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  طالءالقضاء على الرصاص في لتحالف العالمي للإلطار التشغيلي لا
________________________________________________________________  

 قدمةم  - ًأوال
 مــشاكل صــحية ونــشوء تلــوث البيئــة علــى نطــاق واســع يفمعــدن ســام تــسبب اســتخدامه  رصــاصلا  - 1

بليغــة ومــستدمية علــى ضــارة للرصــاص تـأثريات ميكــن أن تكــون و. املأجــزاء كثــرية مـن العــعامـة ال حــصر هلــا يف 
مبــن فــيهم ، ً أيــضابالبــالغنيهــو ضــار  األطفــال، فلــدىلرصــاص اأثريات سجل أشــد تــوبينمــا تــ. صــحة األطفــال

ًيعرف للرصاص مستوى ميكن اعتباره مستوا مأموناوال . العمال ً.  
والطـالء ولـوازم الـسباكة والـسمكرة إىل تـدن وقود  يف استخدام الرصاص يف الًوأدى االخنفاض مؤخرا  - 2

ــا  يف بلــدان كثــرية، جــسم اإلنــسانيف املقيــسة  هكبــري يف مــستويات لكــن تبقــى مــع ذلــك مــصادر ال يــستهان 
تــزيني املــساحات الداخليــة ل وال تــزال الطــالءات احملتويــة علــى الرصــاص تــستخدم .الرصــاصب  للتلــوثللتعــرض

ُ لعــــب األطفــــال ويف، ًس، ويف املبــــاين واملنــــشئات العامــــة والتجاريــــة، كاجلــــسور مــــثالواخلارجيــــة باملنــــازل واملــــدار
، اســـتخدامه أثنــاء صــناعة الطــالء أو وقــد حيــدث التعــرض للتلــوث بالرصــاص.  وجتهيــزات املالعــبواألثاثــات

 هــــدمأو  الطــــالء أو عنــــد إزالتــــه يف عمليــــات إعــــادة الــــدهان تفــــسخ بــــسبب لــــسنوات عديــــدة ًويظــــل مــــستمرا
للتلــوث  لتعــرض األطفــال ًشـد تركيــزااأل وًوال يــزال غبــار الطــالء يـشكل أحــد املــصادر األكثــر شــيوعا. نـشئاتامل
مـن أجـل االسـتخدام يف  نطاق واسععلى َّوما زالت الطالءات احملتوية على الرصاص تصنع وتباع . الرصاصب

  . كثري من البلدان النامية

  العامةايات األهداف والغ  -ً ثانيا
 الــيترتكيـز علــى اجلهـود ترمــي إىل المبــادرة جديـدة يف الطـالء  الرصــاصقــضاء علـى لتحــالف العـاملي لل اميثـل  - 3

م وتعزيزهـا أجـل حتقيـق األهـداف الدوليـة ملنـع تعـرض األطفـال   مـنيبذهلا أصحاب املصلحة على اختالف مشار
ـا يف اجملـال املهـينلطالءات احملتوية على الرصاص وخفض ل واهلـدف العـام . إىل احلـد األدىن التعـرض للتلـوث 

 والقضاء على األخطار الـيت الرصاصلصناعة وبيع الطالءات احملتوية على تدرجيي  الاءالاالتشجيع على هو 
  .اية املطافيف تسببها هذه الطالءات 

 57سامهة يف تنفيـذ الفقـرة وسـيلة هامـة للمـ قضاء على الرصـاص يف الطـالءلتحالف العاملي للا ويشكل  - 4
 الــصادر  بــاء 3/2 و  بــاء2/4القــرار نفيــذ ت و)1(مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامةنتــائج مــن خطــة تنفيــذ 

ويــشتمل  )2(.االســرتاتيجي لـإلدارة الدوليــة للمـواد الكيميائيــةلـنهج  ل٬علـى التــوايل ٬عـن الــدور الثـاين و الثالــث 
  .اتن اإلعال تلكة عنفي إضامعلوماتعلى املرفق األول هلذا اإلطار التشغيلي 

  : يلييماف العاملي  احملددة للتحالفغراضاألوتتمثل   - 5

                                                 
 سبتمرب/ أيلول4 -أغسطس / آب26 جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربج،) 1(

 . 2، مرفق القرار  الفصل األول)التصويب وA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2002

)2(SAICM/ICCM.2/1524/3  و. SAICM/ICCM 
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كـــــاء الـــــوعي لـــــدى الـــــسلطات احلكوميـــــة ومـــــسؤويل الرقابـــــة والقطـــــاع اخلـــــاص وأصـــــحاب إز  )أ(
 احملتوية علـى طالءاتالمسية شأن الصناعات واملستهلكني والعمال والنقابات ومقدمي خدمات الرعاية الطبية ب

  النواحي التقنية ومن حيث السالمة؛ تفوقها يف بدائلفر توو الرصاص
 طـالءاتالحفز تصميم بـرامج وقائيـة مناسـبة وتطبيقهـا مـن أجـل خفـض أخطـار اسـتخدام   )ب(

    الطالءات؛بتلكدهونة  واملنتجات املاحملتوية على الرصاص
ـــه  تإعـــدادالطـــالء واألطـــراف الـــيت تعمـــل يف جمـــاالت صـــناعة علـــى حتديـــد ساعدة املـــ  )ج( ركيبات

ـــتخلصمـــن أجـــل تعزيـــز إجـــراءات  ، احملتويـــة علـــى الرصـــاصطـــالءاتالوالـــيت ال تـــزال تنـــتج وتـــسوق  توزيعـــه،و  ال
  ؛ا الرصاص يف منتجامنالتدرجيي 

 احملتويـــة علـــى طـــالءاتالصنيع لوضـــع حـــد لتـــ املالئمـــةوطنيـــة الرقابـــة الطـــر إرســـاء األتـــشجيع   )د(
  ؛واستريادها وتصديرها وتوزيعها وبيعها واستخدامها  واملنتجات املدهونة بتلك الطالءاتالرصاص

نتجــــات الطــــالء اجلديــــدة علــــى الــــصعيد مل بإصــــدار شــــهادات قيــــام أطــــراف ثالثــــة تــــشجيع  )ه(
مل  الــدويل، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل مــساعدة املــستهلكني يف التعــرف علــى الطــالءات والــدهانات الــيت ال

   الرصاص؛إليها يضف
 مـصادر التلـوث احملتمـل بالرصـاص واحلـد  املساعدة على حتديديعشج وتالتوجيهاتتبادل   )و(

ــا ومنهــا   حمتويــة علــى طــالءات  فيهــادالــيت يوجــمرافــق رعايــة األطفــال واملــدارس يف يف املنــازل واملنــاطق احمليطــة 
 مـن بغـرض احلـد،  احملتويـة علـى الرصـاصطـالءاتالاملرافق الصناعية اليت تنتج أو تـستخدم يف ، واغباره والرصاص

 .لهتعرض العاملني 

  التطبيقونطاق ال  -ً لثاثا
أنـــواع الـــورنيش، طـــالء اللـــك، الـــصبغ، الطـــالء اخلـــزيف، طـــالء التلميـــع، : ‘‘طـــالء’’يـــشمل مـــصطلح   - 6

 مـن الراتنجـات خلـيط عـادة مـن  الطـالءتكـونوي.  اليت تستخدم جلميـع األغـراضطالء التبطني وطالء التغطية
  .املواد املضافة وغري ذلك من واألصباغ واملكثفات واملذيبات

والطــالء احملتــوي علــى الرصــاص هــو الطــالء الــذي أضــيف إليــه مركــب واحــد أو أكثــر مــن مركبــات   - 7
 ويف العـــــــــادة تـــــــــشمل مركبـــــــــات الرصـــــــــاص الـــــــــيت تـــــــــضاف إىل الطـــــــــالء أول أكـــــــــسيد الرصـــــــــاص. الرصـــــــــاص

)leadmonoxide(وأوكتــانوات الرصــاص ،) lead octanoate(وكرومــات الرصــاص ، )lead chromate( وثــاين ،
 ، وأكـسيد الرصـاص)lead sulfate (، وكربيتـات الرصـاص)lead 2-ethylhexanoate (إيثيلهكـسانوات الرصـاص

)lead oxide(وموليبـــدات الرصـــاص ،) lead molybdate(ونـــرتات الرصـــاص ،) lead nitrate(اتكربيتـــ، و-
، )lead naphthenate (الرصـــاص نفثينــات، و)lead sulfo-chromate yellow (اءكرومــات الرصــاص الـــصفر

، وبريوكـــسيد )lead chromate molybdate sulfate red (وكرومـــات موليبـــدات كربيتـــات الرصـــاص احلمـــراء
، )lead carbonate (white lead) ()الرصـــاص األبـــيض(، وكربونـــات الرصـــاص )lead peroxide (الرصـــاص

 - Tri lead (ثالـث كربونـات ديهيدروكـسيد الرصـاص، و)lead chromate oxide (وأكـسيد كرومـات الرصـاص



 

3 

bis (carbonate) dihydroxide(.)3(  لرصاص كنسبة مئوية من الـوزن اإلمجـايل للجـزء غـري لكلي لرتكيز االوحيدد
 جـراء تلوثـه ًوقد تظهر مركبات الرصاص يف الطـالء أيـضا. من املنتج، أو وزن طبقة الطالء بعد جفافهاالطيار 

لطالءات من الرصـاص عنـد ل احملتوى الكليوينبغي بذل اجلهود من أجل أن يبقى .  أخرىتامبكونات طالء
 ري البلــدان إىل أن مــستويات الرصــاص يف كثــ عــدد مــن احلاليــة الــواردة مــنالبيانــاتوتــشري . أقــل مــستوى ممكــن

  .ليون جزء يف امل45 يف املليون وتكون يف أحيان كثرية أقل من ء جز90 طالءات الزينة تقل عن من

  ترتيبات العمل  -ً رابعا
ًتنفـذ وفقـا للواليـات وبـرامج  مشرتكةبادرة مك طالءلقضاء على الرصاص يف اللالتحالف العاملي يعمل   - 8

  .لبيئة األمم املتحدة لنظمة الصحة العاملية برنامجالعمل اخلاصة مب
جهــود الرتكيــز علــى  اد منهــقــصي مبــادرة طوعيــة تعاونيــة ، بــلً مؤســسياً لــيس كيانــاالتحــالف العــامليو  - 9

تعــــرض األطفــــال الراميــــة إىل احليلولــــة دون  األهــــداف الدوليــــةحتقيــــق  وحفزهــــا مــــن أجــــل أصــــحاب املــــصلحة
. يف اجملــال املهــين األدىن احلــد إىل طــالءاتلللتلــوث بتلــك ا احملتويــة علــى الرصــاص وتقليــل التعــرض طــالءاتلل
مبـا نظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، امل واحلكومـات  التحالفة يف املسامه اجلهاتشملوت

 اإلعـالم ووسـائط واألوسـاط األكادمييـةاملنظمـات اخلرييـة واهليئـات اإلقليميـة واجملتمع املـدين يف ذلك منظمات 
  .والقطاع اخلاص

  :خلمسة التاليةارتكيز الجماالت يف حالف العاملي وينتظم عمل الت  - 10
  ؛صحيةاجلوانب ال  )أ(
  ؛ئيةيالباجلوانب   )ب(
  صحة العمال؛  )ج(
  التشريعات واللوائح؛  )د(
  .الصناعةقطاع  توعية  )ه(

 أبدوا أصحاب املصلحة الذين يف وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية وسينظر  - 11
 عـن األنـشطة الـيت تنفـذ  معلومـاتالذين قـدموا، وللتحالف العامليرئيسية  ال والغاياتاألهداف بتحقيق ًاالتزام

، العامـة للتحـالفوالغايـات  األهـدافب النهـوضأو العامليـة مـن أجـل /على الصعد احمللية والوطنية واإلقليميـة و
 ًا أطرافــالعتبــارهم ، والــيت أعلنــت عــن أي تــضارب حمتمــل يف املــصاحلاخلمــسة وخباصــة يف جمــاالت تركيــز عملــه

                                                 
- 36-8(سيد الرصاص أول أك: أدرجت مركبات الرصاص يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية باألرقام التالية) 3(

-55-3(، موليبدات الرصاص )7446-14-2(، كربيتات الرصاص )7758-97- 6(، كرومات الرصاص )1317
 كرومات الرصاص أو ًتسمى هذه املادة أحيانا) (1344-37-2(كرومات الرصاص الصفراء -، كربيتات)10190

-12-1(، أكسيد كرومات الرصاص )12656-85-8(، كرومات موليبدات كربيتات الرصاص احلمراء )الكروم األصفر
، أكسيد الرصاص )301-08-6(، ثاين إيثيلهكسانوات الرصاص )7319-86-0(، أوكتانوات الرصاص )18454

، بريوكسيد الرصاص )61790-14-5(، نافثينات الرصاص )10099-74-8(، نرتات الرصاص )6-41-1314(
، وثالث كربونات ديهيدروكسيد الرصاص )1319-46-6) الرصاص األبيض((، كربونات الرصاص )0-60-1309(
)6-46-1319 .( 
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ملرفـــق الثـــاين هلـــذه الوثيقـــة معلومـــات إضـــافية عـــن املـــسامهني يف  اويتـــضمن.  العـــامليالتحـــالفعمـــل مــسامهة يف 
  . العامليالتحالف

لكــل  وضــع خطــط عمــل للمــساعدة يف عاملــة  أفرقــةبرنــامج البيئــة ومنظمــة الــصحة العامليــةنــشئ وسي  - 12
ـــزمـــن ـــة أفرقـــة وستنـــشئ.  جمـــاالت الرتكي انـــب اجلو) أ: (نيالرتكيـــز التـــالي  يف جمـــايلعاملـــة منظمـــة الـــصحة العاملي

اجلوانـب ) ب: ( يف جمـاالت الرتكيـز التاليـةعاملـةبرنـامج البيئـة أفرقـة نـشئ سيو .صـحة العمـال) ج(الصحية، و
وسرتاعى يف وضع خطـط عمـل جملـاالت الرتكيـز . توعية قطاع الصناعة) هـ(التشريعات واللوائح، و) د(البيئية، 

لومـــات تظهـــر يف االجتماعـــات اإلقليميـــة  وأيـــة توصـــيات ومع العـــاملياملـــسامهات املختلفـــة يف عمـــل التحـــالف
  .للربنامج واملنظمة واملنتديات األخرى ذات الصلة

،  العــاملي يف أنــشطة عمــل التحــالفمــساهم جمــاالت الرتكيــز  فريــق عامــل معــين بإحــدى كــلوســريأس  - 13
ا يف نشطة األوال سيما  العامليـة باختيـار وسـيقوم برنـامج البيئـة ومنظمـة الـصحة . جمال الرتكيـز املعـيناملضطلع 

قيادات جماالت الرتكيز من بني األطراف املسامهة اليت تبدي رغبتها يف تـويل القيـادة، وسـتعمل تلـك القيـادات 
عكـــس أنـــشطة األطـــراف علـــى حنـــو يال الرتكيـــز املعـــين جملـــ خطـــة عمـــل إعـــدادأو املنظمـــة علـــى /مـــع الربنـــامج و

وسـيربم اتفـاق يف .  العاملي للتحالفالعامةداف والغايات املسامهة، عالوة على األنشطة املطلوبة لتحقيق األه
  .هذا الشأن حتدد فيه متطلبات وشروط العمل

،  العـــاملي للتحـــالفً تابعـــاً مـــشرتكاً استـــشارياًوسيـــشكل برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة فريقـــا  - 14
اســتعراض ورصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ و آليــة ملناقــشة املــسائل املــشرتكة بــني جمــاالت الرتكيــز املختلفــةليعمــل ك

 الـــيت يـــشرتك يف إعـــدادها عـــن عمـــل التحـــالف العـــاملي الرمسيـــةإعـــداد التقـــارير املرحليـــة األنـــشطة واإلســـهام يف 
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية

عاملــة جملــاالت الرتكيــز، األفرقــة ال  قــادةد أدىن،حبــيف عــضويته، للتحــالف وسيــضم الفريــق االستــشاري   - 15
تـضم عناصـر جممعـة مـن خطـط عمـل جمـاالت أو خطـة مؤسـسية متكاملـة ومتـسقة  عمـل ة خلطًاقرتاحا ويقدم

ــا اإلطــار  ايف املرفــق الثالــث هلــذالفريــق االستــشاري  أدرجــت صــالحياتو. الرتكيــز املختلفــة مــع حتديــد أولويا
  . التشغيلي

 علــى األقــل، كــل ســنتني، مــرة واحــدة ً منتــدى عامليــاة العامليــةوســيعقد برنــامج البيئــة ومنظمــة الــصح  - 16
املــستقاة مــن األطــراف املــسامهة وحفــز وتبــادل املعلومــات واخلــربات التحــالف العــاملي  عمــلتقــدمي واســتعراض ل

  .العمل املستقبلي
ـــــني للحكومـــــات  - 17 ـــــدى العـــــاملي للتحـــــالف ممثل ـــــضم اجتمـــــاع املنت ـــــة  ووسي ـــــة الدولي املنظمـــــات احلكومي
اهليئات واإلعالم ووسائط  واألوساط األكادمييةاجملتمع املدين مبا يف ذلك منظمات ملنظمات غري احلكومية، وا

خلــرباء الــذين يــسامهون يف عمــل  لفــرادى اً وســتقدم الــدعوة أيــضا.املنظمــات اخلرييــة والقطــاع اخلــاصواإلقليميــة 
 بتـاريخ ومكـان انعقـاد  العـامليل التحـالفوسـيخطر مجيـع املـسامهني يف عمـ. التحالف كي يشاركوا يف املنتـدى

 كــل مـــن وفريـــة وبرنــامج البيئــة علــى كفالـــة أن يــوســـتعمل منظمــة الــصحة العامل.  العــاملياجتماعــات التحــالف
ًمزجيـــا متوازنـــا اجتماعــات منتـــدى احلـــالف العـــاملي وأصـــحاب املنـــاطق اجلغرافيـــة املقدمـــة مـــن خمتلـــف   اآلراء مـــنً

  .واملصاحل املصلحة
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  التواصل مع الجمهور  -ً خامسا
أنـــشطة  لتوجيـــه صحة العامليـــةبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة ومنظمـــة الـــ ومقـــاييسستـــستخدم معـــايري   - 18

وسيخـــضع توزيـــع مجيـــع املـــواد .  للقـــضاء علـــى الرصـــاص يف الطـــالءحـــالف العـــاملي املتعلقـــة بعمـــل التالتواصـــل
  .املكتوبة ملوافقة املنظمتني

واملوافقـــة   العـــاملي بالتحـــالفالرمسيـــة املتعلقـــةبإعـــداد التقـــارير واملنـــشورات ظمـــة الربنـــامج واملنقوم يوســـ  - 19
وســتحمل تلــك التقــارير واملنــشورات شــعاري املنظمتــني، جبانــب شــعار .  لإلجــراءات املتبعــة فيهمــاً وفقــاعليهــا

إخـالء تمل علـى تـشو )4(، حسب االقتضاء،الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
  .دى املنظمتني ذات الصلة لًمسؤولية وفقا للتوجيهات

 للمـــسامهني يف إالللقـــضاء علـــى الرصـــاص يف الطـــالء التحـــالف العـــاملي يـــسمح باســـتخدام اســـم ال و  - 20
يعـد ’’: وجيـب اسـتخدام الـصيغة التاليـة. علـى موقعـه الـشبكيأمساؤهم  احملددة بياناته وأمنشوراته  وأمشاريعه 
. ‘‘للقــضاء علــى الرصــاص يف الطــالءالتحــالف العــاملي  يف عمــل مــسامهةالنــشاط /البيــان/املنــشور/ملــشروعهــذا ا

م العــاملي وجيــب علــى املــسامهني الــراغبني يف اإلشــارة إىل التحــالف  ــا ب التقييــديف منــشورا األنظمــة املعمــول 
  . الدعائيةأو إليه لألغراض التجارية وال يسمح باإلشارة . يتعلق باستخدام األمساء والرموز والشعاراتفيما 
باســتخدام اســم أو رمــز أو شــعار برنــامج األمــم املتحــدة العــاملي التحــالف وال يــسمح للمــسامهني يف   - 21

مـسبقة مـن وصـرحية كتابيـة للبيئة أو منظمة الصحة العاملية بأية طريقة أو أي شكل دون احلصول على موافقة 
  .املنظمتني

يف األنـــشطة ‘‘ للقـــضاء علـــى الرصـــاص يف الطـــالءالتحـــالف العـــاملي ’’ام اســـم وال يـــسمح باســـتخد  - 22
 علــى املوقــع الــذين مل تــرد أمســاؤهمأو الكيانــات /املؤســسات وأو /وحيظــر علــى األفــراد و. الدعائيــةالتجاريــة أو 

  .أن يستخدموا اسم التحالفمسامهني كالعاملي الشبكي للتحالف 
وجيب على . بامسهواملشاركني يف اجتماعاته التحدث العاملي تحالف وال جيوز للمسامهني يف عمل ال  - 23

ً  دون أن يكــون معينــا، العــاملي، عــن عمــل التحــالفً أو كتابيــاً، شــفوياً مجاهرييــاًأي شــخص يــستخدم خطابــا
  .يطرح آراءه اخلاصةأن يعلن أنه بل برنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملية، قلذلك الغرض بالتحديد من 

ة املناسـبة يف منـشورات قـعلى النحو الواجـب وبالطري  العاملياملسامهات يف عمل التحالفيشاد بسو  - 24
  . عن التحالف العامليبرنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملية

 وتقاريره املرحلية وتقارير جماالت تركيزه واملواد اليت جيـري  العامليوستنشر تقارير اجتماعات التحالف  - 25
الــذي يتعهــده كــل  العــاملي، تحــالفشبكي للوقــع الــامل أنــشطة جمــاالت الرتكيــز هــذه مــن خــالل إعــدادها ضــمن

  .من برنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملية

                                                 
 منظمة األمم املتحدة: تساهم يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تسع منظمات، هي) 4(
نامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج ، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بروالزراعة ألغذيةل

األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، والبنك الدويل، 
 .ومنظمة الصحة العاملية
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.  العـــاملي علـــى املوقـــع الـــشبكي للتحـــالفواردّوســـتتاح إمكانيـــة االطـــالع علـــى قـــوائم املعلومـــات واملـــ  - 26
ـــزكيعامليـــة يأو منظمـــة الـــصحة ال/هلـــا أن برنـــامج البيئـــة ويعـــين ذكـــر مـــوارد معينـــة أو اجلهـــات املنتجـــة  وال  ا أوا
ــا ضــمنيانوصــي ا علــى ًا  أو /وال يــشهد برنــامج البيئــة و.  ذكرهــامماثلــة مل يــرد مــوارد وجهــات منتجــة ويفــضال

  .منظمة الصحة العاملية على دقة املعلومات اليت يوفرها املسامهون

  الموارد المالية  -ً سادسا
للقـضاء علـى الرصـاص لتحـالف العـاملي  املتـسقة واملتكاملـة لاخلطـة املؤسـسيةطة العمل أو ستمثل خ  - 27

لجهـات املاحنـة واملؤسـسات  لتوفر الوضوح والرتكيز الالزمني يف جهود تعبئة املوارد، وً أساسياًعنصرا يف الطالء
  . العامليلف للتحاالعامةطة الالزمة لتحقيق األهداف والغايات بشأن أولوية األنشاملالية 

ـم نشطاأليف حتمل مسؤولية متويل العاملي وسيستمر املسامهون يف عمل التحالف   - 28 ويتوقـع ة اخلاصة 
 تـوفري املـوارد ألجـزاء أخـرى مـن خطـة عمـل التحـالفمنهم املساعدة على حتديد املاحنني احملتملني الـراغبني يف 

  .ظور يف املصاحلّوجيب أال تكون التربعات عرضة ألي تضارب من. العاملي
ً ، رهنـــا العـــامليوســـيوفر برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة املـــوارد الالزمـــة لـــدعم عمـــل التحـــالف  - 29

بتــوافر األمــوال املتحــصل عليهــا مــن خــالل جهودمهــا اخلاصــة لتعبئــة املــوارد، مــن أجــل تغطيــة تكــاليف األفــراد 
 وأنـشطة االتـصاالت والتواصـل، الـيت تـشمل اســتمارات وتكـاليف التـشغيل، مبـا يف ذلـك االتفاقـات التعاقديــة،

مثــل (، وتكــاليف االجتماعــات ملبــادرةتلــك اموقــع شــبكي مكــرس لالنــشرات اإلخباريــة واستــضافة املعلومــات و
ا مب   ). العامليالتحالفحلة انتقال يف اجتماعات ردعم مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

  مة عامسائل  -ً سابعا
ة العامليــة، يف أي وقــت، اختــاذ قــرار بوقــف عمــل تحــدة للبيئــة ومنظمــة الــصحجيــوز لربنــامج األمــم امل  - 30
 إخطـــار بعـــد، ويف تلـــك احلالـــة ســـتتوقف مجيـــع األنـــشطة للقـــضاء علـــى الرصـــاص يف الطـــالءلتحـــالف العـــاملي ا

  .املسامهني بذلك القرار
برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة  وعملــه إىل يلتحــالف العــاملحتــال أيــة قــضية أو منازعــة بــشأن ا  - 31

ائيةالصحة العاملية للبت فيها   . بصورة 
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  المرفق األول

  الطالءالرصاص في  بشأن ة الدولياتاإلعالن

  )1( من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة57الفقرة   - ألف
الءات احملتويـــة عليـــه، ويف املـــصادر األخـــرى الـــيت يتعـــرض هلـــا التخفـــيض التـــدرجيي للرصـــاص يف الطـــ  -57’’

اإلنسان، والعمل بشكل خاص على عدم تعـرض األطفـال للرصـاص، وتعزيـز جهـود الرصـد واملراقبـة، ومعاجلـة 
  ‘‘.حاالت التسمم بالرصاص

اد لمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــوالــصادر عــن ا  بــشأن الرصــاص فــي الطــالء بــاء2/4القــرار   - باء
  2(  دورته الثانية فيالكيميائية

 ،إن املؤمتر

 يف مقـــرر مـــؤمتر القمـــة العامليـــة للتنميـــة املـــستدامة بـــشأن محايـــة صـــحة األطفـــال مـــن التعـــرض إذ ينظـــر
 مـن خطـة التنفيـذ الـصادرة عـن مـؤمتر القمـة، والـيت تـدعو إىل 57للرصاص، على النحو الـوارد بيانـه يف الفقـرة 

ــــتخلص التــــدرجيي مــــن الرصــــا ــــشري ال ص يف مــــواد الطــــالء ذات القاعــــدة الرصاصــــية ويف مــــصادر التعــــرض الب
األخـــرى، وإىل العمـــل علـــى منـــع تعـــرض األطفـــال، بـــصفة خاصـــة، للرصـــاص وتـــدعيم اجلهـــود املبذولـــة للرصـــد 
واإلشــراف واملعاجلــة مــن التــسمم بالرصــاص، وإذ يرحــب بــاإلجراءات احملــددة مــن أجــل الــتخلص التــدرجيي مــن 

ء يف ســياق صــحة األطفــال والبيئــة وذلــك يف اجتمــاع وزراء البيئــة جملموعــة الثمانيــة، الــذي الرصــاص يف الطــال
  ، 2009أبريل / نيسان24 إىل 22عقد يف سرياكوزه بإيطاليا، يف الفرتة من 

 بقـــرار داكـــار بـــشأن القـــضاء علـــى الرصـــاص يف الطـــالء الـــذي اعتمـــده املنتـــدى احلكـــومي ْوإذ يـــسلم
ســبتمرب / أيلــول19 إىل 15يــة أثنــاء دورتــه الــسادسة املعقــودة يف داكــار يف الفــرتة مــن الــدويل للــسالمة الكيميائ

2008،  
ً التقدم املتحقق حاليا حنو التخلص التدرجيي من الرصاص عامليا يف وقود السيارات وذلـك وإذ يدرك ً

  عرب الشراكة من أجل توفري وقود نظيف ومركبات نظيفة،
 الشراكة العاملية لدفع التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف الطالءات باعتبار يؤيد  - 1

 مـن خطـة التنفيـذ الـصادرة عـن مـؤمتر القمـة العامليـة للتنميـة املـستدامة 57ذلك مسامهة مهمة يف تنفيذ الفقرة 
  ويف النهج االسرتاتيجي؛

ضوية الـشراكة العامليـة، وإىل  مجيـع أصـحاب املـصلحة املهتمـني إىل أن ينـضموا إىل عـيدعو  - 2
أن يلتزمــوا، حــسبما يتناســب، باملــسامهة بــاملوارد املاليــة أو العينيــة أو بــاخلربات مــن أجــل وضــع أنــشطة الــشراكة 

  وتنفيذها؛

                                                 
 سبتمرب/ أيلول4 - أغسطس/ آب26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا، ) 1(

 . 2، مرفق القرار  الفصل األول) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2002

)2( SAICM/ICCM.2/15. 
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ا باســــتخدام مــــشروع االختــــصاصات يطلــــب إىل  - 3  الــــشراكة العامليــــة أن تعتمــــد اختــــصاصا
كأســاس هلــا وأن تـضع خطــة أعمــال  )3(ملـواد الكيميائيــة يف دورتــه الثانيـةاملقـدم إىل املــؤمتر الـدويل املعــين بــإدارة ا

تفصل املعـامل األساسـية الواضـحة لتحقيـق تقـدم يف إجنـاز الـتخلص التـدرجيي العـاملي مـن الرصـاص يف الطـالء، 
  :وذلك يف اجملاالت التالية

  استثارة الوعي بسميته بالنسبة لصحة البشر وللبيئة، وببدائله؛  )أ(
  توجيه واملساعدة من أجل حتديد التعرض احملتمل للرصاص؛ال  )ب(
  ؛)املصنعني، وجتار اجلملة وجتار التجزئة(تقدمي املساعدة للصناعة   )ج(
  برامج الوقاية للحد من التعرض؛  )د(
  النهوض باألطر التنظيمية الوطنية؛  )ه(
 منهما مـن واليـة ومـوارد  برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية مبا لكليدعو  - 4

  متاحة العمل كأمانة للشراكة العاملية؛
 الـــشراكة العامليـــة إىل تقـــدمي تقـــارير إىل الفريـــق العامـــل املفتـــوح العـــضوية يف اجتماعـــه يـــدعو  - 5

 .األول وإىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية للنظر فيها يف دورته الثالثة

لمــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد الرصــاص فــي الطــالء الــصادر عــن ا بــاء بــشأن 2/3القــرار   
   5الثالثة دورته  في4الكيميائية

 

 

ًالرصاص معدن مسي أحدث استخدامه بصورة واسعة تلوثا بيئيا ومشاكل واسعة أن إىل ْإذ يشري  ً ُّ ُ
آثار صحية عميقة ودائمة ه النطاق يف جمال الصحة العامة يف كثري من أحناء العامل، وميكن أن تكون ل

ًعلى األطفال؛ وأنه بينما تلحق أشد تأثرياته خطورة باألطفال، فإنه يسبب أيضا الضرر لليافعني، مبا يف 
ًذلك العمال، وليس هناك مستوى معروفا للتعرض للرصاص ميكن اعتباره آمنا وأن الطالءات احملتوية . ًُّ

  ض األطفال للرصاص،ُّعلى الرصاص قد مت حتديدها كمصدر مهم لتعر
ّأيضا إىل التوافر على نطاق واسع وطوال عقود لبدائل جيدة وسهلة املنال للصبغات ْوإذ يشري  ً

َاحملتوية على الرصاص وغريها من املركبات اليت تستخدم يف الطالءات الزخرفية، ُ َّ  
الزخرفية أن الطالءات احملتوية على الرصاص، مبا يف ذلك الطالءات  ًأيضا إىلْوإذ يشري 

َاملستعملة يف املنازل واملدارس، تتوافر على نطاق واسع للبيع ولالستخدام يف الكثري من البلدان، 
ا مبرحلة انتقال، ُوخصوصا يف كثري من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا ً  

                                                 
)3( SAICM/ICCM.2/10/Add.1.  
4 ؛ نريويب؛ كينيا 2012سبتمرب / أيلول17/21 املنعقد  
5 24/SAICM/ICCM.3 
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ية صحة األطفال من ُالقرار الذي اختذ يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة حلماْوإذ يستذكر 
َّالتعرض للرصاص على النحو املبني يف الفقرة     )4( من خطة التنفيذ ملؤمتر القمة،57ّ

دف إىل 2/4 تنفيذ قراره وقد استعرض  باء، وتأييده يف ذلك القرار إلقامة شراكة عاملية 
  تشجيع التخلص التدرجيي من استعمال الرصاص يف الطالء،

ج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية للتحالف العاملي للقضاء برنام إنشاء إىلوإذ يشري 
   باء،2/4على الطالء احملتوي على الرصاص باعتباره الشراكة العاملية املشار إليها يف القرار 

، بشأن الرصاص والكادميوم، الذي اختذه جملس إدارة 26/3ّ باجلزء األول من املقرر ِّوإذ يرحب
املتحدة للبيئة، والذي طلب جملس اإلدارة فيه إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة برنامج األمم 

ّللبيئة، إىل جانب أمور أخرى، مواصلة تشجيع وتيسري العمل فيما يتعلق بالتحالف العاملي للقضاء على 
  طالء الرصاص،

ية للتحالف العاملي  بإنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملِّيرحب  -  1
  )5(للقضاء على الطالء احملتوي على الرصاص، وبالتقرير عما أحرزه من تقدم حىت اآلن؛

ًيرحب أيضا  -  2 ّ باستكمال خطة العمل للتحالف العاملي، اليت تتضمن أهدافا حمددة، ِّ ً
   الطالء؛ُّومراحل أداء واضحة ومؤشرات للتقدم يف سبيل حتقيق التخلص التدرجيي من الرصاص يف

ً بأن املبادرات الوطنية الرامية للقضاء على طالء الرصاص تصلح أيضا كأمثلة ِّيسلم  -  3
  لبيان عملي متكيين على تنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛

 بالدعم املقدم للتحالف العاملي الذي أعرب عنه املشاركون يف االجتماعات ِّيرحب  -  4
  يمية للنهج االسرتاتيجي يف أفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وآسيا واحمليط اهلادئ؛اإلقل

ًيرحب أيضا  -  5 َّ بالدعم املقدم إىل التحالف العاملي من مرفق البيئة العاملي كجزء من ّ
  اسرتاتيجيته بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

ت، ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص على اإلسهام يف  مجيع احلكوماِّيشجع  -  6
ًأعمال التحالف العاملي وعلى تقدمي املساعدة التقنية واملالية حيثما كان ذلك ممكنا، مبا يف ذلك يف 

  :اجملاالت التالية
ّتعميق الوعي بالسمية اليت تلحق بصحة اإلنسان والبيئة، والبدائل، مبا يف ذلك سد   )أ( ّ

املعلومات بشأن وجود أو عدم وجود طالء حمتوي على الرصاص يف أسواق املستهلكني لدى تلك ثغرات 
 منها، واتساع نطاق املعلومات أو ال يوجد أيالبلدان، حيث ال يتوافر إال النزر اليسري من البيانات، 

ّطفال دون سن على سبيل املثال، األ(ُّبشأن مسارات التعرض للرصاص بالنسبة لفئات السكان املعرضني 
  املرتبطة فئات الطالء املتنوعة؛) السادسة من العمر، ومستعملو الطالءات والعمال يف مرافق إنتاج الطالء

                                                 
 سبتمرب/أيلول 4 - أغسطس/آب 26 أفريقيا، جنوب جوهانسربغ، املستدامة، للتنمية يالعامل القمة مؤمتر تقرير  )4(

  .املرفق ،2 القرار األول، الفصل ،)والتصويب A.03.II.1 املبيع رقم املتحدة، األمم مطبوع (2002
 .ICCM/SAICM.14/3أنظر ) 5(
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َتقدمي التوجيهات واملساعدة لتحديد التعرض احملتمل للرصاص، مبا يف ذلك بناء   )ب( َ ُّ
ييم املخاطر السكنية واملهنية، القدرات لتنفيذ برامج إلجراء اختبارات ومراقبة الرصاص يف الدم، ولتق
  ّولتنفيذ التثقيف العام والتثقيف املهين بشأن ختفيف آثار التسمم بالرصاص؛

تشجيع اعتماد أطراف أخرى دولية ملنتجات الطالء اجلديدة مبا يساعد املستهلكني   )ج(
   الدولية؛ًعلى التعرف على الطالء وطبقات الطالء بدون استخدام رصاص إضايف، وفقا لاللتزامات

ًبرامج الوقاية للحد من التعرض، وخصوصا يف داخل ويف حميط املنازل، ومرافق رعاية   )د( ُّ ّ
املاضي، ويف املرافق الصناعية  يف الطفولة، واملدارس واملباين األخرى حيث كان يستخدم طالء الرصاص

ّاليت تنتج أو تستعمل الطالء الذي حيتوي على مركبات مضافة من الرصاص؛ ِ ُ  
ُتعزيز األطر الرقابية الوطنية، حسبما يتناسب، لوقف تصنيع، واسترياد، وتصدير وبيع   )هـ(

  َّواستعمال طالءات الرصاص واملنتجات املغلفة بطالءات الرصاص؛
ّتشجيع الشركات على االستعاضة عن مركبات الرصاص املضافة إىل الطالء ببدائل   )و(
  ًأكثر أمانا؛
ِيعرب   -  7 ََتـرح التحالف العاملي القاضي بتحديد يوم عمل دويل للوقاية من عن تأييده ملقُ

ِّالتسمم بالرصاص، مع الرتكيز أوال على القضاء على الرصاص يف الطالء، وتشجيع مجيع احلكومات  ً ُّ
وقطاع الصناعة ومنظمات اجملتمع املدين يف مجيع األقاليم على تنظيم أنشطة ذات صلة بالتعاون مع 

  ؛التحالف العاملي
 برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، اللذين يضطلعان بوظائف يدعو  -  8

ُّأمانة التحالف العاملي، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل التحالف العاملي إىل املؤمتر 
  الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الرابعة؛
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  انيالمرفق الث

  طالءالقضاء على الرصاص في للالمساهمون في التحالف العالمي 

 الكيانات التالية اليت تنفـذ باملسامهات من طالءالقضاء على الرصاص يف للالعاملي الف التح يرحب  - 1
ــدف إىل حتقيــق هدفــه   املتمثــل يف منــع تعــرض األطفــال للطــالء احملتــوي علــى الرصــاص وخفــض العــامأعمــال 

  :لرصاص إىل احلد األدىنللطالء احملتوي على اهين التعرض امل
  ؛احلكومات  )أ(
  املنظمات احلكومية الدولية؛  )ب(
اهليئــــــات اإلقليميــــــة و اجملتمــــــع املــــــدينمبــــــا يف ذلــــــك منظمـــــات املنظمـــــات غــــــري احلكوميــــــة،   )ج(

  ؛اإلعالم والقطاع اخلاصووسائط  واألوساط األكادمييةاملنظمات اخلريية و
  .ى أو أفراد آخرين ممن لديهم خربة عن الرصاص يف الطالءأي كيانات أخر  )د(

  : اجلهات التالية على وجه التحديد مناملسامهاتوتشجع   - 2
  :ممثلو احلكومات الوطنية مبن فيها  )أ(

 مــــن اســــتخدام الطــــالء الــــذي حيتــــوي علــــى ًاحلكومــــات الــــيت ختلــــصت تــــدرجييا  ‘1’
ا الرصــاص   وتقــدمي املــساعدة إىل غريهــا اتوالــيت ترغــب يف تبــادل اخلــربيف بلــدا

   احلكومات املستعدة لذلك؛من
  .ال يزال الطالء الذي حيتوي على الرصاص يباع فيهالبلدان اليت احكومات   ‘2’

املــشرتك بــني  يف الربنــامج وميــة الدوليــة املعنيــة مثــل املنظمــات املــشاركةك املنظمــات احلممثلــو  )ب(
  ية؛املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائ

أو تركيـب /ممثلو صناعة الطالء والدهانات والشركات الدولية والوطنية الـيت تقـوم بتـصنيع و  )ج(
  الطالء والدهان واملنظمات التجارية ذات الصلة؛

   املنظمات الدولية والوطنية املعنية بشؤون الطب واإلسكان والصحة؛ممثلو  )د(
  لصلة؛ من ذوي اخلربة يف اجملاالت ذات ااألكادمييون  )هـ(
 املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية اليت تعمل على مسائل الصحة والبيئة والـيت ممثلو  )و(

كــــاء الــــوعي أو يف تنفيــــذ بــــرامج الوقايــــة علــــى املــــستوى زلــــديها خــــربة يف توعيــــة اجلمهــــور ويف تنظــــيم محــــالت إ
  اجملتمعي أو الوطين؛

  ؛ى املستوى احمللي والوطين والدويلالنقابات عل  )ز(
ستعمل مجيع الكيانات واألفراد ممن حتددهم منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي و  - 3

م يسامهون يف عمل التحـالف العـاملي   ، لإلطـار التـشغيليًوفقـا) يـشار إلـيهم يف مـا يلـي باملـسامهني(باعتبار أ
 يف تطـــوير وتنفيـــذ أنـــشطة التحـــالف مهنيكمـــسايف قائمـــة املـــسامهني علـــى املوقـــع الـــشبكي أمســـاؤهم وســـتدرج 
  .ية خربة تقنشكلأو يف / وات عينية دعم مايل، أو كمسامهشكلوجيوز تقدمي املسامهات يف . العاملي
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 يــــصبحوا مــــسامهني يف عمــــل التحــــالف العــــاملي أن يف أن  الــــراغبنيممثلــــي الكيانــــات واألفــــراد وجيــــوز  - 4
. الـــصحة العامليـــة ويقـــدموا معلومـــات باســـتخدام اســـتبيان موحـــديتقـــدموا بطلبـــات إىل برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة 

ـا خطـتهموسيطلب منهم يف االستبيان تقدمي معلومات بـشأن طبيعـة مـسامه  عمـل ط والكيفيـة الـيت سـتدعم 
  .جماالت تركيز التحالف العاملي

  : مصحوبة خبطابات إعالن نوايا إىلاململوءةيتعني إرسال االستبيانات و  - 5
برنامج األمـم املتحـدة   ، شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد/ع املواد الكيميائيةفررئيس   )أ(

  للبيئة،
Head, Chemicals Branch/DTIE, United Nations Environment Programme, 11–13, chemin des 
Anémones, CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland,  
fax: (+41 22) 797 34 60, e-mail: lead-cadmium.chemicals@unep.org; 

  منظمة الصحة العاملية، بيئة،لاملدير، إدارة الصحة العامة وا  )ب(
Director, Department of Public Health and Environment, World Health Organization, 20 Avenue 
Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland,  
fax: (+41 22) 791 48 48, e-mail: noleadinpaint@who.int. 

القبــــول يف التحــــالف يــــضطلع برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي ومنظمــــة الــــصحة العامليــــة مبــــسؤولية و  - 6
 املعلومـــات املقدمـــة، بإخطـــار  والنظـــر يفاململـــوءاالســـتبيان  اســـتالم، بعـــد ًالعـــاملي، حيـــث تقـــوم املنظمتـــان معـــا

ويف حالــــة قبــــول الطلــــب، يــــضاف اســــم املــــساهم إىل املوقــــع . م املقرتحــــةابــــالقرار املتعلــــق مبــــسامهاملــــسامهني 
    .الشبكي للتحالف العاملي مع رابطة توصل إىل االستبيان احملتوي على املعلومات الداعمة املتعلقة باملسامهة

جتـــاه ي مـــساهم خيـــل بالتزاماتـــه لـــصحة العامليـــة بـــاحلق يف اســـتبعاد أوحيـــتفظ برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة ا  - 7
  .الفالعاملي أو باإلطار التشغيلي للتح للتحالف والغايات العامةحتقيق اهلدف 

وجيوز للمساهم االنسحاب يف أي وقت يشاء بدون توجيه إخطار كتـايب إىل برنـامج البيئـة ومنظمـة   - 8
  .ة العامليةالصح

  : جبملة أمور منها ما يليويتعني على املسامهني يف التحالف العاملي القيام  - 9
يـة  لإلطار التشغيلي لعمل التحالف العاملي، وخباصة املبـادئ التوجيهًالعمل وفقا  ‘1’

  املتعلقة بالتواصل مع اجلمهور؛ 
ختلــــــف مباملــــــسامهة يف األنــــــشطة القائمــــــة وبــــــدء أنــــــشطة جديــــــدة واالضــــــطالع   ‘2’

، بالتشاور مع قيـادات عمل جمال الرتكيز املعين) خطط(األنشطة يف إطار خطة 
ملسامهني اآلخرين، برنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملية، ومع اوجماالت الرتكيز، 
  حسب االقتضاء؛

برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة الـــصحة وتقـــدمي تقـــارير مرحليـــة لقيـــادات جمـــاالت الرتكيـــز   ‘3’
ا؛العاملية بشأن     األنشطة املضطلع 

م األصلية بشأن عمل التحالف العاملي؛على نطاقتبادل املعلومات   ‘4’    منظما
م اخلاصةةنشط األتعبئة املوارد، مبا يف ذلك املوارد املالية، من أجل تنفيذ  ‘5’   ؛ 
  . يف عمل التحالف العاملياملساعدة يف التعرف على مسامهني حمتملني جدد  ‘6’



 

15 



 

16 

  لثالثالمرفق ا

اختـــصاصات الفريـــق االستـــشاري المعنـــي بالتحـــالف العـــالمي للقـــضاء علـــى الرصـــاص فـــي 
   ومنظمة الصحة العالميةللبيئةالطالء التابع لبرنامج األمم المتحدة 

شكيل فريــــق استــــشاري معــــين  بتــــًمعــــابرنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة ومنظمــــة الــــصحة العامليــــة يقــــوم   - 1
يسري ترابط وتنسيق األنشطة يف جمملها، وال سيما اليت تتسم بطبيعة شاملة لعـدة بالتحالف العاملي من أجل ت

  .جماالت من جماالت تركيز عمل التحالف العاملي
وتتمثـــل وظيفـــة الفريـــق االستـــشاري يف تقـــدمي املـــشورة إىل برنـــامج البيئـــة ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة يف   - 2

  :اجملاالت التالية
  ؛ التحالف العامليتركيزملة التابعة جملاالت العا األفرقة  عملتشجيع  )أ(
اســتعراض ورصــد خطــط عمــل جمــاالت تركيــز أنــشطة التحــالف العــاملي وتعزيــز اتــساقها مــع   )ب(

  ؛ العامليالفللتح والغايات العامةاهلدف 
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة التحالف العاملي؛  )ج(
   والدروس املستفادة على نطاق جماالت الرتكيز؛الشاملة املساعدة على حتديد املسائل  )د(
  .ستناد إىل خطط عمل جماالت الرتكيزاقرتاح خطة مؤسسية عامة للتحالف العاملي باال  )هـ(

   :الدعوة حبد أدىن إىل قيادات جماالت الرتكيز التالية للعمل يف الفريق االستشاريتوجه   - 3
  اجلوانب الصحية؛  )أ(
  اجلوانب البيئية؛  )ب(
  صحة العمال؛  )ج(
  التشريعات واللوائح؛  )د(
  .توعية قطاع الصناعة  )ه(

وجيوز عقـد . جيتمع الفريق االستشاري مرتني يف العام ويف أية أوقات أخرى حسبما تقتضي الضرورة  - 4
ويف حالـة عـدم . االجتماعات حبضور األشخاص أو من خالل مؤمترات الفيديو أو بأيـة طريقـة أخـرى مناسـبة

ويتعـــــني إتاحــــــة تقـــــارير اجتماعــــــات الفريــــــق . الفريــــــق االستـــــشاري يتعــــــني تـــــدوين اآلراء املخالفــــــةإمجـــــاع رأي 
  .االستشاري على املوقع الشبكي للتحالف العاملي

 جيـري بنـاء عليهـا تقيـيم مـشاركتهم كـل حالـة مـصاحلجيب على مجيع املشاركني تعبئة استمارة إعالن   - 5
  .على حدة

ـــاء املـــشاركات وتوجيـــه الـــدعوة ملـــشاركني جـــدد لربنـــامج البيئـــة ومنظمـــة الـــ  - 6 صحة العامليـــة احلـــق يف إ
   ً.حسبما تراه املنظمتان ضروريا

أو فـض الفريـق االستــشاري جيـوز لربنـامج البيئـة ومنظمـة الـصحة العامليـة تعـديل هـذه االختـصاصات   - 7
  .يف أي وقت
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