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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *ؤقت من جدول األعمال امل)د (٤البند 

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

تقرير عن أنشطة الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
تدعم تنفيذ النهج اليت وواملنظمات املشاركة واملشاركة بصفة مراقب يف الربنامج 

  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  مذكرة من األمانة

نسخة من التقرير الصادر يف كانون  ، يف مرفق هذه املذكرة،تتشرف األمانة بأن تعمم
 عن أنشطة الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ٢٠٠٩يناير /الثاين

اليت تدعم تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة و املشاركة واملشاركة بصفة مراقب يف الربنامج واملنظمات
، وتقدم للمؤمتر وتستنسخ الوثيقة هنا بصورا الواردة دون حتريرها رمسياً. الدولية للمواد الكيميائية

  .للعلم

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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وال تعرب حمتويات . أعد هذا املطبوع يف إطار الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

  . املنظمات املشاركة يف هذا الربنامج أو سياساا املعلنةهذا املطبوع بالضرورة عن آراء

 تنفيذاً للتوصيات ١٩٩٥نشأ الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عام 
لدويل يف جمال  لتوثيق التعاون وتنمية التنسيق ا١٩٩٢الصادرة من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام 

، ومنظمة العمل )الفاو(واملنظمات املشاركة يف هذا الربنامج هي منظمة األغذية والزراعة . السالمة الكيميائية
الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التنمية الصناعية 

ويتمتع البنك الدويل وبرنامج األمم . ة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاملية، ومعهد األمم املتحد)اليونيدو(
والغرض من هذا الربنامج املشترك بني املنظمات هو تعزيز تنسيق السياسات . املتحدة اإلمنائي بصفة املراقبني

لسليمة للمواد الكيميائية من واألنشطة اليت تنفذها املنظمات املشاركة، بالتضامن أو كل على حدة، لتحقيق اإلدارة ا
 .أجل محاية الصحة البشرية والبيئة
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  تقرير حول أنشطة

  ملراقبةومنظماته املشاركة وا) IOMC(الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للكيمياويات 
  )SAICM(لتنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات 

  
  

  جدول احملتويات
  

 مدخل  -أوالً 
  )SAICM(والنهج اإلستراتيجي ) IOMC(تطوير برنامج   -ثانياً 
 )SAICM(الدعم املشترك للربنامج لتنفيذ   -ثالثاً 
  )IOMC(الدعم النوعي من املنظمات املشاركة يف برنامج   -رابعاً 

  
 )FAO(منظمة الزارعة والغذاء  •
  )(ILOمنظمة العمل الدولية  •
 )OECD(منظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي  •
  (UNEP)برنامج األمم املتحدة للبيئة  •
 )UNIDO(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  •
  )UNITAR(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث  •
 (WHO)منظمة الصحة العاملية  •

 
  )IOMC(دعم النوعي من املنظمات املراقبة لربنامج ال  -خامساً 

  
  UNDP)(الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة  •
  )WB(البنك الدويل  •
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  مدخل  -أوالً 
  
، "البيئة والتنمية" تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة حول ١٩٩٥عام ) IOMC(تأسس برنامج   -١

منظمة الزراعة والغذاء التابعة لألمم : يتكون األعضاء من سبع منظمات. جانريو  يف ريودي١٩٩٢ والذي عقد عام
، برنامج األمم )OECD(، منظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي )ILO(، منظمة العمل الدولية )FAO(املتحدة 

، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث )UNIDO(، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )UNEP(املتحدة للبيئة 
)UNITAR ( ومنظمة الصحة العاملية)WHO .( باإلضافة إىل ذلك، شارك أيضاً يف برنامج)IOMC ( كل من برنامج األمم

  . كمنظمات مراقبةWB)(والبنك الدويل ) UNDP(املتحدة اإلمنائي 
  
 حقل الكيماويات وزيادة فعالية الربامج الدولية يف تعزيز التعاون الدويل يف) IOMC(يتمثل هدف برنامج   -٢

إنه حيث تنسيق السياسات واألنشطة، املنعقدة بشكلٍ مشترك أو مستقل، دف حتقيق . للمنظمات املتعلقة بالكيماويات
ملتقدمة هو أن يكون اآللية ا) IOMC(إن رؤية الربنامج . اإلدارة السليمة للكيماويات فيما يتعلق بصحة اإلنسان والبيئة

ول التنمية املستدامة يف  يف القمة العاملية ح٢٠٠٢لبدء وتسهيل وتنسيق اجلهد الدويل لتحقيق اهلدف املتفق عليه عام 
غ، واملتمثل يف ضمان إنتاج واستخدام الكيماويات بطرق تقلل التأثريات العكسية اهلامة على البيئة وصحة جوهانسرب

  .٢٠٢٠ اإلنسان إىل احلد األدىن حبلول عام
  
  :مثل) SAICM(يف املاضي عدداً من األنشطة املشتركة الناجحة اليت تدعم هدف ) IOMC(وقد عقد برنامج   -٣

يف جمال األخطار الصحية ) GHS(دعم إنشاء وتنفيذ النظام املتوائم عاملياً لتصنيف الكيماويات وومسها  •
  ؛)ghs/cwm/org.unitar.www/  وclassify/env/org.oecd.www(والبيئية 

، من خالل بناء )عرب برنامج خمزون أفريقيا(القدمية يف أفريقيا / تناول مشاكل املبيدات غري املرغوبة  •
  )org.africastockpiles.www(املبيدات القدمية القدرات يف الدول يف جمال الوقاية واإلدارة والتخلص من 

من أجل كيماويات ) PIC(دعم الدول يف تنفيذ اتفاقية روتردام حول إجراء املوافقة املسبقة عن علم  •
 خالل أمانة السر املشكلة بصورة مشتركة من قبل منظمة ومبيدات خطرة حمددة يف التجارة الدولية، من

  ؛)int.pic.www(يف روما وجنيف ) UNEP(وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ) FAO(الزراعة والغذاء 
ييم حجم اإلنتاج تقييم الكيماويات املوجودة حالياً، عرب التشارك يف أعباء مجع املعلومات واختبار وتق •

، وحتديد االحتياجات )OECD(املرتفع للكيماويات ضمن دول منظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي 
  ؛)existingchemicals/env/org.oecd.www(لعمل إضايف حول مثل هذه الكيماويات 

: ، انظر)RETs(وتقنيات تقدير االنبعاث ) PRTRs( حول سجالت انبعاث ونقل امللوثات إعداد دليل •
prtr/env/org.oecd.wwwو /prtr/cwm/org.unitar.www 

وتطوير خطتها الوطنية للتنفيذ ) POPs(حول املواد العضوية الثابتة  استكهوملدعم الدول لتنفيذ اتفاقية  •
)NIPs ()nips/implementation/documents/int.pops.www(. 
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  )SAICM(والنهج اإلستراتيجي ) IOMC(برنامج ) إنشاء(طوير ت  -ثانياً 
  
واملنتدى احلكومي اخلاص بالسالمة الكيميائية ) UNEP(بالتعاون املشترك مع اليونيب ) IOMC(رنامج قام ب  -٤
)IFCF(ت ، بعقد املؤمتر الدويل األول حول إدارة الكيماوياICCM1) ( والذي تبىن النهج اإلستراتيجي ٢٠٠٦يف ديب عام ،
)SAICM .(وخالل ثالثة اجتماعات حتضريية للجنة، ساهم برنامج )IOMC ( بفعالية يف إعداد النصوص الرئيسية الثالثة

وقد قدم ). GPA(، وخطة العمل العاملية )OPS(إعالن ديب، إستراتيجية السياسة اجلامعة ): SAICM(للنهج االستراتيجي 
حول عدد من ) IOMC(عدداً من وثائق املعلومات اليت تعرض وظيفة ) ICCM1(يف املؤمتر املذكور ) IOMC(برنامج 

  :املسائل مثل
o  إعداد إستراتيجية لبناء القدرات يف سياق النهج اإلستراتيجي)SAICM(؛  
o  طرق رصد التقدم يف تنفيذ النهج)SAICM( مبا يف ذلك املعايري املقترحة هليئة اإلشراف ،)SAICM(؛  
o  ال؛تأمني مصادر املعلومات حول بناء القدرات فيما يتعلق بالكيماويات وتبادل املعلومات يف هذاا  
o  (يف دعم تنفيذ ) ةالسكرتاري(أداء وظائف أمانة السرSAICM(؛  
o  إعداد دليل حول مواد التدريب والتوجيه واملوارد للمنظمات املشاركة يف برنامج)IOMC( فيما يتعلق ،

 ).SAICM(بالتنفيذ الوطين للنهج 
  

بإصدار بيان ) IOMC(اونة يف برنامج ، قام الرؤساء التنفيذيون التسعة للوكاالت املتع)ICCM(خالل مؤمتر   -٥
  :مبا يلي) IOMC(مؤكدين التزام منظمات برنامج ) SAICM(مشترك حول مشاركتهم يف تنفيذ النهج 

o العمل معاً لتعزيز اإلدارة السليمة للكيماويات؛  
o  املسامهة يف حتقيق النهج)SAICM (؛يف إطار التفويضات وبالتوافق مع قرارات جمالس إدارة املنظمات  
o  دف حتقيق اإلدارة السليمة حث تنسيق السياسات واألنشطة املنعقدة بشكل مشترك أو مستقل

  للكيماويات؛
o التعاون لضمان االستخدام األكثر فاعلية ملوارد املنظمات البشرية والفنية واملالية؛  
o  توخي تضافر اجلهود بني منظمات)IOMC (واملنظمات األخرى؛  
o الدول النامية والدول ذات االقتصاديات االنتقالية للمشاركة بشكل كامل يف تعزيز مقدرة الدول، وخباصة 

  ؛)SAICM(النهج 
o  العمل على تنفيذ ودعم أنشطة االستثمار والتعاون الفين بشكل مشترك مع املنظمات األخرى ثنائية ومتعددة

ء وتنفيذ برامج مالئمة لإلدارة األطراف واإلقليمية، يف إطار املوارد املتاحة لديها، ملساعدة الدول على إنشا
  السليمة للكيماويات؛

o دعم جهود الدول على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وفقاً ملا هو مالئم.  
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  )SAICM(لتنفيذ النهج اإلستراتيجي) IOMC(دعم املشترك لربنامج ال  -ثالثاً 
  

، تدعم اهلدف )IOMC(املشاركة واملراقبة يف برنامج إن األنشطة املتنامية حول الكيماويات يف إطار املنظمات   -٦
دوراً رئيسياً ) IOMC(ويلعب برنامج ). OPS(وفقاً ملا هو حمدد يف إستراتيجية السياسة اجلامعة ) SAICM(الرئيسي للنهج 

وإن خطة ). SAICM(كوكاالت تنفيذية لتنفيذ األولويات احملددة على املستوى احلكومي واملتفق عليها من أجل النهج 
) IOMC( نشاطاً، حيث حتدد واحدة أو أكثر من منظمات ٢٢٠للنهج اإلستراتيجي تدرج حوايل ) OPA(العمل العاملية 

  .كأدوات منفذة

  
فيما يتعلق بتنفيذ ) POs(على وجه التخصيص مسألة تنسيق أنشطة املنظمات املشاركة ) IOMC(تناول برنامج   -٧
)SAICM( على سبيل املثال، تقوم املنظمات املشاركة . وتبادل املعلومات، وقام بوضع آليات لتشارك)POs ( يف كل

ويف هذا اال، تقوم ). SAICM(اجتماع هلا كل سنتني مبناقشة وتنسيق أنشطتها اجلديدة اليت تصب يف إطار دعم تنفيذ 
وجيري إنشاء . ين اخلاصذات الصلة على موقعها اإللكترو) SAICM(كل منظمة مشاركة بتوفري معلومات حول أنشطة 

كما قامت ). IOMC) (/saicm/iomc/int.who.www(ملوقع ) SAICM(روابط بني مواقع املنظمات املشاركة وصفحة 
) SAICM(تعلقة بنهج املنظمات املشاركة أيضاً بتسمية عناصر اتصال لتسهيل عمليات التواصل والتبادل حول املسائل امل

  ).SAICM(وخباصة مع أمانة سر النهج اإلستراتيجي 
  
وقد جرى إعداد هذه القائمة أصالً وفقاً ألهداف . مبتابعة حتديث قائمة أنشطته ) IOMC(سيقوم برنامج   -٨

ستراتيجي وبعد تبين النهج اإل. ١٩٩٢ من مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية عام ١٩، الفصل ٢١األجندة 
)(SAICM جرى العمل على إعادة تنظيم قائمة برنامج ،)(IOMC وفقاُ للمقاطع اخلمسة من إستراتيجية السياسة اجلامعة 
)OPS :(وتشتمل . خفض اخلطر، املعرفة واملعلومات، اإلدارة، بناء القدرات والتعاون الفين، االجتار الدويل غري املشروع

، أية أطراف IOMC)(، اسم املنظمة املشاركة املسؤولة عن التمويل يف برنامج على عنوان كل نشاط) (IOMCقائمة 
مشاركة يف التنفيذ، منطقة الربنامج، نتائج املشروع، فترة النشاط، املوارد املخصصة، التغطية اجلغرافية وعناصر االتصال 

  .en/events/iomc/int.who.www :على املوقع) IOMC(وتتوافر قائمة . ذات الصلة
  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) IOMC(، قامت منظمات )ICCM( الذي تبناه مؤمتر I/4باالستناد إىل القرار   -٩

بتشكيل جلنة تنفيذية لصندوق االئتمان للمشاريع املمولة من قبل صندوق ائتمان برنامج اإلقالع السريع للنهج 
وإن اللجنة التنفيذية لصندوق االئتمان مسؤولة عن تقييم وإقرار ). UNEP(والذي يديره برنامج ) SAICM(اإلستراتيجي 

وقد قامت اللجنة حىت اآلن بعقد ستة اجتماعات وصادقت على . املشاريع املعروضة للتمويل يف إطار صندوق االئتمان
 مبساعدة الدول يف تعهد مشاريع كما تقوم بتطوير مشاريع حالياً) IOMC(وتقوم منظمات .  مشاريع١١٠أكثر من 

  ).SAICM(أخرى تقترحها للشروع فيها يف إطار برنامج اإلقالع السريع للنهج اإلستراتيجي 
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تعمل على التنسيق الفوري وتتشارك ) IOMC(، كانت منظمات )SAICM(خالل االجتماعات اإلقليمية لتنفيذ   -١٠
  : آليات التنسيق املتنوعة من أجل النهج اإلستراتيجي مثلاملسؤولية للمشاركة يف

  ؛)WHO(اموعة املركزية األفريقية اليت تشارك فيها منظمة الصحة العاملية   -
  ؛)UNITAR(جلنة التنسيق ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب واليت يشارك فيها معهد اليونيتار   -
  ).ILO(وسطى والشرقية واليت تشارك فيها منظمة العمل الدولية جمموعة التنسيق اإلقليمية ألوروبا ال  -

أيضاً يف جلنة تسيري املشروع الدولية واملشكلة من قبل أمانة السر لتوفري التوجيه حلكومة ) IOMC(يشارك برنامج 
  .SAICM)( مشروع يستهدف تطوير آلية لإلبالغ عن التقدم املنجز يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي -كندا 

  
الدليل املرجعي " مثل ) SAICM(بإعداد عدد من الوثائق ذات الصلة بالنهج اإلستراتيجي ) IOMC(قام برنامج   -١١

) IOMC(، كما قام بإدراج مواد متاحة من منظمات )"SAICM(من أجل تنفيذ النهج اإلستراتيجي ) IOMC(لربنامج 
تقييم القدرات من أجل اإلدارة السليمة للكيماويات والتنفيذ تطوير " تتناول إدارة الكيماويات، باإلضافة إىل دليل حول 

أيضاً ) IOMC(قام برنامج ). saicm/iomc/int.who.www/(، وذلك على املوقع اإللكتروين )"SAICM(الوطين لنهج 
  .اخلاصة ببناء القدرات) SAICM(بتحديث إستراتيجية 
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  IOMCدعم النوعي من قبل املنظمات املشاركة يف برنامج ال  -رابعاً 
  

 )FAO(منظمة الزراعة والغذاء التابعة لألمم املتحدة 
  

من قبل دورة جملس الفاو ) SAICM(متت املصادقة على النهج اإلستراتيجي ، ٢٠٠٦يف تشرين الثاين من عام   -١٢
) ٢٠٠٢(يف مساعدة الدول على حتقيق أهداف القمة العاملية حول التنمية املستدامة ) SAICM(، واليت أقرت أمهية )١٣١(

 اعتمد على التعاون) SAICM(ج وقد أدرك جملس الفاو أن التنفيذ الناجح لنه. ومسامهته يف حتقيق أهداف التنمية األلفية
على املستوى الوطين واإلقليمي ومستوى األمم املتحدة، وشدد على ضرورة  بني خمتلف االختصاصات املنتظمو السلس

  ).SAICM(اخنراط القطاع الزراعي بشكل كامل يف عملية 
  

 جملس الفاو كعنصر هام يف ، جرى اعتبارها من قبلإن مدونة السلوك الدولية حول توزع واستخدام املبيدات  -١٣
وبالنظر للمجال الواسع لألنشطة احملددة يف خطة العمل العاملية، فقد قامت جمالس إدارة منظمة ). SAICM(عملية تقدم 

الفاو بتقدمي التوجيه للمنظمة للتركيز على خفض اخلطر، مبا يف ذلك إمكانية تنامي حترمي املبيدات ذات اخلطورة املرتفعة، 
لى املمارسات الزراعية اجليدة وضمان التخلص السليم بيئياً من خمزون املبيدات القدمية اليت بطل استخدامها، مع احلث ع

  .وبناء القدرات يف جمال إقامة خمابر وطنية وإقليمية
  

 الس االستشاري للقسم –، ويف الدورة العشرين للجنة اخلاصة بالزراعة ٢٠٠٧ من عام بريلأ/يف نيسان  -١٤
  " مبادرة جديدة خلفض خطر املبيدات" قامت املنظمة بنشر وثيقة معلومات –ظمة الفاو الزراعي ملن

، وقد جرى الترحيب ذه املبادرة الدولية من )pdf.e9387j/011/meeting/fao/docrep/org.fao.ftp://ftp.متاحة على املوقع (
ل على خفض املخاطر املترافقة مع استخدام ومنذ ذلك احلني، أعطت الفاو أولوية متزايدة للعم. قبل أعضاء اللجنة

  ).عالية السمية(املبيدات، مبا يف ذلك التحرمي املتنامي املمكن للمبيدات ذات اخلطورة املرتفعة 
  

شاركت الفاو يف العديد من االجتماعات اإلقليميـة وحتت اإلقليمية مبـا يف ذلك االجتمـاعات اخلاصة   -١٥
، أمريكا الالتينية، أفريقيا EU – JUSSCANNZ الباسيفيـك –يب، الـدول اآلسيويـة الشرق القر/ بالدول العربيـة 

ومت .  الباسيفيك– ةمن أجل املنطقة اآلسيوي) IOMC(وقد جرت تسمية الفاو كنقطة اتصال لربنامج . وأوروبا الشرقية
حول وثائق ومنشورات الفاو ذات على موقع الفاو لتوفري املعلومات ) SAICM(اإلستراتيجي إحداث صفحة خاصة للنهج 

  .)htm.SAICM/Code/Pesticid/AGPP/AGP/ag/org.fao.www://http (وتنفيذه) SAICM(الصلة املباشرة بالنهج اإلستراتيجي 
  

وق عرب بناء القدرة املؤسساتية لدى املنظمات الوطنية وتنفيذ تعمل منظمة الفاو يف مجيع املناطق بشكل متسا  -١٦
وتركز مثل هذه الربامج على تنظيم املبيدات خالل كامل دورة . برامج إلدارة املبيدات والسيطرة عليها بشكل مالئم

  ).إنفاذ القوانني واألنظمة(حباا وتنفيذ نظم تسجيل فاعلة وسيطرة تالية للتسجيل 
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مة الفاو بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية بدعم استمرار عمل االجتماع املشترك حول بقايا وتقوم منظ  -١٧
إن رصد بقايا املبيدات مقابل حدود قصوى ). JMPS(واالجتماع املشترك حول مواصفات املبيدات ) JMPR(املبيدات 

هذه املبيدات من أجل استهالك اإلنسان أمر هام لضمان سالمة وأمان احملاصيل اليت تطبق عليها ) MRLs(مضبوطة هلا 
بشكل مماثل، فيما يتعلق مبواصفات املبيدات، فإن حتديد التكافؤات واستخدامها لدى التسجيل الوطين . واحليوان أيضاً

ل واختاذ القرار أداة فعالة قليلة االستخدام لتحقيق اإلستراتيجية العامة خلفض اخلطر وأهداف بناء القدرات الوطنية من خال
  .التدريب وتنفيذ هذه التوجهات لدى صنع القرار

  
إن تناول موضوع املبيدات عالية اخلطورة هو مركز االهتمام احلايل لعمل منظمة الفاو يف جمال خفض خطر   -١٨

وهناك أدوات وبرامج متنوعة يف إطار عمل وأنشطة قسم محاية املنشآت يف منظمة الفاو تتناول موضوع . املبيدات
  : عالية اخلطورة على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنيةاملبيدات

وتقوم الفاو بتوجيه العمل اخلاص . توفر مدونة السلوك معياراً مقبوالً عاملياً وأداة مرجعية إلدارة املبيدات •
وتعقد الفاو بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية اجتماع خرباء . بتحديث مدونة السلوك عند الضرورة

كما تقوم الفاو بتشغيل .  تطوير إرشادات فنية خاصة بتنفيذ جوانب فنية نوعية من مدونة السلوكدف
  .برنامج لرصد تنفيذ مدونة السلوك

باإلضافة إىل عملها املعياري على إدارة املبيدات، فقد قدمت الفاو مساعدة فنية مباشرة لعدد كبري من  •
  .ة على املبيداتالدول مبا يعزز السيطرة القانونية التنظيمي

توفر اتفاقية روتردام، واليت شكلت أمانة سرها بشكل مشترك من قبل كل من الفاو وبرنامج األمم  •
املتحدة للبيئة، نظام إنذار مبكر للدول يف جمال األخطار احملتملة للمبيدات عالية اخلطورة عرب التشارك 

املعلومات املتعلقة بالسمية لإلنسان واألذية باملعلومات حول التحرميات الوطنية أو القيود الشديدة أو 
وقد جيري استخدام املعلومات املتوافرة يف إطار االتفاقية لتعزيز عملية صنع القرار فيما خيص . البيئية

، يتم تزويد الدول بالقدرة )PIC(وعرب إجراء املوافقة املسبقة عن علم . املبيدات على املستوى الوطين
ة حول املبيدات اليت يرغبون بتلقيها وتلك اليت يتم استبعادها لعدم إمكانية إدارا على اختاذ قرارات معلن

إن التوريد إىل أطراف أخرى مرتبط قانونياً باحترام قرارات االسترياد اخلاصة بتلك . بشكل آمن
ية اخلطورة وتساعد االتفاقية الدول النامية على الوقاية من املشاكل املترافقة مع املبيدات عال. األطراف

  ).int.pic.www(قبل ظهورها 
يفيد حالياً كنموذج للتخلص من أكوام املبيدات القدمية مع ) ASP(إن الربنامج اإلقليمي ملخزون أفريقيا  •

تعدد األطراف وتؤمن الفاو اإلدارة الفنية هلذا الربنامج امل. اقتران عملية التخلص منها بإجراءات وقائية
ومن ) مرفق البيئة العامليالبنك الدويل و(ذي الطبيعة االستثنائية حيث أنه يتكون من وكاالت ماحنة 

باإلضافة إىل منظمة ) منظمات غري حكومية(واتمع املدين ) الدولية حلياة احملاصيل(القطاع اخلاص 
  .ة املبيدات القدمية يف خمتلف مناطق العاملتساعد الفاو الدول أيضاً على التخلص والوقاية من عود. الفاو

) IPM(وعرب الدعم اخلاص للربامج امليدانية الوطنية واإلقليمية اخلاصة باإلدارة املتكاملة لآلفات احلشرية  •
وحتسني السياسة ذات الصلة، تساهم الفاو يف خفض استخدام املبيدات واختيار املنتجات األقل خطورة 

، قام املنتدى الدويل حول السالمة الكيميائية بإصدار ٢٠٠٨يلول من عام يف أ. من قبل املزارعني
يف خفض خطر املبيدات، وطالبت املنظمات الدولية ) IPM(توصيات تؤكد على أمهية دور برامج 
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وتبين مقاربة أو ج فعال لتضمني ) IPM(واحلكومات الوطنية واجلهات املعنية األخرى بدعم برامج 
 ). )SAICMج القطاع الزراعي يف

  
، وبرنامج الوقاية والتخلص من )IPM(، واتفاقية روتردام، وبرنامج JMPS، وJMPR إن كالً من مدونة السلوك، و-١٩

للمسامهات اليت ، توفر جمتمعة إطاراً متكامالً وشامالً وقاعدة سليمة )ASP(املبيدات القدمية والذي يشتمل على برنامج 
إن خفض استخدام املبيدات واستبدال املبيدات عالية ). SAICM(جمال تنفيذ النهج اإلستراتيجي تتزعمها وتديرها الفاو يف 

  .اخلطورة بأخرى أقل خطورة، وتوفري نظم احلماية املالئمة عبارة عن خطوات أساسية باجتاه اإلدارة السليمة للكيماويات
  

 )ILO(منظمة العمل الدولية 
  

تشرين الثاين ) (٢٩٧(يف دورته ) SAICM(لدولية بإقرار النهج اإلستراتيجي قام جملس إدارة منظمة العمل ا  -٢٠
وقد اشتمل هذا على مشاركة . ، كما وافق على أنشطة املتابعة املقترحة من قبل املكتب لتنفيذ أهداف هذا النهج)٢٠٠٦

ع السريع للنهج اإلستراتيجي فاعلة ملنظمة العمل الدولية يف أعمال اللجنة التنفيذية لصندوق ائتمان برنامج اإلقال
)SAICM( باإلضافة إىل دعم األنشطة ذات الصلة مبنظمة العمل الدولية يف خطة العمل العاملية للنهج اإلستراتيجي ،
)SAICM.(  
  

يف مساعدة الدول األعضاء ) SAICM(تتمثل املسامهة الرئيسية ملنظمة العمل الدولية يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي   -٢١
على تنفيذ االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية ذات الصلة بالكيماويات، وهي االتفاقية اخلاصة بالكيماويات أوالً 

وقد جرى التخطيط .  حول احلوادث الصناعية الكربى١٩٩٣لعام ) ١٧٤رقم (، واالتفاقية ١٩٩٠لعام ) ١٧٠رقم (
  .٢٠٠٧لدول العربية يف تشرين األول من عام لعقد ورشات عمل إقليمية حول هاتني االتفاقيتني لصاحل ا

  
ثانياً، إن تنفيذ النظام املتوائم عاملياً لتصنيف الكيماويات وومسها من قبل الدول األعضاء، يبقى أولوية باإلضافة   -٢٢

تحدة وستواصل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع معهد األمم امل). SAICM(إىل كونه هدفاً هاماً للنهج اإلستراتيجي 
، من خالل )GHS(للتدريب والبحث العمل على مساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصاديات االنتقالية لتنفيذ نظام 

وميكن احلصول على قائمة كاملة ). ILO(و ) UNITAR(واملشترك بني ) GHS(برنامج بناء القدرات العاملي اخلاص بنظام 
  ):GHS(رعية اخلاصة بنظام لألنشطة ذات الصلة على موقع اللجنة الف

pdf.e11inf-13-SCEGHS-UN/4c10ac/2007/doc/trans/org.unece.www://http.  
 

اجتماع ) ٢٠٠٧يسمرب د–كانون أول ١٣ –١٠( عالوةً على ذلك، عقدت منظمة العمل الدولية خالل الفترة   -٢٣
خرباء لبحث دراسة الوسائل واآلليات واملعرفة والتعاون الفين والتعاون الدويل كأدوات بقصد تطوير وإعداد إطار 

وقد جرت مناقشة جهود منظمة العمل الدولية يف جمال املواد اخلطرة، حيث ساد أجواء . للسياسة من أجل املواد اخلطرة
  ).SAICM(قيق أهداف النقاشات بشكل بارز موضوع حت
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 ١٩٩٠لعام ) ١٧٠رقم (وقد أكد اجتماع اخلرباء على أمهية اتفاقية منظمة العمل الدولية حول املواد الكيميائية   -٢٤
كما دعم ). ICCMI(كأساس لإلدارة السليمة للمواد اخلطرة يف مكان العمل، وفقاً ملا جرى اإلقرار عليه يف املؤمتر األول 

عديد من املبادرات الدولية واألدوات املختلفة اليت تتناول هذه املسائل، لكنه اعترف بأن مستوى اجتماع اخلرباء ال
لذلك فقد ركز . التصديق على هذه األدوات واملعرفة ا ال يزال منخفضاً رغم اجلهود الكثرية املبذولة يف هذا اإلطار

ائل وإجياد الطرق الكفيلة مبواءمة وتبسيط األدوات االجتماع على وضع خطة عمل لزيادة الوعي واالهتمام ذه املس
على وجه اخلصوص أداة مفيدة جداً ) SAICM(وقد جرى اعتبار ج . املوجودة مبا يعود بالفائدة على مجيع املعنيني

  .للتغلب على هذه املسائل، وقد يكون عنصراً هاماً يف خطة العمل املستقبلية
  

  :اع إىل منظمة العمل الدوليةونورد فيما يلي توصيات االجتم  -٢٥
 

  مدخـل"
تستخدم الكيماويات بشكل واسع يف خمتلف جماالت احلياة، وهي ذات تأثريات إجيابية وسلبية على   -١

وقد جرى إحراز تقدم ملموس لكنه غري كاف يف اإلدارة .  االجتماعية–الصحة والرفاه واجلوانب االقتصادية 
ويستمر وقوع حوادث خطرية، كما تستمر التأثريات السلبية على .  الصلةالدولية للكيماويات والقوانني ذات

إن العمال املعرضني بشكل مباشر ملواد خطرة جيب أن ميلكوا احلق يف العمل يف . كل من صحة اإلنسان والبيئة
العمال ويواصل كل من احلكومات وأصحاب العمل و. بيئة آمنة وصحية، ويف التدريب املالئم واملعرفة واحلماية

جهودهم يف التقليل من التأثريات السلبية الستخدام املواد اخلطرة إىل احلدود الدنيا من خالل القوانني ونظم 
  .اإلدارة املالئمة والفاعلة

لقد كانت السالمة والصحة املهنية دوماً مسألة مركزية . ال بد للعمل الالئق أن يكون عمالً آمناً  -٢
وقد سامهت اتفاقيات منظمة العمل الدولية مثل اتفاقية السالمة والصحة املهنية . يةبالنسبة ملنظمة العمل الدول

، واتفاقية الوقاية من احلوادث ١٩٩٠لعام ) ١٧٠رقم (، واتفاقية املواد الكيميائية ١٩٨١لعام ) ١٥٥رقم (
يائية حتترم املسائل ، يف تطوير وإعداد مقاربة متماسكة للسالمة الكيم١٩٩٣لعام ) ١٧٤رقم (الصناعية الكربى 

وتفيد تلك األدوات مع اتفاقية اإلطار التروجيي للسالمة . ذات الصلة بكل من صحة اإلنسان والعمال والبيئة
، أيضاً كأساس جيد لعمل كل من أصحاب العمل والعمال ٢٠٠٦لعام ) ١٨٧رقم (والصحة املهنية 

اضحة للترويج جلميع أدوات منظمة العمل الدولية وهناك حاجة و. واحلكومات يف جمال الصحة والسالمة املهنية
  .هذه
إن املبادئ واحلقوق املتجسدة يف األدوات اخلاصة بالسالمة الكيميائية كان هلا تأثري ملموس على تطوير   -٣

وإعداد األطر العاملية إلدارة السالمة والصحة املهنية والسالمة الكيميائية، على سبيل املثال من خالل النظام 
، )ICSCs(، والبطاقات الدولية للسالمة الكيميائية )GHS(توائم عاملياً لتصنيف الكيماويات وومسها امل

 حول اإلدارة السليمة بيئياً للكيماويات السامة، وحديثاً ٢١ من األجندة ١٩وإستراتيجيات التنفيذ مثل الفصل 
قاً ملا ذكر يف اإلستراتيجية العاملية حول وف). SAICM(جداً النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات 

السالمة والصحة املهنية، فإن منظمة العمل الدولية، على وجه اخلصوص، بالنظر لتركيبتها الثالثية والتفويض 
عالوةً . العاملي املمنوح هلا يف جمال الصحة والسالمة املهنية، مهيأة جيداً لتمارس تأثرياً جوهرياً يف عامل العمل

ك، فإن عوامل خمتلفة مثل التقدم العلمي والتكنولوجي املستمر، والنمو العاملي يف إنتاج الكيماويات على ذل
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والتغريات يف تنظيم العمل، هذه العوامل اليت قد تؤدي إىل أمناط خمتلفة من العمل غري السوي، تدعو إىل استجابة 
  .عاملية متماسكة ومتنامية

ت صلة تتمثل يف استخدام مقاربة نظم اإلدارة باالستناد إىل املبادئ هناك مقاربة فاعلة ومتماسكة ذا  -٤
جيب أن تستهدف هذه املقاربة . العامة ملنظمة العمل الدولية حول الصحة والسالمة املهنية واحلوار االجتماعي

العمل املواءمة والتكامل والتحسني يف نظم وأدوات الوقاية واحلماية بصورة مستمرة، مع مشول كل من مكان 
وإن اإلدارة السليمة للمواد اخلطرة يف مكان العمل متثل يف الواقع عنصراً رئيسياً يف خفض تأثريها على . والبيئة

ويقر إعالن ديب للنهج اإلستراتيجي حول اإلدارة الدولية للكيماويات بأمهية معياري . البيئة والعمال والصناعة
 يف تعزيز اإلدارة السليمة ١٧٤ و١٧٠يميائية، أي االتفاقيتني رقم منظمة العمل الدولية الرئيسيني للسالمة الك

  .للمواد اخلطرة خالل كامل دورة حياا
  

  خطة العمل
دف احلصول على جهود تضافرية وتأثري مضاعف يف هذا اال، جيب أن توفر منظمة العمل الدولية   -٥

. فيما يتعلق مبسائل الصحة والسالمة املهنية) SAICM(بصورة فاعلة أعلى مستوى من املوارد يف تنفيذ النهج 
املعلومات واملعرفة، نظم الوقاية : ويوصي اجتماع اخلرباء خبطة عمل باالستناد إىل الدعامات األساسية التالية

جيب تنفيذ خطة العمل . واحلماية اهلادفة إىل خفض املخاطر، بناء القدرات، احلوار االجتماعي والسيطرة املالئمة
آليات وأدوات متعددة تتضمن معايري منظمة العمل الدولية واألعمال املشتركة، كما جيب أن تكون مستندة عرب 

والنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية ) ٢٠٠٣(إىل مبادئ اإلستراتيجية العاملية حول السالمة والصحة املهنية لعام 
  : جيب أن تتناول خطة العمل ااالت التالية.للكيماويات، وبالشراكة مع العمال وأصحاب العمل واحلكومات

  
  احلوار االجتماعي

إن الدعم املشترك من أصحاب العمل والعمال ومشاركتهم، من األمور األساسية لتحقيق أهداف   -٦
جيب أن يشمل هذا الدعم املشترك وهذه املشاركة ما . املنظمة بنجاح فيما يتعلق باإلدارة العاملية للمواد اخلطرة

  :يلي
احلث على تصديق أو تنفيذ اموعة الكاملة ألدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالصحة  −

  .١٨٧، ١٧٤، ١٧٠والسالمة املهنية، مع التركيز بشكل خاص على االتفاقيات ذوات األرقام 
املهنية تشجيع التنفيذ الواسع للمبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية حول نظم إدارة السالمة والصحة  −

)ILO – OSH 2001(واإلستراتيجية العاملية على املستويات الوطنية والقطاعية واملؤسساتية .  
جتنيد املوارد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واملنظمات احلكومية ذات الصلة دف حتسني التدريب  −

  .سالمة والصحةوالتثقيف يف جمال الصحة والسالمة املهنية، وبناء وتنفيذ ثقافة وقائية لل
التشجيع واملشاركة يف مجيع جوانب إعداد وتنفيذ وإدارة النظم والربامج الوطنية للسالمة والصحة  −

  .املهنية
وتعزيز استخدام أدوات وموارد منظمة العمل الدولية ) SAICM(املسامهة يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي  −

وميكن لالتفاقيات . ية عرب تعزيز ج الشراكةذات الصلة بالسالمة والصحة املهنية والسالمة الكيميائ
  .ذات اإلطار العاملي أن تكون أحد األمثلة عن هذا النهج
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بناء عالقات التعاون الوثيق يف جمال تطوير املعرفة واملعلومات والسيطرة املالئمة، ورفع الوعي وبناء  −
 .القدرات

  
  التثقيف واملعرفة

 واملعرفة املتعلقة باملواد اخلطرة إىل االستمرارية والتكامل يف حيتاج اكتساب وإدارة ونشر املعلومات  -٧
إن الوصول العام إىل هذه املعلومات واملعرفة أمر أساسي لتطوير أدوات . عملية تطوير وتسويق الكيماويات

  :وهي تشمل. الوقاية واحلماية
اجلديدة الداخلة إىل تقييم اخلصائص اخلطرة للكيماويات وتعزيز نظم الفحص والتقييم للكيماويات  −

  .السوق
  .دعم اجلهود ذات الصلة مبواءمة طرق التعريف والتقييم واإلدارة للخطر الكيميائي على املستوى الدويل −
تعزيز الوصول العام إىل املعلومات املوثوقة حول املواد اخلطرة مثل التصنيف والوسم وصحائف بيانات  −

  .اتالسالمة الكيميائية بأكرب عدد ممكن من اللغ
  .الوضع يف احلسبان احتياجات ومتطلبات مجيع العمال، وخباصة العمال املعرضني للخطر −
دعم تطوير وتنفيذ املعايري الدولية واإلرشادات الفنية حول الوقاية من التعرض، واإلدارة السليمة للمواد  −

  .وجداول األمراض املهنية) OELs(اخلطرة، مبا يف ذلك حدود التعرض املهنية 
لوعي يف جمال االرتباط القوي بني البيئة وعامل العمل مع التأكيد على حقيقة أن أية حتسينات يف رفع ا −

  .مكان العمل يف جمال إدارة املواد اخلطرة سوف تساهم يف محاية البيئة
مراقبة األنشطة الوطنية والدولية ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات جديدة مثل التكنولوجيا الدقيقة  −

واملسامهة فيها من خالل مشاركة منظمة العمل الدولية يف جمموعات التنسيق املشترك بني ) ةالنانوي(
  .احلكومات ذات الصلة

  .إن مسامهة مجيع الشركاء االجتماعيني يف هذه العملية أمر حيوي
على منظمة العمل الدولية يف هذا اإلطار أن تركز جهودها، بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال   -٨

  :كومات، على ما يليواحل
، و تشجيع )GHS(تشجيع الدول العربية على تبين النظام املتوائم عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  −

  .الصناعة على تنفيذه واستخدامه
زيادة معطيات دخلها يف جمال إعداد وحتديث وترمجة ونشر البطاقات الدولية للسالمة الكيميائية  −

)ICSCs (الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية الصادرة عن )IPCS ( والترويج العام هلا، باإلضافة إىل
تعزيز استخدام التقييمات املعترف ا دولياً للمواد الكيميائية اخلطرة مثل املعايري الصحية البيئية اخلاصة 

  ).CICAD(كيميائي والوثائق الدولية املوجزة للتقييم ال) EHC(بالربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 
تشجيع تطوير شبكات عاملية لتسهيل تبادل املمارسات اجليدة، والطرائق والتدخالت واملقاربات ونتائج  −

البحوث لتحسني اإلدارة السليمة للمواد اخلطرة، واالنتفاع بشكل كامل من الشبكة الواسعة للمراكز 
 .ملهنية التابع ملنظمة العمل الدوليةالوطنية يف إطار املركز الدويل ملعلومات الصحة والسالمة ا
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  التنفيذ من خالل أدوات منظمة العمل الدولية
إن املبادئ واحلقوق الواردة يف اموعة الكاملة للمعايري العامة احلديثة ملنظمة العمل الدولية يف جمال   -٩

وجيهية ذات الصلة، تشكل حالياً الصحة والسالمة املهنية والسالمة الكيميائية، ومدونات املمارسة واملبادئ الت
أساساً شامالً وسليماً لتطوير نظم وطنية متماسكة للصحة والسالمة املهنية تشمل عناصر ضرورية لإلدارة 

وعلى منظمة العمل الدولية، كأولوية، أن تويل أمهية مركزية للترويج . السليمة للكيماويات يف مكان العمل
، ١٩٩٠لعام ) ١٧٠رقم (، واتفاقية املواد الكيميائية ١٩٨١لعام ) ١٥٥رقم (التفاقية السالمة والصحة املهنية 

 يضافة إىل اتفاقية اإلطار التروجي، باإل١٩٩٣لعام ) ١٧٤رقم (واتفاقية الوقاية من احلوادث الصناعية الكربى 
  .، والتوصيات ذات الصلة٢٠٠٦لعام ) ١٨٧رقم (للسالمة والصحة املهنية 

اء على أن األدوات اخلمس اليت تنظم مادة كيميائية وحيدة أضحت قدمية وحباجة وافق اجتماع اخلرب  -١٠
إن الصحة والسالمة املهنية عبارة عن جمال . إىل تعديل، لكن مل يتم التوصل إىل إمجاع حول كيفية القيام بذلك

وعلى .  مبادئ أساسيةلذا جيب أن تركز األدوات عالية املستوى الواجب تطويرها على. رهن التطور الفين الدائم
منظمة العمل الدولية أن تقوم بتطوير طريقة من أجل التحديث النظامي للمدونات واملبادئ التوجيهية حول 

  .املواد اخلطرة
  

  التعاون الدويل
، على ))SAICMدف املسامهة بشكل كامل يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات   -١١

  :دولية أن تواصل القيام مبا يليمنظمة العمل ال
اآلخرين حيث يشكل هذا التعاون آلية فاعلة لتنسيق )IOMC(التعاون بشكل فاعل مع أعضاء برنامج  −

  .السياسات من أجل اإلدارة الكيميائية
) SAICM(واستخدام آليات ) SAICM(تعزيز مشاركة األطراف الثالثة ملنظمة العمل الدولية يف أنشطة  −

 التعاون الفين التآزري من أجل تعزيز أدوات منظمة العمل الدولية واملبادئ التوجيهية لبناء وتعزيز
  .والربامج ذات الصلة بكل من الصحة والسالمة املهنية واملواد اخلطرة

يف جمال تطوير أدوات ) UNITAR(تعزيز التعاون الفين مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  −
، وإرشادات خاصة بتنفيذ الربامج الوطنية )GHS(الكيميائية من أجل نظام للتدريب يف جمال السالمة 

 .للسالمة الكيميائية
  

جيب أن تكون خطة العمل األساس ملسامهة منظمة العمل الدولية يف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل حول   -١٢
  .٢٠٠٩ وماي/، أيار)ICCM2(إدارة الكيماويات 

  
  رفع الوعي وبناء القدرات

 تعزيز التنفيذ الفاعل لألدوات ذات الصلة حول اإلدارة السليمة للكيماويات، على منظمة العمل دف  -١٣
بتجنيد املوارد الداخلية واخلارجية لتضمني ) DWCPs(الدولية أن تقوم يف إطار الربامج الوطنية للعمل الالئق 

لصلة ببناء وتعزيز النظم والربامج الوطنية مكونات السالمة الكيميائية يف مشاريع التعاون الفين اخلاصة ا ذات ا
ولدى القيام بذلك، جيب على منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع أعضاء . ذات الصلة بالسالمة والصحة املهنية
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اآلخرين أن تتعاون بشكل وثيق مع أصحاب العمل والعمال واحلكومات بغرض حتسني اإلدارة )IOMC(برنامج 
 املستويات الوطنية والعاملية، وخباصة ضمن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم السليمة للكيماويات على

)SMEs .(ميكن أن يشمل هذا التعاون ما يلي:  
   حول اإلدارة السليمة للكيماويات؛توفري بناء القدرات لألطراف الثالثة دف تعزيز الوعي واملعرفة −
  ؛)GHS(ذ نظام توفري املعلومات والتدريب واملساعدات الفنية لتنفي −
مساعدة الدول على إنشاء وحفظ مراكز معلومات وطنية للصحة والسالمة املهنية مثل املراكز الوطنية  −

 ).CIS(التابعة للمركز الدويل ملعلومات الصحة والسالمة املهنية 
  

  السيطرة اجليدة ونشر املعرفة
اخلطرة سيطرة فاعلة وحقيقية من خالل  وفقاً ملا تضمنه إعالن ديب، تستلزم اإلدارة السليمة للمواد -١٤

إن تطبيق نظم مقاربة لإلدارة السليمة . الشفافية واملشاركة العامة واحلساب حبيث تشمل مجيع املعنيني
للكيماويات أمر هام وأساسي على كل من املستوى الوطين ومستوى املؤسسة، وخباصة من أجل املؤسسات 

  :لى منظمة العمل الدولية أن تقوم مبا يليلذلك جيب ع). SMEs(الصغرية واملتوسطة 
وإنشاء نظم وبرامج ومرتسمات ) ١٨١، ١٧٤، ١٧٠(التشجيع على تصديق االتفاقيات ذوات األرقام  −

وطنية للصحة والسالمة املهنية، وذلك بالتعاون مع األعضاء اآلخرين للربنامج املشترك بني املنظمات 
 إطار تنفيذ النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات ، ويف)IOMC(لإلدارة السليمة للكيماويات 

)SAICM(؛  
تعزيز تنفيذ مقاربة نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل  −

، كطريقة فعالة لتحسني وحتديث نظم الصحة والسالمة املهنية بصورة )ILO – OSH 2001(الدولية 
  ناء ثقافة وقائية للسالمة والصحة؛ وبمستمرة،

 .ضمان األخذ باحلسبان االحتياجات واملتطلبات النوعية جلميع العمال، وخباصة العمال املعرضني للخطر −
  

  نظم الوقاية واحلماية اليت تستهدف خفض اخلطر
الدولية جهودها يف هذا اإلطار، جيب أن تركز منظمة العمل .  تستلزم الوقاية تنفيذ نظم وقاية ومحاية-١٥

  :على ما يلي) IOMC(بالتعاون مع كل من أصحاب العمل والعمال واحلكومات واألعضاء اآلخرين لربنامج 
 من ١٠,٣تعزيز تنفيذ إجراءات الوقاية واحلماية وفقاً لتسلسل إجراءات السيطرة الواردة يف املقطع  −

  ؛)ILO – OSH 2001(املبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية 
ضمان أن احتياجات ومتطلبات مجيع العمال، وخباصة العمال املعرضني خلطر الكيماويات اليت قد تبدي  −

  مليات صنع القرار حول الكيماويات؛خطورة، مأخوذة باحلسبان وحممية يف ع
تنفيذ استراتيجيات شفافة وشاملة وفعالة وحقيقية إلدارة اخلطر باالستناد إىل إدراك وفهم علمي مالئم  −

احتمال اخلطورة مبا يف ذلك معلومات السالمة املفصلة حول /أثريات الصحية، وإزالة اخلطرللت
  ضرورية للكيماويات يف مكان العمل؛كيماويات ملنع التعرضات غري اآلمنة وغري الال
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دف  من إعالن ريو حول البيئة والتنمية، يه١٥تطبيق املقاربة الوقائية بشكل مالئم وفقاً ملا تضمنه املبدأ  −
لى صحة العمال حتقيق استخدام وإنتاج الكيماويات بطرق تؤدي إىل التقليل من التأثريات العكسية ع

  إىل احلدود الدنيا؛
 ".تعزيز فعالية نظم إدارة اخلطر عرب احلوار االجتماعي −
  

  األطفال والسالمة الكيميائية  -٢٦
وتقوم منظمة العمل الدولية مبعاجلة . ع الزراعةمن عمل الطفل يتركز يف قطا% ٧٠املبيدات مشكلة كربى، وخباصة أن 

  :عمل األطفال وتعرضهم للمبيدات بطريقتني
من خالل تنفيذ مشاريع على املستوى الوطين، وميكن احلصول على املزيد من : العمل املباشر  - أ

 htm.index/en--lang/ipec/org.ilo.www://http :املعلومات على املوقع اإللكتروين
هناك أداة هامة ميكن لصانعي السياسة استخدامها كجزء من إستراتيجيتهم ملعاجلة : العمل القانوين  - ب

. عمل الطفل اخلطر، وتتمثل يف القائمة امللزمة قانونياً ألنشطة وقطاعات العمل اخلطرة احملظورة بالنسبة لألطفال
 .٤ملزمة بالقيام بذلك وفقاً للمادة ) ١٨٢( صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وإن الدول اليت

  
جيب على الدول، لدى قيامها بإعداد قائمة وطنية، أن تقوم أيضاً بتحديد مكان وجود مثل هذا العمل اخلطر 

وحيث أن هذه القائمة حامسة . مالئمة لتنفيذ أوامر احلظر أو التقييد املتضمنة يف قائمتهموالتوصية بإجراءات 
للجهود الالحقة للتخلص من عمل الطفل اخلطر، تؤكد االتفاقية على أمهية العملية التشاورية املالئمة، وخباصة 

وقد جرى تقدمي النصح . مع منظمات العمال وأصحاب العمل يف إعدادها وتنفيذها ومراقبتها بشكل دوري
عض األنشطة اخلطرة لعمل الطفل واليت جيب حظرها، من خالل للحكومات والشركاء االجتماعيني حول ب

 حول األشكال األسوأ لعمل الطفل واليت ١٩٩٩لعام ) ١٩٠(التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 
  ):١٨٢(ترافق االتفاقية رقم 

  
التفاقية، ولدى حتديد مكان من ا) د (٣لدى حتديد أنواع العمل املشار إليها يف املادة . ٣، الفقرة ١٩٠التوصية "

  :وجودها، جيب إبالء األمهية ملا يلي
  العمل الذي يعرض األطفال ألذيات جسدية ونفسية وجنسية؛  -أ

 العمل حتت األرض وحتت املاء وعلى ارتفاعات خطرة أو يف أماكن حمصورة؛  -ب
اليدوي أو العمل على آليات ومعدات وأدوات خطرة، أو العمل الذي يشتمل على التداول   -ج

  النقل اليدوي ألدوات ثقيلة؛
العمل يف بيئة غري صحية، والذي قد يعرض األطفال مثالً إىل مواد أو عوامل أو عمليات   -د

  خطرة، أو يعرضهم إىل درجات حرارة أو سويات للضجة أو االهتزاز تؤذي صحتهم؛
 الليل أو العمل العمل يف ظل شروط صعبة بشكل واضح مثل العمل لساعات طويلة أو خالل  -ه

  ".الذي يكون الطفل فيه مقيداً بشكل غري معقول مبنشأة صاحب العمل
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  تغري املناخ  -٢٧
  مبادرة األعمال اخلضراء

  
أضحت األعمال اخلضراء شعاراً القتصاد أكثر استدامة وجمتمع حيافظ على البيئة من أجل األجيال احلالية واملستقبلية، 

  .اس ومجيع الدولوأكثر عدالة وشامل جلميع الن
  

ختفض األعمال اخلضراء من التأثري البيئي للمؤسسات والقطاعات االقتصادية، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل سويات 
وهذا يشمل بصورة خاصة ال حصرية األعمال اليت تساعد يف محاية النظم البيئية والتنوع احليوي، وختفض . أكثر استدامة

اد واملياه عرب استراتيجيات عالية الفعالية، وترتع الكربون من االقتصاد وتؤدي إىل خفض أو من استهالك الطاقة واملو
  .جتنب تولد مجيع أشكال النفايات والتلوث

  
 تشمل األعمال اخلضراء يف االقتصاديات الناشئة والدول النامية فرصاً للمديرين والعلماء والفنيني، إال أن معظمها قد يفيد 

الشباب، والنساء، واملزارعون، وسكان الريف وقاطنو :  أفراد اتمع الذين حيتاجوا إىل أبعد حدشرائح واسعة من
لكن العديد من األعمال اخلضراء من حيث املبدأ غري خضراء باملمارسة بالنظر لألذية البيئية النامجة عن . األحياء الفقرية

 مطلق، حيث أن هناك ظالالً لألخضر واملصطلح سيتطور لذلك فإن مصطلح العمل األخضر غري. ممارسات غري مالئمة
إن العديد . عالوةً على ذلك، فقد أظهرت األدلة أن األعمال اخلضراء ال تشكل بشكل أوتوماتيكي عمالً الئقاً. مع الزمن

الكتلة وإن االستخدام يف صناعات مثل إعادة التدوير وإدارة النفايات وطاقة ". قذر وخطر وصعب"من هذه األعمال 
وإذا أريد لألعمال اخلضراء أن تكون جسراً ملستقبل مستدام حبق، . احليوية والبناء مييل ألن يكون خطراً ومنخفض الدخل

وترتبط األعمال اخلضراء الالئقة . إذ أن األعمال اخلضراء حباجة ألن تشكل عمالً الئقاً. فال بد من تغيري هذا الوضع
وجتعل منهما داعمني ) محاية البيئة(واهلدف السابع لإلمنائية األلفية ) خفض الفقر(ية األلفية بفعالية مع اهلدف األول لإلمنائ

  .بشكل متبادل ال متعارضني
  

ومنظمة العمل الدولية ) UNEP(إن مبادرة األعمال اخلضراء هي مبادرة مشتركة بني كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة 
)ILO (عمل واملنظمة الدولية ألصحاب ال)IOE ( واالحتاد الدويل لنقابات العمال)ITUC( جرى إطالقها لتقييم وحتليل ،

وهي تدعم اجلهود املتفق عليها بني احلكومات وأصحاب . وتعزيز وإجياد أعمال الئقة كنتيجة للسياسات البيئية املطلوبة
لقد ركز العمل يف إطار مبادرة . ي حتديات مناخيةلتعزيز األعمال والتنمية املستدامة بيئياً يف عامل ذالعمل ونقابات العمال 

األعمال اخلضراء حىت اآلن على مجع أدلة وأمثلة خمتلفة إلجياد أعمال خضراء، األمر الذي جنم عنه دراسة هامة وشاملة 
 الدولية ويقوم كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل. حول تأثري االقتصاد األخضر الناشئ على عامل العمل

. واملنظمات الدولية ألصحاب العمل واالحتاد الدويل لنقابات العمال بالتخطيط للمرحلة الثانية ملبادرة األعمال اخلضراء
وسوف يتحول املشروع من مجع وحتليل املعلومات يف تقرير األعمال اخلضراء إىل املساعدة يف صياغة وتنفيذ السياسة من 

 :وميكن احلصول على املزيد من املعلومات على املوقع. اعل الحتمال إجياد أعمال خضراءخالل تقييم اقتصادي وقطاعي ف
htm.index/en--lang/greenjobs/integration/org.ilo.www://http      
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 )OECD(االقتصادي منظمة التعاون والتنمية يف اال 
  

أقر االجتماع املشترك ملنظمة التعاون والتنمية يف اال االقتصادي بني اللجنة اخلاصة بالكيماويات وفريق العمل   -٢٨
بشأن الكيماويات واملبيدات والتكنولوجيا احليوية بياناً لدعم أهداف النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات 

)SAICM (٢٠٠٧ ايرفرب/يف شباط) ehs/env/org.oecd.www .( باإلضافة إىل ذلك، فقد جرى تبين القرار الصادر عن
، ومت الترحيب به من قبل وزراء ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨من قبل الس يف ) SAICM(بشأن تنفيذ ) OECD(جملس منظمة 

ويدعو ) SAICM(يف تنفيذ أهداف ) OECD(يقر هذا القرار بدور . ٢٠٠٨أبريل /ي عقد يف نيسانالبيئة يف اجتماعهم الذ
املنظمة للمشاركة بصورة أكثر وضوحاً يف دعم مظاهر بناء القدرات إلدارة الكيماويات عرب توفري إمكانية الوصول إىل 

مكان من قبل الدول غري األعضاء وخمتلف املعنيني، نتاجات برنامج الكيماويات اخلاص باملنظمة واالستفادة منها قدر اإل
، )SAICM(كما يدعو املنظمة أيضاً ملساعدة دوهلا األعضاء يف جهودها لتنفيذ . وتوزيعها على نطاق واسع وباان

  ).IOMC(واالستمرار يف العمل باجتاه حتقيق هذا اهلدف مع شركائها يف برنامج 
  

من أجل الربنامج اخلاص بالكيماويات سوف جيعل ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٩( حديثاً إن برنامج العمل املصادق عليه  -٢٩
، جزءاً متمماً لعمله، وخباصة عرب العمل على )OPS(، وفقاً ملا تضمنته إستراتيجية السياسة اجلامعة )SAICM(من تنفيذ 

ية برنامج العمل أيضاً دعم وتعكس بن. بدور فاعل ألجلها) OECD(واليت تقوم منظمة ) GPA(عناصر خطة العمل العاملية 
  ).SAICM(ألهداف ) OECD(منظمة 

  
مثل ) OECD(يف منظمة ) SAICM(وتتوافر بعض األمثلة النوعية على األنشطة ذات الصلة بالنهج اإلستراتيجي   -٣٠

 الفعالية –بنية ، دليل تطبيق عالقات ال)e-Chem(البوابة العاملية حول املعطيات اخلطرة، البوابة اإللكترونية للكيماويات 
وإن مجيع نتاجات الربنامج اخلاص بالكيماويات مبا يف ذلك . اخل...، القوالب املتوائمة لتقدمي تقارير الدراسة )الكمية(

من أجل اختبار املواد الكيميائية متوافرة وميكن حتميلها جماناً على املوقع ) OECD(املبادئ التوجيهية ملنظمة 
)ehs/env/org.oecd.www.(  
 
  

 )UNEP(برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  

  إقرار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات
 ٩ – ٧(يف دورته اخلاصة التاسعة اليت عقدت يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة ) UNEP(قام جملس إدارة   -٣١

  .حول النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات) SS.IX. 1(ملصادقة على القرار با) ٢٠٠٦فرباير /شباط
  
  :قام جملس اإلدارة يف قراره مبا يلي  -٣٢

املصادقة على النهج اإلستراتيجي وفقاً ملا تضمنه إعالن ديب حول اإلدارة الدولية للكيماويات وإستراتيجية  •
  اسة اجلامعة وخطة العمل العاملية؛السي



SAICM/ICCM.2/INF/3 

20 

وقد . بعقد دورات مستقبلية للمؤمتر الدويل حول إدارة الكيماويات) UNEP(مطالبة املدير التنفيذي لربنامج  •
املشتركة بني احلكومات ذات يكون من املالئم عقدها مباشرةً بعد اجتماعات جمالس اإلدارة للمنظمات 

  الصلة؛
حبيث يتوىل املسؤولية اإلدارية العامة عنها، ويقر مطالبة املدير التنفيذي بتشكيل أمانة سر النهج اإلستراتيجي  •

مشاركة أمانة سر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف أمانة سر النهج اإلستراتيجي وفقاً للقرارات ذات الصلة 
  دارة يف دورته الثالثة والعشرين؛لس اإل

يع لدعم التنفيذ البدئي للنهج تفويض املدير التنفيذي بتشكيل وإدارة صندوق ائتمان برنامج اإلقالع السر •
  .اإلستراتيجي

  
  

  يف برنامج األمم املتحدة للبيئة) SAICM(أنشطة تنفيذ 
  
هداف ، داعمة ملختلف أ)UNEP(إن األنشطة املستمرة حول اإلدارة السليمة للكيماويات يف أقسام وفروع   -٣٣

)SAICM( .النهج اإلستراتيجي والقرار املذكور أعالهوقد بوشر بعدد من األنشطة املتدرجة كمتابعة للمصادقة على .  
  
  : فيما يلي٢٠٠٦عام ) SAICM(منذ إقرار ) UNEP(وقد متثلت األنشطة املتدرجة الرئيسية يف برنامج   -٣٤

  ؛)UNEP( يف إطار برنامج )SAICM(شطة بدئية وتطوير برنامج عمل لتنفيذ نأ •
مع ستة جماالت رئيسية يتناول ) UNEP(لربنامج ) ٢٠١٣ – ٢٠١٠(إنشاء إستراتيجية متوسطة األمد  •

 ".املواد املؤذية واملواد اخلطرة"أحدها موضوع 
  

، )UNEP(ووظيفة األمني والقيم لربنامج اإلقالع السريع من قبل برنامج ) SAICM(إن تشكيل أمانة سر   -٣٥
  .موصف يف وثائق منفصلة و لن يتم توصيفه يف الوثائق احلالية

  
  )UNEP(يف إطار برنامج ) SAICM(ر برنامج عمل لتنفيذ األنشطة البدئية وتطوي

مبطالبة املدير التنفيذي، كمسألة ذات أولوية قصوى، باختاذ ) II 9 / 23(يف قراره ) UNEP(قام جملس إدارة   -٣٦
اتيجي لإلدارة الترتيبات الالزمة لعقد أنشطة لدعم الدول النامية والدول ذات االقتصاديات االنتقالية يف تنفيذ النهج اإلستر

الدولية للكيماويات مع األخذ باحلسبان خطة بايل اإلستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، و اليت يشكل التنفيذ 
واستجابة لذلك الطلب، جرى تشكيل جمموعة عمل بني األقسام إلعداد مقاربة . الفاعل هلا مسألة ذات أولوية قصوى

  : اإلستراتيجي حبيث تشملمزدوجة لدعم أنشطة تنفيذ النهج
وقد جـرت ). ٢٠٢٠ – ٢٠٠٨(خطـة عمل لدعم تنفيذ النهـج اإلستراتيجي خالل الفترة   -١

 ٩ – ٥(يف اجتماعه الرابع والعشرين ) UNEP(مالحظة خطة العمل من قبل جملس إدارة برنامج 
حول املواد ) UNEP(، وكانت األساس إلستراتيجية متوسطة األمد لربنامج )٢٠٠٧فرباير /شباط

  ة؛وميكن احلصول فيما يلي على تفاصيل إضافي. املؤذية والنفايات اخلطرة
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سلسلة من األنشطة البدئية، مثل ورشة عمل حول االجتار الدويل غري املشروع يف جمال الكيماويات   -٢
شراكة اخلطرة، مساعدة الدول يف تطوير وإعداد مقترحات من أجل برنامج اإلقالع السريع، تطوير ال

يف عمليات ) SMC(من أجل إدماج اعتبارات اإلدارة السليمة للكيماويات ) UNDP(و ) UNEP(بني 
دونيا يف يوغسالفيا السابقة، ق، مجهورية مبيالروس: ري تنفيذها يف سبع دولختطيط التنمية اليت جي

نامج اإلقالع السريع، لرب) SAICM(أوغندا، اإلكوادور، بليز، باالستناد إىل متويل من صندوق ائتمان 
  .باإلضافة إىل كمبوديا وزامبيا باالستناد إىل متويل من احلكومة السويدية

تطوير إرشادات حول البىن التحتية القانونية واملؤسساتية من أجل اإلدارة السليمة للكيماويات بتمويل   -٣
لبىن التحتية القانونية وقد جرى تنظيم أربع ورشات عمل إقليمية ملناقشة ا. من احلكومة السويدية

واملؤسساتية مباشرة بعد انعقاد االجتماعات اإلقليمية اخلاصة بالنهج اإلستراتيجي، وإن اإلرشادات قيد 
  .اإلعداد

إدماج مسائل السالمة الكيميائية يف أجندات التنمية مع التركيز على خفض الفقر وذلك بتمويل من   -٤
 املشروع تنظيم عدد من االجتماعات اإلقليمية الصغرية اليت وجيري يف إطار هذا. احلكومة النروجيية

مع الوزارات اخلاصة بالتمويل والتخطيط دف ) وزارات البيئة والصحة(جتمع بني الوزارات املعنية 
  .مناقشة احلواجز اليت تعيق إدماج اإلدارة السليمة للكيماويات يف خطط التنمية الوطنية

ترحات مشاريع لصندوق ائتمان برنامج اإلقالع السريع اخلاص بالنهج مساعدة الدول يف إعداد مق  -٥
هو اجلهة امللتزمة يف مشاريع قائمة يف مولدافيا وأرمينيا، كما أنه ) UNEP(اإلستراتيجي، وإن برنامج 

  .الوكالة املنفذة ملشاريع قائمة يف كوبا وباهاما وباربادوس وهايييت وكمبوديا والفيليبني
  )ch.unep.chem.www(لى معلومات إضافية على املوقع وميكن احلصول ع

  
  )UNEP(لربنامج ) ٢٠١٣ – ٢٠١٠(اإلستراتيجية متوسطة األمد 

تعرض الطور التايل يف حركة وتطور ) ٢٠١٣ – ٢٠١٠(بإعداد إستراتيجية متوسطة األمد ) UNEP(قام برنامج   -٣٧
حبيث يغدو أكثر فعالية وتأثرياً وتركيزاً للنتائج، وذلك تلبية لتطلعات احلكومات واملعنيني فيها يف ) UNEP(برنامج 

 :وميكن حتميل اإلستراتيجية متوسطة األمد من املوقع. االستجابة للفرص والتحديات البيئية العاملية
)pdf.8-X-FinalMTSGCSS/PDF/org.unep.www://http(  
  
 وااالت اليت يكون ،جرى التوجيه الختيار ستة مواضيع رئيسية متشابكة ذات أولوية بواسطة الدليل العلمي  -٣٨

عاملية فائدة نسبية، وتفويض برنامج األمم املتحدة للبيئة، واألولويات املنبثقة عن املنتديات ال) UNEP(فيها لربنامج 
  . أن حيدث فرقاً حتولياً) UNEP(واإلقليمية باإلضافة إىل تقييم املوقع الذي ميكن فيه لربنامج 

  
  :ونورد فيما يلي املواضيع الرئيسية الستة ذات األولوية وفقاً للترتيب األجبدي  -٣٩

  تغري املناخ؛  -أ
  الكوارث والرتاعات؛  -ب
  إدارة النظم البيئية؛  -ج
  ة؛السيطرة البيئي  -د
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  املواد املؤذية والنفايات اخلطرة؛  -ه
  . استدامة االستهالك واإلنتاج–كفاية املوارد   -و

  
على حتديد التهديدات البيئية املترافقة مع املواد املؤذية والنفايات اخلطرة، واقتراح ) UNEP(إن قدرة برنامج   -٤٠

 – ٢٠١٠(ة احملددة يف اإلستراتيجية متوسطة األمد حلول مالئمة وتسهيل نشرها وتنفيذها، سيؤدي إىل اإلجنازات الثالث
٢٠١٣:(  

دول وجهات معنية أخرى متلك وعياً متنامياً باإلضافة إىل قدرات وموارد مالية كافية لتقييم وإدارة   -١
  املواد املؤذية والنفايات اخلطرة؛وخفض املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة واليت تنجم عن 

 باإلضافة إىل تقدمي النصح الفين للدول واجلهات املعنية األخرى من أجل إدارة سياسة دولية متماسكة  -٢
دام أفضل التكنولوجيا الكيماويات املؤذية والنفايات اخلطرة بطريقة أكثر سالمة بيئياً متضمنة استخ

  واملمارسات؛
ملي ونقل النفايات وضع وإعداد سياسة مالئمة ونظم سيطرة من أجل املواد املؤذية ذات االهتمام العا  -٣

اخلطرة عرب احلدود، وإنفاذها بالتوافق مع االلتزامات الدولية للدول، والتنفيذ الفاعل للسياسات 
  .واألنظمة لضبط النقل غري املشروع واإلغراق غري املقيد للنفايات اخلطرة

 
  

 )UNIDO(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  

  )SAICM (املصادقة على النهج اإلستراتيجي
 للمؤمتر العام عرب تبين القرار ١٢يف الدورة ) SAICM(رمسياً النهج اإلستراتيجي ) UNIDO(أقرت منظمة   -٤١

)17.Dec / GC 12 – بعيد توصية قرار جملس التنمية الصناعية ٢٠٠٧ديسمرب / يف السابع من كانون األول)١٥ املادة 
)7.Dec / IDB. 33 (مات ألمانة السر باالستناد إىل مذكرة معلو)IDB. 33 / 20.(  
  

  : على ما يلي٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١، والصادرة يف )GC. 12 / INF4(تنص وثيقة املؤمتر العام   -٤٢
  ).IDB. 33/ 20(لفت االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة   -أ

  ).IDB. 33 / Dec. 7(لفت االنتباه إىل قرار الس   -ب
النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيماويات كما ورد يف إعالن ديب حول اإلدارة الدولية إقرار   -ج

  .للكيماويات، وإستراتيجية السياسة اجلامعة، وخطة العمل العاملية
  .يف تنفيذ النهج اإلستراتيجي) UNIDO(دعم مشاركة منظمة   -د

  
  ).id?php.index/org.unido.www://http=074286(نظمة  ميكن إجياد وثيقة قرار املؤمتر العام على موقع امل-٤٣
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  )UNIDO(يف منظمة ) SAICM(األنشطة املخصصة لتنفيذ 
،  مبادرة الصناعات اخلضراءيف جمال تنفيذ اإلدارة السليمة للكيماويات يف إطار) UNIDO(بدأت جهود منظمة   -٤٤

واليت تستهدف أية صناعة التزمت خبفض التأثريات البيئية املتنوعة لعملياا ومنتجاا، وتقوم بذلك فعالً على أساس 
  .مستمر

  
على تعزيز الفعالية األكرب يف استخدام املوارد من قبل ) UNIDO(تركز مبادرة الصناعات اخلضراء ملنظمة   -٤٥

اض الكلفة، والصورة األفضل، وقيود التجارة الفنية األقل، األمر الذي سيكون الصناعات دف حتقيق االستفادة من اخنف
  :له تأثريات غري مباشرة

االستخدام األكثر فعالية للموارد الطبيعية الغالية والنادرة والذي سينتج رأس مال من أجل املزيد من   -أ
  .االستثمارات اليت ختلق فرص عمل، كما سيحسن توازنات التجارة

اخلط "يف قطاع اخلدمات البيئية ملساعدة صناعات ) وبالتايل أعمال جديدة(اد مؤسسات جديدة إجي  -ب
 .لتكون أكثر فعالية ونظافة" الرئيسي

  
أو / على وجه التخصيص، بتنفيذ عدد من الربامج اليت تشجع التكنولوجيـات النظيفـة و  UNIDOتقوم منظمة    -٤٦

نية لإلنتاج األنظف، برنامج بروتوكول مونتريال، مقاربة نقل التكنولوجيات السليمة برنامج املراكز الوط: املقاربة الوقائية
باالستناد إىل تنفيذ مقاربة اخلط األساسي      ) CSR(، تأجري املواد الكيميائية، املسؤولية االجتماعية املشتركة        )TEST(بيئياً  

، الربامج نوعية القطاع من أجل )POPs(لعضوية الثابتة ، التخلص من امللوثات ا)EMS(، نظم اإلدارة البيئية )TBC(الثالثي 
  .خفض نفايات املعاجلة وامللوثات النامجة عن قطاعات اجللد والنسيج باإلضافة إىل قطاعات أخرى، وغريها

 
 دولة نامية وانتقالية أنشئت فيها مراكز لإلنتاج األنظف وتتناول         ٤٠إن برنامج اإلنتاج األنظف ناشط حالياً يف          -٤٧

 بشكل رئيسي بناء القدرات ونشر املعلومات ضمن اجلهات املعنيـة  SAICMمشاركته يف جمال تنفيذ النهج االستراتيجي       
، إشراك كـل مـن      )SMEsوخباصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة     (ذات الصلة باإلنتاج األنظف، التنفيذ يف الصناعات        

قل التكنولوجيا الصديقة للبيئة عالوة على ذلك، فإن برنامج اإلنتاج املستخدمني النهائيني واملوردين، وتقدمي النصح حول ن
والعمل مـع   األنظف كان فاعالً يف تناول موضوع دورة حياة الكيماويات وتعزيز طرق الوصول إىل النفايات الصفرية                

 :وقـع وتوجـد معلومـات إضـافية علـى امل       . املؤسسات احلكومية على تطوير السياسة وحتسني اإلطـار القـانوين         
cp/org.unido.www.  
  

إن املشاركة القوية لربنامج اإلنتاج األنظف يف جمال إدارة الكيماويات انعكست يف اإلستراتيجية اجلديدة لتنفيذ   -٤٨
د بشكل مشترك مع برنامج األمم املتحدة الربنامج اخلاص باإلنتاج األنظف والفعال املوارد يف الدول النامية واالنتقالية واملع

تركز إستراتيجية الربنامج على أربع أولويات رئيسية إحداها اإلنتاج األنظف واإلدارة السليمة البيئية للمواد . للبيئة
  .والنفايات اخلطرة متضمنة تأجري املواد الكيميائية، والسالمة الكيميائية وتقييم اخلطر

 
 ٢٠٠٥ مارس/، وبالتعاون مع وزارة البيئة النمساوية يف آذار       UNIDOألنظف العاملي ملنظمة    قام برنامج اإلنتاج ا     -٤٩

ومتثل مناذج عمل تـأجري     . بإطالق مشروع لتعزيز مناذج عمل خاصة بتأجري املواد الكيميائية يف الدول النامية واالنتقالية            
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وإن جوهرها الرئيسي . ياسات الدولية للقطاع الكيميائياملواد الكيميائية مقاربة جتديدية لالستجابة للتغريات العاملية يف الس
هو التحول يف النموذج بعيداً عن التركيز على حجم املبيعات املتزايد من الكيماويات حنو مقاربة ذات قيمة مضافة وخدمة 

ظروف االستخدام وإعادة   املنتج ال يبيع املادة الكيميائية فحسب وإمنا الفائدة املرافقة واملهارة وهذا يرتبط ب            . موجهة أكثر 
التدوير والتصرف باإلضافة إىل ذلك، فإنه يف حني تقف مسؤولية املنتج يف النموذج التقليدي عند بيع املادة الكيميائيـة،         

وتظهر اخلـربة   . يبقى املنتج يف املقاربة احلالية مسؤوالً خالل كامل أطوار االستخدام واملعاجلة والتصرف وإعادة التدوير             
 الدول النامية واالنتقالية أن تطبيق هذه النماذج اجلديدة يساهم يف خفض االستخدام غـري اـدي وفـرط                   احملرزة يف 

  .االستهالك للكيماويات ويساعد الشركات لتعزيز أدائها وفعاليتها االقتصادية
 

دي يف جمـاالت     مسامهة فاعلة يف شراكة الزئبق العاملية حيث تولت املنظمة الدور القيا           UNIDOقدمت منظمة     -٥٠
 الذهب احلريف األنظف واليت تعزز أيضاً نديالتعدين احلريف للذهب والزئبق من خالل إدخال تكنولوجيات استخالص وتع

إنتاج الذهب وقطاع التعدين احلريف، وتنفيذ التدريب ومحالت التوعية، واملساعدة يف حتسني السياسة الوطنية والدوليـة                
  . وإدخال برامج املراقبة الصحية والبيئية أو االستمرار فيهالتعدين الزئبق والذهب احلريف،

 
.  سامهت يف تغطية تنفيذ ثالثة جماالت رئيسية للتـدخل     استكهومل يف تنفيذ اتفاقية     UNIDOإن مشاركة منظمة      -٥١

ملتطلبـات   دولة يف إعداد خطط التنفيذ الوطنية اخلاصة ا، تلبية           ٤٠ حىت اآلن مبساعدة أكثر من       UNIDOحيث قامت   
 بإعداد وتطوير مبادرات تعزز بناء القدرات للحكومات واملؤسسات القطاعيـة باإلضـافة إىل    UNIDOوتقوم  . االتفاقية

) BAT( يتمثل يف تعزيز اجتذاب أفضل التقنيات املتاحـة          UNIDOجهات معنية أوسع، وهناك عنصر جوهري يف عمل         
ثالً، عرض مشاريع الختبار املالءمة احمللية للطرائق والتكنولوجيـات         يف الصناعة عرب م   ) BEP(وأفضل املمارسات البيئية    

 .املبتكرة
  

  .SAICMاألنشطة املربجمة يف إطار برنامج اإلقالع السريع للنهج االستراتيجي 
 بتعزيز دعمها للدول النامية واالنتقالية يف صياغة وتنفيذ مشاريع تقدم إىل اللجنـة التنفيذيـة                UNIDOقامت    -٥٢

 االئتمان املنبثقة عن برنامج اإلقالع السريع للنهج االستراتيجي، باعتبارها وكالة تنفيذية ويف الـشراكة مـع                 لصندوق
  .الوكاالت التنفيذية األخرى

 
جرى حىت اآلن إقرار أربعة مشاريع تستهدف األولويات النوعية الوطنية لتنفيذها من قبل املنظمـة، وتـستفيد       -٥٣

  . الذي تقوم به مراكز اإلنتاج األنظف يف جمال تقدمي التسهيالت واملساعدة الفنيةغالبية املشاريع من الدور
 

 دف املشاريع إىل تنفيذ حتليل لدورة حياة املواد واملنتجات الكيميائية ذات األولوية يف السلفادور، وإنشاء آليات                 -٥٤
صياغة ج متكامل لإلدارة الوطنية للكيماويات يف    بريو، و اإلدارة السليمة للكيماويات يف     تنسيق بني املؤسسات يف جمال      

 أيضاً  UNIDOتقوم منظمة   . أورغواييف  ) مثل مصابيح الزئبق  (الزئبق  السودان، والتداول اآلمن للمنتجات احلاوية على       
ا والفيليبني، بدور داعم يف اثنني من املشاريع اإلقليمية يف جمال تعديل الذهب احلريف وذلك على التوايل يف كل من كمبودي

  .ويف بوليفيا وبريو
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 )UNITAR(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

  
يقوم برنامج إدارة الكيماويات والنفايات ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث بدعم بناء القدرات يف الـدول           -٥٥

 حلماية صحة اإلنسان والبيئة من الكيماويات النامية واالنتقالية يف نطاق واسع من ااالت ذات الصلة بالنهج االستراتيجي
 :والنفايات السامة وهذا يشمل

 توفري اإلرشادات والتدريب والدعم الفين ملساعدة الـدول يف          –املرتسمات الوطنية لإلدارة الكيميائية      •
 يماويات؛فنية لإلدارة السليمة للكتقييم البىن التحتية احلالية هلا، القانونية واملؤسساتية واإلدارية وال

 مساعدة –برامج وطنية متكاملة إلدارة الكيماويات والنفايات /مشاريع وطنية رائدة للنهج االستراتيجي •
الدول إلنشاء وتعزيز إطار تعاوين على املستوى الوطين ميكن أن يوفر األساس لعمل فاعـل ومنـسق                 

إىل تنفيذ االتفاقات واملبادرات الدولية     لتناول أولويات اإلدارة الوطنية للكيماويات والنفايات باإلضافة        
 والنفايات؛ذات الصلة بالكيماويات 

بناء القدرات والتدريب املتخصص والذي يتناول مثالً النظام املتوائم عاملياً لتصنيف الكيماويات وومسها  •
)GHS(      سجالت انبعاث ونقل امللوثات ،)PRTR(        يـة  ، صنع القرار املتعلق بإدارة اخلطر وتنفيـذ اتفاق

 .استكهومل
 

كيان يف إطار صندوق ائتمـان برنـامج        / دولة ٥٠ هو الوكالة الدولية املنفذة ملشاريع مع        UNITARإن معهد     -٥٦
وهو يواصل تقدمي املساعدة يف جمال إعداد وتنفيـذ املقترحـات           ) QSPTF(اإلقالع السريع اخلاص بالنهج االستراتيجي      

حتديث مرتسم وطين، تطوير القدرات الوطنية يف /يد من هذه املشاريع تطوير   يشمل العد ). QSPTF(املقدمة إىل الصندوق    
وتشمل . ، تقييم وعقد ورشة عمل وطنية لوضع النهج االستراتيجي يف سلم األولويات           SAICMجمال النهج االستراتيجي    

هج االستراتيجي، وسجالت تطوير قاعدة بيانات وطنية إلدارة الكيماويات، وسياسات وطنية لتنفيذ الن: األنشطة األخرى
 يف مجيـع    UNITARإضافة إىل ذلك شارك معهد      ). GHS(، وأنشطة متكني لتنفيذ نظام      )PRTRs(انبعاث ونقل امللوثات    

االجتماعات اإلقليمية املنعقدة حىت اآلن يف جمال النهج االستراتيجي، وهو على استعداد أيضاً لبحث إمكانية توفري دعـم     
  . ليمية املستقبليةإضايف لالجتماعات اإلق

 
 علـى  – وترتانية نماب، منغوليا، باكستان، يالروس ب– بتنفيذ مخسة مشاريع وطنية رائدة UNITARيقوم معهد     -٥٧

، وذلك مبساعدة مالية من احلكومـة       SAICMيف جمال تنفيذ النهج االستراتيجي      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(مدى ثالث سنوات    
اخلاص بالنهج االستراتيجي وسوف يتم إعالم املـؤمتر الثـاين          ) QSP( السريع   السويسرية كمسامهة يف برنامج اإلقالع    

ICCM-2بالتقدم احملرز .  
 

 بدعم الشبكة الدولية للتخلص من UNITARلدعم اخنراط اتمع املدين يف تنفيذ النهج االستراتيجي، يقوم معهد   -٥٨
دية موجهة للمنظمات غري احلكوميـة يف جمـال النـهج    دف تطوير ونشر مواد إرشا ) IPEN(املبيدات العضوية الثابتة    

ع اتمع   بدور الوكالة الدولية املنفذة ملشرو     QSPTF، كجزء من دعمه لصندوق      UNITARكما يقوم معهد    . االستراتيجي
  .ريغستان وجورجياغقرياملدين يف كازاخستان و
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تعديل أو / بتطويرUNITAR، يقوم معهد  وأنشطة التمكنيSAICMدف دعم التنفيذ الوطين للنهج االستراتيجي   -٥٩
تطوير تقييم للقدرات من أجل اإلدارة السليمة للكيماويات : إجراء اختبار مرشد لعدد من املواد املوجهة الرئيسية، متضمنة

لتقييم ، إعداد مرتسم وطين )متاح باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية (SAICMوالتنفيذ الوطين للنهج االستراتيجي 
والـذي  (البنية التحتية الوطنية إلدارة الكيماويات، وتطوير واستدامة برنامج وطين متكامل لإلدارة السليمة للكيماويات        

وقد جيري أيضاً تطوير مواد أخرى موجهـة حـول          ). SAICMسيشكل أيضاً األساس لتطوير توجيهات إضافية لتنفيذ        
وقد قـام معهـد     ). ٢٠٠٩لعام   (SAICM على تطوير خطط تنفيذ      مسائل ذات صلة تشمل وثيقة إرشادات للمساعدة      

UNITAR          باالستناد إىل املواد واملعلومات اخلاصة جبميع املنظمات األخرى لربنامج IOMC التنفيـذ  "، بتطوير وثيقة حول
" IOMCج  دليل ملواد التدريب والتوجيه واملوارد للمنظمات املـشاركة يف برنـام          : SAICMالوطين للنهج االستراتيجي    

  ).متوافر حالياً باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية(
 
بالـشكل  " مكتبات عملية" حالياً عدداً من اخلدمات الداعمة لبناء القدرات تشمل توفري UNITARوينفذ معهد    -٦٠

ية  عاملThematicوتنظيم ورشات عمل ) PRTR، سجالت GHSمرتسمات وطنية، نظام (اإللكتروين حول مسائل متنوعة 
لتسهيل تبادل اخلربات وحتديد اخلطوات العملية اليت ميكن للدول أن تتخذها ملعاجلة مواضيع حمـددة لـإلدارة الوطنيـة       

  .للكيماويات بصورة منهجية
 
حول السيطرة، ومشاركة اتمع املدين وتعزيز الشراكات مـن أجـل إدارة    هامة وقد جرى عقد ورشة عمل  -٦١

حيث تناولت  ) ٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ٢١-١٠(، وذلك يف جنيف     SAICMيذ النهج الوطين    الكيماويات والنفايات وتنف  
مسائل تتعلق بالنهج االستراتيجي، كما كان هلا دور احلدث البارز املمهد للمشاريع الوطنية الرائدة للنهج االسـتراتيجي         

تنوعة متثل احلكومات واملنظمات  شخص من أطياف واسعة وم١٠٠وقد شارك يف أعمال الورشة أكثر من ). انظر أعاله(
غري احلكومية وجمموعات الصناعة، واملنظمات املشتركة بني احلكومات ، ومنظمات العمل باإلضافة إىل جهات أكادميية،    

) (OPCWبينما مشلت اجلهات الراعية والشريكة كالً من احلكومة السويسرية، ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة                 
 .html.10tw/tw/cwm/org.unitar.www://http : للحصول على املزيد من املعلومات.IOMCيف برنامج واملنظمات املتعاونة 

 
 رمسياً، وهذا   SAICM باملصادقة على النهج االستراتيجي      UNITAR، قام جملس أمناء معهد      ٢٠٠٦ لبريأ/ يف نيسان  -٦٢

وميكن احلصول علـى    . ان املشاركة املستمرة للمعهد كشريك يف طور تنفيذ النهج االستراتيجي         سوف يساعد على ضم   
  .cwm/org.unitar.www://http :نسخة من املصادقة كما وردت يف سجل االجتماع من املوقع

 
 

 )WHO(منظمة الصحة العاملية 
  

 SAICMالستراتيجي املصادقة على النهج ا
بتنسيق املشاركة الفاعلة لشركائها يف العامل يف جمال الصحة، يف تطـوير            ) WHO(قامت منظمة الصحة العاملية       -٦٣

، مستحثة الدول األعضاء على أن تدخل باعتبارها مسألة السالمة الكيميائية، وقد أدى هذا  SAICMالنهج االستراتيجي 
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صحة العاملية يف املناقشات واالجتماعات التمهيدية اإلقليمية حول النهج االستراتيجي          إىل سلسلة من مسامهات منظمة ال     
  .متضمنة حتديد األولويات يف القطاع الصحي

 
وقـد  . ٢٠٠٦ ويما/يف أيار ) WHA(لقد جرت دراسة النهج االستراتيجي املنجز من قبل مجعية الصحة العاملية              -٦٤

أن تدخل يف اعتبارها اجلوانـب      : راتيجي وطالب الدول األعضاء مبا يلي     بالنهج االست ) WHA59.15(رحب قرار اجلمعية    
الصحية للسالمة الكيميائية لدى التنفيذ الوطين للنهج االستراتيجي، وأن تتشارك يف اجلهود املبذولة علـى املـستويات                 

الستراتيجي الوطين، من القطاع الوطنية واإلقليمية والدولية لتنفيذ النهج، وأن تقوم بتسمية عنصر ارتباط من أجل النهج ا     
وقد تضمن القرار الطلب إىل املدير      . الصحي حيثما يكون ذلك مالئماً دف استمرار التواصل مع منظمة الصحة العاملية           

العام ملنظمة الصحة العاملية تسهيل تنفيذ النهج االستراتيجي من قبل القطاع الصحي، مع التركيز على العناصر ذات الصلة 
  .نسانبصحة اإل

 

  أولويات القطاع الصحي
إن أولويات القطاع الصحي املفصلة واليت جرى تأييدها من قبل منظمة الصحة العامليـة خـالل مفاوضـات                  -٦٥

SAICMوانعكست يف استراتيجية السياسة اجلامعة وخطة العمل العاملية، ميكن إجيازها بالعناوين الرئيسية التالية : 
  وتفسريها وتطبيقها؛لى الوصول إىل املعرفة العلميةفعاليات عمل لتحسني القدرة ع •
 ملء الثغرات يف املعرفة العلمية؛ •
 اً من أجل تقييم اخلطر الكيميائي؛تطوير طرق متوائمة عاملي •
 ومراقبة تقدم   تطوير أفضل الطرق لتحديد تأثريات الكيماويات على الصحة، ووضع األولويات للعمل           •

 النهج االستراتيجي؛
 ممات واحلوادث الكيميائية؛لدول يف جمال التعامل مع التسبناء قدرات ا •
 كل نوعي إىل صحة األطفال والعمال؛االستراتيجيات املوجهة بش •
 لكيماويات الثابتة وعالية السمية؛العمل إلجياد بدائل ل •
 .االستراتيجيات اليت تستهدف الوقاية من االعتالل الصحي واملرض نتيجة التعرض للكيماويات •
 

م منظمة الصحة العاملية بتقدمي تقارير دورية إىل أمانة سر النهج االستراتيجي حول أنشطتها املخطـط هلـا              تقو  -٦٦
تعكس هذه التقارير وضع برامج العمل املنسقة مـن  . واحلديثة يف أي من جماالت األولوية هذه ذات الصلة بالكيماويات        

 .ليمية، وحتدد جمال فرص التعاونقبل املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية واملكاتب اإلق

 أمانة سر النهج االستراتيجي توفري
، تسلمت منظمة الصحة العاملية دورها القيادي يف أمانة سر النهج االستراتيجي ٢٠٠٧ من عام سبتمرب/يف أيلول  -٦٧

 الصادر عن I/1fجي، والقرار  من استراتيجية السياسة اجلامعة للنهج االستراتي٢٩يف جمال خربا اخلاصة وفقاً لبنود الفقرة 
  .(ICCM)املؤمتر الدويل إلدارة الكيماويات 
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  اشتغال القطاع الصحي بالنهج االستراتيجي
 حول النهج االستراتيجي علـى  59.15بعد إقرار النهج االستراتيجي، قامت منظمة الصحة العاملية بتعميم القرار        -٦٨

 يف القطاع الصحي يف الدول األعضاء، مع لفت االنتباه إىل احلاجة لضمان مكاتبها اإلقليمية لتوزيعه على عناصر االتصال 
مشاركة متعددة القطاعات لتشجيع االخنراط يف عمليات تنفيذ النهج االستراتيجي، ونشر مواد توجيهية وعملية لربنامج               

 القدرات اليت تعكس األولويـات      اإلقالع السريع اخلاص بالنهج االستراتيجي، واملساعدة يف حتديد األنشطة البدئية لبناء          
  .احملددة للقطاع الصحي

 
تقوم منظمة الصحة العاملية بالعمل مع القطاع الصحي عرب منظمات غري حكومية لتعزيز مـشاركة القطـاع                   -٦٩

طاع اجلهات الفاعلة يف شبكاا العاملية ملراكز السموم يف الق  : الصحي يف تنفيذ النهج االستراتيجي وتشمل هذه املنظمات       
الصحي، عمليات اإلنذار واالستجابة يف حاالت الطوارئ من أجل احلوادث ذات الشأن الصحي العام، اجلهات القائمة                

واالحتاد الدويل للسموميات   ) IUPAC(على تقييم اخلطر، اجلهات العلمية مثل االحتاد الدويل للكيمياء النظرية والتطبيقية            
)IUTOX(ت عالقات رمسية مع منظمة الصحة العاملية، باإلضافة إىل منظمات أخرى ذا.  
 
وقد سامهت منظمة الصحة العاملية ومكاتبها اإلقليمية يف االجتماعات اإلقليمية وحتت اإلقليمية اخلاصة بالنـهج        -٧٠

االستراتيجي يف كل من أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا والباسيفيك وأمريكا الالتينية ودول الكـارييب، ويف                
اليابـان، أمريكا، سويسرا، كندا، أوستراليا، النـرويج،       (اجتماعات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وجمموعة دول         

، كما عملت منظمة الصحة العاملية مع نظرائها اإلقليميني يف جنوب شرق آسيا وغـرب   EU-JUSSCANNZ) نيوزيلندا
آسيا والباسيفيك وجمموعة عمله الفنية حول املواد الكيميائية، معلنة         الباسيفيك يف إعداد منتدى وزراء الصحة والبيئة يف         

بشكل مماثل، فقد عمل املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العامليـة         ). SAICM(عن مبادرة التنمية يف تنفيذ النهج االستراتيجي        
يف أفريقيا لعقد املؤمتر األول لوزراء بشكل مشترك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية   

، وقـد أقـر   )٢٠٠٨ طسسغأ/ آب٢٩-٢٦(الصحة والبيئة يف أفريقيا والذي انعقد يف ليربيفيلي، الغابون خالل الفترة  
املؤمتر إعالن ليربيفيلي والذي يلزم احلكومات يف املنطقة األفريقية باختاذ اإلجراءات الالزمة حلفز التغـيريات الـسياسية                 

ية واالستثمارية الضرورية الواجب تنفيذها ألمثلة التضافرات بني قطاعات الصحة والبيئة والقطاعات األخرى             واملؤسسات
وهذا سوف يشتمل على إنشاء شبكة أفريقية جديدة ملراقبة األمراض املعدية وغري املعديـة، وخباصـة ذات         . ذات الصلة 

  .احملددات البيئية منها
 
 مع أمانة سر النهج االستراتيجي يف اإلعداد والتحضري للدورة الثانية للمؤمتر الدويل             تعمل منظمة الصحة العاملية     -٧١

حول إدارة الكيماويات، وخباصة طاولة مستديرة حول الصحة العامة والبيئة وإدارة الكيماويات للمسامهة يف حيز عايل                
  .املستوى من املؤمتر

 
 من الدول وهيئات اتمع املدين يف تطوير تطبيقـات لـدعم       تواصل منظمة الصحة العاملية العمل مع شركائها        -٧٢

صندوق ائتمان برنامج اإلقالع السريع اخلاص بالنهج االستراتيجي، وهي على استعداد للمـشاركة يف املـشاريع ذات                 
  .جماالت العمل املتوافقة مع برامج عملها وخرباا
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، جرى إقرار أربعة مشاريع SAICM QSPللنهج االستراتيجي يف الدورات اخلمس األوىل لربنامج اإلقالع السريع   -٧٣

هناك مشروعان حول الدعم الفين لتعزيز القـدرات الوطنيـة     . حبيث تكون منظمة الصحة العاملية هي الوكالة املنفذة هلا        
 ويف سـرييالنكا،  لإلدارة السليمة للعوامل املسرطنة الصناعية ذات األولوية، من املزمع تنفيذمها يف إندونيسيا وتايالنـد،   

وهناك مشروع حول إعادة تدوير والتخلص من الشبكات املعاجلة مببيدات احلشرات املستخدمة للسيطرة علـى نواقـل       
اجلراثيم، من املزمع تنفيذه يف مدغشقر، باإلضافة إىل مشروع لتعزيز القدرات الوطنية لإلدارة السليمة للمبيدات الصحية                

وتقوم منظمة الصحة العاملية أيضاً بدعم مشروع سيجري تنفيذه من قبل أمانة سـر              . ملغربالعامة من املزمع تنفيذه يف ا     
اتفاقية بازل دف تعزيز قدرات ساحل العاج يف السيطرة على عمليات النقل عرب احلدود للنفايات والكيماويات اخلطرة               

  . البيئية األخرى ذات الصلة متعددة األطرافواالتفاقات) WHO ،2005(يف إطار اتفاقية بازل والقوانني الصحية الدولية 
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  IOMCدعم النوعي من املنظمات املراقبة لربنامج ال  -خامساً 
  

 )UNDP(الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
  
يقوم الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بتعزيز اإلدارة السليمة للكيماويات كمكون هام يف اجلهود العاملية خلفـض     -٧٤

 على أمهية تناول مسائل ذات صلة بـإدارة   UNDPوبالتوافق مع دوره كشبكة تنمية لألمم املتحدة، يؤكد برنامج          . الفقر
الكيماويات والتلوث املرتبط بالكيماويات يف الدول النامية عرب تشجيع إدماج مشاريع إدارة الكيماويات الـصارمة يف                

 أيضاً مع الدول لتحديد UNDPويعمل برنامج . MDGنمية األلفية خطط وسياسات التنمية الوطنية املستندة إىل أهداف الت
  .موارد ومصادر التمويل الضرورية لتحسني نظم إدارة الكيماويات لديها لتحقيق النتائج املرغوبة

 
 بدعم عملية تطوير النهج االستراتيجي من خالل املشاركة واملسامهة يف االجتماعـات             UNDPوقد قام برنامج      -٧٥

 هو عضو يف    IOMC باإلضافة إىل    UNDP، وإن برنامج    (ICCM)ة باإلضافة إىل املؤمتر الدويل إلدارة الكيماويات        التمهيدي
  .جلنة تنفيذ برنامج اإلقالع السريع للنهج االستراتيجي واهليئة التنفيذية له

 
ه اخلاصة بالكيماويـات   بإعادة تنظيم براجمUNDPعالوة على ذلك، ومع إقرار النهج االستراتيجي، قام برنامج         -٧٦

لتعزيز دعمه للدول يف جمال تنفيذ النهج االستراتيجي حبيث تنعكس أولويات النهج االستراتيجي بشكل مالئم وكاف يف             
واستجابةً لألولويات الواردة يف استراتيجية السياسة اجلامعة، واألنشطة الواردة سلفاً . استراتيجيته اخلاصة باملساعدة الفنية

  :عمل العاملية، يقوم برناجمه اخلاص بدعم تنفيذ النهج االستراتيجي بتوفري املساعدة يف ااالت التاليةيف خطة ال
 
وتنفيـذ النـهج االسـتراتيجي    ) SMC(دعم جهود الدول إلدماج أولويات اإلدارة السليمة للكيماويات       -٧٧

SAICMائية لأللفية  يف عمليات ختطيط التنمية الوطنية املستندة إىل األهداف اإلمنMDG.  
)mainstreamingsmc/chemicals/org.undp.www://http(  

مشاريع رائدة تستهدف توفري املساعدة والتوجيه للدول يف جهودها إلدماج تنفيذ النهج االستراتيجي يف               •
: ئـة حالياً تنفيذ مشاريع بالشراكة مع برنامج األمـم املتحـدة للبي     وجيري  . خطط التنمية الوطنية لديها   

باإلضافة إىل ذلك، فقد مت     . ندا وزامبيا دونيا اليوغوسالفية السابقة، أوغ   قكمبوديا، إكوادور، مجهورية م   
 .، وبليز وهندوراس وليبرييامشاريع إدماج مماثلة يف بيالروسإقرار التمويل لتنفيذ 

يف اخلطط والسياسات املستندة إىل األهداف      ) SMC(إلدارة السليمة للكيماويات    دليل فين إلدماج ا    •
يهدف الدليل إىل مساعدة احلكومات الوطنية والفرق الوطنية لألمـم املتحـدة            . MDGاإلمنائية لأللفية   

إلدراك وتقييم الفرص من أجل إدماج اإلدارة السليمة للكيماويات يف خطط وسياسات ومشاريع التنمية              
 .لوطنية املستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفيةا

 واليت تسعى ملساعدة الدول لتحـسني  UNDP) وUNEP(مبادرة الشراكة بني برناجمي األمم املتحدة  •
 . باالعتماد على خربات وقدرات كلتا الوكالتنيإدارة الكيماويات لديها
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 ذات MEAs)(التفاقيات البيئية متعددة األطراف دعم الدول يف جهودها لتحقيق األهداف الواردة يف إطار ا  -٧٨
 الصلة بالكيماويات

 .)htm.montrealprotocol/chemicals/org.undp.www://http( نبروتوكول مونتريال حول املواد اليت تستنفد طبقة األوزو •
مج اإلمنائي لألمم املتحدة مع القطاعات العامة واخلاصة يف الدول النامية ملساعدا على التخلص من               يعمل الربنا 

وباملوافقات التراكمية على . املواد الكيميائية اليت تستنفد طبقة األوزون واالستجابة ألهداف بروتوكول مونتريال
ت املنفذة لكل مـن الـصندوق متعـدد       إحدى الوكاال  UNDP مليون دوالر أمريكي، يعد برنامج       ٥١٦مبلغ  

  :، وهو يقوم بتقدمي املساعدات عرب الطرق التالية)(GEFاألطراف ومرفق البيئة العاملي 
  
تطوير سياسات وبرامج أكثر فاعلية مبا يتوافق مع األهداف اخلاصة بالتخلص من املواد املستنفدة لألوزون                •

)ODS.( 
 .ج الوطنيةمشاريع التعزيز املؤسسايت، وتطوير الربام •
 وأنشطة مرافقـة  HCFC (HPMP)إعداد خطط إدارة إليقاف إنتاج مركبات اهليدرو كلورو فلورو كربون  •

 . يف خمتلف القطاعات، باإلضافة إىل إعداد خطط وطنية وقطاعيةHCFCللتخلص من مركبات 
ملية تدريبية، ووسـائل  توفري الدعم الفين ونشر املعلومات املتعلقة بالبدائل الصديقة لألوزون عرب دورات ع  •

 .إيضاح ميدانية، وتأكيد صالحية تكنولوجيات حديثة ناشئة عرب مشاريع رائدة
توفري اخلدمات واليت تشمل املساعدات املالية والفنية مبا يتيح للمؤسسات واحلكومات تبين وإقرار عمليات               •

 .ناخإنتاج بديلة وتكنولوجيات صديقة للبيئة تستهدف محاية كل من األوزون وامل
 .املساعدة يف حتديد مبادرات متشابكة مبنية على التعاون املشترك •
 .املساعدة يف حتديد فرص متويل وشركاء متويل لتغطية كلفة بعض املشاريع •

 
  )POPs )htm.pops/chemicals/org.undp.www://http حول امللوثات العضوية الثابتة استكهوملاتفاقية  •

، مبساعدة الدول GEF)(يقوم الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة باعتباره إحدى الوكاالت املنفذة ملرفق البيئة العاملي           
 والتخلص منها، يف إطار     POPsالنامية والدول ذات االقتصاديات االنتقالية على خفض امللوثات العضوية الثابتة           

 املقرة سابقاً، كما سـيجري      POPs مليون دوالر يف مشاريع      ٨٠ويدير الربنامج مبلغاً قدره     . استكهوملتفاقية  ا
 : دولة لدعم بعض األنشطة مثل٤٠ مليون دوالر أخرى إىل أكثر من ٢٠تسليم 

 .ونشر أفضل املمارسات) NIP(تطوير برنامج اخلطة الوطنية للتنفيذ  •
وتطوير وإنفاذ القوانني واألنظمة، واملساعدة يف تطوير وتنفيذ املشاريع ) NIP(ذ تعزيز القدرات يف جمال تنفي    •

 .ذات الصلة خبفض امللوثات العضوية الثابتة والتخلص منها
، واإلدارة السليمة والتـصرف     POPsاملساعدة الفنية واملالية يف جمال إدخال بدائل امللوثات العضوية الثابتة            •

ومبيدات الديوكسينات والسيطرة علـى انبعاثـات       ) (PCBsينيل عديدة الكلور    النهائي مبركبات ثنائي الف   
 .الفورانات و التلوث

تبادل التجارب وتعلم الدروس، وعرض التكنولوجيات واملمارسات املستحدثة خلفض امللوثات العضويات            •
 . مثل التكنولوجيات عدمية االحتراقPOPsالثابتة 

 .يجياألنشطة ذات الصلة بالنهج االسترات •
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   خفض التلوث الكيميائي للبحريات واألار واملياه اجلوفية والشواطئ واحمليطات والوقاية منه  -٧٩
)html.iw/portfolio/05/gef/org.undp.www://http( 

 
ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واخلاص مبرفق البيئة العاملي، يركز         من ملف املياه الدولية الضخم ل     %) ٥٠(إن جزءاً كبرياً    

تتناول املشاريع . بشكل قوي على خفض التلوث الكيميائي ألحواض األار والبحريات والنظم البيئية البحرية التشاركية        
الدانوب إىل التلوث بالزئبق    /جماالً واسعاً للتهديدات بالتلوث الكيميائي، من التلوث باملغذيات يف حوض البحر األسود             

وجيري تقدمي الدعم . نتيجة تعدين الذهب احلريف إىل التلوث الصناعي الناجم عن الصناعات الصغرية يف حوض ر دنيربو
اخلاص ببناء القدرات يف جماالت خمتلفة مثل حتليل املشكلة ووضع األولويات، واإلصـالحات القانونيـة والـسياسية                 

  .التكنولوجيات واملمارسات املستحدثة خلفض التلوث، وإنشاء نظم مراقبة وكشفواملؤسساتية، وعرض 
)html.water_international_sub/action_of_areas_focal_undpgef/gef/org.undp.www://http(  
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 البنك الدويل

  
واليت دف إىل التخلص مـن الفقـر        ) MDGs(فية  يركز عمل البنك الدويل على حتقيق األهداف اإلمنائية لألل          -٨٠

إن ضمان اإلدارة السليمة للكيماويات هو عنصر هام يف هذه األجندة بافتراض االرتباطات احلرجة بني . والتنمية املستدامة
. والصناعةإنتاج واستخدام وانبعاثات الكيماويات والقطاعات الرئيسية لالقتصاديات النامية واليت تشمل الزراعة والطاقة           

وإن الدعم املتنامي للبنك لشركائه من الدول النامية عرب قروض املشاريع، واخلدمات التحليلية واالستشارية، والشراكات        
ودف تعزيز الفهم العـام للحاجـة إىل إدارة متكاملـة           . العاملية يشمل يف الغالب املبادرات املستندة إىل الكيماويات       

ين وخلق البيئة املؤدية لنتائج مستدمية، فإنه من اهلام واحليوي اإلدراك املستمر لالرتباط بني للكيماويات على املستوى الوط
  . وبقية جمتمع اإلدارة الدولية للكيماوياتSAICM والنهج االستراتيجي IOMCاملواد الكيميائية والتنمية يف عمل برنامج 

  
  أنشطة املشاريع املتعلقة بإدارة الكيماويات

مل مشروع البنك الدويل غالباً مع برنامج العمل اخلاص باملواد الكيميائية يف قروض الزراعة، والتنمية               يتوافق ع   -٨١
لقد قام البنك بإنشاء سياسات محاية تضمن إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي واختـاذ             . الريفية والبنية التحتية السوية   

ملبيدات تتمسكان بااللتزامات الدولية للدولة يف إطار املعاهدات البيئية         هناك سياستان هامتان بشأن ا    . اإلجراءات املالئمة 
كما يوجد أيضاً مشروعان يعمالن بشكل مباشر إلدمـاج         . متضمنة االتفاقيات الرئيسية اهلامة املستندة إىل الكيماويات      

 للزئبق الناجم عن تعـدين    إدارة الكيماويات يف استراتيجيات وبرامج ومشاريع املساعدات الوطنية، مثل خفض التعرض          
 .الذهب يف غانا وترتانيا وخفض الزرنيخ يف موارد املياه يف بنغالدش واهلند

  
  بناء القدرات من أجل عملية اإلدماج : اخلدمات التحليلية واالستشارية

 التنميـة  أو خطـط ) PRSPs(إن عملية إدماج القضايا البيئية والصحية يف االستراتيجيات الوطنية خلفض الفقر       -٨٢
ويبدأ جزء كبري من مساعدة البنك للدول بعمل حتليلي واستـشاري لتـوفري             . الوطنية، تعتمد بشكل كبري على املعرفة     

. األساس لتحديد األولويات االستراتيجية البيئية والصحية وإعالن حوار السياسات والقرارات خبصوص املشاريع والربامج  
ساعدة الوطنية للبنك واليت تشكل األساس ملساعدات التنمية للبنك، ومن األمثلة وهذه أيضاً تندرج ضمن استراتيجيات امل

املواد على أنشطة جمموعة البنك الدويل التحليلية واالستشارية واسعة النطاق املرتبطة بالكيماويات، نشر التقارير اخلاصة ب
ه، واملبادئ التوجيهية لوقاية من التلوث وخفضالسامة والفقر وإيقاف استخدام الرصاص يف الغازولني، والكتيب اخلاص با

  . حول الصحة والسالمة البيئية إلجناز إدارة التلوث الصناعي يف املشاريع
  

  الشركات العاملية حول القضايا املتعلقة بالكيماويات
يل الـالزم   يقوم البنك الدويل بتعزيز الشراكات اهلامة من خالل مرفق منح التنمية اخلاص به والذي قدم التمو                 -٨٣

، ومن خالل املبادرات العديدة مثل مبادرة دحر املالريا والـيت تلعـب فيهـا إدارة               SAICMلتطوير النهج االستراتيجي    
وقد اكتسب البنك أيضاً خربة هامة يف املشاريع واألنشطة املتعلقة بالكيماويات كوكالة منفذة يف إطار . الكيماويات دوراً

إن طبيعة عمل البنك الدويل تضعه يف موقـع  .  متعدد األطراف ألكثر من مخس عشرة سنةمرفق البيئة العاملي والصندوق   
فريد ومتميز إلدارة املوارد املالية وتطوير برامج متشابكة، وزيادة نطاق فعالية االستثمارات من أجل املبادرات احلامسة لكن 
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تعاون مشترك ضمن االتفاقيات البيئية متعـددة  ناقصة التمويل بشكل منوذجي لذلك فهو يركز اآلن على إنشاء عالقات     
لتطوير مشاريع مستحدثة تزيد الفوائد البيئية العامة إىل احلد األقصى مـن            ) MEAs(األطراف املستندة إىل الكيماويات     
ومن األمثلة نذكر املشروع العاملي الستبدال املربدات والذي يـستهدف خفـض            . خالل جتنيد مصادر التمويل املتعددة    

 والصندوق متعدد األطـراف  (GEF) باستخدام مرفق البيئة العاملي CO2نبعاثات لكل من املواد اليت تستنفد األوزون و         اال
)MLF( وآلية التنمية النظيفة ،(CDM)ومتويل القطاع اخلاص .  
  
 :للحصول على املزيد من املعلومات واالرتباطات مع مواقع للبنك الدويل ذات صلة بالكيماويات، انظر  -٨٤

www.worldbank.org/sustainabledevelopment 

__________  

http://www.worldbank.org/sustainabledevelopment

