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  ٢٠١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٥  بعد المائة األربعونالدورة 
    EB140/33  المؤقتمن جدول األعمال  ٢-١١البند 

  
  
  

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

  وما بعده ٢٠٢٠لعام 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
لبت فيه مـن المـدير الذي ط ٤-٦٩ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار  ٢٠١٦في أيار/ مايو   -١

وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة وســـائر الجهـــات  ١العـــام عـــدة أمـــور منهـــا أن يعـــدَّ، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء
صاحبة المصلحة المعنية، خارطة طريق لقطاع الصحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية صوب تحقيـق 

. وُطلـب مـن ٢٠٣٠واإلسهام في بلوغ الغايـات ذات الصـلة مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٢٠٢٠،٢هدف عام 
 يعرض خارطة الطريق على جمعية الصحة العالمية السبعين.  المدير العام أيضًا أن

  
وبناًء على ذلك أعدت األمانة مسودة خارطة طريق. وترد أدناه نبـذة عـن محتواهـا وهيكلهـا العـام. وُعقـدت   -٢

مشاورة إلكترونية بشأن المسـودة تضـمنت مسـحًا. وتـرد أدنـاه أيضـًا  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ١٦إلى  ٩في الفترة من 
فـي  ةنتائج الرئيسية للمشاورة. وراجعـت األمانـة مسـودة خارطـة الطريـق علـى ضـوء المـدخالت الـواردة، وهـي متاحـال

وباإلضــافة إلــى ذلــك ُأدرج فــي جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة والســتين للجنــة اإلقليميــة  ٣.موقــع المنظمــة اإللكترونــي
 ٤الطريق.ة لألمريكتين، في شكل وثيقة معلومات، تقرير عن إعداد خارط

  
  
  
  
  

                                                           
 التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب االقتضاء منظمات   ١

 التــي المســتدامة، للتنميــة العــالمي القمــة مــؤتمر تنفيــذ نتــائج خطــة مــن ٢٣ الفقــرة فــي مبــّين ٢٠٢٠ لعــام المحــّدد الهــدف   ٢
 أغسـطس/ آب ٢٦ أفريقيـا، جنـوب جوهانسـبرغ،( العـالمي للتنميـة المسـتدامة القمـة مـؤتمر عـن الصادر ٢ القرار في اعُتِمدت

    انظر() ٢٠٠٢ سبتمبر/ أيلول ٤ –
http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdf، األول تشـرين ٥ فـي االطالع تم /

  ).٢٠١٦ أكتوبر
  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥(تم االطالع في  http://www.who.int/ipcs/saicm/roadmapانظر    ٣
٤                                                                        Document CD55/INF/6, Add. I, available at 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35899&Itemid=270&lang=en 
(accessed 5 October 2016). 
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  نبذة عن مسودة خارطة الطريق
  
، وضعت األمانة في حسـبانها، لـدى إعـداد مسـودة ٤-٦٩ج ص ع) من القرار ١(٢حسبما ُطلب في الفقرة   -٣

والعمليـة التـي  ،خارطة الطريق، التوجه العام واإلرشادات العامة للنهج االستراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة
ُتجرى في الفترة الفاصـلة بـين الـدورات إلعـداد توصـيات بشـأن الـنهج االسـتراتيجي واإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة 

 ١، والتي ُأنِشئت من خالل الدورة الرابعة للمؤتمر الـدولي المعنـي بـإدارة المـواد الكيميائيـة.٢٠٢٠والنفايات بعد عام 
جاري ذي الصلة الذي تضطلع به منظمة الصحة العالميـة، كمـا اسـتندت إلـى اسـتراتيجية كما استندت إلى العمل ال

ددة حــت الممــع التركيــز بوجــه خــاص علــى المجــاال ٢،تعزيــز إشــراك القطــاع الصــحي فــي تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي
  .٤-٦٩ج ص ع(ح) من القرار -)(أ)١(٢الموصوفة في الفقرات 

 
عمــل كــل القطاعــات وأصــحاب المصــلحة معــًا علــى تحقيــق هــدف اإلدارة ومــن المعتــرف بــه أنــه يلــزم أن ت  -٤

الســليمة للمــواد الكيميائيــة طيلــة دورة عمرهــا. وتحــدد مســودة خارطــة الطريــق إجــراءات ملموســة لقطــاع الصــحة فيهــا 
طـاع يـة قضـمن والاإلجراءات التي ال تنـدرج تمامـًا وبالنسبة إلى  يسي أو قيادي ينبغي أن يضطلع به.دور داعم رئ
زال مـن الضـروري التوعيـة بأهميـة اإلجـراءات والـدعم الفعـال لتنفيـذ اإلجـراءات، وفـي حـاالت كثيـرة زيـادة الصحة مـا

  مشاركة قطاع الصحة.
 
المعـارف والبينـات، والقـدرة و الحـد مـن المخـاطر، وتُنظم اإلجراءات في أربعة مجاالت إجراءات، أال وهـي:   -٥

مجاالت اإلجراءات هذه بشكل وثيق مع األغراض المحددة في االسـتراتيجية  المؤسسية، والقيادة، والتنسيق. وتتواءم
ــالنهج االســتراتيجي. ولكــل مجــال مــن مجــاالت اإلجــراءات لــه بيــان نتــائج لوصــف  ٣الجامعــة للسياســات الخاصــة ب

ءات عديـدة النتائج التي ُيعتزم تحقيقها من اإلجراءات. ونظرًا ألن مجاالت اإلجـراءات هـذه مترابطـة فـإن هنـاك إجـرا
كان يمكن إدراجها في عدد من المواضع المختلفة ضمن خارطة الطريق. وتالفيًا للتكرار ُأدرج كل إجراء مرة واحدة 

  فقط.
 
ويتضــمن مجــال اإلجــراءات الخــاص بالحــد مــن المخــاطر اإلجــراءات التــي تركــز علــى إدارة المخــاطر مــن   -٦

حماية الصحة، وتنظيم المواد الكيميائية، وتوعية الجمهـور، جانب قطاع الصحة وداخله، بما في ذلك استراتيجيات 
وتبـــادل المعلومـــات وأفضـــل الممارســـات. والمقصـــود مـــن هـــذه اإلجـــراءات هـــو أن تـــؤدي إلـــى تحســـين الصـــحة فـــي 
األمدين القصير والطويل على السواء، ولصالح األجيال القادمة، وذلك من خالل الحد من المخاطر الصحية التـي 

  رض للمواد الكيميائية على مدى دورة عمرها.يشكلها التع

                                                           
ـــنهجا، "ICCM IV/4القـــرار    ١ " ٢٠٢٠ عـــام بعـــد مـــا فتـــرة فـــي والنفايـــات الكيميائيـــة للمـــواد الســـليمة واإلدارة االســـتراتيجي ل
  ، المرفق األول، انظر SAICM/ICCM.4/15الوثيقة  في

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view= article&id=525&Itemid=700 )االطــــالع تــــم 
  ).٢٠١٦ أكتوبر/ األول تشرين ٥ في
  ، الملحق الرابع، انظر SAICM/ICCM.3/24 الوثيقة   ٢

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89:iccm-3-meeting-

documents&catid=90:iccm-3&Itemid=527   
  ).٢٠١٦ أكتوبر/ األول تشرين ٥ في االطالع تم(
 /االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة فـــي شـــباط بـــالنهج الخاصـــة للسياســـات الجامعـــة اعُتمـــدت االســـتراتيجية   ٣

  ، وهي متاحة في الرابط ٢٠٠٦ فبراير
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=475 )فــــي االطــــالع تــــم 

 ).٢٠١٦ أكتوبر/ األول تشرين  ٥
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ويشـــمل مجـــال اإلجـــراءات الخـــاص بالمعـــارف والبينـــات إجـــراءات تركـــز علـــى ســـد الثغـــرات فـــي المعـــارف   -٧

تقـدير عـبء المـرض المعـزو رصـد البيولـوجي وترصـد األمـراض، و والمنهجيات المتعلقة بتقدير المخاطر، وتعزيـز ال
زيـز إشـراك قطـاع التقدم المحرز. وُيقصد من تلك اإلجـراءات عمومـًا أن تسـفر عـن تعإلى المواد الكيميائية، وقياس 

  التعاونية الرامية إلى سد الثغرات الحالية في تلك المجاالت.الصحة في الجهود 
 
تعزيـز القـدرات المؤسسـية مجال اإلجراءات الخـاص بالقـدرة المؤسسـية علـى وتركز اإلجراءات المحددة في   -٨

جهــة التهديــدات الصــحية الناجمــة عــن المــواد الكيميائيــة، بمــا فــي ذلــك االســتجابة للحــوادث الكيميائيــة الوطنيــة لموا
وحاالت الطوارئ. وتشمل اإلجراءات وضع األطر الوطنية الخاصة بالسياسات والتنظيم، وبناء القـدرة علـى االلتـزام 

ع الصــحة. وتتمثــل الحصــائل المســتهدفة فــي )، وتــوفير التــدريب والتعلــيم فــي قطــا٢٠٠٥بــاللوائح الصــحية الدوليــة (
 زيادة قدرة النظم الصحية وصمودها بغية معالجة جميع جوانب السالمة الكيميائية.

  
ويشمل مجال إجراءات القيادة والتنسيق، اإلجراءات التي تهدف إلى تشجيع إدراج االعتبارات الصحية في   -٩

وٕاشــــراك قطــــاع الصــــحة فــــي أنشــــطة إدارة المــــواد الكيميائيــــة علــــى جميــــع السياســــات الخاصــــة بــــالمواد الكيميائيــــة، 
المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، وٕاشـــراك قطـــاع الصـــحة مـــع ســـائر القطاعـــات األخـــرى. وتتمثـــل الحصـــائل 
المســتهدفة فــي زيــادة الــوعي، وٕادمــاج االعتبــارات الصــحية، وزيــادة مشــاركة قطــاع الصــحة فــي أنشــطة إدارة المــواد 

يائية على جميع المستويات، وفي نهاية المطاف في تسليط الضوء على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طيلة الكيم
 دورة عمرها وٕايالئها المزيد من األولوية.

  
وبالنســبة لكــل إجـــراء، تــم تحديـــد الفاعــل الرئيســـي أو القائــد. وعلــى الـــرغم مــن التســـليم بأنــه فـــي كثيــر مـــن   -١٠

نجاح علـى التعـاون بـين مجموعـة متنوعـة مـن أصـحاب المصـلحة والقطاعـات، فالهـدف المتـوخى الحاالت، يعتمد ال
من تحديد القائد داخـل قطـاع الصـحة، حيثمـا أمكـن ذلـك، هـو تقـديم المسـاعدة وتيسـير التقـدم. وقـد تـم تحديـد الـدول 

عــن صــحة اإلنســان، الشــق ســيما الــوزارات المســؤولة ت التــي تتحمــل فيهــا الحكومــات، والاألعضــاء كقائــد فــي الحــاال
األكبر من المسؤولية عن اإلجراء. وعلى نفس النسق تحدد المنظمة كقائد عندما تتحمل األمانة الجانب األكبر من 

بمــا فــي ذلــك الــدول  -المســؤولية عــن اإلجــراء. وفــي حــاالت أخــرى، يكــون مــن المســلم بــه أن قطــاع الصــحة برمتــه 
ائر األجهزة التابعة لمنظومـة األمـم المتحـدة والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول األعضاء واألمانة وغيرها، بما في ذلك س

 ينبغي أن يضطلع بدور قيادي. –
  

وهناك عدد من اإلجراءات داخل خارطة الطريق تندرج ضمن والية المنظمة، وتسهم كـذلك فـي زيـادة قـدرة   -١١
) مـن ٨(٢لـى النحـو المطلـوب فـي الفقـرة ، عأمانة الـنهج االسـتراتيجي علـى دعـم األنشـطة المرتبطـة بقطـاع الصـحة

ة مــع تـــوفير مالحظـــة يـــ. ويـــتم تمييــز هـــذه اإلجــراءات فـــي نـــص خارطــة الطريـــق بعالمــة نجم٤-٦٩ج ص عالقــرار 
أكثر من قائد فاعل، تنطبـق هـذه المالحظـة علـى دور المنظمـة النسبة لإلجراءات التي يعنى بها تفسيرية مقابلة. وب

 فحسب.
  

آلحـــاد الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحاب المصـــلحة مـــن أولويـــات مختلفـــة، اســـتنادًا إلـــى ونظـــرًا لمـــا يكـــون   -١٢
). وعــالوة علــى ١٧ســياقاتهم الخاصــة، فإنــه ال يــتم عــرض اإلجــراءات حســب ترتيــب األولويــات (انظــر أيضــا الفقــرة 

التفــاوت ذلــك، تكــون بعــض اإلجــراءات متســعة النطــاق للغايــة، فــي حــين يكــون بعضــها اآلخــر محــددًا. ويكــون هــذا 
متعمدًا، ويسلم بأن الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة قد اختاروا نهوجًا مختلفة إلدارة المواد الكيميائية وهم 

ن البلـــدان مـــن تكييـــف تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق يمّكـــ فـــي مراحـــل مختلفـــة مـــن التنفيـــذ. إن إدراج إجـــراءات أوســـع نطاقـــاً 
 يتواءم مع سياقاتها. بما



   EB140/33    ١٤٠/٣٣ت  م

4 

  
مســــودة خارطـــة الطريـــق أداة مفيــــدة لمســـاعدة الـــدول األعضــــاء وغيرهـــا مـــن أصــــحاب  ويؤمـــل أن تصـــبح  -١٣

ـــد مجـــاالت التركيـــز األساســـية المتعلقـــة بالمشـــاركة واإلجـــراءات اإلضـــافية  المصـــلحة فـــي قطـــاع الصـــحة فـــي تحدي
حـــدد مختلـــف المرتبطـــة بـــإدارة المـــواد الكيميائيـــة علـــى المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. ومـــن المنتظـــر أن ت

مكونات قطاع الصحة خططها لتنفيذ خارطة الطريق هذه، والتي سوف تأخذ بعين االعتبـار الحاجـة إلـى المشـاركة 
  والتعاون مع اآلخرين حسب االقتضاء.

 
(فـي تحقيـق  ومـا بعـده ٢٠٢٠تحقيق الهـدف المنشـود لعـام ويمتد اإلطار الزمني لخارطة الطريق حتى يتم   -١٤

ـــــة المســـــت ـــــًا لخطـــــة التنمي ـــــة المســـــتدامة وفق ـــــرة ٢٠٣٠دامة لعـــــام أهـــــداف التنمي ـــــب الفق ـــــرار١٠(٢). وتطل  ) مـــــن الق
لحصـائل عمليـات الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورات بهـدف  من المدير العام تحديث خارطـة الطريـق وفقـاً  ٤-٦٩ع  ص  ج

  .٢٠٢٠إعداد توصيات بشأن النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات لما بعد عام 
  

  النتائج الرئيسية للمشاورة
  

وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة، وغيرهـــا إلـــى  ١،تـــم خـــالل المشـــاورة اإللكترونيـــة دعـــوة الـــدول األعضـــاء  -١٥
مــن  ٤٠إجابــة ( ٦٠اإلجابــة علــى مســح بشــأن محتــوى مســودة خارطــة الطريــق والهيكــل العــام لهــا. وتلقــت األمانــة 

مــن جهــات أخــرى)، وقــد أخــذت األمانــة هــذه  ١٧الــدول األعضــاء؛ وثــالث مــن هيئــات منظومــة األمــم المتحــدة؛ و
 نقيح المسودة.اإلجابات بعين االعتبار عند ت

  
وبشـــكل عـــام، كـــان المجيبـــون علـــى المســـح داعمـــين للغايـــة لمســـودة خارطـــة الطريـــق ورحبـــوا بهـــا. وبشـــكل   -١٦

) مـن القـرار ١(٢سـتجابة للطلـب الـوارد فـي الفقـرة خاص، كان هناك اتفاق على أن مسودة خارطة الطريـق جـاءت ا
كــــان مالئمــــًا، وأن تنظــــيم خارطــــة الطريــــق  . واتفــــق المجيبــــون كــــذلك بشــــكل عــــام علــــى أن العنــــوان٤-٦٩ج ص ع

ـــا فعـــالين، فضـــالً  ـــة القصـــوى  وايضـــاحها كان ـــوا بشـــكل عـــام علـــى األهمي عـــن مالءمـــة بيانـــات الحصـــائل. كمـــا اتفق
لإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا والتــي ستســهم فــي تحقيــق الحصــائل المــذكورة. ولــوحظ، مــع ذلــك، أن اإلنجــاز الفعلــي 

والموارد وااللتزام السياسي. وقدمت بعض االقتراحـات المحـددة إلدخـال إضـافات أو للحصائل سيعتمد على القدرات 
  تعديالت على اإلجراءات وبيانات الحصائل والتي أخذتها األمانة بعين االعتبار عند إعداد المسودة المنقحة.

 
العتبــارات وطلــب المســح مــن المشــاركين ترتيــب مختلــف اإلجــراءات حســب األولويــة، مــع إيــالء اهتمــام ل  -١٧

الوطنية واإلقليمية والدولية. وعلى الرغم من موافقة الكثيرين على تنظيم اإلجراءات على النحـو المقـدم، كشـفت هـذه 
العمليــة النقــاب عــن أن أصــحاب المصــلحة يحــددون األولويــات علــى أســاس معــايير مختلفــة بمــا فــي ذلــك اإلطــار 

عــن االعتبــارات المتصــلة بالمكانــة التــي وصــلوا إليهــا فــي  الً الزمنــي، والجــدوى، والمــوارد، والترتيــب المنطقــي، فضــ
على هذه النتـائج لـم يـتم تغييـر ترتيـب اإلجـراءات،  تطوير نظمهم وسياساتهم الخاصة بإدارة المواد الكيميائية. وبناءً 

  بيد أن التعليقات المقدمة ستكون مفيدة للغاية في تنفيذ خارطة الطريق.
 
ل الطريقـة التـي يمكـن بهـا لقطـاع الصـحة المشـاركة بنشـاط فـي عمليـات مـا بـين وتضمن المسح سؤاًال حـو   -١٨

، ٢٠٢٠الــدورات إلعــداد توصــيات بشــأن الــنهج االســتراتيجي واإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات بعــد عــام 
ل اجتمــاع فــي ألنــه مــن المزمــع عقــد أو ، نظــرًا ٤-٦٩ج ص ع(ه) مــن القــرار )١(٢علــى النحــو المطلــوب فــي الفقــرة 

. وتـــم عــرض مجموعـــة مــن المقترحـــات كــان أكثرهـــا شــيوعًا مـــا يتعلــق بضـــمان تمثيــل قطـــاع ٢٠١٧شــباط/ فبرايــر 
                                                           

 .واالتحاد األوروبي   ١
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الصحة في الوفود المشاركة في االجتماع. وتضمنت اقتراحات أخرى سبل طرح مخاوف قطاع الصحة على جميع 
  ولية التي يتم تمثيل قطاع الصحة فيها بالفعل.المستويات والشبكات، وعقد اجتماعات بالتزامن مع االجتماعات الد

 
ـــدروس   -١٩ ـــدول األعضـــاء للمعلومـــات عـــن التقـــدم والنجاحـــات وال وتســـاءل المســـح كـــذلك عـــن كيفيـــة تبـــادل ال

المجيبـون إمكانيـة التشـارك فـي  المستفادة من تنفيذ خارطة الطريق على الصعيد الوطني واإلقليمي والـدولي. واقتـرح
المعلومــــات مــــن خــــالل اســــتخدام الشــــبكات القائمــــة بالفعــــل أو الجديــــدة، والمنصــــات اإللكترونيــــة، وعمليــــات إعــــداد 
التقــارير، وكــذلك مــن خــالل تقــارير األمانــة المقدمــة لمختلــف المحافــل الدوليــة، بمــا فيهــا جمعيــة الصــحة والمــؤتمر 

 لكيميائية.الدولي المعني بإدارة المواد ا
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير وتقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن مســودة خارطــة   -٢٠
  الطريق.
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