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تقدم هذه الوثيقة توجيهات منظمة الصحة العالمية لدعم البلدان األعضاء بهدف ضمان أخذ الجوانب الصحية في االعتبار بطريقة سليمة كجزء من عمليات وضع خطط العمل 
الوطنية التي تركز على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. 

قُدمت مسودة هذه الوثيقة في المؤتمر الثاني ألطراف اتفاقية ميناماتا الذي ُعقد في جنيف في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2018، كجزء من القضايا التي ستتم مراعاتها أو 
اتخاذ إجراءات بشأنها من قِبل مؤتمر األطراف للتعامل مع البند 5 )ح( من جدول األعمال المؤقت. تم كتابة هذه الوثيقة الخاصة بالمبادئ التوجيهية ضمن سلسلة منظمة الصحة 
العالمية الفنية عن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وعالقته بالصحة، كما تتناول على وجه الخصوص كيف وأين يجب التفكير في االعتبارات الصحية في سياق عمليات 
وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وبخاصة تلك المطلوبة بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.1 تتناول الوثيقة أحكام الفقرة 3 )أ( من 

المادة 7 من االتفاقية والتي تنص على أن كل طرف قام بإخطار األمانة بأن تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في منطقته أكثر من أمر غير ذي أهمية، يجب عليه 
وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تتفق مع المرفق جيم من االتفاقية. كما تتناول التغطية الصحية في العملية األشمل لوضع خطة العمل الوطنية؛ على سبيل المثال، عند بناء آليات 

للتنسيق على المستوى الوطني، وإقامة أنشطة يشارك فيها أصحاب المصلحة، ووضع نظرة عامة وطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وغيرها. وعالوة على 
ذلك، فإنها توفر توجًها مقترًحا لدعم عملية وضع مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة العمل الوطنية. يتم التركيز عل العنصر األخير بصفة خاصة لتناول المحتوى 

المطلوب بموجب البند )ح( من المرفق جيم في االتفاقية. ومع ذلك، وبما أن الوثيقة تتناول أنشطة رفع مستوى الوعي أيًضا - بما فيها سياق تحديد وإشراك الفئات الضعيفة - 
فإنها يمكن أن تساعد كذلك في وضع المحتوى المطلوب بموجب البنود )ط( و)ي( من المرفق جيم في االتفاقية. 

تتضمن هذه الوثيقة تعليقات تلقتها منظمة الصحة العالمية من مجموعة مختارة من البلدان األعضاء بعد فترة من االستشارات، وكذلك مدخالت من بعض الوكاالت الشقيقة التابعة 
لألمم المتحدة التي تدعم أنشطة التخطيط لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ووضع خطط العمل الوطنية، وذلك بغرض ضمان أن هذه المبادئ التوجيهية تتعامل بدرجة كافية 

مع احتياجات البلد والعمليات القائمة فيها. 

وبناء على عمل البلد الدائم الذي يهدف إلى دعم البلدان األعضاء المختارين في وضع المكون الصحي لخطط العمل الوطنية واستراتيجية البلدان األعضاء ذات الصلة، ستستفيد 
هذه الوثيقة التوجيهية في المستقبل من اآلراء المتبصرة المكتسبة من التجارب والخبرات العملية. 

  

1   تم وضع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بالتتابع مع وضع توجيهات "شراكة الزئبق العالمية" في خطط العمل الوطنية. تم تمييز اإلشارات المرجعية بين هاتين الوثيقتين في هذه الوثيقة.

تمهيد
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مقدمة

2   وقد أقرت وزارات الصحة بهذا األمر في قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 67.11. 

 Environmental and occupational health hazards associated with artisanal and small-scale gold mining. Geneva: World Health .)2016( WHO :3   راجع

.)http://www.who.int/iris/handle/10665/247195( Organization

تمثل هذه الوثيقة نهًجا للتعامل مع القضايا الصحية كجزء من وضع خطة عمل وطنية 
للحد من استخدام الزئبق وإلغاء استخدامه حيثما أمكن ذلك بموجب ما هو مطلوب في 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 

بموجب االتفاقية، هناك اشتراطات لوجود خطط العمل الوطنية لدى تلك األطراف والتي 
تقر بأن "تعدين وتصنيع الذهب الحرفي والضيق النطاق في أراضيه هو أكثر من كونه 

عديم األهمية." يجب أن تتضمن خطة العمل الوطنية استراتيجيات للصحة العمومية بشأن 
تعرض عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم المحلية للزئبق. 

من المتوقع أن تتضمن هذه االستراتيجيات، مجموعة أمور، من بينها جمع البيانات 
الصحية، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، ورفع مستوى الوعي في جميع 

المرافق الصحية. 

على الرغم من أنه من المفهوم أن مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة العمل 
الوطنية سيتم وضعه وتنفيذه تحت توجيه وإشراف السلطات الصحية الوطنية المعنية بهذا 

الشأن،2 فإن المكونات األخرى لخطة العمل الوطنية سيتم صياغتها على األرجح تحت 
قيادة السلطات الوطنية المسؤولة عن البيئة )مثل السلطات المختصة بتنفيذ اتفاقيات المواد 

الكيميائية الدولية بما فيها اتفاقية ميناماتا( و/أو التعدين. وبالتالي ستكون هناك ضرورة 
للتنسيق والمشاركة بشكل جيد بين القطاعات من أجل ضمان المواءمة واالتساق بين هذه 
العناصر المختلفة الموجودة ضمن خطة العمل الوطنية. وفي الواقع، سيحتاج كل مكون 

أيًضا لوجود تنسيق على المستوى الداخلي. 

تم وضع الوثيقة الحالية كجزء من السلسلة الفنية لمنظمة الصحة العالمية التي تتناول 
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )ASGM( والصحة، وبصفة خاصة كيفية 

وموضع التفكير في الجوانب الصحية أثناء عملية وضع خطة العمل الوطنية. توجد وثيقة 
لمنظمة الصحة العالمية تلقي نظرة عامة على القضايا الصحية في مجال تعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق، مع التركيز بصفة خاصة على القضايا البيئية والمهنية، وكذلك 
مسودة بروتوكول إلجراء عملية تقييم سريعة للقضايا الصحية في سياق تعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق. وهناك المزيد من العمل قيد التنفيذ إلتاحة مواد التدريب الرئيسية 
لموفري خدمات الرعاية الصحية. 

تشمل الفئات المستهدفة األساسية المسؤولين الحكوميين في وزارات الصحة وكذلك في 
وزارات من القطاعات األخرى )مثل البيئة والتعدين والعمل( التي ستشارك في عملية 

وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية. تتضمن الفئات المستهدفة األخرى شركاء التنمية )مثل 
وكاالت األمم المتحدة ]UN[ والمنظمات الدولية(، والباحثين والمنظمات غير الحكومية 

والجهات الفاعلة األخرى التي يمكن أن تنخرط أيًضا في هذه العملية.

تتناول الوثيقة التغطية الصحية في العملية األشمل لوضع خطة العمل الوطنية، على سبيل 
المثال، عند بناء آليات للتنسيق على المستوى الوطني، وإقامة أنشطة مشاركة أصحاب 
المصلحة ووضع نظرة عامة وطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. كما 

توفر أيًضا توجه مقترح للمساعدة في وضع مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة 
العمل الوطنية. يتم التركيز عل العنصر األخير بصفة خاصة لتناول المحتوى المطلوب 
بموجب البند )ح( من المرفق جيم في اتفاقية ميناماتا. ومع ذلك، وبما أن الوثيقة تتناول 

كذلك أنشطة رفع مستوى الوعي أيًضا - بما فيها سياق تحديد وإشراك الفئات الضعيفة - 
فإنها يمكن أن تساعد في وضع المحتوى المطلوب بموجب البنود )ط( و)ي( من المرفق 

جيم في االتفاقية. 

عندما يكون هذا األمر مناسبًا، يتم عمل إشارات معينة إلى المبادئ التوجيهية التي تنص 
على "وضع خطة عمل وطنية للحد من استخدام الزئبق وإلغاء استخدامه حيثما أمكن ذلك 

في تعدين الذهب بالوسائل الحرفية وعلى النطاق الضيق." التي يضعها برنامج شراكة 
برنامج البيئة العالمية للزئبق، مجال الشراكة مع قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق 

النطاق، حيث أنه من المفهوم أن هذه البرامج والمبادرات تمثل الدليل المرجعي األساسي 
الذي يتم استخدامه والترويج له من أجل تحقيق هذا الغرض. يتم أيًضا توفير إشارات 

مرجعية إضافية - على سبيل المثال، إلى مواد منظمة الصحة العالمية األخرى التي تعالج/
تصف قضايا الصحة المتعلقة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق - من خالل النص، 

حسب االقتضاء.

من المفهوم أن وضع خطة العمل الوطنية هي عملية "وطنية"، يتم اتخاذها عن طريق 
اتباع نهج يشمل الجهات الحكومية المختلفة. ولذلك، تم وضع هذه الوثيقة من هذا 

المنظور. وقد تم وضعها كذلك من مفهوم أن البلدان ستضم الجوانب الصحية في خطط 
العمل الوطنية بطريقة تتناسب بأفضل صورة مع االحتياجات واألولويات والسياقات 

الخاصة بها. 

باإلضافة إلى ذلك، وبينما تملك اتفاقية ميناماتا )وعملية وضع خطة العمل الوطنية 
بالتبعية( تركيز خاص على التعرض للزئبق، هناك عدد من األخطار األخرى المتعلقة 
بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق التي يمكن أن تكون من بين محددات الصحة.3 

يعالج توجه الصحة العمومية المذكور في هذه الوثيقة التعرض للزئبق كما أنه يسمح أيًضا 
بتبني نهج أشمل وصياغة القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق 

النطاق. 

وفي النهاية، وبينما يتمثل الغرض األساسي لهذه الوثيقة في تيسير التغطية الصحية في 
عملية وضع خطة العمل الوطنية، فإنها قد تكون أيًضا ذات أهمية لبلدان أخرى تسعى 

لتحديد استجابات الصحة العمومية على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، لكنها ال 
تخضع الشتراطات خطة العمل الوطنية.

http://www.who.int/iris/handle/10665/247195
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1. التعامل مع قضايا الصحة ضمن العملية األوسع لوضع خطة 
العمل الوطنية

 Developing a national action plan to reduce, and where feasible, eliminate .)2015( UNEP, Global Mercury Partnership, ASGM Partnership Area   4

mercury use in artisanal and small-scale gold mining. Working draft. Geneva: United Nations Environment Programme )https://wedocs.unep.org/
.)bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.pdf

يوفر هذا القسم نظرة عامة على كيف وأين يجب وضع االعتبارات الصحية في الحسبان 
كجزء من عملية أشمل لوضع خطة عمل وطنية واإلعالن عنها. تم تناول المحتوى 

المقترح لمكون الصحة العمومية لخطة العمل الوطنية في الجزء رقم 2.

تقترح توجيهات شراكة برنامج البيئة العالمية للزئبق، مجال الشراكة مع قطاع تعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق )2015(4 أن يتم وضع خطط العمل الوطنية من خالل 

عملية تشمل ست خطوات كما هو موضح في الشكل رقم 1. تتضمن الخطوة األولى بناء 
آلية تنسيق لضمان التنظيم الصحيح لخطة العمل الوطنية وتيسير االنخراط مع أصحاب 

المصلحة المعنيين طوال فترة تنفيذ هذه العملية. في الخطوة الثانية، يتم وضع نظرة عامة 
وطنية وبيانات تعريف لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. في الخطوتين الثالثة 
والرابعة، يتم تعيين أهداف وغايات خطة العمل الوطنية ووضع جدول زمني للتنفيذ. يتم 

وضع عملية تقييم في الخطوة الخامسة، أما في الخطوة السادسة – وهي الخطوة األخيرة 
– فيتم اعتماد وتقديم خطة العمل الوطنية إلى أمانة اتفاقية ميناماتا. 

من وجهة النظر الصحية، سيكون من المهم ضمان مشاركة الجهات الصحية الفاعلة 
بطريقة سليمة في جهود وضع الخطط والتنسيق، واعتبار معلومات الصحة وفق األصول 
جزًءا من مراجعة قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، والتأكد من وضوح أدوار 

ومسؤوليات قطاع الصحة في تحقيق النقاط المستهدفة والغايات واألهداف المحددة في 
خطة العمل الوطنية. يتم عرض المجاالت الرئيسية حيث يجب وضع الجوانب الصحية 

في االعتبار أثناء عملية وضع خطة العمل الوطنية في الشكل رقم 1 ويجب معالجتها في 
األقسام التالية.

1.1 مشاركة الجهات الصحية الفاعلة في تنسيق ووضع خطة العمل الوطنية

بسبب الطبيعة متعددة األوجه لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، ستكون هناك حاجة 
إلى نهج يشمل قطاعات وتخصصات متعددة لدعم وضع خطة العمل الوطنية. 

يمكن بناء آلية لتنسيق خطة العمل الوطنية بغرض تيسير التنسيق والمشاركة بين وزارات 
القطاعات المختلفة من أجل توفير المدخالت لخطة العمل الوطنية. وفي هذا الصدد، 

يشارك ممثل للسلطة الصحية الوطنية )مثل وزارة الصحة أو الجهات الصحية الرسمية 
األخرى( بشكل رسمي في آلية التنسيق المشار إليها وذلك لضمان التمثيل الصحي الشامل 

على هذا المستوى.

وعالوة على ما سبق، يمكن إجراء أنشطة الستشارة وإشراك أصحاب المصلحة 
اآلخرين من أجل توفير معلومات تفيد خطة العمل الوطنية؛ على سبيل المثال، التماس 

المعلومات عن ممارسات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق و/أو البيئة ذات الصلة 
والشواغل الصحية. 

قد يختلف مستوى )أو درجة( مشاركة الجهات الفاعلة في مجال الصحة في هذه العملية، 
وعلى وجه الخصوص خارج عملية التنسيق الرسمية، بناء على السياق والحاجة إلى 

المدخالت الصحية. توجد نظرة عامة على الفئات )أو األنواع( المحتملة للجهات الفاعلة 
في مجال الصحة ومساهماتها المتوقعة في عملية وضع خطة العمل الوطنية وذلك في 

الجدول رقم 1. 

الشكل رقم 1. تغطية الجوانب الصحية المتعلقة بالعملية الموصي بها لوضع خطة العمل الوطنية

المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة )2015(

االعتبارات الصحية ذات الصلةالخطوات الموصي بها لوضع خطة العمل الوطنية

1.   بناء آلية لعملية التنسيق والتنظيم

2.   وضع نظرة عامة وطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

3.   تحديد الغايات، واألهداف الوطنية والنقاط المستهدفة المتعلقة 
بتقليل استخدام الزئبق

4.   صياغة استراتيجية التنفيذ

5.   صياغة عملية لتقييم خطة العمل الوطنية

6.   اعتماد وتقديم خطة العمل الوطنية

إشراك الجهات الصحية الفاعلة في عملية تنسيق/تنظيم خطة العمل الوطنية، وعمليات 
التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين طوال فترة المشروع

التعامل مع قضايا الصحة كجزء من وضع النظرة العامة الوطنية

التأكد من التفكير في الصحة واألهداف الخاصة بها على نطاق أوسع أثناء صياغة خطة 
العمل الوطنية )عالوة على مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة العمل الوطنية(

 توضيح دور قطاع الصحة في دعم عملية تنفيذ 
)وتقييم( خطة العمل الوطنية

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
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الجدول رقم 1. المدخالت الصحية التي يمكن أن توفر معلومات تفيد عملية وضع خطة العمل الوطنية

المساهمة )المساهمات(/المدخالت المحتملة في عملية وضع خطة العمل الوطنيةنوع الجهة الفاعلة في مجال الصحة

مسؤول حكومي من وزارة الصحة أو جهة صحية 
رسمية

•   ضمان التمثيل المالئم لوزارة الصحة في عملية وضع خطة العمل الوطنية والتنسيق بين أطرافها.

•   قيادة عملية صياغة مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة العمل الوطنية.

•   تيسير المواءمة بين أولويات الصحة ذات الصلة بخطة العمل الوطنية مع أولويات الصحة والتطوير األوسع نطاقًا.

مسؤول عن الصحة على المستوى اإلقليمي أو 
المحلي

•   معلومات عن الشواغل الصحية المتعلقة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وآثاره أو نتائجه في سياق إقليمي 
معين وعلى القدرات والهياكل التنظيمية الموجودة للتعامل معها.

موفرو الخدمات الصحية المحليون )مثل الممرضات 
واألطباء والعاملين في مجال صحة المجتمع بما 

فيهم القابالت(

•   معرفة القضايا الصحية التي تؤثر على عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم )المرتبطة 
باستخدام الزئبق في التعدين والنتائج األخرى ذات الصلة بالصحة والناجمة عن ممارسات التعدين(.

•   اآلراء المتبصرة حول كيفية الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا من السكان واالنخراط معها فيما يتعلق بحاالت 
التعرض للزئبق المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )أي النساء واألطفال(.

•   معلومات عن اآلثار الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق في المجتمعات الخاصة به، 
واالحتياجات الخاصة بالقدرات والهياكل التنظيمية.

•   معلومات عن مبادرات األبحاث الجارية أو الماضية ذات الصلة.الباحثون/األكاديميون في مجال الصحة العموميةأ

•   يكون لديهم القدرة على تقديم الدعم لجمع البيانات الصحية؛ على سبيل المثال، كجزء من عملية وضع النظرة 
العامة الوطنية وخط األساس لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق المطلوبين بموجب خطة العمل الوطنية.

 ممثل عن وكالة تطوير الصحة 
)مثل وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية 

الثنائية(

•   معلومات عن األنشطة أو البرامج الصحية ذات الصلة وفرص توحيد الجهود.

ممثل عن المنظمات غير الحكومية الرامية للتركيز 
على الصحة والتي تعمل في مجتمعات تعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق

•   اآلراء المتبصرة والمعرفة المتعلقة بالقضايا الصحية وظروف العمل التي تؤثر على عمال مناجم تعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم.

 األشخاص اآلخرون العاملون بمجال الصحة 
في مجتمع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، 

مثل المعالجين التقليديين

•   معرفة القضايا الصحية التي تؤثر على عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم.

•  معرفة السلوكيات الساعية للحفاظ على الصحة في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

•   اآلراء المتبصرة حول كيفية الوصول إلى الفئات األكثر ضعفًا من السكان واالنخراط معها فيما يتعلق بحاالت 
التعرض للزئبق المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )أي النساء واألطفال(.

أخصائيون الصحةب )مثل المتخصصين في علم 
السموم والطب المهني واألمراض المعدية(

•   مدخالت ونصائح األخصائيين التي تتعلق بشواغل صحية مرتبطة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق والتي 
سيتم تناولها وتضمينها في خطة العمل الوطنية حسب الحاجة.

أ   يمكن التماس هذه المدخالت بطريقة مثالية من الباحثين الوطنيين. قد تكون المدخالت ووجهات النظر التي يقدمها الباحثون الدوليون مفيدة أيًضا، شريطة أن يتم إنشاء روابط رسمية وغير رسمية مع األكاديميين 

الدوليين وأصحاب المصلحة اآلخرين. 
ب   يمكن التماس هذه المدخالت المتخصصة بطريقة مثالية من الخبراء الوطنيين. قد تكون المدخالت ووجهات النظر التي يقدمها الخبراء الدوليون مفيدة أيًضا، ولكن قد ينقصها الفهم واآلراء المتبصرة المستقبلية 

المتعلقة بأوضاع بلد معين.
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االعتبارات اإلضافية في مواجهة ضمان المشاركة المناسبة لقطاع الصحة في عملية وضع خطة العمل الوطنية

 5   ارجع إلى المرفق جيم في نص اتفاقية ميناماتا للحصول على مزيد من التفاصيل عن المحتويات المطلوبة لخطط العمل الوطنية التي تتعامل مع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق: 

.http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf

•   يمكن تيسير الجهود المبذولة اللتماس المدخالت الصحية الخاصة بعملية وضع خطة 
العمل الوطنية إذا ما تم وضع نهج معين لمشاركة أصحاب المصلحة )فيما يتعلق 

بالصحة( واالتفاق عليه مع السلطة الوطنية المعنية بهذا الشأن. 

•   تملك البلدان نماذج ودرجات مختلفة من المركزية السلطة فيما يتعلق باتخاذ القرار 
ووضع الخطط الصحية. يجب أن تضع أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة واستشارتهم 

هذا األمر في الحسبان، وبخاصة إذا ما كان وضع الخطط وجلب الموارد ألنشطة 
الصحة العمومية وتقديم الخدمات الصحية يتم تحديده على المستويات اإلقليمية أو 
اإلقليمية الفرعية. إذا تم تركيز أنشطة تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق في 

منطقة/والية معينة، ففي مثل هذه السياقات، قد يكون من المالئم أيًضا ضم ممثل عن 
سلطة الصحة اإلقليمية أو سلطة الصحة بالوالية في آلية تنسيق خطة العمل الوطنية.

•   يُرجح أن يكون هناك جهات فاعلة في مجال الصحة تعمل في القطاع الخاص وغير 
الحكومي. وقد يشمل المثال على ذلك المنظمات الدينية التي تعمل بالخارج، ولكن 
بالتنسيق مع مرافق صحية تديرها الحكومة. وبما أن خطة العمل الوطنية مصممة 

لتكون عملية تملكها وتقودها الحكومة، فيجب األخذ في االعتبار وجهات النظر 
الصادرة من الجهات الفاعلة في مجال الصحة والعاملة في القطاع العام. ومع ذلك، قد 
يكون من المفيد أيًضا التفكير في التماس وجهات النظر واآلراء من الجهات الفاعلة في 

مجال الصحة والعاملة في القطاع الخاص.

1.2 التعامل مع قضايا الصحة كجزء من وضع النظرة العامة الوطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

يُتوقع من البلدان أن تضع خطط العمل الوطنية الخاصة بها على أساس االلتزامات 
المذكورة في اتفاقية ميناماتا وبناًء على تحليل قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 

الموجود لديها، وهو الناتج الذي يُشار إليه باسم "النظرة العامة الوطنية". يجب أن يشمل 
هذا التحليل تحليالً للظروف االجتماعية واالقتصادية لتعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق، ومراجعة ممارسات هذا النوع من التعدين )بما فيها عمليات التقييم األساسية 

الستخدام الزئبق(، وتقييم الشواغل الصحية والبيئية ذات الصلة، ويتضمن كذلك معلومات 
عن توفير المرافق األساسية مثل المياه والصرف الصحي وظروف السكن.5  

باإلضافة إلى مراجعة المؤلفات المتاحة والسياسات الوطنية القائمة واللوائح المطبقة 
على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، ستكون هناك حاجة في بعض الحاالت 

لجمع بيانات أساسية عن ممارسات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق؛ على سبيل 
المثال، من خالل المسوح والزيارات الميدانية لمناطق تعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق. يمكن أن يوفر هذا األمر فرصة مفيدة كي يتم كذلك جمع معلومات عن حالة 

الصحة في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق واستفادة هذه المجتمعات من 
خدمات الرعاية الصحية، شريطة أن تتم عملية جمع البيانات وتحليلها ستتم وفقًا للوائح 

واالشتراطات الوطنية ذات الصلة )راجع االعتبارات اإلضافية المذكورة أدناه والمتعلقة 
بجمع بيانات عن الصحة واستخدامها(. 

وعالوة على ما سبق، يمكن أيًضا االستفادة من المعلومات األخرى التي يتم جمعها كجزء 
من وضع النظرة العامة الوطنية – حتى إذا لم ينحصر التركيز على الصحة بصفة خاصة 

– لتحديد الشواغل الصحية ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن أن تقدم المعلومات عن 
الخصائص االجتماعية واالقتصادية لعمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 
معلومات عن المحددات البيئية أو االجتماعية الهامة األخرى للصحة - مثل، إذا ما كان 
عمال المناجم يحصلون على الخدمات االجتماعية األساسية، أو االستفادة من التدريب 

أو األدوات الجديدة، وإذا ما كانوا يسكنون في ظروف سكنية غير مستقرة على األرجح. 
للحصول على مزيد من المعلومات عن طرق جمع البيانات التي يُستفاد منها في وضع 

نظرة عامة وطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق والتي يتم استخدامها 
ألغراض تحسين الصحة، يمكنك الرجوع إلى المرفق 1 في هذه الوثيقة.

يمكن أن تكون النظرة العامة الوطنية مفيدة أيًضا في اتخاذ خطوات مدروسة لوضع 
استراتيجية الصحة العمومية. على سبيل المثال، يمكن االستفادة من المعلومات المتعلقة 
باستخدام الزئبق في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق لتحديد أولويات المواقع )أو 

المجتمعات( التي يجب أن يتم فيها إجراء أنشطة لرفع مستوى الوعي وتعزيز الصحة أو 
أين يتطلب األمر المزيد من عمليات جمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق باآلثار الصحية. 

عند التفكير في االستفادة المحتملة من المعلومات من أجل وضع النظرة العامة الوطنية، 
يجب األخذ في االعتبار فرص تضمين البيانات ذات الصلة بالصحة كجزء من 

بروتوكوالت وأدوات وضع الخطط والتصميمات لعملية جمع البيانات. يجب األخذ في 
االعتبار أيًضا الوسائل والطرائق التي يتم من خاللها مشاركة البيانات الستخدامها في 

إجراء التحليالت لألجزاء األخرى من خطة العمل الوطنية، حسب االقتضاء. 
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االعتبارات اإلضافية المتعلقة بجمع البيانات الصحية كجزء من وضع النظرة العامة الوطنية لقطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

6   قد تشمل الفئات الضعيفة من السكان المعرضة لألخطار في سياق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق: األطفال، والنساء في سن الحمل والنساء الحوامل، وكذلك اآلخرون المعرضون للخطر بسبب العمر أو 

النوع أو األصل العرقي أو اإلعاقة و/أو المرض، أو نتيجة للحالة القانونية أو الحالة االجتماعية واالقتصادية.
 7   ارجع إلى المرفق جيم من نص االتفاقية: 

.http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf

•   يجب التفكير بعناية في العمليات واألساليب والصيغ )مثل االجتماعات الكبيرة، 
ونقاشات مجموعات التركيز صغير الحجم( المستخدمة لدعم أنشطة جمع المعلومات 
في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومع الفئات الضعيفة من السكان 

المعرضة ألخطار محتملة، وبخاصة إذا كانت هذه المعلومات تتضمن بيانات عن 
الصحة.6 يملك عدد كبير من البلدان لوائح واشتراطات تنظم جمع واستخدام البيانات 
األساسية عن الصحة، والتي تشمل الموافقة األخالقية الوطنية على إجراء األبحاث 

على البشر. سيكون لهذا األمر أهمية خاصة إذا كان هناك أي نية إلجراء رصد 
بيولوجي على البشر، على سبيل المثال، كجزء من أنشطة تحديد خط األساس للزئبق. 

ستساعد المشاركة المبكرة للجهات الفاعلة في مجال الصحة )المقصود الجهات التي 
تملك الخبرة الالزمة إلجراء األبحاث في مجال الصحة العمومية( بغرض وضع 

خطط وتصميم أنشطة جمع البيانات األساسية في توضيح إذا ما كانت هذه اللوائح 
تنطبق أم ال.

•   يمكن أن يؤدي إدماج سلطات الصحة المحلية – على سبيل المثال، مسؤولي الصحة 
في المجالس المحلية أو ما شابههم – في جمع البيانات األساسية إلى تيسير االنخراط 

مع موفري الرعاية الصحية األساسية في مناطق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 
ويمكن أن تساعد على التأكد من أن عملية جمع )ومعالجة( بيانات الصحة الواردة من 
مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق يتم تنفيذها وفقًا للوائح الصحية ذات 

الصلة. قد يساعد هذا األمر أيًضا في التأكد من أنه في حال تم تحديد المشاكل الصحية 
)مثل الشك في التسمم بالزئبق(، سيتم عمل المتابعة المالئمة عن طريق النظام الصحي.

1.3 ضمان أخذ الصحة في االعتبار على نطاق أوسع أثناء صياغة خطة العمل الوطنية  

بمجرد االنتهاء من تقييم الوضع )أو السياق( الحالي لتعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق، سيتم تحديد األهداف والغايات والنقاط المستهدفة مع األخذ في االعتبار 

االشتراطات المنصوص عليها في المرفق جيم وفي النص الرئيسي لالتفاقية، وبصفة 
خاصة المادتين 7 و7.16  

تؤدي العديد من التدابير التي سيتم تضمينها في خطة العمل الوطنية - على سبيل المثال، 
تقليل حرق الملغم في المناطق السكنية - إلى تيسير إضفاء الطابع الرسمي على قطاع 

تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق أو تنظيمه، وسيكون لها أثر إيجابي على الصحة 
والرفاهية في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )والمناطق القريبة منها(. 

يمكن أن تيسر التدابير المتخذة إلضفاء الطابع الرسمي على تعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق، على سبيل المثال، استفادة عمال المناجم من الخدمات الصحية والخدمات 

االجتماعية األخرى إذ أنهم، بسبب حدوث تغير في حالة توظيفهم الرسمية، قد يصبحوا 
مؤهلين لالنضمام إلى التأمين الصحي والتأمين االجتماعي وتأمين اإلعاقة.

قد يساعد أيًضا تطبيق "منظور صحي" على اختيار التدابير الخاصة بخطة العمل 
الوطنية على تحديد اآلثار المحتملة غير المرغوب فيها لتدخالت خطة العمل الوطنية 

التي يمكن أن تؤثر بالسلب على الصحة. على سبيل المثال، إذا تم بعد مراجعة للوائح 
المطبقة على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، اتخاذ قرار لتبسيط عملية الحصول 

على التراخيص البيئية - وهي عقبة شائعة أثناء عملية إضفاء الطابع الرسمي على 
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق - فمن المهم التفكير في أثر هذا التعديل من كال 
المنظورين البيئي والصحي. بينما في بعض الحاالت، يتم اعتبار األثر البيئي ألنشطة 
التعدين متوسطة الحجم على أنه غير مؤثر )على سبيل المثال، بالمقارنة من أنشطة 
التعدين متوسطة أو كبيرة الحجم(، حسب كيفية ومكان إقامة هذه األنشطة، فقد يكون 

لها مخاطر صحية هامة مرتبطة بها على الجانبين االجتماعي والبشري. تُعد إجراءات 
العناية البيئية واالجتماعية الواجب اتخاذها أثناء عملية إصدار التراخيص البيئية هامة 

جًدا وضرورية لضمان عدم تأثير أنشطة التعدين بشكل سلبي على صحة ورفاهية عمال 
المناجم والمجتمعات القريبة منها. وبصفة مماثلة، يعني الوعي بأن نشاط التعدين غالبًا 

ما يكون هو المصدر األساسي للدخل في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق أن إغالق المناجم على أساس المخاطر الصحية والبيئية فقط قد ال يمثل حالً على 

المدى الطويل ويتطلب الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تيسير إجراءات إضفاء الطابع 
الرسمي مع الحفاظ على عملية تؤكد على اتخاذ الضمانات الكافية من الناحيتين البيئية 

واالجتماعية.

1.4 توضيح دور قطاع الصحة في دعم عملية تنفيذ )وتقييم( خطة العمل الوطنية  
بمجرد تحديد التدابير ذات الصلة الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات خطة العمل الوطنية، 

يجب وضع جدول زمني لعملية التنفيذ. يجب تقديم هذا الجدول الزمني مع خطة العمل 
الوطنية النهائية. تقترح توجيهات شراكة برنامج البيئة العالمية للزئبق، مجال الشراكة مع 

قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )2015( أن يتم تضمين هذا الجدول أيًضا 
في خطة العمل واإلطار الزمني والميزانية. 

عند وضع الجدول الزمني العام لتنفيذ خطة العمل الوطنية، من المهم توضيح المدخالت 
المتوقعة من قطاع الصحة، ليس فقط من أجل مكون الصحة العمومية، ولكن أيًضا في 

سياق األنشطة األخرى حيث تكون مدخالت الصحة مناسبة وذات صلة. وقد تشمل األمثلة 
على العنصر األخير: مشاركة الجهات الفاعلة في مجال الصحة في مراقبة وتقييم تنفيذ 

خطة العمل الوطنية؛ وضمان إدراج طريقة مالئمة لتبادل مراسالت تعزيز الصحة داخل 
منظومة نشر المعلومات على نطاق أوسع وأنشطة االتصاالت المدعومة من خالل خطة 

العمل الوطنية. تعد المعلومات عن آثار الزئبق على صحة البشر مهمة ويمكن أن تضيف 
قيمة كبيرة إلى خطة العمل الوطنية المذكورة. تمثل عملية المراقبة والتقييم على ضوء 

هذه المؤشرات فرصة جلية لتوضيح التقدم المحرز في عملية التنفيذ.
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2. عرض توجه استراتيجية الصحة العمومية 
قدم القسم األول من هذه الوثيقة نظرة عامة على أين وكيف يجب أخذ القضايا الصحية 
في االعتبار داخل العملية األشمل لوضع خطة العمل الوطنية. يركز القسم الثاني على 

وضع استراتيجية الصحة العمومية التي تحتاج إلى تضمينها كمكون معين في خطة العمل 
الوطنية. 

يبدأ هذا القسم بنقاش حول كيفية صياغة االستراتيجية من منظور الصحة العمومية، ثم 
يتناول بعد ذلك الحاجة إلى توضيح نطاق العمل الذي يدعمه قطاع الصحة للتنسيق مع 

الجهود التي يبذلها ويدعمها اآلخرون. يتم كذلك تقديم المجاالت المقترح التركيز عليها في 
االستراتيجية، بما فيها نموذج إطار استراتيجي يتم توفيره كملحق في هذه الوثيقة. 

بينما يكون التركيز األساسي لهذا القسم على وضع استراتيجيات للصحة العمومية تضع 
في اعتبارها االشتراطات المحددة بموجب البند )ح( من المرفق جيم في اتفاقية ميناماتا، 
فإنها يمكن أن تساعد أيًضا في وضع استراتيجيات أخرى يجب تضمينها في خطة العمل 
الوطنية؛ وعلى وجه الخصوص، استراتيجيات لمنع تعرض الفئات الضعيفة من السكان 

لألخطار، واستراتيجيات لتقديم معلومات عن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 
والمجتمعات المتضررة حسب ما هو منصوص عليه في البنود )ط( و)ي(، على الترتيب، 

من المرفق جيم في االتفاقية.

2.1 المواءمة بين االستراتيجية واألهداف الواضحة للصحة العمومية

بينما يكون الهدف العام لخطة العمل الوطنية )وينصب تركيزها على( الحد من استخدام 
الزئبق وإلغاء استخدامه حيثما أمكن ذلك في تعدين الذهب بالوسائل الحرفية والضيق 

النطاق )حيث أن هذا هو االشتراط الذي تنص عليه االتفاقية(، يجب التعبير عن الهدف 
العام الستراتيجية الصحة العمومية كهدف يرتبط بالصحة. قد يكون هذا الهدف، على 

سبيل المثال: تقليل عدد حاالت االعتالل والوفاة )النتائج العكسية على الصحة( الناجمة 
عن التعرض للزئبق واألخطار الصحية األخرى المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق 

النطاق. لن يوفر ذلك فقط تركيز واضح لالستراتيجية على "الصحة"، ولكنه سيؤدي كذلك 
إلى تيسير المواءمة بين االستراتيجية واألهداف الصحية الوطنية األخرى )والتي سيتم 

التركيز عليها بصورة مماثلة لتقليل عدد حاالت االعتالل والوفاة(.

يوفر الشكل رقم 2 مثاالً على كيف يمكن تنظيم نسق النتائج الناجم عن استراتيجية 
الصحة العمومية المتوائمة مع الهدف المذكور أعاله. ووفقًا لهذا النموذج، تكون الفرضية 

األساسية هي ظهور نتائج صحية سلبية أقل إذا: )أ( تبنى عمال المناجم ممارسات آمنة 
وصديقة للبيئة بدرجة أكبر؛ )ب( األخذ في االعتبار القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين 

الذهب الحرفي والضيق النطاق بواسطة )وبالتالي تتم معالجتها ضمن إطار( برامج 
الصحة العمومية القائمة وحزم تقديم الخدمات الصحية، حسب االقتضاء. 

في حال تبني ممارسات لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق تتسم بكونها آمنة وصديقة 
للبيئة بدرجة أكبر، سيقل تعرض عمال المناجم والمجتمعات المجاورة الخاصة بهم للزئبق 
والمخاطر الصحية األخرى ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. وبالتالي 

سينتج عن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق آثاًرا صحية عكسية بدرجة أقل.

إذا كانت برامج الصحة العمومية وحزم تقديم الخدمات الصحية تتضمن توجه معين 
للقضايا الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، فإنها ستكون قادرة 

بدرجة أكبر على التخفيف من آثار )أو حدة( حاالت التعرض المقترنة بتعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق، وهو األمر الذي سيقلل بدوره من حاالت االعتالل والوفاة. 

باإلضافة إلى ذلك، ستكون التدابير المتخذة لمعالجة القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق أكثر استدامة إذا كانت مثل هذه التدابير مدمجة )أو 

متغلغلة( في برامج الصحة القائمة واألكثر شموالً؛ على سبيل المثال، حيث يتم إجراء 
أنشطة تعزيز الصحة الموجهة لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ضمن أنشطة 

تعزيز الصحة الروتينية األخرى، مثل حمالت التطعيم وحمالت مرض نقص المناعة 
المكتسبة.

2.2 تحديد مساهمات معينة من قطاع الصحة   

مع األخذ في االعتبار الهدف الشامل واألهداف االستراتيجية المحددة في استراتيجية 
الصحة العمومية، قد يكون من المفيد تعريف مجموعة معينة من المخرجات التي يجب 

على قطاع الصحة أن يقوم "بتسليمها" )تقديمها(. باستخدام المثال المذكور في الشكل رقم 
2، يمكن تعريف هذه الجهود حول تدخالت معينة )مثل تلك المتعلقة بالعمليات التي يتم 
اتخاذها من أجل توعية مجتمعات أو فئات سكانية معينة تعمل في تعدين الذهب الحرفي 

والضيق النطاق( أو كأهداف برنامجية أو أهداف لتقديم الخدمات. 

يمكن الوصول إلى بعض األهداف فقط من خالل المدخالت المقدمة من قطاع الصحة، 
بينما تحتاج األهداف األخرى إلى مدخالت إضافية من مصادر متعددة. على سبيل المثال، 

في الشكل رقم 2، سيعتمد تغيير ممارسات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق على 
عوامل متنوعة )مثل استفادة عمال المناجم من التمويل، والمعرفة العملية التقنية(. يمكن 

أن تؤدي مساهمة قطاع الصحة المشار إليها في هذا الصدد إلى توعية عمال المناجم 

والعاملين معهم بشأن المخاطر الصحية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وفيما 
يتعلق بالممارسات الواجب تقليلها أو القضاء عليها وفقًا لالتفاقية. تم تناول فرص ضمان 

مشاركة قطاع الصحة في العملية األشمل لوضع خطة العمل الوطنية في األقسام 1.1 
و1.3 من هذه الوثيقة. يمكن أن تكون هذه الفرص ذات فائدة أيًضا في توفير المعلومات 
الالزمة لوضع استراتيجية الصحة العمومية، ألن القيام بذلك سيقدم المزيد من المساعدة 

في توضيح األدوار والمسؤوليات بموجب خطة العمل الوطنية والمساعدة في مواءمة 
وتوحيد الجهود.
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الشكل رقم 2. توفير نسق النتائج النموذجي للمعلومات الالزمة لوضع مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة العمل الوطنية

الهدف الشامل: تقليل عدد حاالت االعتالل والوفاة )النتائج العكسية على الصحة( الناجمة عن التعرض للزئبق واألخطار الصحية األخرى المقترنة بأنشطة تعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق. 

النتيجة المرغوب فيها رقم 1: تقليل تعرض عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق ومجتمعاتهم للزئبق واألخطار الصحية األخرى المقترنة 

بأنشطة تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. 

الهدف االستراتيجي رقم 1: تبنى عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق ممارسات وعمليات آمنة وصديقة للبيئة بدرجة أكبر )مثل تقليل أو 

القضاء على استخدام الزئبق(. 

المخرجات 1: يتم توعية عمال مناجم تعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم 

بالمخاطر الصحية المقترنة بتعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق والممارسات ذات 

الصلة المطلوب "القضاء عليها".

المدخالت 1.1: أنشطة رفع مستوى الوعي 
وتعزيز الصحة التي يتم القيام بها في مجتمعات 
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، بما فيها 

التحرك من خالل مرافق الرعاية الصحية حسب 
االقتضاء، وكجزء من أنشطة تعبئة المجتمع 
وتعزيز الصحة األوسع نطاقًا والتي يقوم بها 

قطاع الصحة إذا لزم األمر. 

المدخالت 1.2: موفرو الرعاية الصحية 
المدربون على التعامل مع المخاطر الصحية 

المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 
ورسائل تعزيز الصحة المرتبطة ذات الصلة، 

والمقدمة مع مواد رفع مستوى الوعي لالستخدام 
في هذه السياقات. 

الهدف االستراتيجي رقم 2: األخذ في االعتبار القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق بواسطة )وبالتالي تتم معالجتها ضمن إطار( برامج الصحة 

العمومية القائمة وحزم تقديم الخدمات الصحية، حسب االقتضاء. 

المخرجات 2: األنظمة الصحية الموجهة والمزودة بقدرات الكتشاف القضايا الصحية ذات 
الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق والتعامل معها، بما فيها التحرك من خالل 

التدابير الرامية لحماية صحة فئات معينة من السكان. 

المدخالت 2.1: تقييم 
الدليل القائم على تعدين 
الذهب الحرفي والضيق 

النطاق ذي األولوية 
والشواغل الصحية 

والفئات السكانية 
المتأثرة؛ على سبيل 

المثال، من خالل جمع 
بيانات عن الصحة 
واألبحاث الوبائية 

وغيرها، ويتم استخدامها 
لرفع األولوية الممنوحة 
للشواغل الصحية ذات 
الصلة بتعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق 
والفئات السكنية المتأثرة. 

 المدخالت 2.2: 
تدريب موفري الرعاية 

الصحية وتعزيز 
القدرات الجوهرية 
لألنظمة الصحية، 

والهياكل والعمليات 
)مثل إجراءات التشغيل 

الموحدة( الالزمة 
لتحديد ومعالجة القضايا 

الصحية ذات الصلة 
بتعدين الذهب الحرفي 

والضيق النطاق. 

 المدخالت 2.3: 
بناء وتعزيز اآلليات 
والهياكل والعمليات 
الخاصة بدعم العمل 

بين القطاعات والالزم 
للتعامل مع جوانب 

الصحة العمومية 
للحوادث ذات الصلة 

بتعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق. 

*تمكين المرافق 
البيئية، بطرق مثل 

تحسين االستفادة 
من التمويل، 

وإضفاء الطابع 
الرسمي وغيرها، 
من خالل تدابير 
يدعمها الشركاء 

اآلخرون. 

النتيجة المرغوب فيها رقم 2: التقليل أو التخفيف من حدة حاالت االعتالل والوفاة من 
األخطار الصحية المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. 

 1

*   يقر ذلك بأنه سيتم دعم التدابير اإلضافية لمساندة تبني عمال مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق لممارسات آمنة وصديقة للبيئة بدرجة أكبر أثناء ممارسة عملهم، وسيقدم هذا الدعم الشركاء اآلخرون 
والجهات الفاعلة كما يجب إجراء التوعية المدعومة من قطاع الصحة وأنشطة رفع مستوى الوعي في سياق )وبالتوافق مع( هذه األنشطة األخرى. 
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2.3 الجوانب المقترحة للنشاط والتركيز   

8   مالحظة: قبل القيام بتدريب موفري الرعاية الصحية، يجب عمل تقدير الحتياجات التدريب والقدرات الخاصة بهم )على المستويات المختلفة للنظام الصحي(. يجب بعد ذلك استخدام هذه المعلومات المتحصل عليها بصعوبة 

من تقدير القدرات المذكور لعرض عملية تصميم وتسليم مواد التدريب. يجب كذلك جمع المعلومات عن السلوكيات التي يقوم بها عمال المناجم عند سعيهم للحصول على الخدمات الصحية )بمعنى متى وأين يستخدمون 
المرافق الصحية( ألن هذا قد يؤثر على كيفية ومكان إقامة أنشطة تعزيز الصحة. على سبيل المثال، إذا لم يقم عمال المناجم بزيارة العيادات الطبية باستثناء في حاالت الطوارئ شديدة الخطورة، فيجب التفكير في نهج 

مختلف من أجل المشاركة.

ينص المرفق جيم من اتفاقية ميناماتا على أن مكون استراتيجية الصحة العمومية في خطة 
العمل الوطنية يجب أن يشمل، من بين جوانب أخرى، جميع البيانات عن الصحة، وتدريب 

موفري الخدمات الصحية والقيام بأنشطة لرفع مستوى الوعي داخل المرافق الصحية. 

يقدم النموذج المعروض في الشكل رقم 2 مثاالً توضيحيًا عن كيفية انعكاس هذه األنشطة 
"اإللزامية" لتصبح مدخالت إلى االستراتيجية األوسع نطاقًا الرامية إلى تقليل النتائج 

الصحية السلبية الناجمة عن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق. على سبيل المثال، 
سيحتاج موفرو الرعاية الصحية إلى التدريب وسيتم تزويدهم بالمواد الخاصة برفع 

مستوى الوعي إذا كانوا مطالبين بإجراء أنشطة لتعزيز الصحة تتعلق بتعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق في عياداتهم الطبية و/أو كجزء من أنشطة المشاركة المجتمعية 

التي تتم على نطاق أوسع.8 يجب جمع البيانات عن الصحة وتحليلها من أجل توفير الدليل 
على اآلثار الصحية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق والعبء الصحي الناجم عنها. 
سيكون العنصر األخير مفتاًحا للتعريف بمستوى األولوية الممنوحة للقضايا الصحية ذات 

الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وفي المقابل، الدرجة التي تم الوصول 
إليها في معالجة تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق من خالل )أو كجزء من( البرامج 

الصحية القائمة. ستكشف أيًضا عملية جمع البيانات عن الصحة وتقييمها عما إذا كان 
هناك بيانات هامة و/أو فجوات معرفية تحتاج إلى المعالجة؛ على سبيل المثال، عن طريق 

إجراء المزيد من األبحاث.

وعالوة على جمع )وتقييم( بيانات الصحة، وتدريب موفري الرعاية الصحية، وتنظيم 
أنشطة رفع مستوى الوعي، قد تتضمن استراتيجية الصحة العمومية أيًضا التدابير التي 

ستضمن أن األنظمة الصحية تم توجيهها بطريقة صحيحة من أجل التعامل مع هذه 
القضية. 

قد تشمل المدخالت أو التدابير الرئيسية للمساعدة في عملية "عرض توجه تعدين الذهب 
الحرفي والضيق النطاق" المشار إليها:

•   تقييم الدليل الوبائي المتاح على اآلثار الصحية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 
من أجل تيسير تحديد أولويات القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي 

والضيق النطاق التي يجب التعامل معها ومجموعات السكان المتأثرين من ذوي الصلة.

•   تقييم قدرات األنظمة الصحية القائمة لتحديد ما إذا كان هناك هياكل وأنظمة وعمليات 
كافية )لدعم اكتشاف الزئبق وإدارة الحاالت وقدرات المختبرات( وتحديد االحتياجات 

المطلوبة لبناء القدرات والتدريب.

•   بناء آلية لتيسير مشاركة قطاع الصحة والتعاون مع وزرات القطاعات األخرى 
ومجموعات أصحاب المصلحة ذوي الصلة اآلخرين التي تدور حول تعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق.

في العديد من البلدان، يُرجح أن يستمر تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق لبعض 
الوقت. يمكن أن تتعرض صحة عمال المناجم والعاملين معهم ومجتمعاتهم بالفعل آلثار 
عكسية في هذه الحاالت. وسيكون بالتالي الهدف الرئيسي لتقييم القدرات المؤسسية هو 

تقييم الجاهزية النسبية للنظام الصحي من أجل تقديم الخدمات الصحية لهؤالء الفئات 
المتأثرة والمعرضة للخطر.

وكما هو موضح فيما سبق من هذه الوثيقة، توجد حاجة ألنشطة مشاركة أصحاب 
المصلحة لدعم العملية الشاملة لوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية. ومع ذلك، قد يكون 
هناك حاجة ألشكال أخرى من المشاركة واالتصال بين القطاعات فيما يخص تعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق والقضايا الصحية التي تمتد خارج نطاق خطة العمل 
الوطنية؛ على سبيل المثال، في حالة تنسيق استجابات الصحة العمومية للحوادث أو 

حاالت الطوارئ ذات الصلة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، مثل تلك األشكال 
الواردة في سياق اللوائح الصحية الدولية.

على الرغم من أنه من المفهوم أن التوجه والمحتوى المعينين الستراتيجية الصحة 
العمومية قد يختلفا عبر البلدان بناء على السياق الوطني لكل بلد وقائمة أولوياتها، فقد تم 
تقديم مثال على اإلطار االستراتيجي الستراتيجية الصحة العمومية في الجدول رقم 2. 

يعتمد هذا المثال على نسق النتائج المعروض من قبل ويشمل تفاصيل إضافية عن أنشطة 
الدعم الممكنة. تحتاج بعض األنشطة المشروحة إلى تنفيذها على مستوى النظام بأكمله 
بينما تحتاج بعض األنشطة إلى توجيهها إلى فئات مستهدفة محددة أو مستوى معين من 

النظام الصحي. تم أيًضا توفير تعليقات من أجل تحقيق هذا الغرض.

2.4 تنفيذ استراتيجية الصحة العمومية: االعتبارات الرئيسية والخطوات التالية  

بمجرد اعتماد خطة العمل الوطنية ومكون الصحة العمومية في خطة العمل الوطنية، 
ستحتاج سلطة الصحة الوطنية المعنية )أو سلطات الصحة اإلقليمية، حسب االقتضاء( 

إلى وضع خطة تنفيذ مفصلة لدعم تنفيذ هذه االستراتيجية. ستحتاج هذه الخطة إلى تحديد 
األنشطة التي سيتم القيام بها، واألشخاص المكلفين بها واإلطار الزمني للتنفيذ. يُرجح 

أيًضا أن يتم وضع ميزانية لهذه الخطة. 

يُرجح أن تحتاج خطة التنفيذ كذلك إلى وجود مؤشرات أو تدابير يمكن استخدامها لتوفير 
المعلومات الالزمة لمراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية وإعداد التقارير عنها - وهو الشيء 

الذي يجب القيام به كل ثالث سنوات بعد التقديم األولي لخطة العمل الوطنية إلى أمانة اتفاقية 
ميناماتا. وبطريقة مماثلة، يُرجح أن تكون المؤشرات مفيدة إلعداد التقارير عن االتفاقية 

ككل. يمكن استخدام هذه المؤشرات، على سبيل المثال، لقياس مستوى التعرض للزئبق في 
مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق المتأثرة، وبالتالي توفر مؤشر محتمل على 

فعالية التدابير األوسع نطاقًا المتخذة في خطة العمل الوطنية لتقليل استخدام الزئبق. 

يجب أيًضا تضمين آلية لمراجعة خطة التنفيذ واالستراتيجية العامة ألنها ستسمح بتنقيح 
وتحديث استراتيجية الصحة العمومية وتدعم نهج التنفيذ، إذا دعت الحاجة لعمل ذلك.
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الجدول رقم 2. مثال على إطار عمل استراتيجية الصحة العمومية

المخرجات )أو 
منجزات قطاع الصحة(

 مجاالت التركيز
األنشطة )أو المدخالت( الداعمةاالستراتيجية

مستوى التركيز في األنشطة )داخل النظام 
الصحي(

1: يتم توعية عمال 
مناجم تعدين الذهب 

الحرفي والضيق 
النطاق والعاملين معهم 
ومجتمعاتهم بالمخاطر 

الصحية المقترنة بتعدين 
الذهب الحرفي والضيق 

النطاق والممارسات ذات 
الصلة المطلوب تقليلها/
القضاء عليها بموجب 

اتفاقية ميناماتا.

1.1: أنشطة رفع مستوى الوعي 
وتعزيز الصحة التي يتم القيام بها 

في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق، والتي يتم تضمينها 

في المرافق الصحية، حسب 
االقتضاء.

1.1.1: موفرو الرعاية الصحية المدربون على التعامل مع 
المخاطر الصحية المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق 

النطاق ورسائل تعزيز الصحة المرتبطة ذات الصلة، 
والمقدمة مع مواد رفع مستوى الوعي لالستخدام في هذه 

السياقات.

1.1.2: وضع نهج تعزيز الصحة الخاص بالتعامل 
مع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، مع األخذ 

في االعتبار سلوك العاملين في هذا المجال أثناء سعيهم 
للحصول على الخدمات الصحية وفهم مخاطر الصحة 

المقترنة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، والفرص 
المرتبطة بها لمواءمة/دمج هذه األنشطة الرامية لتعزيز 
الصحة مع البرامج األخرى المستمرة للصحة العمومية.

يُرجح أن يلعب موفرو الرعاية الصحية األساسية 
العاملين في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي 

والضيق النطاق دوًرا هاًما في القيام بأنشطة رفع 
مستوى الوعي. وبالتالي، يجب تصميم األنشطة 

التدريبية مع وضع هذا التركيز والتوجه في 
االعتبار.

وبالرغم من ذلك، يجب وضع النهج الشامل الذي يتم 
اتخاذه ألنشطة رفع مستوى الوعي على المستوى 
العام للنظام من أجل ضمان تجانس واتساق النهج 

عبر الجهود المبذولة.

2: األنظمة الصحية 
الموجهة والمزودة 

بقدرات الكتشاف القضايا 
الصحية ذات الصلة 

بتعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق والتعامل 

معها، بما فيها التحرك 
من خالل التدابير الرامية 
لحماية صحة فئات معينة 

من السكان.

2.1: تقييم الدليل القائم على تعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق ذي 
األولوية والشواغل الصحية والفئات 

السكانية المتأثرة – على سبيل 
المثال، من خالل جمع بيانات عن 
الصحة واألبحاث الوبائية – ويتم 

استخدامها لرفع األولوية الممنوحة 
للشواغل الصحية ذات الصلة بتعدين 

الذهب الحرفي والضيق النطاق 
والفئات السكنية المتأثرة.

2.1.1: مراجعة المؤلفات المتاحة والبيانات الخاصة باآلثار 
الصحية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق في سياق 

معين.

2.1.2: األخذ في االعتبار النتائج التي توصلت إليها 
المراجعة المذكورة أعاله، وتحديد المجاالت )والفئات 

السكانية( ذات األولوية المتعلقة بشواغل الصحة العمومية. 

2.1.3: تحديد فجوات المعرفة/الدليل من ناحية اآلثار 
الصحية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، والتحفيز 
على إجراء المزيد من األبحاث عن هذه القضية، إذا لزم 

األمر.

يجب إجراء تقييم للشواغل الصحية ذات الصلة 
بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق على مستوى 
النظام بأكمله، بناء على البيانات المجمعة والدراسات 

التي يتم القيام في مجتمعات تعدين الذهب الحرفي 
والضيق النطاق. يجب تحديد الحاجة إلى جمع 

المزيد من البيانات عن الصحة )من خالل الرصد 
البيولوجي أو الدراسات الوبائية وتعزيز الموارد 
البشرية وقدرات المختبرات( على أساس نتائج 

المراجعة األولية للبيانات المتاحة. 

2.2: تدريب موفري الرعاية 
الصحية وتعزيز القدرات الجوهرية 

لألنظمة الصحية، والهياكل 
والعمليات )مثل إجراءات التشغيل 
الموحدة( الالزمة لتحديد ومعالجة 

القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق.

2.2.1: تقييم القدرة المتاحة داخل النظام الصحي )على 
المستوى االبتدائي، ومستوى اإلحالة األولي والمستوى الثالث( 

من أجل تحديد ومعالجة القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق، ووضع خطة للتعامل مع 

الفجوات في القدرات، في حال تحديدها.

2.2.2: وضع إجراءات التشغيل الموحدة والعمليات لدعم 
المشاركة في القضايا الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق واالستجابة لها عند الحاجة لذلك؛ 
على اإلدارة الطبية لحاالت التسمم بالزئبق، أو إلدارة 

الصحة العمومية في حالة الحوادث ذات الصلة بتعدين 
الذهب الحرفي والضيق النطاق، وغيرها.

يجب إجراء تقييم القدرات المؤسسية على مستوى 
النظام مع توفير المعلومات عن طريق فهم 

االحتياجات والقدرات المتاحة على مستويات اإلحالة 
والرعاية األولية.

يُرجح أن يتم وضع إجراءات التشغيل الموحدة 
والعمليات األخرى على المستوى الوطني بواسطة 

السلطة التنظيمية المعنية والمسؤولة عن الصحة.

2.3: بناء وتعزيز اآلليات والهياكل 
والعمليات الخاصة بدعم العمل بين 
القطاعات والالزم لمعالجة القضايا 
الصحية ذات الصلة بتعدين الذهب 

الحرفي والضيق النطاق.

2.3.1: بناء/تعزيز أنشطة التنسيق واالتصال مع الوزارات 
المعنية )وأصحاب المصلحة اآلخرين حسب االقتضاء 

حسب االقتضاء( المنخرطة في وضع خطة العمل الوطنية 
وتنفيذها.

قد يكون من الضروري بناء وتحسين التنسيق 
بين القطاعات على المستويات المحلية واإلقليمية 

والوطنية.



10              التعامل مع قضايا الصحة عند وضع خطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنقيب المتخصص ضيق النطاق عن الذهب بموجب اتفاقية مينماتا بشأن الزئبق

المرفق 1. أنواع/مصادر البيانات واالستخدامات المحتملة لها إلبالغ 
استجابة الصحة العمومية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 

مدى الصلة بعملية وضع استراتيجية الصحة العمومية نوع البيانات/المعلومات

1. البيانات الديموغرافية

•   تعطي مؤشًرا على عدد/حجم الفئات الضعيفة من السكان التي يحتمل أن تحتاج لتناول مشكالتها في االستراتيجية. العمر ونوع الجنس

حالة الدخل )مستويات الفقر( في المناطق 
المتأثرة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق 

•   تعطي مؤشًرا على القدرة على التحمل/التعرض للخطر للفئات المتأثرة بتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.
•   تقدم مؤشًرا على القوة الشرائية؛ على سبيل المثال، لألدوية أو متطلبات الرعاية الصحية عند الحاجة إليها، وكذلك 

للمصروفات المنزلية األساسية مثل الطعام والسكن.

•   تقدم مؤشًرا على مستويات التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة - وهي العوامل التي يجب أخذها في االعتبار كجزء من الحالة التعليمية
عملية تصميم وإجراء أنشطة رفع مستوى الوعي.

•   تقديم آراء متبصرة عن حالة التأمين/التغطية التأمينية، حسب الظروف.الحالة القانونية، مثل مسجل أو مهاجر، وغيرها.
•   تقديم معلومات عن الشمول/عدم الشمول في النظام الوطني للصحة.

•   موقع أنشطة تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق فيما يتعلق بالمجتمعات المحتمل تأثرها والذي يمكن استخدامه 2. البيانات الجغرافية
للتعرف على المواقع ذات األولوية التي يحب أن تتم فيها أنشطة رفع مستوى الوعي وتقييمات الصحة اإلضافية 

األخرى أو إعطاء األولوية لها.
•   توفير معلومات عن المسافة ألقرب مرافق الرعاية الصحية.

3. ممارسات تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

•   يمكن استخدامها لتحديد الفئات السكانية المحتمل تعرضها للزئبق من أجل إجراء الرصد البيولوجي.البيانات الخاصة باستخدام الزئبق
•   يمكن استخدامها للتعرف على المواقع ذات األولوية التي يحب أن تتم فيها أنشطة رفع مستوى الوعي وتقييمات 

الصحة اإلضافية األخرى أو إعطاء األولوية لها.

معلومات عن ممارسات العمل، مثل ظروف 
العمل والتدابير المتبعة فيما يتعلق بالصحة 

والسالمة، وغيرها.

•   توفر آراء متبصرة عن األخطار الهامة المحتملة األخرى المتعلقة بالنواحي المهنية والبيئية والتي تؤثر على عمال 
مناجم تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومجتمعاتهم أيًضا.

4. معلومات عن الجوانب الصحيةأ 

القضايا الصحية الهامة التي تؤثر على مجتمعات 
تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق )الناتجة 
عن المسوح و/أو مجموعات التركيز التي يتم 

إجرائها مع عمال المناجم أو مجتمعاتهم أو 
موفري الرعاية الصحية(

•   يمكن استخدامها لتحديد الشواغل الصحية ذات األولوية والتي تؤثر على مجتمعات تعدين الذهب الحرفي والضيق 
النطاق، وبالتالي تقدم المعلومات الالزمة أيًضا لوضع الخطط وتوفير خدمات الرعاية الصحية المالئمة.

السلوكيات التي يقوم بها عمال المناجم عند 
سعيهم للحصول على الخدمات الصحية )من 

المسوح و/أو مجموعات التركيز التي يتم 
إجرائها مع عمال المناجم و/أو موفري الرعاية 

الصحية العاملين في المجال(

•   يمكن استخدامها لتوفير المعلومات من أجل تصميم أنشطة رفع مستوى الوعي – وعلى وجه الخصوص، تلك 
األنشطة التي يتم القيام بها من خالل مرافق الرعاية الصحية – وما إذا كانت هناك حاجة إلى أشكال أخرى للتعبئة 
االجتماعية )الخاصة بالصحة( للوصول إلى هذه المجتمعات التي تعمل في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

•   يمكن استخدامها لتحديد احتياجات بناء القدرات بين المهنيين العاملين في مجال الصحة.إتاحة خدمات الرعاية الصحية

أ   مالحظة: وكما ذكر من قبل في هذه الوثيقة، يمكن أن تخضع أنشطة جمع البيانات األساسية التي تشمل جمع بيانات عن الصحة )مثل المقابالت الشخصية أو المسوح( للوائح الوطنية واالشتراطات التي تتعلق 

باالستخدام العلمي واألخالقي لهذه المعلومات. قد تظهر حاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات مع السلطات الصحية الوطنية المعنية بخصوص هذه النقطة في حالة حدوث هذه الظروف.
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