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الصحة    الدويل: منظمةالصعيد التعاون والتنسيق على 
 العاملية؛ ومنظمة العمل الدولية 

 مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدوليةتقرير عن األنشطة التعاونية 
 مذكرة من األمانة

تنص االتفاقية  ، واملتعلقة ابجلوانب الصحية من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 16من املادة  2الفقرة  يف - 1
، يف معرض حبثه للقضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة، أن يتشاور  يف اتفاقية ميناماات  على أنه ينبغي ملؤمتر األطراف

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

أيلول/سبتمرب  29إىل  24، الذي عقد يف جنيف يف الفرتة من  االجتماع األول ملؤمتر األطرافويف - 2
منظمة الصحة العاملية ومنظمة ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تواصل التعاون النشط والتآزر مع 2017

ومت تعزيز هذه الرسالة يف االجتماع الثاين   العمل الدولية وغريمها من املنظمات ذات الصلة يف تنفيذ اتفاقية ميناماات. 
 . 2018تشرين الثاين/نوفمرب  23إىل  19ملؤمتر األطراف، الذي ُعقد يف جنيف يف الفرتة من 

اون والتآزر مع منظمة الصحة العاملية الزئبق يف مقاييس احلرارة وضغط وتشمل اجملاالت الرئيسية هلذا التع - 3
الدم الشرايين املستخدمة يف الرعاية الصحية، وكذلك يف املطهرات ومنتجات تبييض البشرة ومالغم األسنان  

واملرفق جيم(؛    7واملرفق ألف(؛ واسرتاتيجيات الصحة العامة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )املادة    4 )املادة
(؛ وتبادل  16”اجلوانب الصحية“ )املادة    و(؛  12وتقييم خماطر املواقع امللوثة ابلزئبق على الصحة البشرية )املادة  

(؛  18)املادة  الصحة البشرية اآلاثر على بشأن (؛ وإعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه 17املعلومات الصحية )املادة 
(، حيث يتوخى قيام وزارات الصحة بدور  19علق ابجلوانب الصحية )املادة والبحوث والتطوير والرصد فيما يت
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قيادي. وابإلضافة إىل ذلك، تتعاون أمانتا منظمة الصحة العاملية واتفاقية ميناماات من أجل دعم بناء القدرات  
 (.22( ويف تقييمات الفعالية )املادة 14واملساعدة التقنية )املادة 

 الثاينمع منظمة الصحة العاملية يف الفرتة اليت انقضت منذ االجتماع  أبنشطة تعاونيةواضطلعت األمانة  - 4
ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك املشاركة يف حلقات العمل اإلقليمية الرامية إىل ترويج االتفاقية لدى وزارات الصحة،  

 وتواصلفسارات بشأن املسائل املتعلقة ابلقضااي الصحية.  عن التعاون التقين بشأن الواثئق التوجيهية واالست  فضالً 
إسهامات كبرية يف مشروع   وتقدم يف العمل بني الدورات بشأن تقييم الفعالية، مشاركتها منظمة الصحة العاملية 

ة عن أنشطة منظمة  ذه املذكرة معلومات مستكملهل املرفق األول. وترد يف التقنيني التقرير الذي أعده فريق اخلرباء
 الصحة العاملية ذات الصلة ابتفاقية ميناماات. 

الزئبق يف تعدين الذهب  وركز العمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية حىت اآلن على استخدام - 5
(، إال أن املنظمة تعمل حالياً على توسيع نطاق مبادراهتا لتشمل حاالت التعرض 7احلريف والضيق النطاق )املادة  

(. وتعمل منظمة العمل الدولية عموماً على تعزيز صكوكها الدولية  16لزئبق يف قطاع النفاايت اإللكرتونية )املادة  ل
شاريع يف قطاعي تعدين وتنفذ املاليت هتدف إىل الوقاية من األمراض واإلصاابت املهنية النامجة عن التعرض للزئبق  

، لقواعد املمارسات مدوانت عامليةإصدار الذهب احلريف والضيق النطاق وتفكيك السيارات. وتواصل املنظمة 
وورقات حبث وواثئق عمل للمساعدة على تنفيذ اتفاقية ميناماات. وتتضمن اجلهود املستقبلية العمل املتواصل يف 

مع منظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم   حمتمالً  اً مشرتك اً ق النطاق ومشروعقطاع تعدين الذهب احلريف والضي
متوز/يوليو   4يف قطاع طب األسنان من التعرض اخلطري للزئبق. ويف  يف اجملال الطيباملتحدة للبيئة حلماية العاملني 

وجهة إىل اجملتمع الدويل يف  ، قدمت منظمة العمل الدولية أنشطتها املتعلقة ابتفاقية ميناماات يف إحاطة م2019
شبكة جنيف للبيئة. ويرد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة حتديث ألنشطة منظمة العمل الدولية ذات   اجنيف، نظمته

 الصلة ابتفاقية ميناماات. 
من خالل الربانمج املشرتك بني    منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العامليةال تزال األمانة تتواصل مع  و  - 6

 املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، الذي ميثل آلية التنسيق الدولية املعنية إبدارة املواد الكيميائية.
 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

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

 تلكتعزيز التشاور، والتعاون وتبادل املعلومات مع أن ينظر يف السبل اليت ميكن هبا  أيضاً  وقد يود مؤمتر األطراف
 . 16من املادة   2الفقرة  لى النحو الوارد يفاملنظمات، ع
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 األول  املرفق
 عمل منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

وأمانة اتفاقية  بشأن الزئبق  يف اتفاقية ميناماات  ينبع التعاون بني منظمة الصحة العاملية ومؤمتر األطراف - 1
بشأن املسائل املتعلقة  املفوضنيقرار مؤمتر ؛ ومن 16من املادة  2ميناماات من نص االتفاقية، وال سيما الفقرة 

بشأن اآلاثر الصحية العمومية املرتتبة   (WHA67.11)  11-67؛ ومن قرار مجعية الصحة العاملية  هبيئات دولية أخرى 
 للزئبق ومرّكباته: دور منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة العمومية يف تنفيذ اتفاقية ميناماات. على التعرُّض 

، ركزت أنشطة منظمة الصحة العاملية ذات 2019 هإىل حزيران/يوني 2018 هويف الفرتة من متوز/يولي - 2
 .املسائل الواردة أدانهالصلة ابتفاقية ميناماات على 

الصحة العاملية بشأن حتديد األولوايت والتخطيط لتنفيذ املواد املتصلة ابلصحة يف  توجيهات منظمة 
 اتفاقية ميناماات 

منظمة الصحة العاملية    وضعت بسبب تعدد األدوار املطلوبة من وزارات الصحة يف تنفيذ اتفاقية ميناماات،   - 3
. وتقر التوجيهات أبنه سيتعني  لتنفيذ املواد املتعلقة ابلصحة يف االتفاقية االسرتاتيجي توجيهات بشأن التخطيط 

رئيسية العتبارات  التكييف النهج املتبع يف أي بلد مع االحتياجات والظروف اخلاصة هبذا البلد. لذا، حتدد الوثيقة ا
بشأن تعميم اإلجراءات املتعلقة ابلزئبق يف الربامج  وترد فيها توجيهاتمراعاهتا عند إعداد اخلطط، جتب اليت 

هذه التوجيهات ابللغات الرمسية   وستُنشر وتصدر  بشأن اجلوانب الصحية.  16 للمادة الصحية املختلفة دعماً 
 . 2019الست لألمم املتحدة يف النصف الثاين من عام 

، ستدعم منظمة الصحة العاملية أيضًا عددًا من البلدان يف تطبيق 2019النصف الثاين من عام يف و  - 4
 التوجيهات وإعداد خططها االسرتاتيجية.

 حلقات العمل اإلقليمية اليت عقدهتا منظمة الصحة العاملية
الربط الشبكي    أجنزت منظمة الصحة العاملية سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية من أجل التوعية وتعزيز - 5

وُأصدر   . 11-67فيما بني وزارات الصحة، وذلك هبدف دعم تنفيذ اتفاقية ميناماات وقرار مجعية الصحة العاملية 
، وهو  2018خالل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، يف تشرين الثاين/نوفمرب  كتيب يوجز نتائج حلقات العمل

 .(1)ةمتاح اآلن ابللغات الرمسية الست لألمم املتحد
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

تتناول اجلوانب الصحية يف    توجيه، ستنشر منظمة الصحة العاملية وثيقة  2019يف كانون األول/ديسمرب   - 6
لكي تُوزع على نطاق واسع على وزراء  سياق إعداد خطط العمل الوطنية مبوجب اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،

نسخة  وأُعدت  آلاثر الصحية املرتتبة على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.الصحة. وتتناول هذه الوثيقة ا
 استجابة لقرار مجعية الصحة العاملية من الوثيقة، اليت ُقدمت إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، العمل 

 إىل العملية التشاورية مع الدول األعضاء.  واستندت، 67-11
منظمة الصحة العاملية بتجريب استخدام التوجيهات يف ثالثة بلدان أفريقية تعمل على وضع خطط   وتقوم - 7

عمل وطنية أوسع نطاقاً بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على النحو املطلوب مبوجب االتفاقية. ونفذت 
 

(1  )https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/publication/en/. 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/publication/en/
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ونيجرياي، وتشمل تقييماً سريعاً ألحوال الصحة وتقييماً للقدرات والنظم   لتجريبية يف غاان وموزامبيقال اهذه األعم
 . 2019هبذه األعمال التجريبية، اليت ستُنجز حبلول كانون األول/ديسمرب  واسرتشد إعداد وثيقة التوجيه  املؤسسية.  

  عدادها حالياً إاليت جيري وتشمل املواد األخرى املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والصحة  - 8
توجيهات بشأن كيفية إجراء تقييم سريع للحالة الصحية للعمال يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  

 يف البلدان األفريقية الثالثة. نُفذت اليت األعمال التجريبيةاستناداً إىل أُعدت وأفراد أسرهم، 
 مالغم األسنان

مالغم األسنان بواسطة اتفاقية ميناماات أن حيفز تغيريًا عميقًا يف  استخدام من ميكن للتخلص التدرجيي  - 9
اتفاقية ميناماات  ’’ وتناولت  2018نشرة صدرت عن منظمة الصحة العاملية يف العام  وتقدم جمال طب األسنان.

يئة بشأن تنفيذ منظور منظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم املتحدة للب  ،(2)‘‘ والتخلص التدرجيي من مالغم األسنان
تسقة املجمموعة من التدخالت االسرتاتيجية  استخدام مالغم األسنان. وحتدد هذه النشرةالتخلص التدرجيي من 

وجه هذه التدخالت حنو اعتماد هنج متعدد  املرفق ألف لالتفاقية. وتُ  اجلزء الثاين من مع التدابري التسعة الواردة يف 
 . ةوإدارة املعارف، وتعزيز النظم الصحية يف سياق التغطية الصحية الشاملاجلوانب جيمع بني إدارة النفاايت، 

 مقاييس احلرارة وضغط الدم الشرايين اليت حتتوي على الزئبق 
يف شراكة مع مرفق البيئة العاملية على مشروع بعنوان ”ختفيض اإلطالقات   منظمة الصحة العامليةتعمل  - 10

(UPOPs)  ةغري املتعمدة من امللواثت العضوية الثابت
وإطالقات الزئبق النامجة عن قطاع الصحة يف أفريقيا“، وهو    (3) 

مقاييس حرارة ومقاييس  وبدأ املشروع إدخال(. 2019-2016مشروع ينفذه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ) 
من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء بلدان  ضغط شرايين خالية من الزئبق إىل مرافق صحية جتريبية يف أربعة  

 الكربى )مجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وغاان ومدغشقر(. 

رباء بشأن خلل، عقدت منظمة الصحة العاملية مشاورة 2019 هحزيران/يوني 27و  26ويف يومي  - 11
يات الرئيسية  املشاورات التوص ونوقشت خالل هذه . الباضعةاملواصفات التقنية ألجهزة قياس ضغط الدم غري 

سيكون مبثابة مرجع رئيسي للبلدان اليت تعمل على التخلص التدرجيي من األجهزة اليت حتتوي    نشور تقين ملومشروع  
املصادق عليها كتكنولوجيا بديلة. ونوقشت  اآللية على الزئبق واليت تسعى إىل استخدام أجهزة قياس ضغط الدم 

سحب نظمة الصحة العاملية أيضًا تقريراً عن أيضًا قضااي التنفيذ، مبا يف ذلك بناء القدرات والتدريب. وتصدر م
نشر ويتوقع أن يمعلومات عن األجهزة اليت حتتوي على الزئبق.    من اخلدمة، ويتضمن التقرير  األجهزة الطبيةبعض  

 . 2019كتوجيهات من منظمة الصحة العاملية حبلول هناية عام   التقريران
 الزئبق وميثيل الزئبق يف األمساك

 . كعملها على وضع حدود قصوى حملتوى الزئبق يف األمسا  (4)املعنية ابمللواثت  يتواصل جلنة الدستور الغذائ - 12
 الرصد األحيائي

منظمة الصحة العاملية، من خالل مكتبها اإلقليمي يف أورواب، مع برانمج األمم املتحدة للبيئة  تعاونت - 13
خطة للرصد العاملي لتعرض البشر للزئبق وتركيزاته يف البيئة“.    إعدادبشأن تنفيذ مشروع مرفق البيئة العاملية املعنون ”

 
(2  )http://www.who.int/bulletin/volumes/96/6/17-203141.pdf . 
 إىل اإلطالقات غري املتعمدة من امللواثت العضوية الثابتة.  UPOPsيشري االختصار (  3)
(4  )http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCCF. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/96/6/17-203141.pdf
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للرصد األحيائي   ا يف ذلك بروتوكول دراسة استقصائية ضع هنج منسق لتقييم تعرض األجنة للزئبق قبل الوالدة، مبووُ 
، ويتاح من إجراءات العمل املوحدة ألخذ العينات والتحليل وجمموعةوضعته منظمة الصحة العاملية،  البشري 

يف ستة بلدان أجريت  يف دراسات استقصائية جتريبية  بياانت عن التعرض للزئبق  عت  ومج  .(5) كالمها على اإلنرتنت
 .  للنشر وتعد حالياً 

 عمل مؤمتر األطراف فيما بني الدورات
  . بتقييم فعالية اتفاقية مينامااتاملخصص املعين    التقنيني  أسهمت منظمة الصحة العاملية يف عمل فريق اخلرباء - 14

 نيسان/أبريل 12إىل  8وشارك ممثلو منظمة الصحة العاملية يف اجتماع الفريق الذي ُعقد يف جنيف يف الفرتة من 
2019 . 

 للزئبق لدى البشر  البيولوجيةالعلم للمؤشرات واستعراض حالة  التقييم العاملي للزئبق 
من  لدى البشر لرصد األحيائي للزئبقاملتعلق ابأدت منظمة الصحة العاملية دوراً قيادايً يف إعداد الفصل  - 15

الة  كلفت به منظمة الصحة العاملية حل   . واستند هذا الفصل إىل استعراض2018التقييم العاملي للزئبق لعام أجل 
وحدد   .( 6)2018و  2000البيولوجية للزئبق لدى البشر يف مجيع أحناء العامل بني عامي  للمؤشراتالعلم 

للزئبق  البشر، معيارًا عامليًا لتعرض 2018العلمية يف تشرين األول/أكتوبر املؤلفات االستعراض، الذي ُنشر يف 
 بشأهنا. كافية   بياانتال تتوفر اجلغرافية اليت  وحدد اجملموعات السكانية الضعيفة واملناطق

 مجعية الصحة العاملية 
، أحاطت مجعية الصحة العاملية الثانية والسبعني علماً ابلتقرير املرحلي الذي قدمته  2019يف أاير/مايو  - 16

. ومن املقرر أن يصدر التقرير املرحلي 11-67قرار مجعية الصحة العاملية أمانة منظمة الصحة العاملية عن تنفيذ 
 . 2021ة والسبعني يف عام جلمعية الصحة العاملية الرابعاملقبل 

 

 
(5  )http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/chemical-safety/publications . 
(6  )https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3904 . 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/chemical-safety/publications
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3904
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 الثاين  املرفق
 فيما يتعلق ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  العمل الدوليةعمل منظمة  

وأمانة اتفاقية   ومؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبقيستند التعاون بني منظمة العمل الدولية  - 1
. وركزت منظمة العمل الدولية وهيئاهتا التأسيسية  16من املادة  2الفقرة  والسيمااالتفاقية،  ميناماات إىل نص

الضيق النطاق،  و تعدين الذهب احلريف  اليت تتناول التفاقية، لاملرفق جيم من  7دعمها التقين مبا يتماشى مع املادة 
 التعرض للزئبق يف قطاع النفاايت اإللكرتونية. يف توسيع نطاق مبادراهتا لتشمل املنظمة وتشرع 

الرامية إىل دعم تنفيذ االتفاقية تعزيز  ةومنذ اعتماد اتفاقية ميناماات، تضمنت أنشطة منظمة العمل الدولي - 2
قواعد الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولية، وعمل املشاريع على املستوى الُقطري، وإنتاج مدوانت عاملية ل

 عمل، على النحو املبني أدانه.الملمارسات وواثئق ا

 النامجة عن التعرض للزئبق للوقاية من األمراض املهنية  ةتعزيز الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولي
يف الدورة  2019 هيف إعالن منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، املعتمد يف حزيران/يوني - 3

 . (1)“الالئقالعمل    هي أساس ظروف العمل اآلمنة والصحية  ”الثامنة بعد املائة ملؤمتر العمل الدويل، أعلن املؤمتر أن  

وتعمل منظمة العمل الدولية، من خالل مكاتبها يف مجيع أحناء العامل، على تعزيز التصديق على الصكوك  - 4
االتفاقية  ذلك تعزيز  ويشمل  تنفيذها.  تعزيز  لتعرض للزئبق يف خمتلف الدول األعضاء و ابالدولية للمنظمة ذات الصلة  

(؛ واتفاقية منع احلوادث الصناعية  170)رقم  1990، ابلسالمة يف استخدام املواد الكيميائية يف العملاملتعلقة 
(؛ واتفاقية السالمة  176)رقم  1995(؛ واتفاقية السالمة والصحة يف املناجم، 174 )رقم 1993الكربى، 

  2006مة والصحة املهنيتني، . وهتدف اتفاقية اإلطار الرتوجيي للسال( 184 )رقم 2001والصحة يف الزراعة، 
تنفيذ اتفاقيات  يرتكز عليها التحتية الوطنية للسالمة والصحة املهنيتني اليت والبىن ( إىل تعزيز النظم 187)رقم 

منظمة العمل الدولية األخرى بشأن الصحة والسالمة املهنيتني. وعالوة على ذلك، ميكن للعمال، مبوجب اتفاقية  
(، احلصول على تعويض 121)رقم  [  1980]اليت عدل جدوهلا األول يف العام    1964إعاانت إصاابت العمل،  

(. وُتضاف إىل ذلك قائمة األمراض  12 الفقرةاض املهنية يف حالة التعرض للزئبق )اجلدول األول، قائمة األمر 
بقائمة األمراض املهنية  املتعلقة 194( يف مرفق توصية منظمة العمل الدولية رقم 2010 يف عام املهنية )املنقحة

[، واليت تتضمن األمراض النامجة 2002املهنية واإلخطار هبا ]قائمة توصيات األمراض املهنية،    وتسجيل احلوادث
 (. 7-1-1عن التعرض للزئبق أو مركباته )الفقرة 

وتعد منظمة العمل الدولية حالياً مذكرات للسمات التشخيصية لتقدمي تشخيص متناسق لألمراض املهنية  - 5
، مبا يف ذلك األمراض النامجة عن التعرض للزئبق أو مركباته  194رقم  ةوليالواردة يف توصية منظمة العمل الد

من أهداف التنمية  8من اهلدف  8من الغاية  1ستكون مفيدة أيضًا يف اإلبالغ عن املؤشر وهذه السامة، 
 املستدامة.

،  2018يف تشرين األول/أكتوبر والذي ُعقد العمل، املعين بسالمة الدويل التاسع الصني منتدى ويف  - 6
خماطر الصحة والسالمة املهنيتني يف قطاع التعدين يف الصني،  مل الدولية جلسة موازية ملناقشة نظمت منظمة الع

نوقشت خالهلا قضااي التعرض للزئبق يف قطاع التعدين على الصعيدين الوطين والعاملي. وروجت منظمة العمل و 
، وُعقدت يف الدولية أيضًا التفاقية ميناماات يف حلقة عمل نُظمت مع الوكالة الكورية للسالمة والصحة املهنيتني

 
(1  )https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711288/lang--en/index.htm . 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711288/lang--en/index.htm
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دول   10وينتمون إىل  ابلسالمة والصحة املهنيتنيمعنيون ن واستفاد منها مسؤولون حكوميو  2019متوز/يوليه 
التكيف مع مستقبل العمل: مواجهة  ” وضوعأعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وتناولت حلقة العمل م

 . “التحدايت احلالية واملستقبلية بشأن الصحة املهنية يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا

الدعم املتواصل إىل الفلبني يف تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وقدمت منظمة العمل الدولية  - 7
صادق عليها. 176)رقم  1995السالمة والصحة يف املناجم، 

ُ
قائمتها لألمراض املهنية الفلبني حاليًا وتنقح ( امل

ا ومجهورية الو الدميقراطية يإندونيس وتقوم بذلك أيضاً ، 194مبا يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 
 الشعبية وميامنار وانميبيا. 

 شاريع يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقامل
مجع اجلهات الفاعلة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للحد ”يف الفلبني، تنفذ منظمة العمل الدولية مشروع  - 8

تعدين الذهب األطفال وحتسني ظروف العمل يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق )مشروع  عمالةمن 
سنوات، متوله إدارة العمل ابلوالايت املتحدة ويتناول عمالة األطفال    أربعيستمر  وهذا املشروع، الذي  (“.  املسؤول

وظروف العمل يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. ويهدف هذا املشروع إىل   ةونقص ظروف العمل الالئق
ن العديد من أنشطة الرتويج وإذكاء الوعي. وتعمل الفرقة املعنية تضمّ يتنظيم تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق و 

ية هلا شراكة طويلة مع الدوائر ، وهي منظمة غري حكوم( BAN Toxics) حظر املواد السامة  ابملشروع مع منظمة
املعنية بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف جمال القضاء على استخدام الزئبق. ويف إطار أنشطة املشروع،  

أيلول/سبتمرب   28و 27ُعقدت القمة الوطنية اخلامسة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف الفلبني يومي 
ني الصحة والسالمة املهنيتني يف قطاع التعدين الضيق النطاق والقضاء على  إذ شددت على ضرورة حتس ، 2018

 .(2)عمالة األطفال واستخدام الزئبق

اجلاذبية كتكنولوجيا    الرتكيز اعتماداً علىاستخدام طريقة  وعالوة على ذلك، تشجع منظمة العمل الدولية   - 9
الفلبني. وتدعم منظمة العمل الدولية   يفاملواقع التجريبية للمشروع  يف    ، وذلكلزئبقاستعمال ابدون  ملعاجلة الذهب  

لكي يشمل    ع نطاقهيأيضاً عمل الفريق العامل التقين املعين بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف الفلبني وتوس
 .ةعمالة األطفال وتعزيز ظروف العمل الالئق

عن استخدام  أساسيةيف مجع بياانت  لتعدين الذهب املسؤو  ، شاركت فرقة مشروع 2019ويف عام  - 10
الفرقة املعنية  وعملت . تفاقية مينامااتالالزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وصياغة التقييم األويل 

  حبيثتفاقية ميناماات  المن أجل توسيع عضوية جمموعة العمل التقنية املعنية ابلتقييم األويل  لكسب التأييد  ابملشروع  
يف تعزيز  هامة  كخطوة    يف الفلبني، وذلك  تضم إدارة العمل والتوظيف يف الفلبني وإدارة الرعاية االجتماعية والتنمية

اتفاقية ميناماات وتنفيذها على الصعيد الوطين. ويف تشرين الثاين/نوفمرب    للمشاركة يفأصحاب املصلحة    يعة تعددطب
جمموعة العمل التقنية املعنية ابلتقييم األويل   بتشكيل، أصدرت إدارة البيئة واملوارد الطبيعية يف الفلبني قراراً 2018

ة العمل والتوظيف وإدارة الرعاية االجتماعية والتنمية. وابإلضافة  مبوجب اتفاقية ميناماات، اليت تضم ممثلني عن إدار 
لدى إىل ذلك، واصلت الفرقة املعنية ابملشروع تنفيذ جلسات للتدريب/التوجيه بشأن التكنولوجيا اخلالية من الزئبق  

وضع خطة عمل وطنية  يزال العمل جارايً على  ال ابلتعدين، السيما يف كامارينز نوريت. وأخرياً، العاملة اجلماعات 
بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، تتضمن مبادرات ملعاجلة استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف 

 . والضيق النطاق

 
(2  )https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_645607/lang--en/index.htm . 

https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_645607/lang--en/index.htm
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 املسؤول تعدين الذهبونظم املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية والفرقة املعنية مبشروع  - 11
لتقاسم املعارف بني األقاليم بشأن عمالة األطفال وظروف العمل يف جمال تعدين الذهب احلريف  املنتدى األول

خبرياً يف هذا املوضوع. ونُظمت    50ضم أكثر من  و ،  2019الذي ُعقد يف مانيال يف أاير/مايو    ،(3) والضيق النطاق
من حيث   التفاقية ميناماات والتكنولوجيا اخلالية من الزئبق، مبا يف ذلك دورة بشأن اتفاقية ميناماات دورات للرتويج 

تبادل و املمارسات اجليدة،  تناولت    حبضور فريقبقطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ودورة أخرى  ارتباطها  
فيها ممثلون من جامعة املناجم والتكنولوجيا يف غاان معلومات عن تكنولوجيا جيري تطويرها بدعم من مشروع  

كبديل عن ملغمة الزئبق. وبعد  صهر الذهب مباشرة ابستخدام صهرية   وتنطوي على، املسؤول تعدين الذهب
من غاان منجمًا منوذجيًا يستخدم طريقة تركيز  مندوبون نشاط للتبادل بني بلدان اجلنوب زار فيه  نُظماملنتدى، 
الزئبق وحمطة جُترى فيها جتارب على استخدام امللح الستخراج الذهب   ودون استعمالاجلاذبية  اعتماداً على  الذهب  

 من الرِكاز. 

. إذ شاركت املنظمة يف 2019يف عام تقدم كبري إحراز  يف مل الدوليةويف غاان، أسهمت منظمة الع - 12
أمانة اتفاقية    وأودع لدى ، واسُتكمل هذا التقييم  تفاقية ميناماات والتحقق من صحته وإصدارهالصياغة التقييم األويل  

منظمة العمل الدولية أيضًا عضوًا يف الفريق العامل التقين الذي يضع خطة عمل وطنية بشأن ومتثل ميناماات. 
 املسؤول عدين الذهبتالقضاء على الزئبق. وابإلضافة إىل ذلك، تعمل منظمة العمل الدولية يف إطار مشروع 

يف جامعة املناجم  جيري تطويرهاعلى تطوير طريقة معاجلة الذهب اخلالية من الزئبق ابلصهر املباشر واليت 
وهي منظمة غري حكومية حملية تشارك    (Friends of the Nation)  مع منظمة أصدقاء األمة   وابلتعاونوالتكنولوجيا.  

تفاقية ميناماات  الاتصاالت  تطوير محلة  تعمل منظمة العمل الدولية على  ،  ابلزئبقيف عمل الفريق العامل التقين املعين  
كذلك عضواً  املسؤول    دين الذهب  تعمشروع  ميثل  تركز على الصلة بني استخدام الزئبق وعمالة األطفال. وأخرياً،  

 يف اتفاقية ميناماات.  الكامل يف اللجنة التوجيهية الوطنية اليت تشرف على تنفيذ نظام الشكاوى 

دليل لالنهائية الصيغة درسة غياان للتعدين يف وضع الدعم مل منظمة العمل الدوليةقدمت ويف غياان،  - 13
هذا الدليل،  إعداد والسالمة املهنيتني للمناجم الصغرية واحلرفية املفتوحة. وكان الدافع وراءالتفتيش على الصحة 

الذي يشري إىل اتفاقية مينامات ومبادئها، هو حادثة وقعت مؤخراً يف جملس غياان املعين ابلذهب تتعلق ابلتلوث  
 .(4)عملية ملغمة الزئبق عنابلزئبق الناجم 

شروع  ملالنهائية الصيغة ويف سورينام، تعمل منظمة العمل الدولية، ابلتعاون مع وزارة العمل، على وضع  - 14
وستبحث  اتفاقية ميناماات  أحكام  منظمة العمل الدولية ستعكس دليل مماثل لدليل غياان. ويف إطار هذه العملية، 

ينفذه برانمج األمم و احلريف والضيق النطاق الذي يرعاه مرفق البيئة العاملية الذهب  أوجه التآزر مع مشروع تعدين
الربانمج القطري للعمل الالئق التابع على اتفاق  2019وابإلضافة إىل ذلك، سُيوقع يف عام  .(5)املتحدة اإلمنائي

 ، مما سيعزز زخم األنشطة املتعلقة هبذه العملية.العمل الدوليةملنظمة 

ويف موريتانيا، تعد منظمة العمل الدولية مبادرات ملعاجلة الشواغل البيئية والصحية املتنامية اليت يثريها   - 15
األعمال  ألصحابنشاط التعدين املتنامي بشكل استثنائي، السيما يف مشال البالد. وأعرب االحتاد الوطين 

  ةعن اهتمامهما ابختاذ إجراءات مشرتكة مع منظمة العمل الدولي ألصحاب األعمالواملنظمة الوطنية  املوريتانيني

 
(3  )https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_701934/lang--en/index.htm. 
(4  )https://dpi.gov.gy/cdc-niosh-visiting-team-submits-findings-to-paho-who/ . 
(5 ) https://www.thegef.org/project/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-national-action-plan-nap-suriname . 

https://www.ilo.org/manila/eventsandmeetings/WCMS_701934/lang--en/index.htm
https://dpi.gov.gy/cdc-niosh-visiting-team-submits-findings-to-paho-who/
https://www.thegef.org/project/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-national-action-plan-nap-suriname
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  ائل عام . ويف أو هبذا القطاعاحلرفيني والصناعيني ابملخاطر القصرية األجل والطويلة األجل املرتبطة املنقبني إلبالغ 
إلجراء تقييم املوريتانيني  ألصحاب األعمالالوطين  االحتاد  ، أجرت منظمة العمل الدولية مناقشات مع 2019

موظفي السالمة يف مناجم الذهب )مشال موريتانيا(.  قدرات  برانمج لتنمية  لتنظيم  ملخاطر الصحة والسالمة املهنيتني و 
خماطر التعرض للزئبق وجهود الوقاية من املخاطر على الصحة والسالمة. وتتطلع منظمة العمل ويتضمن ذلك تقييم  

 الدولية إىل أتمني التمويل هلذه األنشطة بغية تنفيذها خالل فرتة السنتني القادمة. 

 مشروع يف قطاع تفكيك السيارات
واالنتقال العادل يف قطاع تفكيك  العمل الالئقتعزيز ”ملشروع بعنوان  اهلدف املباشر يف فيجي، كان - 16

الذي مولته الوكالة الياابنية للتعاون الدويل ونفذته منظمة العمل الدولية خالل الفرتة بني “، السيارات يف فيجي
ل حتسني  يف تعزيز توفري وظائف أفضل من خال يتمثل، 2018وأيلول/سبتمرب  2017األول/أكتوبر  تشرين

وزايدة عدد هذه الوظائف يف قطاع تفكيك السيارات يف فيجي.  املراعي للبيئة الصحة والسالمة املهنيتني والنمو 
املسامهة يف منع التعرض املهين للزئبق والتخلص اآلمن منه. وأظهر التقرير األول  إىل ويهدف هذا املشروع أيضًا 

تفكيك السيارات مرائب من  املوصى هبا للتخلص من الزئبق مل تطبق يف أي الطرق لدراسة استقصائية ميدانية أن 
املبادئ التوجيهية . وكمتابعة للمشروع، هناك خطط لتطوير وتعزيز تطبيق اليت أُجريت عليها الدراسة االستقصائية

بطريقة مراعية للبيئة والتدريب الواسع النطاق الذي يستهدف  لسالمة والصحة املهنيتني والتخلص من النفاايتل
 مقرري السياسات، وأصحاب املصلحة يف هذا القطاع، واجملتمع بوجه عام. 

 العاملية عملالبحثية وواثئق الرقات الو مدوانت قواعد املمارسة و 
يف حلقة دراسية دولية بشأن السالمة الكيميائية  ة، شاركت منظمة العمل الدولي2019يف آذار/مارس  - 17

إلدارة املتعلقة ابوأدواهتا منظمة العمل الدولية عقدها جملس هونغ كونغ للسالمة والصحة املهنيتني لتبادل معايري 
 لتعرض للزئبق.اآلمنة للمواد الكيميائية اخلطرة، وعملت بنجاح على تعزيز أحكام اتفاقية ميناماات فيما يتعلق اب

العمل الالئق يف إدارة النفاايت  ”، نشرت منظمة العمل الدولية ورقة قضااي بعنوان 2019ويف عام  - 18
وتشري الورقة إىل الدور الذي تؤديه اتفاقية ميناماات يف محاية   .(6) “الكهرابئية واإللكرتونية )النفاايت اإللكرتونية(

منها  كثري  صحة اإلنسان والبيئة من انبعااثت وإطالقات الزئبق، وابلتايل يف إدارة النفاايت اإللكرتونية، اليت حيتوي  
 على الزئبق.

بشأن العمل الالئق يف إدارة  وابإلضافة إىل ذلك، نظمت منظمة العمل الدولية املنتدى العاملي للحوار  - 19
. واعتمد املنتدى ابإلمجاع نقاط  2019النفاايت الكهرابئية واإللكرتونية، الذي ُعقد يف جنيف يف نيسان/أبريل 

منظمة العمل الدولية ومتثل  .(7) إجراءات يف املستقبل بشأن إدارة النفاايت اإللكرتونيةمن أجل اختاذ اآلراء توافق 
الشراكات، وتقدمي وإقامة أيضاً عضواً يف حتالف األمم املتحدة للنفاايت اإللكرتونية، الذي ُشكل لتعزيز التعاون، 

 تحدي النفاايت اإللكرتونية. التصدي ليف الدعم بشكل أكثر كفاءة ملساعدة الدول 

الدراسات القطاعية بشأن العمل الالئق يف سالسل اإلمداد ن ونشرت منظمة العمل الدولية دراسة بعنوا - 20
روج هلا  وتُ ، ةواالقتصادي ة االجتماعي تنطوي عليها عمليات الرتقيةللفرص والتحدايت اليت  حتليل مقارن: العاملية

 
(6   )https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_673662.pdf . 
(7)  https://www.ilo.org/sector/Resources/recommendations-conclusions-of-sectoral-meetings/ 

WCMS_485367/lang--en/index.htm. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_673662.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/recommendations-conclusions-of-sectoral-meetings/
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_485367/lang--en/index.htm
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تعزيز العمل الالئق يف سالسة  ”الدراسة دراسة حالة بشأن  هذه وتتضمن .(8)اهليئات املكونة هلاحاليًا فيما بني 
( تشري إىل الشواغل املتعلقة ابلسالمة والصحة املهنيتني  88-49)الصفحات  “اإلمداد العاملية: قطاع الذهب

 ذات الصلة ابستخدام الزئبق يف قطاع تعدين الذهب. 

بشأن السالمة   املمارساتمدونة الثالثية ، اعتمدت منظمة العمل الدولية وهيئاهتا 2018ويف عام  - 21
املعتمدة يف اجتماع اخلرباء  اتاملمارساليت أُعدت استنادًا إىل مدونة  ،(9)املفتوحة السطحية املناجموالصحة يف 

.  2017تشرين األول/أكتوبر    20-16، املنعقد يف جنيف يف الفرتة  املناجم السطحيةاملعين ابلسالمة والصحة يف  
ائية اخلطرة، مبا  ابختاذ إجراءات وقائية بشأن املواد الكيمي وأصحاب األعمالاحلكومات  املمارساتوتُلزم مدونة 

 يف ذلك الزئبق.

ورقة عمل بشأن خماطر التعرض للزئبق لالنهائية الصيغة على وضع منظمة العمل الدولية حاليًا وتعمل  - 22
هذه الورقة طرقاً للحد من تعرض العمال يف  وتبحث ل يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. اعلى العم

دعم املساعدة التقنية ملنظمة العمل الدولية، وتعزيز ثقافة مستدامة  لجمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، و 
هذه الوثيقة جزءًا من اجلهد الرامي إىل ومتثل للوقاية من احلوادث واألمراض وحتسني الصحة والسالمة املهنيتني. 

  7 يتماشى مع املادةمبا أو إلغائه للزئبق عمال املناجم احلرفيني خدام تعزيز التكنولوجيا اليت هتدف إىل حتسني است
 ، وتعزيز املمارسات اجليدة للسالمة والصحة يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. اتفاقية ميناماات من 

 يف املستقبل واملبادرات اليت تنفذهامنظمة العمل الدولية  الدعم املتواصل الذي تقدمه
إضفاء الطابع الرمسي على التعدين احلريف خطوة ميثل يف قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق،  - 23

مع املعايري االجتماعية والبيئية    تتسق حامسة حنو حل مشكلة استخدام الزئبق وضمان إنتاج الذهب بطريقة مسؤولة  
ج ومشاريع مستدامة  واقرتاح هنُ حمددة اهلدف  إجراء دراسات    من  تدخالت منظمة العمل الدوليةوستتألف  الطوعية.  

السلطات املسؤولة عن موارد التعدين تشارك فيه يف جمال التعدين على احلكومات من خالل ترتيب ثالثي 
ركاز  ال ، هبدف إجياد بدائل ألساليب معاجلة أصحاب األعمالالتعدين ومنظمات  العمال يف جمال ومنظمات 

ارسات الصحة والسالمة املهنيتني. وسُتشجع احلكومات على تنفيذ خطط عمل وتعزيز مماعتمادًا على الزئبق 
 ملزِمة للحد من استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. 

ويف قطاع الرعاية الصحية، جتري مناقشات لتوسيع نطاق عمل منظمة العمل الدولية من خالل التعاون   - 24
مع برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية بشأن مشروع متعدد البلدان حلماية العاملني يف اجملال الطيب  

 يف قطاع طب األسنان من التعرض اخلطري للزئبق.
 ___________ 

 
(8  )https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_485367/lang--en/index.htm . 
(9  )https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument 
/wcms_617123.pdf . 

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_485367/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_617123.pdf

