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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * من جدول األعمال املؤقت)ز (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
  تبادل املعلومات والتعاون العلمي والتقين :الكيميائية

  إشراك املنظمات العلمية

  مذكرة من األمانة

) ك( ٢٤ من بني وظائف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، كما هي مبينة يف الفقرة  - ١
، ستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاجلامعة للسياسات اخلاصة بالنهج االستراتيجية االبوثيقة 

إذ يعد العلم مهماً بصفة خاصة لتنفيذ النهج االستراتيجي . النهوض بتبادل املعلومات والتعاون العلمي
وحتدد هذه . يتصل باحلد من املخاطر، ونشر املعارف واملعلومات وبناء القدرات والتعاون التقين  فيما

املذكرة أهداف النهج االستراتيجي األقرب صلة بالعلم، كما تتضمن حتديثاً ملستوى التعاون الذي حتقق 
ورمبا يود املؤمتر أن يأخذ علماً بالتقدم احملرز، والتوصية . حىت اآلن مع اتمع العلمي واملنظمات العلمية

  .املستقبل باإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف

  االستراتيجية اجلامعة للسياساتأهداف   - أوالً
إشراك اتمع العلمي، من ستراتيجي ستراتيجية اجلامعة للسياسات اخلاصة بالنهج االاالتتصور   - ٢

وقد ألقي الضوء على أمهية . بني جهات أخرى، كعنصر أساسي لتحقيق أهداف النهج االستراتيجي
 وخصوصاً اجلهات ذات الصلة باحلد من ،ة للسياساتستراتيجية اجلامعاالمن أهداف  العلم يف عدد
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ومن بني اجلهات املقترحة يف خطة . املخاطر، ونشر املعارف واملعلومات وبناء القدرات والتعاون التقين
العمل العاملية املنبثقة عن النهج االستراتيجي مؤسسات البحوث، واملختربات، ومؤسسات التدريب، 

  .حثون الزراعيون واتمع األكادمييوأجهزة وضع املعايري، والبا

  احلد من املخاطر  -ألف 
يتصل باحلد من املخاطر  ا فيماالستراتيجية اجلامعة للسياساتاألهداف ذات الصلة املبينة يف   - ٣

  :يلي كما
 الفهم  وشاملة وكفؤة وفعالة إلدارة املخاطر تستند إىل شفافةاستراتيجياتتنفيذ "  )أ(

  ؛)]ج( ١٤ الفقرة..." [ ذلك التأثريات الصحية والبيئيةيف  مبا،العلمي السليم
عدم مواصلة إنتاج أو استخدام املواد الكيميائية أو االستخدامات "التأكد من   )ب(

 ،متحكم فيها على صحة اإلنسان والبيئة معقولة أو خماطر أخرى غري غريالكيميائية اليت تسبب خماطر 
 وكذلك مدى توافر ،سس علمية ومع مراعاة التكاليف واملنافعأقائم على استناداً إىل تقييم خماطر 

  ؛]‘١ ’)د( ١٤ الفقرة [٢٠٢٠سنة  حبلول" البدائل األكثر أماناً ومدى فعاليتها
املقصودة أو املخاطر  املخاطر اليت تنشأ عن اإلطالقات غري تقليل"التأكد من   )ج(
أسس قائم على استناداً إىل تقييم خماطر  املتحكم فيها اليت تصيب صحة البشر والبيئة، األخرى غري

  ؛]‘٢ ’)د( ١٤ الفقرة [٢٠٢٠حبلول سنة "  ومع مراعاة التكاليف واملنافع،علمية

  املعارف واملعلومات  -باء 
يتصل باملعارف    فيمااالستراتيجية اجلامعة للسياسات املبينة يف الصلةاألهداف ذات   - ٤

  :يلي  واملعلومات كما
 تقييم ت علمية موضوعية من أجل إدراجها بشكل سليم يف عملياتتوفري معلوما"  )أ(

ذات الصلة بسياسات املواد الكيميائية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقييم املرتبطة ا املخاطر واختاذ القرارات 
 والسيما اموعات الفرعية من السكان ،املخاطر الكيميائية واملخاطر على صحة اإلنسان والبيئة

" لتضرر مثل األطفال، وعلى البيئة وخباصة النظم اإليكولوجية املعرضة للتضرراملعرضة ل
  ؛)]د( ١٥ الفقرة[

إدارة وتقييم املخاطر ونتائج  املستندة إىل العلم، وإجراءات ضمان توافر املعايري"  )ب(
  ؛)]ه( ١٥ الفقرة" [املعنية جلميع اجلهات  واألخطارتقييمات املخاطر

ملعلومات العلمية املوضوعية لتقييم آثار املواد الكيميائية على الناس  الطرائق واتوفري"  )ج(
  ؛)]و( ١٥ الفقرة" [والبيئة، ال سيما من خالل وضع املؤشرات واستخدامها

 البحوث العلمية بشأن حتديد وتقييم تأثريات املواد الكيميائية  إجراءاإلسراع بوترية"  )د(
بشأن التطوير عمليات البحث و، وضمان إجراء ستجدةامل القضايا مبا يف ذلك والبيئة البشرعلى 
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قبة املواد الكيميائية، وتطوير مواد كيميائية أكثر أماناً وتكنولوجيات أنظف وبدائل ارمتكنولوجيات 
  )].ز(  ١٥  الفقرة" [كيميائية وتكنولوجيات غري

  تعزيز القدرات والتعاون التقين  - جيم
يتصل بتعزيز القدرات   فيمااالستراتيجية اجلامعة للسياسات من األهداف ذات الصلة املبينة يف  - ٥

تشجيع أصحاب املصلحة على تطوير وتعزيز براجمهم اخلاصة بشأن السالمة الكيميائية، "والتعاون التقين 
واملساعدة يف برامج بناء القدرات لدى البلدان النامية والبلدان اليت متر  والبحث العلمي والتحليل

  )].ز(  ١٧  الفقرة" [رحلة انتقالاقتصاداا مب

  التقدم يف إشراك اتمع العلمي  -ثانياً 

  حكومية إنشاء جهات اتصال غري  -ألف 
 العلمية والبحثية جهات االتصال التابعة للنهج االستراتيجي، املؤسساترشح عدد من   - ٦

  :وتشمل املؤسسات التالية
  ند؛ل شوالوم، تايحبوثمعهد   )أ(
   اخلليج، اإلمارات العربية املتحدة؛مركز حبوث  )ب(
  ، بنن؛ملداريةاملعهد الدويل للزراعة ا  )ج(
  املركز الدويل لفسيولوجيا وإيكولوجيا احلشرات، كينيا؛  )د(
  وحدة حبوث الصحة املهنية والبيئية، جامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا؛  )ه(
  مركز البحوث والتعليم من أجل التنمية، الكامريون؛  )و(
  .جامعة قناة السويس، مصر  )ز(

  :كذلك مت ترشيح اهليئات العلمية العاملية التالية كجهات اتصال للنهج االستراتيجي  - ٧
  االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية؛  )أ(
  االحتاد الدويل لعلم السموم؛  )ب(
  .مجعية علم السموم والكيمياء البيئية  )ج(

  اية السريعة التابع للنهج االستراتيجياملشاركة يف برنامج البد  -باء 
يل دعم تنفيذ النهج االستراتيجي يف بمتت املوافقة على مشروع لتعزيز القدرات العلمية يف س  - ٨

ومت تنظيم حلقة عمل للعلميني األفارقة يف . أفريقيا لتمويل اجلولة الرابعة من برنامج البداية السريعة
  .املشروعهذا ، كجزء من تنفيذ ٢٠٠٩ مارس/آذارهورية ترتانيا املتحدة يف مج
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  تبادل املعلومات  -جيم 
شاركت األمانة يف أنشطة تبادل املعلومات مع اهليئات العلمية ذات الصلة من أجل الترويج   - ٩

  :ومن أمثلة ذلك. للنهج االستراتيجي
معية املَلكية ، اليت تتزعمها اجل أطلقت هذه املبادرة.الشبكة الكيميائية لعموم أفريقيا  )أ(

 نوفمرب/تشرين الثاين ٢١ لندن يوم يفللكيمياء باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 
وتستهدف هذه الشبكة دعم تدريس الكيمياء يف . ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٧ ، ويف نريويب يوم٢٠٠٧

 أفريقيا، وتنظيم مؤمترات بشأن املدارس ومعاهد التعليم العايل، وتشجيع إقامة الشبكات العلمية داخل
القضايا العلمية الرئيسية اليت تواجه القارة، وإنشاء مراكز متفوقة لعلوم الكيمياء لدعم التنمية االقتصادية 

وقد حضر الربوفيسور جاميدا كاتيما، . وسوف تشمل الشبكة سلسلة من املراكز الرئيسية. والبشرية
األول القائم يف جامعة نريويب، كينيا، نيابة عن أمانة النهج  ركزاألستاذ جبامعة دار السالم تدشني امل

وقد وافق االحتاد األفريقي يف االجتماع الثاين . إثيوبيا وسوف يقام املركز الثاين يف جامعة. االستراتيجي
، على الوضع ٢٠٠٨ هيولي/ متوز١٧ و١٦السالم يومي  املعين بالنهج االستراتيجي، الذي عقد يف دار

  :أفريقيا ومميتصل بالشبكة الكيميائية لع ايل فيماالت
متثل الشبكة الكيميائية لعموم أفريقيا، اليت أطلقتها اجلمعية املَلكية للكيمياء يف اململكة املتحدة "

وسوف تكون هذه املبادرة، باإلضافة إىل املبادرات . ، تطوراً يلقى كل الترحيب٢٠٠٧  يف
 العوامل احملفزة لتحقيق مزيد من التطور يف تدريس الكيمياء الكيميائية اإلقليمية األخرى، من

والبحوث االبتكارية يف معاهد املستوى الثالث يف القارة األفريقية لتطوير مهنة الكيمائيني يف 
  :ويوصي اإلقليم األفريقي ببذل جهود من أجل. اإلقليم

  ضمان استمرارية الشبكة يف املدى البعيد؛  ‘١’
لبحوث استجابة الحتياجات اإلقليم، ومعاجلة القضايا اليت إجراء أنشطة ا  ‘٢’

  تساهم يف التنمية املستدامة لإلقليم؛
وفتح املزيد من املراكز يف اجلامعات األفريقية لتشجيع توسيع نطاق   ‘٣’

  ؛"األنشطة البحثية يف القارة
 البحتة والتطبيقية االحتاد الدويل للكيمياء . والتطبيقيةالبحتةاالحتاد الدويل للكيمياء   )ب(
وأعضاء االحتاد من اجلمعيات .  من أجل تقدم الكيمياء١٩١٩ حكومية أنشئت يف منظمة غري

 ا يف جمال وضع معايري تسمية العناصر الكيميائية املعترفواالحتاد هو اهليئة . الكيميائية الوطنية
كيميائية من بني املوضوعات اليت  للمواد الالدوليةولقد كان النهج االستراتيجي لإلدارة . ومركباا

الحتاد الدويل نوقشت يف اجتماع القيادات العاملية للكيمياء الذي عقد إبان املؤمتر الواحد واألربعني ل
وقد . ، يف تورينو، إيطاليا٢٠٠٧ أغسطس/آب ١١ – ٥ ، يف الفترة منللكيمياء البحتة والتطبيقية

الرمسي للمعلومات مع األمانة ومع اهليئات  التبادل غري يفسعى االحتاد منذ ذلك التاريخ إىل الشروع 
  البيئية؛ العلمية العاملية مثل مجعية علم السموم والكيمياء



SAICM/ICCM.2/8 

5 

 من اجلمعيات اللجنة الدولية للصحة املهنيةتعد . اللجنة الدولية للصحة املهنية  )ج(
 بلداً، كما ٩٣ لفي عضو من أمنوتضم اللجنة أكثر . العلمية الدولية الرائدة يف جمال الصحة املهنية

 تربطهم عالقة مباشرة بالنهج االستراتيجي مثل علماء نتضم عدداً من جمموعات العلميني واملهنيني الذي
وسوف تقدم املعلومات املتصلة بالنهج االستراتيجي .  والتمريضاملهينالصحة الصناعية، وخرباء الطب 
، الذي سيعقد يف ٢٠٠٩  يف الدولية للصحة املهنيةللجنة العاملييف جلسة خاصة أثناء املؤمتر 

  .٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧ إىل ٢٢جوهانسربج يف الفترة من 

   سنة دولية للكيمياء٢٠١١ إعالن سنة  -ثالثاً 
، أثناء دورا ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٩يف اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة   - ١٠

ومن املتوقع أن .  سنة دولية للكيمياء٢٠١١ سنةأعلنت فيه لذي ، ا٦٣/٢٠٩الثالثة والستني، القرار 
تساعد السنة الدولية للكيمياء على حتسني فهم وتقدير اجلمهور لدور الكيمياء، وتعزيز التعاون الدويل 
ونشر املعلومات عن أنشطة اجلمعيات الكيميائية الوطنية، ومؤسسات التعليم، والدوائر الصناعية، 

احلكومية لتعزيز دور الكيمياء يف املسامهة يف التوصل إىل حلول للتحديات   نظمات غريواحلكومات وامل
العاملية؛ وبناء القدرات عن طريق إشراك الشباب يف التخصصات العلمية، وخصوصاً طريقة التحليل 

  .العلمي القائمة على االفتراض، والتجربة، والتحليل واالستنتاجات
كوكالة رائدة وجهة اتصال للسنة مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وقد مت تعيني منظمة األ  - ١١

الدولية للكيمياء، وسوف تنظم اليونسكو أنشطة جيري تنفيذها خالل تلك السنة بالتعاون مع الكيانات 
هليئات  وااالحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقيةاألخرى ذات الصلة مبنظومة األمم املتحدة، ومع 

ومن املقرر تنظيم عدد من . واالحتادات ذات الصلة يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص
إطالق السنة الدولية للكيمياء رمسياً يف باريس يف كانون باملناسبات الدولية، من بينها االحتفال 

ريكو، يف   يف سان خوان، بورتوبيقيةاالحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتط، وتدشني ٢٠١١ يناير/الثاين
وتوجد فرص . ٢٠١١ديسمرب /كانون األول وعقد ندوة ختامية يف بروكسل يف ٢٠١١ أغسطس/آب

لزيادة الترويج للنهج االستراتيجي ارتباطاً باالحتفال بالسنة الدولية، والبناء على أنشطة التبادل 
  . اليت مت تنفيذها حىت اآلنلبحتة والتطبيقيةاالحتاد الدويل للكيمياء االرمسي للمعلومات مع  غري

_______________  


