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  دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة
  للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الدولية

 وما بعده ٢٠٢٠عام المنشود لهدف ال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
نظر المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة وأحـاط علمـًا بنسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـر وبمسـودة   -١

الكيميائيـة خارطة الطريق ذات الصلة لتعزيز مشاركة القطاع الصحي في النهج االستراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد 
وأثنـاء مناقشــة المجلـس للمســألة، طلـب أحــد األقـاليم مــن  ١ومــا بعـده. ٢٠٢٠مـن أجـل تحقيــق الهـدف المنشــود لعـام 

بشأن خارطة الطريق لكي تنظر فيها جمعية الصحة، بينما أشارت إحدى الدول مقرر إجرائي األمانة إعداد مسودة 
خارطة الطريق. ودعت األمانة الدول األعضاء إلى تقـديم األعضاء إلى أنها ستقدم مالحظات خطية على مشروع 
ُنِقحـت المسـودة فـي ضـوئها ،  و ٢٠١٧فبرايـر  شـباط/ ١٠أي مالحظات إضافية علـى مسـودة خارطـة الطريـق قبـل 

  بعد ذلك. (انظر الملحق).
 
الـــذي طلبـــت فيـــه مـــن  ٤-٦٩ج ص ع، القـــرار ٢٠١٦اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، فـــي أيـــار/ مـــايو و   -٢

وهيئات منظومة األمم المتحدة وسائر الجهات  ٢المدير العام عدة أمور منها أن يعدَّ، بالتشاور مع الدول األعضاء
صاحبة المصلحة المعنية، خارطة طريق لقطاع الصحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية صوب تحقيـق 

وُطلب    .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام بت الصلة واإلسهام في بلوغ الغايات ذا ٢٠٢٠،٣الهدف المنشود لعام 
              من المدير العام أيضًا أن يعرض خارطة الطريق على جمعية الصحة العالمية السبعين.

 
 – آب/ أغســــطس ٩وُعقــــدت فــــي الفتــــرة مــــن    وبنــــاًء علــــى ذلــــك، أعــــدت األمانــــة مســــودة خارطــــة الطريــــق.  -٣
لتلـك النتـائج الرئيسـية  يلـيويرد فيما  . إلكترونية، تضمنت مسحًا، بشأن المسودة مشاورة ٢٠١٦ أيلول/ سبتمبر ١٦
 علـى وأتيحـت الشـأن بهـذا وردت التـي المـدخالت ضـوء فـي األمانة ِقبل من للتنقيح المسودة خضعت وقد  لمشاورة.ا

                                                           
والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، الجلسة الخامسة عشـرة،  ١٤٠/٣٣م تانظر الوثيقة    ١

  .(باإلنكليزية) ٢الفرع 

   االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب   ٢
مــن خطــة تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، التــي  ٢٣مبــّين فــي الفقــرة  ٢٠٢٠لعــام المنشــود الهــدف    ٣

 آب/ ٢٦(جوهانســـــبرغ، جنـــــوب أفريقيـــــا، الصـــــادر عـــــن مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي للتنميـــــة المســـــتدامة  ٢اعُتِمـــــدت فـــــي القـــــرار 
  ) (انظر ٢٠٠٢أيلول/ سبتمبر  ٤ -  أغسطس

http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdf نيســـان/ ٥، تـــم االطـــالع فـــي 
  ).٢٠١٧أبريل 
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 للجنــة اإلقليميــة والســتينالثامنــة الــدورة  أعمــال ضــافة إلــى ذلــك، شــمل جــدولإلوبــا ١.للمنظمــة اإللكترونــي الموقــع
                     ٢.معلوماتعن إعداد مسودة خارطة الطريق، كوثيقة  لألمريكتين تقريراً 

  
  طة الطريقار مقدمة عن مسودة خ

 
، وضـعت األمانـة فـي حسـبانها، لـدى إعـداد مسـودة ٤-٦٩ج ص ع) مـن القـرار ١(٢حسبما ُطلـب فـي الفقـرة   -٤

والعملية التي  ٣واإلرشادات العامة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، خارطة الطريق، التوجه العام
ُتجرى في الفترة الفاصـلة بـين الـدورات إلعـداد توصـيات بشـأن الـنهج االسـتراتيجي واإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة 

بعــــة للمـــؤتمر الــــدولي المعنـــي بــــإدارة المــــواد ، والتـــي ُأنِشــــئت مـــن خــــالل الـــدورة الرا٢٠٢٠بعـــد عــــام لمــــا والنفايـــات 
إلــى وكــذلك كمــا اســتندت إلــى العمــل الجــاري ذي الصــلة الــذي تضــطلع بــه منظمــة الصــحة العالميــة،   ٤الكيميائيــة.

مع التركيـز بوجـه خـاص علـى المجـاالت  ٥القطاع الصحي في تنفيذ النهج االستراتيجي، مشاركةاستراتيجية تعزيز 
              .٤-٦٩ج ص ع(ح) من القرار -)(أ)١(٢لفقرات المحددة المبينة في ا

  
ومـــن المعتـــرف بـــه أنـــه يلـــزم أن تعمـــل كـــل القطاعـــات وأصـــحاب المصـــلحة معـــًا علـــى تحقيـــق هـــدف اإلدارة   -٥

وتحــدد مســودة خارطــة الطريــق إجــراءات ملموســة لقطــاع الصــحة فيهــا    الســليمة للمــواد الكيميائيــة طيلــة دورة حياتهــا.
وبالنســبة إلــى اإلجــراءات التــي ال تنــدرج تمامــًا ضــمن واليــة قطــاع    رئيســي أو هــام ينبغــي أن يضــطلع بــه.دور داعــم 

الصحة، فمازال من الضروري التوعية بأهمية اإلجراءات والدعم الفعال لتنفيـذ اإلجـراءات، وفـي حـاالت كثيـرة زيـادة 
                         مشاركة قطاع الصحة.

 
 ؛القــدرة المؤسســية ؛المعــارف والبينــات ؛اإلجــراءات فــي أربعــة مجــاالت، أال وهــي: الحــد مــن المخــاطروتُــنظم   -٦

تتماشــى مجــاالت اإلجــراءات هــذه بشــكل وثيــق مــع األهــداف المحــددة فــي االســتراتيجية الجامعــة و   القيــادة والتنســيق.
ونظـرًا  . هولكل إجراء بيان حصائل يصف النتائج المرجو تحقيقهـا منـ ٦للسياسات الخاصة بهذا النهج االستراتيجي.

                                                           
  .)٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٥(تم االطالع في  http://www.who.int/ipcs/saicm/roadmapانظر الرابط:    ١
 ، متاحة على الرابط CD55/INF/6, Add.Iالوثيقة    ٢

http://www.paho.or g/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download & gid = 35899 & Itemid = 270 & 
lang=en   

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٥(تم االطالع في 
للمـواد الكيميائيـة، المتاحـة لـإلدارة السـليمة  ٢٠٢٠انظر التوجه العـام واإلرشـادات الخاصـة بتحقيـق الهـدف المنشـود لعـام    ٣

(تـــم االطـــالع  http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/OOG%20document%20English.pdfالـــرابط علـــى 
  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ١٨في 
، فــــي ٢٠٢٠الــــنهج االســــتراتيجي واإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة والنفايــــات بعــــد عــــام  ICCM IV/4انظــــر القــــرار    ٤

  على الرابط ، المتاح١، الملحق SAICM/ICCM.4/15  الوثيقة
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/ICCM4/doc/K1606013_e.doc  نيســــــان/ ١٨(تــــــم االطــــــالع فــــــي 

  ).٢٠١٧أبريل 
، اســـــتراتيجية تعزيـــــز مشـــــاركة القطـــــاع الصـــــحي فـــــي تنفيـــــذ الـــــنهج ٥، الملحـــــق SAICM/ICCM.3/24انظـــــر الوثيقـــــة    ٥

 الكيميائية، المتاحة على الرابط االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد
http://old.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM3/Meeting%20documents/iccm3%2024/K1283429e.pdf 

  ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ١٨(تم االطالع في 
مـــواد الكيميائيـــة فـــي شـــباط/ اعُتمـــدت االســـتراتيجية الجامعـــة للسياســـات الخاصـــة بـــالنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة لل   ٦

 ، وهي متاحة على الرابط٢٠٠٦ فبراير
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/Overarching%20Policy%20Strategy.doc  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)

   ).٢٠١٧أبريل  نيسان/  ٥
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رتبط بعضــها بــبعض فــإن هنــاك إجــراءات عديــدة كــان يمكــن إدراجهــا فــي عــدد مــن تــألن مجــاالت اإلجــراءات هــذه 
                         وتالفيًا للتكرار، فقد ُأدرج كل إجراء مرة واحدة فقط.   المواضع المختلفة ضمن خارطة الطريق.

  
وقد تم تحديد طرف فاعل رئيسي أو قيادي لكل إجراء من تلك اإلجراءات. وبرغم التسليم بأنه في كثيـر مـن   -٧

الحاالت، يعتمد النجاح علـى التعـاون بـين مجموعـة متنوعـة مـن أصـحاب المصـلحة والقطاعـات، فالهـدف المتـوخى 
وقـد تـم    ذلك، هـو تقـديم المسـاعدة وتيسـير إحـراز التقـدم.من تحديد الدور القيادي داخل قطاع الصحة، حيثما أمكن 

تحديد الدول األعضاء بوصفها صاحبة الدور القيادي فـي الحـاالت التـي تتحمـل فيهـا الحكومـات، والسـيما الـوزارات 
ُيسـند دور القيـادة إلـى  ،وعلـى نفـس النسـق   المسؤولة عن صحة اإلنسان، الشق األكبـر مـن المسـؤولية عـن اإلجـراء.

وفــي حــاالت أخــرى، يكــون مــن    أمانــة المنظمــة عنــدما تتحمــل األمانــة الجانــب األكبــر مــن المســؤولية عــن اإلجــراء.
غيرها، بما في ذلك سائر األجهزة التابعة أو األمانة كانت أو الدول األعضاء  -م به أن قطاع الصحة برمته المسلَّ 

                                    ينبغي أن يضطلع بدور قيادي. –لمنظومة األمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الدول 
 
خارطــة الطريــق تنــدرج ضــمن واليــة المنظمــة، وتســهم كــذلك فــي زيــادة قــدرة فــي وهنــاك عــدد مــن اإلجــراءات   -٨

) مـن ٨(٢أمانة الـنهج االسـتراتيجي علـى دعـم األنشـطة المرتبطـة بقطـاع الصـحة، علـى النحـو المطلـوب فـي الفقـرة 
ـــــــرار  ـــــــتم  .٤-٦٩ج ص عالق ـــــــز وي ـــــــي اإلجـــــــراءات هـــــــذه تميي ـــــــق خارطـــــــة ف ـــــــدم الطري . إيضـــــــاحية مـــــــذكرة بهـــــــا ويق

أمانــة لإلجــراءات التــي يعنــى بهــا أكثــر مــن طــرف فاعــل قيــادي، فعندئــذ، تســري هــذه المــذكرة علــى دور  وبالنســبة 
              المنظمة فحسب.

 
سـياقاتهم علـى  ءً بنـاونظرًا لما يكون آلحاد الدول األعضاء وسائر أصحاب المصـلحة مـن أولويـات مختلفـة،   -٩

وعالوة على ذلك، تكون بعض اإلجـراءات متسـعة    األولويات.الخاصة، فإنه ال يتم عرض اإلجراءات حسب ترتيب 
بـأن الـدول األعضـاء  فيـه مسـلَّ ويكـون هـذا التفـاوت متعمـدًا، ويُ    النطاق للغاية، في حين يكون بعضها اآلخر محـددًا.

  تنفيــذ.وســائر أصــحاب المصــلحة قــد اختــاروا نهوجــًا مختلفــة إلدارة المــواد الكيميائيــة وهــي فــي مراحــل مختلفــة مــن ال
وٕادراج إجــراءات أوســع نطاقــًا مــن شــأنه أن يمّكــن البلــدان مــن تكييــف تنفيــذ خارطــة الطريــق بمــا يتــواءم مــع ســياقاتها  

                                  الخاصة.
 
ويؤمل أن تصبح مسودة خارطة الطريق أداة مفيدة لمساعدة الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة   -١٠

الصــحة فــي تحديــد مجــاالت التركيــز الرئيســية المتعلقــة بالمشــاركة واإلجــراءات اإلضــافية المرتبطــة بــإدارة فــي قطــاع 
ومـن المنتظـر أن تحـدد مختلـف مكونـات قطـاع الصـحة    الوطني واإلقليمـي والـدولي. ىالمواد الكيميائية على المستو 

الحاجة إلى المشاركة والتعاون مع اآلخرين حسـب خططها لتنفيذ خارطة الطريق، والتي سوف تأخذ بعين االعتبار 
              االقتضاء.

 
ومــا بعـده (فــي تحقيــق  ٢٠٢٠ويمتـد اإلطــار الزمنــي لخارطـة الطريــق حتــى يـتم تحقيــق الهــدف المنشـود لعــام   -١١

) مـــــن القـــــرار ١٠(٢وتطلـــــب الفقـــــرة    ).٢٠٣٠أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة وفقـــــًا لخطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة لعـــــام 
فـي الفتـرة الفاصـلة بـين  ىجـر من المدير العـام تحـديث خارطـة الطريـق وفقـًا لحصـائل العمليـة التـي تُ  ٤-٦٩ع  ص  ج

ـــات ـــة والنفاي ـــنهج االســـتراتيجي واإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائي ـــدورات بهـــدف إعـــداد توصـــيات بشـــأن ال بعـــد  لمـــا ال
             .٢٠٢٠ عام
  

              النتائج الرئيسية للمشاورة 
 

وهيئــــات منظومــــة األمــــم المتحــــدة، وغيرهــــا إلــــى  ١تــــم خــــالل المشــــاورة اإللكترونيــــة دعــــوة الــــدول األعضــــاء،  -١٢
مــن  ٤٠إجابــة ( ٦٠وتلقــت األمانــة    المشــاركة فــي مســح بشــأن محتــوى مســودة خارطــة الطريــق والهيكــل العــام لهــا.

                                                           
  واالتحاد األوروبي.   ١
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مــن جهــات أخــرى)، وقــد أخــذت األمانــة هــذه  ١٧هيئــات منظومــة األمــم المتحــدة؛ والــدول األعضــاء؛ وثــالث مــن 
              اإلجابات بعين االعتبار عند تنقيح المسودة.

 
وبشــكل خــاص،    مؤيــدين للغايــة لمســودة خارطــة الطريــق ومــرحبين بهــا.عمومــًا كــان المجيبــون علــى المســح و   -١٣

) مـــن القــــرار ١(٢كـــان هنـــاك اتفــــاق علـــى أن مســــودة خارطـــة الطريـــق جــــاءت اســـتجابة للطلــــب الـــوارد فـــي الفقــــرة 
 وشـرحهاواتفق المجيبون كذلك بشكل عام على أن العنوان كان مالئمًا، وأن تنظيم خارطة الطريـق    .٤-٦٩ع  ص  ج

علــى األهميــة القصــوى لإلجــراءات التــي تــم عمومــًا كمــا اتفقــوا    كانــا فعــالين، فضــًال عــن مالءمــة بيانــات الحصــائل.
ــّوه المجيبــونو    اختيارهــا والتــي ستســهم فــي تحقيــق الحصــائل المــذكورة. أن اإلنجــاز الفعلــي للحصــائل بــ، مــع ذلــك، ن

ــ   المــوارد وااللتــزام السياســي.تــوافر ســيعتمد علــى القــدرات و  أو  مت بعــض االقتراحــات المحــددة إلدخــال إضــافاتدِّ وُق
                                                          تعديالت على اإلجراءات وبيانات الحصائل والتي أخذتها األمانة بعين االعتبار عند إعداد المسودة المنقحة.

 
 ىجـر وتضمن المسح سؤاًال حول الطريقة التي يمكن بها لقطاع الصـحة المشـاركة بنشـاط فـي العمليـة التـي تُ   -١٤

فــــي الفتــــرة الفاصــــلة بــــين الــــدورات إلعــــداد توصــــيات بشــــأن الــــنهج االســــتراتيجي واإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة 
، نظرًا ألنه كان ٤-٦٩ج ص ع)(ه) من القرار ١(٢، على النحو المطلوب في الفقرة ٢٠٢٠بعد عام لما والنفايات 

، كــان أكثرهــا شــيوعًا االقتراحــاتوتــم عــرض مجموعــة مــن    .٢٠١٧مــن المزمــع عقــد أول اجتمــاع فــي شــباط/ فبرايــر 
قتراحـات أخـرى سـبل طـرح االوتضـمنت    يتعلق بضمان تمثيل قطاع الصحة فـي الوفـود المشـاركة فـي االجتمـاع. ما

مخاوف قطاع الصحة على جميع المسـتويات، وبنـاء الشـبكات، وعقـد اجتماعـات بـالتزامن مـع االجتماعـات الدوليـة 
                         قطاع الصحة فيها بالفعل. التي يتم تمثيل

 
وتساءل المسح كذلك عن كيفية تبادل الدول األعضاء للمعلومات عن التقدم والنجاحات والدروس المستفادة   -١٥

واقتـرح المجيبـون إمكانيـة تبـادل المعلومـات مـن    من تنفيذ خارطة الطريق علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي والـدولي.
اســتخدام الشــبكات القائمــة بالفعــل أو الجديــدة، والمنصــات اإللكترونيــة، وعمليــات إعــداد التقــارير، وكــذلك مــن  خــالل

خــالل تقــارير األمانــة المقدمــة لمختلــف المحافــل الدوليــة، بمــا فيهــا جمعيــة الصــحة والمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة 
             المواد الكيميائية.

  
             دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائةالتطورات منذ انعقاد  

 
خطيــة مالحظــات التنفيــذي، قــدمت إحــدى الــدول األعضــاء األربعــين بعــد المائــة للمجلــس  فــي أعقــاب الــدورة  -١٦

علــى مشــروع خارطــة الطريــق. واســتجابة لــذلك، أدخلــت األمانــة تعــديلين علــى مجــال اإلجــراءات الخاصــة بالمعــارف 
أوًال، أضيفت عبارة "استنادًا إلى بّينات موضوعية" إلى الفكرة العامة الواردة في هـذا المجـال مـن مجـاالت  ؛والبينات

اإلجـراء الخـاص بمنظمـة الصـحة العالميـة لتـوفير اإلرشـادات بشـأن كيفيـة تحديـد "، تم تغيير عبـارة اإلجراءات. ثانياً 
إجـــراء تضـــطلع بـــه الـــدول األعضـــاء لتحديـــد المـــواد "تصـــبح ل "أولويـــة المـــواد الكيميائيـــة مـــن أجـــل تقـــديرها وٕادارتهـــا

، لكــي تعكــس النــاتج "وٕادارتهــا علــى الصــعيد الــوطني مــن منظــور صــحيتقــديرها الكيميائيــة ذات األولويــة مــن أجــل 
  عالوة على ذلك تحرير الوثيقة. وجرىالنهائي لهذا النشاط. 

  
الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورات إلعــداد توصــيات بشــأن وقــد انعقــد االجتمــاع األول فــي العمليــة التــي ُتجــرى فــي   -١٧

 شـباط/ ٩إلـى  ٧ مـن ، فـي الفتـرة٢٠٢٠بعد عـام لما النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 
 عـن فضـالً  للصـحة، وزارة ١٧ بينهـا ومـن بلـدًا، ٦٢ حكومـات عـن ممثلـون وحضـره  ، بمدينـة برازيليـا،٢٠١٧فبراير 
 الوطنيـة األولويـات تقـدير فـي ةمفيـد بأنهـا الطريق خارطة مسودة االجتماع ووصف. المصلحة أصحاب من آخرين

عقدتـه  اجتمـاع فـي المشـاركون، ونـاقش. فيـه النظـر األخـرى بالقطاعات حري، نموذجاً  تصبح أن واقترح وتحديدها،
ل الحكومـات لوضـع خطـط المنظمة على الهامش بخصوص قطـاع الصـحة، ُسـُبل اسـتخدام خارطـة الطريـق مـن ِقَبـ
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م ل سائر أصحاب المصلحة لتحديد أولويات العمل الخاصـة بهـم. وباإلضـافة إلـى ذلـك، سـلَّ العمل الوطنية، ومن ِقبَ 
اون مع القطاعات األخرى وفـي الـدعوة إلـى العمـل االجتماع بأهمية مسودة خارطة الطريق في تحديد إجراءات للتع

أهميـة بنـاء القـدرات والـدعم فـي تنفيـذ خارطـة الطريـق، والقيمـة التـي تعـود  من جانب متخذي القرار. ونوقشت أيضـاً 
  من تبادل الخبرات، مثًال من خالل الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية.

  
  تقرير عن آثار النفايات على الصحة

 
"إعـداد تقريـر عـن آثـار النفايـات علـى الصـحة، ومـا تقـوم  المدير العامأيضًا من  ٤-٦٩ج ص عطلب القرار   -١٨

بـــه المنظمـــة فـــي الوقـــت الحـــالي مـــن أعمـــال فـــي هـــذا المجـــال، واإلجـــراءات األخـــرى الممكنـــة التـــي يســـتطيع قطـــاع 
إلى جمعية الصحة العالمية السبعين تقديم تقرير مرحلي منظمة، اتخاذها لحماية الصحة"، و الصحة، بما في ذلك ال

عن إعداد هذا التقرير. وقد أجرت األمانة استعراضًا مبدئيًا للبيانات المتاحة عـن إنتـاج النفايـات الصـلبة والمخـاطر 
 أشــد علــى تنطــوي التــي المجــاالت تقــدير فــي هامــة أوليــة خطــوة يعــدُّ  مــا وهــو المــرتبط بهــا علــى الصــعيد العــالمي.

مجموعــة مختلفـة مـن ممارسـات جمـع النفايــات والـتخلص منهـا. ويخـتص قـدر كبيــر  إلـى بـالنظر الصـحية المخـاطر
من المنازل أو المرافق الصحية. وتشير النتائج األولية إلى  اً فايات الصلبة، سوءمن العمل الجاري بالتخلص من الن

ة عـن النفايـات الصـلبة التـي أن ضرورة توسيع نطاق االستعراض لكي يأخذ في االعتبار المخاطر الصـحية الناجمـ
يجـري صـرفها فـي المسـطحات المائيـة وتسـهم فـي تلــوث الغـالف الجـوي. وتعكـف األمانـة العامـة حاليـًا علـى تحديــد 

  الموارد اإلضافية الالزمة لتوسيع نطاق عملية جمع البيانات إلعداد التقرير.
  
 

              اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
 

   والنظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي: بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -١٩
  

جمعية الصحة العالمية السبعون، بعد النظر فـي التقريـر الخـاص بـدور قطـاع الصـحة فـي الـنهج 
 ١ومــا بعــده، ٢٠٢٠االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف المنشــود لعــام 

  يلي:  قررت ما

اعتمــاد خارطــة الطريــق لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة   )١(
  وما بعده؛ ٢٠٢٠الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

عـــن  مطالبـــة المـــدير العـــام بتقـــديم تقريـــر إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثانيـــة والســـبعين  )٢(
التقدم المحرز بشـأن تنفيـذ خارطـة الطريـق، ومواصـلة تقـديم التقـارير فـي جمعيـة الصـحة العالميـة 

اإلجـراءات المتخـذة مـن جانـب األمانـة لتحـديث خارطـة عن الرابعة والسبعين عن التقدم المحرز و 
ت فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورات إلعــداد توصــيا ىجــر الطريــق فــي ضــوء نتــائج العمليــة التــي تُ 

  ٢٠٢٠.٢بعد عام لما بشأن النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 

                                                           
    .٧٠/٣٦الوثيقة ج   ١
  .)١٠(٢الفقرة ، )٢٠١٦( ٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ٢
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خارطة الطريق لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة 
وما بعده ٢٠٢٠تحقيق الهدف المنشود لعام الدولية للمواد الكيميائية من أجل 

         اإلجراءاتمجاالت  

 الهدف العام للنهج االستراتيجي
  ، ٢٠٢٠تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها حتى يتم، بحلول عام 

  اإلنسان والبيئة.استخدام المواد الكيميائية وٕانتاجها بطرق تؤدي إلى الحد من اآلثار الضارة البالغة على صحة 

  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
  تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها هي قضية شاملة ستسهم في تحقيق كثير من، 

 .إن لم يكن جميع، أهداف التنمية المستدامة السبع عشر
 المواد الكيميائية.يرد فيها تحديدًا ذكر التي والغايات أدناه هي الغايات 

  القيادة والتنسيق القدرات المؤسسية المعارف والبّينات الحد من المخاطر

استراتيجيات حماية 
 الصحة

 
إعدادات الرعاية الصحية 

 السليمة
 

  إذكاء الوعي
 

المخاطر والرصد تقدير 
 البيولوجي والترصد

 
       قياس التقدم المحرز  

 
 التبادل والتعاون

 

السياسة الوطنية واألطر 
 التنظيمية

 
  اللوائح الصحية 

        )٢٠٠٥الدولية (
 

 التدريب والتثقيف
 

الصحة في جميع السياسات 
  الخاصة بالمواد الكيميائية

مشاركة قطاع الصحة 
  والتنسيق

المشاركة مع سائر  
القطاعات وأصحاب 

       المصلحة
 

الملحق

  ١٢الهدف 
 ٣-١٢الغاية 

الحــد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات واألمــراض 
الناجمــة عــن التعــّرض للمــواد الكيميائيــة الخطــرة 
ــــول  ــــة بحل ــــّوث الهــــواء والمــــاء والترب وتلويــــث وتل

 ٢٠٣٠ عام

ـــوث  ـــاه عـــن طريـــق الحـــد مـــن التل ـــة المي تحســـين نوعي
الكيميائية الخطـرة وتقليـل  ووقف إلقاء النفايات والمواد

تســّربها إلــى أدنــى حــد، وخفــض نســبة ميــاه المجــاري 
غيـــر المعالجـــة إلـــى النصـــف، وزيـــادة إعـــادة التـــدوير 
وٕاعادة االستخدام المأمونة بنسـبة كبيـرة علـى الصـعيد 

 ٢٠٣٠العالمي، بحلول عام 

ـــــاً  ـــــق اإلدارة الســـــليمة بيئي للمـــــواد الكيميائيـــــة  تحقي
لألطــر الدوليــة  عمرهــا، وفقـاً  والنفايـات طــوال دورة

المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في 
الهــواء والمــاء والتربــة مــن أجــل التقليــل إلــى أدنــى 
حـــــد مـــــن آثارهـــــا الضـــــارة علـــــى صـــــحة اإلنســـــان 

 ٢٠٢٠والبيئة، بحلول عام 

   ٦الهدف 
 ٣-٦الغاية 

   ٣الهدف 
 ٩-٣الغاية 
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 استراتيجيات حماية الصحة

وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتعزيز 
ـــــرامج طـــــوال دورة  الصـــــحة وحمايتهـــــا وب
عمـــــر المـــــواد الكيميائيـــــة ذات األولويــــــة 
العالية، والسـيما للفئـات السـكانية األكثـر 

 عرضة للمخاطر. 
 

المشــــاركة بنشــــاط فــــي تنفيــــذ االتفاقيــــات 
البيئيــــة المتعــــددة األطــــراف ذات الصــــلة 

ـــــــالمواد الكيم ـــــــات، ودعـــــــم ب ـــــــة والنفاي يائي
التنفيــــــــذ، والســــــــيما الجوانــــــــب الصــــــــحية 
ــــة  ــــى اتفاقي ــــة. دعــــم التصــــديق عل الوقائي
ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق، وتنفيـــذها، وبنـــاء 
القــدرات مــن أجــل تقيــيم ومعالجــة اآلثــار 
الصـــحية الناجمـــة عـــن التعـــرض للزئبـــق 

 ١١-٦٧ج ص عمــــــــــع القــــــــــرار  شــــــــــياً اتم
)٢٠١٤.( 
 

التعــــــــاون مــــــــن أجــــــــل تحديــــــــد البــــــــدائل 
المنخفضة المخاطر والتـرويج لهـا، أخـذًا 
بعــــــــــين االعتبــــــــــار دورة عمــــــــــر المــــــــــواد 
والمنتجــــــات، بمــــــا فــــــي ذلــــــك النفايــــــات، 

 وتعزيز استخدام تلك البدائل.  
 

تقـــــديم اإلرشـــــادات للوقايـــــة مـــــن اآلثــــــار 
الســـلبية علـــى الصـــحة لمجموعـــة معينـــة 

  .قلقمن المواد الكيميائية المثيرة لل
 

ــــــــــادئ  ــــــــــة للمب وضــــــــــع الصــــــــــيغة النهائي
التوجيهيـــــة بشــــــأن الوقايـــــة مــــــن التســــــمم 
بالرصاص والتـدبير العالجـي لـه؛ وتنفيـذ 
المبــــادئ التوجيهيــــة المقبلــــة، والــــتخلص 
التـــــدريجي مـــــن الـــــدهانات التـــــي تحتـــــوي 

 وفقـاً  ٢٠٢٠على الرصاص بحلول عام 
لألهداف التي وضعها التحالف العـالمي 

 ي الطالء.للتخلص من الرصاص ف

 د.أ

 د.أ

 د.أ*

 السليمةمواقع الرعاية الصحية 

تقـــــديم اإلرشــــــادات للمواقـــــع الصــــــحية 
وتسـهيل  مأمونيـةلتشـجيع بـدائل أكثـر 

، واإلدارة الســليمة للنفايــات هااســتخدام
الناتجة عن الرعايـة الصـحية، اسـتنادًا 
ـــــــى اإلرشـــــــادات ذات الصـــــــلة مـــــــن  إل
منظمة الصحة العالمية وغيرهـا، مثـل 
تلك اإلرشادات التي اعتمدت بموجـب 
االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف.  

 
إعــــداد وتنفيــــذ حمــــالت إذكــــاء الــــوعي 

لين فـــي الرعايـــة الصـــحية حـــول للعـــام
المواد الكيميائية المثيـرة للقلـق وأفضـل 
الممارســـــات المتبعــــــة لـــــإلدارة اآلمنــــــة 
للمواد الكيميائية داخل قطاع الصحة، 
بمــا فــي ذلــك اآلثــار المهنيــة، واآلثــار 
المتعلقــــــــــة بــــــــــالمريض أو المجتمــــــــــع، 
واآلثـــــار البيئيـــــة فـــــي مواقـــــع الرعايــــــة 

 الصحية.  
 

ادات المنظمــة فــي مــن إرشــ االســتفادة
اســتخدام الزئبــق فــي الرعايــة الحــد مــن 

ــــــــــة  ــــــــــات الملوث الصــــــــــحية وٕادارة النفاي
 ١٠و ٤مــــع المــــواد  شــــياً ابــــالزئبق (تم

مــــــن اتفاقيــــــة ميناماتــــــا والقــــــرار  ١١و
 ).١١-٦٧ص ع  ج

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 الحد من المخاطر
اإلجراءات التي تركز على إدارة المخاطر من جانب قطاع الصحة وداخله، بما في ذلك 

استراتيجيات حماية الصحة، وتنظيم المواد الكيميائية، وتثقيف الجمهور، وتبادل المعلومات وأفضل 

 الوعي ءإذكا

إعـــداد وٕاطـــالق حمـــالت إلذكـــاء الـــوعي 
حـــــول القضـــــايا الصـــــحية ذات األولويـــــة 
المتصـــلة بــــالمواد الكيميائيــــة طــــوال دورة 

اإللكترونيــــــــة،  النفايــــــــات(مثــــــــل  عمرهــــــــا
ومبيــــــــدات الهــــــــوام الشــــــــديدة الخطــــــــورة، 
والرصـــــــاص، والزئبـــــــق، وســـــــائر المـــــــواد 
الكيميائيــــة المثيــــرة للقلــــق علــــى الصــــحة 

واألخطـــار المهنيـــة، والمـــواد العموميـــة)، 
الكيميائية الخاضعة لإلجـراءات الدوليـة، 

 وصحة األمهات واألطفال.
 

تشجيع التبليـغ بالمعلومـات ذات الصـلة، 
ــــــى المــــــواد  ــــــك التــــــدريب عل بمــــــا فــــــي ذل
الكيميائيــــــة المســــــتخدمة فــــــي المنتجــــــات 
والعمليــــات، وذلـــــك للتمكـــــين مـــــن اتخـــــاذ 
ـــــع  ـــــب جمي القـــــرارات المســـــتنيرة مـــــن جان
األطــــــــراف الفاعلــــــــة طــــــــوال دورة عمــــــــر 
المنتجـــات، فضـــًال عـــن تشـــجيع البـــدائل 

 األكثر مأمونية. 
 

نشـــــر واســـــتخدام مقـــــاالت عـــــن القضـــــايا 
الصـــحية ذات الصـــلة بـــالمواد الكيميائيـــة 
فـــي المجـــالت التـــي يستعرضـــها النظـــراء 
والمعنيـــــة بالرعايـــــة الصـــــحية، والقضـــــايا 
ــــــــة، والســــــــموميات، وغيرهــــــــا مــــــــن  الطبي
المجـــــالت ذات الصـــــلة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 

  المجالت التابعة لهيئات مهنية.
 

  دعم إعداد المكونات المتعلقة 
بمركز تبادل المعلومـات الخـاص بـالنهج 

 .*االستراتيجي
 

توثيــــــق الخبــــــرات المكتســــــبة مــــــن تنفيــــــذ 
مختلف حمالت إذكـاء الـوعي وٕاجـراءات 
الحد من المخاطر واسـتراتيجيات الوقايـة 
ـــــــادل هـــــــذه المعلومـــــــات مـــــــع ســـــــائر  وتب

  األطراف.

 د.أ

 الجميع

  الحصيلة:
تحسـين الصــحة، علـى األجلــين القصــير والطويـل، ولألجيــال المقبلــة، مـن خــالل الحـد مــن المخــاطر الصـحية جــراء التعــرض 
للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة عمرهــا، بمــا فــي ذلــك النفايــات الناتجــة عــن زيــادة أنشــطة حمايــة الصــحة بقطــاع الصــحة علــى 

 الوطني واإلقليمي والدولي، ونتيجة زيادة االهتمام والوعي داخل قطاع الصحة وفي المجتمع عمومًا. المستوى

النحـو المطلـوب  اإلجراءات التي تندرج ضـمن واليـة المنظمـة، وتسـهم فـي زيـادة قـدرة أمانـة الـنهج االسـتراتيجي علـى دعـم األنشـطة المرتبطـة بقطـاع الصـحة، علـى* 
         وبالنسبة لإلجراءات التي يعنى بها أكثر من طرف فاعل قيادي، فعندئذ، تسري هذه المذكرة على دور المنظمة فحسب.   .٤-٦٩ج ص عار تماشيًا مع القر 

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 أمانة منظمة الصحة العالمية األمانة:الدول األعضاء؛  د.أ:جميع الجهات صاحبة المصلحة؛  الجميع:

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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 المعارف والبينات
على سد الثغرات في المعارف والمنهجيات المتعلقة بتقدير المخاطر، وتعزيز الرصد  إجراءات تركز

 البيولوجي والترصد، وتقدير عبء المرض الناجم عن المواد الكيميائية، وقياس التقدم المحرز.

  الحصيلة:
الرصـد البيولـوجي والترصـد، التعاونية لسد الثغرات الحاليـة فـي المعـارف والمنهجيـات المتعلقـة بتقـدير المخـاطر و مشاركة قطاع الصحة في الجهود  تعزيز
عــبء المــرض، وقيــاس التقــدم المحــرز. ويشــمل ذلــك زيــادة المشــاركة فــي الشــبكات وٕانشــاء آليــات تعاونيــة جديــدة، حســب الضــرورة، لتيســير تبــادل  وتقــدير

  ع الصحة بشأن قضايا تقنية محددة.المعارف والتعاون داخل قطا

 تقدير المخاطر والرصد البيولوجي والترصد

المشاركة في الجهود الرامية إلى سد الثغـرات 
فـــي المعـــارف العلميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك العمـــل 

 ،مـثالً الجاري في إطار النهج االسـتراتيجي، (
بشأن المواد الكيميائية المثيرة للغدد الصماء، 
والمواد النانوية، والمستحضرات الدوائية التـي 
تســتمر فــي البيئــة، والتعــرض لمــواد كيميائيــة 
متعـــــــــددة فـــــــــي آن واحـــــــــد، ونـــــــــوع الجـــــــــنس، 

 والصالت مع األمراض غير السارية).   
 

المســــاهمة فــــي إعــــداد طــــرق متواءمــــة علــــى 
نهوج جديدة لتقيـيم الصعيد العالمي، وأدوات و 

المخــاطر (مثــل النهــوج المتكاملــة، والتعــرض 
لمـــواد كيميائيـــة متعـــددة فـــي آن واحـــد) تأخـــذ 
بعــين االعتبــار أنمــاط االســتعمال، والظــروف 
المناخية، ونوع الجنس، وقـدرات البلـد، حيثمـا 

 كان ذلك مناسبًا.    
 

التحقيــــق فــــي الصــــلة بــــين التعــــرض واآلثــــار 
ــــــى مســــــتوى المج تمــــــع، ومنهــــــا الصــــــحية عل

الناجمة عن التلوث والمواقع الملوثة.         
 

تحديد المواد الكيميائية ذات األولوية لتقديرها 
وٕادارتهــا علــى المســتوى الــوطني مــن منظــور 

 صحي.    
 

العمل مـن أجـل تكامـل نظـم الرصـد والترصـد 
الصحية والبيئية للمـواد الكيميائيـة طـوال دورة 

ـــــوطن ـــــى المســـــتوى ال ي واإلقليمـــــي عمرهـــــا عل
 والدولي.     

 
  تيسير التنسيق بين وزارات الصحة

  ومؤسسات الرعاية الصحية، 
ومراكـــــــز معلومـــــــات الســـــــموم، وغيرهـــــــا مـــــــن 

 لتعزيز التيقظ للسموم وترصدها.   الجهات،
 

ـــــين المـــــواد  ـــــات ب مواصـــــلة استكشـــــاف العالق
ـــة  ـــار المحتمل الكيميائيـــة وتغيـــر المنـــاخ، واآلث

 على الصحة.

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 التبادل والتعاون

المشـــــــــاركة واالنخـــــــــراط بنشـــــــــاط فـــــــــي 
الشــــبكات، والمســــاهمة فيهــــا، بمــــا فــــي 
ذلــك شــبكة تقــدير المخــاطر الكيميائيــة 

لمراكـــــــــز  INTOXوشـــــــــبكة إنتـــــــــوكس 
  السموم التابعتان للمنظمة.

 
ترونيــة تفاعليــة المشــاركة فــي مواقــع إلك

أو منتــديات نقاشــية لقضــايا محــددة  و/
ــالمواد الكيميائيــة والصــحة، أو  تتعلــق ب

 ترعى إنشاءها إذا لزم األمر.    
 

إتاحة بيانات المواد الكيميائية المتعلقـة 
بالصـــــــــحة (مثـــــــــل تقيـــــــــيم المخـــــــــاطر، 
والرصـــــــد البشـــــــري والبيئـــــــي، وترصـــــــد 
األمــــــــراض)، حيثمــــــــا أمكــــــــن وحيثمــــــــا 

توفيرها بسهولة ويسر اقتضى األمر، و 
إلــى المجتمعــات المحليــة والدوليــة، بمــا 
في ذلك اللجان العلمية والتقنية الدولية 

 ذات الصلة.   
 

التعــــاون مــــع ســــائر المحافــــل العلميــــة 
التــــــي تــــــدرس األمــــــراض ذات الصــــــلة 
بــــــــــــــالمواد الكيميائيــــــــــــــة، وخصوصــــــــــــــًا 

 األمراض غير السارية.    
 

تبادل الخبـرات بشـأن وضـع المؤشـرات 
 لقياس التقدم المحرز واستخدامها.

 د.أ

 د.أ

 قياس التقدم المحرز

تحسـين نظـم تسـجيل األحـوال المدنيــة 
واإلحصـــاءات الحيويـــة، وتعزيـــز نظـــم 
ـــــق أســـــباب دخـــــول المستشـــــفيات  توثي
والوفيات الناجمة عن التعرض للمـواد 

 الكيميائية.    
 

  استحداث طرق موّحدة أفضل 
لتقدير تأثيرات المـواد الكيميائيـة علـى 
الصـــحة مـــن أجـــل تحســـين التقـــديرات 

   ء المرض.والتنبؤات المتعلقة بعب
 

استحداث طرق موّحـدة أفضـل لتقـدير 
ــــــــــــر االجتمــــــــــــاعي االقتصــــــــــــادي  األث
لألمـــــــراض الناجمـــــــة عـــــــن التعـــــــرض 

 للمواد الكيميائية. 
 

  التعاون مع المجتمع الدولي 
  لتحسين المؤشرات العالمية 

من أجل قياس أفضـل للتقـدم المحـرز 
الهـــــدف المنشـــــود لعـــــام صــــوب بلـــــوغ 

 وخطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة †٢٠٢٠
يتعلــق بآثــار المــواد  فيمــا ٢٠٣٠لعــام 

  الكيميائية على الصحة.
 

تحديد وبيان المؤشرات الوطنية للتقدم 
المحــرز فــي الحــد مــن عــبء المــرض 
النــاجم عــن المــواد الكيميائيــة، تماشــيًا 
مـــع المؤشـــرات العالميـــة حيثمـــا أمكـــن 

   ذلك.     
 

إنشـــــاء آليـــــات لجمـــــع وٕادارة البيانـــــات 
الالزمـــة لتقـــديم والمعلومـــات الصـــحية 

ـــــدم المحـــــرز بشـــــأن  ـــــارير عـــــن التق تق
وســائر الصــكوك  †الــنهج االســتراتيجي

 الدولية.

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع



  A70/36           Annex    الملحق          ٧٠/٣٦ج

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القدرات المؤسسية
إجــراءات لتعزيــز القــدرات المؤسســية الوطنيــة فــي مجــال التصــدي للتهديــدات الصــحية الناجمــة عــن 

  المواد الكيميائية، بما في ذلك االستجابة للحوادث والطوارئ الكيميائية.

  الحصيلة:
 زيادة قدرة النظم الصحية ومرونتها للتصدي لجميع الجوانب المتعلقة بالسالمة الكيميائية.

 السياسة الوطنية واألطر التنظيمية

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

تحديد الثغرات ودعـم سياسـة وطنيـة وأطـر 
تنظيميـــة أقـــوى للتصـــدي لآلثـــار الصـــحية 
للمـــواد الكيميائيـــة طـــول دورة عمرهـــا، مـــع 
تركيــــز علــــى العناصــــر األساســــية األحـــــد 

مــــن وثيقــــة  ١٩عشــــر المبينــــة فــــي الفقــــرة 
التوجــه العــام واإلرشــادات الخاصــة بــالنهج 

 االستراتيجي.       
 

ليــة الراميــة إلــى المســاهمة فــي الجهــود الدو 
إعــــــداد أدوات وٕارشــــــادات لوضــــــع األطــــــر 
الوطنية، مثل دليل برنامج اإلدارة السـليمة 
للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات. 

 
ـــــــى  إعـــــــداد مبـــــــادئ توجيهيـــــــة مرتكـــــــزة عل
الصـــــــحة بشـــــــأن الميـــــــاه والهـــــــواء والتربـــــــة 
واألغذيــة والمنتجــات والتعــرض فــي مكــان 

قواعـــــــد المنظمـــــــة  العمـــــــل، اســـــــتنادًا إلـــــــى
ومعاييرهــــــا ومبادئهــــــا التوجيهيــــــة، حســــــب 
االقتضاء، والمشاركة في إعدادها.       

 
دعـــم تنفيـــذ النظـــام المتـــوائم علـــى الصـــعيد 
العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووضـع 
البطاقات التعريفيـة عليهـا؛، وتنسـيقه علـى 
 المستوى الدولي، حسب االقتضاء.      

 
صـرف المـواد الكيميائيـة  دعم اللوائح لمنع

الســــــــــامة والــــــــــدعوة لتكنولوجيــــــــــا مالئمــــــــــة 
الســــتردادها وٕاعــــادة تــــدويرها، فضــــًال عــــن 
التخـــــــزين اآلمـــــــن لهـــــــا والـــــــتخلص منهـــــــا، 

، ٢٥-٦٣ج ص عمــــــــع القــــــــرارين  شــــــــياً اتم
)، واالتفاقيـــــــات ٢٠١٠( ٢٦-٦٣ع  ص  جو

البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة.     
 

لمــــــــواد دعــــــــم الرصــــــــد األقــــــــوى إلنتــــــــاج ا
ــــــــات الخطــــــــرة، ونقلهــــــــا  الكيميائيــــــــة والنفاي
واســــتخدامها وٕاطالقهــــا، وتشــــجيع التعــــاون 
اإلقليمـــي والـــدولي بهـــدف تعزيـــز االمتثـــال 
ــــــر  ــــــع االتجــــــار غي لألنظمــــــة القائمــــــة ومن

 المشروع.

 )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

تعزيــز القــدرات األساســية للتأهـــب  إنشــاء/
للحـــــوادث والطـــــوارئ الكيميائيـــــة والتأهـــــب 
لحــــاالت الطــــوارئ واكتشــــافها واالســــتجابة 
لهــــــا، بمــــــا فــــــي ذلــــــك: ترصــــــد األحــــــداث 
الكيميائيـــة والتحقـــق منهـــا واإلخطـــار بهـــا، 
وتقـــدير المخـــاطر والتبليـــغ عنهـــا، وقـــدرات 

 التفتيش في موانئ الدخول.     
 

وتحســـــين األدوات  االســـــتمرار فـــــي إعـــــداد
واإلرشادات وسائر وسـائل الـدعم للبلـدان، 
حتـــــى يتســـــنى تعزيـــــز القـــــدرات األساســـــية 
للتأهـــــب للحـــــوادث والطـــــوارئ الكيميائيـــــة، 
وتعزيز إذكاء الـوعي بـين جميـع أصـحاب 

 المصلحة.      
 

  دولية لنشرها قوى عاملةتشكيل 
بهـــــــدف االســـــــتجابة لحـــــــاالت الطـــــــوارئ  

ة فــــــي قائمــــــة الكيميائيــــــة، مثــــــل المســــــاهم
خبراء تابعـة للمنظمـة فـي مجـال الحـوادث 

 والطوارئ الكيميائية.            
 

ــــز مراكــــز وشــــبكات الســــموم القائمــــة  تعزي
ـــــدور  ـــــدة، لتضـــــطلع ب وٕانشـــــاء أخـــــرى جدي
التنسيق عند الضرورة بغية تحقيق الهدف 
المتمثـــــــــل فـــــــــي إتاحـــــــــة خدمـــــــــة خاصـــــــــة 

 بمعلومات السموم لجميع البلدان.    
 

ــــــة  تطــــــوير أو تحســــــين الشــــــبكات اإلقليمي
لتنســــــــــيق القــــــــــدرات المختبريــــــــــة القائمــــــــــة 

 وتعزيزها وتبادلها.    
 

تحســـــين التواصـــــل والتعـــــاون بـــــين مراكـــــز 
االتصــال الوطنيــة لتنفيــذ اللــوائح الصــحية 

ــــة ( ــــنهج االســــتراتيجي، ٢٠٠٥الدولي )، وال
واالتفاقيــــــات البيئيــــــة المتعــــــددة األطــــــراف 

ـــــــالمواد الكيم ـــــــة ب ـــــــات المتعلق ـــــــة والنفاي يائي
لالســتفادة مــن أوجــه التــآزر، مثــل الحاجــة 
إلــــى تقــــدير المخــــاطر والترصــــد والقــــدرات 

 المختبرية وتقديم التقارير.

 التدريب والتثقيف
نشــــر مــــواد تدريبيــــة لفئــــات جماهيريــــة 
مســـــــــتهدفة (مثـــــــــل المنظمـــــــــات غيـــــــــر 
الحكوميــــــة، والمســــــؤولين الحكــــــوميين، 
والمدرســـــــــــــين والمهنيــــــــــــــين الطبيــــــــــــــين 
والعــاملين فــي الرعايــة الصــحية) علــى 
مواضيع محددة (مثـل تقـدير المخـاطر 

مـــــع البّينـــــات، الصـــــحية ورصـــــدها، وج
وتشــــــــخيص االضــــــــطرابات الصــــــــحية 
وعالجهـــــــــــــــا، والتوعيـــــــــــــــة بالســـــــــــــــالمة 
الكيميائية، ووضـع البطاقـات التعريفيـة 

 على المنتجات).   
 

تحســـين المنـــاهج الدراســـية فـــي كليـــات 
الطــــــــــب وغيرهــــــــــا مــــــــــن المؤسســــــــــات 
األكاديميـــة مـــن أجـــل التصـــدي لآلثـــار 
الصـــــــــــحية المترتبـــــــــــة علـــــــــــى المـــــــــــواد 

ز علــــــــــــى الكيميائيــــــــــــة، مــــــــــــع التركيــــــــــــ
الســموميات والصــحة المهنيــة والصــحة 
العموميــــــة، وتشــــــجيع التــــــدريب داخــــــل 
المستشــــــــــــــــــــــفيات أو الزمــــــــــــــــــــــاالت أو 
التخصصــات؛ وتشــجيع إدراج المنــاهج 
ــــة أخــــرى  ــــرامج أكاديمي الدراســــية فــــي ب
ــــة والمســــتدامة  ــــاء اآلمن ــــرويج للكيمي للت
 (مثل، برنامج األمان في التصميم).  

 
 ةالتدريبيـــتـــوفر بوابـــة إلكترونيـــة للمـــواد 

الخاصـــــــــة بالمنظمـــــــــة بشـــــــــأن المـــــــــواد 
الكيميائيــــــة والصــــــحة كمســــــاهمة فــــــي 

ومات الخـاص لإنشاء مركز تبادل المع
 †.بالنهج االستراتيجي

 
إيصــــال رابطــــات المهنيــــين الصــــحيين 
بمجموعات أو مؤسسـات صـحة البيئـة 
أو تحليـــل المخـــاطر لتعزيـــز المشـــاركة 
ـــــــــق بقضـــــــــايا إدارة المـــــــــواد  فيمـــــــــا يتعل

 والمعرفة بها. الكيميائية

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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 القيادة والتنسيق
ــالمواد الكيميائيــة، وٕاشــراك اإلجــراءات الراميــة إلــى تشــجيع إدمــاج االعتبــارات الصــحية فــي جميــع السياســات  الخاصــة ب

الـوطني واإلقليمـي والـدولي، وٕاشـراك قطـاع الصـحة مـع  ىقطاع الصـحة فـي أنشـطة إدارة المـواد الكيميائيـة علـى المسـتو 
   سائر القطاعات.

  الحصيلة:
الوعي، وٕادماج االعتبارات الصحية، ومشاركة قطاع الصحة في أنشطة إدارة المواد الكيميائية على جميـع زيادة مستوى 

الوطني واإلقليمي والدولي، والتعاون مع القطاعات األخرى، ما يؤدي إلى زيـادة تسـليط الضـوء علـى اإلدارة  يات،المستو 
  د من األولوية.السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها ومنحها المزي

الصحة في جميع السياسات 
 الخاصة بالمواد الكيميائية

 د.أ

تحســــين مســــتوى الــــوعي بآثــــار التعــــرض 
للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة عمرهــا علــى 
 الصحة، والتكاليف الناجمة عن ذلك.     

ـــــــز إدراج األو  ـــــــات الصـــــــحية فـــــــي تعزي لوي
السياســـــات الخاصـــــة بـــــالمواد الكيميائيـــــة، 
وتحليــــــــل الثغــــــــرات بهــــــــا، وخصائصــــــــها، 
وخطــط واســتراتيجيات التنفيــذ علــى جميــع 
المســـتويات، بمـــا فـــي ذلـــك خطـــة التنميـــة 

  .      ٢٠٣٠المستدامة 
الســعي إلــى تنفيــذ مبــادرات لحشــد المــوارد 
الماليـــة مـــن أجـــل قطـــاع الصـــحة، شـــامًال 

سبيل تحقيق اإلدارة السليمة  المنظمة، في
  .للمواد الكيميائية والنفايات

تنظــــيم جلســــات إحاطــــة رفيعــــة المســــتوى 
بشــــــــــأن المـــــــــــواد الكيميائيــــــــــة والصـــــــــــحة، 
للسياســـــــــيين وكبـــــــــار المســـــــــؤولين علـــــــــى 
المستويات الوطني واإلقليمي والدولي.    

  
تعزيــز المكــوِّن الخــاص بــالمواد الكيميائيــة 

البيئيــــة، ســــواء فــــي اإلجــــراءات الصــــحية و 
الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة، بمــا فــي 
ذلـــــــك اإلجـــــــراءات المتخـــــــذة علـــــــى أرفـــــــع 

   المستويات.      
إدراج نــــــــوع الجــــــــنس واإلنصــــــــاف كأحــــــــد 
المكونـــــــــــــات فـــــــــــــي جميـــــــــــــع السياســـــــــــــات 
واالســتراتيجيات والخطــط المتعلقــة بــاإلدارة 

 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

المشاركة مع سائر القطاعات 
 وأصحاب المصلحة

المشاركة في شبكات التنسيق المتعددة  د.أ
القطاعــات المســتدامة والفعالــة والعمليــة 
لتعظـيم الجهـود الجماعيـة، علـى النحـو 

 المتوخى في النهج االستراتيجي.  
 

تيســــــــــير إدمــــــــــاج جميــــــــــع القطاعــــــــــات 
ــــــــــــــين  وأصــــــــــــــحاب المصــــــــــــــلحة المعني

المـــــواد ومشـــــاركتهم النشـــــطة فـــــي إدارة 
الكيميائيـــــة طـــــوال دورة عمرهـــــا، علـــــى 
ــــــــــع المســــــــــتويات، مــــــــــع التســــــــــليم  جمي
بالتشــــــارك فــــــي القيــــــادة بــــــين قطــــــاعي 

  الصحة والبيئة.  
تســــليط الضــــوء علــــى اآلثــــار المتعــــددة 
القطاعــــــات لالســــــتثمارات فــــــي مجــــــال 
الصحة على االقتصادات والمجتمعات 

  المحلية.  
ـــــدرات داخـــــل قطـــــاع الصـــــحة  ـــــاء الق بن

يتعلـــــــــق باالتفاقيـــــــــات البيئيـــــــــة   فيمـــــــــا
المتعــددة األطــراف والبحــث عــن فــرص 
لتبـــادل المعلومـــات وتنســـيق واالســـتفادة 
ــــــــة فــــــــي إطــــــــار  مــــــــن الجهــــــــود المبذول

  الشبكات في سائر القطاعات.  
االنخـــــــراط بنشـــــــاط فـــــــي المفاوضـــــــات 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة، بمـا فـي 
ذلــك تلــك المتصــلة باالتفاقيــات البيئيــة 
المتعــــددة األطــــراف، وتمويــــل التنميــــة، 
ــــد  ــــي، وكلمــــا أمكــــن وعن والتعــــاون التقن
االقتضــــاء، وضـــــع بنــــد دائـــــم لمناقشـــــة 

 القضايا المتعلقة بقطاع الصحة.

 مشاركة قطاع الصحة والتنسيق

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

تســــمية مركــــز اتصــــال فــــي وزارة الصــــحة 
معني بالقضايا المتعلقة بـالمواد الكيميائيـة 
والصـــــحة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تنفيـــــذ خارطـــــة 
الطريــق هــذه، وٕانشــاء شــبكة وطنيــة للمــواد 

 الكيميائية والصحة.   
 

ــــة للمــــواد الكيميائيــــة،  إنشــــاء شــــبكة عالمي
تربطهـــا صـــالت بالشـــبكات دون اإلقليميـــة 

القائمــة، لتســهيل تنفيــذ  واإلقليميــة والدوليــة
ــــــق هــــــذه  قطــــــاع الصــــــحة لخارطــــــة الطري

فـــــــي ذلـــــــك المشـــــــاركة فـــــــي الـــــــنهج  (بمـــــــا
 االستراتيجي*).    

 
المشــــــاركة فــــــي تحديــــــد أولويــــــات قطــــــاع 
الصــحة ودمجهــا فــي العمليــة التــي ُتجــرى 
فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورات  إلعــداد 
توصــــــــيات بشــــــــأن الــــــــنهج االســــــــتراتيجي 

واد الكيميائية والنفايات واإلدارة السليمة للم
 .   ٢٠٢٠بعد عام 

 
المشاركة بنشاط في اتخـاذ القـرارات ودعـم 
تعزيز األطر الوطنية التنظيميـة والمتعلقـة 
بالسياســات ذات الصــلة بــالمواد الكيميائيــة 

 والصحة.   
 

المشــاركة فــي المحافــل الوطنيــة واإلقليميــة 
بشـــــأن المـــــواد الكيميائيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
المحافــل الخاصــة بمــا ُيســتجد مــن قضــايا 
متعلقة بالسياسات فـي الـنهج االسـتراتيجي 
وبغيرهــــا مــــن القضــــايا موضــــع االهتمــــام، 
وكذلك الخاصة باألمراض غير السارية.  

 
تنفيــــذ اســــتراتيجية تعزيــــز مشــــاركة قطــــاع 

لصــــحة فــــي تطبيــــق الــــنهج االســــتراتيجي ا
 والترويج له لدى جهات أخرى

=     =     =  

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع


