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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية
 

للمؤتمر التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 لمواد الكيميائيةالدولي المعني بإدارة ا

 االجتماع الثاني
 1054 ديسمرب/ولكانون األ 57 - 51، جنيف
 *من جدول األعمال املؤقت)ج(  3البند 

التقدم المحرز والثغرات باتجاه تحقيق هدف عام 
المتمثل في اإلدارة السليمة للمواد  0202

 : تنفيذ استراتيجية القطاع الصحيالكيميائية

 القطاع الصحي مع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مشاركة
0222-0223 

 مذكرة من األمانة

 مشاركةتتشرف األمانة بأن تعمم، يف مرفق هذه املذكرة، تقرير مقدم من منظمة الصحة العاملية عن  - 5
 .1053-1055الدولية للمواد الكيميائية  القطاع الصحي مع النهج االسرتاتيجي لإلدارة

قرير فيما يتعلق بالتقدم احملرز بشأن وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يستعرض الت - 1
للنظر فيها من  التعاوين العملاملزيد من  تطويرالقطاع الصحي وأن ينظر يف تقدمي توصيات هتدف إىل  مشاركة

 جانب املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الرابعة.
 نظمة الصحة العاملية دون حترير من جانب األمانة.ويرد التقرير يف املرفق بالصورة اليت قدمته هبا م - 3
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 المرفق

 0223 -0222القطاع الصحي مع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  مشاركة

النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد مدت اسرتاتيجية تعزيز مشاركة القطاع الصحي يف تنفيذ اعت   - 5
أيلول/سبتمرب  15-57انب الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، من ج الكيميائية،

بلجراد خالل الفرتة  . وقبيل االعتماد، نظر االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية الذي عقد يف1051
فريق العامل أيضًا يف اقرتاح من ، يف االسرتاتيجية املقرتحة. ونظر ال1055تشرين الثاين/نوفمرب  51-51من 

األمانة، أعد بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، لوضع مؤشرات وأهداف لرصد التقدم احملرز على صعيد تنفيذ 
ومل حتظ املقرتحات بدعم الفريق العامل وبداًل من االسرتاتيجية، ووضع دراسات حالة تبني تطبيق االسرتاتيجية. 

أخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، عددًا من األسئلة اإلضافية، يف عملية  ذلك أدرجت األمانة، مرة
اإلبالغ الثانية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية للسماح جبمع معلومات عن تنفيذ 

 االسرتاتيجية.

ع الصحي يف عملية اإلبالغ األسئلة بشأن القطا تلك ويلقي هذا التقرير نظرة أقرب على الردود على  - 1
الثانية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اليت أجريت خالل الفرتة بني كانون الثاين/يناير 

. ويرد التقرير الكامل يف الوثيقة 1053-1055، واليت تشمل الفرتة من 1054وحزيران/يونيه 
SAICM/OEWG.2/INF/4 ن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية )مشروع التقرير الثاين ع

 اركة القطاع الصحي يف تنفيذ النهج(. وهذا هو التقرير األول عن مش1053-1055للمواد الكيميائية للفرتة 
ارة املواد االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية منذ أن اعتمد االجتماع الثالث للمؤمتر الدويل املعين بإد

 .1051الكيميائية اسرتاتيجية القطاع الصحي يف تشرين األول/أكتوبر 
 تحليل البيانات

يقدم هذا التقرير ردود أصحاب املصلحة، احلكومات واملنظمات غري احلكومية، على األسئلة املطروحة  - 3
ائية عن أنشطة القطاع الصحي. يف عملية اإلبالغ الثانية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمي

وعندما ترد تلك الردود من منظمات حكومية دولية فإهنا تقدم بشكل منفصل لكي حيدد التقرير بوضوح حجم 
 املشاركة على املستوى القطري. 

ولتيسري املقارنة مع التقارير املستقبلية تعرض النتائج من حيث النسبة املئوية إلمجايل أصحاب املصلحة  - 4
 بلغني عن نشاط معني وكذلك كنسبة إلمجايل أصحاب املصلحة املستجيبني لالستقصاء العام.امل
 تعرض البيانات بشكل منفصل لكل مؤشر. - 1

 النتائج
ألرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، ا ، هي حكوماتحكومةً  61وردت ردود على االستقصاء العام من جانب  - 6

أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية،  أسرتاليا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا،
البحرين، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تايلند، ترينيداد 

، مجهورية الكونغو وتوباغو، جزر سليمان، جزر مارشال، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، الدامنرك، رومانيا، سانت لوسيا، سري 
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النكا، سلوفينيا، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، العراق، غابون، غواتيماال، غيانا، فرنسا، 
يفوار، كوستاريكا، كولومبيا، ليتوانيا، ليسوتو، مدغشقر، املغرب، الفلبني، فنلندا، كمبوديا، كندا، كوت د

ألمريكية، املكسيك، ملديف، موريشيوس، موناكو، ميامنار، النرويج، النمسا، نيبال، هنغاريا، الواليات املتحدة ا
يب اليت مل تقدم ردًا نيابًة عن الدول األعضاء يف االحتاد األورو  51وقدمت املفوضية األوروبية . اليابان، اليمن

واجلمهورية  ،وبولندا ،والربتغال ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،إستونياتقارير بشكل منفصل )الدول اخلمسة عشر هي: 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  ،ومالطة ،ولكسمربغ ،والتفيا ،وكرواتيا ،وقربص ،وسلوفاكيا ،التشيكية
منظمة غري حكومية )مبا يف ذلك واحدة  53انت هناك ردود كاملة من جانب وك. (واليونان ،وهولندا ،الشمالية

منظمة التعاون من منظمة غري حكومية تعمل يف القطاع الصحي(، وكذلك من مخس منظمات حكومية دولية )
مم املتحدة ومعهد األوالتنمية يف امليدان االقتصادي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 66ومنظمة الصحة العاملية(. وبذلك يصل عدد الردود من البلدان إىل ما جمموعه  للتدريب والبحث )يونيتار(،
 رداً.

القطاع الصحي، حيث بسؤال يتعلق  لكعلى   ردواوهناك تفاوت يف عدد أصحاب املصلحة الذين  - 7
بني عدد الردود من اجملموعات اإلقليمية،  كبريكان هناك فرق    ،. وبشكل عام64إىل  37تراوح املدى من 

 وشرق أوروباووسط جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى حيث كانت هناك استجابة عالية نسبيًا من بلدان 
، الذي يظهر التوزيع اإلقليمي 5ويبني ذلك الشكل  أفريقيا. منطقة واستجابة منخفضة نسبيًا من البلدان يف

اللوائح الصحية الدولية، واليت تتمتع بأعلى نسبة ردود بشكل عام، ويقارن ذلك بعدد  للردود على األسئلة عن
 البلدان يف كل منطقة.

 كل مؤشر عند طرح سؤال عن القطاع الصحي.لويبني التحليل التايل النتائج  - 1
مقارنة وائح الصحية الدولية للتنفيذ اسؤال عن االستعداد لال: عدد البلدان التي ردت على 2الشكل 

 بالعدد الكلي للبلدان في المنطقة
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 الهدف ألف: خفض المخاطر
مختارة : عدد البلدان )والمنظمات( المشاركة في أنشطة ينتج عنها رصد بيانات عن مواد 4المؤشر 

 وصحة اإلنسان البيئة في مجالأولوية ذات 
 مشاركة القطاع الصحي في التجميع الدوري لبيانات الرصد

األنواع اليت  ،وط لب إىل أصحاب املصلحة يف االستقصاء أن حيددوا من بني قائمة بأنواع الرصد - 6
جهة وطنية صاحبة مصلحة، منها  63اضطلع هبا القطاع الصحي. ووردت معلومات عن الرصد من جانب 

غربية ودول جمموعة دول أوروبا الحكومة. ووردت أكرب نسبة من الردود من أصحاب املصلحة يف منطقة  16
 ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ (CEE) يف املائة تليها منطقة وسط وشرق أوروبا 31اليت بلغت  (WEOG) أخرى

(ASP) والبحر الكارييب وجمموعة دول أمريكا الالتينية (LAC)  (. وكانت نسبة الردود من منطقة 1)الشكل
 يف املائة فقط. 55 (AFR) أفريقيا

 لردود المقدمة من كل منطقةا ينسبة إجمال: 0الشكل 
 
 
 
 

يف املائة من أصحاب املصلحة الذين ردوا  13ويف منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى أبلغ ما نسبته  - 50
على االستقصاء العام أن القطاع الصحي مشارك يف عملية الرصد، وعلى النقيض من ذلك بلغت نسبة 

(. وجتب اإلشارة إىل أن هناك 3يف املائة فقط )الشكل  10يا أصحاب املصلحة الذين ردوا من منطقة أفريق
 يف املائة متثل فقط سبعة بلدان. 10عدد قليل من الردود على االستقصاء وردت من منطقة أفريقيا وأن نسبة الـ 

 نسبة أصحاب المصلحة من كل منطقة التي تبين مشاركة القطاع الصحي في عملية الرصد: 3الشكل 
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ويشارك القطاع الصحي بصورة رئيسية يف رصد األمراض ذات الصلة باألعمال املهنية اليت ترتبط  - 55
(. وتبني املسامهة 4لإلنسان ورصد أسباب تسمم البشر )الشكل  البيولوجيبالتعرض للمواد الكيميائية، والرصد 

هود املبذولة من جانب املفوضية شرق أوروبا اجلوسط و البارزة جملموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ودول 
األوروبية لتعزيز الرقابة الصحية على العاملني داخل دوهلا األعضاء. وتشمل أنشطة الرصد البيولوجي قياس 
مستويات امللوثات العضوية الثابتة يف حليب األم كجزء من برنامج الرصد العاملي يف إطار اتفاقية استكهومل 

إىل مشروع  السامة األخرى مثل الزئبق والكادميوم. وأشار أحد املستجيبنيورصد التعرض للرصاص واملعادن 
بلدًا أوروبيًا اختبارات لنهج  57الذي ميوله االحتاد األورويب والذي مبوجبه جيري  (Democophesدميوكوفس )

وأشارت  (5)عام لعمليات الرصد البيولوجي لإلنسان فيما خيص مواد من ضمنها الزئبق والكادميوم والفثاالت.
ثالثة بلدان إىل عمليات رصد التعرض املهين ملبيدات اآلفات والتسمم هبا. وتقع مجيع أنواع الرصد هذه بصورة 

 ضمن اختصاصات القطاع الصحي الذي يعىن بشكل خاص بصحة اإلنسان. واضحة
 ن عمليات الرصدأنواع أنشطة الرصد المنفذة في كل منطقة كنسبة من أصحاب المصلحة المبلغين ع: 4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53وذكرت نسبة ضئيلة من أصحاب املصلحة أن القطاع الصحي مشارك يف رصد الوسائط البيئية ) - 51
ذ هذا الشكل من أشكال الرصد بصورة أكثر شيوعاً من جانب قطاعات أخرى، وفق نف  وي  (. الردوديف املائة من 

دة يف التقرير الثاين عن التقدم احملرز يف تنفيذ النهج االسرتاتيجي مجيع القطاعات الوار  ردودما هو ظاهر من واقع 
 .1055لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية لعام 

أشار ‘ أخرى’وأبلغ أحد أصحاب املصلحة أن القطاع الصحي يرصد احلوادث الكيميائية. ففي فئة  - 53
 ة العامة لألمراض.أصحاب مصلحة إىل رصد املواد الكيميائية يف األغذية واملراقب

                                                 
(5 ) http://www.eu-hbm.info/democophes.. 

 

http://www.eu-hbm.info/democophes
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 الهدف باء: المعارف والمعلومات
: عدد البلدان )والمنظمات( التي لديها استراتيجيات محددة إلبالغ المعلومات عن المخاطر 7المؤشر 

 المرتبطة بالمواد الكيميائية على المجموعات الضعيفة
الكيميائية بين المجموعات  نشر الوعي بالسالمة من الموادالتواصل والتدريب و دور القطاع الصحي في 

 الضعيفة
منظمات غري حكومية( معلومات عن  3من احلكومات و 11صاحب مصلحة ) 11قدم ما جمموعه  - 54

مشاركة القطاع الصحي يف التواصل مع اجملموعات الضعيفة. إضافة إىل ذلك ردت منظمة حكومية دولية 
 مواد توجيهية منشورة.)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( بتقدمي معلومات عن 

نسبة الردود الواردة من كل منطقة. ومرة أخرى، وردت أعلى نسبة من الردود من  1ويبني الشكل  - 51
 شرق أوروبا.وسط و جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وبلدان 

 نسبة الردود الكلية المقدمة من كل منطقة: 5الشكل 
 

 
 
 
 
 

املصلحة يف كل منطقة اليت قدمت معلومات عن مشاركة القطاع  نسبة أصحاب 6ويظهر الشكل  - 56
كنسبة من مجيع أصحاب املصلحة الذين   ،جمموعات ضعيفة الذي يستهدف تدريبالالصحي يف التواصل و 
يف  13وأبلغ عن أعلى مستوى من النشاط يف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى )استجابوا لالستقصاء. 

 60) والبحر الكارييب يف املائة( وبلدان أمريكا الالتينية 76شرق أوروبا )وسط و بات(، وبلدان املائة من االستجا
 يف املائة(.
نسبة أصحاب المصلحة التي تبين مشاركة القطاع الصحي في التواصل والتدريب وإذكاء : 6الشكل 

 حسب المنطقة ،الوعي
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لتواصل والتدريب هي بصورة رئيسية عامة الناس، واجملموعات الضعيفة اليت تستهدفها أنشطة ا - 57
(. وأ شري أيضًا إىل مشروعني 7واجملموعات ذات نسبة التعرض العالية، واألطفال، والنساء وكبار السن )الشكل 

بالتدريب ممولني من برنامج البداية السريعة التابع للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ويتعلقان 
التواصل ويشارك فيهما بشكل خاص القطاع الصحي. وأبلغ صاحبا مصلحة اثنان فقط عن إنتاج مواد و 

تستهدف العمال غري الناطقني باللغة الرمسية للبلد املضيف، بينما أبلغ صاحب مصلحة وأحد فقط عن مواد 
 تستهدف الشعوب األصلية.

دريب بشأن السالمة من المواد الكيميائية المجموعات المستهدفة بالتواصل و/أو أنشطة الت: 7الشكل 
 من أصحاب المصلحة المبلغين عن نشاط بعينهمئوية معبرًا عنها كنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأشار عدد من املستجيبني إىل املواضيع املشمولة بالتواصل وأنشطة التدريب. وتشمل هذه املواضيع  - 51
من املستجيبني إىل إذكاء  اثنانمستجيبني(. وأشار  3مستجيبني( والزئبق ) 1إذكاء الوعي بشأن الرصاص )

الوعي بشأن املواد اخلطرة املستخدمة يف الرعاية الصحية، مبا يف ذلك الزئبق. وأشار مستجيبان اثنان فقط إىل 
. ويف الواقع فإن 1053األنشطة خالل األسبوع الدويل ملنع التسمم بالرصاص، وهو مبادرة أطلقت يف عام 

 (1)بلداً مسجلة لدى منظمة الصحة العاملية. 44 هناك أنشطة يف

 : عدد البلدان )والمنظمات( التي لديها برامج بحوث8المؤشر 
 هاتمويلإجراء البحوث أو مشاركة القطاع الصحي في 

ردًا على السؤال املتعلق مبشاركة القطاع الصحي يف برامج البحوث املتعلقة بالسالمة من املواد  - 56
ردت أعلى نسبة من و منها حكومات(. و  41صاحب مصلحة ) 15دمت معلومات من جانب ق   ،الكيميائية

 37شرق أوروبا )وسط و الردود من أصحاب املصلحة يف منطقة جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ومنطقة 
موعة األفريقية بنسبة دول اجمل(. ووردت أدىن نسبة من الردود من 1يف املائة على التوايل( )الشكل  13يف املائة و

 يف املائة. 1قدرها 

                                                 
(1 ) http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/outcomes_2013.pdf?ua=1. 

 

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/outcomes_2013.pdf?ua=1


SAICM/OEWG.2/8 

8 

 نسبة إجمالي الردود المقدمة من كل منطقة: 8الشكل 
 
 
 
 
 
 

الذين يف املائة من أصحاب املصلحة  71ويف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، أبلغ ما نسبته  - 10
حوث املرتبطة بالسالمة من املواد ردوا على االستقصاء العام عن أن القطاع الصحي مشارك يف برامج الب

(. ويبني ذلك حجم مشاركة 6شرق أوروبا )الشكل وسط و الكيميائية، والنسبة التالية األعلى كانت من منطقة 
يف املائة فقط من املستجيبني  7املفوضية األوروبية يف متويل البحوث. أما يف منطقة أفريقيا فقد أبلغ ما نسبته 

السالمة من املواد الكيميائية. وأشار عدد قليل من أصحاب املصلحة يف جمال الصحي عن حبوث جيريها القطاع 
إىل أن القطاع الصحي غري مشارك يف برامج البحوث املتعلقة بالسالمة من املواد يف اجململ( يف أربع مناطق  1)

 الكيميائية.
 حسب المنطقة ،ثنسبة أصحاب المصلحة التي تبين مشاركة القطاع الصحي في البحو : 9الشكل 
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وترتبط الردود على هذا السؤال بالردود املتعلقة بأنشطة الرصد نظرًا ألن بعض البحوث يف القطاع  - 15
الصحي تتعلق بالرصد البيولوجي لتعرض اإلنسان. ومن بني جماالت البحث األخرى املبينة: تعرض اإلنسان 

تبة على ذلك، وبرامج تقييم خفض املخاطر، والبحوث املتعلقة باملواد للمواد الكيميائية واآلثار الصحية املرت 
مبجموعة من املسائل،  فيما يتعلقاملعيقة للغدد الصماء. ومتول املفوضية األوروبية البحوث يف الدول األعضاء 

 خصوصاً طرائق الرصد البيولوجي وسالمة املواد النانوية.
ي لديها مواقع على اإلنترنت تقدم معلومات ألصحاب : عدد البلدان )والمنظمات( الت9المؤشر 
 المصلحة

دور القطاع الصحي في تيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية لعامة الناس عبر 
 اإلنترنت

حكومة(، باستثناء املنظمات احلكومية الدولية، على السؤال  15)صاحب مصلحة  11رد ما جمموعه  - 11
ا إذا كانت املواقع ذات الصلة باملواد الكيميائية مستضافة من جانب القطاع الصحي يف بلداهنا املتعلق مب

التوزيع اإلقليمي للردود. وقد قدمت  50يف املائة من الردود الكلية على االستقصاء(. ويبني الشكل  16)
 16شرق أوروبا )وسط و ان منطقة يف املائة(، تليها بلد 31منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى معظم الردود )

يف املائة( وبلدان منطقة أفريقيا وبلدان آسيا واحمليط  51)والبحر الكارييب يف املائة(، مث بلدان أمريكا الالتينية 
يف املائة لكل منهما(. وأبلغت منظمة حكومية دولية واحدة، وهي منظمة الصحة العاملية، عن توفر  6اهلادئ )
 واد الكيميائية على موقعها على اإلنرتنت.عن امل صحية معلومات
 نسبة الردود الكلية المقدمة من كل منطقة: 22الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

منها فقط بصورة إجيابية إىل املوقع الشبكي لقطاع صحي بينما قامت  41أشار  11 ومن بني الردود الـ - 13
التفصيل اإلقليمي هلذه  55الشكل ويبني . بالنفيالبقية بإدراج موقع شبكي لقطاع آخر أو قدمت إجابة 

يف املائة مواقع شبكية للقطاع  13الردود. ومن بني بلدان جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى حدد ما نسبته 
يف املائة فقط )بلد واحد( من بلدان منطقة  7بينما فعل ما نسبته  ،الصحي تقدم معلومات عن املواد الكيميائية

 أفريقيا نفس الشيء.
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نسبة أصحاب المصلحة الذين حددوا مواقع شبكية للقطاع الصحي تتعلق بالمواد : 22الشكل 
 الكيميائية، حسب المنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستجيبني أيضًا حتديد املوضوع املتاح على املواقع الشبكية للقطاع الصحي، واستجاب املوطلب إىل  - 14
عظم املعلومات املتاحة بشكل عام عن املواد الكيميائية . وتتعلق م51جهة. وترد النتائج يف الشكل  36لذلك 

شرق وسط و باملخاطر املرتبطة مبواد كيميائية حمددة. ويف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وجمموعة دول 
املواقع الشبكية املتعلقة بالصحة ومحاية  لىفر هذه املعلومات عهي جزء من االحتاد األورويب تتو  أوروبا اليت

ملستهلك والسالمة الغذائية. وأبلغت مخس جهات مستجيبة عن توفر معلومات عن منع التعرض ملواد كيميائية ا
اإلدارة الطبية. وأشارت جهتان مستجيبتان إىل أن هذه املعلومات متوفرة على املوقعني و وعن اإلسعافات األولية 

 ية ودول أخرى(.لسموم )وكالمها يف جمموعة دول أوروبا الغربركز االشبكيني مل
 : نوع المعلومات عن المواد الكيميائية المتوفرة على المواقع الشبكية للقطاع الصحي، حسب المنطقة20الشكل 
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 الهدف جيم: اإلدارة
: عدد البلدان )والمنظمات( التي تتوفر لديها آليات لتنفيذ األولويات الدولية الرئيسية 20المؤشر 

 يميائيةالمتعلقة بالمواد الك
 ( لمنظمة الصحة العالمية0225تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )

ت بلداهنا قد سنت حكومة( معلومات عما إذا كان 11صاحب مصلحة وطين ) 64قدم ما جمموعه  - 11
التوزيع اإلقليمي هلذه الردود.  53سياسات لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ويبني الشكل  تشريعات أو طبقت

ملقارنة مع األسئلة األخرى املتعلقة بالقطاع الصحي جند أن هناك توازن أكرب يف الردود الواردة من وعند ا
 اجملموعات اإلقليمية.

 : نسبة الردود الكلية المقدمة من كل منطقة23الشكل 
 
 
 
 
 
 

عن التقدم  ومن بني املنظمات غري احلكومية االثين عشر اليت استجابة ذكرت تسعة منها أهنا ال تعرف - 16
احملرز باجتاه تنفيذ اللوائح الصحية العاملية. ونظراً ألن هذا األمر من مسؤولية احلكومات فقط فإنه مل ترد إال ردود 

 .ما بعدمن احلكومات في
 تجابت لالستقصاء عن أن بلداهنا طبقتيف املائة من احلكومات اليت اس 61وأبلغ ما نسبته  - 17

ل ذلك معظم احلكومات من جمموعة يذ اللوائح الصحية العاملية. ويشملتنف روريةالضأو السياسات  التشريعات
يقة أن املفوضية (، مما يبني حق54شرق أوروبا )الشكل وسط و دول أوروبا الغربية ودول أخرى وجمموعة دول 

الكيميائية.  عن املخاطر العابرة للحدود على الصحة مبا يف ذلك املخاطر األوروبية قد أصدرت أمرًا توجيهياً 
هي قيد  الضروريةوالسياسات  التشريعاتيف املائة من احلكومات إىل أن  55وأشارت نسبة إضافية قدرها 

يف املائة عن عدم إحراز أي تقدم يف هذا اجملال. إن تنفيذ اللوائح الصحية العاملية هو  6التطوير، وأبلغ ما نسبته 
لدان تعمل كلها على وضع التدابري التشريعية والسياساتية الالزمة األطراف وهي ب 566أمر ملزم جلميع الدول الـ 

لتنفيذها، بدعم من منظمة الصحة العاملية. ولذلك فإن هناك على األرجح بعض النقص يف التقارير املقدمة 
 بشأن هذه املسألة.
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 حكومات فقط(( حسب المنطقة )ال0225: التقدم المحرز في تنفيذ اللوائح الصحية العالمية )24الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتقدم الردود على هذا االستقصاء صورًة جزئيًة عن جاهزية البلدان لتنفيذ العناصر املتصلة باملواد  - 11
الكيميائية يف اللوائح الصحية الدولية. وهناك بيانات إضافية حتصلت عليها منظمة الصحة العاملية من خالل 

الدول تقدمي تقييم ذايت لقدراهتا. وأظهر ذلك املسح أن الكثري من  مسح سنوي للدول األطراف يطلب إىل تلك
البلدان ال تزال تفتقر إىل القدرات الضرورية املتعلقة باملواد الكيميائية يف إطار اللوائح الصحية الدولية. وكثري من 

ا يف ذلك آليات التنسيق أيضًا لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بصورة عامة، مب ةهذه القدرات الضرورية ضروري
احلوادث  بني القطاعات، وأنظمة الرقابة، واهلياكل األساسية للمختربات، واملوارد البشرية املدربة لتحديد

تفاوت درجة توفر القدرات الضرورية بني مناطق منظمة الصحة العاملية حيث تتوفر الكيميائية وإدارهتا. وت
يف املائة فقط يف املتوسط يف منطقة أفريقيا مقارنًة بنسبة قدرها  16ائية بنسبة القدرات الالزمة إلدارة املواد الكيمي

يف  10يف املائة يف منطقة أوروبا. أما املناطق األربعة األخرى فتبلغ نسبة القدرات الضرورية فيها زهاء  74
 (3)املائة.

ديها فيما يتعلق باإلدارة : عدد البلدان )والمنظمات( التي حددت احتياجات بناء القدرات ل24المؤشر 
 السليمة للمواد الكيميائية ووضعت أولويات لهذه االحتياجات

 األنشطة المضطلع بها في البلدان لدعم مشاركة القطاع الصحي في إدارة المواد الكيمائية 
دود حكومًة( ردودًا على هذا السؤال. وكان التوزيع اإلقليمي هلذه الر  34جهًة ) 37قدم ما جمموعه  - 16

يف املائة من املستجيبني معلومات عن  70. وقدم ما نسبته 51متساوياً إىل حد ما، وفق ما هو مبني يف الشكل 
 منظمة حكومية دولية )منظمة الصحة العاملية(. ناألنشطة، كما وردت أيضاً ردود م
                                                 

 (1001، تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )WHA 67/35الوثيقة   (3)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35-en.pdf والوثيقة ،WHO 67/35 Add 1 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-en.pdf. 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35-en.pdf،%20والوثيقة%20WHO%2067/35%20Add%201
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-en.pdf
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 : نسب الردود الكلية المقدمة من كل منطقة25الشكل 
 
 
 
 
 
 
عظم األسئلة األخرى املتعلقة بالقطاع الصحي كانت هناك نسبة عالية نسبيًا من وعلى النقيض من م - 30

 11(. وقد أبلغ ما نسبته 56الردود اإلجيابية من مناطق خبالف منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى )الشكل 
الغربية ودول أخرى يف املائة من مجيع أصحاب املصلحة الذين استجابوا لالستقصاء العام يف منطقة دول أوروبا 

يف املائة من أصحاب املصلحة يف منطقة دول أمريكا  40عن املشاركة يف التعاون اإلقليمي، مقارنًة بنسبة قدرها 
 يف املائة يف منطقة أفريقيا. 36ووالبحر الكارييب الالتينية 
 من كل منطقة: توزيع الردود اإليجابية والسلبية كنسبة من جميع الردود على االستقصاء 26الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



SAICM/OEWG.2/8 

14 

وأشار أربعة من أصحاب املصلحة لألنشطة الناشئة عن نتائج املؤمترات الوزارية اإلقليمية املعنية  - 35
بالصحة والبيئة. وأشار ثالثة من هؤالء إىل تنفيذ إعالن ليربفيل بشأن الصحة والبيئة يف أفريقيا بينما أشار 

بلداً، يف  56ن الصحة البيئية لألطفال ألوروبا. إضافًة إىل ذلك أبلغ أحدها إىل وضع خطة عمل وطنية بشأ
جزء منفصل من االستقصاء، عن أن لديه خطط عمل وطنية للصحة البيئية متثل أيضًا أحد نتائج املناقشات 

نطقة وثالثة يف م ،ومخسة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،الوزارية. ومن هذه البلدان مخسة يف منطقة أفريقيا
 واثنان يف منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وبلد واحد يف منطقة دول أمريكا الالتينية ،وسط وشرق أوروبا

. وقد اضطلعت منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بتيسري املؤمترات الوزارية والبحر الكارييب
طق من بينها أوروبا، وأفريقيا، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اإلقليمية اليت عقدت يف الواقع يف عدد من املنا

 . ويشري ذلك إىل وجود بعض النقص يف تقدمي التقارير عن األنشطة.تنييواألمريك
ومن بني األنشطة األخرى املشار إليها التطوير املشرتك للوائح، وأنشطة التدريب، واملشاريع املتعلقة  - 31

 .النظام العاملي املنسقمل املنجز يف إطار بالرصاص يف الدهانات، والع
ذات الصلة بتنفيذ اسرتاتيجية القطاع  ،وإضافًة إىل تيسري العمليات اإلقليمية الشاملة لعدة قطاعات - 33

الصحي، نفذت منظمة الصحة العاملية مشاريع تقنية ودعمتها. وترد تفاصيل إضافية ألنشطة منظمة الصحة 
 وثيقة معلومات. يفة املنفصل املقدم العاملية يف تقرير املنظم

 االستنتاجات
يوفر هذا التقرير أساسًا جيدًا ميكن أن ي قاس عليه التقدم احملرز يف مواصلة إشراك القطاع الصحي يف  - 34

إدارة املواد الكيميائية. وكانت هناك استجابة قوية ومشجعة على األسئلة الواردة يف االستقصاء واملتعلقة بالقطاع 
صحي، مما يشري إىل وجود وعي يف هذا القطاع بأمهية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية للصحة وكذلك وعي ال

بالدور الذي ميكن أن يؤديه القطاع الصحي يف تعزيزها. وتوجد بعض الفروق اإلقليمية حيث تقدم منطقة وسط 
الردود اإلجيابية بينما تقدم منطقة أفريقيا  وشرق أوروبا ومنطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى نسبة عالية من

 نسبة منخفضة من الردود.
هناك على األرجح بعض النقص يف تقدمي التقارير عن مشاركة القطاع الصحي، مثالً، فيما يتعلق  - 31

ظم مراكز واملبادرات الوزارية يف جمال الصحة والبيئة. وتقع مع الدوليةبالتواصل والتدريب، وتنفيذ اللوائح الصحية 
التنسيق التابعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية داخل وزارات البيئة ولذلك فإن النقص يف 
تقدمي التقارير يشري إىل أنه ال يزال يتعني تعزيز التواصل بني قطاعي الصحة والبيئة بشأن أنشطة كل منهما. ويف 

ري لقدرات تنفيذ اللوائح الصحية العاملية تدل أيضًا على وجود نقص يف الواقع فإن نتائج التقييم الذايت القط
تقدمي التقارير يف بعض اجملاالت اليت تقوم فيها وزارات أخرى بدور رئيسي. ويؤكد ذلك بشكل أقوى احلاجة 

مواد لوجود تواصل وتنسيق أفضل بني القطاعات. ونظرًا ألن كاًل من النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية لل
لديهما نفس األهداف يف هذا الصدد وأهنما يؤثران على جماالهتما ذات  الدوليةالكيميائية واللوائح الصحية 

 الصلة يف نفس االجتاه فإن من املؤمل أن يظهر التقرير القادم إحراز تقدم كبري.
_____________ 


