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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 احلكومية الدوليةالتعاون مع املنظمات 

  تقرير من منظمة الصحة العاملية

  مذكرة األمانة

التنفيذي جلمعية الصحة العاملية، يف دورته الرابعة بعد املائة املعقودة يف الفترة من قرر الس   - ١
 جلمعية الصحة ، تضمني جدول أعمال الدورة الثانية والستني٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧ إىل ١٩

وقد أعدت أمانة منظمة ". لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج االستراتيجي  ":بعنوان العاملية بنداً
بيان أمهية اإلدارة السليمة للمواد بغية الصحة العاملية للجمعية التقرير الوارد يف املرفق ذه املذكرة 

مات مستوفاة من منظور قطاع الصحة عن تنفيذ النهج يف محاية صحة البشر، وتقدمي معلوالكيميائية 
، وحتديد فرص العمل ٢٠٠٦االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية منذ اعتماده يف عام 

  .األخرى ذا الشأن من جانب قطاع الصحة
 ١٨رة من وستنظر اجلمعية يف التقرير يف دورا الثانية والستني اليت ستعقد يف جنيف يف الفت  - ٢

وقد استنسخ هذا التقرير بصيغة اليت ورد ا ومن دون حترير رمسي، وهو . ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧إىل 
  .سيقدم إىل املؤمتر لإلعالم
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وإلعالم املؤمتر، قدمت منظمة الصحة العاملية تقارير منفصلة عن األنشطة اليت اضطلعت ا   - ٣
، من خالل مذكرا بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة،  وقامت)١(لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي

اليت يواجهها قطاع الصحة يف البلدان النامية والبلدان بلفت االنتباه إىل األدوار واملسؤوليات اإلضافية 
  )٢(.اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال نتيجة لزيادة إنتاج واستعمال املواد الكيميائية

 مائدة مستديرة ٣٠/١٠ إىل الساعة ٠٠/٩مايو من الساعة / أيار١٥اجلمعة وستنظم يوم   - ٤
وتتمثل أهداف هذه املائدة يف .  والبيئة واملواد الكيميائيةالعامةرفيعة املستوى حول موضوع الصحة 

 ويف العامة ذات الصلة باإلدارة املسؤولة للمواد الكيميائية؛تقييم التقدم احملرز يف فهم قضايا الصحة 
؛ ويف ةحتديد فرص تعزيز الطابع متعدد القطاعات للنهج االستراتيجي فيما يتعلق بتحسني الصحة العام

استطالع املشاريع واألنشطة املمكنة اليت من شأا أن تعزز مشاركة قطاع الصحة يف النهج 
  .االستراتيجي

 وتوجيهات غري رمسية ميكن وستقدم املائدة املستديرة مسامهة يف املؤمتر على شكل توصيات  - ٥
  .ساعدا على مناقشة النهج االستراتيجيمل اجلمعية على أيضاًتعميمها 

  . ذه املعلوماتوقد يود املؤمتر أن حييط علماً  - ٦
  

                                                
  على سرد لألنشطة اليت تنفذها منظمة الصحة العاملية دعماSAICM/ICCM.2/INF/3ًيف الوثيقة ميكن االطالع   )١(

الربنامج املشترك بني الوكاالت واملعين باإلدارة للنهج االستراتيجي، وكذلك معلومات عن أنشطة منظمات أخرى تشارك يف 
عن أنشطتها، مبا يف ذلك أنشطة مقرها وستة من   مفصالًتقريراً وقدمت منظمة الصحة العاملية أيضاً. السليمة للمواد الكيميائية

ويرد يف الوثيقة . مكاتبها اإلقليمية، وذلك كاستجابة لالستبيان املؤقت بشأن اإلبالغ عن تنفيذ النهج االستراتيجي
SAICM/ICCM.2/INF/20 وان موجز هلذا االستبيان الذي ميكن اإلطالع عليه يف املوقع الشبكي للنهج االستراتيجي على العن

  .www.saicm.org/index.php?menuid=9&pageid=327&submenuheader: التايل
للنهج مذكرة منظمة الصحة العاملية بشأن القضايا الناشئة يف السياسة العامة ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي   )٢(

 .http://www.saicm.org/index.php?menuid=12&pageid=284&submenuheader: االستراتيجي على العنوان التايل

http://www.saicm.org/index.php?menuid=9&pageid=327&submenuheader
http://www.saicm.org/index.php?menuid=12&pageid=284&submenuheader
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