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  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *ت من جدول األعمال املؤق)ج (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
طرائق قيام أصحاب املصلحة باإلبالغ عن : الكيميائية

 التقدم احملرز يف التنفيذ

   اإلبالغطرائق بشأن الس الدويل لرابطات املواد الكيميائيةمذكرة من 

  مذكرة من األمانة

  مف األمانة تتشرلس الدويل لرابطات املواد  من  مذكرةةذكر يف مرفق هذه املبأن تعما
التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االستراتيجي  بشأن طرائق اإلبالغ بواسطة أصحاب املصلحة عن الكيميائية

ومن دون  لعلم املشاركني  الواردة بصورام املذكرةيوجيرى تعم. لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  .حترير رمسي

  
  

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1. 
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 املرفق
INTERNATIONAL

COUNCIL OF

CHEMICAL

ASSOCIATIONS  

  تنفيذ عن  اإلبالغبأساليب (ICCA)ائية يالتزام الس الدويل لالحتادات الكيم
  )SAICM( الكيميائية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد

مراجعات إلجراء  (ICCM)ائية يإدارة املواد الكيماملعنية ب للمؤمترات الدولية مت حتديد املواعيد الزمنية
 من ٢٤ وفقاً للفقرة ٢٠٢٠ حىت (SAICM) للمواد الكيميائية ةإلدارة الدوليلجي دورية للنهج االستراتي

املستند فإن  اخلصوص، اويف هذ .)Overarching Policy Strategy( الشاملة اتاستراتيجية السياس
SAICM/ICCM.2/3  التقدم يف التنفيذ بواسطة أصحاب عن اإلبالغ أساليبعرضاً حول يتضمن 

يف تبين نظام إبالغ يتمتع أن يسهم بشكل نشط  ذا املستند ويتعهد بICCAلس ويرحب جم .املصلحة
النهج أهداف أن تشارك يف حتقيق  العامليةائية ي لصناعة املواد الكيمهميكن من خاللوباملصداقية 

  .قياس التقدم يف ضوئها واإلبالغ عنه واالستراتيجي
مع اللجنة التوجيهية للمشروع املُعد بالتشاور بالعرض ويف ضوء عدد من االعتبارات تشمل اإلقرار 

من  فادةستاال، واملشروع الذي تتم رعايته بواسطة احلكومة الكندية، ومراعاة نتائج (IPSC)الدويل 
، ومراجعة ICCA اليت قام ا العديد من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك ةعملية االختبار اإلرشادي

 اعتبار، و٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٤ و٢٣ روما يومي املناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف
 ICCAجملس قام ، اإلبالغ عن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بتطويرالقرار املعين 

 .IPSCموارد كبرية للتماشي مع املؤشرات العشرين املقترحة واملدعومة مؤقتاً بواسطة جلنة باستثمار 
املؤشرات مع مراعاة متَّ حتديد  "ه املبدأ التوجيهي الذي يشري إىل أنحتديداً ICCAجملس  ويضمن ج

  .من أجل تفادي تكرار اجلهود وأية أعباء إضافية تتعلق بالتكلفة" التوافر احملتمل للبيانات وسهولة مجعها
، ٢٠٠٦ عقد يف ديب يف ائية والذيياملؤمتر الدويل األول حول إدارة املواد الكيملذلك يف واسترجاعاً 

 )Responsible Care® Global Charter, RCGC(امليثاق العاملي للرعاية املسؤولة  ICCAأطلق جملس 
الحتادات الوطنية واإلقليمية إىل ل من خالهلما ميكنربناجمني ك (GPS) اتواالستراتيجية العاملية للمنتج

وإجناز هدف مؤمتر القمة العاملي للتنمية تنفيذ النهج االستراتيجي جانب الشركات األعضاء ا 
 سيتم إنتاج املواد ٢٠٢٠حبلول العام " والذي ينص على أنه ٢٠٠٢املستدامة يف جوهانسربج عام 

". على الصحة البشرية والبيئةآثارها السلبية الكبرية ائية واستخدامها بطرق تؤدي إىل احلد من يالكيم
 قاعدة بيانات يوفر و١٩٨٥طلق يف  للمجلس أResponsible Careُأن برنامج إذا وضعنا يف اعتبارنا و

بالفعل خربة كبرية يف جمال مجع البيانات أمكننا القول بأنه توجد ، ١٩٩٨خاصة باألداء منذ عام 
 .ائية وتوزيعها على مستوى العامليوحتليلها فيما يتصل بتصنيع املواد الكيم
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 بتطوير ICCA، تعهد جملس )ICCM-2(ائية يولية للمواد الكيمحتضرياً للمؤمتر الدويل الثاين لإلدارة الدو
ائية العاملية على إثبات ي دف ضمان قدرة صناعة املواد الكيمللمؤشرات العشرينعرض اإلبالغ 

  .تنفيذ النهج االستراتيجيالتحسن املستمر بطريقة كمية ونوعية طوال فترة 
 C/ أو مكتملID/ أو قيد التطويرNP/غري خمطط(وقد مت تطوير نظام إرشادي يتبىن حالة التنفيذ املقترحة 

كأسلوب لتقييم تتم رعايته بواسطة احلكومة الكندية  للمشروع األصلي الذي )U/أو قيد التحديث
 RCGC لربناجمي االستراتيجية ICCAستناداً إىل عناصر وا .مرحلة التنفيذ بطريقة كمية بشكل أكرب

مبوجب (اليت مت قياسها بالفعل ، ، فقد مت اختيار عدد حمدود من القياسات ذات األولوية العاليةGPSو
املؤشرات بني  إنشاء ارتباط  متكما .)GPSمبوجب برنامج ( أو سيتم قياسها )Responsible Careبرنامج 

 بواسطة واملؤشرات العشرين املقترحة ICCAمت حتديدها بواسطة جملس تقريباً واليت  مؤشراً ٥٠ البالغة
  .SAICM/ICCM.2/3 املستند والواردة يف SAICMالنهج االستراتيجي أمانة 
 Responsible Care االرتباط، مت إجراء عملية اختبار إرشادية استناداً إىل بيانات برنامج ا هذإنشاءوبعد 

 على أساس عاملي، مت SAICMتنفيذ متييز  ومن أجل . احتاداً وطنياً مشاركا٥٣ً من ٢٠٠٧املتاحة يف 
افتراض أن جتميع البيانات وفقاً ملناطق األمم املتحدة وهي أفريقيا، وأسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا 

من ، (WEOG) والكارييب، وأوروبا الغربية واموعات األخرى ينيةالوسطى والشرقية، وأمريكا الالت
وتسمح النظرة الشاملة األولية، على الرغم من كوا  .املغزىذات بعض االختالفات شأنه أن يوضح 

لن تكون  )GPS(برنامج االستراتيجية العاملية للمنتجات  ألن بيانات غري كاملة بشكل واضح نظراً
أن هذا النهج سيكون أداة صاحلة اليت تذهب إىل ، ببعض االستنتاجات األولية ٢٠٠٨متاحة إال لعام 

نفس القدر من األمهية، أداة قرار لتحديد اإلجراءات املستقبلية الستهداف املزيد لقياس التقدم و، على 
  .من التطويرات وتسريعها

 هذا النهج ليس فقط للتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين، ولكن أيضاً كأداة ICCAوقد أيد جملس 
النهج يعتمد و .مر يف املستقبلائية العاملية يف حتقيق تقدم مستيإبالغ سنوية ملساعدة صناعة املواد الكيم

على عملية التجميع الفعالة موعة بيانات كبرية للغاية، وعلى الرغم من أن النظرة الشاملة بوضوح 
عالية املستوى نسبياً هي اهلدف األساسي، فإن البيانات الوطنية األساسية ستكون متاحة بروح الشفافية 

  .يد من التحليل هلاألصحاب املصلحة الذين يرغبون يف إجراء مز
املؤمتر الدويل الثالث  قبل ٢٠١٠ و٢٠٠٩وميكن حتقيق التنفيذ الكامل هلذا النهج باستخدام بيانات 

 احتمال هناكونتيجة لذلك، فإنه . ٢٠١٢ واملقرر انعقاده يف )ICCM-3(ائية يإدارة املواد الكيماملعين ب
ائية العاملية بشكل ي التقدم لصناعة املواد الكيمقيمة األداة وكذلك قياسإثبات  ٢٠١٢ عام تسىن يفبأن ي

  .النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اإلطار الزمين لإلبالغ يف ضمنمبكر نسبياً 
 أصحاب املصلحة اآلخرين الذين يقومون بالفعل بقياس ةالنهج بواسطمفاهيمياً، ميكن تعديل هذا و

 إبالغ أخرى وربطها باملثل باملؤشرات العشرين املقترحة حالياً واليت بيانات معينة ذات صلة ألغراض
 باالضطالع ICCAويتعهد جملس . يف جنيفاملؤمتر الدويل الثاين  مناقشتها وحيتمل تأييدها بواسطة ستتم

إمجاع الذي يتضمن  يف النظام النهائي املسامهةوهذا املؤمتر بدور نشط يف املفاوضات حول اإلبالغ يف 
ويف حالة اختالف اإلمجاع النهائي عن املرحلة الكمية احلالية ملقترب التنفيذ  .فة أصحاب املصلحةكا
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 باعتبارها املوسعة سيتعهد مبشاركة معلومات تقييم مراقبة األداء ICCAجملس ، فإن ICCAلدى 
  .SAICM/ICCM.2/3كما هو مذكور يف املستند " معلومات تكميلية حمددة"

____________  


