمية الوطنية
ثيل على املنظمات اليت تساند أنشطة بناء القدرات املرتبطة باملواد الكيميائية على املستويات الوطنية العمل على أن يتم مت

وميكن لألولويات الوطنية املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية وتنفيذ . مثل هذه األنشطة يف األولويات العامة للتنمية الوطنية
النهج اإلستراتيجي أن يتم متثيلها بعدة طرق، كأن تظهر ضمن إستراتيجية التنمية املستدامة الوطنية، أو الورقات الوطنية 

مت تعريف األنشطة املرتبطة باملواد الكيميائية يف خطط التنمية اليت تعترب نتيجة إمجاع اآلراء على وإذا . للحد من الفقر
  . املستوى الوطين، فإن احتماالت دعم اجلهات املاحنة لألنشطة املرتبطة باملواد الكيميائية تصبح أعلى

  إطار وطين مؤسسي وبراجمي واضح
واملشروعات اخلاصة بقدرات إدارة املواد الكيميائية بإطار براجمي وطين اختذت بعض البلدان خطوات لربط األنشطة 

، كما متت اإلشارة يف الفصل األول، أنه ميثل يالعالمات األساسية للنهج الرباجمومن . لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
ية املعنية بوضع اآلليات الوطنية املنسقة التزاما وطنيا طويل األجل بإدارة املواد الكيميائية، حيث تقوم القطاعات احلكوم

للسالمة الكيميائية وتشارك فيها، بينما حتافظ على استقالليتها عند تنفيذ املكونات املنفردة واملشروعات يف إطار 
قييم ويسمح تطوير الربنامج الوطين لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية للبلدان بإجراء ت. اختصاصاا وكفاءاا األدائية

، وأهداف ٢٠٢٠إستراتيجي ملا أحرزته من تقدم وما يواجهها من حتديات لتحقيق أهداف املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة 
  . اإلستراتيجي على الصعيد الوطينالنهج

  ختطيط، وتنفيذ، ومتابعة، وتقييم فعال للمشروع
 أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، وحتقيق خالل مشروعات حمددة ميكن حتقيق تقدم ملموس حنو بناء القدرات من

. وهناك عدد من اخلصائص تسهم يف استدامة أثر مشروعات بناء القدرات. ٢٠٢٠هدف املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة 
  :وتشمل هذه اخلصائص على سبيل املثال
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  ميم وتنفيذ املشروعاتمشاركة متعددة القطاعات ومتعددة املشاركني أصحاب املصلحة عند تص/تشاور •
 ختطيط، ومتابعة، وتقييم سليمة للمشروعات •

 تقييم استدامة القدرات والبنية األساسية •

 البناء على اخلربات املكتسبة، والدروس املستفادة من املشروعات واألنشطة السابقة •

 .روابط قوية ألهداف املشروع وأنشطته مع األوليات الربناجمية الشاملة •

  )اإلنفاذ(يذها التشريعات وتنف
وميكن للتشريعات اجلامعة أن . متثل التشريعات وما يرتبط ا من إجراءات تنفيذ أحد أهم مكونات إدارة املواد الكيميائية

. ختلق إطارا شرعيا متناغما ملراقبة املواد الكيميائية، وأن جتعل مبادئ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية مترابطة قانونا
ن اإلطار التشريعي متكامال بني مجيع القطاعات، كما جيب أن يهدف إيل تغطية كامل دورة حياة املواد وجيب أن يكو

ويساعد وجود . الكيميائية، مبا يف ذلك استريادها، وتصنيعها، ومعاجلتها، ونقلها، واستخدامها، والتخلص منها وتدويرها
  . لها، أو تضاراإطار تشريعي شامل ومنسق على جتنب تفتيت اإلجراءات وتداخ

  مشاركة القطاع اخلاص واتمع املدين يف إدارة املواد الكيميائية 
–وميكن للقطاع اخلاص . يلعب اتمع املدين والقطاع اخلاص دورا رئيسا يف بناء القدرات من أجل إدارة املواد الكيميائية

خاصة مع الدعوة املتزايدة من احلكومة هلذا  أن تكون مسامها جوهريا لدعم بناء القدرات، وبصفة -خاصة الصناعة
فعندما يشارك قطاع الصناعة، فإنه ميكن تطوير نظم قائمة على أساس . القطاع للمشاركة يف دعم التنمية املستدامة

 أما اتمع املدين فسوف يشارك يف نواحي معينة من أنشطة بناء القدرات من أجل إدارة. استعادة التكلفة تكفل االستدامة
، والصندوق متعدد "مرفق البيئة العاملية"وقد حددت املنظمات متعددة األطراف مثل . الوعياملواد الكيميائية، مبا فيها نشر 

 والقطاع اخلاص للحكومة يف الوفاء بالتزاماا املتعلقة املديناألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إمكانيات مساعدة اتمع 
  . ةبإدارة املواد الكيميائي

  إعداد تقييم أسلوب اإلدارة ٣-٢
  :الستكمال تقييم أسلوب اإلدارة فإن جيب توفر معلومات عن النقاط التالية لكل من ااالت اخلمسة سابقة الذكر

  )ضعيفة/متوسطة/مرتفعة(كفاءة القدرات املتاحة  •
  ) حالة ضعف القدراتيف(الثغرات أو املشكالت القائمة  •
  أنشطة التنفيذ املمكنة/نشاط •
  ستوى األولويةم •

نظرا لوجود آلية " متوسطة"فمثال عند استعراض قدرات التنسيق بني الوزارات، فقد يظهر التقييم أن القدرات احلالية 
ومن ناحية أخرى، قد يتضح أن بعض الوزارات اهلامة ال تشارك يف اآللية املطبقة، وهو ما ميكن التعامل معه عن . للتنسيق

النتيجة قد تكون تصنيف هذا املوضوع على أنه عاجل . خطار الوزراء التابعة هلم هذه اهليئاتطريق صدور قرار تنفيذي وإ
  . وهام من حيث تطلبه سرعة العمل، وذا تربز نقاط األولويات املرتبطة بالتعامل مع جماالت أسلوب اإلدارة
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وقد مت تدوين . ومات السابق ذكرها للمساعدة على جتميع وحتليل املعل١امللحق رقم وقد مت تصميم ورقة العمل يف 
مراجع أكثر تفصيال يف احلاشية لتوصيات وأنشطة خطة العمل العاملية املرتبطة بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

وميكن اإلطالع .  األمريقتضيومن املفضل أن تقوم الدول بتعديل اجلدول ليتناسب مع احتياجاا حسبما . الكيميائية
  . يف شكل ورقة عمل مستكملة جزئيا عن أسلوب اإلدارة١املثال املرفق يف جدول على 

  منوذج لورقة عمل عن تقييم أسلوب اإلدارة: ١جدول 
   إطار وطين مؤسسي وبراجمي واضح ٢-أ

  الفئة
وما يرتبط ا من أنشطة (

  )خطة العمل العاملية

مستوى 
 الكفاءات املتاحة

/ متوسطة/مرتفعة(
  )ضعيفة

قاط القوة ملخص ن
  والثغرات

أولويات اختاذ إجراءات   جماالت العمل املمكنة
 :العمل

  )منخفضة/متوسطة/عالية(

 وضع آلية للتنسيق بني ١-٢
  الوزارات

)٢٥٢، ١٩٥، ١٦٦، ٥٦(  

آليات التنسيق يف  •  متوسطة
مكاا ولكن مل 

تأخذ الشكل 
  الرمسي

وزاريت الصحة  •
واملالية ال 
  يشاركان

  إصدار قرار وزاري  •
رير خطاب من حت •

الرئيس احلايل لوزاريت 
  الصحة واملالية

  عالية

 وضع األولويات ٢-٢
  الوطنية

)٢٠٧، ١٦٥، ١٦٤ ،
٢٢٧(  

نقص التوجيه  •  منخفضة
واخلربات اليت 

تيسر عملية وضع 
  األولويات

استعراض منهجيات  •
  وضع األولويات

  التماس املساعدة •
تنظيم ورشة عمل وطنية  •

  لوضع األولويات

  عالية

  يات تبادل املعلومات آل٣-٢
)٨٩، ٨٨، ٧٧، ٣٦، ٩ ،

١٠٣، ١٠٢، ٩٣، ٩٠ ،
١٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤ ،
١٤١، ١١٦، ١١٥، ١١٣ ،
٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨ ،
٢٧١، ٢٥٦(  

النظام الوطين لتبادل   مرتفعة
املعلومات الكيميائية، 
وصفحات الويب 

  تعمل بشكل كامل 

  منخفضة  ال يوجد
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  إدارة املواد الكيميائيةتقييم القدرات للمجاالت اهلامة يف - ٤

 مقدمة ١-٤

جبانب املوضوعات املتعلقة بأسلوب اإلدارة؛ يشري النهج اإلستراتيجي إيل عدد من جماالت العمل املتخصصة وموضوعات 
ونظرا لكثرة عدد هذه املوضوعات، يقترح أن تقوم الدول بعملية انتقاء مبدئية للتعرف على عدد . إدارة املواد الكيميائية

امن ا ا تقييم للقدرات، والتعرف على الثغرات، وإجراءات العمل اليت ميكن اإلطالعاالت اليت ميكن أن يتخذ بشأ.  

  ااالت املقترحة لتقييم إدارة املواد الكيميائية ٢-٤
ستراتيجي، ال مت وضع ااالت اخلمسة التالية إلدارة املواد الكيميائية بناء على األهداف الرئيسة اليت يتضمنها النهج اإل

تعزيز القدرات والطاقات الوطنية يف جمال إدارة املواد  ("٢١، جدول أعمال القرن ١٩من الفصل ) هاء(الربنامج 
  . لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واألنشطة املدونة بقائمة خطة العمل العاملية للنهج اإلستراتيجي")الكيميائية

  توليد املعلومات ونشرها
وىف احلالة املثلى، جيب أن تكون املعلومات شاملة، مت . لومات أمهية جوهرية يف جناح برامج إدارة املواد الكيميائيةللمع

التعرف على املواد : وألغراض إدارة املواد الكيميائية، فإن املعلومات مطلوبة من أجل. التأكد من صدقها ومت حتديثها
الت اليت قد تنشأ والتعرف على اتمع والبيئات املهددة، وتنفيذ الربامج املركزة الكيميائية موضع االهتمام، وحتديد املشك

والفعالة إلدارة املخاطر، ومتابعة وتقييم املخاطر الصحية والبيئية، ونشر الوعي، واالستعداد واالستجابة للحوادث 
التعرف :  تدقيقها يف إطار النهج اإلستراتيجيوتشمل األمثلة عن جماالت املعلومات اليت جيب. واحلاالت الطارئة الكيميائية

، تقييم (GHS)على األخطار، التصنيف ووضع البطاقات التعريفية تبعا للنظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية 
  . التعرض، وتقييم املخاطر

  تقليل املخاطر
ضا من اخليارات مت تصميمها للحد من اآلثار البالغة يتضمن تقليل املخاطر املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية جماال عري
، أو عن طريق التحكم يف طبيعة )أو أخطارها األصلية(الضرر على الصحة والبيئة عنة طريق تقليل توافر املواد الكيميائية 

دائل أقل مسية أو وميكن احلد من املخاطر من خالل إلغاء أو تقليل استخدام املواد اخلطرة أو استبداهلا بب. ومدى التعرض
أقل ثباتا أو أقل من حيث التراكم اإلحيائي، وكذا من خالل تطبيق إجراءات سالمة تداول املواد الكيميائية اخلطرة واحلد 

تداول : وتشمل األمثلة عن تقليل املخاطر اليت جيب تدقيقها يف إطار النهج اإلستراتيجي. من تزايد النفايات اخلطرة
  .دابري سالمة بيئة العمل، والترويج الستخدام البدائل األكثر أمناواستخدام املبيدات، ت

  التعليم ونشر الوعي
إن التعاون الواسع بني مجيع اهليئات احلكومية املعنية، والصناعة، والعمال، واملنظمات غري احلكومية، واجلمهور بصفة عامة 

و ما يدعو بدوره إيل نشر الوعي عن املخاطر احملتملة اليت وه. ميثل الدعامة األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
وتشمل . ترتبط باستخدام املواد الكيميائية واحلوادث الناجتة عنها، وكذا تفهم أساليب التداول اآلمن للمواد الكيميائية

  . نشر املعلومات والتدريب: األمثلة عن التعليم ونشر الوعي اليت جيب تقييمها
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  تحكم فيهامنع احلوادث وال
ميكن للحوادث واألحداث العارضة النامجة عن املواد الكيميائية أن تؤثر بصورة سلبية على صحة اإلنسان والبيئة، إضافة 

هلذا فإنه جيب تكون إجراءات الطوارئ . إيل ما ينتج عنها من خسائر مالية للمؤسسات اليت تتعرض ملثل هذه احلوادث
وتشمل األمثلة اليت جيب وضعها يف االعتبار واملتعلقة . ألحداث اليت ال ميكن منع وقوعهااملناسبة جاهزة لالستجابة هلذه ا

  . منع احلوادث الكيميائية، ومنع التسمم باملواد الكيميائية، وعالجها ومراقبتها: بالنهج اإلستراتيجي

  قدرات التحليل واملعامل
على دعم الربامج والسياسات اخلاصة باإلدارة السليمة للمواد ميكن لإلمكانيات املعملية والقدرات التحليلية أن يساعدا 

مثل مراقبة (الكيميائية من خالل التحليل الكيميائي املنتظم، ومتابعة القدرات، والقدرة على دعم مراقبة الصحة والبيئة 
بة تلوث املياه اجلوفية باملواد التعرض للمبيدات أو يف بيئة العمل، أو مراقبة امللوثات العضوية الثابتة يف البيئة، أو مراق

لإلدارة متت اإلشارة ملوضوع قدرات التحليل واملعامل عدة مرات يف خطة العمل الدولية للنهج اإلستراتيجي ). الكيميائية
  .الدولية للمواد الكيميائية

  )لفرزا/ االنتقاء–اخلطوة األوىل (التعرف على ااالت اهلامة وامللحة إلدارة املواد الكيميائية  ٣-٤
عند التعرف على املوضوعات اليت يعتربها املشاركون هامة، يقترح أن تستعرض احلكومة واموعات األساسية من 

خمتلف جماالت إدارة املواد الكيميائية، مثل التصنيف ووضع بطاقات العبوات، ) من منظورهم اخلاص(أصحاب املصلحة 
وبناء على . و حوادث الكيماويات، مث يقوموا بتحديد أمهيتها وأولويتهاالتداول واالستخدام اآلمن للمبيدات، التدريب، أ

فمثال، ميكن جلميع اموعات اعتبار بعض . ترتيبها بواسطة أصحاب املصلحة، ميكن وضع خمتلف السيناريوهات احملتملة
ة موعات معينة من أصحاب ؛ بينما قد تعترب ااالت األخرى ذات أولوية عالية بالنسب"أولوية عالية"ااالت ذات 
وميكن للمجاالت اليت مت تصنيفها يف األولويات العالية أن توضع يف قائمة مصغرة متثل أولويات ااالت . املصلحة فقط

  . الوطنية من منظور إدارة املواد الكيميائية
 -على سبيل املثال–ويسمح ذلك . يةإضافة إيل ذلك، يقترح ترتيب كل جمال تبعا ألولويته احملتملة املرتبطة خبطط التنم

  . بتحديد أولويات جماالت إدارة املواد الكيميائية اليت ميكن أن تتضمنها إستراتيجيات التخطيط اإلمنائي الوطنية
 للمساعدة على حتديد األولويات ملختلف جمموعات أصحاب املصلحة ٢امللحق رقم وقد مت تصميم ورقة العمل يف 

قد مت تدوين مراجع أكثر تفصيال يف احلاشية لتوصيات وأنشطة خطة العمل العاملية املرتبطة و. وصياغة تقييم ملخص
ومن املفضل أن تقوم الدول بتعديل اجلدول ليتناسب مع احتياجاا . بالنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  . يف شكل ورقة عمل مستكملة جزئيا٢ل وميكن اإلطالع على املثال املرفق يف جدو.  األمريقتضيحسبما 
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  منوذج لورقة عمل عن التعرف على ااالت اهلامة وامللحة إلدارة املواد الكيميائية: ٢جدول رقم 
  توليد املعلومات ونشرها١-ب

حاب جمموعات أص
  املصلحة

مثل املنظمات غري (
 )احلكومية

جمموعات أصحاب 
  املصلحة

 )مثل قطاع الصناعة(

ترتيب  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة
األولويات 

إلدارة املواد 
  الكيميائية

  
--------  

األولويات 
احملتملة عند 
 التخطيط اإلمنائي

  األولوية أسباب احلكم 
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

أسباب 
 احلكم 

  األولوية
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

أسباب 
 احلكم 

  األولوية
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
وما يرتبط ا من أنشطة (

 )خطة العمل العاملية

أولوية عالية  §
 باإلمجاع

 متوسطة §

املواد 
الكيميائية اليت 
ال حتمل رموز 

التحذير من 
األخطار 

يستخدمها 
 املستهلكون

محاية  § عالية
صحة 

  العاملني
حتسني  §

 التجارة

نظام  § عالية
التصنيف 

احلايل غري 
متوافق مع 

نظام 
شركاء 
 التجارة 

 على التعرف:  ١-١ عالية
األخطار، التصنيف ووضع 

البطاقات التعريفية تبعا للنظام 
املوحد عاملياً لتصنيف املواد 

  (GHS)الكيميائية 
)٩٤، ٩٢، ٩١، ٢٢، ١١ ،

١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،
١٦٨، ١٠٨، ١٠٧، ١٠١ ،
٢٥٠، ٢٤٩( 

أولوية متوسطة 
  بالنسبة للحكومة
أولوية منخفضة 
  بالنسبة للصناعة

ية عالية أولو
بالنسبة 

للمنظمات غري 
 احلكومية
 منخفضة

املتبقيات يف 
مناطق التلوث 

الساخنة قد 
تعرضت 

بالفعل إيل 
مستوى عايل 

 من امللوثات

املتابعة  § مرتفعة
الدورية أو 

صحة 
العاملني 

مستخدمة 
 بالفعل

نظام  § منخفضة
شامل 
وعايل 

التكلفة، 
ولكن 
يفضل 

بذل 
جهود 

موجهة 
إيل مواد 
كيميائية 

 معينة

   تقييم التعرض٢-١ طةمتوس
)٦٦، ٣٥، ٣٤، ٩، ٤، ٢ ( 

 إيل آخره       
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  )اخلطوة الثانية(إجراء تقييم قدرات مبدئي االت إدارة املواد الكيميائية اهلامة وامللحة  ٤-٤
ويقترح يف اخلطوة . لحةينتج بعد إجراء اخلطوة األوىل قائمة تتضمن عددا من جماالت إدارة املواد الكيميائية اهلامة وامل

وهذا التقييم ال حيل حمل حتليل املوقف املتعمق يف حالة تطلب األمر وضع . التالية التعمق يف تقييم القدرات يف هذه ااالت
خطة عمل لتنفيذ موضوع معني، ولكنه يساعد على توفري صورة أكثر تفصيال عن القدرات املتاحة وخطوات العمل 

  . املمكن اختاذها
جرد وضع قائمة بأولويات ااالت، فيمكن لتقييم القدرات والثغرات وخطوات العمل املمكنة أن يوفر أساسا للتعرف مب

فمثال، إذا مت . على األنشطة اليت تعترب أكثر ارتباطا بتنفيذ النهج اإلستراتيجي، واليت ميكن املبادرة ا ألصحاب املصلحة
 يف مرتبة عالية مبدئيا بواسطة كل اموعات، فإن اخلطوة التالية - GHSوحد عاملياً مثل النظام امل–ترتيب أحد األولويات 

تتطلب الصياغة املبدئية للثغرات، وخطوات العمل اليت تصلح للتعامل مع هذه الثغرات، ومن هم أصحاب املصلحة املعنيني 
تدخل العاجل لسد ثغرة معينة يف القدرات، وأخريا، فيمكن لذلك أيضا أن يوفر مؤشرا عن تطلب ال. باختاذ هذه اخلطوات

   )٤(.وذلك للمساعدة يف التعرف على اخلطوات التالية اليت تتطلب العمل الفوري
ومن املفضل أن تقوم الدول .  للمساعدة على جتميع املعلومات املطلوبة٣امللحق رقم وقد مت تصميم ورقة العمل يف 

 يف شكل ٣وميكن اإلطالع على املثال املرفق يف جدول .  األمريقتضيا بتعديل اجلدول ليتناسب مع احتياجاا حسبم
  .ورقة عمل مستكملة جزئيا

  منوذج لورقة عمل لتقييم القدرات والثغرات االت إدارة املواد الكيميائية اهلامة وامللحة: ٣جدول رقم 
  توليد ونشر املعلومات١-ب

أمهية وسرعة 
  تطلب العمل

/ متوسطة/ عالية
 ةمنخفض

أصحاب الشأن 
 املعنيني

خطوات العمل 
 املمكنة

جماالت موضوعات إدارة  ثغرات القدرات
 املواد الكيميائية

  وزارة الصناعة عالية
  وزارة الصحة
  وزارة العمل
  وزارة النقل

 وزارة الزراعة

 نقص التشريعات وضع إجراءات جديدة

 قطاع األعمال عالية
  والصناعة

تطوير معيار صناعي 
لوضع البطاقات قائم 

على أسس النظام 

نقص بطاقات 
التعريف يف بيئة 

  .التعرف على األخطار
 والتصنيف ووضع البطاقات 

ا للنظام املوحد التعريفية تبع
عاملياً لتصنيف املواد 

 (GHS)الكيميائية 

                                                
) ١كما وردت يف قائمة امللحق (اموعات اليت ترغب يف مراجعة القدرات يف مجيع جماالت إدارة املواد الكيميائية  )٤(

  .نشطة يف خطوة التقييم الثانيةميكنها أن تقوم بذلك عن طريق تناول مجيع هذه األ
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  توليد ونشر املعلومات١-ب

 العمل العاملي املوحد وزارة العمل

قطاع األعمال  عالية
  والصناعة

   العمالاحتاد
منظمات محاية 

 تهلكنياملس

وضع مواد للتدريب 
 وزيادة الوعي

نقص الوعي 
لدى العاملني 

 واملستهلكني

 ٢موضوع األولوية رقم     

 ٣موضوع األولوية رقم     

  )اخلطوة الثالثة(التعرف على الفرص املتاحة للمشروعات املشتركة  ٥-٤
 التعرف على قائمة األولويات الوطنية اليت بعد استكمال جمموعة ورقات العمل عن جماالت إدارة املواد الكيميائية، يتم

فعن طريق تقييم القدرات الالزمة إلدارة املواد الكيميائية اهلامة . تتطلب العمل، والفرص املتاحة أمام املشروعات املشتركة
شطة كما ميكن االستدالل أيضا على األن. والعاجلة ميكن االستدالل على األنشطة واألعمال ذات األولوية العالية

  . واألعمال املناسبة لقيام مشروعات مشتركة بني أثنني أو أكثر من جمموعات أصحاب املصلحة
فعلى سبيل املثال، إذا مت التوصل إيل أن تنفيذ النظام العاملي املوحد كان حيتل أولوية عالية وبالتايل كان ضمن تقييم 

ويستمر . ويات جماالت العمل مثل تطلب وضع إجراءات جديدةجماالت إدارة املواد الكيميائية، فإنه ميكن التعرف على أول
التقييم ليتم التعرف على العمل املناسب للشراكة، مثل وضع مواد للتدريب وزيادة الوعي للعاملني وعامة اجلمهور، واليت 

  ).٣أنظر جدول رقم (قد تتضمن الشراكة بني القطاع اخلاص، واحتادات العمال، ومنظمات محاية املستهلكني 
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 تنظيم مقترح لتقييم القدرات - ٥

وفيما يلي أحد املقترحات لكيفية صياغة . هناك العديد من اخليارات املتاحة لتنظيم التقرير النهائي اخلاص بتقييم القدرات
  :نتائج التقييم يف شكل تقرير ميكن أن يثرى املناقشات حول اختيار األولويات بغرض متابعة التنفيذ

  ملخص تنفيذي
وفيه ميكن أيضا تلخيص القدرات . امللخص التنفيذي موجزا منطقيا ملربرات التقرير، ويلقى نظرة عامة على النتائجيعرض 

  . والثغرات األساسية

  إطار أسلوب اإلدارة: تقييم خمتصر
  .ميكن يف هذا اجلزء تلخيص نتائج تقييم أسلوب اإلدارة مبا يف ذلك ااالت ذات األولوية ومقترحات العمل

  جماالت وأولويات إدارة املواد الكيميائية: قييم خمتصرت
يعرض هذا اجلزء ملخص ما مت التوصل إليه من جماالت إدارة املواد الكيميائية ذات األولويات، إضافة إيل نتائج تقييم 

  . القدرات ومقترحات العمل

  الفرص املتاحة أما املشروعات املشتركة
ن يتم تلخيص األولويات املشتركة والتوصية بالفرص اليت ميكن استغالهلا إلقامة ميكن يف اجلزء األخري من التقرير أ

الصناعة، ومنظمات العمال، واملنظمات غري احلكومية (مشروعات مشتركة تضم احلكومة وجمموعات أصحاب املصلحة 
 أثنني أو أكثر من جمموعات ، أو الشراكة بني)اخل...العاملة يف جماالت البيئة والصحة، اهليئات البحثية واألكادميية 

  .أصحاب املصلحة

  املالحق
  .  ورقات العمل الكاملة يف املالحق للرجوع إليهاإرفاقميكن 
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  ورقة العمل اخلاصة بتقييم أسلوب اإلدارة: ١ملحق رقم 
   من هذه الوثيقة االسترشادية عند استكمال هذه اجلداول٤يرجى الرجوع إىل اجلزء الثالث وامللحق رقم 

  
   أولويات التنمية الوطنيةيف تكامل إدارة املواد الكيميائية ١-أ

  )٥(الفئة
  )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

 مستوى الكفاءات املتاحة
  )ضعيفة/ متوسطة/مرتفعة(

ملخص نقاط القوة 
  والثغرات

 :أولويات اختاذ إجراءات العمل  جماالت العمل املمكنة
  )منخفضة/متوسطة/عالية(

   أولويات التنميةيفآليات تكامل إدارة املواد الكيميائية  ١-١
)٢٥٧، ٢٢٥، ٢٠٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ٢٤، ١(  

        

  
   إطار وطين مؤسسي وبراجمي واضح ٢-أ

  الفئة
  )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

 مستوى الكفاءات املتاحة
  )ضعيفة/ متوسطة/مرتفعة(

ملخص نقاط القوة 
  ثغراتوال

 :أولويات اختاذ إجراءات العمل  جماالت العمل املمكنة
  )منخفضة/متوسطة/عالية(

   وضع آلية للتنسيق بني الوزارات١-٢
)٢٥٢، ١٩٥، ١٦٦، ٥٦(  

        

   وضع األولويات الوطنية٢-٢
)٢٢٧، ٢٠٧، ١٦٥، ١٦٤(  

        

   آليات تبادل املعلومات٣-٢
)١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٧٧، ٣٦، ٩ ،

٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٤١، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١٠٩، ١٠٦ ،
٢٧١، ٢٥٦، ٢١٤(  

        

 

                                                
  . يتم التعرف عليهااليتلألنشطة " اموعات الفرعية" تبعا الختالف -إذا دعت الضرورة أو إذا كان ذلك مناسبا-" فئات فرعية"ميكن االستمرار يف تقسيم الفئات إىل   )٥(
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   ختطيط، وتنفيذ، ومتابعة، وتقييم املشروعات الفعالة٣-أ

  الفئة
  )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

 مستوى الكفاءات املتاحة
  )ضعيفة/ متوسطة/مرتفعة(

  أمهية وسرعة تطلب العمل  ت العمل املمكنةجماال  ملخص نقاط القوة والثغرات
  منخفضة/ متوسطة/ عالية

   ختطيط املشروع١-٣
)٢٢٢، ٢١٧(  

        

   املتابعة والتقييم٢-٣
)٢٥٤، ١٣٦، ١٣١، ٨٧-٨٠(  

    

  
  
  )اإلنفاذ( التشريعات وتطبيقها ٤-أ

  الفئة
  )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

 مستوى الكفاءات املتاحة
  )ضعيفة/ متوسطة/مرتفعة(

  أمهية وسرعة تطلب العمل  جماالت العمل املمكنة  ملخص نقاط القوة والثغرات
  منخفضة/ متوسطة/ عالية

   العامة– التشريعات، واإلجراءات، والسياسات ١-٤
)١٧٢ ،١٧١ ،١٧٦ ،١٦٩ ،١٢١ ،٤٦ ،٤٥ ،١٥ ،١٢، 

١٩٤ ،١٩٣ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣، 
٢٢٦ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٩٩(  

        

   تشريعات وسياسات املبيدات٢-٤
)١٥٣ ،١١٧ ،١١٤(  

    

   سياسات منع التلوث واإلنتاج األنظف٣-٤
)٢٤١ ،١٩١ ،١٨٥ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،٤٤ ،٤٣، 

٢٤٢(  
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   مشاركة القطاع اخلاص واتمع املدين يف إدارة املواد الكيميائية٥-أ

  الفئة
  )ن أنشطة خطة العمل العامليةوما يرتبط ا م(

 مستوى الكفاءات املتاحة
  )ضعيفة/ متوسطة/مرتفعة(

  أمهية وسرعة تطلب العمل  جماالت العمل املمكنة  ملخص نقاط القوة والثغرات
  منخفضة/ متوسطة/ عالية

   مشاركة أصحاب املصلحة١-٥
)٢٦٦ ،٢٤٥ ،٢٠٦ ،١٩٦ ،١٨٧(  

        

   املبادرات الطوعية للقطاع اخلاص٢-٥
)٢٣٦ ،١٩٠ ،١٨٩(  

    

  املدين قدرات اتمع ٣-٥
)١٨٨(  
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 ورقة العمل اخلاصة بالتعرف على جماالت إدارة املواد الكيميائية اهلامة والعاجلة: ٢ملحق رقم 
   من هذه الوثيقة االسترشادية عند استكمال هذه اجلداول٤ وامللحق رقم ٣-٤يرجى الرجوع إىل اجلزء 

 علومات ونشرها توليد امل١-ب
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
ترتيب األولويات  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة

  إلدارة املواد الكيميائية
  

-----------  
األولويات احملتملة عند 

 التخطيط اإلمنائي

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )ضةمنخف

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
 )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

 التعرف على األخطار، والتصنيف ووضع البطاقات التعريفية تبعا ١-١       
  (GHS)ائية للنظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيمي

)١٠٧ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٢ ،٩١ ،٢٢ ،١١، 
٢٥٠ ،٢٤٩ ،١٦٨ ،١٠٨( 

   تقييم التعرض٢-١       
)٦٦، ٣٥، ٣٤، ٩، ٤، ٢ ( 

   السمية٣-١       
)١٣٠، ٥( 

   األوبئة والرصد٤-١       
)٢٠١ ،١٥٢ ،١٥١ ،٨٥ ،٣٨( 

   سجالت إطالق ونقل امللوثات٥-١       
)١٩٢ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤( 

   تقييم املخاطر٦-١       
)١٣١ ،١٢٨ ،١٢٧ ،٨٧ ،٨٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦١ ،٥٥ ،٨ ،٧ ،٣، 

٢٠٣ ،٢٠٢ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٣٢( 
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  تقليل املخاطر٢-ب
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
ترتيب األولويات  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة

  إلدارة املواد الكيميائية
  

-----------  
األولويات احملتملة عند 

 يالتخطيط اإلمنائ

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
 )تبط ا من أنشطة خطة العمل العامليةوما ير(

   عامة– السالمة الكيميائية ١-٢       
)١٩٨ ،٨٠ ،٥٠ ،٢ ،٦( 

   التداول واالستخدام اآلمن للمبيدات٢-٢       
(23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 52) 

   بيئة العمليف السالمة الكيميائية ٣-٢       
)١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،٧٩ ،٤٢ ،١٩ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢، 

١٦٧ ،١٥٥ ،١٤٩ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣( 
   تقليل املخاطر اخلاصة باملواد الكيميائية٤-٢       

)٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٤٩ ،٢٠( 
   تقليل املخاطر اخلاصة بقطاع الصناعة٥-٢       

)١٤٨ ،٩٨ ،٣٠ ،١٩( 
  ت املبيدات املتقادمة والنفايا٦-٢       

)٢٤٣ ،٦٨ ،٤٨ ،٤٧( 
   والرقابة عليهات منع التلوث باملواد الكيميائية والنفايا٧-٢       

)٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،١٦٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٧( 
   الترويج للبدائل األكثر أمنا٨-٢       

)١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٣٤ ،١٢٢ ،٨٤ ،٧٣ ،٢٤٤ ،٥٢ ،٥٤ ،٥٣، 
١٦٠ ،١٥٩( 
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 عيالو التعليم ونشر ٣-ب
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
ترتيب األولويات  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة

  إلدارة املواد الكيميائية
  

-----------  
األولويات احملتملة عند 

 التخطيط اإلمنائي

أسباب 
 احلكم

  األولوية
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية حلكمأسباب ا
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
 )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

   التعليم١-٣       
)١٥٤ ،١٥٠ ،١٢٣ ،١١٠( 

   نشر املعلومات٢-٣       
)١٦٣ ،١٦١ ،١٤٦ ،١١٢ ،١١١ ،٦٢ ،٣٦ ،١٨ ،١٧( 

   التدريب٣-٣       
(41, 51, 72, 83, 218, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 251, 

253, 255, 270) 
  

  منع احلوادث والرقابة عليها٤-ب
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
  جمموعات أصحاب املصلحة

 )أسم اموعة(
ترتيب األولويات  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة

  إلدارة املواد الكيميائية
  

-----------  
األولويات احملتملة عند 

 التخطيط اإلمنائي

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
 )وما يرتبط ا من أنشطة خطة العمل العاملية(

   احلوادث الكيميائية١-٤       
)٧٨ ،٧٥ ،٧٤ ،٤٨( 

   منع التسمم وعالجه والرقابة عليه٢-٤       
)٢٣٧ ،٢٢١ ،٧٦ ،٥( 
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  القدرات التحليلية واملعملية٥-ب

  لحةجمموعات أصحاب املص
 )أسم اموعة(

  جمموعات أصحاب املصلحة
 )أسم اموعة(

ترتيب األولويات  مسامهات أصحاب املصلحة احلكومة
  إلدارة املواد الكيميائية

  
-----------  

األولويات احملتملة عند 
 التخطيط اإلمنائي

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  األولوية أسباب احلكم
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

أسباب 
 احلكم

  األولوية
/ عالية(

/ متوسطة
 )منخفضة

  الفئة
 ) العمل العامليةوما يرتبط ا من أنشطة خطة(

   القدرات التحليلية واملعملية١-٥       
)٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٤٧ ،٢٢٨ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،١٨١ ،٨٢ ،٦٣( 
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 ورقة العمل اخلاصة بتقييم القدرات املرتبطة مبجاالت إدارة املواد الكيميائية اهلامة والعاجلة: ٣ملحق رقم 

  ادية عند استكمال هذه اجلداول من هذه الوثيقة االسترش٤-٤يرجى الرجوع إىل اجلزء 

   توليد املعلومات ونشرها١-ب
  أمهية وسرعة تطلب العمل  اجلهات املعنية  جماالت العمل املمكنة  فجوات القدرات  جماالت موضوعات إدارة املواد الكيميائية

  منخفضة/ متوسطة/ عالية
          
      
      
  
   تقليل املخاطر٢-ب

  أمهية وسرعة تطلب العمل  اجلهات املعنية  جماالت العمل املمكنة  فجوات القدرات  د الكيميائيةجماالت موضوعات إدارة املوا
  منخفضة/ متوسطة/ عالية

          
      
      
  
  يالوع التعليم ونشر ٣-ب

  ب العملأمهية وسرعة تطل  اجلهات املعنية  جماالت العمل املمكنة  فجوات القدرات  جماالت موضوعات إدارة املواد الكيميائية
  منخفضة/ متوسطة/ عالية
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   منع احلوادث والرقابة عليها٤-ب
  أمهية وسرعة تطلب العمل  اجلهات املعنية  جماالت العمل املمكنة  فجوات القدرات  جماالت موضوعات إدارة املواد الكيميائية

  منخفضة/ متوسطة/ عالية
          
      
      
  
  ية واملعملية القدرات التحليل٥-ب

  أمهية وسرعة تطلب العمل  اجلهات املعنية  جماالت العمل املمكنة  فجوات القدرات  جماالت موضوعات إدارة املواد الكيميائية
  منخفضة/ متوسطة/ عالية
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  )٦(قائمة األنشطة املدرجة ضمن خطة العمل العاملية: ٤ ملحق رقم 
  

  )٧٩ -١األنشطة (احلد من املخاطر: ألولهدف النهج اإلستراتيجي ا
  .وضع ملخصات بيانات وطنية وتنفيذ خطط عمل لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  - ١
  .ملء الثغرات يف القدرة على الوصول إىل املعلومات وتفسريها وتطبيقها  - ٢
  .تطوير واستخدام طرق متناسقة جديدة لتقييم املخاطر  - ٣
وبالتبعية على االقتصاد والتنمية (معايري أفضل لتحديد تأثريات املواد الكيميائية على صحة اإلنسان تطوير طرق و  - ٤

وذلك لتحديد أولويات العمل، الكتشاف املواد الكيميائية ومتابعة التقدم الذي حيرزه النهج االستراتيجي ) املستدامة
  .لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  .لدان للتعامل مع حاالت التسمم واحلوادث الكيميائيةبناء قدرات الب  - ٥
  .إدراج طائفة من االستراتيجيات الوقائية  - ٦
تطوير مواد استرشادية للمساعدة يف إعداد التقييم الوطين املبدئي للصحة البيئية لألطفال ولتحديد أولويات   - ٧

  .ات األولويةاالهتمامات، وتطوير وتنفيذ خطط عمل ملواجهة هذه االهتمامات ذ
  .إنشاء البنية التحتية املطلوبة للبحوث لتقليل عدم اليقني يف تقييم املخاطر  - ٨
  .وضع آليات التشارك يف نشر املعلومات اليت ميكن استخدامها للحد من عدم اليقني يف تقييم املخاطر  - ٩

  .ولويةإلغاء أي نوع من أنواع عمالة األطفال اليت حتتوي على مواد خطرة كأ  - ١٠
وضع عناصر موحدة للبيانات بشأن الصحة والسالمة املهنيتني لتسجيل ما يتعلق ما من بيانات بيئة العمل يف قواعد   - ١١

  .البيانات اخلاصة بكل شركة
 تغطي النظام الكامل ألوضاع العمل اليت تتـضمن         واليت االعتبار،   يفوضع تشريعات محاية صحة العمال واجلمهور         - ١٢

  .ملواد الكيميائية فيها مبا فيها قطاعي الزراعة والصحةتداول ا
  .وضع نظام لتقييم اآلثار الصحية والبيئية يف عملية تداول املواد الكيميائية ودجمه يف برامج الصحة والسالمة املهنيتني  - ١٣
لتوجيهية ملنظمة العمل الدوليـة     وضع، وتعزيز، وحتديث وتنفيذ معايري العمل اآلمن ملنظمة العمل الدولية، واملبادئ ا             - ١٤

واملبـادئ  ) ٢٠٠١السالمة والصحة املهنيتـان     -منظمة العمل الدولية  (بشأن نظام إدارة السالمة والصحة املهنيتني       
  .التوجيهية ومدونات السلوك األخرى غري امللزمة، مبا يف ذلك تلك اخلاصة بالسكان األصليني والقبليني

ة والصحة املهنيتني حتتوي على نص حمدد بشأن إدارة املواد الكيميائيـة، مـع تركيـز     وضع سياسات وطنية للسالم     - ١٥
واضح على التدابري الوقائية، واليت تتطلب أن يكون يتم تقييم خماطر أماكن العمل واختاذ تدابري منع املخاطر اسـتناداً          

  .لرقابةإىل نظام متدرج معترف به لتدابري املنع وا
املة جلميع ممارسي وموظفي الصحة العامة والسالمة، مع تركيز على حتديد عوامل املخاطر إنشاء برامج متك  - ١٦

  .)، والريفية، والتجارية واخلدميةمثل الصناعية(الكيميائية املهنية، وتقييمها والرقابة عليها يف أماكن العمل كلها 
                                                

األطر الزمنية، مؤشرات / واألهداف،ة واجلهات الناشط،جماالت العمل احملتملةللحصول على معلومات كاملة عن   )٦(
  :  يرجى الرجوع إىل خطة العمل العاملية واملتاحة يفالتقدم وجوانب التنفيذ

doc.%2006June%206%20standalone%20Final/texts%20SAICM/saicm/ch.unep.chem.www://http.  
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  . لصلة بالصحة والسالمة املهنية الكيميائيةتشجيع تبادل املعلومات بشأن اخلربات واملشروعات الناجحة ذات ا  - ١٧
  .وضع ونشر بطاقات بيانات السالمة الكيميائية ملساعدة املنشآت يف محاية عامليها  - ١٨
 تدابري تقنية حيثما أمكن؛ وتوفري معدات الوقاية املناسبة هلم؛ وحثهم على قبول ارتـداء               باختاذجتنب تعريض العمال      - ١٩

  .ز إجراء مزيد من البحوث بشأن معدات الوقاية املستخدمة يف ظروف ارتفاع احلرارة والرطوبةمعدات الوقاية وحتفي
محاية العمال من املواد الكيميائية اليت تسبب االلتهاب الرئوي املزمن الناجم عن استنشاق األسبست، وغـريه مـن                    - ٢٠

الكيميائية اليت تغطيها اتفاقية روتردام استناداً إىل       األمراض املتعلقة باألسبست وأمراض السرطان املهنية، وتلك املواد         
  .خماطرها على الصحة املهنية واملواد الكيميائية األخرى بناء على خماطرها على الصحة املهنية

  .وضع اإلرشادات املساعدة على إتباع ج موحد عند وضع حدود للتعرض للمهين  - ٢١
، والعاملني، وموزعي املواد الكيميائية واحلكومات يف تنفيذ النظام املوحد          حتديد أدوار ومسؤوليات أصحاب األعمال      - ٢٢

  .عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها
تشجيع التنفيذ الكامل ملدونة السلوك الدولية اخلاصة مبنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن توزيع واسـتخدام          - ٢٣

  .اآلفاتمبيدات 
إعطاء أولوية مناسبة إلدارة اآلفات ومبيدات اآلفات يف إستراتيجيات التنمية املستدامة وورقات احلـد مـن الفقـر             - ٢٤

  .الوطنية للتمكني من احلصول على املساعدة التقنية واملالية ذات الصلة، مبا يف ذلك التكنولوجيا املناسبة
يدات اآلفات شديدة السمية على تقييم ألخطارها األصيلة والتعرض احمللي املتوقع أن تستند القرارات الوطنية بشأن مب      - ٢٥

  .هلا
إعطاء أولوية لشراء وسائل مكافحة اآلفات األقل خطورة، واستخدام أفضل املمارسات ملنع زيـادة طـرح املـواد               - ٢٦

  الكيميائية أو طرح غري املناسبة منها 
آلفات قليلة املخاطر واستبدال مبيدات اآلفات شديدة الـسمية بـأخرى قليلـة             تشجيع تطوير واستخدام مبيدات ا      - ٢٧

  .املخاطر، وكذا تشجيع البدائل الفعالة وغري كيميائية ملكافحة اآلفات
التمييز بني الربامج اليت حققت خفض للمخاطر بصورة جوهرية ومستدامة، وكانت عالية الفائدة بالنسبة للتكلفة عن           - ٢٨

  .حتقق ذلك، ودمج آليات وتدابري تقييم التقدم احملرز ضمن الربامج املستقبليةتلك اليت مل 
  .النهوض باإلدارة املتكاملة لآلفات واإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض  - ٢٩
تشجيع الصناعة لكي توسع من الرقابة على املنتجات وأن تقوم طوعياً بسحب مبيدات اآلفـات شـديدة الـسمية          - ٣٠

  .ة واليت ال ميكن استخدامها بصورة آمنة يف الظروف السائدةواخلطري
إنشاء برامج إلدارة مبيدات اآلفات لتنظيم توافر، وتوزيع واستخدام هذه املبيدات، وحسبما يتناسب، النظر يف   - ٣١

  .مدونة قواعد السلوك بشأن توزيع واستخدام مبيدات اآلفات التابعة ملنظمة األغذية والزراعة
التحضري حىت مرحلة التخلص / املخاطر من نقطة بدء اإلنتاجيفنفيذ نظام لتسجيل ورقابة مبيدات اآلفات للتحكم ت  - ٣٢

  .من املنتجات واحلاويات املتقادمة
  .استعراض مبيدات اآلفات املتوافرة يف األسواق لضمان استخدامها طبقاً لتراخيص معتمدة  - ٣٣
  .إنشاء برامج إشراف صحي  - ٣٤
  .إنشاء مراكز معلومات ورقابة حلاالت التسمم، ونظم جلمع وحتليل البيانات  - ٣٥
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توفري اخلدمات اإلرشادية واالستشارية ومد منظمات املزارعني مبعلومات بشأن إستراتيجيات وطرق اإلدارة املتكاملة   - ٣٦
  .لآلفات

  .املخازن وباملزارعكفالة ظروف مواتية للتخزين ملبيدات اآلفات يف نقطة البيع، ويف   - ٣٧
  .إنشاء برنامج لرصد بقايا مبيدات اآلفات يف األغذية ويف البيئة  - ٣٨
  .توفري مبيدات اآلفات األقل مسية للبيع واالستخدام  - ٣٩
أن يتم الترخيص وبيع منتجات مبيدات اآلفات يف حاويات مناسـبة لالسـتخدام الفـوري، وال تكـون مغريـة                 - ٤٠

وبعيدة عن متناول األطفال وأن تلصق عليها بطاقات حتتوي على تعليمات واضحة وغري مبهمـة              الستخدامها ثانية،   
  .ومفهومة للمستخدمني احملليني

التأكد من أن العمال الزراعيني يتم تدريبهم بصورة مناسبة على االستخدام اآلمن وأن وسائل احلمايـة الشخـصية                    - ٤١
  .من للمنتجاتكافية بالدرجة اليت تسمح باالستخدام اآل

  .التشجيع على توفري واستخدام معدات احلماية الشخصية  - ٤٢
تشجيع اإلنتاج واالستخدام املستدامني، والنهوض بنقل، وتنفيذ وتبين سياسات منع التلـوث وتقانـات اإلنتـاج                  - ٤٣

  .(BAT/BEP)األنظف، خاصة أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية 
  .بتطوير واستخدام املنتجات والعمليات ذات املخاطر األقلالنهوض   - ٤٤
  .دمج مفهوم منع التلوث ضمن السياسات، والربامج واألنشطة اخلاصة بإدارة املواد الكيميائية  - ٤٥
ومنظمة الصحة العامليـة بـشأن      /دعم مواصلة تطوير وإقرار املواصفات املشتركة لكل من منظمة األغذية والزراعة            - ٤٦

  .ات اآلفاتمبيد
حتديد املواقع امللوثة والنقاط الساخنة ووضع وتنفيذ خطط لعالج املواقع امللوثة للحد من املخاطر على عامة اجلمهور                   - ٤٧

  .والبيئة
  .كفالة عالج املواقع امللوثة مبا فيها امللوثة من جراء احلوادث  - ٤٨
  .إلغاء استخدام الرصاص يف البرتين  - ٤٩
  .لإلدارة املتكاملة لآلفاتوضع برامج   - ٥٠
  .توفري التدريب يف جمال املمارسات الزراعية البديلة واإليكولوجية، تتضمن البدائل غري الكيميائية  - ٥١
  .الدعوة إلتاحة مبيدات آفات أقل خطراً وأكثر أمناً  - ٥٢
  .القيام باستنباط أنواع خمتلفة من احملاصيل املقاومة لآلفات واألمراض  - ٥٣
النهوض باستخدام بدائل مأمونة وفعالة، مبا يف ذلك بدائل غري كيميائية للمواد الكيميائية العضوية عاليـة الـسمية،                - ٥٤

  .والثابتة واملتراكمة بيولوجياً
وضع األولويات لتقييم ودراسة جمموعات املواد الكيميائية اليت تشكل أخطاراً غري معقولة وال ميكن التحكم ا على                   - ٥٥

مواد ثابتة متراكمة أحيائياً ومسية؛ مواد شديدة الثبات والتراكم األحيائي؛ املواد          : ة اإلنسان والبيئة واليت قد تضم     صح
الكيميائية املسرطنة أو املطفرة أو اليت تؤثر سلباً على أجهزة مثل اجلهاز التناسلي والعصيب واملناعي، والغدد الصماء؛                 

  .وامللوثات العضوية الثابتة
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 االعتبار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واإلستراتيجيات اليت        يفصياغة ج متكامل إلدارة املواد الكيميائية يأخذ          - ٥٦
  .تستهدف أطياف متباينة من املواد الكيميائية

، من خالل    احلد من املخاطر الضارة بصحة اإلنسان وبالبيئة، خاصة بسبب الرصاص والزئبق والكادميوم            إىلالدعوة    - ٥٧
اإلدارة السليمة بيئياً، مبا يف ذلك استعراض كامل للدراسات ذات الصلة مثل التقييم العاملي لربنامج األمم املتحـدة                  

  .للبيئة للزئبق ومركباته
النظر يف احلاجة إىل إجراء آخر بشأن الزئبق، مع حبث مجيع اخليارات، مبا يف ذلك إمكانية وضع صك ملزم قانونـاً،              - ٥٨

  .)٢٣/٩استناداً إىل مقرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة (راكات وإجراءات أخرى وش
اختاذ إجراء فوري بشأن احلد من املخاطر على صحة البشر والبيئة النامجة على املستوى العاملي، عن الزئبق وعمليات                    - ٥٩

  .)٢٣/٩على أساس مقرر جملس اإلدارة (إنتاجه 
 تركز بوجه خاص على النقل البيئي بعيد املدى، لتنوير املناقـشات بـشأن              اليتجعة املعلومات العلمية    النظر يف مرا    - ٦٠

احلاجة إىل إجراء عاملي فيما يتعلق بالرصاص والكادميوم على أن يقدم من برنامج األمم املتحدة للبيئـة إىل جملـس                    
  .)٢٣/٩رر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة استناداً إىل مق (٢٠٠٧إدارته يف الدورة الرابعة والعشرين يف 

لديهم حساسية خمتلفة أو قابليـة خمتلفـة        ) مثل األطفال، واحلوامل  (النظر فيما إذا كانت هناك شرائح من السكان           - ٦١
  .للتعرض عند تقييم املخاطر على السكان عامة

  .، أو استخدام أو التخلص من املواد الكيميائيةتنفيذ نظم إنذار فيما يتعلق باملخاطر النامجة عن إنتاج  - ٦٢
 املتعلقة بأمور مثل املبـادئ التوجيهيـة لالختبـار،     IOMCتطبيق نهج تستند إىل العلم مبا يف ذلك أدوات منظمات             - ٦٣

جـودة،  املـواد الكيميائيـة املو    واملمارسات املعملية السليمة، وقبول تبادل املعلومات، واملواد الكيميائية جديدة، و         
  .واألدوات، واستراتيجيات االختيار والتقييم

تشجيع وضع أدوات مبسطة وقياسية لدمج العلم يف السياسات وعملية صنع القرارات املتعلقة بـاملواد الكيميائيـة،                   - ٦٤
  .وبصفة خاصة وضع توجيه بشأن منهجيات تقييم وإدارة املخاطر

ر باالستفادة مما أنتجته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبـا يف             إنشاء بناء معريف إلجراءات تقييم املخاط       - ٦٥
التحليل الكمي لعالقة النـشاط باهليكـل،       (ذلك أمور منها حجم اإلنتاج الكبري للمنظمة، تقييم املخاطر الكيميائية           

ـ            ادل املعلومـات وآليـات     استعراض خماطر مبيدات اآلفات ودراسات املآل، وثائق سيناريو التعرض لالنبعاث، تب
  .التنسيق

  .إنشاء برامج لرصد املواد الكيميائية ومبيدات اآلفات لتقييم التعرض  - ٦٦
  .تطبيق نهج إدارة دورة احلياة لضمان أن تكون قرارات إدارة املواد الكيميائية متسقة مع غايات التنمية املستدامة  - ٦٧
خاصة مركبـات   (ونة املتقادمة من مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية األخرى         تيسري حتديد والتخلص من املواد املخز       - ٦٨

  .، وبصفة خاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلة انتقال)ثنائي الفينيل متعدد الكلور
التفاقات الدولية ذات الـصلة  إنشاء وتنفيذ خطط عمل وطنية فيما يتعلق بتقليل النفايات والتخلص منها، مع وضع ا      - ٦٩

  .يف االعتبار ومن خالل استخدام جي من املهد إىل املهد ومن املهد إىل اللحد
  .منع وتقليل إنتاج النفايات اخلطرة من خالل تطبيق أفضل املمارسات مبا يف ذلك استخدام البدائل ذات املخاطر األقل  - ٧٠
ايات من املنبع وحتديد قضايا النفايات األخرى اليت حتتاج إىل مراعـاة كاملـة              تنفيذ اتفاقية بازل وتدابري خفض النف       - ٧١

ملفهوم من املهد إىل املهد ومن املهد إىل اللحد بالنسبة ملآل املواد الكيميائية يف عملية اإلنتاج وعند اية فترة استخدام              
  .املنتجات املتضمنة هلذه املواد
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 النفايات ووحدات إعادة التدوير صغرية احلجم مـن أخطـار           متداويلتعليمية اليت حتمي    تنفيذ التدابري اإلخبارية وال     - ٧٢
  .تداول وإعادة تدوير النفايات الكيميائية

التدوير ومنتجـات   /النهوض مبنع النفايات وتقليلها عن طريق تشجيع إنتاج سلع استهالكية قابلة إلعادة االستخدام              - ٧٣
  .ر البنية األساسية املطلوبةقابلة للتفكك بيولوجياً مع تطوي

وضع نظم متكاملة وطنية ودولية ملنع احلوادث الصناعية الكبرية والتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ اخلاصة جبميع               - ٧٤
  .احلوادث والكوارث الطبيعية املتضمنة ملواد كيميائية

  .ليت تتأثر باحلوادث الكيميائيةتشجيع وضع آلية دولية لالستجابة للطلبات املقدمة من البلدان ا  - ٧٥
  .تقليل حدوث حاالت التسمم واألمراض النامجة عن املواد الكيميائية إىل أدىن حد ممكن  - ٧٦
دعم اجلمع الوطين لبيانات موحدة، مبا يف ذلك التصنيف على أسس معينة مثل نوعية السموم، أو اهلوية الكيميائيـة،            - ٧٧

  . الوظيفةأو التركيب، أو االستخدام أو 
عالج الثغرات اخلاصة بتطبيق إجراءات السالمة املتعلقة بتشغيل املرافق ذات الكثافة الكيميائية، مبا يف ذلـك اإلدارة                   - ٧٨

  .السليمة بيئياً للمواد واملنتجات اخلطرة
  .تصميم، وحتديد مواقع وجتهيز املرافق الكيميائية حبيث تكون حمصنة ضد التخريب احملتمل  - ٧٩
  )١٦٤ -٨٠األنشطة (املعرفة واملعلومات: دف النهج اإلستراتيجي الثاينه

االقتـصادية واآلثـار    -وضع وإنشاء ج هادفة لتقييم املخاطر لتقييم التعرض واآلثار، مبا يف ذلك اآلثار االجتماعية               - ٨٠
  .املزمنة واملستمرة للمواد الكيميائية على صحة اإلنسان وعلى البيئة

أو /سيكون هلـا وضـعية خمتلفـة و   ) مثل األطفال، والنساء(ا إذا كانت بعض الشرائح املختلفة من السكان  تقييم م   - ٨١
  .  مادة–سيختلف مدى التعرض عند ترتيب األولويات عند التقييم على أساس مادة 

ملية لرصد املواد اليت توليها     وضع، وإقرار والتشارك يف التقنيات التحليلية اليت يعول عليها، وذات السعر املعقول والع              - ٨٢
ووضع عملية هادفة لتقييم ورصد مستويات عدد حمـدد مـن           . األوساط البيئية والعينات البيولوجية اهتماماً خاصاً     

  .امللوثات ذات األولوية يف البيئة
  .ذي ينهض باالستدامةتطوير املعرفة العلمية لتعزيز وتعجيل االبتكارات، والبحوث، والتطوير، والتدريب والتعليم ال  - ٨٣
  .النهوض بالبحوث يف جمال التقانات والبدائل الفعالة أكثر بالنسبة للطاقة، واألقل استهالكاً للموارد واألقل تلويثاً  - ٨٤
مجع البيانات بشأن أمناط استخدام املواد الكيميائية اليت ينبغي حتظى بقدر معقول من االهتمام حسب االقتضاء لدعم                   - ٨٥

  . عملية تقييم املخاطر واالتصالتوصيف 
تصميم آليات لتمكني الباحثني املنتمني إىل البلدان األقل تقدماً من املشاركة يف تطوير املعلومات اخلاصة باحلد مـن                    - ٨٦

  .املخاطر
  ).مثل، الثغرات يف فهم املواد املسببة الختالل الغدد الصماء(سد الثغرات يف املعرفة العلمية   - ٨٧
  . تشجيع الشراكات للنهوض باألنشطة اليت دف إىل مجع، وتصنيف واستخدام بيانات علمية إضافية  - ٨٨
توليد البيانات اليت تورد تفاصيل األخطار األصلية لكل املواد الكيميائية املتداولة يف التجارة، ومنح األولوية ملعلومات                  - ٨٩

  .عظمى للتعرض الكبري أو امللحوظعن أخطار املواد الكيميائية اليت لديها القدرة ال
  .وضع أولويات وطنية لتوليد املعلومات بالنسبة للمواد الكيميائية اليت ال تنتج بكميات كبرية  - ٩٠
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بطاقات السالمة الكيميائيـة    (تشجيع استخدام بطاقات الصحة والسالمة خاصة الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية           - ٩١
  .)الدولية

 على جداول زمنية للصناعة، بالتعاون والتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين، لتوليد معلومات اخلطر وذلك         االتفاق  - ٩٢
  .للمواد الكيميائية اليت تنتج بإعداد كبرية وال تغطيها التعهدات القائمة

صـة باحلكومـات،   تشجيع وضع مبادئ توجيهية تطبق بوجه عام بشأن األدوار، واملسؤوليات وأوجه املـسألة اخلا     - ٩٣
  . واملنشآت املنتجة واملستوردة للمواد الكيميائية ومورديها املتعلقة بتوليد وتقييم معلومات اخلطر

  .مواصلة توحيد مناذج البيانات اخلاصة مبعلومات اخلطر  - ٩٤
 الكيميائية اليت ال تنتج     وضع توصيات بشأن النهج املتدرجة للتصدي للمطالب اخلاصة بفرز املعلومات املتعلقة باملواد             - ٩٥

  .بكميات كبرية
حتديد النهج احملتملة لوضع األولويات هلذه املواد الكيميائية واليت ال تستند بالضرورة إىل حجم اإلنتاج ولكن، تعتمد،           - ٩٦

  . على سبيل املثال، على شدة التعرض
 إجراءات وطرق اختبار معترف ا للتمكني مـن         التأكد من أن كل مبيد من مبيدات اآلفات يتم اختباره من خالل             - ٩٧

إجراء تقييم كامل لفعاليته، وسلوكه ومآله، وخطره وخماطره، بالنسبة للظروف املتوقعة يف املناطق أو البلـدان الـيت        
  .يستخدم فيها

  .مةتشجيع الصناعة لكي تقوم بتوليد معارف جديدة تستند إىل العلم، اعتماداً على املبادرات القائ  - ٩٨
  .إنشاء نظم إدارة معلومات ملعلومات اخلطر  - ٩٩

  .إعداد لوحات وبطاقات األمان  -١٠٠
استكمال توجيه النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها اخلاص بإزكاء الوعي                 -١٠١

اص بوضع خطة عمل النظام املوحد عاملياً، والتوجيـه   مبا يف ذلك التوجيه اخل    (وبناء القدرات وكذلك مواد التدريب      
  .وجعلها متاحة للبلدان) اخلاص بتحليل الوضع الوطين وأدوات التدريب األخرى

إنشاء ترتيبات للتبادل السريع للمعلومات اخلاصة باملواد الكيميائية، مبا يف ذلك ما هو الضروري للتغلب على عوائق                   -١٠٢
  ).فري املعلومات باللغات احملليةمثل تو(تبادل املعلومات 

  .النظر يف إنشاء مركز لتبادل املعلومات بشأن السالمة الكيميائية لترشيد استخدام املوارد  -١٠٣
التأكد من أن مجيع موظفي احلكومات املسؤولني عن إدارة املواد الكيميائية بالبلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر                    -١٠٤

  .قال لديهم القدرة على الدخول على شبكة اإلنترنت ومدربني على استخدامهااقتصادياا مبرحلة انت
إزالة العوائق اليت تعيق تبادل املعلومات اخلاصة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من أجل تعزيز االتصال فيما بـني                    -١٠٥

  .ةأصحاب املصلحة على األصعدة الوطنية، ودون اإلقليمية، واإلقليمية والدولي
  .تعزيز تبادل املعلومات التقنية فيما بني القطاعات األكادميية، والصناعية، واحلكومية، واحلكومية الدولية  -١٠٦
وضع إجراءات للتأكد من أن تكون املواد اخلطرة املتداولة مصحوبة، على أقل تقدير، ببطاقات بيانـات الـسالمة                    -١٠٧

يسهل الوصول إليها، وقراءا وفهمها، على أن تأخذ يف االعتبـار النظـام             املناسبة املوثوق ا واليت تقدم معلومات       
  .املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها

مجيع املواد واملنتجات اليت حتتوي على مواد خطرة جيب أن تكون مصحوبة مبعلومات ذات صـلة للمـستخدمني،                    -١٠٨
  . مراكز التخلصوأماكن العمل وعند
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حتسني قاعدة املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق الوسائط اإللكترونية مثل شبكة اإلنترنت واألقراص املدجمة، خاصة يف            -١٠٩
متكينهم وكفالـة حقهـم يف      البلدان النامية، مع ضمان وصول املعلومات للمجموعات املناسبة املستهدفة من أجل            

  .املعرفة
  .ن اإلستراتيجيات الوقائية، والتعليم، وإزكاء الوعي وبناء القدرات ضمن االتصال اخلاص باملخاطرإدراج كم كبري م  -١١٠
بالنسبة جلميع املواد الكيميائية املتداولة يف التجارة، ينبغي إتاحة معلومات مناسبة عنها تـورد بالتفـصيل املخـاطر                -١١١

وتتابع . ة معلومات أساسية تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة      الكامنة فيها وذلك جماناً للجمهور مع توفري حسب احلاج        
املعلومات األخرى مبراعاة التوازن بني حق العامة يف املعرفة واحلاجة إىل محاية املعلومات اخلاصة بـسرية األعمـال                  

  .ومصاحل امللكية الشرعية
مارسات اخلاصة باستخدام املواد الكيميائية،     القيام بإزكاء الوعي، خاصة عن طريق تعليم املستهلكني بشأن أفضل امل            -١١٢

  .واملخاطر اليت تسببها هلم ولبيئتهم املواد الكيميائية اليت يستخدموا، واملسارات اليت حيدث من خالهلا التعرض
  .إنشاء آليات لتبادل املعلومات بشأن التلوث يف املناطق احلدودية  -١١٣
ات اخلاصة مببيدات اآلفات، خاصة مبيدات اآلفات شديدة السمية، والنـهوض  حتسني الوصول إىل واستخدام املعلوم     -١١٤

  . بالتدابري البديلة األكثر أمناً ملكافحة اآلفات من خالل شبكات مثل املؤسسات األكادميية
واخلاص من تشجيع وتيسري تبادل املعلومات، والتكنولوجيا واخلربات داخل وفيما بني البلدان بواسطة القطاعني العام           -١١٥

  .أجل احلد من املخاطر وختفيف آثارها
وتدابري محايـة  ) الكيميائية وغري الكيميائية(تيسري الوصول إىل نتائج البحوث املتعلقة بالطرق البديلة ملكافحة اآلفات          -١١٦

  .احملاصيل بواسطة مستخدمي مبيدات اآلفات، وهؤالء املعرضني ملبيدات اآلفات واخلدمات اإلرشادية
تقييم فعالية برامج احلد من خماطر مبيدات اآلفات والطرق البديلة ملكافحة اآلفات اجلاري تنفيذها واملخططة بواسطة                  -١١٧

  .املنظمات الدولية، واحلكومات، وقطاعات مبيدات اآلفات، والزراعة والتجارة، وأصحاب املصلحة اآلخرين
ظف، مبا يف ذلك تلك املتضمنة لتقليل النفايات يف كـل القطاعـات   إجراء حبوث على الوسائل املبتكرة لإلنتاج األن    -١١٨

  .االقتصادية، وعلى االستخدامات احملتملة للنفايات
تشجيع املمارسات اإلدارية اليت تضع يف اعتبارها ج دورة احلياة الكاملة لإلدارة املستدامة للمواد الكيميائيـة، مـع      -١١٩

  .هاية ملنع التلوث للن–التركيز على نهج من البداية 
  . التصدي ملسائل تكامل السياسات عند حبث قضايا دورة احلياة  -١٢٠
اإلفادة من مفهوم إدارة دورة احلياة لتحديد الثغرات امللحة يف نظم وممارسـات إدارة املـواد الكيميائيـة ولوضـع           -١٢١

االنبعاثـات الـسمية غـري املتعمـدة     إجراءات لسد هذه الثغرات، من أجل حتديد فرص إدارة املنتجات اخلطرة، و          
  .والنفايات اخلطرة عند أكثر النقاط بروزاً يف دورة حياة املادة الكيميائية

النهوض باملنتجات القابلة للتفكك واليت تعود إىل الطبيعة بعد استخدامها أو، يتم إعـادة تـدويرها، عنـد ايـة                      -١٢٢
  .ديدةاالستخدام، كمادة وسيطة صناعية إلنتاج منتجات ج

  .دمج قضايا دورة احلياة يف املناهج املدرسية  -١٢٣
  .وعملية تصميم قائمة لرصد االنبعاثات تشمل األطراف املتأثرة واملعنية/وضع سجل وطين إلطالق امللوثات ونقلها  -١٢٤
ت البيئية القيمة استخدام سجالت إطالق ونقل امللوثات اليت مت مواءمتها لتناسب الظروف الوطنية كمصدر للمعلوما            -١٢٥

  .للصناعة، واحلكومات وللعامة وكآليات لتحفيز إحداث ختفيضات يف االنبعاثات
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  .وضع كتيبات وتوجيهات التنفيذ لكي تشرح بصورة مبسطة فوائد السجل واخلطوات الضرورية إلنشاء سجل  -١٢٦
 وتقدمي معلومات كافية وتتـسم باملـصداقية        ينبغي على املصنعني، واملستوردين والقائمني بالتركيب تقييم البيانات         -١٢٧

  .للمستخدمني
  .ينبغي أن تقوم السلطات الشعبية املسؤولة بإنشاء أُطر عامة إلجراءات تقييم املخاطر والوسائل الرقابية  -١٢٨
ت املوصى ـا    إجراء تقييمات خماطر طبقاً ملتطلبات تقييمات املخاطر الصحية والبيئية املوحدة، مبا يف ذلك املنهجيا               -١٢٩

  .دولياً
مثل، الطرق اخلاصة باموعات املعرضة، بالنسبة لنهايات مسية حمـددة مثـل            (توحيد مبادئ وطرق تقييم املخاطر،        -١٣٠

  .السرطنة، والسمية املناعية، واختالل الغدد الصماء والسمية اإليكولوجية، فيما خيص األدوات اجلديدة
ير أدوات جديدة لتقييم املخاطر، وتوحيد طرق تقييم املخاطر، وأفضل الطرق لتقدير            التصدي للثغرات يف جمال تطو      -١٣١

آثار املواد الكيميائية على الصحة يف مواقف احلياة الفعلية والقدرة على الوصول، وتأويل واستخدام املعارف اخلاصة                
  .باملخاطر

على سبيل املثـال،  (مام التدخل يف هذه املسارات التصدي للثغرات يف دراسة مسارات التعرض الكيميائي والفرص أ        -١٣٢
  ). يف جمال اإلنتاج الغذائي

مواصلة تطوير منهجيات تستخدم إجراءات تقييم خماطر تستند إىل العلم وشفافة وإجراءات إدارة خماطر تستند أيضاً                  -١٣٣
  .إىل العلم، مع وضع النهج الوقائي يف االعتبار

  .اخلاصة باملنتجات واملمارسات البديلة للتأكد من أا ال تسبب خماطر أكرباملقارنة بني التقييمات   -١٣٤
مثل، حتسني توافر املعلومات بـشأن األخطـار،        (سد الثغرات يف القدرة على الوصول، وتفسري، واستخدام املعرفة            -١٣٥

ني، وحتسني استخدام تقييمـات     واملخاطر واالستخدام اآلمن للمواد الكيميائية، يف مناذج تتعلق باملستخدمني النهائي         
  ).املخاطر املوجودة

  .وضع مبادئ مشتركة بالنسبة للنهج املوحدة إلجراء واإلبالغ عن تقييمات املخاطر الصحية والبيئية  -١٣٦
ا، حتسني فهم أثر الكوارث الطبيعية على إطالق املواد الكيميائية الضارة وما ينتج عن تعرض اإلنسان واحلياة الربية هل                   -١٣٧

  .عالوة على التدابري احملتملة للتخفيف منها
إنشاء وسيلة لوضع وحتديث مصادر املعلومات املقيمة دولياً واخلاصة باملواد الكيميائية يف أماكن العمـل بواسـطة                   -١٣٨

  .املنظمات احلكومية الدولية، ويف مناذج وبلغات مناسبة لالستخدام من قبل املتواجدين يف مكان العمل
  .النهوض بالبحوث املعنية بتطوير معدات الوقاية املناسبة  -١٣٩
جعل املعلومات بشأن املواد الكيميائية بأماكن العمل واملقدمة من املنظمات احلكومية الدولية متاحة بسهولة وسالسة              -١٤٠

  .وباان ألصحاب األعمال، والعاملني واحلكومات
مثل، ومنظمة العمل   (ل التشارك، وتبادل وتوفري معلومات السالمة الكيميائية        تعزيز شبكات املعلومات العاملية من أج       -١٤١

  ).الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، وشبكة تبادل املعلومات بشأن بناء القدرات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
 الوطين، والتصديق على وتنفيذ اتفاقيات      النهوض بإنشاء برامج العمل اآلمن التابعة ملنظمة العمل الدولية على الصعيد            -١٤٢

  .١٨٤ و١٧٤، و١٧٠ومنظمة العمل الدولية أرقام 
تنفيذ ج متكامل لالستخدام اآلمن للمواد الكيميائية يف أماكن العمل بإنشاء آليات جديدة ملد تغطيـة وحتـديث                    -١٤٣

راءات األخرى املختلفة مثل تلـك املرتبطـة        اتفاقيات ومنظمة العمل الدولية املتصلة باملواد اخلطرة مع ربطها باإلج         
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  . مبدونات السلوك، ونشر املعلومات، واإلنفاذ، والتعاون التقين، إىل آخره
إنشاء نهج وطرق لتوصيل نتائج تقييمات املخاطر الدولية إىل املشاركني املناسبني يف أماكن العمل على أن تحـدد                     -١٤٤

  . ألصحاب العمل، والعاملني واحلكوماتبوضوح األدوار واملسؤوليات ذات الصلة
النهوض بإنشاء نظم تفتيش وطنية حلماية العاملني من التأثريات الضارة للمواد الكيميائية وتـشجيع احلـوار بـني                    -١٤٥

  .أصحاب األعمال والعاملني لتعظيم السالمة الكيميائية وتقليل أخطار بيئة العمل
لسالمة الكيميائية فيما بني الشركاء االجتماعيني ومن خالل وسائط اإلعالم العامـة            تعزيز نشر املعلومات املتعلقة با      -١٤٦

  .على الصعيدين الوطين والدويل
، مبعىن، أنـه ينبغـي أن تكـون         )الرمسية وغري الرمسية  (التأكيد على أمهية حق العمال يف املعرفة يف مجيع القطاعات             -١٤٧

  . حلماية سالمتهم وصحتهم عالوة على البيئةاملعلومات املقدمة إىل العمال كافية هلم 
إزالة األخطار مبكان العمل اليت تنجم عن املواد الكيميائية من خالل طرق بسيطة، وعملية، خاصة الـربط الرقـايب                  -١٤٨

  . الكيميائي
بـشأن املـواد    إعطاء احلق للعاملني يف رفض العمل يف بيئات خطرة إذا مل يتم إمدادهم مبعلومات كافية وصحيحة                   -١٤٩

  .الكيميائية اخلطرة اليت يتعرضون هلا يف بيئة العمل خاصتهم وبشأن الطرق املناسبة اليت حيمون ا أنفسهم
  .النهوض بالتعليم والتدريب على السالمة الكيميائية لألطفال  -١٥٠
ية لوضع األولويات اخلاصـة  النهوض باستخدام مؤشرات مقارنة للصحة البيئية لألطفال كجزء من تقييم قومي وعمل   -١٥١

  .بإدارة املخاطر غري املقبولة بالنسبة لصحة األطفال
حبث التعرضات القوية احملتملة ومدى تعرض األطفال عند وضع املستويات أو املعايري املقبولة وطنياً ذات الصلة باملواد         -١٥٢

  . الكيميائية
   األطفال واألسر الشابةوضع إستراتيجيات عريضة توجه بصفة خاصة إىل صحة  -١٥٣
دمج السالمة الكيميائية والفهم اخلاص لنظام وضع البطاقات التعريفية خاصة النظم املوحد عاملياً لتـصنيف املـواد                   -١٥٤

  .الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها ضمن املناهج الدراسية باملدارس واجلامعات
اس بشأن السالمة الكيميائية هلؤالء املعرضني للمواد الكيميائية يف كل املراحل           تقدمي التدريب املناسب وزيادة اإلحس      -١٥٥

  ). منتجو احملاصيل، دوائر الصناعة، وكاالت اإلنفاذ، إىل آخره(من التصنيع إىل التخلص 
  .إجراء حبوث على املواد املضافة البديلة  -١٥٦
  .لى الرصاصإجراء حبوث على بدائل للمنتجات األخرى اليت تعتمد ع  -١٥٧
إجراء حبوث على وتنفيذ أفضل املمارسات الزراعية، مبا يف ذلك الطرق اليت ال حتتاج إىل استخدام مـواد كيميائيـة         -١٥٨

  .ملوثة أو ضارة
إنشاء إستراتيجيات سليمة إيكولوجياً ومتكاملة إلدارة اآلفات و، حيثما أمكن، ناقالت األمراض اخلاصة باألمراض                -١٥٩

  .نتشارالقابلة لال
  .النهوض بتبادل املعلومات بشأن املمارسات الزراعية البديلة واإليكولوجية، مبا يف ذلك بشأن البدائل غري الكيميائية  -١٦٠
تنفيذ حزم من املعلومات، والتعليم واالتصال بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، تستهدف أصحاب املـصلحة                 -١٦١

  .ويل النفايات والقائمني بإعادة تدويرهاالرئيسيني مبا يف ذلك منا
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دعم البحوث اخلاصة بأفضل املمارسات يف إدارة النفايات واليت أدت إىل زيادة يف حتويـل النفايـات واسـتعادا                     -١٦٢
  .واخنفاض األخطار الكيميائية على الصحة والبيئة

  . ض باالستخدام غري الضار للمواد الكيميائيةالقيام حبمالت إلزكاء الوعي والتدابري الوقائية من أجل النهو  -١٦٣
العمل من أجل ضمان مشاركة واسعة وذات مغزى ألصحاب املصلحة، مبا يف ذلك النساء، على مجيع األصـعدة يف         -١٦٤

تدبري االستجابات للتحديات اليت جتابه إدارة املواد الكيميائية ويف العمليات التنظيمية واخلاصة بصنع القرارات ذات               
  .لصلة بالسالمة الكيميائيةا

  )٢٠٧ -١٦٥األنشطة (أسلوب اإلدارة : هدف النهج اإلستراتيجي الثالث
أن تتواجد آليات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة لوضع ملخصات بيانات وطنية وترتيـب أولويـات        -١٦٥

  .العمل
  :فيما يتعلق بتنفيذ الربامج الوطنية  -١٦٦

 شاملة؛وضع ملخصات بيانات  •

إنشاء آلية تنسيق رمسية مشتركة بني الوزارات ومتعدد أصحاب املصلحة بشأن قضايا إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك                •
 تنسيق أوضاع احلكومات الوطنية ومتعدد أصحاب املصلحة يف االجتماعات الدولية؛

جية حنو الوصول إىل هدف قمة جوهانـسربغ        وضع سياسة وطنية للسالمة الكيميائية حتدد األهداف والنقاط اإلستراتي         •
 ؛٢٠٢٠لعام 

 وضع نظم وطنية لتبادل املعلومات اخلاصة بالسالمة الكيميائية؛ •

وضع إستراتيجيات وطنية لتعبئة املوارد الوطنية واخلارجية لزيادة أمهية إدارة املواد الكيميائية داخل اُألطر الوطنية للتنمية                 •
 املستدامة؛

ة النظامية ألصحاب املصلحة، مع استحضار أوجه التوافق من املبادرات ذات الـصلة بـشأن               وضع سياسات للمشارك   •
  .إدارة املواد الكيميائية

دعم اجلهود لتنفيذ ج متكامل لالستخدام املأمون للمواد الكيميائية يف أماكن العمل بوضع آليـات فعالـة ملتابعـة       -١٦٧
  .صلة باملواد اخلطرةوحتديث املعلومات بشأن الصكوك الدولية املت

استعراض التشريعات الوطنية ومواءمتها مع متطلبات النظام املوحد عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات                 -١٦٨
  .التعريفية عليها

تشجيع تشجيع التصديق على وتنفيذ كل الصكوك الدولية ذات الصلة واملعنية باملواد الكيميائية والنفايات اخلطرة، و                -١٦٩
مثل، اتفاقية استكهومل، واتفاقية روتردام، واتفاقية بازل، واتفاقيات ومنظمة العمـل           (وحتسني الشراكات والتنسيق    

الدولية، واتفاقيات املنظمة البحرية الدولية املتصلة باملواد الكيميائية، مثل االتفاقية الدولية ملكافحة وكـشط املـواد                
  . لتأكد من تنفيذ اإلجراءات الضروريةوا) (TBT)امللوثة يف أبدان السفن 

إنشاء أو تعزيز التنسيق، والتعاون والشراكات، مبا يف ذلك التنسيق فيما بني املؤسسات والعمليات املسؤولة عن تنفيذ        -١٧٠
ت االتفاقات البيئية متعددة األطراف على األصعدة الدولية، والوطنية واحمللية، من أجل التصدي للثغرات يف السياسا              

  .واملؤسسات، واستثمار أوجه التوافق النشاطي احملتملة وحتسني التماسك
  .النظر يف ج لتيسري وتعزيز التآزر والتنسيق فيما بني اتفاقيات املواد الكيميائية والنفايات  -١٧١
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يـة اسـتكهومل إلدارة   أو اتفاق/النظر يف تقييم االحتماالت واملنافع احملتملة الستخدام وسائل وطرق اتفاقية بـازل و       -١٧٢
  .النفايات والتخلص من نفايات املواد املستنفدة لألوزون املستعادة املنظمة مبوجب بروتوكول مونتريال

وضع مشروعات جتريبية للسعي حنو تنفيذ التنسيق بني نقاط االتصال الوطنية لالتفاقات البيئية متعـددة األطـراف                   -١٧٣
لتحقيق أوجه التوافق النشاطي ) ت روتردام، واستكهومل وبازل وبروتوكول مونتريال    اتفاقيا(اخلاصة باملواد الكيميائية    
  .عند تنفيذ هذه االتفاقات

التصدي على الصعيد احمللي للثغرات يف تنفيذ القوانني وصكوك السياسات القائمة اليت صدرت يف سـياق الـنظم                    -١٧٤
  .  بااللتزامات حيال الصكوك الدولية امللزمة قانوناًالوطنية لإلدارة البيئية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالوفاء

  .كفالة الترابط مع خطة بايل اإلستراتيجية املقترحة للدعم التكنولوجي وبناء القدرات  -١٧٥
  .النهوض، عند الضرورة، بوضع مزيد من االتفاقات الدولية اخلاصة باملواد الكيميائية  -١٧٦
  .الت وطنية إلطالق ونقل امللوثاتإنشاء اإلطار املطلوب لعمل سج  -١٧٧
  .النهوض بتوافق سياسي من أجل تيسري وصول العامة إىل املعلومات البيئية الوطنية  -١٧٨
إدارة نشر املعلومات من سجالت إطالق ونقل امللوثات حبيث يتم اإلبالغ عن املخاطر بصورة دقيقـة ويف الوقـت          -١٧٩

  .امةاملناسب دون املبالغة يف إثارة فزع الع
  النهوض بتوحيد متطلبات األداء البيئي يف إطار التجارة الدولية  -١٨٠
  .إنشاء القدرات اخلاصة جبمع وحتليل البيانات االجتماعية واالقتصادية  -١٨١
حبث وتطبيق منهجيات تدخيل التكاليف اليت تقع على كاهل صحة اإلنسان، واتمع والبيئة مـن جـراء إنتـاج                     -١٨٢

  . من إعالن ريو١٦واد الكيميائية، وذلك، لتطبيق املبدأ واستخدام امل
  .وضع منهجيات وج لدمج إدارة املواد الكيميائية ضمن اإلستراتيجيات االجتماعية واإلمنائية  -١٨٣
حد من  إدراج بناء القدرات اخلاصة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كأحد األولويات يف اإلستراتيجيات الوطنية لل               -١٨٤

  .الفقر وإستراتيجيات املساعدة القطرية
  .تعزيز اجلهود لتنفيذ القيم اخلاصة باملسؤولية االجتماعية والبيئية املشتركة  -١٨٥
  .وضع أُطر للنهوض بالشراكات بني القطاعني اخلاص والعام يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  -١٨٦
املشاركة النشطة جلميع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة، واملـدراء،               وضع إطار للنهوض ب     -١٨٧

 – خاصة، وعامة وخدمة مدنية القطاع الرمسي والقطاع غري الرمسي       –والعمال واالحتادات العمالية يف مجيع املنشآت       
  .يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

ملنظمات غري احلكومية واتمع املدين واتمعات احمللية يف البلدان النامية مبـا يـؤدي إىل تيـسري مـسؤوليتها              بناء قدرات ا    -١٨٨
  .وقد يشمل ذلك توفري الدعم املايل والتدريب يف اتفاقات السالمة الكيميائية ومفاهيمها. ومشاركتها النشطة

الرشيدة ومدونة السلوك خاصة ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة          مثل، العناية   (تشجيع استخدام املبادرات الطوعية       -١٨٩
  .)والزراعة

النهوض باملسؤولية االجتماعية والبيئية املشتركة بشأن اإلنتاج واالستخدام اآلمنني جلميع املنتجات، مبا يف ذلك مـن           -١٩٠
ىل هؤالء األقل قدرة يف التصدي   خالل وضع ج للحد من املخاطر البشرية والبيئية للجميع وعدم نقل هذه املخاطر إ             

  . هلا
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  .النهوض باالبتكارات والتطوير املستمر إلدارة املواد الكيميائية خالل السلسلة اإلنتاجية  -١٩١
  .النهوض بتبين سجالت إطالق ونقل امللوثات وطرق اإلنتاج األنظف داخل القطاع الصناعي  -١٩٢
نهوض بربامج فعالة لإلنفاذ والرصد، مبا يف ذلك من خالل وضع وتطبيق صكوك             الترويج لثقافة االمتثال واملساءلة وال      -١٩٣

  .اقتصادية
  .تعزيز اُألطر اخلاصة بالسياسات واُألطر القانونية والتنظيمية والنهوض باالمتثال واإلنفاذ  -١٩٤
علومات ولزيادة الوعي بـشأن     إنشاء هيئات تنسيق وطنية متعددة أصحاب املصلحة بشأن املواد الكيميائية لتقدمي امل             -١٩٥

  .خماطر هذه املواد
استكشاف عمليات التشاور املبتكرة، مثل املناقشات التوفيقية، دف إجياد أرضية مشتركة واتفاق فيما بني قطاعات               -١٩٦

  .اتمع املتأثرة بشأن القضايا احلرجة اليت تعرقل جهود حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
مج إستراتيجيات بناء القدرات والنهوض باألنشطة اليت من شأا تعزيز اُألطر القانونية واملؤسسية لكل بلد من أجل          د  -١٩٧

  .تنفيذ السالمة الكيميائية جبميع الوزارات والوكاالت احلكومية ذات الصلة
  .تشجيع البلدان على توحيد معايري السالمة الكيميائية خاصتهم  -١٩٨
  .يبات فعالة للتنفيذ والرصدإنشاء ترت  -١٩٩
  .استكمال استبيانات دورية لقياس تنفيذ إعالن باهيا  -٢٠٠
  .وضع مؤشرات موضوعية لتقييم تأثري املواد الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة  -٢٠١
  .ملة املناطق احملميةضمان أن يتم حبث قضايا مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية يف إطار تقييمات التأثري البيئي شا  -٢٠٢
  .يف املناطق احملمية) يف اهلواء، واملاء وعلى األرض(تقييم انتشار إطالقات امللوثات   -٢٠٣
وضع إستراتيجيات وطنية ملنع، وكشف ومكافحة االجتار غري املشروع، مبا يف ذلـك تعزيـز القـوانني واآلليـات           -٢٠٤

نية األخرى ملكافحة ومنع الشحنات غري القانونية مـن املـواد           القضائية، وقدرات إدارات اجلمارك والسلطات الوط     
  .الكيميائية السمية واخلطرة

  .ضمان الدعم املتبادل بني السياسات التجارية والبيئية  -٢٠٥
ضم ممثلي اتمع املدين يف اللجان احلكومية القائمة بوضع، وتنفيذ ورصد خطط تنفيذ النهج اإلستراتيجي لـإلدارة                   -٢٠٦

  ية للمواد الكيميائية الدول
  .تقدمي املساعدة والتدريب من أجل وضع ملخصات البيانات الوطنية  -٢٠٧

  )٢٦٢ -٢٠٨األنشطة (بناء القدرات والتعاون التقين : هدف النهج اإلستراتيجي الرابع
ئية على املستوى القطـري  وضع ج نظامي لتيسري تقدمي املشورة بشأن بناء القدرات لإلدارة السليمة للمواد الكيميا              -٢٠٨

  :إىل البلدان اليت تطلبها مثالً
مؤسـسات  (أو إلحالة الطلبات إىل املصادر املختصة   /النظر يف إنشاء مكتب خدمات لتقدمي املشورة األساسية للبلدان و          •

ملبـادئ  بشأن اخلربة، وتوجيهات السياسات والتمويل وا     ) السياسات، اخلرباء، بنوك البيانات، املعلومات وحنو ذلك      
 التوجيهية؛

 ضمان أن العملية أعاله تستفيد من املعلومات القائمة واألدوات وتعمل بطرق تعويضية للمبادرات القائمة حالياً؛ •
 النظر يف وضع آليات للرصد كجزء من عمليات تقييم النهج االستراتيجي لتقدير مدى جدوى العملية؛ •
  .عين قبل التنفيذ العامليتنفيذ مشروع جترييب الختبار وذيب املفهوم امل •
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تعزيز القدرات اليت ختص البنية األساسية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلة انتقـال مـن خـالل        -٢٠٩
املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا هلذه البلدان دف التصدي للفجوة اآلخذة يف االتساع بـني البلـدان املتقدمـة                  

  . النامية وتلك اليت متر اقتصادياا مبرحلة انتقالوالبلدان 
النهوض بإنشاء قواعد بيانات تستند إىل التقييم العلمي وإنشاء مراكز جلمع وتبادل املعلومات على األصعدة الوطنية،                  -٢١٠

  .واإلقليمية والدولية
 الوطنية، وخطط التنفيذ الوطنية، واخلطط      ملخصات البيانات (النهوض بربامج لوضع صكوك إلدارة املواد الكيميائية          -٢١١

  ). الوطنية للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ
تنسيق برامج املساعدة على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف اليت تدعم أنشطة وإستراتيجيات بناء القدرات بواسطة                 -٢١٢

  . البلدان املتقدمة
ات يف البلدان النامية والبلدان اليت مت اقتصادياا مبرحلة انتقال، تقر بالطبيعـة  وضع إستراتيجيات مستدامة لبناء القدر   -٢١٣

  .الشاملة لبناء القدرات اخلاصة بالسالمة الكيميائية
النهوض باستخدام، واملسامهة مثالً يف شبكة تبادل املعلومات بشأن بناء القدرات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية،                 -٢١٤

  .لومات وتعزيز التنسيق والتعاون بشأن أنشطة بناء القدرات للسالمة الكيميائيةلتبادل املع
تعزيز القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلة انتقال واليت ختص تنفيذ االتفاقيات البيئية املعنية                   -٢١٥

  .باملواد الكيميائية
  .ة وتنفيذ خطط شاملة لتعزيز بناء القدراتإشراك كل أصحاب املصلحة يف صياغ  -٢١٦
  .وضع كفاءات وقدرات للتخطيط الوطين للمشروعات ذات الصلة بإدارة املواد الكيميائية  -٢١٧
  .إنشاء برامج للتدريب العلمي والتقين للموظفني، مبا يف ذلك موظفي اجلمارك  -٢١٨
ا ينقصها من األجهزة واملعدات احلديثة، مبا يف ذلك تلك الالزمـة            إنشاء مرافق معملية وطنية أو إقليمية، وإمدادها مب         -٢١٩

  .الختبار االنبعاثات وتعمل طبقاً للمعايري الوطنية
  .إنشاء خمتربات مرجعية إقليمية تعمل طبقاً للمعايري الدولية  -٢٢٠
ات، ومراكز مكافحة السموم وقدرات     إنشاء أو تعزيز البنية األساسية الوطنية، مبا يف ذلك تلك اخلاصة بإدارة املعلوم              -٢٢١

  . االستجابة حلاالت الطوارئ اخلاصة باحلوادث الكيميائية
  .وضع موارد خلطط ومشروعات التنفيذ الوطنية  -٢٢٢
  .التصدي للحاجات من القدرات للنهج التنظيمية والطوعية إلدارة املواد الكيميائية  -٢٢٣
تعزيز تكامل السياسات عرب القطاعات، مبا يف ذلك إنشاء شراكات مع القطاع حتسني التنسيق على املستوى الوطين و      -٢٢٤

  .اخلاص
دمج قدرات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية داخل الوزارات الضالعة يف دعم إنتـاج، واسـتخدام وإدارة املـواد                 -٢٢٥

  . الكيميائية
  ).ذلك نقل التكنولوجيامبا يف (تعزيز القدرات التقنية والتكنولوجيا املوجودة   -٢٢٦
تعزيز اآلليات اخلاصة بإبالغ وجتميع املعلومات الضرورية إلنتاج بيانات خط األساس اليت تساعد يف حتديد أولويات                  -٢٢٧

مع أخذ مبـادرات الـصناعة اخلاصـة        ) مثل، سجالت إطالق ونقل امللوثات وقوائم اجلرد      (وثغرات اإلدارة احمللية    
  . باإلبالغ يف االعتبار
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إنشاء بنية أساسية لكي تعوض النقص يف هيئات االعتماد واملختربات املعتمدة واملرجعية بقدرات الختبار املصفوفتني                 -٢٢٨
  . البيئية والبشرية واملواد الغذائية

خـالل دورة   إنشاء التدريب الالزم والبنية األساسية للقيام باالختبارات الضرورية للمواد الكيميائية بالنسبة إلدارا               -٢٢٩
  . حياا

  .وضع برامج تدريبية خاصة بتقييم وإدارة املخاطر املتعلقة بالتقنيات الصحية واالتصال  -٢٣٠
  . التصدي للتدريب املطلوب لتطوير القدرات اخلاصة بالنهج التشريعية، ووضع السياسات، والتحليل واإلدارة  -٢٣١
  .ية والتعويض ذات الصلةتوفري التدريب على استخدام آليات املسؤول  -٢٣٢
  .توفري التدريب على االستجابة حلاالت الطوارئ  -٢٣٣
توفري التدريب التقين الالزم واملوارد املالية للحكومات الوطنية لكشف ومنع االجتار غري املشروع يف السلع الـسمية                   -٢٣٤

  .واخلطرة والنفايات اخلطرة
  .ليموضع تدابري حمددة لبناء القدرات لكل إق  -٢٣٥
  .وضع أدوات ملساعدة الصناعة يف توفري معلومات مبسطة بشأن املواد الكيميائية إىل احلكومات وفرادى املستخدمني  -٢٣٦
إنشاء وتعزيز مراكز مكافحة السموم لتقدمي املعلومات اخلاصة بالسمية واملشورة؛ وإنشاء املرافق السريرية والتحليلية                -٢٣٧

  .اجات احملددة واملوارد املتاحة يف كل بلدالسمية ذات الصلة طبقاً للح
  .توفري التدريب على تقنيات اإلنتاج األنظف  -٢٣٨
  .حبث وسائل مكافحة نقل التقانات القذرة عرب احلدود  -٢٣٩
  ".تدريب املدربني"التحديد الواضح لالحتياجات اخلاصة بـ   -٢٤٠
  . التدابري العملية لتقييم طرق اإلنتاج وتنفيذ التحسيناتتصميم كتيبات إرشادية وتوجيهات واضحة وبسيطة بشأن   -٢٤١
  .تشجيع نقل التكنولوجيا واملعرفة بشأن اإلنتاج األنظف وتصنيع البدائل  -٢٤٢
إنشاء قـدرات إلعـادة      .توفري التدريب على نهج إعادة التأهيل      .إنشاء بنية أساسية لتحليل وعالج املواقع امللوثة        -٢٤٣

زيادة التعاون الدويل من أجل توفري املساعدة التقنية واملالية لعالج آثار            .وضع تقنيات عالجية   .وثةتأهيل املواقع املل  
 وإسـاءة التـدبري، واملمارسـات       املواد الكيميائية على البيئة وعلى صحة اإلنسان من جراء احلوادث الكيميائية،          

  .العسكرية واحلروب
وتطـوير البنيـة   .  البرتين، إنشاء البنية األساسية الالزمة لتحليل الـبرتين    إنشاء القدرات لتحديد بدائل للرصاص يف       -٢٤٤

  .األساسية املطلوبة لتوفري أنواع وقود خالية من الرصاص
  .وضع آليات لتيسري البحوث الوطنية والدولية التعاونية والتكنولوجيا التشاركية  -٢٤٥
  . تأثريات التعرض للمواد الكيميائية على األطفال والنساءإنشاء البنية األساسية املطلوبة للبحوث يف جمال   -٢٤٦
  .إنشاء مرافق اختبار معتمدة للمواد الكيميائية  -٢٤٧
إنشاء مرافق اختبار معتمدة إلجراء اختبارات اخلصائص اخلطرة للمواد الكيميائية للتصنيف والتحقق من املعلومـات            -٢٤٨

  . املدونة على البطاقات التعريفية
  .لنهوض بالتدريب على تصنيف اخلطورةا  -٢٤٩
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توفري املوارد املالية والتقنية الكافية لدعم مشروعات بناء القدرات الوطنية واإلقليمية اخلاصة بالنظام املوحد عامليـاً لتـصنيف                   -٢٥٠
ا مبرحلة انتقالاملواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاديا.  

  .توفري التدريب بشأن الروابط بني التجارة والبيئة، مبا يف ذلك مهارات التفاوض املطلوبة  -٢٥١
تشجيع التعاون بني أمانات االتفاقات التجارية متعددة األطراف واالتفاقات البيئية متعددة األطراف يف وضع الربامج                 -٢٥٢

قواعد والنظام يف جماالت حمددة فيما بني احلكومات، واملؤسسات احلكومية الدولية           واملواد اليت من شأا تعزيز فهم ال      
  . وأصحاب املصلحة اآلخرين

  .توفري التدريب بشأن مفهوم املناطق احملمية  -٢٥٣
  .القيام ببناء القدرات اخلاصة بتحديد ورصد املؤشرات البيولوجية  -٢٥٤
وريني لكل من يشارك بصورة مباشرة وغري مباشـرة يف اسـتخدام املـواد              النهوض بالتدريب وبناء القدرات الضر      -٢٥٥

  . الكيميائية والتخلص منها
إنشاء وتعزيز القدرات اخلاصة باحلصول على، وتوليد، وختزين، ونشر والوصول إىل املعلومات، مبا يف ذلك شـبكة                   -٢٥٦

  . ميائيةتبادل املعلومات بشأن بناء القدرات لإلدارة السليمة للمواد الكي
  .إنشاء قدرات للقيام بتقييم التأثريات االجتماعية واالقتصادية  -٢٥٧
تنفيذ برامج بناء القدرات لتقليل النفايات وزيادة كفاءة استخدام املوارد مبا يف ذلك اإلدارة ذات الناتج صـفر مـن        -٢٥٨

  .سامة، لتقليل حجم ومسية النفاياتالنفايات، مبا يف ذلك منع تولد النفايات، اإلحالل، وخفض االستخدامات ال
إنشاء القدرات الوطنية واحمللية لرصد، وتقييم وختفيف اآلثار الكيميائية ملدافن القمامة، ومناطق ردم النفايات ومرافق                 -٢٥٩

  .النفايات األخرى على صحة اإلنسان وعلى البيئة
مني بإعادة تدويرها، خاصة القائمني بكـسح النفايـات،         تنفيذ برامج تدريب ملنع تعرض املشتغلني بالنفايات والقائ         -٢٦٠

  .للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة
  . تدريب موظفي اجلمارك على كشف العمليات غري املشروعة لنقل النفايات عرب احلدود  -٢٦١
 خمتلفة بدعم ثنائي أو متعدد      تنفيذ مشروعات إرشادية بشأن تقليل النفايات واإلدارة عالية الكفاءة للنفايات يف بلدان             -٢٦٢

  .األطراف
  )٢٧٣ -٢٦٣األنشطة (االجتار غري املشروع : هدف النهج اإلستراتيجي اخلامس

النهوض باالشتراك مع منظمة اجلمارك العاملية بنشر واستخدام ملخصات املخاطر اجلمركية وبطاقات سالمة املـواد                 -٢٦٣
  .ار غري املشروعكوسائل رمسية لتحديد احلاالت احملتملة لالجت

التصدي ملسألة املوارد واآلليات التشغيلية للمساعدة التقنية واملالية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلة                 -٢٦٤
  .انتقال، بصورة مباشرة أو من خالل ومنظمة إقليمية معنية

  .دة الدولية، واإلقليمية، ودون اإلقليمية والوطنيةتقييم مدى انتشار وتأثري االجتار غري املشروع على األصع  -٢٦٥
  .زيادة مستوى التنسيق والتعاون فيما بني كل أصحاب املصلحة  -٢٦٦
التصدي للكيفية اليت ميكن أن تطبق ا االتفاقيات الدولية ذات الصلة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والقـوانني                   -٢٦٧

  .ائية السمية واخلطرة عرب احلدودل املواد الكيميالوطنية بفعالية أكرب على نق
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النهوض جبهود منع االجتار الدويل غري املشروع للمواد الكيميائية السمية واخلطرة وجهود منع الضرر النـاجم عـن                  -٢٦٨
  . انتقاهلا والتخلص منها عرب احلدود

االجتار الدويل غري املشروع يف املنتجـات الـسمية         النهوض باعتماد املنظمات احلكومية الدولية ملقررات بشأن منع           -٢٦٩
  . واخلطرة

  .تدريب موظفي اجلمارك، والزراعة والصحة على كشف املواد الكيميائية السمية واخلطرة غري املشروعة  -٢٧٠
  .إلقليميم لإلنذار املبكر، عرب احلدود الدولية، خاصة على املستوى اإنشاء شبكة معلومات عاملية، مبا يف ذلك نظ  -٢٧١
  .تعزيز اإلستراتيجيات الوطنية اخلاصة مبنع، وكشف ومكافحة العمليات غري املشروعة لنقل النفايات عرب احلدود  -٢٧٢
  .النهوض جبهود منع االجتار غري املشروع يف النفايات  -٢٧٣
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املتحدة هدفها تعزيز فعالية األمم  كهيئة مستقلة داخل األمم ١٩٦٥متّ إنشاء معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث سنة 
تدعم املعهد . وخيضع املعهد إلدارة جملس أمناء، ويرأسه رئيس تنفيذي. املتحدة من خالل التدريب والبحث املناسبني

  .املسامهات الطوعية من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات وغريها من املصادر غري احلكومية
، مت نقل مقر معهد األمم ٤٧/٢٢٧، وبعد صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ١٩٩٣يوليو /منذ األول من متوز

  :ويضطلع املعهد باملهام التالية. املتحدة للتدريب والبحث إىل جنيف
 جنيف ونيويورك واملدن األخرى يفضما االتصال مبنظمات األمم املتحدة ووكاالا والبعثات الدائمة  •

  .ف مؤسسات األمم املتحدة وإرساء التعاون مع الكليات واملؤسسات األكادميية وتعزيزهاليت تستضي
تنفيذ برامج تدريبية يف جمال الدبلوماسية املتعددة األطراف والتعاون الدويل للدبلوماسيني املعتمدين يف  •

 .جنيف واملسؤولني الرمسيني الذين يعملون يف جماالت متعلقة بأنشطة األمم املتحدة

 :نفيذ جمموعة واسعة من الربامج التدريبية يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية تشملت •

  برنامج تدريب حول الدبلوماسية متعددة األطراف والتفاوض وتسوية الرتاعات  - أ 
 برامج تدريب حول إدارة البيئة واملوارد الطبيعية - ب 

  بشكل خاص على اجلوانب القانونيةبرنامج تدريب حول إدارة الدين واإلدارة املالية مع التركيز  - ج 

 برنامج تدريب حول مراقبة الكوارث  - د 

  برنامج تدريب حول حفظ السالم وإرساء السالم وبناء السالم  - ه
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