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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

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

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
تقييم تنفيذ النهج االستراتيجي واستعراضه : الكيمائية

 واستكماله وتقدمي توجيهات يف هذا الشأن

تنفيذ النهج التقدم احملرز يف : واد الكيميائيةمذكرة من الس الدويل لرابطات امل
   الكيميائيةاالستراتيجي لإلدراة الدولية للمواد

  مذكرة من األمانة

تتشرف األمانة بأن تعمم، يف مرفق هذه املذكرة، املوجز التنفيذي لتقرير عن التقدم احملرز يف 
تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدراة الدولية للمواد الكيميائية قدمه الس الدويل لرابطة املواد الكيميائية 

.تعميم املوجز التنفيذي بصورته الواردة ودون حتريره رمسياًوجيري . إىل املؤمتر للعلم

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  فقملرا

 

   الكيميائيةلالحتاداتالس الدويل 
  إلدارة املواد الكيميائيةالثاين ملؤمتر الدويل للعرض يف اتقرير تقدم 

 

  )١(ملخص تنفيذي
 

  نظرة عامة
وأعضائه إىل جانب أصحاب ) ICCA(لالحتادات الكيمائية  شاركت الصناعة الكيميائية العاملية ممثلةً يف الس الدويل

يف  ٢٠٠٢عام  جوهانسربج الذي عقد يف) WSSD(احلكومات يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة و املصلحة اآلخرين
الكبرية إىل أدىن حد على السلبية  هااستخدام املواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تؤدي إىل تقليل آثارحتقيق حتديد هدف 

   . هذا اهلدف، وتعمل بنشاط من أجل الوفاء بهة تتبىنوال تزال هذه الصناع .٢٠٢٠حبلول عام  صحة اإلنسان والبيئة

يف املؤمتر الدويل ) SAICM(الكيميائية   يف صياغة وتبين النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للموادICCAشارك جملس وقد 
إطار سياسات هو ميائية الكي إلدارة الدولية للموادالنهج االستراتيجي لو. ٢٠٠٦عام  األول إلدارة املواد الكيميائية يف ديب

للتنمية  مجيع أحناء العامل، إىل جانب اهلدف العام املتمثل يف حتقيق هدف مؤمتر القمة العاملي يعزز السالمة الكيميائية يف
قر بأن هناك ي اتمع احلديث، ويف  باملسامهة األساسية اليت تقدمها املواد الكيميائيةالنهج االستراتيجيعترف يو .املستدامة

   .جمال لتحسني إدارة املواد الكيميائية

لنهج االستراتيجي إن أهداف السياسة األساسية لفويف الواقع،  .للنهج االستراتيجي بالتنفيذ الناجح ICCAلتزم جملس وي
)SAICM (-- املشروع  ، وبناء القدرات، واالجتار غرياحلوكمةاملخاطر، واملعارف واملعلومات، و  يتعلق باحلد منفيما– 

  .٢٠٢٠حبلول العاملي للتنمية املستدامة  لتحقيق هدف مؤمتر القمةالالزمة بشكل مباشر مالمح جهود الصناعة قد حددت 

اهلدف  للوصول إىل )ICCA (لالحتادات الكيمائيةقدم هذا التقرير مزيدا من التفاصيل حول طريقة عمل الس الدويل وي
، وحيدد نوايا ٢٠٠٦ العامل منذ عام على مستوىللمواد الكيميائية والسليم بيئياً   حتقيق االستخدام اآلمناملتمثل يفشترك امل

  .يف السنوات املقبلة زيد من التقدمامل لتحقيق ICCAجملس 

                                                
 الدويل للمؤمتر (ICCA) الكيميائية حتاداتلال الدويل بالس اخلاص التقدم لتقرير التنفيذي امللخص هو املستند ذاه  )١(

 .الكيميائية املواد إلدارة الثاين الدويل سيصدر التقرير الكامل قبل املؤمتر). ICCM-2 (الكيميائية املواد إلدارة الثاين
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  ٢٠٠٦تقدم ملموس منذ مؤمتر ديب 

إلدارة اتيجي لالنهج االسترحتقيق أهداف  ميثالن اإلسهام الرئيسي له حنو  مبادرتني تطوعيتني يف ديبICCAقدم جملس 
بشكل وثيق مع الربناجمني ويتماشى كال  . للمواد الكيميائيةالسليمةوحتسني اإلدارة ) SAICM(الكيميائية  الدولية للمواد

برفع ) ICCA (لالحتادات الكيمائية، ويعكس التزام الس الدويل للنهج االستراتيجي الشاملة اتاستراتيجية السياس
املبادرتني إىل إحراز تقدم كبري منذ عام كلتا أدت وقد  .سيق اإلدارة اآلمنة للمواد الكيميائيةوتن مستوى سالمة املنتجات

  .، على النحو املبني أدناه٢٠٠٦

  )®Responsible Care(امليثاق العاملي للرعاية املسؤولة 

العاملي يثاق امليتطرق و . املسؤولةر ديب هي امليثاق العاملي للرعايةيف مؤمتأُطلقت كانت املبادرة الشاملة للصناعة اليت 
 للحوار العامحيث يتصدى هو أبعد من عناصر الربامج القائمة يف الصناعة إىل ما  ®Responsible Careللرعاية املسؤولة 

شفافية املنتجات الكيميائية، واحلاجة إىل مزيد من ال املتزايد حول التنمية املستدامة، وقضايا الصحة العامة املتعلقة باستخدام
  .يف هذه الصناعة

 مبوجبهاتعمل اليت لصناعة لتطوعية البادرة ، والذي ميثل املبرنامج الرعاية املسؤولة األصليإىل  امليثاق العاملي ويستند
وقد حظي  .ئها فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسالمة بشكل مستمرحتسني أدا، عرب احتاداا الوطنية، على الشركات

صفه األمني العام قد وو .احتاداً، بإشادة واسعة لإلجنازات اليت حققها ٥٣جيري تنفيذه حاليا من قبل  ربنامج، والذيال
 يعدو ".منوذج ملهم للتنظيم الذايت ينبغي أن تفكر الصناعات األخرى يف اتباعه"السابق لألمم املتحدة كويف عنان بأنه 

لزم يكما  .الرعاية املسؤولةبرنامج يف حجر الزاوية  هو )EHS (مةالساللبيئة والصحة وأداء اااللتزام املستمر بتحسني 
ويسعى امليثاق العاملي لتوسيع نطاق هذه االلتزامات يف  .اإلبالغالصناعة مبستوى متزايد من الشفافية، ومتابعة األداء، و

مجع مقاييس   املاضية يف جمال شوطًا كبريا على مدى السنوات اخلمساالحتاداتقطعت الشركات وقد و .مجيع أحناء العامل
جتميع من  )ICCA (لالحتادات الكيمائيةالس الدويل وهو ما مكّن هذه املبادرة، واإلبالغ عنها مبوجب أداء الصناعة 

 الرعاية املسؤولة علىحول برنامج حدث تقرير حالة ويتوافر أ .ونشر إحصائيات األداء الستعراضها من قبل اجلمهور

org.chem-icca.www.   

امليثاق  بإعداد ICCAجملس  قاماألساس املتني من االنفتاح، ومتابعة األداء، وااللتزام بالتحسني املستمر، انطالقا من هذا و
سياسات الشاملة األهداف اخلمسة املنصوص عليها يف استراتيجية الحتقيق  العاملي على حنو يسهم بشكل أكثر مباشرةً يف

عارف املأحرز امليثاق العاملي بالفعل تقدما يف حتسني قد و ).SAICM(الكيميائية  دارة الدولية للموادنهج االستراتيجي لإللل
لتحكم بشكل أفضل يف اإلجراءات يف اهلادفة إىل اعمليات الالكيميائية، واحلد من املخاطر، وتعزيز   املوادحولعلومات املو

تطبيق برنامج إىل دول جديدة، و مع امتداد نطاق الربنامج العاملحول الرعاية املسؤولة، وبناء القدرات  برنامجإطار 
 من التقدم؛ حيث إن املبادرة تتوسع بشكل مزيدحتقيق وحنن نتصور  .القيمة يف الصناعةسلسلة  بامتداد الرعاية املسؤولة

  . الصناعةعرب أحناء العامل وحولأكرب 
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  اتالعاملية للمنتجاالستراتيجية 

اليت ) ICCA (لالحتادات الكيمائيةللمجلس الدويل   هي املبادرة الرئيسية األخرىات االستراتيجية العاملية للمنتجتعترب
إحراز تقدم يف اإلشراف على منتجات الصناعة، وقياس األداء، إىل االستراتيجية هذه دف و . يف مؤمتر ديبأُطلقت

عالوة على  .ة سلسلة القيمبامتدادبشأن املخاطر الكيميائية، واملخاطر، واملعاجلة اآلمنة املالئمة  ةوحتسني االتصال والشفافي
وعملية خلصائص السالمة  املنتجات،على  مثل إرشادات عاملية لإلشراف --إىل تطوير األدوات ذلك فهي ترمي 

وتسعى  .ملعاجلة املخاوف العامة املتعلقة باملواد الكيميائية املتداولة يف التجارة -- الكيميائية وتوفري توصيات اإلدارة اآلمنة
وتعمل  . على املستوى الوطين واإلقليمي والدويلملواد الكيميائيةالدعم توقعات سياسة إدارة االستراتيجية أيضاً 

بامتداد  حتسني اإلشراف على املنتجات يف املسؤولةاالستراتيجية العاملية للمنتجات جنبا إىل جنب مع امليثاق العاملي للرعاية 
فإن املسؤولة،   الرعايةكان دوماً أحد جوانب برنامج أن اإلشراف على املنتجاتعلى الرغم من و .سلسلة التوريد

 إجراءات حمددة لتحسني أداء الصناعة يف هذا االنص على وت تركيزا مفصالًتوفر  اتاالستراتيجية العاملية للمنتج
product-Global/initiatives-ICCA/Home/org.chem-icca.www- ملزيد من املعلومات، راجع( .املستقبل احلساس يف

/strategy(.  
  ٢٠٠٦اإلجنازات منذ عام 

جناح ملموس عرب سلسلة كاملة من عن حتقيق بتنفيذ هذين الربناجمني ) ICCA (ات الكيمائيةلالحتادقيام الس الدويل أمثر 
  :يفالصناعة جنحت ، على سبيل املثال ال احلصرو. ٢٠٠٦ منذ عام SAICMالنهج االستراتيجي أهداف سياسة 

ات السالمة  إلجراء تقييمتكفيحتديد أفضل املمارسات موعة أساسية من معلومات املخاطر والتعرض  •
 .الكيميائية

 والشركات األعضاء االحتاداتقبل  وضع جمموعة من إرشادات اإلشراف على املنتجات العاملية الستخدامها من •
 .لتسريع تنفيذ برامج إدارة املواد الكيميائية لديها

 دعمداء والرعاية املسؤولة لضمان قدر أكرب من املساءلة عن األحوكمة عاملية ضمن برنامج عملية تبين  •
 .أخالقيات الرعاية املسؤولة

، وأمريكا الالتينية، ويف واحمليط اهلادئ  النامية يف أفريقيا، وآسيا،ع بناء القدرات يف عدد من الدولتوفري مشاري •
  .مبرحلة انتقالية  اليت متر اقتصاديااالدول

ثاق العاملي للرعاية املسؤولة واالستراتيجية  عاملية إضافية للميات مديرا تنفيذيا لشرك٧٥ أكثر من من الدعم تدبري •
 شركة حضرت املؤمتر الدويل األول إلدارة املواد ٧٩نضم هذه الشركات إىل قائمة تضم وت .اتالعاملية للمنتج

  ).ICCM-1(الكيميائية 
إنشاء مشروع و شمل روسيا ودول أخرى يف شرق أوروبا؛الرعاية املسؤولة لتبرنامج يع نطاق شبكة توس •

 .اخلليج الفارسي مبادرة يف منطقةإمكانية إطالق وذجي مع الشركات الوطنية الصينية، واستكشاف من
 .إنشاء شراكات جديدة مع احلكومات يف الدول النامية •
 الصحية والبيئية اجلديدة والناشئة يف إطار مبادرة األحباث طويلة  الشواغلالشتراك يف البحث العلمي ملعاجلةا •

 .األجل
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  .org.responsiblecare.wwwيف هذه الصناعة على حنو يتسم بالشفافية على العاملي ن التقدم اإلبالغ ع •

املنظمة  داخليا لتمكني) ICCA (لالحتادات الكيمائيةباإلضافة إىل هذه اإلجنازات، متت أيضا إعادة هيكلة الس الدويل 
، حتتل الصناعة بفضل هذه اجلهودو .ات امليثاق العاملي للرعاية املسؤولة ومبادرات االستراتيجية العاملية للمنتجمن تنفيذ

   ).ICCM-2(هذه املبادرات بعد املؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد الكيميائية لتوسيع العاملية اآلن وضعا أفضل 
  استشراف املستقبل

 أن أعضاءه يفالس يثق و .بأنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به) ICCA (ائيةيدات الكيملالحتاالس الدويل درك ي
، SAICMللنهج االستراتيجي خالل تنفيذ الربامج احلالية واملستقبلية  سيبنون على التقدم الكبري الذي حتقق حىت اآلن من

  .قبلةلصناعة ويلتزم مبواصلة التقدم يف السنوات املوالشاملة ل
 ائيةيلالحتادات الكيماملواد الكيميائية واإلشراف على املنتجات يف الس الدويل  جهود إدارةستصبح أكثر حتديدا، وبعبارة 

)ICCA ( هدفا ينبغي حتقيقه قبل فعلى سبيل املثال، تشمل االستراتيجية العاملية للمنتجات  . بشكل متزايدشفافيةًأكثر
 ٢٠١٢، وهدفا مؤقتا حبلول سالمة املواد الكيميائية املتداولة يف التجارة لديهاقييم الكامل لبالت يطالب الشركات ٢٠١٨

باإلضافة إىل ذلك، يلتزم جملس  .هذه التقييمات إلبالغ عن التقدم احملرز لديها ومناقشته يف إجراءبالشركات يطالب ا
ICCA ومن شأن هذه القياسات  .تجات يف املستقبل مقياس أداء آخر لإلشراف على املن٢٠-١٥ باإلبالغ عن حوايل

تقييم من تمع الدويل اأن تمكن   من شأاكما أن .التزامنا جتاه التحسني املستمرتعزيز يف أن تسهم اإلبالغ وجهود 
   .)SAICM (النهج االستراتيجيحتقيق أهداف باجتاه الذي ستواصل إحرازه، التقدم الذي أحرزته الصناعة الكيميائية، و

  :جنحت يف أن تكون قد إىل ICCAالشركات األعضاء يف جملس ستسعى ، ٢٠٢٠حبلول عام 
 إلجراء تقييمات سالمة املواد تكفيإنشاء جمموعة أساسية من املعلومات املتعلقة باملخاطر والتعرض  •

 الكيميائية املتداولة يف التجارة؛

 اءات اإلدارة اآلمنة، خصوصا يف الدول النامية؛تعزيز القدرة العاملية لتنفيذ ممارسات تقييم السالمة وإجر •

  معلومات سالمة املنتج ذات الصلة مع املنتجني، واحلكومات، واجلمهور؛مشاركة •

؛ حبيث يتمكن املوردون والعمالء من إجراء تقييم فعال لسالمة منتجام وحتسني ةالعمل عرب سلسلة القيم •
  أدائهم؛

 املواد الكيميائية املتوفرة للجمهور؛إصدار ملخصات سالمة املنتجات بشأن  •

التقدم احملرز كميا ودعم التحسني  توسيع نطاق الرصد واإلبالغ عن طريق تضمني مقاييس إضافية لتتبع •
 .املستمر يف اإلدارة العاملية السليمة للمواد الكيميائية

أصحاب  مجيع أحناء العامل بالعمل معوأعضاؤه يف  )ICCA (لالحتادات الكيمائيةوخالصة القول، يلتزم الس الدويل 
ولتحقيق هدف مؤمتر القمة العاملي ) SAICM(الكيميائية  إلدارة الدولية للموادإلجناح النهج االستراتيجي لمجيعهم  املصلحة

  .٢٠٢٠لعام ) WSSD(للتنمية املستدامة 
__________  


