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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق
 الثايناالجتماع 

 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت )ح( 5البند 

مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو 
يتخذ إجراًء بشأهنا: التعاون مع منظمة الصحة العاملية 

 ومنظمة العمل الدولية

 التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
 مذكرة من األمانة

تنص االتفاقية ، واملتعلقة باجلوانب الصحية من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 1٦من املادة  2الفقرة  يف - 1
على أنه ينبغي ملؤمتر األطراف، يف معرض حبثه للقضايا أو األنشطة املتعلقة بالصحة، أن يتشاور ويتعاون مع 

وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة، وفقًا للمقتضى، وأن يعزز  منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
 التعاون وتبادل املعلومات مع تلك املنظمات وفقاً للمقتضى.

 29إىل  24ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا، الذي عقد يف جنيف يف الفرتة من  - 2
نة أن تواصل التعاون النشط والتآزر مع منظمة الصحة ، طلب مؤمتر األطراف إىل األما2017أيلول/سبتمرب 

 العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريمها من املنظمات ذات الصلة يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا.
وتشمل اجملاالت الرئيسية هلذا التعاون والتآزر مع منظمة الصحة العاملية الزئبق يف مقاييس احلرارة وضغط  - 3

الصحية، وكذلك يف املطهرات ومنتجات تبييض البشرة ومالغم األسنان )املادة مة يف الرعاية الدم الشرياين املستخد
واملرفق جيم(؛  7واملرفق ألف(؛ واسرتاتيجيات الصحة العامة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )املادة  4

(؛ وتبادل 1٦)املادة “ اجلوانب الصحية”و؛ (12وتقييم خماطر املواقع امللوثة بالزئبق على الصحة البشرية )املادة 
(؛ والبحوث والتطوير والرصد فيما 18(؛ وإعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه )املادة 17املعلومات الصحية )املادة 

(، حيث يتوخى قيام وزارات الصحة بدور قيادي. وباإلضافة إىل ذلك، تتعاون 19يتعلق باجلوانب الصحية )املادة 
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( ويف 14الصحة العاملية واتفاقية ميناماتا من أجل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية )املادة  أمانتا منظمة
 (.22تقييمات الفعالية )املادة 

من األنشطة التعاونية مع منظمة الصحة العاملية يف الفرتة اليت انقضت منذ  بكثريواضطلعت األمانة  - 4
املشاركة يف حلقات العمل اإلقليمية الرامية إىل ترويج االتفاقية لدى االجتماع األول ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك 

عن التعاون التقين بشأن الوثائق التوجيهية واالستفسارات بشأن املسائل املتعلقة بالقضايا  وزارات الصحة، فضالً 
هامات كبرية يف الصحية. وشاركت منظمة الصحة العاملية يف العمل بني الدورات بشأن تقييم الفعالية، وقدمت إس

مشروع التقرير الذي أعده فريق اخلرباء. وترد يف مرفق هذه املذكرة معلومات مستكملة عن أنشطة منظمة الصحة 
 العاملية ذات الصلة باتفاقية ميناماتا. 

ائية برامج تثقيفية ووقوتشمل اجملاالت الرئيسية للتعاون والتآزر مع منظمة العمل الدولية وضع وتنفيذ  - 5
القدرات املؤسسية و  ةقائمة على حقائق علمية وتتعلق بالتعرض املهين للزئبق وملركبات الزئبق؛ وتكوين وتعزيز القدر 

املهنية الصحية للوقاية من األخطار الصحية النامجة عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعالجها 
 ورصدها.

مع منظمة العمل الدولية حمدودة بدرجة أكرب يف هذه الفرتة. كانت الفرص املتاحة لألنشطة التعاونية  - ٦
ومع ذلك، ال تزال األمانة تتواصل مع املنظمة من خالل الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد 

 الكيميائية، الذي ميثل آلية التنسيق الدولية املعنية بإدارة املواد الكيميائية.
 أن يتخذه مؤمتر األطراف اإلجراء الذي يُقرتح

قد يود مؤمتر األطراف أن يطلب إىل األمانة أن تواصل عمليات التعاون والتآزر النشطة بشأن املسائل  - 7
املتصلة بالصحة مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية، وال سيما منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية. 

، مبا يف ذلك إمكانية 1٦من املادة  2السبل اليت ميكن هبا تفعيل تنفيذ الفقرة وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف 
 إضفاء الطابع الرمسي على الرتتيبات التعاونية.
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 املرفق
 عمل منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

اقية ميناماتا بشأن الزئبق من نص ينبع التعاون بني منظمة الصحة العاملية ومؤمتر األطراف وأمانة اتف - 1
لصادر عن ا بشأن املسائل املتعلقة هبيئات دولية أخرى ؛ ومن القرار1٦من املادة  2االتفاقية، وال سيما الفقرة 

بشأن اآلثار الصحية العمومية املرتتبة  (WHA67.11) 11-٦7مؤمتر املفوضني؛ ومن قرار مجعية الصحة العاملية 
 على التعرُّض للزئبق ومرّكباته: دور منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة العمومية يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا.

، ركزت أنشطة منظمة الصحة العاملية ذات 2018إىل متوز/يوليه  2017ويف الفرتة من حزيران/يونيه  - 2
 تا على ما يلي.تفاقية ميناماالصلة با

توجيهات منظمة الصحة العاملية بشأن حتديد األولويات والتخطيط لتنفيذ املواد املتصلة بالصحة يف اتفاقية 
 ميناماتا

، تعمل منظمة الصحة العاملية بسبب تعدد األدوار املطلوبة من وزارات الصحة يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا - 3
على وضع توجيهات بشأن حتديد األولويات والتخطيط الشاملني لتنفيذ املواد ذات الصلة بالصحة من االتفاقية. 

القصرية ستشري إىل التوجيهات التقنية اليت أعدهتا بالفعل منظمة الصحة العاملية وستقدم “ الشاملة”وهذه الوثيقة 
بشأن  1٦للمادة  ميم اإلجراءات املتعلقة بالزئبق يف الربامج الصحية املختلفة دعماً توجيهات إضافية بشأن تع

 اجلوانب الصحية.
 حلقات العمل اإلقليمية اليت عقدهتا منظمة الصحة العاملية

أجنزت منظمة الصحة العاملية سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية من أجل التوعية وتعزيز الربط الشبكي  - 4
 .11-٦7ت الصحة، وذلك هبدف دعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا وقرار مجعية الصحة العاملية فيما بني وزارا

وباإلضافة إىل حلقات العمل اليت نظمت سابقاً ملناطق منظمة الصحة العاملية لألمريكتني وأوروبا وشرق  - 5
هلادئ، يف ميناماتا، البحر األبيض املتوسط، عقدت حلقات عمل ملنطقة عمل منظمة الصحة العاملية غرب احمليط ا

، واشرتكت يف تنظيمها منظمة الصحة العاملية ووزارة البيئة لليابان 2017حزيران/يونيه  30و 29باليابان يومي 
؛ 2017متوز/يوليه  4و 3وحكومة مدينة ميناماتا؛ وملنطقة عمل املنظمة جنوب شرق آسيا، يف بانكوك يومي 

. وجيري إعداد كتيب يوجز 2018نيسان/أبريل  10و 9فريقيا، يومي وملنطقة أفريقيا يف جوهانسربغ، جبنوب أ
 .2018نتائج حلقات العمل اليت أجنزهتا منظمة الصحة العاملية ويتوخى إصداره يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماتا
اركة يف تنفيذ مشروع للتقييم األويل ، قامت منظمة الصحة العاملية، بوصفها الوكالة املش2017ويف عام  - ٦

مبوجب اتفاقية ميناماتا ميوله مرفق البيئة العاملية، بتقدمي الدعم لسبعة بلدان ناطقة بالفرنسية )بنن وبوركينا فاسو 
وتوغو والسنغال وغينيا ومايل والنيجر( لكي تنفذ بنجاح أنشطتها الرامية إىل إجناز أعماهلا التحضريية ملا قبل 

ق يف إطار اتفاقية ميناماتا. وقدم املشروع الدعم إلجراء التقييمات األولية بشأن استخدام وإدارة الزئبق يف التصدي
نظم الرعاية الصحية، وأنتج مواد إعالمية عن اآلثار الصحية للزئبق. واستنادًا إىل الدعم املقدم، متكنت البلدان 

تية واالسرتاتيجية القائمة على األدلة، ومتكنت كذلك من من االضطالع على حنو أفضل باختاذ القرارات السياسا
حتديد اجملاالت ذات األولوية للتدخالت. ومن أجل تيسري تبادل اخلربات وأفضل املمارسات فيما بني البلدان من 
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أجل جلم استخدام الزئبق، أعدت منظمة الصحة العاملية مواد اتصال تعزز دور قطاع الصحة يف تنفيذ اتفاقية 
 اماتا.مين

 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
عملت منظمة الصحة العاملية من أجل وضع وثيقة توجيهية لوزارات الصحة بشأن التصدي لآلثار  - 7

الصحية املرتتبة على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وأنشئت املبادرة استجابة لقرار مجعية الصحة العاملية 
 لتشاورية مع الدول األعضاء.، وتستند إىل العملية ا٦7-11
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم منظمة الصحة العاملية بتجريب استخدام التوجيهات يف ثالثة بلدان أفريقية  - 8

تعمل على وضع خطط عمل وطنية أوسع نطاقاً بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على النحو املطلوب 
بية يف غانا، وموزامبيق، ونيجرييا، وتشمل تقييمًا سريعًا ألحوال مبوجب االتفاقية. ونفذت هذه األعمال التجري

الصحة وتقييماً للقدرات والنظم املؤسسية. وستنجز األنشطة املضطلع هبا يف موزامبيق حبلول كانون األول/ديسمرب 
 .2019يف حني تنجز تلك اليت تنفذ يف غانا، ونيجرييا حبلول أيار/مايو  2018

املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والصحة واليت ال تزال قيد التنفيذ  وتشمل املواد األخرى - 9
توجيهات بشأن كيفية إجراء تقييم سريع للحالة الصحية للعمال يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 

 ثة.وأفراد أسرهم، استناداً إىل الدراسة التجريبية اليت أجريت يف البلدان األفريقية الثال
 مالغم األسنان

ميكن للتخلص التدرجيي النهائي من مالغم األسنان بواسطة اتفاقية ميناماتا أن حيفز تغيريًا عميقًا يف  - 10
جمال طب األسنان. ووضعت منظمة الصحة العاملية جمموعة من التدخالت االسرتاتيجية متسقة مع التدابري التسعة 

ه التدخالت على الدول األعضاء واملنظمات الدولية والشركاء الدوليني الواردة يف املرفق ألف لالتفاقية وعممت هذ
يف جمال صحة الفم. وتوجه هذه التدخالت حنو اعتماد هنج متعدد اجلوانب جيمع بني إدارة النفايات، وإدارة 

 .(1)املعارف، وتعزيز النظم الصحية يف سياق التغطية الصحية الشاملة
 الشرياين اليت حتتوي على الزئبقمقاييس احلرارة وضغط الدم 

ختفيض اإلطالقات غري املتعمدة ”وتعمل املنظمة يف شراكة مع مرفق البيئة العاملية على مشروع بعنوان  - 11
، وهو مشروع ينفذه برنامج “من امللوثات العضوية الثابتة وإطالقات الزئبق النامجة عن قطاع الصحة يف أفريقيا

(. ويعمل املشروع على إدخال مقاييس حرارة ومقاييس ضغط شرياين 2019 – 201٦األمم املتحدة اإلمنائي )
خالية من الزئبق إىل مرافق صحية جتريبية يف أربعة من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى )مجهورية 

 تنزانيا املتحدة وزامبيا وغانا ومدغشقر(.
 الزئبق وميثيل الزئبق يف األمساك

 .(2)املعنية بامللوثات عملها على وضع حدود قصوى حملتوى الزئبق يف األمساك يدستور الغذائتواصل جلنة ال - 12

                                                           
(1 ) http://www.who.int/bulletin/volumes/96/6/17-203141.pdf. 
(2 ) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/en/. 
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 الرصد األحيائي
تتعاون منظمة الصحة العاملية، من خالل مكتبها اإلقليمي يف أوروبا، مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  - 13

“. العاملي لتعرض البشر للزئبق وتركيزاته يف البيئةوضع خطة للرصد ”بشأن تنفيذ مشروع مرفق البيئة العاملية املعنون 
ووضع هنج منسق لتقييم تعرض األجنة للزئبق قبل الوالدة، مبا يف ذلك بروتوكول دراسة استقصائية وضعته منظمة 
الصحة العاملية، وسلسلة من إجراءات العمل املوحدة ألخذ العينات والتحليل. ومجعت البيانات عن التعرض للزئبق 

 سبعة بلدان، وستنشر يف دورية علمية. من 
 عمل مؤمتر األطراف فيما بني الدورات

أسهمت منظمة الصحة العاملية يف عمل فريق اخلرباء املخصص املعين بوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف  - 14
الصحة العاملية  . وشاركت منظمةمن االتفاقية 22ببيانات رصد مقارنة، وعناصر إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة 

. وقدمت منظمة الصحة العاملية 2018آذار/مارس  9إىل  5يف اجتماع الفريق الذي ُعقد يف أوتاوا يف الفرتة من 
 أيضاً تعليقات على املشروع األويل للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة.

 التقييم العاملي للزئبق
قامت منظمة الصحة العاملية بدور قيادي يف وضع فصل عن الرصد األحيائي البشري للزئبق الستخدامه  - 15

، وهو تقييم يعرض البيانات العاملية عن التعرض للزئبق، ويبني اجتاهاته على 2018يف التقييم العاملي للزئبق للعام 
 مر الزمن، وحيدد الثغرات يف البيانات. 

 مجعية الصحة العاملية
وفقاً لطلب مجعية الصحة العاملية يف دورهتا السبعني، ستقدم أمانة منظمة الصحة العاملية تقريراً إىل الدورة  - 1٦

الثانية والسبعني جلمعية الصحة العاملية وإىل الدورة الرابعة والسبعني جلمعية الصحة العاملية عن تنفيذ قرار مجعية 
 .(WHA67.11) 11-٦7الصحة العاملية 

___________ 


