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iv

شكر وعرفان

تود منظمة الصحة العالمية )WHO( أن تعرب عن تقديرها لكل من ساهم بجهوده في ورش العمل وظهور هذه 
المطبوعة للنور. 

إن ورش العمل والمطبوعة هي نتاج التعاون الجماعي بين العديد من موظفي منظمة الصحة العالمية من 
المكاتب اإلقليمية الستة والمقر الرئيسي إلدارة الصحة العامة والمحددات البيئية واالجتماعية للصحة وبرنامج 

صحة الفم.

تعتمد هذه المطبوعة على المخرجات الناتجة عن ورش العمل التي عقدتها المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة 
العالمية، بما في ذلك المكتب اإلقليمي ألفريقيا، والمكتب اإلقليمي لألمريكتين/منظمة الصحة للبلدان األمريكية، 
والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، والمكتب اإلقليمي األوروبي، والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمكتب 

اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ. 

إن الدعم المالي لورش العمل اإلقليمية والمقدم من حكومات اليابان وألمانيا وسويسرا هو محل تقدير وامتنان. 

Terrence	Thompson تم إعداد هذه المطبوعة وتحريرها بناًء على طلب منظمة الصحة العالمية بمعرفة
و Kuo-Benitez	LLC( Charlotte	International,	Environment	&	Water، الواليات المتحدة 

األمريكية(. 

،TRADAS	SA/NV ترجمة اللغة العربية: للحلول اللغوية 
	Avenue	Marcel	Thirylaan	79,	B-1200 بروكسل
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الحروف المختصرة 
واالختصارات

رابطة دول جنوب شرق آسيا 	 	 	ASEAN

تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق 	 	 	ASGM

مجموعة الكاريبي 	 	CARICOM

مركز التعاون 	 	 	CC

المركز اإلقليمي ألنشطة الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية 	 	 	CEHA

مرفق البيئة العالمي 	 	 	GEF

الرصد البيولوجي البشري 	 	 	HBM

تقييم ميناماتا المبدئي 	 	 	MIA

خطة العمل الوطنية 	 	 	NAP

منظمة الصحة للبلدان األمريكية 	 	 	PAHO

الدول النامية الجزرية الصغيرة 	 	 	SIDS

برنامج األمم المتحدة للبيئة 	 	 	UNEP

منظمة الصحة العالمية 	 	 	WHO



عقدت منظمة الصحة العالمية )WHO( سلسلة من ورش العمل اإلقليمية بشأن 
مشاركة القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا من أجل دعم رفع مستوى 

الوعي والربط الشبكي فيما بين وزارات الصحة لتيسير تنفيذ اتفاقية ميناماتا 
وقرار جمعية الصحة العالمية ذي الصلة. WHA67.11 )2014(. الهدف من هذا 
الكتيب هو إعالم القراء بنتائج ورش العمل، بما في ذلك التحديات والفرص التي 

تواجه السلطات الصحية في كل منطقة فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة بالصحة في 
االتفاقية، وكذلك احتياجات المساعدة الفنية. 

 .)Hg الزئبق هو عنصر موجود بشكل طبيعي في قشرة األرض )الرمز الكيميائي
ويتم إطالقه بشكل أساسي في البيئة نتيجة النشاط البشري. ويعتمد كل من سلوك 

الزئبق في البيئة ودرجة سميته بشكل كبير على حالته وشكله. وهو موجود في عدة 
أشكال: كالزئبق العنصري، ومركبات الزئبق غير العضوية والعضوية. ويعتبر 

أيضاً ملوثاً دائماً وال يمكن تفكيكه أو تحليله إلى مواد غير ضارة. وهذا يعني أنه 
بمجرد إدخال الزئبق في الدورة الحيوية في المحيط الحيوي من خالل النشاط 
البشري، فإنه ال "يختفي" مرة أخرى في الفترات الزمنية التي يمكن مقارنتها 
بالعمر البشري، وسوف يحتاج للتعامل معه )بتخزينه أو بالتخلص منه( على 

المدى الطويل. وبمجرد دخوله البيئة، يمكن أن يتحول الزئبق عن طريق البكتيريا 
إلى ميثيل الزئبق، حيث يدخل السلسلة الغذائية، وخاصة في المأكوالت البحرية.2,1   

إن كل من تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق )ASGM(، وحرق الفحم هما 
المصدران الرئيسيان النبعاثات الزئبق بشرية المنشأ في الهواء. وفي حالة حرق 

الفحم، ينبعث الزئبق لوجوده في الفحم كشوائب. أما في تعدين الذهب الحرفي 
والمحدود النطاق، يتم استخدام الزئبق عن قصد الستخراج الذهب، مما يؤدي 

إلى حدوث انبعاثات في الهواء وإطالق الزئبق في الماء والتربة أيضاً. ويستخدم 
الزئبق أيضاً في مجموعة من المنتجات والعمليات - على سبيل المثال، مقياس 
الضغط ومقاييس الحرارة، والمفاتيح الكهربائية، ومصابيح الفلورسنت، وملغم 
األسنان، والبطاريات، وإنتاج كلوريد الفينيل أحادي الجزيء، ومستحضرات 

التجميل لتفتيح البشرة.3  

تعتبر منظمة الصحة العالمية الزئبق أحد أكبر عشر مواد كيميائية أو مجموعة من 
المواد الكيميائية التي تشكل خطراً على الصحة العامة. وقد يتعرض األفراد للزئبق 
في أي من أشكاله تحت الظروف المختلفة. غير أن التعرض يحدث بشكل أساسي 

من خالل استهالك األسماك والمحاريات الملوثة بميثيل الزئبق، من خالل استنشاق 
العامل ألبخرة الزئبق العنصري أثناء العمليات الصناعية، ومن خالل استخدام 
مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة. واعتماًدا على شكل الزئبق، فقد يكون له 

تأثيرات سامة على الجهاز العصبي والهضمي والمناعي وعلى الرئتين والكليتين 
والجلد والعينين. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن ينتج التعرض لميثيل الزئبق في 
الرحم بسبب استهالك األم من المأكوالت البحرية، مما يؤثر سلًبا على نمو الدماغ 
والجهاز العصبي للطفل. كما يكون األطفال معرضين بشكل خاص للتأثيرات على 

نمو الخاليا العصبية نتيجة للتعرض للزئبق.4 

	.Mercury	Inventory	Toolkit	.)2013(	UNEP	1

	.Mercury	and	health	fact	sheet	.)2017(	WHO	2

.Global	Mercury	Assessment	2013:	sources,	emissions,	releases	and	environmental	transport	.)2013(	WHO	3

.Minamata	Convention	on	Mercury	.)2013(	UNEP		4

ومع االعتراف بأن الزئبق يشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة، وافق مجلس إدارة 
برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP( في عام 2009 على وضع صك ملزم قانوناً 

بشأن الزئبق. 

االتفاقية الناتجة هي معاهدة عالمية لحماية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات 
بشرية المنشأ وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق.  واسمها يشير إلى مدينة 

ميناماتا في اليابان، والتي عانى سكانها بشكل هائل من آثار التسمم بالزئبق منذ 
أوائل الخمسينيات. وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس عام 

2017. يمكن االطالع على المعلومات المحّدثة عن البلدان التي أصبحت أطراًفا 
http://www.mercuryconvention.org/ :في االتفاقية على موقع الويب

 .Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx

1. مقدمة

تعتبر منظمة الصحة 
العالمية الزئبق أحد أهم 

عشر مواد كيميائية، 
أو مجموعة من المواد 
الكيميائية، التي تشكل 

خطراً كبيراً على الصحة 
العامة.

1

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx
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وتسيطر االتفاقية على معظم جوانب "دورة حياة" الزئبق، بما في ذلك نواتج 
التصنيع واستخدامات الزئبق ومركبات الزئبق، واالنبعاثات في الهواء، 

واإلطالقات في األرض والمياه، فضالً عن اإلدارة السليمة بيئياً للمواقع الملوثة 
بالزئبق. وتشمل أبرز النقاط الرئيسية في االتفاقية فرض حظر على مناجم الزئبق 

الجديدة، والتخلص التدريجي من المناجم القائمة، والتخلص التدريجي وخفض 
استخدام الزئبق في عدد من المنتجات والممارسات، إلى جانب وضع تدابير 
الرقابة على االنبعاثات واإلطالقات على اليابسة والماء، وتنظيم القطاع غير 

الرسمي في تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق. كما تتناول االتفاقية التخزين 
المؤقت للزئبق والتخلص منه بمجرد أن يصبح من النفايات، والمواقع الملوثة 

بالزئبق، فضالً عن القضايا الصحية.  

إن حماية صحة اإلنسان هي جوهر اتفاقية ميناماتا، والتي يتمثل هدفها )المادة 1( 
في "حماية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات بشرية المنشأ وإطالقات 

الزئبق ومركبات الزئبق". ويتطلب تنفيذ االتفاقية اتخاذ إجراءات من العديد من 
القطاعات، بما في ذلك قطاع الصحة. ومن المتصور أن يتمثل الدور القيادي 

لوزارات الصحة في:

التخلص التدريجي من تصنيع مقاييس الحرارة وأجهزة مراقبة ضغط الدم   •
والمطهرات ومستحضرات التجميل لتفتيح البشرة واستيرادها وتصديرها، إلى 

جانب خفض استخدام الملغم السني )المادة 4 والمرفق أ(؛

وتطوير استراتيجيات الصحة العامة لمواجهة التأثيرات الصحية الستخدام   •
الزئبق في تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق )المادة 7 والمرفق ج(؛

وإجراء تقييمات المخاطر على صحة اإلنسان فيما يتعلق بالمواقع الملوثة   •
)المادة 12(؛

وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج للتعرف على السكان المعرضين للخطر   •
وحمايتهم )المادة 16: الجوانب الصحية(؛

وتبادل المعلومات )المادة 17( واإلعالم، والوعي والتعليم )المادة 18( وإجراء   •
تقييمات الصحة ومراقبة مستويات الزئبق ومركبات الزئبق في الفئات السكانية 

سريعة التأثر )المادة 19(.

في شهر أيار/مايو لعام 2014، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستين 
القرار WHA67.11: "اآلثار الصحية العامة عند التعرض للزئبق ومركبات 

الزئبق: دور منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العامة في تنفيذ اتفاقية 
ميناماتا". يشير القرار إلسهام منظمة الصحة العالمية في تطوير االتفاقية ويحدد 
بوضوح أدوار ومسؤوليات منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في تنفيذها.

يشجع قرار جمعية الصحة العالمية WHA67.11 الدول األعضاء على:

التوقيع فوراً على اتفاقية ميناماتا والتصديق عليها وتنفيذها؛  •

ومعالجة الجوانب الصحية عند التعرض للزئبق;  •

واالعتراف بالعالقة المتبادلة بين الصحة والبيئة وضمان التعاون الوثيق بين   •
السلطات المعنية;

وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المالئمة للوقاية والعالج والرعاية؛  •

وتيسير تبادل المعلومات الوبائية بين األطراف في االتفاقية ومع المجتمع   •
الدولي.

تثير مواد االتفاقية ذات الصلة بالصحة، وكذلك قرار جمعية الصحة العالمية 
WHA67.11، العديد من التحديات والفرص للدول األعضاء في منظمة الصحة 
العالمية. وقد حددت ورش العمل التي عقدت مؤخراً في مختلف مناطق منظمة 
الصحة العالمية بشكل فعال القضايا ذات األهمية لقطاع الصحة في كل منطقة، 

فضالً عن احتياجات المساعدة التقنية المهيمنة لكل منها. 

إن حماية صحة اإلنسان 
هي جوهر اتفاقية ميناماتا.
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2. المنطقة 
األفريقية
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قامت منظمة الصحة العالمية بتنظيم ورشة عمل للدول في المنطقة األفريقية يومي 
9 و10 نيسان/أبريل لعام 2018 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لتعزيز دور 

القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن استخدام الزئبق في أفريقيا. جمعت 
ورشة العمل األشخاص المعنيين باالتفاقية من وزارات الصحة في 40 بلداً في 
المنطقة األفريقية لمنظمة الصحة العالمية.5  كما حضر ورشة العمل العديد من 
الخبراء الدوليين وممثلي الهيئات الصناعية الرئيسية ومعاهد البحوث والمراكز 

المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية )CCs	WHO(. وكانت األهداف العامة لورشة 
العمل هي زيادة الوعي وتعزيز فرص التعلم والتواصل بين األقران فيما بين 

وزارات الصحة من أجل التصديق الفعال على االتفاقية وتنفيذها من قبل الدول 
األعضاء في المنطقة.

وفي وقت ورشة العمل، صادق 23 بلداً في المنطقة األفريقية على أحكام المعاهدة 
كجزء من تشريعاتها الوطنية. كما قامت العديد من الدول األخرى بإجراء تقييم 

ميناماتا األولي )MIA( لدعم تصديق وتنفيذ أفضل لالتفاقية.

وأثناء ورشة العمل، ركز المشتركون على عدد من القضايا واالهتمامات 
المشتركة، وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات عبر البلدان. كما تم التأكيد 

على أدوار القطاع الصحي ومسؤولياته في التخلص التدريجي من أجهزة القياس 
المحتوية على الزئبق، فضالً عن تعزيز صحة الفم، في سياق التخلص التدريجي 

من استخدام الملغم السني. واعتبر الحظر التام للملغم السني )غير المطلوب 
بموجب االتفاقية( غير واقعي ألن البدائل اآلمنة وميسورة التكلفة لن تكون متاحة 

لمعظم البلدان منخفضة الدخل في المنطقة خالل السنوات السبع إلى العشر 
القادمة. وحدد المشاركون الحاجة إلى تعزيز قاعدة األدلة بهدف الدعم من خالل 

تقييم العبء العالمي للمرض الذي يعزى إلى استخدام الزئبق، واتفقوا على أن 
دور القطاع الصحي يشمل رصد التعرض فضالً عن تنفيذ استراتيجيات لحماية 

الصحة، ال سيما الفئات السكانية سريعة التأثر.

5 أنغوال وبنين وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وكاب فيردي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا االستوائية وإثيوبيا والغابون 

وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وماالوي ومالي وموريتانيا وموريشيوس وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وساو تومي وبرينسيبي والسنغال وسيشيل وسيراليون وجنوب السودان 
وسوازيالند وتوغو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزيمبابوي.

وشدد المشاركون على الحاجة إلى تعبئة الموارد وبناء القدرات لتعزيز مشاركة 
القطاع الصحي في األعمال المتعلقة بالمواد الكيميائية بصورة عامة والزئبق 
بشكل أكثر تحديداً. وتعتبر إدارة نفايات الرعاية الصحية )بما في ذلك نفايات 
الزئبق( وتنفيذ القوانين واإلدارة البيئية السليمة للمواقع الملوثة وجرد المعدات 

من األولويات لبناء القدرات. ينبغي تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية 
على بدائل خالية من الزئبق لملغم األسنان، وينبغي تشجيع شركات التأمين العامة 
والخاصة على دراسة خيارات السياسات والبرامج التي تفضل التحول إلى مواد 
خالية من الزئبق الستعادة األسنان؛ وتعتبر تدابير رفع الطلب مثل رفع مستوى 

الوعي العام بهذه البدائل ذات أهمية حاسمة ألي حل دائم.

تم تحديد التعرض للزئبق من تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق كأولوية 
رئيسية للعمل حيث أن حسابات تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق تمثل 

حصة غير متناسبة من التعرض للزئبق في المنطقة. كما تم التعبير عن الحاجة 
المشتركة لبناء القدرات من أجل تطوير خطط العمل الوطنية )NAPs(، بما في 

ذلك استراتيجيات الصحة العامة الضرورية، واتخاذ نهج تدريجي، وضمان 
التنسيق والتشاور الفعالين والشاملين ألصحاب المصلحة المتعددين مع الوزارات 
المعنية. وأعرب المندوبون عن الحذر من إعادة ابتكار لمؤسسات جديدة للتعاون 
متعدد القطاعات. وكان هناك توافق في اآلراء لالعتماد على أطر التنسيق القائمة 
 ChemObs بشأن البيئة والصحة، بما في ذلك دمج العمل في الزئبق في مشروع

/ )UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة / ]GEF[ األفريقي )مرفق البيئة العالمي
منظمة الصحة العالمية )WHO((، الذي يهدف إلى بناء مراصد وطنية متكاملة 

بشأن االستخدام الكيميائي. 

وعموماً، ال تزال هناك حاجة ماسة للعمل نحو المزيد من االلتزامات السياسية من 
جانب البلدان من خالل التصديق على االتفاقية.

اتفق المشاركون على أن 
دور القطاع الصحي يشمل 
رصد التعرض فضالً عن 

تنفيذ استراتيجيات لحماية 
الصحة، ال سيما فئات 
السكان سريعة التأثر.
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ورشة عمل كينجستون، جامايكا
ُعقدت ورشة عمل تهدف إلى تعزيز فهم أدوار قطاع الصحة في اتفاقية ميناماتا 

لوزارات الصحة للبلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية في منطقة منظمة الصحة 
العالمية لألمريكتين في اليومين 18 و19 تشرين األول/أكتوبر 2016 في 

كينجستون، جامايكا. وقد نظم هذا الحدث المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لألمريكتين/منظمة الصحة للبلدان األمريكية )PAHO( وجامعة ويست إنديز، 

مونا. وقد حضر ورشة العمل 20 مشاركاً، من بينهم ممثلون من ثمانية بلدان: 
جزر البهاما، وغيانا، جامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت 
فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباجو. وكان المندوبون من 

وزارات الصحة والبيئة والنمو االقتصادي، وخلق فرص العمل والوكاالت الوطنية 
والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية.

عالوة على تعزيز فهم دور القطاع الصحي في االتفاقية، كانت األهداف األخرى 
لورشة العمل هي تسهيل تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية WHA67.11؛ وتبادل 
المعلومات حول الصحة والوعي العام والمراقبة واإلشراف في مجال الصحة في 

مختلف القطاعات. كما أكد االجتماع على الحاجة إلى تعبئة القطاع الصحي لتعزيز 
األنشطة المتعلقة بالزئبق.

تتشارك بلدان الكاريبي في قضايا وتحديات بيئية مشتركة في تنفيذ اتفاقية ميناماتا. 
ولذلك، ستستفيد المنطقة من آليات التعاون لمعالجة هذه القضايا مع زيادة الموارد 

في نفس الوقت. وبالتالي، فقد تم تشجيع الخبراء من ورشة العمل على الشروع في 
إنشاء قاعدة بيانات استشارية لألسماك في منطقة البحر الكاريبي ومراقبة بيولوجية 
بدعم من الخبراء والوكاالت والمؤسسات اإلقليمية. وينبغي مشاركة األدلة المتعلقة 
باآلثار الضارة للتعرض الزئبق من خالل استهالك األسماك مع وزارات الصحة 

وواضعي السياسات. وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى بناء قدرات 
العاملين في مجال الصحة وعمال المناجم الحرفيين، إلى جانب رفع الوعي لدى 

السكان المعرضين لخطر التعرض للزئبق. وهناك حاجة رئيسية أخرى تم تحديدها 
وهي البنية التحتية لتحسين ممارسات إدارة النفايات ومرافق التخزين إلدارة 

المخزون االحتياطي الحالي من الزئبق في المنطقة. كما تم طرح استخدام منتجات 
تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق في المنطقة باعتبارها مسألة مقلقة يتم إعداد 

مذكرات التحديث الخاصة بها بهدف التشاور والنشر.

وخالل ورشة العمل، قُدمت اقتراحات بأن التخلص التدريجي من المنتجات 
التي تحتوي على الزئبق أو خفض استخدامها، يمكن أن يلي تلك الجهود التي 

بذلتها منظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة مع مجموعة 
الكاريبي )CARICOM( في معالجة الرصاص في الطالء. ويمكن وضع 

استراتيجيات لتحديد العوامل المحركة بين بلدان مجموعة الكاريبي للعمل بصورة 
مشتركة من أجل تخفيض المنتجات المضاف إليها الزئبق واستخدام الملغم السني.

وستقوم منظمة الصحة للبلدان األمريكية بتوسيع مواردها وموادها الحالية بشأن 
المواضيع المتعلقة باتفاقية ميناماتا على موقع الويب الخاص بمنظمة الصحة 

للبلدان األمريكية/علم السموم، والدورة االفتراضية الخاصة بالزئبق والتي ستتاح 
في المقر االفتراضي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية. سيتم تقديم هذه الدورة 

االفتراضية كأداة للتعلم الذاتي و/أو من خالل جلسات WebEx مع المدرسين، مع 
تنسيق إقليمي أو دولي، اعتماًدا على األموال المتاحة واالهتمام من الدول في تنفيذ 

الدورة.

هناك حاجة رئيسية أخرى 
تم تحديدها أال وهي البنية 
التحتية لتحسين ممارسات 

إدارة النفايات ومرافق 
التخزين إلدارة المخزون 

االحتياطي الحالي من 
الزئبق.
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ورشة عمل مونتيفيديو، أوروغواي
تم عقد ورشة عمل يومي 7 و 8 تشرين األول/أكتوبر لعام 2015 في مونتيفيديو، 

أوروغواي للسلطات الصحية للدول األعضاء في أمريكا الوسطى والجنوبية في 
منطقة منظمة الصحة العالمية لألمريكتين. كان الهدف من ورشة العمل هو تعزيز 

فهم دور القطاع الصحي في اتفاقية ميناماتا من أجل تسهيل تنفيذ قرار جمعية 
الصحة العالمية WHA67.11. وقد نظم هذا الحدث مكتب منظمة الصحة العالمية 
اإلقليمي لألمريكتين/منظمة الصحة للبلدان األمريكية ووزارة الصحة العامة في 
جمهورية أوروغواي الشرقية. وقد حضره 47 مشاركاً، بما في ذلك ممثلين من 
17 دولة منالدول األعضاء.6 جاء المشاركون من وزارات الصحة والمؤسسات 

األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وركزت ورشة العمل على اآلثار الصحية للتعرض للزئبق، والمنتجات المضاف 
إليها الزئبق مثل األجهزة الطبية المحتوية على الزئبق وملغم األسنان، وتعدين 

الذهب الحرفي والمحدود النطاق، وخبرات وزارات الصحة في تحضيراتها لتنفيذ 
اتفاقية ميناماتا، بما في ذلك التدابير اإللزامية والطوعية على حد سواء. ووفرت 

جلسات مجموعات العمل مخرجات مهمة لورشة العمل، مع تلخيص التحضيرات 
التي قامت بها وزارات الصحة في حضور مجاالت تنمية الموارد البشرية، 

والقدرات المعملية والتقنية، والتآزر مع برامج الصحة المتحالفة، واآلثار المترتبة 
على األنظمة الصحية الناشئة عن االتفاقية. وأعلنت معظم البلدان المشاركة أنه، 

بالرغم من وجود التحديات، إال أنه تم إحراز بعض التقدم نحو تقييم وبدء الضوابط 
على األجهزة الطبية المحتوية على الزئبق والملغم، والتقدم في التعليم والبحث، 

والتقدم نحو تحديد هوية فئات السكان المعرضة للخطر.

وقد اتضح من خالل ورشة العمل أن مصادر الزئبق وطرق التعرض البشري 
متفاوتة بدرجة كبيرة بين البلدان المشاركة. ومع ذلك، فقد تم العثور على القواسم 

المشتركة فيما يتعلق باحتياجات المساعدة التقنية. ومن أهم هذه العوامل الحاجة 
إلى وضع بيانات أساسية عن التلوث بالزئبق، والحاجة إلى استجابات اجتماعية 
مستدامة لتحويل نماذج اإلنتاج في بعض القطاعات مثل تعدين الذهب الحرفي 

والمحدود النطاق، والحاجة إلى تحديد بدائل مأمونة وفعالة من حيث التكلفة 
لملغم األسنان.

6 األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويال.

قام المشاركون في ورشة العمل بتطوير "إعالن مونتيفيديو" وتوقيعه من أجل 
تعزيز مشاركة القطاع الصحي في التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها. ويدعو 

اإلعالن، ضمن أمور أخرى، منظمة الصحة العالمية/ منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية إلى دعم الدول األعضاء في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لكشف 
وحماية فئات السكان المعّرضة للخطر، ال سيما السكان سريعي التأثر مثل عمال 

ومجتمعات تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق. كما يسعى إلى الحصول على 
دعم لتطوير المبادئ التوجيهية الصحية، ودعم وضع أهداف للحد من التعرض 

للزئبق، ودعم التعليم العام.
وكنقطة متابعة واحدة، تم االتفاق في ورشة العمل على أن تقوم منظمة الصحة 
للبلدان األمريكية، بدعم من عدة مشاركين، بإطالق دورة تدريبية للعاملين في 

المجال الصحي من خالل مقرها االفتراضي.

قام المشاركون في ورشة 
العمل بتطوير "إعالن 

مونتيفيديو" وتوقيعه من 
أجل تعزيز مشاركة القطاع 
الصحي في التصديق على 
اتفاقية ميناماتا وتنفيذها. 
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4. منطقة شرق 
البحر المتوسط
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نظم المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط والمركز 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للعمل الصحي البيئي )CEHA( ورشة عمل 
إقليمية حول مشاركة القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا التي عقدت من 
يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون األول/ديسمبر 2016 في عمان، 

األردن. حضر ورشة العمل مندوبون من عشر دول أعضاء7 وفلسطين وممثلون 
من منظمات إقليمية ودولية. وكان الغرض الرئيسي من ورشة العمل هو تسليط 
الضوء على أهمية اتفاقية ميناماتا وإبالغ المشاركين بمخاطر الزئبق على صحة 
اإلنسان. وركزت المناقشات على تحديد الشروط المسبقة لتنفيذ االتفاقية وتعزيز 

التواصل بين أصحاب المصلحة.
وخالل ورشة العمل، حدد المندوبون ما يلي كشروط لتنفيذ االتفاقية: تقييم 

احتياجات الموارد التقنية والمالية والبشرية على المستوى الوطني؛ وتطوير 
تشريعات الصحة العامة المحدثة؛ ووضع استراتيجيات وخطط وطنية للتخلص 

التدريجي من استخدام الزئبق.

ودعا المشاركون إلى وقف استخدام المعدات والمنتجات المحتوية على الزئبق 
في مجال الرعاية الصحية وخدمات الصحة المهنية حيثما أمكن، مع دعم الجهود 

من خالل التدريب وبناء القدرات. كما يجب خفض استخدام الزئبق في طب 
األسنان والتخلص منه في نهاية المطاف. ويلزم إنشاء ممارسات آمنة لجمع 

نفايات المستشفيات المحتوية على الزئبق والتخلص منها، مع تطوير استراتيجيات 
الستبدال الزئبق. تشمل فئات السكان األكثر تعرضاً بشكل مباشر للزئبق األمهات 

المرضعات وأطفالهن الرضع والنساء في سن اإلنجاب واألطفال الصغار 
والمهنيين الصحيين وعمال تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق وأطباء 

األسنان وجامعي النفايات. وشدد المندوبون على الحاجة إلى تطوير مواد دعوية 
وتثقيفية لهذه الفئات سريعة التأثر والمختصين في مجال الصحة والمجتمعات 

المحلية والمرضى واألسر.
وتم تحديد عدد من التحديات، بما في ذلك: عدم وجود تشريعات صحية عامة 

محدثة على المستوى الوطني ذات صلة باالتفاقية؛ والقيود المالية على وزارات 
الصحة والقطاع الخاص عند إدخال تكنولوجيا جديدة لتحل محل الزئبق؛ ونقص 
الممارسات اآلمنة لجمع النفايات المحتوية على الزئبق والتخلص منها؛ ونقص 

الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية الناجمة عن الزئبق؛ عالوة على نقص 
المعلومات والبيانات الخاصة بكل بلد. تم أيضاً طرح التحقق من األجهزة البديلة 

ومعايرتها كمطلب يمكن أن يقلل من مخاوف األطباء بشأن دقة القياسات.
 

7 البحرين، مصر، األردن، لبنان، المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

وبالمضي قدماً، تم تشجيع الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على االتفاقية 
في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعات والالزم لتنفيذها، 

فضالً عن وضع استراتيجيات للتخلص التدريجي المنهجي من المنتجات المحتوية 
على الزئبق في جميع القطاعات ذات الصلة. وينبغي إجراء بحوث قائمة على 

األدلة لفهم طرق التعرض للزئبق على نحو أفضل لدى السكان المحليين. كما يجب 
تعزيز تعليم المستهلكين، ال سيما بين المجموعات سريعة التأثر التي تم تحديدها، 
للحد من التعرض الزائد للزئبق من خالل استهالك األسماك والمأكوالت البحرية. 
عالوة على ذلك، ينبغي بذل الجهود إلشراك األوساط األكاديمية والمجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية في رفع الوعي بمخاطر استخدام الزئبق، بما في ذلك 

استخدام أنواع معينة من الطب التقليدي. وكما تمت اإلشارة، ينبغي للبلدان إجراء 
تقييم لالحتياجات من الموارد التقنية والمالية والبشرية على المستوى الوطني، 
وإنشاء وصيانة أنظمة فعالة لجمع المنتجات والمعدات المحتوية على الزئبق 

والتخلص منها.

تم تحديد عدد من 
التحديات، بما في ذلك: 

عدم وجود تشريعات 
صحية عامة محدثة على 

المستوى الوطني فيما 
يتعلق باالتفاقية. 
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5. المنطقة 
األوروبية
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االجتماع الخاص بمشاركة القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا: تم إجراء 
تقييم ومنع التعرض للزئبق في يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2015 في بون، 

بألمانيا تحت مظلة العملية األوروبية للبيئة والصحة. والتي حضرها 21 بلداً 
عضو من المنطقة األوروبية لمنظمة الصحة العالمية8، باإلضافة إلى ممثلين 

من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وكان الهدف من االجتماع هو 
إخطار المشاركين بشأن اآلثار المترتبة على الصحة بسبب الزئبق وآثار التعرض 

للمواد الكيميائية الخطرة في المراحل المبكرة لنمو الطفل، ومشاركة المعارف 
والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية ميناماتا. 

تم عرض نتائج الدراسات التي أجراها مركز أبحاث المركبات السامة في البيئة، 
وخاصة من الدراسة األوروبية طويلة المدة للحمل والطفولة. وكان الهدف العام 
من هذه الدراسة هو ربط العوامل البيئية بحاالت تعرض الصحة، وذلك بهدف 
تثقيف السياسات والممارسات لتحسين صحة األجيال القادمة. يمكن أن تكون 
استبيانات مجموعة المواليد مفيدة في تقييم آثار الزئبق ومركباته على الصحة 

طوال دورة الحياة. كما تم التأكيد على بناء القدرات والحاجة إلى سد الفجوة بين 
العلم والسياسة في نهج منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستبيانات مجموعة 

المواليد. 

وباعتبارها أطراف في اتفاقية حقوق الطفل، ينبغي لجميع البلدان أن تركز على 
حماية األطفال من التعرض المبكر للمواد الكيميائية السامة لمنع الضرر في 
األجيال الحالية والمستقبلية. وتقع على عاتق الشركات، إلى جانب مصالحها 

االقتصادية، مسؤولية تجنب التلوث الكيميائي السام وممارسة العناية الواجبة فيما 
يتعلق بآثار أنشطتها واحترام حقوق اإلنسان، إلى جانب إتاحة الوصول إلى سبل 

العالج الفعالة. 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن نسبة عالية من السكان في بعض أجزاء أوروبا 
تحتوي على تركيزات أعلى من الزئبق في الشعر أكثر من القيم الحدية التي 

تحددها المنظمات والدراسات المختلفة. ولذلك ينبغي اعتبار الحد من تعرض البشر 
للزئبق في األغذية هدفاً ذا أولوية للصحة العامة. وقد تم اقتراح إجراء مزيد من 
الدراسات، بما في ذلك الرصد البيولوجي البشري )HBM(، في قطاع أوسع من 

السكان، مع التركيز بشكل خاص على المجاالت التي تم فيها تحديد التلوث البيئي 
والتعرض العالي.

8 أرمينيا وبيالروس وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وألمانيا وهنغاريا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان وقرغيزستان وليتوانيا وبولندا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وسويسرا 

وتركمانستان وأوكرانيا.

تعّرف المشاركون على مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة/منظمة الصحة 
العالمية بشأن وضع خطة للرصد العالمي للتعرض البشري والتركيزات البيئية 

للزئبق )بتمويل من مرفق البيئة العالمي(، والتي تهدف إلى تنسيق النهج الخاصة 
بمراقبة الزئبق في البشر والبيئة، وتعزيز القدرة على تحليل الزئبق لتحديد 

تركيزاته العالمية بدقة.

تمشياً مع المواد ذات الصلة في االتفاقية، يركز قطاع الصحة على استبدال 
المنتجات المضاف إليها الزئبق في الرعاية الصحية، بما في ذلك التخلص 

التدريجي من تصنيع أو تصدير أو استيراد منتجات محددة مضاف إليها الزئبق. 
وقد تم اعتبار إشراك أصحاب المصلحة، واستهداف مراكز الرعاية األولية 

واعتماد نهج على نطاق المنظومة، عناصر أساسية للنجاح.

ناقش المشاركون ما إذا كانت جميع مصادر التعرض للزئبق ذات الصلة قد تم 
تناولها وتقييمها بطريقة موثوقة، كما هو الحال في تعدين الذهب الحرفي والمحدود 

النطاق وتعدين الفضة وإحراق جثث الموتى. ومن ضمن التحديات المحددة، 
الحاجة إلى حماية العمال المعرضين للزئبق بحكم أعمالهم المهنية. ويعد الرصد 

البيولوجي البشري )HBM( وسيلة مهمة لتقييم التعرض للزئبق ويمكن تنفيذه خالل 
فترة ما قبل التوظيف والفحوصات الطبية الدورية للعمال؛ ومع ذلك، فهناك حاجة 

إلى توجيه واضح.

رحب المشاركون بقائمة المراجع الُمذّيلة لمصادر المعلومات الرئيسية من منظمة 
الصحة العالمية ذات الصلة باتفاقية ميناماتا باعتبارها سهلة االستخدام وتحتوي 

على معلومات قيمة. كما شجعوا بقوة مواصلة تطوير قائمة المراجع واستكمالها 
وتطوير مجموعة أدوات لدعم تنفيذ المادة 16. ينبغي أن تكون مجموعة األدوات 

بمثابة دليل عملي لتحديد السكان المعرضين للخطر وترجمة النتائج العلمية إلى 
إجراءات من أجل تفعيل اإلدارة لتحسين مراقبة المنتجات المحتوية على الزئبق.

ومن ضمن التحديات 
المحددة، الحاجة إلى 

حماية العمال المعرضين 
للزئبق بحكم أعمالهم 

المهنية. 
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6. منطقة جنوب 
شرق آسيا
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عقدت ورشة العمل حول مشاركة القطاع الصحي في اتفاقية ميناماتا لمنطقة 
جنوب شرق آسيا لمنظمة الصحة العالمية في يومي 3 إلى 4 تموز/يوليو 2017 

في بانكوك، تايالند. وحضرها مندوبون من جميع الدول األعضاء في المنطقة 
وعددهم 11 دولة،9 إلى جانب المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية 

)CCs	WHO( ذات الصلة بصحة الفم والصحة المهنية والبيئية، فضالً عن الخبراء 
واالستشاريين. ومن بين الدول األعضاء صادقت دولتان على االتفاقية وقت انعقاد 
ورشة العمل ووقعت أربع منها وكانت تنتظر التصديق؛ ومع ذلك، ال يزال العديد 

من البلدان في مراحل مبكرة للغاية فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية. وكان 
الهدف من ورشة العمل هو تعزيز التواصل بين وزارات الصحة وخبراء القطاع 

الصحي دعما للقرار WHA67.11؛ وتقييم التقدم المحرز بين الدول األعضاء 
في جنوب شرق آسيا نحو تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك تقييم ميناماتا األولي وغيره 
من األنشطة المضطلع بها بمساعدة خارجية؛ ووضع خطط ألنشطة تنفيذ القطاع 

الصحي في المستقبل دعماً لالتفاقية.

نشأت التحديات في المنطقة بسبب مجموعة واسعة من أماكن الرعاية الصحية 
واالختالفات بين المناطق الريفية والحضرية في جنوب شرق آسيا. وهناك أيضاً 

قطاع غير رسمي كبير يجعل معالجة انبعاثات الزئبق عملية صعبة للغاية، ال سيما 
فيما يتعلق بإدارة النفايات وتعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق. وعلى الرغم 
من بعض قصص النجاح في المنطقة، ال سيما في التخلص التدريجي من مقاييس 

الحرارة وغيرها من منتجات الرعاية الصحية المحتوية على الزئبق، ال تزال 
هناك حاجة حقيقية لم يتم تلبيتها من حيث التوجيهات والتسهيالت الالزمة لتخزين 

النفايات المحتوية على الزئبق والتخلص منها بشكل مناسب. إن نقص الوعي 
بتكنولوجيات االستبدال ونقص معايير الجودة ذات الصلة - مثل دقة األدوات 

الرقمية - هي أيضاً قضايا يجب معالجتها. ومن الشواغل األخرى استخدام الزئبق 
في بعض الممارسات اإلقليمية التقليدية؛ وفي حين أنها غير مشمولة بهذه االتفاقية، 

فقد لوحظ أن تنفيذ االتفاقية سيساعد في زيادة الوعي ومعالجتها في المستقبل. 
وشملت االحتياجات األخرى التي حددها المشاركون: توجيهات بشأن كيفية إجراء 

تقييمات الصحة العامة؛ ودعم الدول األعضاء في المراحل األولى للتنفيذ؛ إلى 
جانب رفع الوعي العام التخلص التدريجي المستدام من المنتجات المحتوية على 

الزئبق؛ ونقص القدرة على الرصد البيولوجي البشري، وضمان جودته واالستفادة 
من النتائج؛ عالوة على تسريع التخلص التدريجي من الملغم السني.

9 بنغالديش وبوتان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والهند وإندونيسيا وجزر المالديف وميانمار ونيبال وسري النكا وتايلند وتيمور ليستي.

وعلى الرغم من مشاركة عدد من وزارات الصحة في المناقشات مع الوزارات 
العقدية لالتفاقية من خالل لجان أصحاب المصلحة متعددي القطاعات، إال أن 

احتياجات وتطبيقات القطاع الصحي في بعض البلدان لم تتم معالجتها بشكل كاٍف. 
وقد أشير إلى أن القضايا الصحية حظيت باهتمام محدود في تقييم ميناماتا األولي، 

وأنه حتى داخل القطاع الصحي ال يزال هناك ميل للتفكير في الزئبق كمسألة 
ذات صلة بقطاع الرعاية الصحية فقط، بدالً من معالجتها في جميع السياسات 

والقطاعات. وعلى هذا النحو، هناك حاجة إلى تنسيق أقوى بكثير بين القطاعات 
لمعالجة مسألة الزئبق. وتتمثل إحدى أولويات الخطوات التالية في وضع خطة 

عمل للتقييم الصحي والوضع الصحي تقوم على أساس تقييم ميناماتا األولي.

نشأت التحديات في 
المنطقة بسبب مجموعة 

واسعة من أماكن الرعاية 
الصحية واالختالفات 
بين المناطق الريفية 

والحضرية في جنوب 
شرق آسيا. 
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7. منطقة غرب 
المحيط الهادئ
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نظمت منظمة الصحة العالمية ورشة عمل مع وزارة البيئة ووزارة الصحة 
والعمل والرعاية االجتماعية في اليابان وحكومة مدينة ميناماتا خالل يومي 29 

و30 حزيران/يونيو 2017 في ميناماتا، اليابان بشأن مشاركة القطاع الصحي في 
تنفيذ اتفاقية ميناماتا. وحضر ورشة العمل ممثلون من وزارات الصحة في 18 

دولة عضو في منطقة غرب المحيط الهادئ لمنظمة الصحة العالمية10، إلى جانب 
مشاركين من وزارة البيئة في اليابان، فضالً عن المؤسسات والخبراء الصحيين. 

وكانت أهداف االجتماع هي زيادة الوعي بين وزارات الصحة في سياق االتفاقية، 
لتوفير الفرص لتعزيز الشبكات القائمة؛ ونشر األدوات والتوجيهات ذات الصلة 

المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

تمر بلدان غرب المحيط الهادي بمراحل مختلفة فيما يتعلق باتفاقية ميناماتا، حيث 
صدق البعض على االتفاقية بينما لم يصدق البعض اآلخر. على الرغم من هذه 
االختالفات، تم طرح عدد من القضايا واالهتمامات المشتركة مما وفر فرصة 

للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات. كان هناك اتفاق على أهمية ضمان االلتزام 
السياسي - على سبيل المثال ، من خالل اجتماع وزراء الصحة لمنطقة المحيط 
الهادئ واجتماع اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ لمنظمة الصحة العالمية - 
وعلى قيمة تحسين المعلومات الصحية وزيادة الوعي بين السكان الضعفاء حول 
مخاطر التعرض للزئبق. وناقش المندوبون كيفية معالجة التخلص التدريجي من 

مقاييس الحرارة ومقاييس ضغط الدم الزئبقية في الرعاية الصحية، والحاجة الملحة 
إليجاد حل لمسألة نفايات الرعاية الصحية الخاصة بالزئبق. وتم وضع خطط 

لتبادل منهجيات وتحليالت تقييم قدرات القطاع الصحي مع الدول األعضاء التي 
لم تقم بهذه الخطوة بعد. وأعربت البلدان الجزرية الصغيرة عن اهتمامها بالعمل 

معاً على تطوير خطط أعمالها المتعلقة بالصحة والتعاون في التنفيذ ألن مواردها 
البشرية والموارد األخرى محدودة للغاية بحيث ال يمكنها التصدي لجميع القضايا 

بشكل فعال وحدها. 
ورأى المشاركون فرصة لمتابعة المشروع العالمي لرصد الزئبق التابع لبرنامج 

األمم المتحدة للبيئة/منظمة الصحة العالمية، الذي سينتج إجراءات تشغيلية موحدة 
لدراسات الرصد البيولوجي )على سبيل المثال، لمحتوى الزئبق للشعر( مع 

التعاون في تطوير الدراسات في المنطقة. كما أعطوا األولوية لتدريب العاملين 
في مجال الرعاية الصحية وتناولوا مسألة الملغم السني، إلى جانب إدارة المخاطر 

الصحية المرتبطة بتعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق والمواقع الملوثة بالنسبة 
لبعض البلدان. حيث يشكل االستهالك المرتفع من األسماك المفترسة مصدر قلق 
بالنسبة لبعض البلدان، مثل تأثير التلوث بالزئبق على مصادر سبل العيش بسبب 

االعتماد على صادرات األسماك.

10 كمبوديا والصين وجزر كوك واليابان وكيريباتي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وجزر مارشال ومنغوليا ونيوي وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وساموا وسنغافورة وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو 

وفيتنام.

من خالل ورشة العمل، تمّكن المشاركون من تحديد الخطوات العملية الواجب 
اتخاذها على المدى القصير والمدى األطول، وإنشاء شبكة من االتصاالت في 

وزارات الصحة للمتابعة. كما تعرفوا على األدوات والموارد المتاحة من المراكز 
المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية للدراسات بشأن اآلثار الصحية لمركبات 

الزئبق في المعهد الوطني ألمراض ميناماتا، والمراكز المتعاونة مع منظمة 
الصحة العالمية لترجمة علوم صحة الفم في جامعة نيغاتا، وكذلك من منظمة 

الصحة العالمية وغيرها من شركاء األمم المتحدة اآلخرين.

يشكل االستهالك المرتفع 
من األسماك المفترسة 

مصدر قلق، كما هو الحال 
مع تأثير التلوث بالزئبق 

على مصادر سبل العيش. 
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8. الختام
من خالل ورش العمل اإلقليمية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية حول مشاركة 

القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا، أفاد العديد من وزارات الصحة عن 
إحراز تقدم مشّجع نحو التخطيط واإلعداد للقطاع الصحي لمعالجة مواد االتفاقية 

ذات الصلة بالصحة والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار جمعية الصحة العالمية 
WHA67.11. كانت ورش العمل فعالة أيضاً في تعزيز الحوار بين المشاركين 

وإقامة عالقات لتمكين التواصل في المستقبل. على الرغم من التقدم الذي تم 
إحرازه وعلى الرغم من وجود مجموعة واسعة جداً من الظروف الثقافية 

واالقتصادية والبيئية والسياسية واالجتماعية بين العديد من البلدان التي شاركت في 
ورش العمل، كشفت تلك الورش عن العديد من القواسم المشتركة بين المناطق من 

حيث القضايا والتحديات.

غالبا ما ُينظر إلى دور القطاع الصحي في تنفيذ اتفاقية ميناماتا على أنه يركز   •
على عدد قليل نسبياً من القضايا، مثل األجهزة الطبية المحتوية على الزئبق 

وملغم األسنان ونفايات الرعاية الصحية الملوثة بالزئبق وتعدين الذهب الحرفي 
والمحدود النطاق في بعض البلدان. وقد حددت جميع المناطق الحاجة إلى بناء 

القدرات بين العاملين في المجال الصحي لمعالجة هذه القضايا.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة موازية لرفع الوعي بين واضعي السياسات   •
والعاملين في المجال الصحي على حد سواء بشأن مجموعة أوسع من قضايا 

الزئبق في أماكن الرعاية الصحية، وكذلك لزيادة الوعي بشأن القضايا الصحية 
المتعلقة بالزئبق خارج القطاع الصحي. ومع مشاركة السلطات الصحية في 

تقييم ميناماتا األولي بشكل أقوى، فقد يشكل ذلك نقطة انطالق فعالة. يمكن أن 
تساعد اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية ومختلف المنظمات اإلقليمية، 
مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا )ASEAN( ومجموعة الكاريبي ومجموعة 

المحيط الهادئ، على زيادة الوعي وااللتزام على مستوى السياسات.

من بين االحتياجات الشائعة والمحددة بين المناطق، كانت الحاجة إلى التوعية   •
والتثقيف بشأن اآلثار الصحية للتعرض للزئبق، وطرق التعرض، والتدابير 

الوقائية والعالج. وهناك حاجة إلى الدعم لتطوير استراتيجيات وأدوات االتصال 
الخاصة بالمخاطر الموجهة إلى العامة والمستهلكين وفي المجموعات الضعيفة 

المحددة.

فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من تصنيع أجهزة القياس الطبية المحتوية على   •
الزئبق واستيرادها وتصديرها، شدد المشاركون في ورشة العمل في كثير 

من األحيان على الحاجة إلى نشر المعلومات عن البدائل المتاحة بشكل فعال، 
لمعالجة مخاوف األطباء بشأن السالمة وفعالية التكلفة للبدائل، ولتطوير وتفعيل 

معايير مناسبة لشراء األجهزة البديلة واستخدامها.

انعكست مخاوف المشاركين في ورشة العمل بشأن التخلص التدريجي من   •
أجهزة القياس الطبية المحتوية على الزئبق في مناقشاتهم بشأن التخلص 

التدريجي الستخدام ملغم أسنان.

فيما يتعلق بمسألة نفايات الرعاية الصحية الملوثة بالزئبق، حدد العديد من   •
المشاركين في ورشة العمل الحاجة إلى بنية تحتية لنقل وتخزين هذه النفايات 
والتخلص منها بأمان، باإلضافة إلى الحاجة إلى تدريب العاملين في المجال 

الصحي على نحو مالئم. 

ظهرت عدة تحديات من ورش العمل المتعلقة بالرصد والمراقبة. وقد تم   •
االعتراف بالحاجة إلى وضع بيانات أساسية عن الصحة والبيئة بشأن التلوث 

بالزئبق على نطاق واسع. تواجه العديد من البلدان تحديات فيما يتعلق بالقدرات 
التقنية والقدرات المختبرية أوالً لتحديد شروط البيانات األساسية ومن ثم إجراء 

المراقبة. كان ُينظر إلى الرصد البيولوجي البشري كنهج فعال لتحديد ورصد 
السكان الضعفاء، ولكن هناك حاجة للمساعدة في تنفيذ هذا الرصد في العديد 

من البلدان.

كانت ورش العمل فعالة 
أيضاً في تعزيز الحوار 
بين المشاركين وإقامة 

عالقات لتمكين التواصل 
في المستقبل.
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تم تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية، وإن لم تكن عالمية، من 
خالل أكثر من منطقة واحدة:

يشكل التعرض للزئبق بين عمال تعدين الذهب الحرفي والمحدود   •
النطاق وعائالتهم مصدر قلق في جميع المناطق ولكن ليس في 

جميع البلدان. إن العديد من المشاركين من البلدان التي يكون فيها 
تعدين الذهب الحرفي والمحدود النطاق أكثر من أمر غير ذي 
أهمية، يلتمسون المساعدة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الصحة 

العامة لبرنامج العمل الوطني في سياق اتفاقية ميناماتا.

أثار الكثير من المشاركين في ورشة العمل القلق، ال سيما من   •
الدول الجزرية الصغيرة النامية )SIDS( في جزر البحر الكاريبي 

والمحيط الهادئ، بشأن وجود الزئبق في األسماك. ال يركز االهتمام 
فقط على استهالك األسماك ولكن أيًضا على سبل عيش السكان 

الذين يعتمدون على صناعة الصيد. وقد لوحظت الحاجة إلى 
زيادة البحوث والمراقبة فيما يتعلق بالتلوث بالزئبق في المنتجات 

السمكية، وإلى البرامج الفعالة للتوعية بمخاطر المستهلكين.

وقد تم إلقاء الضوء على الممارسات التقليدية، مثل استخدام الزئبق   •
في طب األيورفيدا والطب الصيني التقليدي، رغم استبعادها من 
االتفاقية، باعتبارها مصدر قلق من جانب العديد من البلدان، ال 

سيما في آسيا وفي منطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وثمة مسألة أخرى ذات أهمية عالمية، ال سيما في آسيا وأفريقيا   •
ومنطقة البحر الكاريبي، وهي استخدام الزئبق في مستحضرات 

التجميل لتفتيح البشرة، والتي تتناولها االتفاقية. 

 
في الختام، وبدعم من المشاركين من البلدان والشركاء اآلخرين، سلطت ورش 

العمل اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية الضوء بشكل فعال على القضايا والتحديات 
ذات األهمية القصوى التي تواجهها حالياً وزارات الصحة في جميع أنحاء العالم 

أثناء تخطيطها لمشاركة بلدانها في تنفيذ مواد اتفاقية ميناماتا ذات الصلة بالصحة. 
وتقف منظمة الصحة العالمية على أهبة االستعداد للعمل بالشراكة مع وزارات 

الصحة ووكاالت الدعم الخارجي والشركاء اآلخرين لدعم جميع البلدان في الوفاء 
بالتزاماتها بموجب قرار جمعية الصحة العالمية WHA67.11. ومن خالل العمل 

معاً لمعالجة االحتياجات والتحديات المهمة التي تم تحديدها في ورش العمل 
اإلقليمية، يمكننا ضمان عالم أكثر أمناً لألجيال الحالية والمستقبلية.
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