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لإلدارة دور قطاع الصحة المتعلق بالنهج االستراتيجي 
الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود 

  وما بعده ٢٠٢٠لعام 
  
  

  وتايلند كندا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار مقترح من 
  والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،للمواد الكيميائيةدور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة الخاص بـبعد النظر في التقرير 
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  

الـــذي رحبـــت فيـــه منظمـــة ) ٢٠٠٦( ١٥-٥٩ج ص عإذ تُـــذكر بـــالقرار   مـــن الديباجـــة)  ١(الفقـــرة 
الصحة العالمية بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميائيـة الـذي اعتمـده المـؤتمر الـدولي المعنـي 

مع هدفه العام المتمثل في تحقيق "اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ٢٠٠٦بإدارة المواد الكيميائية في عام 
بطرائـق تـؤدي إلـى التقليـل إلـى واسـتخدام المـواد الكيميائيـة وٕانتاجهـا  ٢٠٢٠طوال دورة حياتهـا بحلـول عـام 

مـن خطـة  ٢٣أدنى حد من اآلثار البالغة الضرر بصحة البشر والبيئة"، على النحو المستوحى من الفقـرة 
  ؛٢٠٠٢المعقود في عام  جوهانسبرغ للتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

 
لمــــؤتمر تؤكــــد مجــــددًا التزامهــــا بالوثيقــــة الختاميــــة وٕاذ   مــــن الديباجــــة) مكــــررًا مكــــررًا  ١(الفقــــرة [

التـي التزمـت فيهـا جميـع الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة بتعزيـز  "المستقبل الذي نصـبو إليـه" ٢٠ريو+
  سياسات التنمية المستدامة؛]

 
"المســتقبل مــن الوثيقــة الختاميــة  ٢١٣بــالفقرة  كــذلكتــذكر وٕاذ   مــن الديباجــة) مكــررًا  ١(الفقــرة [

التي تنص  ٢٠١٢الذي نصبو إليه" الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في عام 
على ما يلي: "نؤكد من جديد هدفنا الرامي إلى تحقيـق اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة طـوال دورة حياتهـا 

إلـى التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن اآلثـار البالغـة الضـرر  ٢٠٢٠رائـق تـؤدي بحلـول عـام وللنفايـات الخطـرة بط
  بصحة البشر والبيئة، على النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"؛]

                                                           
 .١٣٨/١٨م تالوثيقة    ١
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"المستقبل  الختامية من الوثيقة ٢١٤تذكر أيضًا بالفقرة وٕاذ   من الديباجة) مكررًا ثانيًا  ١(الفقرة [
تدعو إلى "التنفيذ الفعال للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة وتعزيـز الذي نصبو إليه" التي 

ذلك النهج في إطار نظام قوي يتسم بالتماسك والفعالية والكفاءة من أجـل اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة 
  طوال دورة حياتها"؛]

 
حدود المتبقي إلحراز التقـدم مـن أجـل تحقيـق تحيط علمًا بالوقت الموٕاذ   من الديباجة)  ٢(الفقرة 

، والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجـراءات عمليـة والتعـاون التقنـي فـي إطـار قطـاع ٢٠٢٠الهدف المنشود لعام 
  الصحة ومع قطاعات أخرى؛

 
المــواد الكيميائيــة تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي االقتصــاد أن بــ تعتــرفوٕاذ    مــن الديباجــة) ٣(الفقــرة 
تويات المعيشــة والصــحة غيــر أن اإلدارة غيــر الســليمة للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة حياتهــا العــالمي ومســ

تســـهم إســـهامًا ملحوظـــًا فـــي عـــبء األمـــراض العـــالمي، وبـــأن البلـــدان الناميـــة تتحمـــل جـــزءًا كبيـــرًا مـــن هـــذا 
  ؛العبء

 
مــن عــبء األمــراض العــالمي  ٪٢٥ه ُيعتقــد أن نســبة وٕاذ تالحــظ أنــ [   )١مــن الديباجــة ٤(الفقــرة 

] وٕاذ تالحـظ أيضـًا أن التقـديرات أشـارت  ٢مرتبطة بعوامل بيئيـة تشـمل حـاالت التعـرض للمـواد الكيميائيـة.
فـي  سنة مـن سـنوات العمـر المصـحَّحة باحتسـاب مـدد العجـزمليون  ٨٦وفاة و ةحال مليون ٤,٩إلى عزو 

 ١٤٣ ٠٠٠مما يمثل  ٣مثل التعرض للرصاص،إلى حاالت التعرض لمواد كيميائية محددة،  ٢٠٠٤عام 
حالة وفاة في السـنة علـى نطـاق العـالم بتسـجيل أعلـى مسـتويات عـبء األمـراض فـي األقـاليم الناميـة، بمـا 

ـــذهني لـــدى األطفـــال. ٦٠٠ ٠٠٠فـــي ذلـــك  وٕاذ تعتـــرف بـــأن  ٢حالـــة جديـــدة مقـــدرة مـــن حـــاالت العجـــز ال
د قليــــل جــــدًا مــــن حــــاالت التعــــرض للمــــواد المعلومــــات عــــن عــــبء األمــــراض ال تتــــاح إال بخصــــوص عــــد

الكيميائية بسبب طبيعة المسألة المعقدة وبأن األشخاص يتعرضون لمواد كيميائية أكثـر بكثيـر فـي حيـاتهم 
  ؛اليومية

  
ق إزاء اآلثــار الضــارة الحــادة والمزمنــة والمشــتركة التــي يســاورها القلــوٕاذ    مــن الديباجــة) ٥(الفقــرة 

للمـــواد الكيميائيــة والنفايـــات وٕازاء توزيــع المخـــاطر غيـــر العــادل فـــي الغالـــب يمكــن أن تـــنجم عــن التعـــرض 
واحتمــال أن تكــون هــذه المخــاطر أكثــر حــدة بالنســبة إلــى بعــض الفئــات الســكانية المستضــعفة، وخصوصــًا 

  طفال واألجيال القادمة عن طريقهم؛النساء واأل
 

ـــــرة  ـــــى التصـــــدي لموٕاذ   مـــــن الديباجـــــة)  ٦(الفق ـــــة تؤكـــــد الحاجـــــة إل حـــــددات الصـــــحة االجتماعي
  الصحية وتحقيق التنمية المستدامة؛واالقتصادية والبيئية من أجل تحسين الحصائل 

 
ة، تشــدد علــى أهميــة حمايــة الصــحة والحــد مــن اإلجحافــات الصــحيوٕاذ   مــن الديباجــة)  ٧(الفقــرة 

باعتمـاد نهـج دمـج الصـحة سيما من خالل الحـد مـن آثـار المـواد الكيميائيـة والنفايـات الضـارة بالصـحة، وال
  لشامل للحكومة ككل، حسب االقتضاء؛في جميع السياسات والنهج ا

                                                           
 .٢٠١٦ث هذه الفقرة. ومن المتوقع توفر بيانات جديدة في آذار/ مارس ستحدَّ    ١

 .١٣٨/١٨م تالوثيقة    ٢

٣   Prüss-Ustün et al. Environmental Health 2011, 10:9 http://www.ehjournal.net/content/10/1/9.   
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تـــذكر بـــاعتراف منظمـــة الصـــحة العالميـــة منـــذ زمـــن بعيـــد بأهميـــة وٕاذ   مـــن الديباجـــة)  ٨(الفقـــرة 
صـحة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية لفائدة الصـحة البشـرية، والـدور الرئيسـي الـذي تضـطلع بـه منظمـة ال

العالميــــة بتــــولي القيــــادة فيمــــا يتعلــــق بجوانــــب الصــــحة البشــــرية لــــإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة طــــوال 
ــــي  دورة ــــين ف ــــى النحــــو المب حياتهــــا، وضــــرورة مشــــاركة قطــــاع الصــــحة ومســــاهمته فــــي هــــذه الجهــــود عل

ــــرار ــــإلدارة الدوليــــة للمــــواد الكيمي) ٢٠٠٦( ١٥-٥٩ع  ص  ج الق ــــة؛ والقــــرار بشــــأن الــــنهج االســــتراتيجي ل ائي
تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئيـًا؛ بشأن ) ٢٠١٠( ٢٥-٦٣ع  ص  ج

الهـوام المتروكـة وسـائر  تحسـين الصـحة مـن خـالل اإلدارة السـليمة لمبيـداتبشأن  ٢٦-٦٣ج ص عوالقرار 
الصــحية العموميـــة المترتبـــة اآلثـــار بشـــأن ) ٢٠١٤( ١١-٦٧ص ع   جوالقــرار ؛ المــواد الكيميائيـــة المتروكـــة

التصـدي ألثـر تلـوث الهـواء علـى بشـأن ) ٢٠١٥( ٨-٦٨ع  ص   جوالقـرار ؛ على التعرض للزئبـق ومركباتـه
  ؛الصحة

  
لمـؤتمر الـدولي وٕاذ ُتذكِّر عالوة على ذلك بالحصائل المتعلقة بالصحة ل   من الديباجة) ٩(الفقرة 

التــي اســترعت االنتبــاه إلــى الحاجــة إلــى  انيــة والثالثــة والرابعــةدوراتــه الثالمعنــي بــإدارة المــواد الكيميائيــة فــي 
مزيــد مــن المشــاركة مــن جانــب قطــاع الصــحة وتمخضــت عــن اعتمــاد اســتراتيجية لتعزيــز مشــاركة قطــاع 

الـذي ُيبـّين بالتفصـيل األدوار والمسـؤوليات الرئيسـية لقطـاع الصـحة  ١الصحة في تنفيذ الـنهج االسـتراتيجي
  للمواد الكيميائية؛في اإلدرة السليمة 

  
الــذي اعتمــده المــؤتمر  ١مــن القــرار الرابــع/ ١وٕاذ تــذكر بــالفقرة   مكــررًا مــن الديباجــة)  ٩[(الفقــرة 

العامـة  واإلرشـاداتالدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الرابعـة والـذي يؤّيـد وثيقـة التوجـه العـام 
كـــأداة طوعيـــة ســـوف تســـاعد فـــي تحديـــد أولويـــات الجهـــود الراميـــة إلـــى اإلدارة  ٢٠٢٠لتحقيـــق هـــدف عـــام 

السليمة للمواد والنفايات الكيميائية على سبيل المساهمة في التنفيذ العام للنهج االستراتيجي، وٕاذ تضع في 
ـــدعوة فـــي الفقـــرة  ـــامج المشـــترك بـــين إلـــى "منظمـــات ا ٥اعتبارهـــا ال المنظمـــات لـــإلدارة الســـليمة للمـــواد لبرن

، ٢٠١٦تمـــوز/ يوليـــو  ١وفريـــق األمـــم المتحـــدة إلدارة البيئـــة أن ُتصـــدر، قـــدر اإلمكـــان بحلـــول  الكيميائيـــة
عالنـــًا ُيعـــرب عـــن التزامهـــا بتعزيـــز أهميـــة اإلدارة الســـليمة للمـــواد والنفايـــات الكيميائيـــة علـــى الســـواء داخـــل إ

، ٢٠٢٠في نطاق والياتها لتحقيق هدف عام اتخاذها جراءات المعتزم منظماتها وخارجها، بما في ذلك اإل
  إن لم تكن قد فعلت ذلك"؛]

  
وٕاذ تسلم مع التقدير بأنشطة منظمة الصحة العالمية الشاملة فـي هـذا   من الديباجة)  ١٠(الفقرة 

حية الدوليــة الصــدد، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر دعــم البلــدان فــي ســبيل تنفيــذ اللــوائح الصــ
، والمشـاركة فـي ٢٠١٣فيما يتعلق باألحـداث الكيميائيـة، وٕانشـاء شـبكة تقيـيم المخـاطر الكيميائيـة فـي عـام 

اســــتحداث مجموعــــة أدوات اتخــــاذ القــــرارات فــــي مجــــال اإلدارة الكيميائيــــة التابعــــة للبرنــــامج المشــــترك بــــين 
للـتخلص مـن الرصـاص قيادة التحـالف العـالمي ، والمشاركة في لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةمات ظالمن

  ، والمشاركة في اتفاقات بيئية متعددة األطراف متعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات؛في الطالء
  

وٕاذ تسلم أيضًا بالمبـادرات المتخـذة علـى المسـتوى الـوطني واإلقليمـي،    من الديباجة) ١١(الفقرة 
المتحــدة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة المعنيــين، وكــذلك ومــن خــالل هيئــات أخــرى فــي منظومــة األمــم 

] االتفاقــات المتعــددة األطــراف ذات الصــلة التــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،  مبــادئ وأحكــام [

                                                           
  .SAICM/ICCM.3/III/4والقرار   SAICM/ICCM.3/20االستراتيجية:    ١



  EB138/CONF./7    ٧مؤتمر/ /١٣٨ت  م

4 

اتفاقيــة ســتوكهولم واتفاقيــة روتــردام واتفاقيــة بــازل واتفاقيــة ميناماتــا، ومســاهمة هــذه المبــادرات المهّمــة فــي 
  مواد الكيميائية والنفايات الضارة؛حماية الصحة من ال

  
وٕاذ يساورها القلق من أنـه يتعـّين، رغـم هـذه الجهـود، تحقيـق مزيـد مـن   من الديباجة)  ١٢(الفقرة 

التقــدم نحــو التقليــل إلــى أدنــى حــّد مــن اآلثــار الضــارة الكبيــرة علــى صــحة اإلنســان التــي قــد تكــون مرتبطــة 
  في ذلك النفايات؛ بالمواد الكيميائية طوال دورة عمرها، بما

  
]  وٕاذ تســلم بالـــدور األساســي لــــ [ ]/ وٕاذ تعيــد تأكيـــد أهميــة [   مكــررًا مـــن الديباجــة) ١٢[(الفقــرة 

   توفير الموارد المالية الكافية والمستدامة والمساعدة التقنية ونقل
  
   ] التكنولوجيا [ ]/ التكنولوجيا البديلة السليمة بيئياً  [
  
   البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية من
  
ـــة [ فـــي  [ ]/ بمـــا يتماشـــى مـــع التزاماتهـــا بموجـــب األحكـــام ذات الصـــلة مـــن االتفاقيـــات الكيميائي

  ]؛] السماح لها باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
  

ميناماتـا حيـز النفــاذ وٕاذ تؤكـد علــى أهميـة إدخـال اتفاقيــة    مــن الديباجـة) ثانيـاً مكـررًا  ١٢[(الفقـرة 
  في أقرب وقت ممكن؛]

  
وٕاذ ترحب بحصيلة الدراسة االستقصائية التي أجرتها منظمـة الصـحة    من الديباجة) ١٣(الفقرة 

الخـــاص بـــاإلدارة الســـليمة للمـــواد  ٢٠٢٠العالميـــة ألولويـــات قطـــاع الصـــحة فـــي ســـبيل تحقيـــق هـــدف عـــام 
  حة في تنفيذ النهج االستراتيجي؛طاع الصالمستندة إلى استراتيجية مشاركة ق ١الكيميائية

  
من إعالن دبي الذين يـنص علـى أن "اإلدارة  ١وٕاذ تسلم بالفقرة   بديًال من الديباجة)  ١٤(الفقرة 

الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة أساســـية لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك استئصـــال الفقـــر والمـــرض، 
قــاء بمســتوى المعيشــة والحفــاظ عليــه لــدى البلــدان التــي تمــر بجميــع والنهــوض بصــحة البشــر والبيئــة، واالرت

  مراحل التنمية"؛
  

ــــــرة    ، وخاصــــــة ٢٠٣٠وٕاذ ترحــــــب بخطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام   مــــــن الديباجــــــة)  ١٥(الفق
ض للمـــــواد الحــــد بدرجــــة كبيــــرة مــــن عــــدد الوفيــــات واألمــــراض الناجمــــة عــــن التعــــرّ الخاصــــة ب ٩-٣الغايــــة 

، وٕاذ تســلم عــالوة علــى ذلــك ٢٠٣٠ث الهــواء والمــاء والتربــة بحلــول عــام ة وتلويــث وتلــوّ الخطــر  الكيميائيـــة
 للمـواد الكيميائيـة وجميـع النفايـات طـوال دورة عمرهـا، تحقيـق اإلدارة السـليمة بيئيـاً الخاصة ب ٤-١٢بالغاية 

ات األخــرى ذات الصــلة ، وكــذلك باألهــداف والغايــ٢٠٢٠وفقــا لألطــر الدوليــة المتفــق عليهــا، بحلــول عــام 
  الخاصة بتحسين نوعية المياه، ٣-٦بالجوانب الصحية إلدارة المواد الكيميائية والنفايات، مثل الغاية 

  
والنفايـات طـوال  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـةوٕاذ تؤمن بأن تحقيق    من الديباجة) ١٦(الفقرة 

دورة حياتهــا يتطلــب نهجــًا متعــدد القطاعــات يضــطلع فيــه قطــاع الصــحة بــدور حاســم األهميــة ســعيًا إلــى 
وتحديـــــد األولويـــــات المتعلقـــــة بـــــالمواد الكيميائيـــــة والنفايـــــات لمرحلـــــة مـــــا بعـــــد  ٢٠٢٠تحقيـــــق هـــــدف عـــــام 

  ؛٢٠٢٠ عام
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أن يتــــيح منتجــــو المــــواد الكيميائيــــة وٕاذ تشــــدد علــــى أهميــــة   مكــــررًا مــــن الديباجــــة)  ١٦[(الفقــــرة 
وموردوهــا المعلومــات بشــأن التعــرض للمــواد الكيميائيــة ومخاطرهــا والبــدائل األكثــر أمنــًا للمــوزعين والعمــال 
والمستهلكين والمسـتخدمين علـى كافـة المسـتويات فـي سلسـلة التوريـد، بحيـث يمكـن إنتـاج المـواد الكيميائيـة 

بطريقة سـليمة بيئيـًا. وينبغـي أن يعمـل منتجـو المـواد الكيميائيـة مـع  واستخدامها والتخلص منها بشكل آمن
المســتخدمين ومنظمــات المجتمــع المــدني لتحديــد المخــاطر الكيميائيــة التــي يمكــن إدارتهــا باســتخدام البــدائل 

ـــًا]؛ (= الفقـــرة  ـــًا مـــع الحفـــاظ علـــى تقـــديم القـــدرات الالزمـــة بصـــورة فعالـــة تكليفي  ٦٨والعمليـــات األكثـــر أمان
ــــــــــة التوجــــــــــ نمــــــــــ ــــــــــة للمــــــــــواد ل العامــــــــــة توجيهــــــــــاتوال امالعــــــــــ هوثيق ــــــــــإلدارة الدولي ــــــــــنهج االســــــــــتراتيجي ل ل

  )SAICM/ICCM.4/6 ،الكيميائية
  

وٕاذ تسلم بأن البلدان النامية قـد تواجـه تحـديات أكبـر عنـد   مكررًا ثانيًا من الديباجة)  ١٦[(الفقرة 
الصـــدد ســـوف يعتمـــد جزئيـــًا علـــى تـــوافر  ، وأن تحقيقهـــا للتقـــدم فـــي هـــذا٢٠٢٠محاولـــة تحقيـــق هـــدف عـــام 

]؛  الموارد المالية من القطاع الخاص والوكاالت أو الجهـات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة األطـراف والعالميـة
لــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة ل العامــة توجيهــاتوال امالعــ هوثيقــة التوجــمــن  ٢١مقتــبس مــن الفقــرة  =(

  )SAICM/ICCM.4/6، للمواد الكيميائية
  

تســلط الضــوء علــى أن أصــحاب المصــلحة المعنيــين  ذوإ   ) ًا مــن الديباجــةلثــمكــررًا ثا ١٦[(الفقــرة 
، باتخـــاذ المـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات ينبغـــي أن يســـهموا فـــي تعزيـــز المؤسســـات الوطنيـــة التابعـــة لمجموعـــة

خطــوات تهــدف بصــفة خاصــة إلــى تنفيــذ الــنهج المتكامــل فــي التمويــل، بطــرق مــن بينهــا التعمــيم وضــمان 
تحديد األدوار والمسؤوليات الخاصة بالدوائر الصناعية. وينبغي ألصحاب المصلحة أيضًا أن يسهموا في 

الخـاص مـن أجـل دعـم تعزيـز  توفير الموارد ويتمكنوا من الوصول إليهـا، حيثمـا أمكـن، فـي إطـار البرنـامج
اتفاقيـــة ، و اســـتكهولمو  ات بـــازل وروتـــرداماتفاقيـــالمؤسســـات علـــى الصـــعيد الـــوطني ســـعيًا إلـــى تحســـين تنفيـــذ 

جمعيـة األمـم ، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي اتفقت عليه ميناماتا بشأن الزئبق
  ؛]٢٠١٤في حزيران/ يونيو  المتحدة للبيئة

  
وٕاذ تــدرك ضــرورة تعزيــز دور قطــاع الصــحة لضــمان مســاهمته فــي   مــن الديباجــة)  ١٧[(الفقــرة 

ومــا بعــده، وأن وضــع خارطــة طريــق  ٢٠٢٠الجهــود المتعــددة القطاعــات الراميــة إلــى تحقيــق هــدف عــام 
  ]،عالمية تحدد اإلجراءات الفعلية التي ينبغي لقطاع الصحة أن يتخذها، من شأنه أن ييسر ذلك

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  من المنطوق)  ١(الفقرة 

أن تشــــارك علـــــى نحـــــو اســـــتباقي، بطـــــرق مـــــن بينهـــــا تعزيـــــز دور قطـــــاع الصـــــحة، فـــــي  )١(
اإلجراءات الرامية إلى اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات علـى الصـعيد الـوطني واإلقليمـي 

الضائرة للمواد الكيميائيـة طـوال دورة حياتهـا إلـى والدولي، من أجل تقليل مخاطر اآلثار الصحية 
 الحد األدنى؛

تطــــوير التعــــاون المتعــــدد القطاعــــات وتعزيــــزه حســــب االقتضــــاء علــــى الصــــعيد الــــوطني  )٢(
واإلقليمــي والــدولي، مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار الضــائرة الوخيمــة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات علــى 

 قطاع الصحة نفسه؛ الصحة، والوقاية منها، بما في ذلك داخل
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فـــي ســـبيل تحقيـــق هـــدف  لـــنهج االســـتراتيجيل العامـــة توجيهـــاتوال امالعـــ هالتوجـــمراعـــاة  )٣(
، بمـــا فـــي ذلـــك أولويـــات قطــــاع الصـــحة، واســـتراتيجية تعزيـــز المشـــاركة مـــع قطــــاع ٢٠٢٠ عـــام

] واتخاذ إجراءات فورية  ١،االهتماممن القضايا ذات  وغيرهاقضايا السياسات الناشئة الصحة، [ 
 ؛٢٠٢٠حيثما أمكن لتسريع التقدم صوب هدف عام 

تشجيع جميع أصحاب المصلحة المعنيـين فـي قطـاع الصـحة علـى المشـاركة فـي الـنهج  )٤(
االتصــال الوطنيــة واإلقليميــة المعنيــة مراكــز االســتراتيجي وضــمان إنشــاء الصــالت المالئمــة مــع 

 بشأن النهج االستراتيجي بالنهج االستراتيجي، والمشاركة في التقارير عن التقدم الُمحرز
  

تعزيــز قــدرات األفــراد والمؤسســات والقــدرة علــى التواصــل  [  مكــررًا مــن المنطــوق)  ٤-١(الفقــرة 
  ؛]داخل الشبكات على الصعيدين الوطني واإلقليمي لضمان التنفيذ الناجح للنهج االستراتيجي

  
  أو
  

  ؛]الوطني واإلقليمي[ تعزيز القدرة على التواصل داخل الشبكات على الصعيدين 
  

التشجيع علـى مشـاركة قطـاع الصـحة فـي العمليـة التـي ُتجـرى فـي الفتـرات الفاصـلة بـين  )٥(
الدورات والتـي ُوضـعت مـن خـالل الـدورة الرابعـة للمـؤتمر الـدولي إلدارة المـواد الكيميائيـة، إلعـداد 

نفايات في مرحلة مـا بعـد التوصيات بشأن النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وال
 ، بما في ذلك االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية؛٢٠٢٠عام 

مواصلة تقديم الدعم وحيثما أمكن زيادته، بما في ذلك الدعم العلمي واللوجيستي المـالي  )٦(
فـي مجـال  [ أو ]/ [ و ] العيني المقدم إلى الجهود اإلقليمية والعالميـة التـي تبـذلها أمانـة المنظمـة

 السالمة الكيميائية، حسب االقتضاء؛
: حســـب حـــذفالســـعي إلـــى تنفيـــذ مبـــادرات إضـــافية تســـتهدف تعبئـــة المـــوارد الوطنيـــة [  )٧(

االقتضاء ] والدولية، بما في ذلك من أجل قطاع الصحة، في سبيل تحقيق اإلدارة السليمة للمواد 
 الكيميائية والنفايات؛

  
[ تعزيز التعاون الذي يسـتهدف تـدعيم قـدرات البلـدان الناميـة    مكررًا من المنطوق) ٧-١(الفقرة 

الخاصة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة ونقل التكنولوجيـات النظيفـة والمأمونـة 
  إلى تلك البلدان؛]

  
ضـافية، الوفاء بااللتزامات بشأن تـوفير المـوارد الماليـة الجديـدة واإل  من المنطوق)  ٨-١[(الفقرة 

واتخاذ التدابير وتعزيزها حسب االقتضاء، من أجل تقديم المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وبناء 
القــدرات إلــى البلــدان الناميــة، بمــا يتماشــى مــع األحكــام ذات الصــلة التــي تــنص عليهــا االتفاقــات 

                                                           
المـواد الخطـرة خـالل دورة حيـاة ؛ المـواد الكيميائيـة فـي المنتجـات؛ هـي: الرصـاص فـي الطـالء قضايا السياسات الناشئة   ١

المنتجات الكهربائية واإللكترونية، والتكنولوجيات النانوية والمواد النانويـة المصـنعة، والمـواد الكيميائيـة التـي تسـبب خلـل الغـدد 
يرفلوريــة هــي: المــواد الكيميائيــة الب والقضــايا األخــرى ذات االهتمــامالصــماء، والملوثــات الصــيدالنية التــي تســتمر فــي البيئــة؛ 

  واالنتقال إلى البدائل األكثر أمانًا ومبيدات اآلفات الشديدة الخطورة".



  EB138/CONF./7    ٧مؤتمر/ /١٣٨ت  م

7 

مــن  ١٦لم، والفقــرة ســتوكهو مــن اتفاقيــة  ١٤و ١٢] (= الفقرتــان  المختلفــة بشــأن المــواد الكيميائيــة
  بازل) اتفاقية ديباجةاتفاقية روتردام، و 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  من المنطوق)  ٢(الفقرة 

وهيئــــات منظومــــة األمــــم المتحــــدة وســــائر  ١عــــدَّ، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاءيأن  [ )١(
صـــاحبة المصـــلحة المعنيـــة، دلـــيًال تفصـــيليًا للقطـــاع الصـــحي علـــى المســـتويات الوطنيـــة  الجهـــات

ــه  ٢٠٢٠واإلقليميــة والدوليــة صــوب تحقيــق هــدف عــام  ومــا بعــده، مــع األخــذ فــي الحســبان التوجُّ
العام والتوجيهات العامة الخاصـة بـالنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة واالسـتفادة 

مــل المنظمــة الحــالي الوثيــق الصــلة، فضــًال عــن اســتراتيجية القطــاع الصــحي لتنفيــذ الــنهج مــن ع
 االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على المجاالت التالية:]

مشــــاركة قطــــاع الصــــحة ودعمــــه إنشــــاء وتعزيــــز اُألطــــر التشــــريعية والتنظيميــــة   (أ)
 الوطنية ذات الصلة؛

ـــــة، حســـــب   (ب) ـــــة أو دولي ـــــة أو إقليمي ـــــات تنســـــيق وطني ـــــز آلي دعـــــم إنشـــــاء أو تعزي
صــاحبة  الجهــاتاالقتضــاء، للتعــاون المتعــدد القطاعــات، والســيما تعزيــز مشــاركة جميــع 

 المصلحة المعنية داخل القطاع الصحي؛

تعزيز التواصل وٕاتاحة أحدث المعلومات ذات الصلة التـي يسـهل فهمهـا لزيـادة   (ج)
م والــوعي بأهميــة اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والمخلفــات بالنســبة للصــحة، االهتمــا

]/  تضـــــــرراً  األكثـــــــر [ ]/ الفئـــــــات الســـــــكانية [ للفئـــــــات الســـــــكانية الضـــــــعيفة خاصـــــــة [و 
 ]؛ جيال المستقبلأالنساء واألطفال ومنهم إلى  ] [ السيماو ]،  تعرُّضاً  [

فــي الجهــود الثنائيــة األطــراف واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى تبــادل  المشــاركة  (د)
المعــــارف وأفضــــل الممارســــات [والمعلومــــات التكنولوجيــــة] حــــول اإلدارة الســــليمة للمــــواد 

 الكيميائية، بما في ذلك شبكة منظمة الصحة العالمية لتقييم المخاطر الكيميائية؛

شــــأن المســــائل الناشــــئة فــــي مجــــال المشــــاركة بنشــــاط فــــي العمــــل المتواصــــل ب  (ه)
 السياسات العامة للنهج االستراتيجي وغيرها من المسائل التي تثير القلق؛

تشــجيع تنفيــذ اســتراتيجية الــنهج االســتراتيجي لتعزيــز مشــاركة القطــاع الصــحي،   (و)
ـــدور المنـــوط بهـــذا القطـــاع باعتبـــاره مســـتخدمًا للمـــواد  بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء اســـتعراض لل

 ومنتجًا للمخلفات الخطرة؛الكيميائية 

في جميـع السياسـات واالسـتراتيجيات والخطـط  المنظور الجنساني مكون إدماج  )ز(
ــــة إلــــى اإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة والمخلفــــات، ومراعــــاة االختالفــــات بــــين  الرامي
 الجنسين فيما يتعلق بالتعرُّض للمواد الكيميائية السامة وآثارها على الصحة، مع ضمان

  مشاركة النساء باعتبارهن وسيطات التغيير في رسم السياسات واتخاذ القرارات؛

                                                           
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب االقتضاء،   ١
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تعزيـــز الجهـــود الراميـــة إلـــى تنفيـــذ األولويـــات الُمحدَّثـــة للقطـــاع الصـــحي، كتلـــك   )ح(
 األولويات التي حددها المسح األخير للقطاع الصحي الذي أجرته المنظمة:

دة لتحديد آثار  )١( المواد الكيميائية على الصحة، استنباط ُسُبل أفضل وُموحَّ
وتحديد أولويات العمـل وتقيـيم فعاليـة السياسـات وتقيـيم التقـدُّم الُمحـَرز فـي تنفيـذ 

 النهج االستراتيجي؛
صــياغة اســتراتيجيات تهــدف إلــى الوقايــة مــن اعــتالل الصــحة واإلصــابة  )٢(

بـــاألمراض التـــي تســـببها المـــواد الكيميائيـــة وتســـتمر طيلـــة العمـــر، بمـــا فـــي ذلـــك 
هة تحديدًا إلى صحة األطفال والعاملين؛ا  الستراتيجية الُموجَّ
بنــــــاء ُقــــــُدرات البلــــــدان لمواجهــــــة حــــــاالت التســــــمم والحــــــوادث والطــــــوارئ  )٣(

 الكيميائية؛
 الترويج الستخدام بدائل للمواد الكيميائية الشديدة السمية والدائمة األثر؛ )٤(
 المعرفة العلمية؛ التي تتخللسد الثغرات  )٥(
 عالميًا لتقييم المخاطر الكيميائية؛ وضع طرق متناسقة )٦(
اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على االنتفـاع بالمعـارف العمليـة وتفسـيرها  )٧(

 ١]؛وتطبيقها
  

  مواصـــــــــــلة وتعزيـــــــــــز تنفيـــــــــــذ اإلجـــــــــــراءات بموجـــــــــــب القـــــــــــرار   مـــــــــــن المنطـــــــــــوق)  اً مكـــــــــــرر  ١-٢(الفقـــــــــــرة 
مأمونـة وسـليمة بيئيـًا، بشأن تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق ) ٢٠١٠( ٢٥-٦٣ج ص ع

وٕاعداد تقرير عن آثار المخلفات على الصحة، وما تقوم به المنظمة في الوقت الحالي من أعمال في هـذا 
المجـــال، واإلجـــراءات األخـــرى الممكنـــة التـــي يســـتطيع القطـــاع الصـــحي، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــة، اتخاذهـــا 

  لحماية الصحة؛
  
وتعزيز هذا الدور في تنفيذ النهج االستراتيجي دعمًا  مواصلة االضطالع بالدور القيادي للمنظمة )٢(

من اآلثـار الضـارة الجسـيمة  التقليل إلى أدنى حدلإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طول دورة حياتها بهدف 
ومواصـلة دعـم العمـل الـذي تقـوم بـه أمانـة الـنهج االسـتراتيجي  [ ، والوقاية منهـا، حيثمـا أمكـنعلى الصحة
 ]؛ ولية للمواد الكيميائية في مجاالت خبرات المنظمةلإلدارة الد

  
] العمـل علـى تحسـين البيانـات المتـوافرة السـتكمال المؤشـرات المقترحـة  فقرة بديلـة -ثانيًا  مكرراً  ٢الفقرة  [

  ؛]من خطة أهداف التنمية المستدامة ٩-٣للغاية 
  
الجهـــود الحاليـــة لمشـــاركة القطـــاع الصـــحي فــي إدارة المـــواد الكيميائيـــة وٕاحـــراز تقـــدُّم فـــي  مواصــلة )٣(

 مجال السالمة الكيميائية خاصة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛
 

                                                           
  .SAICM/ICCM.4/INF/11بموجب الوثيقة    ١
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الصـــعيدين اإلقليمـــي دعـــم الـــدول األعضـــاء عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم التقنـــي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى  )٤(
، بمــا فــي ذلــك تعزيــز ٢٠٢٠لصــحي صــوب تحقيــق هــدف عــام ، مــن أجــل تعزيــز دور القطــاع اوالقطــري

 الُقُدرات على مستوى األفراد والمؤسسات والشبكات، ونشر أفضل الممارسات الُمسَندة بالبيِّنات؛
 

تعزيـز نشـر بـدائل المـواد الكيميائيـة الشـديدة السـمية والدائمـة األثـر،  [   )مـن المنطـوق اً مكـرر  ٤-٢(الفقرة 
علميـــة قويـــة علـــى أن هـــذه البـــدائل تُقلِّـــل بشـــكل كبيـــر المخـــاطر الصـــحية طـــول دورة  بّينـــاتشـــريطة تـــوافر 

  ؛]الحياة
  
تخصـــــــيص المـــــــوارد الكافيـــــــة والعـــــــاملين إلنجـــــــاز عمـــــــل األمانـــــــة بمـــــــا يتماشـــــــى مـــــــع الميزانيـــــــة  )٥(

مــع األخــذ بعــين االعتبــار  [ ٢٠١٩-٢٠١٤وبرنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة
للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، والـدورة األولـى  الرابعةالدعوات األخيرة التي أطلقتها الدورة 

 ]؛ لجمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن دعم النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بالموظفين
 
الملموسـة لتعزيـز بـين اإلجـراءات تمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين على ج خارطة طريقعْرض  [ )٦(

ومــا بعــده، فضــًال عــن تقــديم  ٢٠٢٠] القطــاع الصــحي صــوب تحقيــق هــدف عــام  مســاهمة / [[ مشــاركة ]
 ]. اً مكرر  ١-٢تقرير مرحلي عن إعداد التقرير المطلوب بموجب الفقرة 

  
=     =     =  


