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  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض 
  للزئبق ومركباته: دور منظمة الصحة العالمية 
  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
  تقرير من األمانة

  
  

 ١؛١٣٤/٢٣ت  مأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا، فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، بالوثيقــة المرفقــة   -١
  ٥.٢ق١٣٤ت  مواعتمد المجلس أيضًا القرار 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
ـــــى اإلحاطـــــة علمـــــًا بـــــالتقرير، وٕاعطـــــاء اإلرشـــــادات بشـــــأن االقتـــــراح الخـــــاص   -٢ جمعيـــــة الصـــــحة مـــــدعوة إل

  .٥ق١٣٤ت  مالقرار الذي أوصى به المجلس التنفيذ في القرار  مشروع بالمشاورات، واعتماد
  
  
  

                                                           
  .(باإلنكليزية) ١المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثامنة، الفرع انظر    ١

القــرار واآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد القــرار لالطــالع علــى  ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظــر الوثيقــة    ٢
  بالنسبة إلى األمانة.
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   ١٣٤/٢٣م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٦  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
     EB134/23  المؤقت من جدول األعمال ٦-٨البند 

  
  
 

  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض 
  للزئبق ومركباته: دور منظمة الصحة العالمية 
  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
  تقرير من األمانة

  
  مصادر التعرض للزئبق وآثاره في الصحة

  
محطـات توليـد الطاقـة الكهربيـة التـي  ُيطلق الزئبق في البيئة أساسًا نتيجة النشـاط البشـري، وخصوصـًا مـن  -١

تعمل بالفحم وتعدين الذهب الضيق النطاق وغير ذلك من العمليات الصناعية. وبمجرد أن يطلق الزئبق في البيئـة 
يتحول عنصر الزئبق إلى ميثيل الزئبق الذي يتجمع في األسماك وفي المحـار. ويمثـل الزئبـق فـي شـكله هـذا خطـرًا 

رحم وفـي أوائـل عمـره. وتشـير التقـديرات إلـى أنـه مـن بـين مجموعـات سـكانية معينـة تعتمـد على نمو الطفل داخل الـ
طفـًال لكـل  ١٧طفـل و ١,٥على صيد األسماك من أجل الكفاف يتـراوح عـدد مـن ظهـر علـيهم ضـعف اإلدراك بـين 

  طفل من جراء استهالك أسماك محتوية على ميثيل الزئبق. ١٠٠٠
  
اشـــر مـــن خـــالل عملهـــم واســـتهالك منتجـــات عنصـــر الزئبـــق أو الزئبـــق ويتعـــرض النـــاس أيضـــًا بشـــكل مب  -٢

الالعضــوي، المعــروف أنهــا تتســبب فــي إلحــاق الضــرر بــالكلى واألعصــاب. وتشــير تقــديرات برنــامج األمــم المتحــدة 
بلـدًا، يشـاركون  ٧٠مليـون شـخص، بمـن فـيهم ثالثـة ماليـين امـرأة وطفـل فـي أكثـر مـن  ١٥للبيئة إلى أن أكثر مـن 

ين الذهب الحرفي والضيق النطاق حيث ُيستعمل عنصر الزئبق في استخراج الذهب. ويمكن أن تكون لهذا في تعد
النشاط مخاطر كبيرة على الصحة كما يمكن أن العبء المرضي الـذي يترتـب عليـه الحقـًا يقـع فـي معظـم األحيـان 

عـدين غيـر النظـامي وال يحصـلون على المنتمين ألضعف شرائح المجتمع والذين يعيشون ويعملـون فـي مخيمـات الت
  على ما يكفيهم من الخدمات الصحية.

  
يمكــن أن يتعــرض العــاملون الصــحيون للزئبــق مــن خــالل مقــاييس الحــرارة المكســورة ومقــاييس ضــغط الــدم   -٣

التــي يحــتفظ بهــا علــى نحــو رديء، ويحتــوي ملغــم األســنان علــى الزئبــق، كمــا أن حــرق الجثــث والــتخلص مــن بقايــا 
ى نحــو غيــر ســـليم يســاعدان علــى تلــوث البيئـــة. وُأبلــغ عــن إصــابة الكلـــى بالضــرر لــدى النســاء الالتـــي الملغــم علــ

  يستعملن مستحضرات التجميل المفتحة للون البشرة والمحتوية على الزئبق.
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  التفاوض على اتفاقية ميناماتا واعتمادها
  
عباء المرض على الصعيد العالمي، وافق ونظرًا للعبء الثقيل الذي تحدثه المشاكل الصحية العمومية، وأل  -٤

علـى إعـداد صـك ملـزم قانونـًا بشـأن الزئبـق. وتـم بعـد ذلـك  ٢٠٠٩مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة في عام 
اعُتمـدت اتفاقيـة ميناماتـا بشـأن  ٢٠١٣التفاوض على معاهـدة عالميـة فـي هـذا الصـدد، وفـي تشـرين األول/ أكتـوبر 

تشـــــرين األول/  ١٠لتوقيـــــع علـــــى االتفاقيـــــة الملزمـــــة قانونـــــًا أثنـــــاء مـــــؤتمر المفوضـــــين فـــــي وفـــــتح بـــــاب ا ١الزئبـــــق.
  في مدينة كوماموتو باليابان، وسوف يبدأ نفاذها بعد التصديق الخمسين عليها. ٢٠١٣ أكتوبر

  
حمايـــة صـــحة ") فـــي ١وتشــكل حمايـــة صـــحة اإلنســان جـــوهر اتفاقيـــة ميناماتـــا التــي يتمثـــل هـــدفها (المــادة   -٥
نسان والبيئة من االنبعاثات واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق ومركبات الزئبق". وتتضمن االتفاقية مجموعة من اإل

التـــدابير الكفيلـــة بتحقيـــق أهـــدافها، بمـــا فـــي ذلـــك فـــرض ضـــوابط علـــى انبعاثـــات وٕاطالقـــات الزئبـــق فـــي البيئـــة مـــن 
بعــض المنتجــات أو بعــض مكونــات المنتجــات، المصــادر الصــناعية والــتخلص التــدريجي أو النهــائي مــن اســتعمال 

والتــي تحتــوي علــى زئبــق أو مركــب زئبــق أضــيف عمــدًا ("المنــتج مضــاف إليــه الزئبــق"). وتتضــمن االتفاقيــة مــادة 
  ) مخصصة للجوانب الصحية.١٦(المادة 

  
  دور وزارات الصحة

  
ضـــوابط للمنتجـــات المضـــاف إليهـــا الزئبـــق ولعمليـــات الصـــنع التـــي ُيســـتخدم فيهـــا  تتضـــمن اتفاقيـــة ميناماتـــا  -٦

الزئبق أو مركبات الزئبق، وكذلك ضوابط لتعدين الذهب الحرفي والضـيق النطـاق. والتـدابير موجهـة نحـو الحـد مـن 
التـي تعمـل بـالفحم انبعاثات وٕاطالقات الزئبـق فـي البيئـة مـن المصـانع الكبيـرة، مثـل محطـات توليـد الطاقـة الكهربيـة 

والمراجل الصناعية ومرافق ترميد النفايات والمرافق المنتجة لخبث اإلسـمنت. وتتضـمن االتفاقيـة أيضـًا مـواد تفّصـل 
ثـــة والتخـــزين المؤقـــت الســـليم بيئيـــًا للزئبـــق.  التـــدابير التـــي يتعـــين اتخاذهـــا بخصـــوص نفايـــات الزئبـــق والمواقـــع الملوَّ

بق واالتجار به. وهناك نص علـى تقـديم الـدعم المـالي والتقنـي إلـى البلـدان الناميـة وتُفرض الضوابط على توريد الزئ
  والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

  
وسيتطلب تنفيذ االتفاقية اتخاذ إجراءات متعـددة القطاعـات، بمـا فـي ذلـك قطـاع الصـحة. ويشـير عـدد مـن   -٧

 ١٦(الجوانب الصحية). وبمقتضـى المـادة  ١٦ًا فيما يتعلق بالمادة التدابير إلى مشاركة وزارات الصحة، وخصوص
هنـاك تشـجيع لألطـراف علـى عـدة أمـور منهـا مـا يلـي: التشـجيع علـى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج ترمـي إلـى 
تحديــد وحمايــة المجموعــات الســكانية المعرضــة لخطــر التعــرض للزئبــق ومركبــات الزئبــق؛ وتعزيــز خــدمات الرعايــة 

حية المالئمــة للمجموعــات الســكانية المتضــررة مــن التعــرض للزئبــق ومركبــات الزئبــق؛ وتكــوين وتعزيــز القــدرات الصــ
المؤسسية والمهنية الصحية للوقاية من األخطار الصحية الناجمة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها 

  وعالجها ورصدها.
  
ق يتـــوخى لـــوزارات الصـــحة دور رئيســـي فـــي تنفيـــذ الـــتخلص وفيمـــا يتعلـــق بالمنتجـــات المضـــاف إليهـــا الزئبـــ  -٨

النهائي من استعمال مقاييس الحرارة ومقـاييس ضـغط الـدم والمطهـرات ومستحضـرات التجميـل المفتحـة للـون البشـرة 
فــي ظــروف  ٢٠٣٠(مــع الــنص علــى اســتثناءات حتــى عــام  ٢٠٢٠والتــي تحتــوي علــى الزئبــق، وذلــك بحلــول عــام 

ة أيضًا على قائمة للـتخلص النهـائي مـن اسـتعمال ملغـم األسـنان، ويتعـين أن تختـار البلـدان معينة). وتنص االتفاقي
                                                           

  Hg/CONF/3/(DTIE)وثيقة برنامج األمم المتحدة للبيئة    ١
)http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف ـــــــــاني/  ٢٧، ت تشـــــــــرين الث

  ).٢٠١٣ نوفمبر
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منها تدبيرين أو أكثر، مع مراعاة الظروف المحلية واإلرشادات الدوليـة ذات الصـلة. وتسـتبعد القائمـة صـراحة مـادة 
نظمها االتفاقية. والتدابير الواردة في ثيومرسال المستخدمة في اللقاحات من المنتجات المضاف إليها الزئبق والتي ت

االتفاقية فيما يتعلق بالمنتجات المضاف إليها الزئبق والمذكورة في الفقرة السابقة تتسق مع سياسات منظمة الصحة 
 العالمية وقواعدها وبيناتها، والتي قدمتها المنظمة إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية.

  
شـاركة وزارات الصـحة فيمـا يتعلـق بمـا تـم الـنص عليـه مـن وضـع اسـتراتيجيات وجرت اإلشارة أيضًا إلـى م  -٩

صــحية عموميــة فــي خطــط العمــل الوطنيــة مــن أجــل الحــد مــن اســتعمال الزئبــق فــي تعــدين الــذهب الحرفــي والضــيق 
ثـــة للتحقـــق مـــن المخـــاطر المحدقـــة بالصـــحة (المـــادة ٧النطـــاق (المـــادة  كر ). وتـــذ١٢)، وكـــذلك تقيـــيم المواقـــع الملوَّ

بشأن تبادل المعلومات، المعلومات الخاصة باآلثار في الصحة بالتحديد. وورد بوجه خاص ذكر صحة  ١٧  المادة
(البحـوث والتطـوير والرصـد) فتطالـب  ١٩بشأن إعالم الجمهور وتوعيته وتثقيفه. أما المادة  ١٨اإلنسان في المادة 

  لدى الفئات السكانية الضعيفة. بالتعاون الذي يشمل رصد مستويات الزئبق ومركبات الزئبق
  

  دور منظمة الصحة العالمية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  

تقر ديباجة االتفاقية بأنشـطة منظمـة الصـحة العالميـة لحمايـة صـحة اإلنسـان فيمـا يتصـل بـالزئبق. وتحـدد   -١٠
ـــه للقضـــايا أو ١٦المـــادة  ـــه ينبغـــي لمـــؤتمر األطـــراف، فـــي معـــرض بحث األنشـــطة المتعلقـــة  (الجوانـــب الصـــحية) أن

بالصــحة، أن يتشــاور ويتعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة ويعــزز التعــاون وتبــادل المعلومــات مــع منظمــة الصــحة 
الصـادر عـن مـؤتمر المفوضـين منظمـة الصـحة العالميـة إلـى التعـاون الوثيـق مـع مـؤتمر  ٣العالمية. ويدعو القـرار 

، وتزويـــد مـــؤتمر األطـــراف بالمعلومـــات عـــن التقـــدم ١٦ما المـــادة األطـــراف "مـــن أجـــل دعـــم تنفيـــذ االتفاقيـــة، وال ســـي
  المحرز في هذا الصدد".

  
وتشــكل مجموعــة األنشــطة المحــددة لــدى األمانــة األســاس الــالزم لتشــجيع األطــراف علــى التصــديق علــى   -١١

ة الجمهــــور االتفاقيــــة وتنفيــــذها. ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة بــــارزة فــــي تــــوفير البينــــات ذات الصــــلة بالصــــحة وتوعيــــ
بخصــوص اآلثــار التــي تلحــق بالصــحة مــن جــراء التعــرض للزئبــق، وذلــك بواســطة نشــر تقــديرات معتمــدة للمخــاطر، 
والمــواد الدعويــة، وغيــر ذلــك مــن المعلومــات. وهــي تضــع المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بــالتعرض للزئبــق عــن طريــق 

  الهواء ومياه الشرب والغذاء.
  

مة وائتالف الرعاية الصحية بدون ضرر، وهو ائـتالف يضـم عـدة منظمـات، تدير المنظ ٢٠٠٨ومنذ عام   -١٢
مبادرة عالميـة لالستعاضـة عـن مقـاييس الحـرارة ومقـاييس ضـغط الـدم المحتويـة علـى الزئبـق ببـدائل ال تحتـوي علـى 

  الزئبق. ولهذا الغرض توجد مجموعة متاحة من اإلرشادات واألدوات التقنية.
  

باستحداث األدوات وٕاعطاء اإلرشادات وٕاصدار المواد التدريبية دعمًا للـدول األعضـاء وتقوم األمانة أيضًا   -١٣
  في معالجة اآلثار التي تلحق بالصحة من جراء تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

  
وتنشـئ المنظمـة قاعــدة البيانـات المتعلقـة بميــزات وعيـوب ملغــم األسـنان والمـواد البديلــة إلصـالح األســنان.   -١٤

في إطار شراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة تعكف المنظمة على تنفيذ عدة مشاريع تجريبيـة للـتخلص النهـائي و 
  من استعمال ملغم األسنان.

  
وتنشـــر المنظمـــة المـــواد التدريبيـــة للعـــاملين الصـــحيين، وتصـــدر اإلرشـــادات مـــن أجـــل تحديـــد المجموعـــات   -١٥

  ق، وتضع بروتوكوالت لرصد تعرض اإلنسان للزئبق.السكانية المعرضة لمخاطر التعرض للزئب
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كما أن األمانة تقدم الدعم إلى الدول األعضاء في تحري فاشيات األمـراض الناجمـة عـن التعـرض للزئبـق   -١٦
  والتصدي لها، وتنشئ مراكز معلومات السموم.

  
  الكيميائية تحالفات تعزيز الصحة والبيئة ومشاركة قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد

  
لتنفيــذ اتفاقيــة ميناماتــا يلــزم أن يتعــاون قطــاع الصــحة وقطــاع البيئــة، علــى المســتوى الــوطني، بغيــة تحقيــق   -١٧

إمكانات االتفاقية بالكامل من أجل حماية صحة اإلنسان. وعلى المستوى الدولي من الضروري تعزيز التعاون بـين 
للبيئــة. وســيلزم أيضــًا أن تعمــل المنظمــة مــع الهيئــات المعنيــة فــي منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم المتحــدة 

منظومــــة األمــــم المتحــــدة. وســــتتيح المشــــاركة المتعــــددة القطاعــــات الفرصــــة لتعزيــــز الترتيبــــات المؤسســــية المتعــــددة 
ي يمكـن القطاعات ال فيما يتعلق بالزئبق فقط ولكن من أجـل إدارة المـواد الكيميائيـة عمومـًا. وعلـى المسـتوى اإلقليمـ

أن توفر األعمال الصحية والبيئية المشتركة بين الوزارات نقطة انطالق لإلجراءات الفعالة المشتركة بين القطاعات 
بشــأن المــواد الكيميائيــة. أمــا علــى المســتوى الــدولي فــإن إنشــاء جمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة، بوصــفها هيئــة اإلدارة 

ات العضـــوية العالميـــة، يتـــيح فرصـــة أخـــرى لتعزيـــز الصـــحة فـــي السياســـات التابعـــة لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة ذ
  البيئية.

  
إن الزئبق واحـد مـن عـدة مـواد كيميائيـة التـي تثيـر قلقـًا كبيـرًا فـي مجـال الصـحة. ومـا زال يحـدث التعـرض   -١٨

المـواد الكيميائيـة الذي يمكن الوقاية منـه للرصـاص والمـواد المسـرطنة ومبيـدات اآلفـات الشـديدة الخطـر وغيرهـا مـن 
والخطــرة. ويــؤدي هــذا التعــرض إلــى عــبء مرضــي كبيــر وٕالــى الطلــب الكبيــر علــى الــنظم الصــحية. وفــي الوثيقــة 

حزيـــران/  ٢٢-٢٠الختاميـــة الصـــادرة عـــن مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة (ريـــو دي جـــانيرو، البرازيـــل، 
تـم اإلعـراب عـن القلـق مـن أن العديـد مـن البلـدان  ١و إليـه")، والتي تحمل عنوان "المستقبل الذي نصب٢٠١٢ يونيو

تنقصــه القــدرة الالزمــة لــإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة، وطالبــت ببــذل المزيــد مــن الجهــود لتعزيــز العمــل مــن أجــل 
ومـات تحسين القدرات، بوسائل منها إقامة الشراكات وتقديم المساعدة التقنية وتحسين هياكل الحوكمة. وأكـدت الحك

مجــددًا علــى هــدفها المتمثــل فــي تحقيــق اإلدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة طيلــة دورة حياتهــا وللنفايــات الخطــرة بســبل 
مـن اآلثـار البالغــة الضـرر بصـحة البشـر والبيئـة، علــى  ٢٠٢٠تـؤدي إلـى التقليـل إلـى أدنـى حــد ممكـن بحلـول عـام 

  النحو المبين في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ.
  

ام الـــدول األعضـــاء فـــرص عديـــدة للحـــد مـــن التعـــرض للمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة أو للقضـــاء علـــى هـــذا وأمـــ  -١٩
بشـأن  ١٥-٥٩ج ص عالتعرض، بما في ذلك تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة. وفـي القـرار 

انــب الخاصــة بالصــحة فــي الســالمة هــذه المســألة حثــت جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء علــى المراعــاة التامــة للجو 
الكيميائية لدى تنفيذ النهج االستراتيجي، وعلى المشاركة في األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية لهـذا الغـرض، بمـا 
في ذلك المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائيـة. واسـتراتيجية تعزيـز مشـاركة قطـاع الصـحة فـي تنفيـذ الـنهج 

 ٢١-١٧والتــي اعتمــدها المــؤتمر الــدولي المعنــي بــإدارة المــواد الكيميائيــة فــي دورتــه الثالثــة (نيروبــي،  االســتراتيجي،
  ٢) تحدد مختلف اإلجراءات في هذا الصدد.٢٠١٢أيلول/ سبتمبر 

  
ونــدعو الــدول األعضــاء إلــى المشــاركة فــي شــبكة المنظمــة لتقــدير المخــاطر الكيميائيــة، التــي أنشــئت فــي   -٢٠
اعترافـًا بالحاجـة إلـى تعزيـز الجهـود العالميــة المبذولـة مـن أجـل تبـادل الخبـرات بشـأن تقــدير  ٢٠١٣يـو تمـوز/ يول ١

وٕادارة المخــاطر ذات الصــلة بــالتعرض للمــواد الكيميائيــة الخطــرة. وتتمثــل أهــدافها الرئيســية فــي تــوفير منتــدى لتبــادل 
                                                           

١   http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf ،  
  ).٢٠١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ١(تم االطالع في 

  .ICCM III/4 in SAICM/ICCM.3/24القرار  SAICM/ICCM.3/24الوثيقة    ٢
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يـه، والمسـاعدة علـى تحديـد المخـاطر المسـتجدة علـى المعلومات العلمية والتقنية، وتيسير بنـاء القـدرات والمسـاهمة ف
 صحة اإلنسان من المواد الكيميائية.

  
قرر مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الـتخلص التـدريجي مـن اسـتخدام الرصـاص  ٢٠٠٢وفي عام   -٢١

اتخــذها برنــامج فــي الطــالءات. والتحــالف العــالمي للــتخلص مــن الرصــاص فــي الطــالء عبــارة عــن مبــادرة مشــتركة 
األمـم المتحـدة للبيئــة ومنظمـة الصــحة العالميـة عقــب صـدور قـرار عــن المـؤتمر الــدولي الثـاني المعنــي بـإدارة المــواد 

وتؤيد أمانة منظمة الصحة العالمية تشجيع المؤتمر الدولي الثالث لكل الحكومات ومنظمـات المجتمـع  ١الكيميائية.
  ٢تحقيق هدف التحالف العالمي. المدني والقطاع الخاص على المساهمة في

  
لـــإلدارة  ٢٠٢٠ولتوجيــه العمــل الــذي تضــطلع بـــه األمانــة والــدول األعضــاء مــن أجـــل تحقيــق هــدف عــام   -٢٢

السليمة للمواد الكيميائية تقترح األمانة التشاور مع الدول األعضاء بشأن تحديـد مجموعـة مـن اإلجـراءات األساسـية 
  ذات األولوية لقطاع الصحة.

  
  

  راء المطلوب من المجلس التنفيذياإلج
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء إرشاداته بشأن االقتراح الخاص بالمشاورات.  -٢٣
  
  
  

=     =     =  

                                                           
  بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة، الفرع باء، الرصاص في الطالء. ٢/٤لقرار ا SAICM/ICCM.2/15لوثيقة ا   ١
  باء، الرصاص في الطالء.بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة، الفرع  ٣/٢لقرار ا SAICM/ICCM.3/24الوثيقة    ٢


