
 
  
  
  
  
  
 

  ١١-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.11    من جدول األعمال ٥-١٤البند 
  
  
  

  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق 
  دور منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة  ومركباته:

  العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  
  

  ،ية الصحة العالمية السابعة والستونجمع

الخــاص باآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعــّرض للزئبــق ومركباتــه: دور تقريــر نظــر فــي البعــد ال
  ١؛منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

الفــم: خطــة عمــل ترويجيــة ن صــحة بشــأ ١٧-٦٠ج ص عوٕاذ تشــير إلــى قــرارات جمعيــة الصــحية العالميــة 
بشأن تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق مأمونة  ٢٥-٦٣ج ص عوالوقاية المتكاملة من األمراض و

اسـتراتيجية تعزيـز بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميائيـة، وكـذلك  ١٥-٥٩ج ص عوسليمة بيئيًا و
النهج االستراتيجي الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإدارة المـواد الكيميائيـة فـي مشاركة قطاع الصحة في تنفيذ 

  دورته الثالثة؛

المـــواد الكيميائيـــة التـــي قـــد تشـــكلها  لتحـــدياتلالتعامـــل بفعاليـــة مـــع الجوانـــب الصـــحية وٕاذ تعتـــرف بأهميـــة 
، وعلــى النســاء واألطفــالصوصــًا مــنهم لــى الفئــات الضــعيفة مــن الســكان، وخعالزئبــق، والســيما هــا والنفايــات، بمــا في

  خاللهم؛أجيال المستقبل من 

الوثيقة الختامية المعنونـة المنصوص عليها في  التنمية المستدامةة بشأن دالمتجدّ  وٕاذ تشير إلى االلتزامات
 مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامةعـــن  ٢٠١٢والصـــادرة فـــي حزيـــران/ يونيـــو  ه"صـــبو إليـــ"المســـتقبل الـــذي ن

الصــحة فــي جميــع السياســات، والمــؤتمر بشــأن دمــج  ٢٠١٠الصــادر فــي عــام عــن بيــان أديليــد  فضــالً ، ٢٠+ ريــو
وعبرهـا بـين القطاعـات وّثق عرى التعاون في هلسنكي و  ٢٠١٣عام د قِ تعزيز الصحة الذي عُ الثامن بشأن  العالمي

  صحة؛بالالسكان جميعًا لكي يتمتع 

قـــد متعـــدد األطـــراف بشـــأن الزئبـــق جديـــد نـــص اتفـــاق بيئـــي وضـــع  المفاوضـــات حـــولبـــأن  حــيط علمـــاً توٕاذ 
مـــرة  أولوهـــي بشـــأن الزئبـــق، ميناماتـــا  اعتمـــاد اتفاقيـــةوتمخضـــت عـــن  ٢٠١٣أكتـــوبر تشـــرين األول/ فـــي اختُِتمـــت 

ذات الصـلة، األحكـام  مـن عـن غيرهـا فضـالً  الصـحة،ادة محـددة بشـأن يتضمن فيهـا اتفـاق بيئـي متعـدد األطـراف مـ
قطــاع قبــل ، مــن قتضــاءتتطلب اتخــاذ إجــراءات، حســب االســالتزامــات معينــة علــى األطــراف تفــرض يــة وأن االتفاق
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الحــرارة الزئبقيــة قــاييس الــتخلص التــدريجي مــن مهــا القطاعــات المختصــة، بمــا فيســائر إلــى جنــب مــع  جنبــاً  ةالصــح
مـن مستحضـرات و  ،٢٠٢٠ عن طريـق حظـر تصـنيعها أو اسـتيرادها أو تصـديرها بحلـول عـام ومقاييس ضغط الدم

المطهــرات الموضــعية الحاويــة مــن و  ،تفتــيح البشــرة والكريمــاتبمــا فــي ذلــك صــوابين ، الحاويــة علــى الزئبــقالتجميــل 
ســـنان الـــذي ُيضـــاف إليـــه الزئبـــق، ووضـــع ملغـــم األالنهـــائي مـــن علـــى الزئبـــق، والتـــدابير الواجـــب اتخاذهـــا للـــتخلص 

منـاجم الـذهب العـاملين علـى نطـاق ضـّيق فـي الحرفيـة و المهـن  مزاوليتعّرض بشأن ة موميصحة العالاستراتيجيات 
  ؛للزئبق ومجتمعاتهم

 نبعاثـــاتاالالبيئـــة مـــن اإلنســـان و حمايـــة صـــحة هـــو الزئبـــق بشـــأن أن هـــدف اتفاقيـــة ميناماتـــا تـــذّكر بـــوٕاذ 
  مركباته؛و واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق 

التشـجيع  يلـي: (أ) القيـام بمـا شـجع األطـراف علـىتق الزئبـبشـأن وٕاذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية ميناماتا 
على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تحديد فئـات السـكان المعرضـة للخطـر وحمـايتهم، والسـيما الفئـات 
ـــة األســـس فيمـــا يتعلـــق بـــالتعّرض للزئبـــق  ـــادئ توجيهيـــة صـــحية علمي الضـــعيفة مـــنهم، والتـــي قـــد تشـــمل اعتمـــاد مب

أهــداف بشــأن الحــد مــن التعــّرض للزئبــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة  ومركباتــه، وتحديــد
التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية علمية  قطاع الصحة العمومية وسواه من القطاعات المعنية؛ (ب)

لمالئمـة لوقايـة فئـات السـكان تعزيز خدمات الرعاية الصـحية ا األسس بشأن التعّرض المهني للزئبق ومركباته؛ (ج)
المتضـــررة مـــن التعـــّرض للزئبـــق ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا؛ (د) إنشـــاء القـــدرات المؤسســـية والمهنيـــة 
الصــــحية وتعزيزهــــا، حســــب االقتضــــاء، للوقايــــة مــــن األخطــــار الصــــحية الناجمــــة عــــن التعــــّرض للزئبــــق ومركباتــــه 

  وتشخيص تلك األخطار وعالجها ورصدها؛

ينبغــي لمــؤتمر األطــراف، فــي معــرض بحثــه ه الزئبــق تــنص علــى أنــبشــأن تالحــظ أن اتفاقيــة ميناماتــا  وٕاذ
لألنشطة المتعلقة بالصحة، أن يتشاور ويتعاون ويوّثق عرى تعاونه وتبادله للمعلومات مع المنظمة ومنظمة العمـل 

  ة، حسب االقتضاء؛المعنيالدولية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى 

المخـــاطر  مختلـــفخـــالل المفاوضـــات وتحليـــل  وٕاذ تعـــرب عـــن شـــكرها لألمانـــة علـــى أعمالهـــا التحضـــيرية
، فــي إطــار بشــأنهاجديــدة  أو بــذل جهــود إضــافيةيلــزم عــن تحليــل وتحديــد المجــاالت التــي  والبــدائل المتاحــة، فضــالً 

  حسبما قد تقتضيه الحاجة،خرى األ الجهودمواصلة مزيد من التحليل و ال، وتشجيع بشأن الزئبق اتفاقية ميناماتا

باالعتمــــاد الرســــمي مــــن جانــــب األطــــراف فــــي اتفاقيــــة ميناماتــــا بشــــأن الزئبــــق فــــي تشــــرين األول/  ترحــــب  -١
  ؛٢٠١٣ أكتوبر

  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاءتشجع   -٢

والمصــادقة ميناماتــا بشــأن الزئبــق توقيــع اتفاقيــة أن تتخــذ مــا يلــزم مــن تــدابير محليــة لإلســراع فــي   )١(
خــاطر الزئبــق متصــدي ليــًا علــى الصــعيد الــدولي للقانونملزمــة تــدابير وهــي اتفاقيــة تحــّدد وتنفيــذها، عليهــا 
  البيئة؛على على صحة اإلنسان و ه ومركبات

  ؛ميناماتا بشأن الزئبقبنشاط في الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لتنفيذ اتفاقية أن تشارك   )٢(

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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قطــاع اسـتعماالته فــي فـي ســياق  هلتعّرض للزئبــق ومركباتــالمتعلقــة بـاب الصـحية الجوانــأن تعـالج   )٣(
لوقايـــة منهـــا أو عالجهـــا مـــن خـــالل ضـــمان نبغـــي ااآلثـــار الصـــحية الســـلبية التـــي يكـــذلك ســـائر ، و ةالصــح

  دورة حياتها؛ه طوال اإلدارة السليمة للزئبق ومركبات

 فـي سـياق تنفيـذ اتفاقيـة ميناماتـا موميةة والصحة العبين البيئالقائمة العالقة المتبادلة أن تعترف ب  )٤(
  التنمية المستدامة؛و  بشأن الزئبق

خــدمات الرعايــة الصــحية المالئمــة لوقايــة فئــات الســكان المتضــررة مــن التعــّرض للزئبــق ز تعــزّ أن   )٥(
عـــن  ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا، بوســـائل منهـــا وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة لتبـــادل المعلومـــات

المخـــاطر تســـتهدف الفئـــات المعرضـــة للخطـــر مثـــل األطفـــال والنســـاء فـــي ســـن اإلنجـــاب والســـيما النســـاء 
  الحوامل؛

العمـل كـذلك وزارات كـل مـن ين وزارات الصـحة ووزارات البيئـة، و بـتعـاون أن تكفـل توثيـق عـرى ال  )٦(
  الزئبق؛بشأن اتفاقية ميناماتا والوزارات األخرى المسؤولة عن تنفيذ جوانب  ،والصناعة واالقتصاد والزراعة

 ،هالتعـّرض للزئبـق ومركباتـناجمة عن تبادل المعلومات الوبائية بشأن اآلثار الصحية الأن تسّهل   )٧(
  ، حسب االقتضاء؛المعنيةمنظمة وغيرها من المنظمات المع العرى تعاون وثيق سياق في وذلك 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

وتزويدها بالدعم لدول األعضاء بشأن إسداء المشورة إلى اد التي تبذلها المنظمة الجهو أن يسّهل   )١(
بمـا يتفـق و جميع الجوانب الصـحية المتصـلة بـالزئبق ما يخص الزئبق فيبشأن اتفاقية ميناماتا  التقني لتنفيذ
  ؛وحمايتهاصحة اإلنسان وذلك تعزيزًا لمنظمة، عمل المع برنامج 

وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج ترمـي إلـى تحديـد  دول األعضاء من أجل وضـعأن يقدم الدعم إلى ال  )٢(
فئات السكان المعرضة للخطـر وحمـايتهم، والسـيما الفئـات الضـعيفة مـنهم، والتـي قـد تشـمل اعتمـاد مبـادئ 
توجيهيــة صــحية علميــة األســس فيمــا يتعلــق بــالتعّرض للزئبــق ومركباتــه، وتحديــد أهــداف بشــأن الحــد مــن 

بــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة قطــاع الصــحة والقطاعــات المعنيــة التعــّرض للزئ
  ؛األخرى

مؤتمر بشأن الزئبق و  ميناماتاالتفاقية التعاون مع لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن يوّثق عرى   )٣(
لتقـديم الــدعم وذلــك  خاصـة برنــامج األمـم المتحــدة للبيئـة،و األخــرى، الدوليـة والهيئــات األطـراف والمنظمـات 

التفـاوض الحكوميـة لجنـة وتزويـد  الزئبـقبشأن الكامل لتنفيذ الجوانب المتعلقة بالصحة من اتفاقية ميناماتا 
  التقدم المحرز في هذا الصدد.بمعلومات عن ألطراف الدولية ومؤتمر ا

الُمحـرز فـي تنفيـذ تقريرًا عن التقدم  ٢٠١٧أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين في عام   )٤(
  هذا القرار.

  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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