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The project “Capacity Building for Integrated and Sustainable Chemicals and Hazardous 
Waste Management” was developed with the technical assistance of the United Nations 
Institute for Training and Research (UNITAR) and the financial support of the Strategic 
Approach to International Chemicals Management (SAICM) Quick Start Programme 
Trust Fund. 
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النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد
 )SAICM( الكيميائية 

اأ�صبح اإنتاج املواد الكيميائية من اأكرب القطاعات االقت�صادية واأكرثها رواجًا يف 

العامل نظرًا اإىل انت�صار ا�صتعمالها يف كل القطاعات ال�صناعية والنفطية وغريها، 

واعتماد املجتمع املعا�صر عليها يف �صتى عمليات الت�صنيع واالإ�صتخدامات تقريبًا. 

ومع ذلك، بات من ال�صروري اإحالل التوازن بني الت�صليم بالدور االأ�صا�صي الذي 

توؤديه هذه املواد واإ�صهامها يف التنمية وتوفري االإحتياجات ورفع م�صتوى املعي�صة، 

واالإقرار باآثارها الكامنة امل�صرة بالبيئة و�صحة الب�صر. وبحكم تعدد تلك االآثار 

وما ميكن اأن ينتج عنها، اأ�صبحت االإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية م�صاألة رئي�صة 

�صاملة بالن�صبة اإىل التنمية امل�صتدامة.

اإّن اأهمية االإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية كعامل يف حتقيق االأهداف االأ�صا�صية 

درت االأجندات البيئية العاملية، ويعترب النهج اال�صرتاتيجي  للتنمية امل�صتدامة ت�صّ

 (Strategic Approach to International لالدارة الدولية للمواد الكيميائية

(Chemicals Management-SAICM فر�صة �صانحة لت�صجيع حت�صني اإدراج 

النهج  وفّر  لذلك  الوطني.  االإمنائي  التخطيط  يف  الكيميائية  ال�صالمة  ق�صية 

حتقيق  نحو  العاملية  اجلهود  توجيه  اأجل  من  لل�صيا�صات  اإطارًا  االإ�صرتاتيجي 

هدف خطة جوهان�صربج للتنفيذ الذي ين�ص على اأن يتم اإنتاج وا�صتخدام املواد 

الكيميائية بحلول عام 2020 بطرق توؤدي اإىل خف�ص االآثار البالغة ال�صرر ب�صحة 

الب�صر والبيئة.
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وُيعد النهج االإ�صرتاتيجي (SAICM) اإطارًا لل�صيا�صات، حيث يهدف اإىل ت�صجيع 

ال�صالمة الكيميائية يف خمتلف اأنحاء العامل. وياأتي تفعيل هذا االإطار، �صعيا نحو 

املنظمات ومن طرف  تنفيذ داخل  واإقليمية، وخطط  تنفيذ وطنية  و�صع خطط 

اأ�صحاب امل�صلحة.

لقد اعُتمد النهج اال�صرتاتيجي (SAICM) يف املوؤمتر الدويل املعني باإدارة املواد 

الكيميائية يف دورته االأوىل املنعقدة يف دبي باالإمارات العربية املتحدة يف 6 فرباير 

هذا  ويتكون  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  الكيميائية  ال�صالمة  ترويج  بهدف   2006

النهج من: )1( اإعالن دبي، الذي يج�صد االلتزام ال�صيا�صي رفيع امل�صتوى بالنهج 

النهج  نطاق  حتدد  التي  لل�صيا�صات،  اجلامعة  االإ�صرتاتيجية   )2( اال�صرتاتيجي؛ 

والُنهج  واملبادئ  املالية،  واالعتبارات  واالأهداف،  واالحتياجات،  اال�صرتاتيجي، 

وتندرج  العاملية.  العمل  خطة   )3( و  واال�صتعرا�ص؛  التنفيذ  وترتيبات  الرئي�صية، 

املخاطر-  من  احلد  هي:  جماالت  خم�صة  �صمن  اال�صرتاتيجي  النهج  اأهداف 

التقني - االجتار  اأ�صلوب االإدارة - بناء القدرات والتعاون  املعارف واملعلومات - 

الدويل غري امل�صروع.

ويراعي النهج اال�صرتاتيجي (SAICM) واالأن�صطة املقرتحة يف الوثيقة التوجيهية 

اأهمية اعتماد نهج متما�صك ومتكامل مع اال�صتناد اإىل اخلربة املكت�صبة والدرو�ص 

للمواد  ال�صليمة  لالإدارة  �صلفًا حتقيقًا  املبذولة  امل�صتخل�صة من اجلهود احلثيثة 

الكيميائية. واإن كان هناك ت�صجيع على و�صع خطط لتنفيذ النهج اال�صرتاتيجي 

مراعاة  ينبغي  اأنه  اإىل  االإ�صارة  اأي�صا  املهم  ومن  طواعية.  يبقى  بها  العمل  فاإن 

االآليات املعمول بها على ال�صعيدين الوطني واالإقليمي وا�صتخدامها، كلما اقت�صى 
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احلال، عند و�صع خطة التنفيذ وحتديد م�صمونها )مثل اللجان الوطنية لل�صالمة 

الكيميائية والنفايات اأو املبادرات االإقليمية لل�صحة والبيئة(. كما ميكن االعتماد، 

يف حتديد حمتوى هذه اخلطط، على االأدوات امل�صتخدمة �صلفًا مثل االإ�صرتاتيجية 

الوطنية، وملخ�صات البيانات الوطنية الإدارة املواد الكيميائية، وخطط التنفيذ 

.(Persistent Organic Pollutants -POPs( الوطنية التفاقية ا�صتكهومل

بالنهج  املتعلقة  الق�صايا  من  العديد  تواجه  العامل  دول  باأن  االإ�صارة  وجتدر 

االإ�صرتاتيجي لالإدارة الدولية للمواد الكيميائية واأ�صبح من ال�صروري وجود نهج 

اإ�صرتاتيجي مرن مل�صاعدتها يف �صمان النجاح يف اخلطوات والربامج ذات العالقة 

ولال�صتفادة اأي�صًا من عمليات واأدوات وتقنيات تطوير خطة العمل، حتى ميكن 

وحتقيق  لتطوير  الالزمة  العلمية  وال�صوابط  ال�صرورية  االأ�صا�صية  البنية  اإن�صاء 

عمليات  من  للم�صروع  والتنفيذ  التخطيط  اآليات  تعترب  كما  املن�صودة.  االأهداف 

خطة  عليه  تبنى  الذي  الرئي�ص  املحور  وهما  النجاح  اإمكانيات  لتح�صني  الر�صد 

العمل املتعلقة باالإدارة ال�صليمة واالآمنة للمواد الكيميائية. وبالتايل يتم الرتكيز 

على عملية تطوير خطة العمل ب�صورة اإيجابية لت�صهيل اتخاذ التدابري الالزمة 

لدى التعامل مع املو�صوعات ذات االأولوية اأثناء عملية تنفيذ النهج االإ�صرتاتيجي 

.(SAICM)

املواد  اإدارة  باأهمية  للبيئة  االأعلى  املجل�ص  خالل  من  البحرين  مملكة  وحتر�ص 

املو�صوع، فقد  باأهمية هذا  اململكة  الإميان  وذلك  بيئيًا،  �صليمة  اإدارة  الكيميائية 

قام املجل�ص باإعداد م�صروع بهذا ال�صاأن والذي مت اعتماده خالل االجتماع الرابع 

 (Quick Start Programme -QSP( لدعم م�صاريع برنامج البداية ال�صريعة
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للنهج اال�صرتاتيجي لالإدارة الدولية للمواد الكيميائية )SAICM(، الذي عقد يف 

الفرتة 17 – 18 اأبريل 2008م، واجلدير بالذكر باأن امل�صروع حول »بناء القدرات 

مملكة  يف  ينفذ  اخلطرة«،  والنفايات  الكيميائية  املواد  اإدارة  وا�صتدامة  لتكامل 

اململكة.  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  البحرين 

 United Nations( والبحوث  للتدريب  املتحدة  االأمم  معهد  اإىل  باالإ�صافة 

اعتمدت  حيث   ،)Institute for Training and Research -UNITAR

الفرتة يف  االأوىل  العمل  ور�صة  عقد  ومت  2010م،  يونيو  خالل  النهائية   الوثيقة 

عن  نبذة  واإعطاء  امل�صروع  عمل  خطة  مناق�صة  ومتت   ،2010 �صبتمرب   27-26  

اأهداف النهج اال�صرتاتيجي واآلية العمل على حتقيقها.

اإدارة امل�صروع وفريق العمل امل�صارك يف الور�صة االأوىل �صبتمرب 2010
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فريق العمل امل�صارك يف الور�صة النقا�صية الثانية يناير 2012

فريق العمل امل�صارك يف الور�صة النقا�صية الثالثة دي�صمرب 2012
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مشروع “بناء القدرات لتكامل واستدامة إدارة المواد 
الكيميائية والنفايات الخطرة”

الهدف من امل�شروع

 .(SAICM( يهدف امل�صروع اإىل بناء القدرات فنيًا لتنفيذ النهج اال�صرتاتيجي

وعلى وجه اخل�صو�ص، دعم االأولويات االإ�صرتاتيجية االأوىل والثانية من برنامج 

لل�صالمة  الوطني  املرت�صم  حتديث  اأو  تطوير  حول   )QSP( ال�صريعة  البداية 

الكيميائية وحتديد احتياجات بناء القدرات لالإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية؛ 

وتطوير وتعزيز دور املوؤ�ص�صات الوطنية الإدارة املواد الكيميائية واخلطط والربامج 

واالأن�صطة لتنفيذ النهج اال�صرتاتيجي، والبناء على ما مت اإجنازه لتنفيذ االأولوية 

ذات ال�صلة باملواد الكيميائية واالتفاقيات واملبادرات.

اإن الهدف الرئي�صي لهذا امل�صروع يتمثل يف االإدارة ال�صليمة واال�صتخدام االأمثل 

للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة مبا يكفل حماية البيئة و�صحة االإن�صان.

ال�شركاء

للبيئة. االأعلى  املجل�ص  	•
الكيميائية. باملواد  املعني  واخلا�ص  احلكومي  القطاع  	•

الكيميائية    للمواد  الدولية  لالإدارة  االإ�صرتاتيجي  النهج  �صكرتارية  	•
.(SAICM)  

.(UNITAR( والبحوث  للتدريب  املتحدة  االأمم  معهد  	•
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النتائج املرجوة من امل�شروع

تعزيز التعاون بني اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية يف اململكة.  -1

ب�صاأن التاآزر  ا�صتمرارية  ل�صمان  الوطني  ال�صعيد  على  التن�صيق  تعزيز   -2 

  االإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية التي ت�صارك فيها جميع االأطراف املعنية 

وخمتلف القطاعات.

3-  خلق اآليات تن�صيق قوية ورا�صخة بني جميع اجلهات الوطنية املعنية لتح�صني 

اإدارة املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة.

4-  تعزيز دور االأطراف املعنية باإدارة املواد الكيميائية وتكوين �صبكة من نقاط 

االت�صال.

5-  تعزيز القدرات الوطنية والقدرات يف القطاعني العام واخلا�ص يف جمال 

االإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية.

حتديث املرت�صم الوطني لالإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية والنفايات     -6

اخلطرة.  

.(SAICM( بناء القدرات الوطنية لتقييم النهج اال�صرتاتيجي  -7

 .(SAICM( تنفيذ االأولويات ذات ال�صلة بالنهج اال�صرتاتيجي  -8

9-  تعزيز الت�صريعات وال�صيا�صات الوطنية لالإدارة ال�صليمة للمواد الكيميائية 

)مبا يف ذلك مراجعة �صاملة للت�صريعات احلالية( املت�صلة باالإدارة ال�صليمة 

للمواد الكيميائية يف اململكة.

عامليا  املن�صق  النظام  وتنفيذ  ا�صتخدام  نحو  االأولية  باخلطوات  10-  البدء 

 Globally Harmonized System of Classification and Labelling)

حت�صني  على  تركز  التي  االآمن  التعامل  وطرق   ،)of Chemicals -GHS

النقل ومرافق التخزين لتالئم الظروف اجلغرافية واملناخية.
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لرفع  الكيميائية  املواد  اإدارة  الرتكيز على  مع  البيئي  التثقيف  مواد  11-  اإعداد 

م�صتوى الوعي البيئي لكافة �صرائح املجتمع.

وخمتلف  املعنية  االأطراف  جميع  بني  واخلربات  املعلومات  12-  تبادل 

القطاعات.

13-  تعزيز القدرة على اإقامة مبادرة اجلمارك اخل�صراء ملكافحة االجتار غري 

امل�صروع يف املواد الكيميائية ال�صامة واخلطرة والنفايات.



طبع هذا الكتيب على ورق معاد تدويره




