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  للزئبق تعّرضاآلثار الصحية العمومية المترتبة على ال
  ووزاراتدور منظمة الصحة العالمية  ومركباته:

  في تنفيذ اتفاقية ميناماتا الصحة العمومية
  
  

  رجنتين وكولومبيا وكوستاريكامشروع قرار مقترح من األ 
  وٕاكوادور وليبيا وبنما وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي

  
  

  المجلس التنفيذي،

للزئبــق ومركباتــه: دور  تعــّرضالخــاص باآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التقريــر نظــر فــي البعــد ال
  ١،منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  :عتماد القرار التاليجمعية الصحة العالمية السابعة والستين با يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

 بشــأن ١٧-٦٠ج ص عجمعيــة الصــحية العالميــة  قــراراتإذ تشــير إلــى    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
بشـأن تحسـين الصـحة  ٢٥-٦٣ج ص عالفم: خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض وصحة 

ـــًا  بشـــأن الـــنهج االســـتراتيجي  ١٥-٥٩ج ص عومـــن خـــالل تصـــريف النفايـــات بطـــرق مأمونـــة وســـليمة بيئي
اســــتراتيجية تعزيــــز مشــــاركة قطــــاع الصــــحة فــــي تنفيــــذ الــــنهج لــــإلدارة الدوليــــة للمــــواد الكيميائيــــة، وكــــذلك 

  اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثالثة؛ الذياالستراتيجي 

التـي  لتحـدياتلالتعامل بفعالية مع الجوانـب الصـحية ٕاذ تعترف بأهمية و    من الديباجة ٢ الفقرة
، لـــى الفئـــات الضـــعيفة مـــن الســـكانعســـيما ، والالزئبـــقهـــا المـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات، بمـــا فيا شـــكلهقـــد ت
  ؛خاللهم ، وعلى أجيال المستقبل منالنساء واألطفالصوصًا منهم وخ

المنصـوص  التنميـة المسـتدامةة بشـأن دالمتجـدّ  وٕاذ تشـير إلـى االلتزامـات   من الديباجة ٣الفقرة 
عـن  ٢٠١٢الصـادرة فـي حزيـران/ يونيـو و  ه"صـبو إليـ"المستقبل الـذي نالمعنونة الوثيقة الختامية عليها في 

بشـأن  ٢٠١٠فـي عـام الصـادر عـن بيـان أديليـد  فضالً ، ٢٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +
 ٢٠١٣عـام د ِقـتعزيـز الصـحة الـذي عُ الثـامن بشـأن  والمـؤتمر العـالمي، صحة في جميـع السياسـاتالدمج 
  صحة؛بالالسكان يتمتع لكي وعبرها جميعًا بين القطاعات عرى التعاون وّثق و  لسنكيفي ه

                                                           
 .١٣٤/٢٣م تالوثيقة     ١
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جديــد نــص اتفــاق بيئــي وضــع المفاوضــات حــول بــأن  حــيط علمــاً توٕاذ    مــن الديباجــة ٤الفقــرة 
 اعتمـاد اتفاقيـةوتمخضـت عـن  ٢٠١٣أكتـوبر تشـرين األول/ في قد اختُِتمت متعدد األطراف بشأن الزئبق 

مـن  عن غيرها ، فضالً ادة محددة بشأن الجوانب الصحيةُتدرج فيها ممرة  أولوهي ، بشأن الزئبقميناماتا 
تتطلب اتخـاذ إجـراءات، سـالتزامات معينة علـى الـدول األطـراف تفرض ، وأن االتفاقية ذات الصلةاألحكام 
التخلص ها ، بما فيالقطاعات المختصةسائر إلى جنب مع  جنباً  ةقطاع الصح قبل، من قتضاءاال حسب

مـن مستحضـرات التجميـل  اً الـتخلص تـدريجيو  ،الحـرارة الزئبقيـة ومقـاييس ضـغط الـدمقاييس التدريجي من م
ــــى الزئبــــق ــــيح البشــــرة والكريمــــاتصــــوابين ومنهــــا ، الحاويــــة عل ــــتخلص التــــدريجي مــــن و  ،تفت المطهــــرات ال
ســـنان الـــذي ملغـــم األمـــن النهـــائي ، والتـــدابير الواجـــب اتخاذهـــا للـــتخلص علـــى الزئبـــقالموضـــعية الحاويـــة 
العـاملين الحرفيـة و مزاولـي المهـن  تعـّرضبشـأن ة موميصحة العالاستراتيجيات ووضع  ،ُيضاف إليه الزئبق

  ؛للزئبق مناجم الذهب ومجتمعاتهمعلى نطاق ضّيق في 

ــرة  ــا أن هــدف تــذّكر بــوٕاذ    الديباجــةمــن  ٥الفق حمايــة صــحة هــو الزئبــق بشــأن اتفاقيــة مينامات
  مركباته؛و لزئبق لبشرية المنشأ لاواإلطالقات  نبعاثاتاالالبيئة من اإلنسان و 

األطـراف  شـجعتالزئبـق بشـأن اتفاقيـة ميناماتـا وٕاذ تضع في اعتبارهـا أن    من الديباجة ٦الفقرة 
السـكان فئـات يلـي: (أ) التشـجيع علـى وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج ترمـي إلـى تحديـد  القيام بمـا على

تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية ، والسيما الفئات الضعيفة منهم، والتي قد وحمايتهم لخطرل المعرضة
، للزئبــق تعــّرضبشــأن الحــد مــن الاف للزئبــق ومركباتــه، وتحديــد أهــد تعّرضفيمــا يتعلــق بــالاألســس لميــة ع

بمشاركة قطاع الصحة العمومية وسواه من القطاعات المعنيـة؛  ف الجمهور، وذلكحسب االقتضاء، وتثقي
المهنـــي للزئبـــق  تعـــّرضالتشـــجيع علـــى وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج تثقيفيـــة ووقائيـــة علميـــة األســـس بشـــأن ال (ب)

 تعـــّرضالمتضـــررة مـــن الالســـكان وقايـــة فئـــات تعزيـــز خـــدمات الرعايـــة الصـــحية المالئمـــة لومركباتـــه؛ (ج) 
وتعزيزهــا،  القــدرات المؤسســية والمهنيــة الصــحيةإنشــاء (د) ؛ ه وعــالج تلــك الفئــات ورعايتهــاللزئبــق ومركباتــ

ــ تعــّرضللوقايــة مــن األخطــار الصــحية الناجمــة عــن الحســب االقتضــاء،  تلــك  وتشــخيصه للزئبــق ومركبات
  األخطار وعالجها ورصدها؛

ينبغـــي ه الزئبـــق تـــنص علـــى أنـــبشـــأن حـــظ أن اتفاقيـــة ميناماتـــا وٕاذ تال   مـــن الديباجـــة ٧الفقـــرة 
ق عـرى تعاونـه لمؤتمر األطراف، في معرض بحثـه لألنشـطة المتعلقـة بالصـحة، أن يتشـاور ويتعـاون ويوثّـ

ة، المعنيـــالدوليــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة األخـــرى منظمـــة ومنظمـــة العمـــل الوتبادلــه للمعلومـــات مـــع 
  حسب االقتضاء؛

ــرة  تحضــيرية خــالل  عمــالأإنجــاز ة علــى منظمــللوٕاذ تعــرب عــن شــكرها    مــن الديباجــة ٨الفق
بذل يلزم عن تحليل وتحديد المجاالت التي  المخاطر والبدائل المتاحة، فضالً مختلف المفاوضات وتحليل 

 الجهـودمواصـلة و  مزيـد مـن التحليـلال، وتشـجيع ، في إطـار اتفاقيـة ميناماتـابشأنهاجهود إضافية أو جديدة 
  ،ما قد تقتضيه الحاجةحسباألخرى 

فـي اتفاقيـة ميناماتـا الـدول األعضـاء باالعتمـاد الرسـمي مـن جانـب  ترحـب   -١) من المنطوق ١الفقرة (
  ؛٢٠١٣ بشأن الزئبق في تشرين األول/ أكتوبر
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  ما يلي:القيام ب على ١الدول األعضاءتشجع    -٢) من المنطوق ٢الفقرة (

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

  البيئة؛على على صحة اإلنسان و ه خاطر الزئبق ومركباتمل

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

ته في عماالاستفي سياق  هللزئبق ومركبات تعّرضلالمتعلقة باالجوانب الصحية أن تعالج   )٣(
مــن  لوقايــة منهــا أو عالجهــانبغــي االتــي ياآلثــار الصــحية الســلبية كــذلك ســائر ، و ةقطــاع الصــح

  ؛حياتهادورة ه طوال خالل ضمان اإلدارة السليمة للزئبق ومركبات

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

 تعـّرضالمتضـررة مـن الخدمات الرعاية الصحية المالئمة لوقاية فئات السكان ز تعزّ أن   )٥(
للزئبــــق ومركباتــــه وعــــالج تلــــك الفئــــات ورعايتهــــا، بوســــائل منهــــا تــــوفير معلومــــات إرشــــادية عــــن 

 المعلومـــات عـــن ووضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة لتبـــادلاســـتهالك األســـماك علـــى الصـــعيد الـــوطني 
  المخاطر؛

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

  الزئبق؛بشأن ميناماتا 

للزئبـــق  تعـــّرضالناجمـــة عـــن تبـــادل المعلومـــات الوبائيـــة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية الأن تســـّهل ) ٧(
، حسـب المعنيـةلمنظمات وغيرها من امنظمة المع العرى تعاون وثيق سياق في وذلك  ،هومركبات

  االقتضاء؛

  المدير العام ما يلي: منتطلب    -٣ )من المنطوق ٣الفقرة (

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

صــحة تعزيــزًا لوذلــك ، منظمــةعمــل البمــا يتفــق مــع برنــامج و الجوانــب الصــحية المتصــلة بــالزئبق 
  ؛وحمايتهااإلنسان 

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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ــال للزئبــق ومركباتــه، وتحديــد  تعّرضاعتمــاد مبــادئ توجيهيــة صــحية علميــة األســس فيمــا يتعلــق ب
ف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة للزئبــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــ تعــّرضأهــداف بشــأن الحــد مــن ال

  ؛األخرى القطاعات المعنيةو قطاع الصحة 

مــؤتمر و  ميناماتــاالتفاقيــة التعــاون مــع لجنــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة أن يوثّــق عــرى   )٣(
لتقـديم خاصة برنامج األمم المتحدة للبيئة، وذلك و األخرى، الدولية والهيئات األطراف والمنظمات 

ــا  لجنــة وتزويــد  الزئبــقبشــأن الــدعم الكامــل لتنفيــذ الجوانــب المتعلقــة بالصــحة مــن اتفاقيــة مينامات
  التقدم المحرز في هذا الصدد.بمعلومات عن ألطراف التفاوض الحكومية الدولية ومؤتمر ا
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