
 
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٣

  EB134.R5    من جدول األعمال ٦-٨البند 
  
  
  للزئبقاآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعّرض   

  ووزاراتومركباته: دور منظمة الصحة العالمية 
  الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
  

  المجلس التنفيذي،

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

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  لصحة العالمية السابعة والستون،جمعية ا

الفــم: خطــة عمــل بشــأن صــحة  ١٧-٦٠ج ص عإذ تشــير إلــى قــرارات جمعيــة الصــحية العالميــة 
بشــأن تحســـين الصـــحة مـــن خـــالل تصـــريف  ٢٥-٦٣ج ص عترويجيــة والوقايـــة المتكاملـــة مـــن األمـــراض و

بشـــأن الـــنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد  ١٥-٥٩ج ص عالنفايـــات بطـــرق مأمونـــة وســـليمة بيئيـــًا و
اعتمــده  الــذياســتراتيجية تعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي الكيميائيــة، وكــذلك 

  المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثالثة؛

المــــواد التــــي قــــد تشــــكلها  لتحــــدياتلحية التعامــــل بفعاليــــة مــــع الجوانــــب الصــــوٕاذ تعتــــرف بأهميــــة 
النسـاء صوصـًا مـنهم لى الفئـات الضـعيفة مـن السـكان، وخعسيما ، والالزئبقها الكيميائية والنفايات، بما في

  خاللهم؛، وعلى أجيال المستقبل من واألطفال

لختاميـة الوثيقة االمنصوص عليها في  التنمية المستدامةة بشأن دالمتجدّ  وٕاذ تشير إلى االلتزامات
مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة عـــن  ٢٠١٢والصـــادرة فـــي حزيـــران/ يونيـــو  ه"صـــبو إليـــ"المســـتقبل الـــذي نالمعنونـــة 

الصــحة فــي بشــأن دمــج  ٢٠١٠الصــادر فــي عــام عــن بيــان أديليــد  فضــالً ، ٢٠للتنميــة المســتدامة ريــو +
وثّـق فـي هلسـنكي و  ٢٠١٣عام د قِ تعزيز الصحة الذي عُ الثامن بشأن  جميع السياسات، والمؤتمر العالمي

  صحة؛بالالسكان وعبرها جميعًا لكي يتمتع بين القطاعات عرى التعاون 

                                                      
 .١٣٤/٢٣م تالوثيقة     ١
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متعـدد األطـراف بشـأن الزئبـق جديد نص اتفاق بيئي وضع المفاوضات حول بأن  حيط علماً توٕاذ 
وهـي ، بشـأن الزئبـقميناماتـا  اعتمـاد اتفاقيـةوتمخضـت عـن  ٢٠١٣أكتـوبر تشـرين األول/ فـي قد اختُِتمـت 

ذات الصـلة، وأن مـن األحكـام  عـن غيرهـا ادة محددة بشـأن الجوانـب الصـحية، فضـالً مرة ُتدرج فيها م أول
قبـل ، مـن قتضـاءتتطلب اتخاذ إجراءات، حسـب االسالتزامات معينة على الدول األطراف تفرض االتفاقية 

قــاييس التــدريجي مــن مالــتخلص هــا القطاعــات المختصــة، بمــا فيســائر إلــى جنــب مــع  جنبــاً  ةقطــاع الصــح
ــــدم تصــــديرها بحلــــول أو اســــتيرادها أو عــــن طريــــق حظــــر تصــــنيعها  الحــــرارة الزئبقيــــة ومقــــاييس ضــــغط ال

تفتـــيح البشــــرة صـــوابين  بمـــا فـــي ذلــــك، الحاويـــة علـــى الزئبــــقمـــن مستحضـــرات التجميــــل و   ،٢٠٢٠ عـــام
النهــائي علــى الزئبــق، والتــدابير الواجــب اتخاذهــا للــتخلص المطهــرات الموضــعية الحاويــة مــن و  ،والكريمــات

مزاولـي تعـّرض بشـأن ة موميـصـحة العالاسـتراتيجيات سنان الذي ُيضـاف إليـه الزئبـق، ووضـع ملغم األمن 
  ؛للزئبق مناجم الذهب ومجتمعاتهمالعاملين على نطاق ضّيق في الحرفية و المهن 

 نبعاثـاتاالالبيئة من اإلنسان و حماية صحة هو زئبق البشأن أن هدف اتفاقية ميناماتا تذّكر بوٕاذ 
  مركباته؛و واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق 

يلــي:  القيــام بمــا شــجع األطــراف علــىتالزئبــق بشــأن وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اتفاقيــة ميناماتــا 
للخطـــر  التشــجيع علــى وضـــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبـــرامج ترمــي إلـــى تحديــد فئــات الســـكان المعرضــة (أ)

وحمايتهم، والسـيما الفئـات الضـعيفة مـنهم، والتـي قـد تشـمل اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة صـحية علميـة األسـس 
فيما يتعلق بالتعّرض للزئبق ومركباته، وتحديد أهداف بشـأن الحـد مـن التعـّرض للزئبـق، حسـب االقتضـاء، 

التشــجيع  ت المعنيــة؛ (ب)وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة قطــاع الصــحة العموميــة وســواه مــن القطاعــا
ــــه؛  ــــي للزئبــــق ومركبات ــــة األســــس بشــــأن التعــــّرض المهن ــــة علمي ــــة ووقائي ــــرامج تثقيفي ــــذ ب ــــى وضــــع وتنفي عل

تعزيز خدمات الرعاية الصحية المالئمة لوقاية فئات السكان المتضررة من التعّرض للزئبـق ومركباتـه  (ج)
ة والمهنيـة الصـحية وتعزيزهـا، حسـب االقتضـاء، إنشاء القـدرات المؤسسـي(د) وعالج تلك الفئات ورعايتها؛ 

للوقايــة مــن األخطــار الصــحية الناجمــة عــن التعــّرض للزئبــق ومركباتــه وتشــخيص تلــك األخطــار وعالجهــا 
  ورصدها؛

ينبغـي لمـؤتمر األطـراف، فـي معـرض ه الزئبق تنص على أنـبشأن وٕاذ تالحظ أن اتفاقية ميناماتا 
تشاور ويتعاون ويوّثق عرى تعاونه وتبادلـه للمعلومـات مـع المنظمـة بحثه لألنشطة المتعلقة بالصحة، أن ي

  ة، حسب االقتضاء؛المعنيالدولية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ومنظمة العمل 

مختلـف تحضـيرية خـالل المفاوضـات وتحليـل  عمـالوٕاذ تعرب عن شكرها للمنظمـة علـى إنجـاز أ
بــذل جهــود إضــافية أو جديــدة يلــزم ل وتحديــد المجــاالت التــي عــن تحليــ المخــاطر والبــدائل المتاحــة، فضــالً 

األخــرى  الجهــودمواصــلة مزيــد مــن التحليــل و ال، وتشــجيع بشــأن الزئبــق ، فــي إطــار اتفاقيــة ميناماتــابشــأنها
  ،حسبما قد تقتضيه الحاجة

باالعتماد الرسمي من جانب الدول األعضاء في اتفاقيـة ميناماتـا بشـأن الزئبـق فـي تشـرين  ترحب  -١
  ؛٢٠١٣األول/ أكتوبر 
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  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاءتشجع   -٢

ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق توقيـــع اتفاقيـــة أن تتخـــذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير محليـــة لإلســـراع فـــي   )١(
تصـدي يًا على الصعيد الـدولي للقانونملزمة تدابير ي اتفاقية تحّدد وهوتنفيذها، والمصادقة عليها 

  البيئة؛على على صحة اإلنسان و ه خاطر الزئبق ومركباتمل

ميناماتــا بشــأن بنشــاط فــي الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لتنفيــذ اتفاقيــة أن تشــارك   )٢(
  ؛الزئبق

استعماالته في في سياق  هللزئبق ومركباتلتعّرض المتعلقة باالجوانب الصحية أن تعالج   )٣(
لوقايــة منهــا أو عالجهــا مــن نبغــي ااآلثــار الصــحية الســلبية التــي يكــذلك ســائر ، و ةقطــاع الصــح

  دورة حياتها؛ه طوال خالل ضمان اإلدارة السليمة للزئبق ومركبات

نفيـذ اتفاقيـة في سياق ت موميةبين البيئة والصحة العالقائمة العالقة المتبادلة أن تعترف ب  )٤(
  التنمية المستدامة؛تحقيق و  بشأن الزئبق ميناماتا

خدمات الرعاية الصحية المالئمة لوقاية فئات السكان المتضـررة مـن التعـّرض ز تعزّ أن   )٥(
 للزئبـــق ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا، بوســـائل منهـــا وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة لتبـــادل

فئـــات المعرضـــة للخطـــر مثـــل األطفـــال والنســـاء فـــي ســـن تســـتهدف ال المخـــاطر المعلومـــات عـــن
  ؛اإلنجاب والسيما النساء الحوامل

وزارات كــــل مــــن ين وزارات الصــــحة ووزارات البيئــــة، و بــــتعــــاون أن تكفــــل توثيــــق عــــرى ال  )٦(
والـــوزارات األخـــرى المســـؤولة عـــن تنفيـــذ جوانـــب اتفاقيـــة  ،العمـــل والصـــناعة واالقتصـــاد والزراعـــة

  الزئبق؛بشأن ميناماتا 

التعـــّرض للزئبـــق ناجمـــة عـــن تبـــادل المعلومـــات الوبائيـــة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية ال) أن تســـّهل ٧(
، حسـب المعنيـةمنظمة وغيرها من المنظمات المع العرى تعاون وثيق سياق في وذلك  ،هومركبات

  االقتضاء؛

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٣

لــــدول األعضــــاء بشــــأن إســــداء المشــــورة إلــــى االجهــــود التــــي تبــــذلها المنظمــــة أن يســــّهل   )١(
مــا يخــص الزئبــق فيبشــأن تنفيــذ اتفاقيــة ميناماتــا علــى لمســاعدتها الــالزم  التقنــي وتزويــدها بالــدعم

وذلــك تعزيـــزًا منظمـــة، عمــل البمــا يتفـــق مــع برنـــامج و جميــع الجوانــب الصـــحية المتصــلة بـــالزئبق 
  ؛وحمايتهاصحة اإلنسان ل

وتنفيــذ اســتراتيجيات وبــرامج ترمــي إلــى لوضــع بالــدعم الــالزم الــدول األعضــاء أن يــزّود   )٢(
تحديد فئات السكان المعرضة للخطر وحمايتهم، والسيما الفئـات الضـعيفة مـنهم، والتـي قـد تشـمل 

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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ــالتعّرض للزئبــق ومركباتــه، وتحديــد  اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة صــحية علميــة األســس فيمــا يتعلــق ب
تعــّرض للزئبــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة أهــداف بشــأن الحــد مــن ال

  ؛قطاع الصحة والقطاعات المعنية األخرى

بشـــأن  ميناماتـــاالتفاقيـــة التعـــاون مـــع لجنـــة التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة أن يوثّـــق عـــرى   )٣(
دة خاصــة برنــامج األمــم المتحــو األخــرى، الدوليــة والهيئــات مــؤتمر األطــراف والمنظمــات و  الزئبــق

بشــأن لتقــديم الــدعم الكامــل لتنفيــذ الجوانــب المتعلقــة بالصــحة مــن اتفاقيــة ميناماتــا للبيئــة، وذلــك 
التقـدم المحـرز بمعلومـات عـن ألطـراف التفـاوض الحكوميـة الدوليـة ومـؤتمر الجنـة وتزويـد  الزئبق

  في هذا الصدد.
  

  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣الجلسة الثامنة، 
  ٨جزة// المحاضر المو ١٣٤م ت
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