
  
  
  
  
  
 

  ٤-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.4    من جدول األعمال ٦-١٣البند 
  
  
  

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

  وما بعده ٢٠٢٠ لعام
  

  
  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون

  
  ١الخاص بـدور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛بعد النظر في التقرير 

  
) الــذي رحبــت فيــه جمعيــة الصــحة بــالنهج االســتراتيجي لــإلدارة ٢٠٠٦( ١٥-٥٩ج ص عإذ ُتــذكر بــالقرار 

الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة الـــذي اعتمـــده المـــؤتمر الـــدولي المعنـــي بـــإدارة المـــواد الكيميائيـــة (دبـــي، اإلمـــارات العربيـــة 
لكيميائيــة طــوال ) مــع هدفــه العــام المتمثــل فــي تحقيــق "اإلدارة الســليمة للمــواد ا٢٠٠٦شــباط/ فبرايــر  ٦-٤المتحــدة، 

بطرائــق تــؤدي إلــى التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن واســتخدام المــواد الكيميائيــة وٕانتاجهــا  ٢٠٢٠دورة حياتهــا بحلــول عــام 
مــن خطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ  ٢٣اآلثــار البالغــة الضــرر بصــحة البشــر والبيئــة"، علــى النحــو المســتوحى مــن الفقــرة 

أيلـول/  ٤ –آب/ أغسـطس  ٢٦(جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا، المسـتدامة المنبثقة عن مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة 
  ؛)٢٠٠٢سبتمبر 

  
الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود فـي  تؤكد مجددًا التزامها بالوثيقة الختاميةوٕاذ 

  ٢"المستقبل الذي نصبو إليه"؛ )٢٠ريو+( ٢٠١٢عام 
  

التـي تـنص علـى مـا يلـي:  ،"المسـتقبل الـذي نصـبو إليـه"مـن الوثيقـة الختاميـة  ٢١٣تذكر كذلك بالفقرة وٕاذ 
"نؤكـــد مـــن جديـــد هـــدفنا الرامـــي إلـــى تحقيـــق اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة طـــوال دورة حياتهـــا وللنفايـــات الخطـــرة 

البالغـة الضـرر بصـحة البشـر والبيئـة، علـى إلى التقليل إلـى أدنـى حـد مـن اآلثـار  ٢٠٢٠بطرائق تؤدي بحلول عام 
  النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ"؛

  
"المســتقبل الــذي نصــبو إليــه" التــي تــدعو إلــى "التنفيــذ مــن الوثيقــة الختاميــة  ٢١٤تــذكر أيضــًا بــالفقرة وٕاذ 

ر نظـام قـوي يتسـم بالتماســك الفعـال للـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة وتعزيــز ذلـك الـنهج فـي إطـا
  والفعالية والكفاءة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها"؛

 

                                                           
 .٦٩/١٩ج الوثيقة   ١

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٦/٢٨٨ملحق القرار    ٢
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، ٢٠٢٠تحــيط علمـــًا بالوقــت المحـــدود المتبقــي إلحـــراز التقــدم مـــن أجــل تحقيـــق الهــدف المنشـــود لعـــام وٕاذ 
  ر قطاع الصحة ومع قطاعات أخرى؛والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عملية والتعاون التقني في إطا

 
المواد الكيميائية تساهم مساهمة كبيرة فـي االقتصـاد العـالمي ومسـتويات المعيشـة والصـحة أن ب تعترفوٕاذ 

غيـــر أن اإلدارة غيــــر الســـليمة للمــــواد الكيميائيــــة طـــوال دورة حياتهــــا تســـهم إســــهامًا ملحوظــــًا فـــي عــــبء األمــــراض 
  حمل جزءًا كبيرًا من هذا العبء؛العالمي، وبأن البلدان النامية تت

 
٪ مــن مجمــوع الوفيــات) وســنوات ٢٢,٧وفــاة (مليــون  ١٢,٦أن الوفيــات الواقعــة ســنويًا بمقــدار وٕاذ تالحــظ 

عــبء المــرض فــي إجمــالي ٪ مــن ٢١,٨(مليــون ســنة  ٥٩٦البــالغ عــددها حة باحتســاب مــدد العجــز العمــر المصــحَّ 
، يمكــن تعــديلهارتبطــة بعوامــل بيئيــة ) هــي وفيــات وســنوات مالعجــزالعمــر المصــحَّحة باحتســاب مــدد ســياق ســنوات 

٪ مـن ٢,٣(مليـون وفـاة  ١,٣وقعـت  ٢٠١٢، وتالحظ كذلك أنه فـي عـام التعرض للمواد الكيميائية فيها حاالت بما
عـبء إجمـالي ٪ مـن ١,٦( باحتسـاب مـدد العجـزحة مليـون سـنة مـن سـنوات العمـر المصـحَّ  ٤٣مجموع الوفيات) و

التعــرض لعــدد مــن المــواد  مــن جــراء حــاالتالمــرض فــي ســياق ســنوات العمــر المصــحَّحة باحتســاب مــدد العجــز) 
 يقــي مــنن التعــرض للرصــاص أ تصــدي لمشــكلةيمكــن للوٕاذ تالحــظ أيضــًا أنــه مــن بــين ذلــك  ١.المعنيــةالكيميائيــة 

٪ مـــن ٤,٦القلـــب اإلقفـــاري و حـــاالت اإلصـــابة بـــداء٪ مـــن ٤و ذهنيحـــاالت العجـــز الـــ٪ مـــن ٩,٨اإلصـــابة بنســـبة 
قـد تسـببت فـي قتـل عـدد  العرضـيالتسـمم أن حاالت و ما بين صفوف السكان، السكتة الدماغية فيحاالت اإلصابة ب

حـاالت التـي تُـرّد فيهـا بشـدة ٪ فـي البلـدان الناميـة ٨٥مـنهم نسـبة  ،٢٠١٢شـخص فـي عـام  ١٩٣ ٠٠٠ُيقّدر بنحو 
وٕاذ تعتـرف  ،وٕالى استخدام تلك المواد استخدامًا غير سـليم لكيميائية السامةالتعرض المفرط للمواد اهذه إلى التسمم 

المعلومــات عــن عــبء األمــراض ال تتــاح إال بخصــوص عــدد قليــل جــدًا مــن  لة المعقــد فــإنأبأنــه نظــرًا لطــابع المســ
  وبأن األشخاص يتعرضون لمواد كيميائية أكثر بكثير في حياتهم اليومية؛ ،حاالت التعرض للمواد الكيميائية

  
ق إزاء اآلثار الضارة الحـادة والمزمنـة والمشـتركة التـي يمكـن أن تـنجم عـن التعـرض للمـواد يساورها القلوٕاذ 

أكثـــر حـــدة الكيميائيـــة والنفايـــات وٕازاء توزيـــع المخـــاطر غيـــر العـــادل فـــي الغالـــب واحتمـــال أن تكـــون هـــذه المخـــاطر 
  بالنسبة إلى بعض الفئات السكانية المستضعفة، وخصوصًا النساء واألطفال واألجيال القادمة عن طريقهم؛

 
تؤكـــد الحاجـــة إلـــى التصـــدي لمحـــددات الصـــحة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة مـــن أجـــل تحســـين وٕاذ 

  الحصائل الصحية وتحقيق التنمية المستدامة؛
  

ة الصــحة والحــد مــن اإلجحافــات الصــحية، والســيما مــن خــالل الحــد مــن آثــار تشــدد علــى أهميــة حمايــوٕاذ 
المواد الكيميائية والنفايات الضارة بالصحة، باعتماد نهج دمج الصحة في جميع السياسات والنهج الشامل للحكومة 

  ككل، حسب االقتضاء؛
  

ــــة اإلدارة الســــليمة للمــــواد وٕاذ  ــــذكر بــــاعتراف المنظمــــة منــــذ زمــــن بعيــــد بأهمي ــــدة الصــــحة ت الكيميائيــــة لفائ
ـــــق بجوانـــــب الصـــــحة البشـــــرية  البشـــــرية، ـــــادة فيمـــــا يتعل ـــــولي القي ـــــه المنظمـــــة بت ـــــذي تضـــــطلع ب ـــــدور الرئيســـــي ال وال
الســليمة للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة حياتهــا، وضــرورة مشــاركة قطــاع الصــحة ومســاهمته فــي هــذه الجهــود  لــإلدارة

) بشـأن الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة؛ ٢٠٠٦( ١٥-٥٩ع ص جعلى النحو المبين في القرار 
تحسين الصـحة مـن خـالل تصـريف النفايـات بطـرق مأمونـة وسـليمة بيئيـًا؛ ) بشأن ٢٠١٠( ٢٥-٦٣ع ص جوالقرار 

                                                           
١               Prüss-Ustün A, et al. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the 

environmental burden of disease. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/, accessed 19 May 2016). 
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الهــوام المتروكــة وســائر المــواد  تحســين الصــحة مــن خــالل اإلدارة الســليمة لمبيــداتبشــأن  ٢٦-٦٣ج ص عوالقــرار 
اآلثـــار الصـــحية العموميـــة المترتبـــة علـــى التعـــرض ) بشـــأن ٢٠١٤( ١١-٦٧ص ع جوالقـــرار ؛ الكيميائيـــة المتروكـــة

  ؛التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة) بشأن الصحة والبيئة: ٢٠١٥( ٨-٦٨ع ص جوالقرار ؛ للزئبق ومركباته
  

لي المعني بـإدارة المـواد الكيميائيـة فـي لمؤتمر الدو وٕاذ ُتذكِّر عالوة على ذلك بالحصائل المتعلقة بالصحة ل
التـي اسـترعت االنتبـاه إلـى الحاجـة إلـى مزيـد مـن المشـاركة مـن جانـب قطـاع الصـحة  دوراته الثانية والثالثة والرابعـة

الذي ُيبّين بالتفصيل  ١وتمخضت عن اعتماد استراتيجية لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في تنفيذ النهج االستراتيجي
  رة السليمة للمواد الكيميائية؛امسؤوليات الرئيسية لقطاع الصحة في اإلداألدوار وال
  

الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعنـي بـإدارة المـواد الكيميائيـة فـي  IV/1من القرار  ١بالفقرة أيضًا وٕاذ تذكر 
ــد وثيقــة التوجــه العــام  كــأداة طوعيــة ســوف  ٢٠٢٠ العامــة لتحقيــق هــدف عــام واإلرشــاداتدورتــه الرابعــة والــذي يؤّي

تساعد في تحديد أولويـات الجهـود الراميـة إلـى اإلدارة السـليمة للمـواد والنفايـات الكيميائيـة علـى سـبيل المسـاهمة فـي 
لبرنــامج المشــترك بــين إلــى "منظمــات ا ٥التنفيــذ العــام للــنهج االســتراتيجي، وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا الــدعوة فــي الفقــرة 

وفريـــق األمـــم المتحـــدة إلدارة البيئـــة أن ُتصـــدر، قـــدر اإلمكـــان بحلـــول  واد الكيميائيـــةالمنظمـــات لـــإلدارة الســـليمة للمـــ
عالنــًا ُيعــرب عــن التزامهــا بتعزيــز أهميــة اإلدارة الســليمة للمــواد والنفايــات الكيميائيــة علــى إ، ٢٠١٦تمــوز/ يوليــو  ١

اق والياتهـــا لتحقيـــق هـــدف فـــي نطـــاتخاذهـــا الســـواء داخـــل منظماتهـــا وخارجهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك اإلجـــراءات المعتـــزم 
  ، إن لم تكن قد فعلت ذلك"؛٢٠٢٠ عام

  
منظمة الشاملة في هذا الصدد، والتـي تشـمل علـى سـبيل المثـال ال الحصـر الوٕاذ تسلم مع التقدير بأنشطة 

فيمـــا يتعلـــق باألحـــداث الكيميائيـــة، وٕانشـــاء شـــبكة ) ٢٠٠٥(دعـــم البلـــدان فـــي ســـبيل تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة 
، والمشــاركة فــي اســتحداث مجموعــة أدوات اتخــاذ القــرارات فــي ٢٠١٣تقيــيم المخــاطر الكيميائيــة فــي عــام مــة لالمنظ

، والمشــاركة فــي لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــةمــات ظمجــال اإلدارة الكيميائيــة التابعــة للبرنــامج المشــترك بــين المن
لمشــاركة فــي اتفاقــات بيئيــة متعــددة األطــراف متعلقــة ، واللــتخلص مــن الرصــاص فــي الطــالءقيــادة التحــالف العــالمي 

  بالمواد الكيميائية والنفايات؛
  

الـــوطني واإلقليمـــي، ومـــن خـــالل هيئـــات أخـــرى فـــي يين وٕاذ تســـلم أيضـــًا بالمبـــادرات المتخـــذة علـــى المســـتو 
المبـادرات فـي  اإلسهامات الكبيرة التي تقدمها تلكمنظومة األمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، و 

  مجال حماية الصحة من المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛
  

 فيمــا يخــص المــواد الكيميائيــة والنفايــات، ومــن بينهــااالتفاقــات المتعــددة األطــراف ذات الصــلة وٕاذ تــذكر ب
راء الموافقة المسبقة المتعلقة بتطبيق إجواتفاقية روتردام ) ٢٠٠٤بشأن الملّوثات العضوية الثابتة (اتفاقية ستوكهولم 

، ُنقِّحــــت فــــي ٢٠٠٤( عــــن علــــم علــــى مــــواد كيميائيــــة ومبيــــدات آفــــات معينــــة خطــــرة متداولــــة فــــي التجــــارة الدوليــــة
واتفاقيــة ) ١٩٨٩( بشــأن الــتحكم فــي نقــل النفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عبــر الحــدودواتفاقيــة بــازل ) ٢٠٠٨ عــام

  ؛)٢٠١٣بشأن الزئبق ( ميناماتا
  

وٕاذ يساورها القلق من أنه يتعّين، رغم هذه الجهود، تحقيق مزيد مـن التقـدم نحـو التقليـل إلـى أدنـى حـّد مـن 
، وٕاذ تسلم بوجود حاجة النفاياتو اآلثار الضارة الكبيرة على صحة اإلنسان التي قد تكون مرتبطة بالمواد الكيميائية 

  ؛ف البلدانملّحة إلى سد الفجوات التي تتخّلل حاليًا قدرات مختل
                                                           

 لالطــــالع علــــىاألول لالطــــالع علــــى االســــتراتيجية والملحــــق  ، الملحــــق الخــــامسSAICM/ICCM.3/24انظــــر الوثيقــــة    ١
  .SAICM/ICCM.3/III/4  القرار
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اإلدارة الســليمة علــى  البلــدان الناميــةالرامــي إلــى تعزيــز قــدرات  تســلم بالحاجــة إلــى توثيــق عــرى التعــاونوٕاذ 
  والنفايات الخطرة والترويج لنقل ما يكفي من التكنولوجيات النظيفة والمأمونة إلى تلك البلدان؛ للمواد الكيميائية

  
  حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن؛بشأن الزئبق اتا وٕاذ تؤكد على أهمية إدخال اتفاقية مينام

  
منظمـة ألولويـات قطـاع الصـحة فـي سـبيل تحقيـق الوٕاذ ترحب بحصيلة الدراسـة االستقصـائية التـي أجرتهـا 

حة فـي المسـتندة إلـى اسـتراتيجية مشـاركة قطـاع الصـ ١الخاص بـاإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة ٢٠٢٠هدف عام 
  يجي؛تنفيذ النهج االسترات

  
يــنص علــى أن  الــذي) ٢٠٠٦( بشــأن اإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــةمــن إعــالن دبــي  ١وٕاذ تســلم بــالفقرة 

فــــي ذلــــك استئصــــال الفقــــر والمــــرض،  "اإلدارة الســــليمة للمــــواد الكيميائيــــة أساســــية لتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة، بمــــا
لحفــاظ عليــه لــدى البلــدان التــي تمــر بجميــع مراحــل والنهــوض بصــحة البشــر والبيئــة، واالرتقــاء بمســتوى المعيشــة وا

  التنمية"؛
  

مـــن أهـــداف التنميـــة  ٩-٣الغايـــة  ،٣الهـــدف  ، وخاصـــة٢٠٣٠وٕاذ ترحـــب بخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
الخطـرة وتلويـث  ض للمــواد الكيميائيــةالحد بدرجة كبيـرة مـن عـدد الوفيـات واألمـراض الناجمـة عـن التعـرّ (المستدامة 

تحقيـــق ( ٤-١٢الغايــة ، ١٢بالهــدف ، وٕاذ تسـلم عــالوة علــى ذلــك )٢٠٣٠واء والمــاء والتربــة بحلــول عــام ث الهــوتلـوّ 
لألطر الدولية المتفق عليها، بحلول  وفقاً  للمـواد الكيميائيـة وجميـع النفايـات طـوال دورة عمرهـا، اإلدارة السـليمة بيئيـاً 

الصـلة بالجوانـب الصـحية إلدارة المـواد الكيميائيـة والنفايـات، ، وكذلك األهداف والغايـات األخـرى ذات )٢٠٢٠عام 
  الخاصة بتحسين نوعية المياه؛ ٣-٦الغاية  ،٦الهدف  مثل

 

والنفايــات طــوال دورة حياتهــا يتطلــب نهجــًا متعــدد  اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــةوٕاذ تــؤمن بــأن تحقيــق 
وتحديـد األولويـات  ٢٠٢٠ القطاعات يضطلع فيه قطـاع الصـحة بـدور حاسـم األهميـة سـعيًا إلـى تحقيـق هـدف عـام

  ؛٢٠٢٠ المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات لمرحلة ما بعد عام
  

صاحبة المصلحة هذه البيانـات والمعلومـات أن يتيح للجهات الصناعة عن قطاع على مسؤولية وٕاذ تشّدد 
اســتخدام المــواد ، بوصــفها بيانــات ومعلومــات ضــرورية مــن أجــل اآلثــار الصــحية والبيئيــة للمــواد الكيميائيــةالمتعلقــة ب

  ؛استخدامًا آمناً  الكيميائية والمنتجات المصنوعة منها
  

ه ي وضـــعذمـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات الـــدارة الســـليمة للاإلتمويـــل الُمّتبـــع فـــي متكامـــل النهج بـــالرحـــب توٕاذ 
الــنهج عناصــر ، وتؤكــد علــى أن الــنهج االســتراتيجيالــذي يمكــن تطبيقــه فــي إطــار و  ٢األمــم المتحــدة للبيئــة،برنــامج 

عناصــر تعــّزز ص، هــي الصــناعة والتمويــل الخــارجي المخّصــقطــاع وٕاشــراك ، أال وهــي اإلدمــاج الثالثــةالمتكامــل 
  ؛كافة المستوياتعلى  دارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاياتاإلتمويل ى لبالنسبة إكلها مهمة بعضها البعض و 

  

                                                           
  .SAICM/ICCM.4/INF/11الوثيقة    ١
    ٢٠٢٠تحقيق هدف عام في  للبيئةاإلدارة السليمة للمواد الكيميائية: إسهام برنامج األمم المتحدة    ٢

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/Sound%20Management%20of%20Chemicals/
SoundManagementofChemicals.pdf  

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ١٩تم االطالع في (



   WHA69.4  ٤-٦٩ص ع ج

5 

أساســـيًا  عـــامالً  نيشـــكالكمـــا ينبغـــي  القـــوى العاملـــة الصـــحيةتـــدريب أن تعزيـــز الـــنظم الصـــحية و  وٕاذ تـــدرك
  نفايات؛دارة السليمة للمواد الكيميائية والاإلفعالية في مزيد من البة قطاع الصحإسهام لتسهيل 

  
ضرورة تعزيز دور قطاع الصحة لضمان مساهمته في الجهود المتعددة القطاعات الرامية أيضًا وٕاذ تدرك 

ومــا بعــده، وأن وضــع خارطــة طريــق تحــدد اإلجــراءات الفعليــة التــي ينبغــي لقطــاع  ٢٠٢٠إلــى تحقيــق هــدف عــام 
  الصحة أن يتخذها، من شأنه أن ييسر ذلك،

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

أن تشارك على نحو استباقي، بطرق من بينها تعزيز دور قطاع الصحة، فـي اإلجـراءات الراميـة  )١(
إلــى اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي والصــعيد الــدولي، مــن 

 للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها إلى الحد األدنى؛ أجل تقليل مخاطر اآلثار الصحية الضائرة
 
تطــوير التعــاون المتعــدد القطاعــات وتعزيــزه حســب االقتضــاء علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي  )٢(

والصــعيد الــدولي، مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار الضــائرة الوخيمــة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات علــى الصــحة، 
 اخل قطاع الصحة نفسه؛والوقاية منها، بما في ذلك د

 
، ٢٠٢٠ فـي سـبيل تحقيـق هـدف عـام لـنهج االسـتراتيجيل العامـة توجيهـاتوال امالع هالتوجمراعاة  )٣(

قضـايا بما في ذلـك أولويـات قطـاع الصـحة، واسـتراتيجية تعزيـز المشـاركة مـع قطـاع الصـحة، والنظـر فـي 
واتخــاذ إجــراءات فوريــة حيثمــا أمكــن، وكّلمــا لــزم  ٢،االهتمــاممــن القضــايا ذات  وغيرهــاالسياســات الناشــئة 

 ؛٢٠٢٠األمر، لتسريع التقدم الُمحرز صوب بلوغ هدف عام 
 
تشــــجيع جميـــــع أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيــــين فـــــي قطـــــاع الصـــــحة علــــى المشـــــاركة فـــــي الـــــنهج  )٤(

هج االتصـــال الوطنيـــة واإلقليميـــة المعنيـــة بـــالنمراكـــز االســـتراتيجي وضـــمان إنشـــاء الصـــالت المالئمـــة مـــع 
 االستراتيجي، والمشاركة في التقارير عن التقدم الُمحرز بشأن النهج االستراتيجي؛

 
تعزيز قـدرات األفـراد والمؤسسـات والقـدرة علـى التواصـل داخـل الشـبكات علـى الصـعيدين الـوطني   )٥(

  واإلقليمي لضمان التنفيذ الناجح للنهج االستراتيجي؛
  
العمليــة التــي ُتجــرى فــي الفتــرات الفاصــلة بــين الــدورات التشــجيع علــى مشــاركة قطــاع الصــحة فــي   )٦(

والتـي ُوضـعت مـن خـالل الــدورة الرابعـة للمـؤتمر الـدولي إلدارة المــواد الكيميائيـة، إلعـداد التوصـيات بشــأن 

                                                           
  .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١
هي: الرصاص في الطالء؛ المواد الكيميائية في المنتجات؛ المواد الخطرة خالل دورة حياة  قضايا السياسات الناشئة   ٢

المنتجات الكهربائية واإللكترونية، والتكنولوجيات النانوية والمواد النانوية المصنعة، والمواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد 
هي: المواد الكيميائية البيرفلورية  والقضايا األخرى ذات االهتمامالصماء، والملوثات الصيدالنية التي تستمر في البيئة؛ 

  واالنتقال إلى البدائل األكثر أمانًا ومبيدات اآلفات الشديدة الخطورة" 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mainstreaming/Sound%20Management%20of%20

Chemicals/(SoundManagementofChemicals.pdf   
  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في 
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، بما فـي ذلـك ٢٠٢٠النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في مرحلة ما بعد عام 
  الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية؛االجتماع 

 
مواصـــلة تقـــديم الـــدعم وحيثمـــا أمكـــن زيادتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم العلمـــي واللوجيســـتي المـــالي أو   )٧(

العيني المقدم إلى الجهود اإلقليمية والعالمية التي تبذلها أمانة المنظمة في مجال السالمة الكيميائية وٕادارة 
  النفايات، حسب االقتضاء؛

 
الســعي إلـــى تنفيـــذ مبـــادرات إضـــافية تســـتهدف تعبئــة المـــوارد الوطنيـــة حســـب االقتضـــاء والدوليـــة،   )٨(

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

بوســائل منهــا  تعزيــز التعــاون الــدولي علــى التصــدي لآلثــار الصــحية للمــواد الكيميائيــة والنفايــات،  )٩(
تسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيات والبيانات العلمية الالزمة لتطبيق النهج االستراتيجي، فضًال عن تبـادل 

  الممارسات الجيدة؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

وهيئـات منظومـة األمـم المتحـدة وسـائر الجهـات صـاحبة  ١أن يعدَّ، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء )١(
المصـــلحة المعنيـــة، خارطـــة طريـــق لقطـــاع الصـــحة علـــى المســـتويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة صـــوب 

ـــــوغ الغايـــــات ذات الصـــــلة مـــــن خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة ٢٠٢٠تحقيـــــق هـــــدف عـــــام  ، واإلســـــهام فـــــي بل
ه ال٢٠٣٠ لعام عام والتوجيهات العامـة الخاصـة بـالنهج االسـتراتيجي لـإلدارة ، مع األخذ في الحسبان التوجُّ

بـين الـدورات إلعـداد توصـيات بشـأن الـنهج فـي الفتـرة الفاصـلة  تـتمالدولية للمواد الكيميائيـة، والعمليـة التـي 
رابعـة ، والتي ُأنِشئت أثنـاء الـدورة ال٢٠٢٠االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بعد عام 

عمل المنظمة الحالي الوثيـق الصـلة، فضـًال  واالستناد إلىللمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، 
تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في عن استراتيجية 

 مع التركيز بوجه خاص على المجاالت التالية:
 

شاركة قطاع الصـحة ودعمـه إنشـاء وتعزيـز اُألطـر التشـريعية والتنظيميـة الوطنيـة ذات م  (أ)
  الصلة؛

 
دعــــم إنشــــاء أو تعزيــــز آليــــات تنســــيق وطنيــــة أو إقليميــــة أو دوليــــة، حســــب االقتضــــاء،   (ب)

للتعــاون المتعــدد القطاعــات، والســيما تعزيــز مشــاركة جميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة 
  ؛داخل قطاع الصحة

 
تعزيز التواصل وٕاتاحة أحدث المعلومات ذات الصلة التي يسـهل فهمهـا لزيـادة االهتمـام   (ج)

والـــوعي بأهميـــة اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة والمخلفـــات بالنســـبة للصـــحة، وخاصـــة للفئـــات 
  السكانية الضعيفة، والسيما النساء واألطفال ومنهم إلى أجيال المستقبل؛

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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لجهــود الثنائيــة األطــراف واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى تبــادل المعــارف المشــاركة فــي ا  (د)
وأفضــل الممارســات حــول اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، بمــا فــي ذلــك شــبكة المنظمــة لتقيــيم 

  المخاطر الكيميائية؛
 

ة المشاركة بنشاط في العمل المتواصل بشأن المسائل الناشئة في مجال السياسات العام  (ه)
للنهج االستراتيجي وغيرها من المسائل التي تثير القلق، فضًال عن العملية التي ُتجرى فـي الفتـرة 
الفاصـــلة بـــين الـــدورات والتـــي ُأنِشـــئت أثنـــاء الـــدورة الرابعـــة للمـــؤتمر الـــدولي المعنـــي بـــإدارة المـــواد 

لمــواد الكيميائيــة الكيميائيــة مــن أجــل إعــداد توصــيات بشــأن الــنهج االســتراتيجي واإلدارة الســليمة ل
  ؛٢٠٢٠والنفايات بعد عام 

 
مشــاركة قطــاع الصــحة فــي تطبيــق الــنهج االســتراتيجي،  تعزيــزتشــجيع تنفيــذ اســتراتيجية   (و)

بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء اســـتعراض للـــدور المنـــوط بهـــذا القطـــاع باعتبـــاره مســـتخدمًا للمـــواد الكيميائيـــة 
  ومنتجًا للمخلفات الخطرة؛

 
الجنســاني فــي جميــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الراميــة إدمــاج مكــون المنظــور   (ز)

إلــى اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والمخلفــات، ومراعــاة االختالفــات بــين الجنســين فيمــا يتعلــق 
بــالتعرُّض للمــواد الكيميائيــة الســامة وآثارهــا علــى الصــحة، مــع ضــمان مشــاركة النســاء باعتبــارهن 

  لسياسات واتخاذ القرارات؛وسيطات التغيير في رسم ا
  

 تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ األولويات الُمحدَّثة لقطاع الصحة؛  (ح)
  
) بشأن تحسين الصـحة ٢٠١٠( ٢٥-٦٣ج ص عمواصلة وتعزيز تنفيذ اإلجراءات بموجب القرار   )٢(

ت علـى الصــحة، مـن خـالل تصـريف النفايـات بطـرق مأمونـة وسـليمة بيئيــًا، وٕاعـداد تقريـر عـن آثـار النفايـا
ومــا تقــوم بــه المنظمــة فــي الوقــت الحــالي مــن أعمــال فــي هــذا المجــال، واإلجــراءات األخــرى الممكنــة التــي 

  يستطيع قطاع الصحة، بما في ذلك المنظمة، اتخاذها لحماية الصحة؛
  

ًا مواصلة االضطالع بالدور القيادي للمنظمة وتعزيز هذا الدور في تنفيذ النهج االستراتيجي دعم  )٣(
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طول دورة حياتها بهدف التقليل إلى أدنى حد من اآلثـار الضـارة الجسـيمة 

 على الصحة، والوقاية منها، حيثما أمكن؛
  
دعم تعزيز القدرات على جميع المستويات مـن أجـل إعـداد وٕاتاحـة وتحليـل بيانـات جيـدة وموثوقـة   )٤(

ت المناسب من البيانات المصـّنفة كمـا ينبغـي والالزمـة إلجـراء قيـاس مـرٍض ويمكن الوصول إليها في الوق
، وتحســين ٢٠٣٠مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ٩-٣الغايــة  ،٣الهــدف  للتقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ

  البيانات المسندة بالبّينات، حسب االقتضاء؛
  
د الكيميائيـة وٕاحـراز تقـدُّم فـي مجـال مواصلة الجهود الحالية لمشاركة قطاع الصحة في إدارة الموا  )٥(

 )؛٢٠٠٥السالمة الكيميائية خاصة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
 
الـــدول األعضـــاء عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم التقنـــي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي  دعـــم  )٦(

، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز ٢٠٢٠والقطـــري، مـــن أجـــل تعزيـــز دور قطـــاع الصـــحة صـــوب تحقيـــق هـــدف عـــام 
 الُقُدرات على مستوى األفراد والمؤسسات والشبكات، ونشر أفضل الممارسات الُمسَندة بالبيِّنات؛
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للجهود  األعضاء في مجال تعزيز تنسيق شؤون قطاع الصحة فيما يتعلق باالستجابة دعم الدول  )٧(
   الدولية القائمة، وتجنب االزدواجية أثناء القيام بذلك؛

  
تخصـــــــيص المـــــــوارد الكافيـــــــة والعـــــــاملين إلنجـــــــاز عمـــــــل األمانـــــــة بمـــــــا يتماشـــــــى مـــــــع الميزانيـــــــة   )٨(

، مــع األخــذ بعــين االعتبــار ٢٠١٩-٢٠١٤ر وبرنــامج العمــل العــام الثــاني عشــ ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة
النــداء الُموّجــه باآلونــة األخيــرة فــي الــدورة الرابعــة للمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد الكيميائيــة، والــدعوة 
الُموجهة في الدورة األولـى لجمعيـة األمـم المتحـدة للبيئـة بشـأن دعـم الـنهج االسـتراتيجي؛ والعمـل فـي إطـار 

الــنهج المــذكور مــن أجــل إيجــاد وســيلة تعــّزز قــدرة األمانــة علــى دعــم األنشــطة المتصــلة التعــاون مــع أمانــة 
 بقطاع الصحة؛

 
  عْرض ما يلي على جمعية الصحة العالمية السبعين:  )٩(

  
خارطــة طريــق تبــين اإلجــراءات الملموســة لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة صــوب تحقيــق   (أ)

ـــــوغ الغايـــــات ذات ٢٠٢٠هـــــدف عـــــام  ـــــة المســـــتدامة  واإلســـــهام فـــــي بل الصـــــلة مـــــن خطـــــة التنمي
  ) من المنطوق والواردة أعاله؛١(٢، وذلك على النحو المطلوب في الفقرة الفرعية ٢٠٣٠ لعام

  
) مـن المنطـوق ٢(٢وتقديم تقرير مرحلي عن إعداد التقرير المطلـوب فـي الفقـرة الفرعيـة   (ب)

  ؛والواردة أعاله
  

العملية التـي ُتجـرى فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورات إلعـداد الطريق وفقًا لحصيلة تحديث خارطة   )١٠(
 .٢٠٢٠لكيميائية والنفايات بعد عام توصيات بشأن النهج االستراتيجي واإلدارة السليمة للمواد ا

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
 

=     =     =  


