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 إعدادالمعنية بلجنة التفاوض الحكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

  الخامسةدورة ال
  ٢٠١٣اير كانون الثاين/ين  ١٨  - ١٣، جنيف
  من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

أحكام  فيمكررًا المتعلقة بالجوانب الصحية  ٢٠تحليل لمدى انعكاس مضمون المادة 
  مشروع صك الزئبق 

  مذكرة من األمانة
اجملتمعة  انونًا بشأن الزئبقجلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قطلبت  -١

ا الرابعة إىل األمانة أن تقوم بتحليل كررًا املتعلقة باجلوانب م ٢٠ملدى انعكاس مضمون املادة  يف دور
تورد فيه نتائج  ، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، وأن تعّد تقريراً أحكام مشروع صك الزئبق يفالصحية 

ا اخلامس هذا التحليل، كي تنظر فيه اللجنة  )١(.ةإبان دور

ويتضمن التقرير الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة  حتليًال أعدته األمانة، بالتعاون مع منظمة  -٢
أحكام مشروع  يفمكرراً املتعلقة باجلوانب الصحية  ٢٠انعكاس مضمون املادة  الصحة العاملية، بشأن مدى

ا النص املنقح الذي متخضت عنه الدورة الرابعة ب صيغته الواردة يف املرفق األول لتقرير اللجنة عن أعمال دور
وفيما يتعلق بكل فقرة فرعية من املادة ). ‘‘مشروع نص الدورة الرابعة’’(املشار إليه الحقًا بعبارة  )٢(ةالرابع
مكرراً، أدرجت األمانة األحكام الرئيسية من مشروع نص الدورة الرابعة اليت تعكس مضمونه على  ٢٠
األمانة أقواساً ، ومل تضع خمتلفة خيارات سياساتيةالعديد من املواد لنحو األمثل، وفقًا لتحليلها. وتتضمن ا

معقوفة حول النص لإلشارة إىل تلك االختالفات. ويف بعض األحيان، كان من الضروري لألمانة أن 
                                                      

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/1.  
)١(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8 ٢٠٤، الفقرة. 
)٢(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8. 
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و غريها من مشاريع املواد. وقد مكررًا أ ٢٠تستنبط النتائج احملتملة للتدابري احملددة يف أحكام املادة 
أن تكون أساسًا للتفسري القانوين ألحكام  يتوخى منهااستنبطت هذه التفسريات بغرض التحليل فقط، وال 

اية التقرير للربط بني كل فقرة فرعية من املادة  مكرراً  ٢٠مشروع نص الدورة الرابعة. وقد أدرج جدول يف 
 واضع أخرى من مشروع نص الدورة الرابعة.واملراجع ذات الصلة  الواردة يف م

وقررت أنه بالرغم من التغري الذي قد  )٣(وباإلضافة إىل ذلك، قامت األمانة بتحليل نص الرئيس -٣
يكون قد طرأ على صياغة النص، فإن املفاهيم اليت تتضمنها مواد مشروع نص الدروة الرابعة واليت مت تسليط 

 )٤(بدورها يف املواد املقابلة الواردة يف نص الرئيس. الضوء عليها يف هذا التحليل، تنعكس

ومن بني االستنتاجات اليت ميكن استقاؤها من هذا التحليل، قد ترغب اللجنة يف حتيط علمًا مبا  -٤
 يلي:

مكرراً، مبا يف ذلك عناصر من الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)  ٢٠بعض أحكام املادة   )أ (
. وتعاجل هذه بصورة مباشرة مواد أخرى من مشروع نص الدورة الرابعة، ميكن أن تشملها ١و(د) من الفقرة 

الصادر عن جملس إدارة برنامج األمم  ٢٥/٥األحكام من خالل مواد تستجيب استجابة مباشرة للمقرر 
 املتحدة للبيئة والرامي إىل احلّد من املخاطر اليت ميثلها الزئبق على صحة اإلنشان والبيئة.

(أ) و(ب) عناصر من الفقرات الفرعية ذلك مكرراً، مبا يف  ٢٠بعض أحكام الفقرة   )ب (
 .بصورة غري مباشرة ميكن أن تشملها مواد أخرى من مشروع نص الدورة الرابعة ،١) من الفقرة وو(ج) و(

 مكرراً؛ ٢٠أخرى غري اليت تنص عليها املادة  ة من هذه األحكام بوسائلملتوخاوبالتايل ميكن حتقيق النتيجة ا

وعناصر من الفقرة الفرعية ) همكرراً، مبا يف ذلك الفقرة الفرعية ( ٢٠كام املادة بعض أح  )ج (
، قد ال تشملها املواد الواردة يف ٢، باإلضافة إىل الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) من الفقرة ١من الفقرة (و) 

ا على   حنو جزئي.مواضع أخرى من مشروع نص الدورة الرابعة بصورة واضحة، أو قد تكون مشمولة 

يتضمن املرفق الثاين من هذه املذكرة مسامهة إضافية من منظمة الصحة العاملية تقدم من خالهلا  -٥
حملة عامة عن أهداف ووظائف املنظمة، وعن اجلوانب ذات الصلة بالزئبق من برنامج عملها اليت قد تساهم 

اية املرفق الثاين الصلة مكرراً. ويبني اجلد ٢٠حتقيق أهداف األحكام املقرتحة يف املادة يف  بني  ول الوارد يف 
 ووظائف منظمة الصحة العاملية ذات الصلة وبرناجمها املتعلق بالزئبق.مكرراً  ٢٠كل فقرة فرعية من املادة 

                                                      
)٣(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3.املرفق الثاين ، 
 بديًال الواردة يف مشروع نص الدورة الرابعة فقط. ١١تستثىن من ذلك املادة   )٤(
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  المرفق األول
مكررًا المتعلقة بالجوانب الصحية في أحكام  ٢٠تحليل لمدى انعكاس مضمون المادة 

  المرفق األول من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة مشروع صك الزئبق الوارد في
  مكرراً على أن يقوم كل طرف بما يلي: ٢٠المادة ، ١الفقرة تنص الفقرة الفرعية (أ) من 

أن ينشئ وينفِّذ برامج لتحديد فئات السكان المستضعفة و/أو فئات السكان المعّرضة ’’
  .‘‘التعّرض للزئبق ومرّكباته جراءللخطر 

الذي  )أ(‘‘املعرضة للخطر جراء التعرض للزئبق فئات السكانللتوجيه الرامي إىل حتديد ’’ًا وفق -١
فئات السكان ’’وضعه برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ميكن أن يُفهم أن 

 جمموعتني سكانيتنيقع يف جراء التعرض للزئبق ومركباته ت ‘‘املستضعفة و/أو فئات السكان املعّرضة للخطر
جمموعة أكثر حساسية آلثار الزئبق، ومنها األجّنة واملواليد اجلدد، واألطفال، واحلوامل، ومن فرعيتني مها: 
من الزئبق تزيد عن املستويات الوسطية. وتتضمن الفئة اض سابقة، ومن يتعرضون ملستويات يعانون من أمر 

من ميثيل الزئبق تزيد عن املستويات الوسطية نتيجة الستهالك  األخرية جمموعات سكانية تتعرض ملستويات
، والعمال املعرضني ملستويات عالية نامجة عن أسناناألمساك واألغذية البحرية، واألفراد ممن لديهم مالغم 

ا (ومن بينهم عمال املناجم الذين يستخدمون  الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق املهنة اليت ميارسو
نطاق)، واألفراد الذين يستخدمون منتجات استهالكية متنوعة حتتوي على الزئبق (ومنها بعض كرميات ال

وصابون تفتيح البشرة)، واألفراد الذين يستخدمون األدوية اإلثنية التقليدية احملتوية على الزئبق، أو الذين 
 (ب)يستخدمون الزئبق ألغراض ثقافية ودينية.

ن املستضعفة و/أو فئات السكان املعرضة للخطر يف بعض احلاالت  ويتجلى حتديد فئات السكا -٢
 كشرط مسبق لتنفيذ أحكام مشروع نص الدورة الرابعة، ومثال ذلك:

 (ب) املتعلقة بالتعليم والتدريب وتوعية اجلمهور؛ ١، الفقرة ١٩املادة   )أ (

ق اجلغرافية وضع النماذج والرصد املمثل للمناط، الفقرة الفرعية (ب) املتعلقة ب٢٠املادة   )ب (
 تقييمات آثار، والفقرة الفرعية (ج) املتعلقة بملستويات الزئبق ومركبات الزئبق لدى السكان املعرضني للتضرر

 ؛ال سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفةالزئبق ومركباته، 

حلريف والضيق املتعلقة خبطة العمل الوطنية بشأن تعدين الذهب ا ١املرفق هاء، الفقرة   )ج (
 (ز) إىل (ي)). النطاق (خاصة الفقرات الفرعية

وعالوة على ذلك، مثة أحكام عدة تدعم عملية حتديد فئات السكان املستضعفة و/أو  -٣
 فئات السكان املعرضة للخطر، وهي:

(أ)  ٥، الفقرتان ٣حتديد كل طرف ملصادر اإلمداد بالزئبق الواقعة على أراضيه (املادة   )أ (
 )؛)أ(البديل  ٥و

                                                      
ا الثانية   )أ(  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19 نظرأ(أتيحت الوثيقة التوجيهية للجنة إبان دور
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF.3و

 .٢٠-١٨، الفقرات UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF.3  (ب)
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الزئبق  ) واملنشآت اليت تستخدم٦تجات املضاف إليها الزئبق املستخدمة (املادة حتديد املن  )ب (
تقدير الكمية السنوية للزئبق  ت التصنيع املدرجة يف املرفق دال، مبا يف ذلكايأو مركبات الزئبق يف عمل

 (ج))؛٢، الفقرة ٧املستخدم (املادة 

نوية للزئبق ومركبات مجع كل طرف وتعميمه للمعلومات عن تقديرات الكميات الس  )ج (
 )؛٢، الفقرة ١٩الزئبق اليت يتم إطالقها أو التخلص منها عرب األنشطة البشرية لديه (املادة 

بشأن االنبعاثات  (ج)بديالً  ١١و ١١و ١٠التدابري احملتمل اختاذها مبوجب املواد   )د (
، كي يتسىن حتديد در معينة جيب على األطراف أن تقوم بتحديدهااواإلطالقات، واليت تستهدف فئات مص

 فئات السكان املستضعفة و/أو املعرضة للخطر.

  :مكررًا، على أن يقوم كل طرف بما يلي ٢٠، المادة ١تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 
أن يُعد وينفِّذ استراتيجيات وبرامج لحماية فئات السكان المحّددة المذكورة أعاله من المخاطر ’’

رى، اعتماد مبادئ توجيهية أساسها الصحة وتتصل بالتعّرض للزئبق التي قد تشمل ضمن أمور أخ
ومرّكبات الزئبق، مع تحديد أهداف تتعّلق بالحّد من التعرُّض للزئبق والتثقيف العام وتثقيف العمال، 

 ‘‘.مع مشاركة القطاعات الصحية وغيرها من القطاعات المعنية

دف  ٢٥/٥األمم املتحدة للبيئة  من مقرر جملس إدارة برنامج ٢٥متشيًا مع الفقرة  -٤ ثالثاً، 
دورة الرابعة إىل احلد من األخطار النامجة عن الزئبق ومركبات الزئبق على األحكام الواردة يف مشروع نص ال

 صحة اإلنسان. وتتضمن هذه األحكام ما يلي:

 )؛٣تطبيق حدود على مصادر اإلمداد بالزئبق وتقييد التجارة (املادة   )أ (

 )؛٧) ويف العمليات (املادة ٦ب على الزئبق يف املنتجات (املادة احلد من الطل  )ب (

وضع تدابري للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق   )ج (
 )؛٩النطاق، والقضاء عليه حيثما أمكن (املادة 

 ١١و ١١و ١٠احلّد من انبعاثات الزئبق يف اهلواء وإطالقاته يف املياه واألراضي (املواد   )د (
 بديًال)؛

 )؛١٣و ١٢على حنو سليم بيئياً (املادتان منه ختزين الزئبق والتخلص   )ه (

 .)١٤اإلجراءات للحد من األخطار النامجة عن املواقع امللوثة (املادة   )و (

وتنص العديد من هذه األحكام أيضًا على فرصة أو على آلية ميكن لألطراف من خالهلا وضع أهدافها 
  حلد من التعرض للزئبق.اخلاصة املتعلقة با

ويف حتقيق كفاءة التدابري الوقائية، يف احلد من التعرض والتعليم والتثقيف دورًا هامًا  يؤدي اإلعالم -٥
 وهي شروط يطلب استيفاؤها مبوجب مواد عدة على النحو التايل:

شرطًا يستدعي من األطراف تعزيز وتيسري إمداد اجلمهور  العريض  ١٩ستحدد املادة   )أ (
ا وبدائباملعل ها، وتقديرات الكميات لومات عن أمور شىت، من بينها آثار الزئبق ومركبات الزئبق، واستخداما

                                                      
 بديًال يف مشروع نص الدورة الرابعة فقط. ١١ترد املادة   (ج)
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السنوية للزئبق ومركبات الزئبق اليت أطلقت أو مت التخلص منها عرب األنشطة البشرية، ومعلومات السالمة 
من  ١املعلومات عن تنفيذ الفقرة والتدابري اجلاري تنفيذها ملعاجلة قضية الزئبق. وقد تتمخض بعض هذه 

 املتعلقة بالبحوث والتطوير والرصد؛ ٢٠املتعلقة بتبادل املعلومات أو املادة  ١٨املادة 

توفري التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور آلثار التعرض للزئبق أيضًا  ١٩وستشرتط املادة   )ب (
 ومكونات الزئبق على صحة اإلنسان والبيئة؛

و(ي) من املرفق هاء، يف إطار اسرتاتيجية الصحة العامة ستشرتط الفقرتان (ح)   )ج (
وتوعيتهم من خالل  الرعاية الصحية، تدريب العاملني يف جمال ٩من املادة  ٣املوضوعة عمًال بالفقرة 

 املنشآت واالسرتاتيجيات الصحية الرامية إىل توفري املعلومات لعمال املناجم واجملتمعات احمللية املتضررة.

 ترتبط بالصحة اعتماد مبادئ توجيهيةالرابعة صراحة على  الدورةام مشروع نص ال تنص أحك -٦
مكرراً تكرس وجوب تنفيذ  ١مكرراً. بيد أن املادة  ٢٠تتعلق بالتعرض للزئبق وملركبات الزئبق، إال يف املادة و 

، ومنها هابدعم متبادل مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة وعلى حنو ال يتعارض مع هدفاالتفاقية 
حكماً مماثالً  ١٣منظمة الصحة العاملية املكلفة بوضع هذه املبادئ التوجيهية املرتبطة بالصحة. وتقرتح املادة 

املبادئ التوجيهية املوضوعة مبوجب اتفاقية  يتعلق بالنفايات، ومفاده أن على كل طرف أن يأخذ يف االعتبار
 .عند إدارته للزئبق كنفاياتتخلص منها عرب احلدود، التحكم يف نقل النفايات اخلطرة وال بشأن بازل

  مكرراً، يجب على كل طرف: ٢٠من الفقرة الفرعية (ج) من المادة  ١بموجب الفقرة 
أن يطبِّق البرامج والتوصيات والمبادئ التوجيهية على المستوى الوطني للتوجيه وتبليغ المخاطر، ’’

فيف من المخاطر والتحقُّق من أن التدابير تحقق وكذلك للرصد واستعراض تدابير الوقاية والتخ
  .‘‘النتائج المقصودة، بما في ذلك، حيثما كان مناسباً وممكناً، عن طريق استخدام الرصد األحيائي

األخطار معلومات تتعلق يف الوقت نفسه بطبيعة  بشأنتشتمل املعلومات وعالقات التواصل  -٧
أمور ميكن ربطها ببعض التصرفات الفردية و/أو نوع معني من  اخلطر (آثار الزئبق) ومبسارات التعرض، وهي

 األنشطة أو املواقع.

ا، تكتسي اإلشارات التالية الواردة يف بتوفري املعلومات وفيما يتعلق  -٨ عن األخطار والتواصل بشأ
 مشروع نص الدورة الرابعة أمهية خاصة:

صحية والبيئية للزئبق ومركبات األطراف إىل تقدمي معلومات عن اآلثار ال ١٩تدعو املادة   )أ (
للزئبق اآلثار الصحية املرتبطة بالتعرض )، مبا يف ذلك املعلومات الوبائية املتعلقة ب‘١’(أ)  ١الزئبق (الفقرة 

) وتقييم األثر على الصحة الذي تتمخض عنه أعمال البحث والتطوير ‘٤’(أ))  ١(الفقرة وملركبات الزئبق 
ا (الفقر   )؛‘٤’(أ)  ١). وتشري املادة أيضاً إىل مسارات التعرض (الفقرة ‘٥’(أ)  ١ة والرصد اليت تقوم 

، املتعلقة باملنتجات اجلديدة، األطراف إىل موافاة األمانة ٦من املادة  ٤تدعو الفقرة   )ب (
 مبعلومات عن اآلثار الصحية لتلك املنتجات ليجري تعميمها على اجلمهور.

ال تعترب املعلومات اخلاصة ض هذه االتفاقية، أنه ألغرا ١٨من املادة  ٥توضح الفقرة   )ج (
 ؛بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة سرية
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ا البشرية  قوائم حصر استخدام واستهالكإىل  ٢٠تشري املادة   )د ( الزئبق ومركباته وانبعاثا
ا إىل املياه واألراضي ملستويات وضع النماذج والرصد املمثل للمناطق اجلغرافية ، وإىل املنشأ إىل اجلو وإطالقا

الزئبق لدى السكان املعرضني للتضرر والوسائط البيئية، مبا يف ذلك الوسائط احليوية مثل األمساك والثدييات 
ا، باالستناد إىل البحرية والسالحف البحرية والطيور  األطراف. أعمال البحث والتطوير والرصد اليت تقوم 

والتخفيف من  املخاطر منعتدابري فعالية من وفيما يتعلق بأعمال الرصد واالستعراض والتحقق  -٩
ا، وهي: ا األطراف واملتعلقة بالزئبق، هناك عدد من املواد ذات الصلة اخلاصة  ا اليت تضطلع   حد

تقدم بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للاليت تطالب األطراف  ٩من املادة  ٣الفقرة   )أ (
 هب احلريف والضيق النطاق؛ا املتعلقة بتعدين الذاحملرز يف الوفاء بالتزاما

، قد يشرتط  إجراء استعراض لفعالية التدابري مبوجب األحكام املتعلقة ٢١مبوجب املادة   )ب (
 بوضع خطط التنفيذ؛

ا لتنفيذ أحكام تقارير عن التدابري اليت اختذأن تقوم األطراف بتقدمي  ٢٢تشرتط املادة   )ج (
 ؛هذه االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري

األسس واملنهجية، مبا يف ذلك املؤشرات وبيانات الرصد املستخدمة يف  ٢٣املادة ستضع   )د (
 استعراض الفعالية الذي يضطلع به مؤمتر األطراف.

  مكررًا، يجب على كل طرف: ٢٠) من المادة دمن الفقرة الفرعية ( ١بموجب الفقرة 
ّرض المهني المتصل باالستخدامات أن ينفِّذ البرامج والتوصيات والمبادئ التوجيهية بشأن منع التع’’

  .‘‘المسموح بها حيثما تكون احتماالت التعّرض مثاراً للقلق
ا للزئبق عن عدة أنواع من األنشطة هي: - ١٠  ينجم التعرض املهين املتعلق باالستخدامات املسموح 

 أنشطة إنتاج الزئبق ومركبات الزئبق؛  )أ (

 توي على الزئبق؛األنشطة اليت يستخدم فيها الزئبق إلنتاج منتجات حت  )ب (

ا، مبا يف ذلك تعدين الذهب احلريف والضيق   )ج ( األنشطة اليت تستخدم الزئبق يف عمليا
 النطاق؛

 األنشطة اليت تشمل استخدام املنتجات والعمليات اليت تستخدم الزئبق؛  )د (

اية احلياة.األنشطة اليت تشمل إدارة الزئبق ومعاملته، ومنها التخزين والنقل واملعاجلة   )ه (  يف 

الزئبق،  أخبرةوقد يكون العاملون يف هذه القطاعات معرضني للخطر من خالل استنشاق  - ١١
واملالمسة املباشرة للجلد أو االبتالع العرضي (برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة الصحة العاملية، 

وتريته  وأكميته  وأ). ولبيئة العمل والعمليات املتبعة فيه وطريقة استخدام الزئبق، مبا يف ذلك شكله ٢٠٠٨
 ، دور هام يف حتديد مستويات التعرض احملتملة.ختزينه أو التخلص منه وأطريقة معاملته  وأ

ويتم منع التعرض املهين للزئبق بصورة رئيسية عن طريق ختفيض الزئبق يف بيئة العمل من خالل  - ١٢
ته وإطالقاته من العمليات. ويتم انبعاثا فضًال عناحلد من استعماالته، مبا يف ذلك استعماله يف املنتجات، 
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ذلك أيضًا بتطبيق تدابري حمددة. أما األحكام اليت ستساهم يف منع التعرض املعين املرتبط باالستخدامات 
ا   فهي: حيثما تكون احتماالت التعّرض مثاراً للقلقاملسموح 

 ياً؛الرامية إىل احلد من استخدامات الزئبق والقضاء عليها تدرجي ٩إىل  ٦املواد   )أ (

 بديالً اليت ستعاجل انبعاثات الزئبق وإطالقاته؛ ١١و ١١و ١٠املواد   )ب (

اللتان تطالبان األطراف باختاذ تدابري تتيح ختزين الزئبق ومركباته وإدارة  ١٣و ١٢املادتان   )ج (
ت املكونة لإلدارة السليمة بيئيًا للنفاياالتقنية واملبادئ التوجيهية ’’نفايات الزئبق بصورة سليمة بيئيًا تتماشى 

وباإلضافة  .(د)املوضوعة يف إطار اتفاقية بازل ‘‘به ية على الزئبق أو امللوثةمن عنصر الزئبق والنفايات احملتو 
اية حياته، تشتمل هذه  إىل التدابري الرامية إىل احلد من إطالقات الزئبق وانبعاثاته يف خمتلف مراحل إدارة 

بشأن خطط ة والسالمة الغاية منها محاية العاملني، و املبادئ التوجيهية على توصيات بشأن الصح
االستجابة حلاالت الطوارئ وتوعية اجلمهور. كذلك حتتوي املبادئ التوجيهية على معلومات مفيدة عن احلد 

اليت قد متثل مسلكًا هامًا من مسالك التعرض. وترد أيضًا يف  األسنانمن التسربات من نفايات املالغم 
 ة التفاقية بازل توصيات بشأن نقل نفايات الزئبق؛املبادئ التوجيهي

وتكتسي املعلومات املتوافرة للعمال، مبا فيها تلك الرامية إىل تثقيفهم وتدريبهم وتوعيتهم   )د (
أمهية خاصة يف  ١٩بشأن اآلثار الصحية للزئبق ومسالك التعرض، أمهية حامسة يف منع تعرضهم له. وللمادة 

 هذا الصدد؛

تعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وهو قطاع يتعرض تتضمن األحكام امل  )ه (
الرامية إىل منع التعرض املهين. العاملون فيه ملستويات عالية من الزئبق، جمموعة شاملة من االشرتاطات 

دف هذه االشرتاطات إىل احلد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، وإلغاء استخدامها حيثما امكن  و
) يف املمارسات اليت تفضي إىل أعلى مستويات التعرض لدى العمال (املرفق هاء، ٢، الفقرة ٩ة ذلك (املاد

(ه)). وُيطلب  ١(ب))، باإلضافة إىل انبعاثات الزئبق وإطالقاته والتعرض له (املرفق هاء، الفقرة  ١الفقرة 
 بشأنية للصحة العامة أن تضّمن خططها اسرتاتيج عمل وطنيةمن األطراف اليت تقوم بوضع وتطبيق خطة 

م احملليةتعرض عمال  ، واسرتاتيجيات ملنع تعرض اجملموعات السكانية املعرضة للخطر، املناجم وجمتمعا
 ١واسرتاتيجيات لتوفري املعلومات لعمال املناجم احلرفيني وللمجتمعات احمللية املتضررة (املرفق هاء، الفقرة 

 (ح) إىل (ي)).

  مكررًا، يجب على كل طرف: ٢٠) من المادة هة الفرعية (من الفقر  ١بموجب الفقرة 
أن ييسِّر ويكفل الوصول السليم للرعاية الصحية لفئات السكان المتأثرة بالتعّرض للزئبق أو ’’

  .‘‘مرّكباته
أدرجت أحكام خاصة تتعلق بالصحة وقد تتضمن احلصول على الرعاية الصحية يف األحكام  - ١٣

)، وهي إحدى األنشطة الرئيسية اليت يستخدم فيها ٩والضيق النطاق (املادة  املتعلقة بتعدين الذهب احلريف
وطنية عمل ويُطلب من األطراف اليت تقوم بوضع وتطبيق خطة الزئبق وأحد أهم مصادر التعرض له. 

ن تعرض عمال املناجم أططها اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تضّمن خ ٩من املادة  ٣مبوجب الفقرة 
م  للزئبق. احمللية وجمتمعا

                                                      
 .www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-GUID-PUB-Mercury.English.pdf  (د)
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  :مكررًا، يجب على كل طرف ٢٠) من المادة ومن الفقرة الفرعية ( ١بموجب الفقرة 
أن يبني قدرة علمية وتقنية وتحليلية وتعزيز القدرة المهنية الصحية من أجل منع وتشخيص ورصد ’’

  .‘‘ومعالجة التعّرض للزئبق ومرّكباته
لدى  رابعة يف إنشاء قدرة علمية وتقنية وحتليليةستساهم أحكام عديدة من مشروع نص الدورة ال - ١٤

 األطراف اهلدف منها منع التعرض للزئبق ومركباته وتشخيصه ورصده ومعاجلته، ومنها:

املتعلقة بتبادل املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة بالزئبق  ١٨املادة   )أ (
تعلقة بالسمية والسمية اإليكولوجية والسالمة، إضافة إىل ومركبات الزئبق، مبا يف ذلك املعلومات امل

 املتعلقة باآلثار الصحية ذات الصلة بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق؛ علومات الوبائيةامل

بالتثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور فيما يتعلق بآثار التعرض للزئبق املتعلقة  ١٩املادة   )ب (
 ومركبات الزئبق على صحة اإلنسان؛

املتعلقة بالتطوير وحتسني األطراف لرباجمها املتعلقة بالبحث والتطوير والرصد،  ٢٠ادة امل  )ج (
رضني للتضرر وضع النماذج والرصد املمثل للمناطق اجلغرافية ملستويات الزئبق لدى السكان املعمبا يف ذلك 

 نسان.ثار الزئبق ومركباته على صحة اإلآلتقييمات إجراء و 

عنصراً هاماً أيضاً  ١٣بادئ التوجيهية التفاقية بازل املشار إليها يف املادة وعالوة على ذلك، تعد امل - ١٥
يف هذا الصدد، وهي تتضمن توجيهات بشأن أخذ العينات من النفايات املكونة من عنصر الزئبق والنفايات 

طاع طب األسنان احملتوية على الزئبق أو امللوثة به، وحتليلها ورصدها، باإلضافة إىل معلومات قد تعزز قدرة ق
 والعاملني يف قطاع الصحة حيث تستخدم املنتجات احملتوية على الزئبق.

ال توجد أي مادة أخرى يف مشروع نص الدورة الرابعة  تفرض شرطًا عامًا بتعزيز قدرة املهنيني  - ١٦
يف خطط  اسرتاتيجية الصحة العامة الواردة تويالعاملني يف جمال الصحة. بيد أن املرفق هاء سيشرتط أن حت

، على تدريب للعاملني يف قطاع الرعاية ٩من املادة  ٣اليت تضعها األطراف وفقًا للفقرة  العمل الوطنية
 الصحية والتوعية عن طريق املرافق الصحية.

  مكررًا، يجب على كل طرف: ٢٠من المادة  ٢من الفقرة  (أ) الفرعية بموجب الفقرة
أعاله.  ١ية من أجل تنفيذ األنشطة المذكورة في الفقرة أن يعتمد مقررات وتوصيات ومبادئ توجيه’’

وينبغي أن تقوم األطراف بإعداد التوصيات والمبادئ التوجيهية، إذا دعت الضرورة، بمساعدة من 
  .‘‘المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية أو منظمة العمل الدولية

وصيات، ووضع واعتماد مبادئ توجيهية سيكلف مؤمتر األطراف باعتماد املقررات، وتقدمي الت - ١٧
 ١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٨و ٧و ٦وتوجيهات تتعلق بالكثري من التدابري الواردة يف سائر املواد (املواد 

). وقد تكون بعضها تقنية الطابع وتقع حصرًا ضمن والية املؤمتر. وقد يقع بعضها اآلخر ضمن ١٤و
نها على سبيل املثال هيئات اتفاقية بازل ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل مسؤوليات هيئات أخرى، م

، أن يتعاون مع املنظمات الدولية واهليئات ٢٤الدولية. ويف احلالة األخرية، يُطلب إىل املؤمتر، مبوجب املادة 
 احلكومية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة.
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  مكرراً، يجب على كل طرف: ٢٠من المادة  ٢من الفقرة  )ب( الفرعية بموجب الفقرة
أن يكفل تدفُّق الموارد العلمية والتقنية والمالية بمقتضى هذه االتفاقية من أجل دعم األنشطة ’’

  .‘‘أعاله ١المذكورة في الفقرة 
مسؤوليات مؤمتر األطراف فيما يتعلق بتوفري املوارد املالية واملساعدة  ١٦و ١٥حتدد املادتان  - ١٨

آلية بغرض نقل التكنولوجيا إىل ئ مكرراً، سُيطلب إىل املؤمتر أيضًا أن ينش ١٦ومبوجب املادة  التقنية.
 البلدان النامية.

مكررًا والمواد األخرى ذات الصلة من مشروع نص الدورة  ٢٠العالقة بين كل فقرة فرعية من المادة 
  الرابعة
لة من مشروع املواد ذات الص  اجلوانب الصحية  بشأنمكرراً  ٢٠املادة 

  نص الدورة الرابعة
    :كل طرفعلى  - ١
أن ينشئ وينفِّذ برامج لتحديد فئات السكان املستضعفة و/أو فئات   (أ)

  السكان املعّرضة للخطر من التعّرض للزئبق ومرّكباته؛
 ١٠و ٩و ٧و ٦و ٣املواد 

 ١٩مكررًا و ١١و ١١و
  واملرفق هاء ٢٠و

ج حلماية فئات السكان احملّددة أن يُعد وينفِّذ اسرتاتيجيات وبرام  (ب)
املذكورة أعاله من املخاطر اليت قد تشمل ضمن أمور أخرى، اعتماد 

مع  مبادئ توجيهية أساسها الصحة وتتصل بالتعّرض للزئبق ومرّكبات الزئبق،
حتديد أهداف تتعّلق باحلّد من التعرُّض للزئبق والتثقيف العام وتثقيف 

 صحية وغريها من القطاعات املعنية؛العمال، مع مشاركة القطاعات ال

 ٧و ٦و ٣مكررًا و ١املواد 
 ١١و ١١و ١٠و ٩و

 ١٤و ١٣و ١٢مكررًا و
  ٢٠و ١٩و ١٨و

  واملرفق هاء
أن يطبِّق الربامج والتوصيات واملبادئ التوجيهية على املستوى الوطين   (ج)

للتوجيه وتبليغ املخاطر، وكذلك للرصد واستعراض تدابري الوقاية 
من املخاطر والتحقُّق من أن التدابري حتقق النتائج والتخفيف 

املقصودة، مبا يف ذلك، حيثما كان مناسبًا وممكناً، عن طريق 
  استخدام الرصد األحيائي؛

 ١٩و ١٨و ٩و ٦املواد 
  ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و

أن ينفِّذ الربامج والتوصيات واملبادئ التوجيهية بشأن منع التعّرض   (د)
ا حيثما تكون احتماالت املهين املتصل باالستخ دامات املسموح 
  التعّرض مثاراً للقلق؛

 ١٠و ٩و ٨و ٧و ٦املواد 
 ١٢مكررًا و ١١و ١١و
  واملرفق هاء ١٩و ١٣و

أن ييسِّر ويكفل الوصول السليم للرعاية الصحية لفئات السكان   (هـ)
  املتأثرة بالتعّرض للزئبق أو مرّكباته؛

  واملرفق هاء ٩املادة 

قدرة علمية وتقنية وحتليلية وتعزيز القدرة املهنية الصحية من  أن يبين  (و)
  أجل منع وتشخيص ورصد ومعاجلة التعّرض للزئبق ومرّكباته.

 ١٩و ١٨و ١٣و ٩املواد 
  واملرفق هاء ٢٠و

    يتعيَّن على مؤتمر األطراف:  -  ٢
أن يعتمد مقررات وتوصيات ومبادئ توجيهية من أجل تنفيذ األنشطة   (أ)

أعاله. وينبغي أن تقوم األطراف بإعداد التوصيات  ١ة يف الفقرة املذكور 
واملبادئ التوجيهية، إذا دعت الضرورة، مبساعدة من املنظمات الدولية، 

  مثل منظمة الصحة العاملية أو منظمة العمل الدولية؛

 ١٠و ٨و ٧و ٦و ٣املواد 
 ١٢مكررًا و ١١و ١١و
  ٢٤و ١٤و ١٣و

العلمية والتقنية واملالية مبقتضى هذه االتفاقية أن يكفل تدفُّق املوارد   (ب)
  أعاله. ١من أجل دعم األنشطة املذكورة يف الفقرة 

 ١٦و ١٦و ١٥املواد 
  مكرراً 
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  المرفق الثاني
تتعلق بالزئبق وبدورها على التحديد فيما مقدمة من منظمة الصحة العالمية معلومات إضافية 

  الصحيةمكرراً بشأن الجوانب  ٢٠يتعلق بالمادة 
. وهي (أ)أنشئت منظمة الصحة العاملية مبوجب دستورها الذي يعّد معاهدة دولية متعددة األطراف -١

بالتايل منظمة تقع ضمن نطاق االتفاقات أو املنظمات الدولية املشار إليها يف عدد من مواد مشروع نص 
 .(ب)صك الزئبق، بصيغته املرفقة بتقرير الدورة الرابعة للجنة.

ة الصحة العاملية مجعية الصحة العاملية واجمللس التنفيذي واألمانة. وتتكون مجعية وتضم منظم -٢
دولة عضو، وهي اهليئة العليا لصنع القرار يف املنظمة وتتمثل وظيفتها الرئيسية يف  ١٩٤الصحة العاملية من 

جمال الصحة. وتتمثل عضواً مؤهلني تقنيًا يف  ٣٤أما اجمللس التنفيذي فيتكون من حتديد سياسات املنظمة. 
، وتقدمي املشورة هلا وتيسري وظائفه األساسية يف تفعيل القرارات والسياسات الصادرة عن مجعية الصحة

خبريًا يف جمال الصحة  ٨ ٠٠٠ها بصورة عامة. وتضم أمانة منظمة الصحة العاملية ما يقرب من عمل
بلداً.  ١٦٠تة مكاتب إقليمية وأكثر من وجماالت أخرى وموظفني للدعم يعملون مجيعهم يف املقر ويف س

وتوضع اسرتاتيجيات التعاون القطرية باالشرتاك بني وزارات الصحة ومنظمة الصحة العاملية لتوجيه عمل 
 املنظمة على املستوى الوطين.

وفيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية، تُعد التغطية الصحية الشاملة واحدة من أهم  -٣
ة للمنظمة وللمجموعة العاملية املعنية بالصحة، وإن كانت ال تتعلق بالزئبق على وجه األولويات بالنسب

التحديد. وقد أعادت احلكومات التأكيد على أمهية التغطية الصحية الشاملة لتحقيق التنمية املستدامة يف 
املستقبل الذي ’’نونة ) املع٢٠مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو +عن الوثيقة اخلتامية الصادرة 

وتُعرف ‘‘. بتعزيز النظم الصحية بغية توفري تغطية شاملة وعادلة’’، وفيها تعهدت احلكومات ‘‘نبتغيه
ا وسيلة تكفل حصول اجلميع على اخلدمات ‘‘ التغطية الصحية الشاملة’’أو ‘‘ التغطية الشاملة’’ بأ

عية كافية تضمن فعاليتها، وتكفل أيضاً أال يؤدي استخدام بنو  الصحية التعزيزية والوقائية والعالجية والتأهيلية
 .(/www.who.int/health_financing /en)هذه اخلدمات إىل تعرض املستخدم لصعوبات مالية 

ا على املادة ، أعادت احلكومات التأكيد يف إ٢٠ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو + -٤ (أ) من  ٢عال
إننا ندعم الدور القيادي ملنظمة الصحة العاملية باعتبارها السلطة ’’بالقول: دستور منظمة الصحة العاملية 

 ).١٤٣املوجهة واملنسقة للعمل الدويل يف جمال الصحة (الفقرة 

ظائف يكتسى وقد كلفت الدول األعضاء منظمة الصحة العاملية، من خالل دستورها، بأهداف وو  -٥
من دستور منظمة الصحة  ٢و ١بعضها أمهية خاصة بالنسبة للزئبق. وقد استنسخ النص الكامل للمادتني 

 .أدناه ١١الفقرة  الوارد بعد، ومت حتديد الوظائف ذات األمهية يف اجلدول ا املرفقالعاملية يف تذييل هذ

                                                      
  .http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf  (أ)

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8  (ب)
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، من (ج)امج عمل ضخم يتعلق بالزئبق، تضطلع املنظمة بربنوسعيًا لتنفيذ الوظائف املوكلة إليها -٦
 خالل برامج شاملة لعدد من القطاعات تُنفذ يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية والقطرية وتشمل ما يلي:

تقدمي قرائن يف جمال الصحة وتوعية اجلمهور العريض بشأن التبعات الصحية للتعرض   ‘١’
ت صحية ومواد تربوية بشأن للزئبق، من خالل نشر تقييمات موثوقة للمخاطر ومعلوما

  الزئبق؛
وضع مبادئ توجيهية ذات عالقة بالصحة بشأن التعرض للزئبق عن طريق اهلواء ومياه   ‘٢’

  الشرب والغذاء؛
وضع معايري وسياسات تستند إىل األدلة الصحية وتتعلق بوجود الزئبق يف املواد   ‘٣’

األعشاب واألدوية التقليدية  الصيدالنية، مبا يف ذلك اللقاحات واألدوية املصنوعة من
  املثلية؛

تقدمي التوجيه التقين واملساعدة يف االستعاضة عن مقاييس احلرارة والضغط اليت تعمل   ‘٤’
  بالزئبق ببدائل خالية منه يف جمال الرعاية الصحية؛

تعزيز احلوار الدويل وإنشاء قاعدة أدلة صحية تتعلق مبالغم األسنان وبدائلها، باإلضافة   ‘٥’
إىل العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة على مشاريع منوذجية تتعلق بتخفيض استخدام 

  مالغم األسنان؛
العمل مع القطاعات األخرى للدعوة إىل إجراء تدخالت فعالة ذات نتائج إجيابية على   ‘٦’

الصحة واستخدام بدائل أكثر أماناً، ومثال ذلك التشجيع على تبين خيارات للطاقة 
  يفة يف املنازل، مثل مواقد الطهي النظيفة؛النظ

  توفري مواد تدريبية للعاملني يف جمال الصحة؛  ‘٧’
تقدمي املساعدة لتحديد شرائح السكان املعرضة خلطر التعرض للزئبق، مبا يف ذلك   ‘٨’

املشاركة يف نشر التوجيهات مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وتقدمي التوجيه بشأن تقدير 
  رض الناجم عن الزئبق على الصعيدين احمللي والوطين؛عبء امل

  مساعدة البلدان يف تقصي انتشار األمراض النامجة عن التعرض للزئبق والتصدي هلا؛  ‘٩’
تقاسم املعارف واملشاركة يف اآلليات الدولية الرامية حلل املشاكل بوسائل عدة، من بينها   ‘١٠’

لزئبق التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وتوفري مثًال املشاركة يف الشراكة املتعلقة با
  املعلومات الالزمة للمفاوضات بشأن معاهدة الزئبق؛

توفري التوجيه وطرائق تقييم آثار السياسات، من خالل الرصد والتقييم، مبا يف ذلك   ‘١١’
ع الربوتوكوالت والتوجيهات وتقدمي املساعدة يف جمال الرصد البيولوجي البشري، ووض

قاعدة بيانات عاملية للنسبة املئوية من السكان يف كل بلد، الذين يستخدمون الفحم 
  احلجري كوقود رئيسي للطهي (على مستوى الريف واحلواضر واجملموع الكلي).

                                                      
   www.unep.org/hazardoussubstances/LinkClick.aspx?fileticket=2blN4eJhVDI%3d&tabid=4325&language=en-US   (ج)

www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC3/3_INF4_WHO_information_.pdf and 

www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC4/Submissions%20from%20IGOs/WHO%20 

Submission%20to%20INC4%2019%20June%202012.pdf..  
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دولًة  ١٩٥) اليت تضم ٢٠٠٥( الصحية الدوليةومنظمة الصحة العاملية مسؤولة أيضًا عن اللوائح  -٧
ح اتفاقاً ملزماً قانوناً يساهم يف حتقيق األمن الصحي الدويل العام من خالل توفري إطار وتُعد هذه اللوائطرفاً 

لتنسيق التعامل مع األحداث اليت قد تشكل حالة طوارئ صحية عامة مثرية للقلق على املستوى الدويل، 
عنها والتصدي  لصحية العامة وتقييمها واإلخطاراولتعزيز قدرة مجيع البلدان على الكشف عن التهديدات 

اللوائح الصحية هلا، مبا يف ذلك التهديدات النامجة عن املواد الكيميائية، كالزئبق ومركبات الزئبق. وحبسب 
إىل حدث غري  )، يشري مصطلح حالة طوارئ صحية عامة مثرية للقلق على املستوى الدويل٢٠٠٥( الدولية

ن خالل االنتشار الدويل للمرض (أو لناقالت اعتيادي يشكل: خطرًا على الصحة العامة يف دول أخرى م
املرض، مثل املواد الكيميائية، يف اهلواء أو املاء أو الغذاء أو املنتجات)، ويستدعي استجابة (صحية) دولية 

 منسقة.

القلق على املستوى ’’تستند إىل مفهوم ) ٢٠٠٥(الدولية الصحية وعلى الرغم من أن اللوائح  -٨
ا، وتقدم هذه ، فإن على البلد‘‘الدويل ان أن تنشئ جمموعة من القدرات الرئيسية إذا ما أرادت التقيد 

 القدرات املساعدة يف أداء الوظائف الوطنية. والقدرات الرئيسية املوضوعة للمواد الكيميائية هي:

م مع مراقبة حاالت الطوارئ ضها وتنقيحها عند الضرورة، وتتالءتشريعات جيري استعرا  ‘١’
  ملواد الكيميائية والتصدي هلا؛املتعلقة با

بنية وطنية للتنسيق يف حاالت الطوارئ املتعلقة باملواد الكيميائية تتوىل اإلشراف على تنفيذ   ‘٢’
  ) املتعلقة باحلوادث الكيميائية؛٢٠٠٥الدولية (الصحية اللوائح 

سباب غري نظام مراقبة وطين للحوادث الكيميائية (يشمل أيضًا انتشار األمراض ذات األ  ‘٣’
مسببات كيميائية)، مبا يف ذلك كفالة توافر املوارد الكافية املعروفة لكنها قد تتأتى عن 

  للمراقبة وإجراء التقييمات؛
  الكيميائية وحلاالت الطوارئ تعاجل مجيع اجلوانب الصحية؛لحوادث لخطة للتصدي   ‘٤’
ني مثل الوزارات عالقات تنسيق وتعاون مكرسة بني مجيع أصحاب املصلحة املعني  ‘٥’

  والوكاالت وقطاع الصناعة وجهات أخرى من قطاعات متنوعة؛
تقييم وطين للمخاطر يتضمن إجراءات للحد من املخاطر واالستعداد ملواجهة املخاطر   ‘٦’

  املتبقية؛
مصدر للمشورة املختصة بشأن حاالت التسمم الكيميائي، مبا يف ذلك التشخيص   ‘٧’

  والعالج؛
ئمة للتعامل مع ضحايا احلوادث الكيميائية الواسعة النطاق (مثال ذلك إمدادات مال  ‘٨’

يف مرافق مالئمة أو كافية للعناية للتسمم، األجهزة) ف، األدوية املضادة تنظيالمعدات 
  الصحية.

) أن تقدم تقريرًا سنويًا إىل مجعية ٢٠٠٥الدولية (الصحية يُطلب إىل الدول األطراف يف اللوائح  -٩
 ية عن تنفيذ اللوائح، وقد أجري تقييم للقدرات الرئيسية.الصحة العامل

وفيما يتعلق بإعداد املبادئ التوجيهية الصحية، تُعترب مبثابة مبادئ توجيهية صادرة عن منظمة  - ١٠
الصحة العاملية أي وثيقة تتضمن توصيات بشأن التدخالت الصحية، سواء كانت سريرية أو تتعلق بالصحة 
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تية. وتوفر التوصية معلومات عن اخلطوات الواجب تنفيذها، سواء من جانب العامة أو توصيات سياسا
صناع السياسات أو مقدمي العناية الصحية أو املرضى أنفسهم. وحتدد عددًا من التدخالت املختلفة اليت 

دف  إىل هلا أثر على الصحة أو هلا تبعات على استخدام املوارد. وتُعد املبادئ التوجيهية مبثابة توصيات 
مساعدة مقدمي خدمات الرعاية الصحية واملستفيدين منها وسائر أصحاب املصلحة يف اختاذ قرارات 
مستنرية. وقد اعتمدت منظمة الصحة العاملية معايري وطرائق أقرت دولياً لوضع املبادئ التوجيهية، تكفل من 

جيب أن تستند قها مع املبادئ التالية: خالهلا حيادية املبادئ التوجيهية وتلبيتها حلاجات الصحة العامة واتسا
التوصيات إىل تقييم شامل وموضوعي لألدلة املتوافرة (يعين ذلك االستعراضات املنتظمة لألدلة اليت قد 

ا مسألة معقدة)،  وينبغي أن تتسم العملية املستخدمة يف وضع التوصيات بالوضوح، أي يكون االضطالع 
ن وضعها وعلى أي أساس وضعت. كيف مت وضع التوصية ومَ   أنه سيكون يف وسع القارئ أن يعرف

ويكرس دليل منظمة الصحة العاملية لوضع املبادئ التوجيهية املعايري املطلوبة لوضع املبادئ التوجيهية 
 (د)الصحية.

ومنظمة الصحة العاملية، باعتبارها وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، تتطلب مشورة  - ١١
علمي عال بشأن مسائل علمية وتقنية، ولربامج التعاون التقين. وقد وضعت أنظمة خبرية ذات مستوى 

حتكم عمل جلان اخلرباء االستشارية وأفرقة الدراسة واألفرقة العلمية، واملؤسسات املتعاونة وغري ذلك من 
 (ه)آليات التعاون.

عالمية وبرنامجها المتعلق مكررًا ووظائف منظمة الصحة ال ٢٠العالقة بين كل فقرة فرعية من المادة 
  بالزئبق
صحة العاملية وظيفة منظمة ال  اجلوانب الصحيةمكرراً بشأن  ٢٠املادة 

(الفقرات الفرعية من املادة 
  املعروضة يف التذييل) ٢

برنامج الزئبق لدى منظمة 
الصحة العاملية (املدرج يف 

  )٢من املرفق  ٦الفقرة 
      على كل طرف:- ١
رامج لتحديد فئات أن ينشئ وينفِّذ ب  (أ)

السكان املستضعفة و/أو فئات السكان 
  املعّرضة للخطر من التعّرض للزئبق ومرّكباته؛

  ‘٩’و ‘٧’و ‘١’  (ز) و(ف) و(د)

أن يُعد وينفِّذ اسرتاتيجيات وبرامج حلماية   (ب)
فئات السكان احملّددة املذكورة أعاله من 
املخاطر اليت قد تشمل ضمن أمور أخرى، 

ئ توجيهية أساسها الصحة اعتماد مباد
وتتصل بالتعّرض للزئبق ومرّكبات الزئبق، 
مع حتديد أهداف تتعّلق باحلّد من 
التعرُّض للزئبق والتثقيف العام وتثقيف 
العمال، مع مشاركة القطاعات الصحية 

  وغريها من القطاعات املعنية؛
  

(ج) و(د) و(ه) و(ز) 
و(ك) و(ي) و(ط) 

  و(ل) و(ف)

  ‘٧’و ‘٦’و ‘٤’و ‘٢’

                                                      
 .www.who.int/kms/guidelines_review_committee/en/index.html  (د)
 ./http://apps.who.int/gb/bd  (ه)
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صحة العاملية وظيفة منظمة ال  اجلوانب الصحيةمكرراً بشأن  ٢٠املادة 
(الفقرات الفرعية من املادة 

  املعروضة يف التذييل) ٢

برنامج الزئبق لدى منظمة 
الصحة العاملية (املدرج يف 

  )٢من املرفق  ٦الفقرة 
أن يطبِّق الربامج والتوصيات واملبادئ   (ج)

التوجيهية على املستوى الوطين للتوجيه 
وتبليغ املخاطر، وكذلك للرصد واستعراض 
تدابري الوقاية والتخفيف من املخاطر 
والتحقُّق من أن التدابري حتقق النتائج 
املقصودة، مبا يف ذلك، حيثما كان 

لرصد مناسبًا وممكناً، عن طريق استخدام ا
  األحيائي؛

(و) و(ن) و(س) و(ف) 
  و(ص) و(ر)

 ‘٨’و ‘٧’و ‘١’
  ‘١١’و

أن ينفِّذ الربامج والتوصيات واملبادئ   (د)
التوجيهية بشأن منع التعّرض املهين املتصل 
ا حيثما تكون  باالستخدامات املسموح 

  احتماالت التعّرض مثاراً للقلق؛

  ‘٦’و ‘٤’و ‘٢’  ف) و(ط)(

فل الوصول السليم للرعاية أن ييسِّر ويك  (هـ)
الصحية لفئات السكان املتأثرة بالتعّرض 

  للزئبق أو مرّكباته؛

  ‘٩’  (ج) و(ه)

أن يبين قدرة علمية وتقنية وحتليلية وتعزيز   (و)
القدرة املهنية الصحية من أجل منع 
وتشخيص ورصد ومعاجلة التعّرض للزئبق 

  ومرّكباته.

(ج) و(د) و(ي) و(س) 
  و(ر)

  ‘١١’و ‘٩’و ‘٧’

      يتعيَّن على مؤتمر األطراف:  - ٢
أن يعتمد مقررات وتوصيات ومبادئ   (أ)

توجيهية من أجل تنفيذ األنشطة املذكورة 
أعاله. وينبغي أن تقوم  ١يف الفقرة 

األطراف بإعداد التوصيات واملبادئ 
التوجيهية، إذا دعت الضرورة، مبساعدة 
من املنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة 

  ملية أو منظمة العمل الدولية؛العا

  ‘٣’و ‘٢’  ) و(ش)ك(أ) و(

أن يكفل تدفُّق املوارد العلمية والتقنية   (ب)
واملالية مبقتضى هذه االتفاقية من أجل 

  أعاله. ١دعم األنشطة املذكورة يف الفقرة 

  ال تنطبق  ال تنطبق
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  التذييل
  هدف ووظائف منظمة الصحة العالمية

  لصحة العالميةمقتطف من دستور منظمة ا
  اهلدف -الفصل األول 

  ١املادة 
مجيع الشعوب أرفع مستوى صحي  بلغهدف منظمة الصحة العاملية (املسماة فيما يلي باملنظمة) هو أن تَ 

  ممكن
  الوظائف –الفصل الثاين 

  ٢املادة 
  متارس املنظمة لتحقيق هدفها الوظائف التالية:

  ن العمل الصحي الدويل؛العمل كسلطة التوجيه والتنسيق يف ميدا  (أ)
إقامة تعاون فعال مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واإلدارات الصحية احلكومية   )(ب

  ، واحلفاظ على هذا التعاون؛واجلماعات املهنية وغري ذلك من املنظمات، حسبما يكون مناسباً 
  ، يف تعزيز اخلدمات الصحية؛مساعدة احلكومات، بناء على طلبها  (ج)
ويف حاالت الطوارئ، تقدمي العون الالزم بناء على طلب  ،تقدمي املساعدة الفنية املناسبة  (د)

  احلكومات أو قبوهلا؛
تقدمي، أو املساعدة يف تقدمي، اخلدمات والتسهيالت الصحية بناء على طلب األمم   (ه)

  املتحدة جلماعات خاصة، كشعوب األقاليم املشمولة بالوصاية؛
 م من اخلدمات اإلدارية والفنية، مبا يف ذلك اخلدمات الوبائيةإنشاء ما قد يلز   (و)
  واحلفاظ عليها؛  ،واإلحصائية
تشجيع واستحثاث اجلهود الرامية إىل استئصال األمراض الوبائية و املتوطنة  وغريها من   (ز)
  األمراض؛

التشجيع، بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى عند االقتضاء، على اختاذ   (ح)
  ن احلوادث؛عالوقاية من األضرار النامجة  إلجراءات املناسبة اليت تؤدي إىلا

التشجيع، بالتعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى عند االقتضاء، على حتسني التغذية   (ط)
  وال االقتصادية وأحوال العمل وغريها من نواحي صحة البيئة؛حواإلسكان واإلصحاح والرتفيه واأل

  ون بني اجلماعات العلمية والفنية اليت تسهم يف النهوض بالصحة؛تشجيع التعا  (ي)
اقرتاح االتفاقيات واالتفاقات واألنظمة ووضع التوصيات حول الشؤون الصحية الدولية،   (ك)

  والقيام باملهام اليت قد تسند مبقتضاها إىل املنظمة وتكون متفقة وهدفها؛
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لقدرة على العيش بانسجام يف بيئة كلية النهوض بصحة ورعاية األم والطفل وتعزيز ا  (ل)
  متغرية؛

تشجيع األنشطة يف ميدان الصحة العقلية، والسيما ما يتصل منها بانسجام العالقات   (م)
  اإلنسانية؛

  جيع وتوجيه البحوث يف جمال الصحة؛شت  (ن)
بطة العمل على حتسني مستويات التعليم والتدريب يف املهن الصحية والطبية واملهن املرت  (س)

  ا؛
دراسة التقنيات اإلدارية واالجتماعية املتصلة بالصحة العامة والرعاية الطبية من الناحيتني   (ع)

الوقائية والعالجية، مبا يف ذلك خدمات املستشفيات والضمان االجتماعي وتقدمي تقارير عنها، وذلك 
  بالتعاون مع الوكاالت األخرى عند االقتضاء؛

  شورة واملساعدة  يف حقل الصحة؛تقدمي املعلومات وامل  (ف)
  ن الصحة؛ؤو املساعدة يف تكوين راي عام مستنري لدي مجيع الشعوب، يف ش  (ص)
وضع تسميات دولية لألمراض وألسباب الوفاة، وملمارسات الصحة العامة، ومراجعة   (ق)

  هذه التسميات كلما دعت الضرورة؛
  توحيد طرق التشخيص بالقدر الالزم؛  (ر)

ها وتقريوضع معا  (ش)   ها ونشرها؛ر ير دولية للمنتجات الغذائية واحلياتية والصيدلية وما شا
  وبصفة عامة، اختاذ كل ما يلزم لبلوغ هدف املنظمة.  (ت)

____________  


