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خارطة الطريق لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في النهج 
االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل 

تحقيق الهدف المنشود لعام 2020 وما بعده



يف أيـــار/ مايـــو 2017، وافقت جمعيـــة الصحة العاملية الســـبعون عـــى خارطة 

الطريـــق لتعزيز مشـــاركة قطاع الصحـــة يف النهج االســـراتيجي لـــإدارة الدولية 

للمـــواد الكيميائية من أجـــل تحقيق الهـــدف املنشـــود لعـــام 2020 وما بعده 

)خارطة الطريـــق(. وطُلب مـــن أمانة املنظمـــة أن تعد خارطـــة الطريق مبوجب 

القـــرار ج ص ع69-4 )2016( بشـــأن دور قطـــاع الصحة يف النهج االســـراتيجي 

لإدارة الدولية للمـــواد الكيميائية من أجـــل تحقيق الهدف املنشـــود لعام 2020 

بعده. وما 

 وتحـــدد خارطـــة الطريـــق إجـــراءات ملموســـة لقطـــاع الصحـــة إذ ينبغي له 

أن يضطلع بدور داعـــم رئييس أو هـــام يف اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائية، 

باالعرتاف بـــرورة التعـــاون املتعـــدد القطاعات.     وتُنظـــم اإلجـــراءات يف أربعة 

مجاالت هـــي التالية: الحد مـــن املخاطر؛ املعـــارف والبينات؛ القدرة املؤسســـية؛ 

القيادة والتنســـيق.   ونظراً ألن مجـــاالت اإلجـــراءات هذه ترتبـــط بعضها ببعض 

فإن هناك إجـــراءات عديـــدة كان ميكن إدراجهـــا يف عدد من املواضـــع املختلفة 

ضمن خارطة الطريـــق.   وتالفياً للتكرار، فقـــد أُدرج كل إجراء مـــرة واحدة فقط.                                   

وقد تم تحديد طـــرف فاعل رئيـــيس أو قيادي لـــكل إجراء من تلـــك اإلجراءات. 

وبرغم التســـليم بأنه يف كثـــر من الحـــاالت، يعتمـــد النجاح عـــى التعاون بني 

مجموعـــة متنوعة مـــن أصحاب املصلحـــة والقطاعـــات، فالهـــدف املتوخى من 

الـــدور القيادي داخـــل قطاع الصحـــة، حيثـــا أمكن ذلك، هـــو تقديم  تحديد 

املســـاعدة وتيســـر إحراز التقـــدم.   وقد تـــم تحديد الـــدول األعضـــاء بوصفها 

صاحبـــة الدور القيـــادي يف الحـــاالت التـــي تتحمل فيهـــا الحكومات، والســـيا 

الوزارات املســـؤولة عن صحة اإلنسان، الشـــق األكرب من املســـؤولية عن اإلجراء.  

 وعى نفس النســـق، يُســـند دور القيادة إىل أمانة املنظمة عندمـــا تتحمل األمانة 

الجانب األكرب من املســـؤولية عن اإلجـــراء.   ويف حاالت أخرى، يكون من املســـلَّم 

به أن قطاع الصحـــة برمته - الـــدول األعضاء كانـــت أو األمانـــة أو غرها، مبا يف 

ذلك ســـائر األجهزة التابعة ملنظومة األمـــم املتحدة والجهات الفاعلـــة غر الدول 

– ينبغـــي أن يضطلع بـــدور قيادي.                                              

       ونظراً ملـــا يكون آلحـــاد الدول األعضاء وســـائر أصحـــاب املصلحة مـــن أولويات 

مختلفة، بنـــاًء عى ســـياقاتهم الخاصـــة، فإنه ال يتـــم عرض اإلجراءات حســـب 

ترتيب األولويـــات.   وعالوة عى ذلـــك، تكون بعـــض اإلجراءات متســـعة النطاق 

للغاية، يف حـــني يكون بعضهـــا اآلخر محـــدداً.   ويكون هـــذا التفـــاوت متعمداً، 

ويُســـلَّم فيه بأن الـــدول األعضاء وســـائر أصحاب املصلحـــة قد اختـــاروا نهوجاً 

مختلفـــة إلدارة املـــواد الكيميائية وهي يف مراحـــل مختلفة من التنفيـــذ.   وإدراج 

إجراءات أوســـع نطاقاً مـــن شـــأنه أن ميّكن البلدان مـــن تكييف تنفيـــذ خارطة 

الطريـــق مبا يتواءم مـــع ســـياقاتها الخاصة.                                            

ويؤمـــل أن تصبح خارطـــة الطريق أداة مفيدة ملســـاعدة الـــدول األعضاء وغرها 

من أصحـــاب املصلحة يف قطـــاع الصحـــة يف تحديد مجـــاالت الرتكيز الرئيســـية 

املتعلقة باملشـــاركة واإلجـــراءات اإلضافية املرتبطـــة بإدارة املـــواد الكيميائية عى 

املســـتوى الوطني واإلقليمـــي والدويل.   ومـــن املنتظر أن تحـــدد مختلف مكونات 

قطاع الصحة خططهـــا لتنفيذ خارطة الطريق، والتي ســـوف تأخـــذ بعني االعتبار 

الحاجة إىل املشـــاركة والتعـــاون مع اآلخرين حســـب االقتضاء.                

وميتد اإلطـــار الزمني لخارطـــة الطريق حتى يتـــم تحقيق الهدف املنشـــود لعام 

2020 ومـــا بعـــده. وســـتقدم تقارير مرحليـــة عن تنفيـــذ خارطـــة الطريق إىل 

جمعية الصحـــة العاملية الثانيـــة والســـبعني والرابعة والســـبعني )يف عامي 2019 

و2021 عى التـــوايل(.  وعالوة عى ذلك، ســـتحّدث خارطة الطريـــق  وفقاً لحصائل 

العملية التـــي تُجـــرى يف الفرتة الفاصلـــة بني الـــدورات بهدف إعـــداد توصيات 

بشـــأن النهج االســـرتاتيجي واإلدارة الســـليمة للمواد الكيميائية والنفايات ملا بعد 

                .2020 عام 
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اسرتاتيجيات حامية الصحة

 إعـدادات الرعايـــــة

الصحيـــــة السليمـــــة

إذكـــــاء الوعـــــي 

تقدير املخاطر والرصد 

البيولوجـــي والرتصــــد

 قيـــاس التقدم املحرز        

التبــادل والتعــــــاون

السياســة الوطنيــة 

واألطــــر التنظيميـــة

 اللوائح الصحية الدولية )2005(        

التدريـــب والتثقيـــف

تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها حتى يتم، بحلول عام 2020، استخدام املواد الكيميائية 

وإنتاجها بطرق تؤدي إىل الحد من اآلثار الضارة البالغة عىل صحة اإلنسان والبيئة.

تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها هي قضية شاملة ستسهم يف تحقيق كثري من، إن مل يكن جميع، أهداف التنمية املستدامة السبع عرش.

والغايات أدناه هي الغايات التي يرد فيها تحديداً ذكر املواد الكيميائية.

الصحة يف جميع السياسات 

الخاصــة باملواد الكيميائيــة

مشاركة قطاع الصحة والتنسيق

 املشاركة مع سائر القطاعــــات 

وأصحــــاب املصلحـــة       

الحـــد بدرجة كبـــرة من عـــدد الوفيـــات واألمراض 

الكيميائيـــة  للمـــواد  التعـــرّض  عـــن  الناجمـــة 

 الخطـــرة وتلويـــث وتلـــّوث الهـــواء واملـــاء والرتبة

بحلول عام 2030

تحســـني نوعية املياه عـــن طريق الحد مـــن التلوث 

ووقف إلقـــاء النفايات واملـــواد الكيميائيـــة الخطرة 

وتقليـــل ترّسبهـــا إىل أدىن حد، وخفض نســـبة مياه 

املجاري غـــر املعالجـــة إىل النصف، وزيـــادة إعادة 

املأمونة بنســـبة كبرة  التدوير وإعـــادة االســـتخدام 

2030 عـــام  بحلول  العاملي،  الصعيـــد  عى 

الكيميائية  للمـــواد  بيئيـــاً  الســـليمة  اإلدارة  تحقيق 

الدولية  لألطـــر  وفقاً  والنفايات طـــوال دورة عمرها، 

املتفـــق عليهـــا، والحد بدرجـــة كبرة مـــن إطالقها 

يف الهـــواء واملاء والرتبة مـــن أجل التقليـــل إىل أدىن 

والبيئة،  اإلنســـان  الضـــارة عى صحة  آثارها  حد من 

بحلول عـــام 2020



الحد من المخاطر

الحصيلة: 

اإلجراءات التي تركز عـــىل إدارة املخاطر مـــن جانب قطاع الصحـــة وداخله، مبـــا يف ذلك اســـرتاتيجيات حامية الصحة، 

وتنظيم املـــواد الكيميائية، وتثقيف الجمهـــور، وتبادل املعلومات وأفضل املامرســـات. 

استراتيجيات 
حماية الصحة

مواقع الرعاية 
الصحية السليمة

إذكاء الوعي

وضـــع وتنفيـــذ اســـرتاتيجيات وبرامـــج 
لتعزيز الصحـــة وحايتهـــا وبرامج طوال 
دورة عمـــر املـــواد الكيميائيـــة ذات األولويـــة 
العالية، والســـيا للفئات الســـكانية األكرث عرضة 

 . طر للمخا

املشـــاركة بنشـــاط يف تنفيـــذ االتفاقيات 
الصلة  ذات  األطـــراف  املتعـــددة  البيئية 
باملـــواد الكيميائيـــة والنفايات، ودعـــم التنفيذ، 
دعم  الوقائيـــة.  الصحيـــة  الجوانـــب  والســـيا 
بشـــأن  ميناماتـــا  اتفاقيـــة  عـــى  التصديـــق 
أجل  من  القـــدرات  وبنـــاء  وتنفيذها،  الزئبـــق، 
تقييـــم ومعالجـــة اآلثـــار الصحيـــة الناجمـــة 
 عـــن التعـــرض للزئبـــق متاشـــياً مـــع القـــرار

ج ص ع11-67 )2014(.

البدائل  تحديـــد  أجـــل  من  التعـــاون 
أخذاً  لها،  والرتويـــج  املخاطر  املنخفضة 
بعـــني االعتبـــار دورة عمـــر املـــواد واملنتجات، 
مبا يف ذلـــك النفايـــات، وتعزيز اســـتخدام تلك 

  . ئل ا لبد ا

تقديم اإلرشـــادات للوقايـــة من اآلثار 
معينة  ملجموعة  الصحة  عى  الســـلبية 

من املـــواد الكيميائية املثـــرة للقلق. 

النهائيـــة للمبـــادئ  وضـــع الصيغـــة 
التسمم  من  الوقاية  بشـــأن  التوجيهية 

له؛  العالجي  وتنفيـذ بالرصـــاص والتدبـــر 
التدريجي  والتخلص  املقبلـــة،  التوجيهية  املبادئ 
مـــن الدهانـــات التي تحتـــوي عـــى الرصاص 
بحلول عـــام 2020 وفقاً لألهـــداف التي وضعها 
التحالـــف العاملـــي للتخلـــص مـــن الرصاص يف 

. لطالء ا

تقديـــم اإلرشـــادات للمواقع 
بدائـــل  لتشـــجيع  الصحيـــة 
استخدامها،  وتســـهيل  مأمونية  أكرث 
الناتجة  للنفايات  الســـليمة  واإلدارة 
إىل  اســـتناداً  الصحية،  الرعايـــة  عن 
منظمة  الصلة من  ذات  اإلرشـــادات 
الصحـــة العاملية وغرهـــا، مثل تلك 
مبوجب  اعتمدت  التي  اإلرشـــادات 
املتعـــددة  البيئيـــة  االتفاقيـــات 

ألطراف.   ا

إذكاء  وتنفيـــذ حمالت  إعداد 
الوعـــي للعاملـــني يف الرعاية 
الصحيـــة حـــول املـــواد الكيميائية 
املارســـات  وأفضل  للقلـــق  املثرة 
املتبعـــة لـــإدارة اآلمنـــة للمـــواد 
الصحة،  قطـــاع  داخل  الكيميائيـــة 
واآلثار  املهنيـــة،  اآلثـــار  ذلك  مبا يف 
املجتمـــع،  أو  باملريـــض  املتعلقـــة 
الرعاية  مواقـــع  يف  البيئيـــة  واآلثار 

  . لصحية ا

إرشـــادات  مـــن  االســـتفادة 
مـــن  الحـــد  يف  املنظمـــة 
الرعايـــة  يف  الزئبـــق  اســـتخدام 
امللوثة  النفايـــات  وإدارة  الصحيـــة 
بالزئبق )متاشـــياً مع املـــواد 4 و10 
و11 مـــن اتفاقية ميناماتـــا والقرار 

ع11-67(. ص  ج 

الوعي  إعداد وإطـــالق حمـــالت إلذكاء 
األولوية  ذات  الصحيـــة  القضايـــا  حول 
املتصلـــة باملـــواد الكيميائية طـــوال دورة عمرها 
الهوام  ومبيـــدات  اإللكرتونيـــة،  النفايـــات  )مثل 
وســـائر  والزئبق،  والرصاص،  الخطورة،  الشـــديدة 
املـــواد الكيميائيـــة املثـــرة للقلق عـــى الصحة 
العموميـــة(، واألخطار املهنية، واملـــواد الكيميائية 
الخاضعـــة لإجـــراءات الدولية، وصحـــة األمهات 

ل. واألطفا

ذات  باملعلومـــات  التبليـــغ  تشـــجيع 
الصلـــة، مبـــا يف ذلـــك التدريـــب عى 
املنتجـــات  يف  املســـتخدمة  الكيميائيـــة  املـــواد 
القرارات  اتخـــاذ  والعمليات، وذلـــك للتمكني من 
الفاعلة  األطـــراف  املســـتنرة من جانب جميـــع 
طـــوال دورة عمـــر املنتجات، فضالً عن تشـــجيع 

مأمونية.  األكـــرث  البدائـــل 

عـــن  مقـــاالت  واســـتخدام  نـــر 
القضايـــا الصحيـــة ذات الصلـــة باملواد 
النظراء  يســـتعرضها  التي  املجـــالت  الكيميائية يف 
الطبية،  والقضايـــا  الصحيـــة،  بالرعاية  واملعنيـــة 
والســـموميات، وغرها من املجـــالت ذات الصلة، 
مبـــا يف ذلك املجـــالت التابعـــة لهيئـــات مهنية. 

دعم إعـــداد املكونـــات املتعلقة 
الخاص  املعلومـــات  تبادل  مبركز 

بالنهج االســـرتاتيجي.*

مـــن  املكتســـبة  الخـــربات  توثيـــق 
الوعي  إذكاء  حمـــالت  مختلـــف  تنفيذ 
واســـرتاتيجيات  املخاطر  مـــن  الحـــد  وإجراءات 
ســـائر  مع  املعلومات  هـــذه  وتبـــادل  الوقايـــة 

األطـــراف.

تحســـني الصحة، عى األجلـــني القصـــر والطويل، ولألجيـــال املقبلة، مـــن خالل الحـــد من املخاطـــر الصحية جـــراء التعرض 

للمواد الكيميائيـــة طوال دورة عمرهـــا، مبا يف ذلـــك النفايات الناتجة عـــن زيادة أنشـــطة حاية الصحة بقطـــاع الصحة عى 

املســـتوى الوطني واإلقليمي والـــدويل، ونتيجة زيـــادة االهتـــام والوعي داخل قطـــاع الصحة ويف املجتمـــع عموماً.

الجميع: جميع الجهات صاحبة املصلحة؛ د.أ: الدول األعضاء؛ األمانة: أمانة منظمة الصحة العاملية
 * اإلجراءات التي تنـــدرج ضمن والية املنظمة، وتســـهم يف زيـــادة قدرة أمانة النهج االســـرتاتيجي عى دعم األنشـــطة املرتبطـــة بقطاع الصحـــة، عى النحو املطلوب متاشـــياً مع

القرار ج ص ع69-4.   وبالنسبة لإجراءات التي يعنى بها أكرث من طرف فاعل قيادي، فعندئذ، ترسي هذه املذكرة عى دور املنظمة فحسب.        



المعارف والبينات

الحصيلة: 

إجـــراءات تركز عىل ســـد الثغـــرات يف املعـــارف واملنهجيـــات املتعلقة بتقديـــر املخاطـــر، وتعزيز الرصـــد البيولوجي 

والرتصـــد، وتقدير عبء املـــرض الناجم عـــن املـــواد الكيميائيـــة، وقياس التقـــدم املحرز.

تقدير المخاطر والرصد 
البيولوجي والترصد

 قياس
التقدم المحرز

التبادل والتعاون

الراميـــة إىل ســـد  الجهـــود  املشـــاركة يف 
الثغـــرات يف املعارف العلميـــة، مبا يف ذلك 
العمـــل الجاري يف إطـــار النهج االســـرتاتيجي، )مثالً، 
الصاء،  للغـــدد  املثـــرة  الكيميائية  املـــواد  بشـــأن 
التي  الدوائيـــة  واملســـتحرات  النانويـــة،  واملـــواد 
تســـتمر يف البيئة، والتعرض ملـــواد كيميائية متعددة 
األمراض  الجنس، والصالت مـــع  يف آن واحد، ونـــوع 

الســـارية(.    غر 

عى  متواءمة  طـــرق  إعداد  يف  املســـاهمة 
الصعيـــد العاملي، وأدوات ونهـــوج جديدة 
لتقييـــم املخاطر )مثـــل النهوج املتكاملـــة، والتعرض 
ملـــواد كيميائية متعـــددة يف آن واحـــد( تأخذ بعني 
االعتبار أمناط االســـتعال، والظـــروف املناخية، ونوع 
الجنـــس، وقدرات البلـــد، حيثا كان ذلك مناســـباً.    

التعـــرض واآلثار  بـــني  الصلـــة  التحقيـــق يف 
ومنها  املجتمـــع،  مســـتوى  عـــى  الصحيـــة 

امللوثة.            واملواقـــع  التلـــوث  عـــن  الناجمـــة 

األولويـــة  ذات  الكيميائيـــة  املـــواد  تحديـــد 
الوطني  املســـتوى  عـــى  وإدارتها  لتقديرهـــا 

منظـــور صحي.     مـــن 

العمـــل من أجـــل تكامـــل نظـــم الرصد 
للمـــواد  والبيئيـــة  الصحيـــة  والرتصـــد 
الكيميائيـــة طـــوال دورة عمرهـــا عـــى املســـتوى 

والـــدويل.      واإلقليمـــي  الوطنـــي 

الصحة  التنســـيق بني وزارات  تيسر 
الصحيـــة،  الرعايـــة  ومؤسســـات 
ومراكـــز معلومات الســـموم، وغرها مـــن الجهات، 

وترصدها.   للســـموم  التيقـــظ  لتعزيز 

املواد  بـــني  العالقات  استكشـــاف  مواصلة 
الكيميائيـــة وتغر املناخ، واآلثـــار املحتملة 

الصحة. عى 

تحســـني نظـــم تســـجيل األحـــوال 
الحيويـــة،  واإلحصـــاءات  املدنيـــة 
وتعزيـــز نظـــم توثيـــق أســـباب دخـــول 
عـــن  الناجمـــة  والوفيـــات  املستشـــفيات 

الكيميائيـــة.     للمـــواد  التعـــرض 

موّحدة  طرق  اســـتحداث 
تأثرات  لتقديـــر  أفضـــل 
الصحـــة من أجل  الكيميائية عـــى  املـــواد 
املتعلقة  والتنبـــؤات  التقديـــرات  تحســـني 

املرض.   بعـــبء 

موّحـــدة  طـــرق  اســـتحداث 
االجتاعي  األثـــر  لتقديـــر  أفضل 
االقتصـــادي لألمراض الناجمة عـــن التعرض 

للمـــواد الكيميائيـــة. 

املجتمـــع  مـــع  التعـــاون 
املؤرشات  لتحســـني  الدويل 
للتقدم  أفضـــل  قيـــاس  أجل  مـــن  العاملية 
لعام  املنشـــود  الهدف  بلـــوغ  املحرز صوب 
لعام  املســـتدامة  التنميـــة  2020* وخطـــة 
الكيميائية  املـــواد  بآثار  يتعلـــق  فيا   2030

الصحة. عـــى 

تحديـــد وبيـــان املـــؤرشات الوطنية 
من عبء  الحـــد  يف  املحـــرز  للتقدم 
الكيميائية،  املـــواد  عـــن  الناجـــم  املـــرض 
متاشـــياً مـــع املـــؤرشات العاملية حيثمــــــا 

ذلك.      أمكـــن 

وإدارة  لجمـــع  آليـــات  إنشـــاء 
البيانـــات واملعلومـــات الصحيـــة 
الالزمة لتقديـــم تقارير عـــن التقدم املحرز 
بشـــأن النهج االسرتاتيجي* وســـائر الصكوك 

. ولية لد ا

بنشاط  واالنخراط  املشـــاركة 
واملســـاهمة  الشـــبكات،  يف 
تقدير  شـــبكة  ذلـــك  يف  مبـــا  فيها، 
وشـــبكة  الكيميائيـــة  املخاطـــر 
الســـموم  إنتوكـــس INTOX ملراكز 

التابعتـــــــان للمنظمـــة.

مواقـــع  يف  املشـــاركة 
أو  و/  تفاعليـــة  إلكرتونية 
محددة  لقضايـــا  نقاشـــية  منتديات 
تتعلـــق باملواد الكيميائيـــة والصحة، 
أو ترعـــى إنشـــاءها إذا لـــزم األمر.    

املـــواد  بيانـــات  إتاحـــة 
بالصحة  املتعلقة  الكيميائيـــة 
)مثـــل تقييـــم املخاطـــر، والرصـــد 
األمراض(،  وترصـــد  والبيئي،  البري 
اقتـــى  وحيثـــا  أمكـــن  حيثـــا 
األمـــر، وتوفرها بســـهولة ويرس إىل 
مبا  والدولية،  املحليـــة  املجتمعـــات 
والتقنية  العلميـــة  اللجـــان  ذلك  يف 

الدوليـــة ذات الصلـــة.   

ســـائر  مـــع  التعـــاون 
التي  العلميـــة  املحافـــل 
باملواد  الصلـــة  ذات  األمراض  تدرس 
غر  األمراض  وخصوصـــاً  الكيميائية، 

الســـارية.    

تبـــادل الخـــربات بشـــأن 
لقياس  املـــؤرشات  وضـــع 

واســـتخدامها. املحـــرز  التقـــدم 

تعزيز مشـــاركة قطاع الصحة يف الجهـــود التعاونية لســـد الثغرات الحاليـــة يف املعـــارف واملنهجيات املتعلقـــة بتقدير املخاطر 

والرصـــد البيولوجي والرتصد، وتقدير عبء املرض، وقياس التقدم املحرز. ويشـــمل ذلك زيادة املشـــاركة يف الشـــبكات وإنشـــاء 

آليات تعاونية جديدة، حســـب الرورة، لتيســـر تبـــادل املعارف والتعـــاون داخل قطاع الصحة بشـــأن قضايـــا تقنية محددة.



القدرات المؤسسية 

الحصيلة: 

إجراءات لتعزيـــز القدرات املؤسســـية الوطنيـــة يف مجـــال التصـــدي للتهديدات الصحيـــة الناجمة عـــن املواد 

الكيميائية. والطـــوارئ  للحـــوادث  االســـتجابة  الكيميائية، مبـــا يف ذلك 

السياسة الوطنية 
واألطر التنظيمية

اللوائح الصحية 
الدولية )2005(

التدريب والتثقيف

وطنية  سياســـة  ودعـــم  الثغرات  تحديـــد 
وأطـــر تنظيميـــة أقـــوى للتصـــدي لآلثار 
عمرها،  دورة  طـــول  الكيميائية  للمـــواد  الصحية 
العنـــارص األساســـية األحد عر  مع تركيز عـــى 
املبينـــة يف الفقرة 19 مـــن وثيقة التوجـــه العام 

واإلرشـــادات الخاصـــة بالنهج االســـرتاتيجي.       

الرامية  الدوليـــة  الجهود  يف  املســـاهمة 
إىل إعـــداد أدوات وإرشـــادات لوضـــع 
األطـــر الوطنيـــة، مثـــل دليـــل برنامـــج اإلدارة 
بـــني  املشـــرتك  الكيميائيـــة  للمـــواد  الســـليمة 

املنظـــات.       

مبـــادئ توجيهيـــة مرتكـــزة عى  إعـــداد 
والرتبة  والهـــواء  امليـــاه  بشـــأن  الصحـــة 
العمل،  مـــكان  والتعرض يف  واملنتجـــات  واألغذية 
ومبادئها  ومعايرهـــا  املنظمة  قواعد  إىل  اســـتناداً 
يف  واملشـــاركة  االقتضـــاء،  حســـب  التوجيهيـــة، 

       . ها د ا عد إ

الصعيد  عـــى  املتوائم  النظـــام  تنفيذ  دعم 
العاملـــي لتصنيف املـــواد الكيميائية ووضع 
عى  وتنســـيقه  عليهـــا؛،  التعريفيـــة  البطاقـــات 

االقتضاء.       الدويل، حســـب  املســـتوى 

دعـــم اللوائح ملنع رصف املـــواد الكيميائية 
مالمئـــة  لتكنولوجيـــا  والدعـــوة  الســـامة 
الســـرتدادها وإعادة تدويرها، فضـــالً عن التخزين 
اآلمن لهـــا والتخلص منها، متاشـــياً مـــع القرارين 
 ،)2010( ع26-63  ص  وج  ع25-63،  ص  ج 
األطـــــــــراف  املتعددة  البيئيــــــــة  واالتفاقيات 

الصلة.       ذات 

املـــواد  إلنتـــاج  األقـــوى  الرصـــد  دعـــم 
ونقلها  الخطـــرة،  والنفايـــات  الكيميائيـــة 
التعـــاون  وتشـــجيع  وإطالقهـــا،  واســـتخدامها 
االمتثـــال  تعزيـــز  بهـــدف  والـــدويل  اإلقليمـــي 
لألنظمـــة القامئـــة ومنـــع االتجار غـــر املروع.

إنشـــاء/ تعزيـــز القدرات األساســـية 
والطـــوارئ  للحـــوادث  للتأهـــب 
الطوارئ  لحـــاالت  والتأهـــب  الكيميائيـــة 
ذلك:  يف  مبـــا  لها،  واالســـتجابة  واكتشـــافها 
الكيميائيـــة والتحقق منها  ترصد األحـــداث 
واإلخطـــار بها، وتقديـــر املخاطـــر والتبليغ 
الدخول.      موانئ  يف  التفتيـــش  وقدرات  عنها، 

وتحســـني  إعـــداد  يف  االســـتمرار 
وســـائر  واإلرشـــادات  األدوات 
يتســـنى  حتى  للبلـــدان،  الدعـــم  وســـائل 
للتأهـــب  األساســـية  القـــدرات  تعزيـــز 
للحـــوادث والطـــوارئ الكيميائيـــة، وتعزيز 
إذكاء الوعـــي بني جميع أصحـــاب املصلحة.      

تشـــكيل قوى عاملة دولية 
االســـتجابة  بهدف  لنرها 
مثـــل  الكيميائيـــة،  الطـــوارئ  لحـــاالت 
للمنظمة  تابعـــة  قامئة خرباء  املســـاهمة يف 
الكيميائية.             والطـــوارئ  الحـــوادث  مجال  يف 

الســـموم  وشـــبكات  مراكز  تعزيـــز 
القامئـــة وإنشـــاء أخـــرى جديـــدة، 
لتضطلـــع بـــدور التنســـيق عنـــد الرورة 
إتاحة  يف  املتمثـــل  الهـــدف  تحقيـــق  بغية 
لجميع  الســـموم  مبعلومات  خاصـــة  خدمة 

    . ن ا لبلد ا

الشـــبكات  تحســـني  أو  تطويـــر 
املختربية  القدرات  لتنســـيق  اإلقليمية 

القامئـــة وتعزيزهـــا وتبادلهـــا.    

تحســـني التواصـــل والتعـــاون بـــني 
مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة لتنفيـــذ 
والنهج   ،)2005( الدوليـــة  الصحيـــة  اللوائح 
االســـرتاتيجي، واالتفاقيـــات البيئية املتعددة 
الكيميائيـــة  باملـــواد  املتعلقـــة  األطـــراف 
التآزر،  أوجـــه  مـــن  لالســـتفادة  والنفايات 
والرتصد  املخاطـــر  تقدير  إىل  الحاجـــة  مثل 

التقارير. وتقديـــم  املختربيـــة  والقـــدرات 

لفئات  تدريبيـــة  مـــواد  نر 
)مثل  مســـتهدفة  جاهريـــة 
واملســـؤولني  الحكومية،  غـــر  املنظات 
واملهنيـــني  واملدرســـني  الحكوميـــني، 
الصحية(  الرعاية  يف  والعاملـــني  الطبيني 
تقدير  )مثـــل  محـــددة  مواضيع  عـــى 
وجمع  ورصدهـــا،  الصحيـــة  املخاطـــر 
االضطرابـــات  وتشـــخيص  البيّنـــات، 
بالســـالمة  والتوعية  وعالجها،  الصحيـــة 
التعريفية  البطاقات  ووضـــع  الكيميائية، 

املنتجات(.    عـــى 

الدراســـية  املناهج  تحســـني 
وغرهـــا  الطـــب  كليـــات  يف 
مـــن املؤسســـات األكادميية مـــن أجل 
املرتتبـــة  الصحيـــة  لآلثـــار  التصـــدي 
الرتكيز  مـــع  الكيميائية،  املـــواد  عـــى 
املهنية  والصحـــة  الســـموميات  عـــى 
التدريب  وتشـــجيع  العمومية،  والصحة 
داخـــل املستشـــفيات أو الزمـــاالت أو 
املناهج  إدراج  وتشـــجيع  التخصصـــات؛ 
أخرى  أكادمييـــة  برامـــج  يف  الدراســـية 
واملســـتدامة  اآلمنة  للكيميـــاء  للرتويج 
التصميم(.   )مثـــل، برنامـــج األمـــان يف 

إلكرتونيـــة  بوابـــة  توفـــر 
الخاصة  التدريبيـــة  للمـــواد 
باملنظمـــة بشـــأن املـــواد الكيميائيـــة 
والصحـــة كمســـاهمة يف إنشـــاء مركز 
بالنهـــج  الخـــاص  املعلومـــات  تبـــادل 

* تيجي. االســـرتا

املهنيـــني  رابطـــات  إيصـــال 
أو  مبجموعـــات  الصحيـــني 
مؤسســـات صحـــة البيئـــة أو تحليـــل 
املخاطـــر لتعزيز املشـــاركة فيا يتعلق 
الكيميائيـــــة  املـــواد  إدارة  بقضايـــا 

بها. واملعرفـــة 

زيادة قدرة النظم الصحية ومرونتها للتصدي لجميع الجوانب املتعلقة بالسالمة الكيميائية.



القيادة والتنسيق

الحصيلة: 

اإلجراءات الرامية إىل تشـــجيع إدماج االعتبـــارات الصحية يف جميع السياســـات الخاصة باملواد الكيميائيـــة، وإرشاك قطاع الصحة 

يف أنشـــطة إدارة املواد الكيميائية عىل املســـتوى الوطني واإلقليمي والـــدويل، وإرشاك قطاع الصحة مع ســـائر القطاعات. 

الصحة في جميع 
السياسات الخاصة 

بالمواد الكيميائية

مشاركة قطاع 
الصحة والتنسيق

المشاركة مع سائر 
القطاعات وأصحاب 

المصلحة

تحســـني مســـتوى الوعـــي بآثار 
الكيميائية طوال  للمـــواد  التعرض 
والتكاليف  الصحـــة،  عـــى  عمرهـــا  دورة 

ذلك.      عـــن  الناجمة 

تعزيـــز إدراج األولويـــات الصحيـــة 
باملـــواد  الخاصـــة  السياســـات  يف 
بهـــا،  الثغـــرات  وتحليـــل  الكيميائيـــة، 
التنفيذ  واســـرتاتيجيات  وخطط  وخصائصها، 
عى جميع املســـتويات، مبـــا يف ذلك خطة 
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مبـــادرات  تنفيـــذ  إىل  الســـعي 
أجل  من  املاليـــة  املوارد  لحشـــد 
قطـــاع الصحة، شـــامالً املنظمة، يف ســـبيل 
الكيميائية  للمواد  الســـليمة  اإلدارة  تحقيق 

. ت يا لنفا وا

رفيعة  إحاطـــة  جلســـات  تنظيم 
الكيميائية  املواد  بشـــأن  املستوى 
والصحة، للسياســـيني وكبار املســـؤولني عى 
املســـتويات الوطني واإلقليمـــي والدويل.*       

تعزيـــز املكـــوِّن الخـــاص باملواد 
الصحية  اإلجـــراءات  الكيميائية يف 
والبيئيـــة، ســـواء الوطنيـــة أو اإلقليمية أو 
الدوليـــة، مبا يف ذلـــك اإلجـــراءات املتخذة 

عـــى أرفع املســـتويات.      

واإلنصاف  الجنـــس  نـــوع  إدراج 
جميـــع  يف  املكونـــات  كأحـــد 
والخطـــط  واالســـرتاتيجيات  السياســـات 
للمـــواد  الســـليمة  بـــاإلدارة  املتعلقـــة 

والنفايـــات. الكيميائيـــة 

الصحة  اتصـــال يف وزارة  تســـمية مركز 
باملـــواد  املتعلقـــة  بالقضايـــا  معنـــي 
الكيميائيـــة والصحـــة، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ 
وطنية  شـــبكة  وإنشـــاء  الطريق هذه،  خارطة 

والصحة.    الكيميائيـــة  للمـــواد 

للمـــواد  عامليـــة  شـــبكة  إنشـــاء 
صـــالت  تربطهـــا  الكيميائيـــة، 
والدولية  واإلقليمية  اإلقليمية  دون  بالشـــبكات 
القامئة، لتســـهيل تنفيذ قطـــاع الصحة لخارطة 
الطريق هذه )مبـــا يف ذلك املشـــاركة يف النهج 

االســـرتاتيجي*(.    

املشـــاركة يف تحديـــد أولويـــات قطاع 
الصحـــة ودمجهـــا يف العمليـــة التـــي 
تُجـــرى يف الفـــرتة الفاصلـــة بـــني الـــدورات  
االســـرتاتيجي  النهج  بشـــأن  توصيات  إلعـــداد 
والنفايات  الكيميائية  للمواد  الســـليمة  واإلدارة 
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املشـــاركة بنشـــاط يف اتخـــاذ القرارات 
التنظيمية  الوطنيـــة  األطر  تعزيز  ودعم 
باملواد  الصلـــة  ذات  بالسياســـات  واملتعلقـــة 

والصحة.    الكيميائيـــة 

املشـــاركة يف املحافل الوطنية واإلقليمية 
بشـــأن املـــواد الكيميائية، مبـــا يف ذلك 
قضايا  مـــن  يُســـتجد  مبـــا  الخاصة  املحافـــل 
االســـرتاتيجي  النهج  يف  بالسياســـات  متعلقـــة 
وبغرهـــا مـــن القضايـــا موضـــع االهتـــام، 
الســـارية.    غر  باألمـــراض  الخاصـــة  وكذلك 

مشـــاركة  تعزيز  اســـرتاتيجية  تنفيذ 
النهج  تطبيـــق  يف  الصحـــة  قطـــاع 
االســـرتاتيجي والرتويج له لدى جهـــات أخرى.

التنســـيق  شـــبكات  يف  املشـــاركة 
املســـتدامة  القطاعـــات  املتعـــددة 
الجهـــود  لتعظيـــم  والعمليـــة  والفعالـــة 
النهج  يف  املتوخـــى  النحو  عـــى  الجاعية، 

االســـرتاتيجي.  

تيســـر إدماج جميـــع القطاعات 
املعنيـــني  املصلحـــة  وأصحـــاب 
املـــواد  إدارة  يف  النشـــطة  ومشـــاركتهم 
عـــى  الكيميائيـــة طـــوال دورة عمرهـــا، 
جميع املســـتويات، مع التســـليم بالتشارك 
يف القيـــادة بني قطاعـــي الصحـــة والبيئة.  

اآلثـــار  عـــى  الضـــوء  تســـليط 
املتعددة القطاعات لالســـتثارات 
االقتصـــادات  عـــى  الصحـــة  مجـــال  يف 

املحليـــة.   واملجتمعـــات 

بنـــاء القـــدرات داخـــل قطـــاع 
باالتفاقيات  يتعلـــق  الصحة فيا  
والبحـــث  األطـــراف  املتعـــددة  البيئيـــة 
وتنســـيق  املعلومات  لتبـــادل  فـــرص  عن 
إطار  املبذولـــة يف  الجهود  واالســـتفادة من 

القطاعات.   ســـائر  يف  الشـــبكات 

املفاوضات  يف  بنشـــاط  االنخراط 
الصلة،  ذات  والدوليـــة  اإلقليمية 
مبـــا يف ذلـــك تلـــك املتصلـــة باالتفاقيات 
ومتويـــل  األطـــراف،  املتعـــددة  البيئيـــة 
التنميـــة، والتعـــاون التقنـــي، وكلا أمكن 
ملناقشـــة  دائم  بند  وضع  االقتضـــاء،  وعند 

الصحة. بقطـــاع  املتعلقة  القضايـــا 

زيادة مســـتوى الوعي، وإدماج االعتبـــارات الصحية، ومشـــاركة قطاع الصحـــة يف أنشـــطة إدارة املواد الكيميائيـــة عى جميع 

املســـتويات، الوطني واإلقليمي والـــدويل، والتعاون مـــع القطاعات األخرى، مـــا يؤدي إىل زيادة تســـليط الضـــوء عى اإلدارة 

الســـليمة للمواد الكيميائية طـــوال دورة عمرهـــا ومنحها املزيد مـــن األولوية. 
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