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  دور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
  

  
  األمانةتقرير من 

  
  
ة -١ د المائ ين بع ة والثالث ه الثامن اء دورت ذي، أثن س التنفي ر المجل رفــي  نظ ذا التقري ن ھ ابقة م خة س  ١نس

وأحـاط المجلـس علمـًا بـالتقرير ووافـق علـى إجـراء المزيـد مـن المناقشـات بشـأن مشـروع القـرار فـي  ٢.ومشروع القـرار
مائـة للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة العالميـة فـي دورتهـا التاسـعة المدة بين انعقاد الدورة الثامنـة والثالثـين بعـد ال

 والستين.
 
 منظمـة تقـديرات وتشير. الزيادة في آخذان العالم أنحاء جميع في واستعمالها الكيميائية المواد إنتاج اليزال -٢

 الكيميائيــة المــواد قطــاع منتجــات مــن الســنوية العالميــة المبيعــات أن إلــى االقتصــادي الميــدان فــي والتنميــة التعــاون
 بــين الواقعــة الفتــرة فــي أمثالهــا ســتة إلــى وستتضــاعف ،٢٠٠٩و ٢٠٠٠ عــامي بــين الواقعــة الفتــرة فــي تضــاعفت قــد

 بلــدان إلــى المنظمــة تلــك فــي األعضــاء البلــدان مــن اإلنتــاج تحــول اســتمرار مــع بــالتالزم ،٢٠٥٠و ٢٠١٠ عــامي
  .أخرى

  
ـــد أن نســـبةو   -٣ ومنهـــا عوامـــل بيئيـــة، عـــن  ةناجمـــالبشـــر بنـــي ٪ مـــن العـــبء العـــالمي للمـــرض بـــين ٢٥ ُيعَتَق

تســــبب فــــي يإلــــى أن التعــــرض للرصــــاص مــــثًال فــــي العــــالم أجمــــع وتشــــير التقــــديرات التعــــرض للمــــواد الكيميائيــــة. 
لتعــــرض تشــــير التقــــديرات إلــــى أن او . أثقــــل أعبائــــهتحــــت وطــــأة األقــــاليم الناميــــة  رزحوتــــ، وفــــاة ســــنوياً  ١٤٣ ٠٠٠

بإعاقـات األطفـال إصـابة من حـاالت سنويًا حالة جديدة  ٦٠٠ ٠٠٠يسهم في حوالي في مرحلة الطفولة للرصاص 
التعــرض المهنــي للمــواد إلــى ســرطان الرئــة نــاجم عــن مــن عــبء المــرض العــالمي التقريبــًا ٪ ٩وُتعــزى نســبة ذهنيــة. 

 ١٩٣ ٠٠٠ نحـــوتســـببت فـــي قتـــل ر المتعمـــد حـــاالت التســـمم غيـــإلـــى أن  ٢٠١٢وتشـــير تقـــديرات عـــام الكيميائيـــة. 
لمــواد لالتعــرض التــي ارتبطــت فيهــا بشــدة تلــك الحــاالت بــاإلفراط فــي ٪ فــي البلــدان الناميــة ٨٥، مــنهم نســبة شــخص

٪ ٣٠ نسـبة . وتشـير التقـديرات إلـى أنفـاتاآل مبيـداتهـا ، بما فيواستعمالها على نحو غير مالئم الكيميائية السامة
الحـــاالت تحـــدث فـــي تلـــك ، ومعظـــم المـــذكورة مبيـــداتاليســـممون أنفســـهم بالعـــالم فـــي حـــاالت االنتحـــار ضـــحايا مـــن 

المتعلقــة بعــبء معلومــات علــى أن الأخــرى متوســطة الــدخل، و لــدخل افــي بلــدان منخفضــة و ريفيــة و منــاطق زراعيــة 
لعديـد مـن المـواد الكيميائيـة اهنـاك و  ،التعـرض للمـواد الكيميائيـةحـاالت مـن ال تُتاح إال عـن عـدد قليـل جـدًا المرض 
حـاالت تشـير إلـى أن ثمة مجموعـة متزايـدة مـن البّينـات التـي في حياتهم اليومية. و التي يتعرض لها الناس األخرى 

مرحلــة الحقــة مــن العمــر. مراض فــي اإلصــابة بــاألالتعــرض قبــل الــوالدة، وحتــى فــي الجيــل الســابق، قــد تــؤدي إلــى 
أكبـر  ان يكونـولكن مـن المـرجح أين، النظم الصحية غير معروفناجم عنه على والطلب ال العبء الحقيقي للمرضو 

  .التقديراتن بكثير م
                                                           

 .١٣٨/١٨م تالوثيقة    ١

والجلســة الســابعة ، سادســةالمــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الالمحاضــر انظــر    ٢
 .)باإلنكليزية)( ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م تالوثيقة ( ١والجلسة الرابعة عشرة، الفرع  ؛١الفرع 
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لتقيــيم الالزمــة والقــدرات المؤسســية ية األطــر التنظيميــة والسياســومــا انفكــت بلــدان كثيــرة تعــاني مــن قصــور   -٤
الرصــاص أن مــن مــثًال غم ر الوبــ. بالصــحةإضــرارها دون  والحيلولــة علــى الصــحة اآلثــار الســلبية للمــواد الكيميائيــة

بلدًا  ٥٩وجد سوى فإنه ال يالتسمم في مرحلة الطفولة، هو من كبرى األسباب التي تقف وراء في الطالء المستخدم 
باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، و علـــى الرصـــاص. أنـــواع الطـــالء الحاويـــة هـــذه المســـألة فـــي قامـــت بتنظـــيم ُيعـــرف عنهـــا أنهـــا 

معينــة فــي وهنــاك فجــوات الســموم، عــن علومــات ًا للممركــز  فــي المنظمــة الــدول األعضــاءأكثــر مــن نصــف يمتلــك  ال
  .الهادئ المحيط غرب إقليم في الصغيرة الجزرية والدولاإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط 

  
ـــدى اعتمادهـــا  قـــد اعترفـــتو   -٥ ـــةخطـــة االحكومـــات ل ـــة ٢٠٣٠١لعـــام  المســـتدامة لتنمي  الســـليمة اإلدارة بأهمي

الحـــد بدرجـــة كبيـــرة مـــن عـــدد الوفيـــات  :٩-٣ســـّلم بـــه الغايـــة ت، وهـــو مـــا اإلنســـان صـــحةل حمايـــةً  الكيميائيـــة للمـــواد
؛ ٢٠٣٠ واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلـّوث الهـواء والمـاء والتربـة بحلـول عـام

لــوث ووقــف إلقــاء النفايــات والمــواد الكيميائيــة الخطــرة نوعيــة الميــاه عــن طريــق الحــد مــن التتحســين : ٣-٦ والغايــة
وتقليل تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلـى النصـف، وزيـادة إعـادة التـدوير وٕاعـادة 

تحقيـق اإلدارة السـليمة  :٤-١٢الغايـة و ؛ ٢٠٣٠ االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عـام
للمـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات طـــوال دورة عمرهـــا، وفقـــا لألطـــر الدوليـــة المتفـــق عليهـــا، والحـــد بدرجـــة كبيـــرة مـــن  بيئيـــاً 

إطالقهــا فــي الهــواء والمــاء والتربــة مــن أجــل التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن آثارهــا الضــارة علــى صــحة اإلنســان والبيئــة، 
  ."٢٠٢٠بحلول عام 

  
  دور وزارات الصحة

  
ه ال غنـى ى أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية هي مسألة صحية تعود بفوائـد صـحية كبيـرة، فإنـبالنظر إل  -٦

إشراك قطاع الصحة من أجل تحديد المخاطر والعمـل مـع قطاعـات أخـرى، حسـب اللـزوم، وتحديـد التـدخالت  عن 
 ٢٠٠٦فـــي عـــام  التاســـعة والخمســـونالعالميـــة  الفعالـــة وتنفيـــذها فـــي هـــذا المضـــمار. وقـــد اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة

للجوانــب الخاصــة بالصــحة فــي الســالمة التامــة المراعــاة الــدول األعضــاء علــى  حــث، الــذي ١٥-٥٩ع  ص  ج القــرار
فـــي والمشـــاركة ، الكيميائيـــة لـــدى تنفيـــذ الـــنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة علـــى الصـــعيد الـــوطني

ــــى األنشــــطة الوطنيــــة واإلقليميــــة والدوليــــة الراميــــة  ــــدولي المعنــــي إل ــــنهج االســــتراتيجي بمــــا فيــــه المــــؤتمر ال تنفيــــذ ال
دورتـه الثالثـة (نيروبـي،  فـي المـؤتمر الـدولي المعنـي بـإدارة المـواد الكيميائيـةاعتمـد الحقـًا و  ٢.المواد الكيميائيـة بإدارة
وتحــّدد  ٣،ســتراتيجيالــنهج اال طبيــقفــي ت ةقطــاع الصــحتعــّزز إشــراع اســتراتيجية ) ٢٠١٢ ســبتمبرأيلــول/  ٢١-١٧

  ٤إجراءات مختلفة.
  
. وبعـد أن ١٥-٥٩ج ص عقـرار الالنهج االسـتراتيجي و ومع ذلك فقد مّر عقد من الزمن تقريبًا على اعتماد   -٧

اآلثــار الصــحية العموميــة " بشــأن تقريــر األمانــةفــي  ٢٠١٤الصــحة العالميــة الســابعة والســتون عــام جمعيــة نظــرت 
المترتبــة علــى التعــرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة ووزارات الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ اتفاقيــة 

                                                           
 ابط" انظــر الــر ٢٠٣٠، بعنــوان "تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٧٠/١جمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرار ال   ١

 ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ١٨تم االطالع في ( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1التالي 

وهو متاح علـى الـرابط التـالي   ٢٠٠٦أيار/ مايو  ٢٧ تم اعتماد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، يوم   ٢
http://www.who.int/ipcs/publications/wha/saicm_resolution.pdf ،) ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٣تم االطالع في.( 

 (الملحق األول). SAICM/ICCM.3/24الوارد في الوثيقة  ICCM III/4القرار    ٣

 .، الملحق الخامسSAICM/ICCM.3/24الوثيقة    ٤
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المواد المتعلقـة بـإلجـراءات ذات األولويـة حـول االتشاور مع الـدول األعضـاء بصدد قبلت اقتراح األمانة  ١،"ميناماتا
فـي مجـال  ةقطـاع الصـحمـن المصلحة الجهات صاحبة  مانة مشاورة عبر اإلنترنت معاألعليه أجرت . و الكيميائية

قطـاع الصـحة  ضـطلعلكـي ياألولويـة ذات المحّدثة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وٕاعداد مجموعة من اإلجراءات 
ردود وردت قـد و  ٢٠٢٠.٢ عـاماإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة بحلـول المتمثـل فـي هـدف بلـوغ المـن أجـل بتنفيذها 

الجهــات صــاحبة المصــلحة فــي  نجهــة أخــرى مــ ١٧جهــة مــن الجهــات الحكوميــة صــاحبة المصــلحة ومــن  ٤٥ مــن
 هـاتقارير المنظمـة و مشـاورات مـن مختلـف مسـتمدة مـدخالت من الـدول األعضـاء، واسـُتكِملت تلـك الـردود بدولة  ٥١

لمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد ة علــى الويــة لقطــاع الصــحت النتــائج واإلجــراءات ذات األو َضــرِ وعُ . اإلقليميــة
وفيمـا يلـي ملخـص  ٣).٢٠١٥ أكتـوبرتشرين األول/  ٢ -سبتمبر أيلول/  ٢٨الكيميائية في دورته الرابعة (جنيف، 

  :إلجراءات ذات األولويةا
مــن أجــل تحديــد وذلــك المــواد الكيميائيــة علــى الصــحة، آثــار دة لتحديــد وموّحــمحّســنة اســتنباط طرائــق   •

  لنهج االستراتيجيالُمحرز في اتباع افعالية السياسات والتقدم مدى أولويات العمل وتقييم 
التي تسببها المـواد  الصحة واألمراض تاعتالالاإلصابة بصياغة استراتيجيات رامية إلى الوقاية من   •

صــحة األطفــال صــون صــوب  اً اســتراتيجيات موجهــة تحديــدهــا العمــر، بمــا في الكيميائيــة للفــرد طــوال
  والعمال

بلـوغ مرحلـة بنـاء لتعامل مع حاالت التسمم والحوادث الكيميائية والطوارئ، و ى العبناء قدرات البلدان   •
  )٢٠٠٥( لمواد الكيميائية بموجب اللوائح الصحية الدوليةالالزمة للتعامل مع ااألساسية القدرات 

  ثابتةشديدة السمية والال لمواد الكيميائيةابدائل الترويج ل  •
  العلمية عن المواد الكيميائيةفجوات التي تتخلل المعارف سد ال  •
ٕاتاحــة المجــال أمــام لشــفافية والتفــاهم و ل تعزيــزاً  لتقيــيم المخــاطر الكيميائيــةائــق منســقة عالميــًا وضــع طر   •

  المبذولة ازدواجية الجهودالحد من تقاسم العمل و 
  في البلدان الناميةوتفسيرها وتطبيقها، وخاصة  العلميةالمعارف إلى  تحسين القدرة على الوصول  •

  
فعــالوة علــى قطــاع الصــحة لوحــده، مســؤولية  لــيسهــو دارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة اإلمــن الغــرض  ولكـن  -٨

قطاعـات التعـاون مـع فـإن إدخـال تحسـينات كبيـرة علـى الصـحة قـد يتـأتى مـن  ،قطـاعالذي ينجزه هـذا العمل الفوائد 
  ".الصحة في جميع السياسات الكيميائيةدمج ياتباع نهج "بوذلك البيئة والزراعة، من قبيل أخرى 

  
  
  
  

                                                           
 .١١-٦٧ج ص عوالقرار  ٦٧/٢٤الوثيقة ج   ١

تــي خطــة تنفيــذ مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، المــن  ٢٣فــي الفقــرة مبــّين  ٢٠٢٠الهــدف المحــّدد بشــأن عــام    ٢
أيلـــول/  ٤ –آب/ أغســـطس  ٢٦ جوهانســـبرغ، جنـــوب أفريقيـــا،القمـــة المـــذكور (مـــؤتمر الصـــادر عـــن  ٢القـــرار اعُتِمـــدت فـــي 

تــــــــــم (، http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdfنظــــــــــر ا) ٢٠٠٢ ســــــــــبتمبر
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣االطالع في 

نتـائج مشـاورات منظمـة  – ٢٠٢٠أولويات قطاع الصحة صوب بلوغ هدف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـة بحلـول عـام    ٣
 .SAICM/ICCM.4/INF/11الصحة العالمية، الوثيقة 
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  الفرص المتاحة للعمل
  
ة بشــأن العامــ ات واإلرشــاداتأيـد المــؤتمر الــدولي المعنـي بــإدارة المــواد الكيميائيــة فـي دورتــه الرابعــة التوجهـ  -٩

مــن أجــل المبذولــة تســاعد فــي تحديــد أولويــات الجهــود أداة طوعيــة سبوصــفه  ٢٠٢٠،١المحــدد لعــام  هــدفالتحقيــق 
جميـع المـذكور حـث المـؤتمر بشـكل شـامل. و  لـنهج االسـتراتيجيافـي تنفيـذ  تسـهم، و اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة

ًا عنصـر  ١١ هـاعامـة، بمـا فيطبيـق التوجهـات واإلرشـادات اللت نسقةاتخاذ خطوات مصاحبة المصلحة على الجهات 
تحقيـق مـن أجـل اسمة على الصعيدين الـوطني واإلقليمـي باعتبارها عناصر حالعناصر األساسية المحددة فيها من 

  عنصرًا: ١١ وفيما يلي العناصر األساسية البالغ عددها .السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتاإلدارة 

  النفايات؛القانونية التي تتناول دورة حياة المواد الكيميائية و األطر   •

  ؛ذات الصلة االمتثالاإلنفاذ و آليات   •
فضــًال  نفايــات،بشــأن المــواد الكيميائيــة ومــا يتصــل بهــا مــن متعــددة األطــراف الالبيئيــة االتفاقــات تنفيــذ   •

  ؛ذات الصلة بشأن الصحة والعمل االتفاقيات واآلليات الطوعيةسائر عن 

  ؛صاحبة المصلحةالجهات المعني من بين القوية فيما األطر المؤسسية وآليات التنسيق   •
فيمــــا بــــين المعنــــي مــــن الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة كافــــة البيانــــات والمعلومــــات ذات الصــــلة جمــــع   •

تبــــادل تلــــك البيانــــات ل الكيميائيــــة وٕاقامــــة نظــــمالمـــواد  دورة حيــــاةالمتبــــع بشــــأن نهج الســـتفادة مــــن الــــبا
لتصــــنيف المــــواد الكيميائيــــة  لمنســــق عالميــــاً اتنفيــــذ النظــــام بوســــائل مــــن قبيــــل ، والمعلومــــات بشــــفافية

  ؛ووسمها
ياسـات وسـائل منهـا س، بالمـواد الكيميائيـة عبر دورة حيـاةتحديد المسؤوليات الصناعة و دوائر مشاركة   •

 دارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة فـــي سياســـاتدمـــج موضـــوع اإلعـــن  فضـــالً ، اســـترداد التكـــاليفونظـــم 
  ؛هاممارساتالمؤسسات و 

عمليــــات إعــــداد الميزانيــــات الوطنيــــة اإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة والنفايــــات فــــي وضــــوع مإدراج   •
  خطط التنمية؛في ، و واالقتصادية ةيوالبيئعية االجتماالشؤون والعمل و ة الصحلقطاعات كل من 

  ؛بشأنها أفضل الممارساتها بواسطة اتباع تقييم المخاطر الكيميائية والحد من  •
المؤسسـي لمراكـز الطـابع دعيم توسائل منها القدرة على التعامل مع حوادث المواد الكيميائية، بتعزيز   •

  السموم؛حفظ 

  ؛رصد وتقييم آثار المواد الكيميائية على الصحة والبيئة  •
  من الناحية البيئية. ةواآلمنتطوير وتعزيز البدائل السليمة   •

  
  

                                                           
، الملحق، انظر الرابط التالي SAICM/ICCM.4/6الوثيقة    ١

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=525&Itemid=700، ) تم االطالع في
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٣
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رشـــادات إللالعناصـــر األساســـية ارتباطـــًا وثيقـــًا ب لقطـــاع الصـــحة األولويـــةذات المحّدثـــة اإلجـــراءات تـــرتبط و   -١٠
فـي قـد ترغـب الـدول األعضـاء عنصرًا، وهي إجراءات ستقوم مقـام أدوات تـدعم تلـك العناصـر. و  ١١ والبالغ عددها

إلدارة اتحقيـق الرامية إلى ة ذات األولوية لقطاع الصحالمحّددة  إلجراءاتل دعماً وتخطيطها األنشطة المقبلة  تحديد
المــواد بشـأن  ٢٠٣٠ لعـام  التنميـة المسـتدامة خطـةالمحـددة فـي  واألهـداف بلـوغ الغايـاتالسـليمة للمـواد الكيميائيـة و 

  .الكيميائية
  

الصــحة العموميــة تحســينًا مــن تحســين الــدول األعضــاء ومــن أمثلــة التــدخالت المحــددة فعــًال التــي تمّكــن   -١١
ظــاهرة تســمم األطفــال بالرصــاص الموجــود فــي أنــواع الطــالء الحــاوي علــى الرصــاص، القضــاء علــى ، ســريعًا نســبياً 

والعمل مع قطاع الزراعة لمكافحة استعمال مبيدات اآلفات العالية الخطورة عن طريق تنفيذ المدونة الدوليـة لقواعـد 
والـدول  ٢٠١٤.١ي عـام السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات والصادرة عن منظمة األغذية والزراعـة والمنظمـة فـ
التـي ُأنِشـَئت فـي منتصـف  ٢األعضاء مدعوة إلى المشـاركة فـي شـبكة المنظمـة المعنيـة بتقيـيم المخـاطر الكيميائيـة،

لتـوفير منتـدى لتبـادل المعلومـات العلميـة والتقنيـة وتسـهيل بنـاء القـدرات واإلسـهام فـي بنائهـا والمسـاعدة  ٢٠١٣عام 
  واد الكيميائية على صحة اإلنسان.في تحديد المخاطر المستجدة للم

  
الخامســة،  مــع انعقــاد دورة المــؤتمر الــدوليبــالتالزم  ٢٠٢٠فــي عــام  االســتراتيجيالــنهج تطبيــق وســُيختتم   -١٢

مــا بــين الــدورات إلعــداد توصــيات بشــأن الــنهج االســتراتيجي واإلدارة  عمليــةاســتهالل قــرر فــي دورتــه الرابعــة الــذي 
دارة الســليمة اإلفــي ة إســهامًا كبيــرًا . ويســهم قطــاع الصــح٢٠٢٠عــام لمــا بعــد  والنفايــات الســليمة للمــواد الكيميائيــة

تــزال متدنيــة الالمــؤتمر الــدولي، مثــل مشــاركته فــي عمليــات الــنهج االســتراتيجي، مســتوى علــى أن للمــواد الكيميائيــة، 
بـين الـدورات مـن أجـل ضـمان  لمشـاركة فـي عمليـة مـاى الـعوزارات الصـحة شـّجع مقارنة بمشـاركة قطـاع البيئـة. وتُ 

  حتياجات تلك الوزارات.المستقبًال  ةالموضوعتوصيات التلبية 
    

 جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

 .التقريرب  ماً عل اإلحاطة إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -١٣
  
  

=     =     =  

                                                           
، http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdfانظر   ١

 .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣تم االطالع في 

٢   http://www.who.int/ipcs/network/en/ ،) ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣تم االطالع في.( 


