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مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو
اء بشأهنا :املنتجات املضاف إليها الزئبق
يتخذ إجر ً
وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات
الزئبق :اقرتاح تعديل املرفق ألف

اقرتاح تعديل املرفق ألف من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
مذكرة من األمانة
 -1يف  ٨أاير/مايو  ،2019تلقت األمانة رسالة من جمموعة من البلدان األفريقية تقدم فيها ُمقرتحاً لتعديل
املرفق ألف التفاقية ميناماات بشأن الزئبق .وطلب مقدمو االقرتاح وهم بوتسواان ،وتشاد ،والسنغال ،وغابون،
وغينيا-بيساو ،والنيجر أن ينظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث يف مقرتح التعديل.
 -2وتنص الفقرة  2من املادة  2٦من االتفاقية على أن تُبلِّغ األمانة نص أي تعديل مقرتح هلذه االتفاقية إىل
األطراف قبل موعد االجتماع الذي سيُقرتح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل ،وأن تُبلِّغ األمانة أيضاً املوقعني
على هذه االتفاقية ابلتعديالت املقرتحة وتبلِّغ هبا كذلك الوديع ،للعِّْلم.
 -3وبناء على ذلك ،أرسل األمني التنفيذي إىل األطراف واجلهات املوقعة على االتفاقية يف  2٤أاير/مايو
 2019رسالة نقل فيها نص التعديل املقرتح إدخاله على املرفق ألف لالتفاقية .وتضمنت الرسالة مرفقاً يقدم
معلومات إضافية وتوضيحية على النحو الذي وردت به من مقدمي املقرتح .وأُرسلت الرسالة أيضاً إىل الوديع،
للعِّلم.
-٤

وتُستنسخ التعديالت املقرتحة واملعلومات اإلضافية والتوضيحية ذات الصلة يف مرفق هذه املذكرة.
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قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف التعديل املقرتح.

اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
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املرفق

مقرتح قدمته بوتسواان وتشاد والسنغال وغابون وغينيا  -بيساو والنيجر لتعديل املرفق ألف من اتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق
املرفق ألف
مقرتح بنقل مالغم األسنان من اجلزء الثاين ووضعها يف اجلزء األول ،وبذلك يلغي املقرتح اجلزء الثاين من املرفق
ألف جبعله املالغم منتجاً من منتجات اجلزء األول,
وتكون صياغة املقرتح على النحو التايل:
اجلزء األول :املنتجات اخلاضعة للفقرتني  1و 3من املادة 4
املنتجات املضاف إليها الزئبق

التاريخ الذي لن يُسمح بعده بتصنيع املنتج
أو استرياده أو تصديره (اتريخ التخلُّص)

مالغم األسنان املستخدمة يف األسنان اللبنية واألطفال دون 15
عاماً واحلوامل واملرضعات.

2021

مالغم األسنان ،ابستثناء احلاالت اليت ال تتوافر فيها بدائل خالية
من الزئبق.
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معلومات إضافية/توضيحية
طب األسنان اخلايل من الزئبق فكرة حان وقتها
ابلنظر إىل أن فرتة التخفيض التدرجيي للمالغم ،من عام  2013إىل عام  ،2019شهدت جناحاً على الصعيد
العاملي ،فإن الوقت قد حان لوضع هذا املنتج الزئبقي على قدم املساواة مع غريه ،وحتديد موعد للتخلص التدرجيي
منه .فطب األسنان يف القرن احلادي والعشرين جمال خال من الزئبق! والتخلص التدرجيي أمر ممكن ألن قصص
النجاح إلهناء استخدام املالغم لألطفال كثرية  -يف البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء  -يف الربامج
احلكومية واألجهزة العسكرية ويف منظومات املستشفيات والربامج العامة ،وما إىل ذلك .ويؤيد اجملتمع املدين
التخلص التدرجيي من املالغم ،كما يتضح من إعالانت أبوجا ودكا وبرلني وشيكاغو ومونتيفيديو ،ومن املشاركة
املكثفة لرابطات األسنان يف مجيع أحناء أفريقيا وآسيا.
ولكن التخفيض التدرجيي مازال حالً ملنتصف الطريق ،أي أنه ليس حالً طويل األمد .واستمرار العمل ابملالغم يف
بعض البلدان يعين أن مبيعات املالغم ستتجنب الرجوع إىل املكاتب اجلمركية يف دول كثرية؛ وسيعين وجود مبيعات
احتيالية لزئبق األسنان إىل حقول الذهب؛ وسيسمح ابملهزلة اليت وقعت يف جمال الطالء احملتوي على الرصاص،
حني أهنى الغرب مبيعات الطالء احملتوي على الرصاص ولكنه دأب على شحنها على مدى جيل أبكمله إىل
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .واحلل ملسألة املالغم ،كما هو احلال مع مجيع منتجات الزئبق الرئيسية األخرى ،هو
حتديد اتريخ للتخلص التدرجيي .وتبني قصص النجاح جبالء أن أفضل طريق لذلك مكون من مرحلتني ،مها إهناء
استخدام املالغم لألطفال قريباً ،مث اعتماد التخلص التدرجيي الكامل يف اتريخ أبعد.
ركزت األطراف والبلدان األخرى بكثافة على ختفيض املالغم
يف التقييمات األولية مبوجب اتفاقية ميناماات ،ركزت أطراف عديدة بشدة على املالغم .وتضع نيجرياي ،أكرب اقتصاد
يف أفريقيا ،التصدي الستخدام املالغم كثاين أهم أولوايهتا من بني مجيع أنشطة تنفيذ اتفاقية ميناماات.
وتوضح األطراف والبلدان األخرى الطريق إىل التخلص من استخدام املالغم يف الربامج احلكومية واملستشفيات
واخلدمات العسكرية وطب األسنان اخلاص ،وحىت اعتماد اخلطط املقررة ملوعد التخلص التدرجيي منها .وتضافرت
عوامل كثرية لتحقيق هذه التخفيضات يف املالغم ،وهي التحسينات التكنولوجية الرئيسية اليت طرأت على البدائل
مما جعلها مساوية للمالغم أو متفوقة عليها تقنياً؛ وحدوث قفزة كبرية يف عدد أطباء األسنان الذين ال يستخدمون
الزئبق ،وحتديث برامج كليات طب األسنان ،وحتقيق مكاسب كبرية يف توعية املستهلكني مما أدى إىل رفض
املستهلك للزئبق يف الفم.
وعُقد مؤمتران إقليميان اشرتك يف رعايتهما برانمج األمم املتحدة للبيئة والتحالف العاملي لطب األسنان اخلايل من
الزئبق يف عام  2015يف أبيدجان لصاحل أفريقيا الناطقة ابلفرنسية ،مث يف ابنكوك يف عام  201٦يف جنوب آسيا
وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا .وعُ ِّق َدت يف كل منطقة مؤمترات للجهات صاحبة املصلحة على الصعيد الوطين،
مبشاركة كاملة من رابطات طب األسنان ،وفيما يلي قائمة ببعضها :يف أمريكا الالتينية (ابراغواي وبريو) ،ويف
غرب أفريقيا (بنن وتوغو والسنغال وغاان وكوت ديفوار ونيجرياي) ،ويف وسط أفريقيا (الكامريون والكونغو-برازافيل)،
ويف شرق أفريقيا (بوروندي وتنزانيا وكينيا) ،ويف الدول العربية (تونس ولبنان) ،ويف جنوب آسيا (ابكستان
وبنغالديش ونيبال واهلند) ،ويف شرق آسيا (الصني) ،ويف جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وفييت انم) ،ويف الدول
اجلزرية (مدغشقر وموريشيوس).
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وأبدى اجملتمع املدين محاساً ابلغاً .وصاغ اجملتمع املدين األفريقي إعالن أبوجا لطب األسنان اخلايل من الزئبق
ألفريقيا يف عام  ،201٤ووقعت  ٤0منظمة من منظمات اجملتمع املدين عليه بسرعة .وأعقبه إعالن دكا لطب
األسنان اخلايل من الزئبق يف آسيا ()2015؛ مث جاءت ثالثة إعالانت أخرى لطب األسنان اخلايل من الزئبق
هي :إعالن برلني لالحتاد األورويب ( ،)2017وإعالن شيكاغو للوالايت املتحدة ( ،)201٨وإعالن مونتيفيديو
ألمريكا الالتينية ( .)201٨وتوطدت عالقة عمل وثيقة بني املنظمات غري احلكومية ومجعيات طب األسنان
وكليات طب األسنان يف مجيع أحناء العامل النامي .ويف نيجرياي ،تتصدر املسار كليتان رائداتن لطب األسنان مها
مستشفى جامعة الجوس التعليمي ( )LUTHومستشفى جامعة مقاطعة الجوس التعليمي (.)LASUTH
قصص النجاح كثرية عن االنتقال إىل طب األسنان اخلايل من الزئبق
التخلص التدرجيي من املالغم أمر ممكن يف أي بلد ،يف طب األسنان اخلاص والعام ،على السواء .فقد توقفت
إندونيسيا عن دفع مثن املالغم يف برانمج الصحة العامة لديها يف عام  ،201٤وحتولت ابلكامل إىل الراتنج املركب
(الكمبوزيت) والبوليمرات األيونية (األيونومريات) الزجاجية .وأهنت فيتنام استخدام املالغم لألطفال يف
نيسان/أبريل  ،2019وتعكف على وضع خريطة الطريق إلهناء استخدام املالغم للجميع اعتباراً من  1كانون
الثاين/يناير  .2021وأهنت بنغالديش واهلند استخدام املالغم يف قواهتما املسلحة ،كما أهنت بنن استخدامها يف
مستشفاها العسكري .وأهنت كنيسة مؤمتر املعمدانيني يف الكامريون استخدام املالغم يف شبكة مستشفياهتا
وعياداهتا أبكملها منذ عام  !2007وأهنت عدة مستشفيات ابكستانية استخدام املالغم بعد أن أظهرت األحباث
األضرار اليت تلحق ابلعاملني يف جمال طب األسنان من األخبرة .وأعلنت مجعية طب األسنان يف نيبال هذا العام
أهنا ستنهي استخدام املالغم لألطفال ،مث للجميع .ووقعت مجعية طب األسنان ومنظمة ’’البيئة والتنمية
االجتماعية‘‘ غري احلكومية يف بنغالديش مذكرة تفاهم إلهناء استخدام املالغم لألطفال يف عام  ،201٨مث
التخلص منها تدرجيياً للجميع يف إطار جدول زمين صارم.
وبلغ االحتاد األورويب ،اثلث أكرب كيان من حيث عدد السكان ،منتصف جدول زمين مدته ثالث سنوات :ففي
عام  ،201٨انتهى استخدام املالغم لألطفال دون سن  15عاماً وللنساء احلوامل واملرضعات؛ ويف عام ،2019
تقدم كل دولة عضو خطتها ملواصلة ختفيض استخدام املالغم؛ ويف عام  ،2020ستوصي املفوضية األوروبية بتأييد
أو عدم أتييد التخلص التدرجيي من املالغم.

والفيصل يف االنتقال إىل طب األسنان اخلايل من الزئبق ليس االقتصادايت ،بل قوة اإلرادة الوطنية.
التخلص التدرجيي من املالغم ضروري حلماية الصحة العامة
أوالًُ ،حت َّول وجهة الزئبق املشحون ظاهرايً ألغراض املالغم ،إىل حقول الذهب الستخدامه يف التعدين الضيق
النطاق ،بال أي مراعاة للضمري .وهذا العمل غري قانوين ،ويضر هذه اجملتمعات احمللية ،ويتعارض مع روح اتفاقية
ميناماات .واثنياً ،كما هو احلال مع مجيع املنتجات احملتوية على الزئبق ،يواجه كل بلد حدوداً قصوى ملا ميكن أن
ينجزه مبفرده ،بسبب االلتفاف على ضوابط االسترياد .واثلثاً ،ال ميكن معاجلة املالغم ابعتبارها مسألة نفاايت،
ألن الزئبق يُ َزرع يف البشر وال ميكن استعادته ،وألن تكاليف مرافق النفاايت تفوق بشكل كبري تكلفة االنتقال إىل
طب األسنان اخلايل من الزئبق.
وتفخر منطقة أفريقيا وبلداهنا البالغ عددها  5٤بلداً بقيادهتا جلهود احلد من استخدام املالغم يف االتفاقية،
واقرتاحها خطة للعمل .وجنحت أعداد كبرية من البلدان اإلفريقية يف حتقيق قفزة تكنولوجية ،وهي مقتنعة أبن احلل
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ملسألة املالغم هو القفزة السريعة إىل طب األسنان اخلايل من الزئبق .وتدعو هذه البلدان األطراف وغريها من دول
آسيا واألمريكتني وأورواب والدول اجلزرية إىل االنضمام هلا يف دعم هذا التعديل.
إهناء استخدام املالغم لألطفال أوالً!
يبدأ هنا توافق اآلراء العاملي يف الظهور :إهناء استخدام املالغم لألطفال أوالً .واتبعت السويد والنرويج هذا الطريق
إىل التخلص التدرجيي .وأهنت دولة موريشيوس اجلزرية استخدام املالغم لألطفال منذ سنوات ،قبل قيام االحتاد
األورويب بذلك .وأهنت ابكستان استخدام املالغم لألطفال والنساء احلوامل واملرضعات يف ثالثة أرابع مقاطعاهتا.
وأهنت فيتنام استخدام املالغم لألطفال يف عام  ،2019وستقوم نيجرياي بذلك اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير
 ،2020اتباعاً ملثال والية إيدو ،واليتها النموذجية يف طب األسنان اخلايل من الزئبق ،اليت أجنزت ذلك يف 1
متوز/يوليه .201٨
ويتبع التعديل املسار الذي اختذه االحتاد األورويب وأوائل البلدان يف مجيع أحناء العامل ،بدءاً ابلتخلص التدرجيي من
استخدام املالغم يف األطفال (وابلتايل يشمل ذلك النساء احلوامل واملرضعات) .وتُنقل صيغته عن قانون االحتاد
األورويب املتعلق ابلزئبق لعام  .2017فاألطفال يف كل مكان هلم نفس أمهية أطفال أورواب؛ ومن مث ،يوضع إهناء
استخدام املالغم لألطفال على جدول زمين معجل.
ُووضع خمطط إهناء استخدام املالغم لألطفال يف حلقة العمل العاملية املعقودة يف ابنكوك يف عام  ،201٨اليت اشرتك
يف رعايتها برانمج األمم املتحدة للبيئة والتحالف العاملي لطب األسنان اخلايل من الزئبق .وحيمل تقرير حلقة العمل عنوان

تعزيز تدابري التخفيض التدرجيي ملالغم األسنان مبوجب اتفاقية ميناماات وغريها من املبادرات” ،خصوصاً لألطفال
والنساء ،ومن خالهلم األجيال القادمة“ ،وميكن االطالع عليه على الرابط التايل:

.https://mercuryfreedentistry.files.wordpress.com/2018 /06/workshop-report.pdf
جيب أال يتكرر أبداً ما حدث مع الطالء احملتوي على الرصاص

لألسف ،مازالت هناك أصوات تنادي أبن إهناء استخدام املالغم يف أورواب فكرة جيدة ،لكن على األفارقة أن
يستمروا يف قبول هذا السم العصيب يف أفواههم وأماكن عملهم وطعامهم جليل آخر .ومن الواضح أن هذه األصوات
ليست على دراية بقفزات اتباع التكنولوجيا اليت تشتهر هبا أفريقيا .فاحلكومات اإلفريقية جاهزة لتطبيق طب
األسنان اخلايل من الزئبق ،وكذلك أطباء األسنان واملستهلكون واآلابء .وكذلك احلال يف آسيا .وكذلك يف أمريكا
الالتينية .وكذلك يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.
ومنذ جيلني تقريباً ،أهنت البلدان املتقدمة النمو استخدام الرصاص يف الطالء  -لكنها واصلت بيعه يف مجيع أحناء
العامل النامي .ومثال الطالء احملتوي على الرصاص كان حالة ال تطاق وجيب أال تتكرر أبداً .وجيب أن ينتهي
استخدام املالغم ،مبوجب جدول زمين ،يف مجيع أحناء العامل.
ودعوان ننهي عصر الزئبق يف طب األسنان ،ونتقدم جبرأة إىل عصر طب األسنان اخلايل من الزئبق!
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األساس املنطقي للتعديل
-1

متثل املالغم أحد أكرب استخدامات الزئبق يف املنتجات

( )1
خدم ما
يُستخدم الزئبق يف مالغم األسنان ،وهي مواد ترميمية حتتوى على زئبق بنسبة  50يف املائة تقريباً  .ويُستَ َ
بني  270و 3٤1طناً من زئبق مالغم األسنان يف أحناء العامل سنوايً ،وهو ما ميثل نسبة  21يف املائة من االستهالك
العاملي للزئبق(.)2

وهناك الكثري من املنتجات اليت تستهلك كميات زئبق أقل من مالغم األسنان – منها املصابيح واألجهزة الكهرابئية
والبطارايت( - )3مدرجة ابلفعل يف اجلزء  1من املرفق ألف.

الشكل  :1استهالك الزئبق يف املنتجات ،حبسب فئة املنتجات ()2010
البطارايت
تطبيقات األسنان
األجهزة الكهرابئية
املصابيح
أجهزة القياس
منتجات أخرى
املصدر :برانمج رصد وتقييم املنطقة القطبية الشمالية/برانمج األمم املتحدة
للبيئة 2013

Figure 1: Mercury consumption in products, by product
)category (2010
Batteries
Dental application
Electrical devices
Lamps
Measuring devices
Other products
Source: AMAP/UNEP 2013

وينبغي أن تُنقل مالغم األسنان إىل اجلزء األول من املرفق ألف ،لتعكس بشكل أفضل مسامهة املالغم األكرب يف
كمية الزئبق اجملتمعة اليت ميكن أن تدخل إىل بيئتنا.
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 -٢إطالقات املالغم وانبعااثهتا هي األصعب يف إدارهتا
املستخدم لألسنان إىل الوسائط البيئية الرئيسية الثالثة عن طريق مسارات خمتلفة كثرية .فعلى سبيل
يدخل الزئبق
َ
املستخدم لألسنان يف تلويث ما يلي:
املثال ،يتسبب الزئبق
َ
•

اهلواء عن طريق عمليات ترميد املوتى( ،)٤وانبعااثت عيادات األسنان( ،)5وحرق النفاايت البلدية ،وحرق
محأة مياه اجملارير(.)٦

•

املياه من خالل إطالقات عيادات طب األسنان( ،) 7واجلراين السطحي ملقالب القمامة والفضالت
البشرية(.)٨

•

األراضي من خالل مقالب القمامة( ،)9وأماكن الدفن( ،)10ومحأة مياه اجملارير املستخدمة كأمسدة(.)11

الغالف اجلوي
الزئبق
حمارق ترميد املوتى
املدافن
حشوات املالغم
معاجلة النفاايت الصلبة
عيادات األسنان
إعادة تدوير الزئبق
احلرق
نفاايت احلمأة
الدفن يف األرض
ميثيل الزئبق
الرتبة واملياه اجلوفية

Atmosphere
Mercury
Crematorium
Cemetery
Amalgam filling
Solid waste treatment
Dental clinic
Mercury recycling
Incineration
Sludge waste
Land disposal
Methyl mercury
Soil and groundwater
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وملا كان الزئبق املوجود يف مالغم األسنان يدخل البيئة عرب مسارات كثرية خمتلفة ،فمن املستحيل التحكم فيه وهو
األصعب يف إدارته .وعلى سبيل املثال:
املستخدم يف األسنان لألسباب التالية:
ال ميكن التحكم يف إطالقات وانبعااثت الزئبق
َ
•

كثرة املسارات :ال يكفي جهاز فصل املالغم (جهاز مصمم اللتقاط الزئبق من مياه الصرف بعيادات
األسنان) ملعاجلة اجملموعة الكاملة من إطالقات الزئبق من دورة حياة املالغم ،كما هو موضح يف الرسم
()12
البياين أعاله  .وعلى سبيل املثال ،وكما هو موضح يف تقرير مؤسسة BIO Intelligence Service
) (BIOISاملقدم إىل املفوضية األوروبية ،ال يكفي تركيب جهاز الفصل ملعاجلة ”اجملموعة الكاملة من
إطالقات الزئبق يف دورة حياة مالغم األسنان (فهو ال يعاجل إطالقات الزئبق النامجة عن التدهور الطبيعي
حلشوات املالغم املوجودة يف أفواه الناس ،وعن عمليات ترميد اجلثث ودفنها ،وال االنبعااثت املتبقية من
حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي يف املناطق احلضرية)( “.)13وأطباء األسنان الذين ال يفهمون ذلك
قد يزيدون يف الواقع من استخدام املالغم نتيجة اعتقادهم اخلاطئ أن أجهزة الفصل تكفي ملنع كل التلوث
املستخدم يف األسنان.
الناجم عن الزئبق
َ

•

االفتقار إىل اهلياكل األساسية :يفتقر العديد من البلدان النامية إىل اهلياكل األساسية واملوارد الالزمة جلمع
نفاايت الزئبق املتولدة عن املالغم ونقلها وختزينها.

•

ارتفاع التكاليف :تقع على عاتق احلكومات مسؤولية دفع التكاليف الباهظة حملاولة اعتماد القواعد
التنظيمية وإنفاذها وضمان الصيانة الصحيحة ،مبا يف ذلك تكلفة التوعية والتفتيش يف عيادات األسنان.
فعلى سبيل املثال ،حسبت دراسة أجريت عام  2012حلساب املفوضية األوروبية أن ضمان تركيب أجهزة
الفصل وإجراء الصيانة الصحيحة يستغرق حوايل  35 000ساعة سنوايً يف االحتاد األورويب املؤلف من
 27دولة عضواً ويكلف السلطات العامة مليون يورو سنوايً يف تكاليف العمالة(.)1٤

املستخدم يف األسنان هو نقل مالغم
وبناءً عليه ،فإن السبيل الوحيد للتصدي بفعالية للتلوث الناجم عن الزئبق
َ
األسنان إىل اجلزء األول من املرفق ألف.
-3

تتوافر بدائل أفضل خالية من الزئبق ،ال سيما لألطفال

طُ ِّوَرت حشوات أسنان خالية من الزئبق وجرت دراستها على مدى أكثر من مخسني عاماً( .)15وتوفر هذه
احلشوات اخلالية من الزئبق مزااي كثرية جتعلها أكثر فعالية – وأيسر من حيث التكلفة  -من مالغم األسنان .ومن
تلك املزااي على سبيل املثال:
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•

مراعاة البيئة :خيلو الراتنج املركب (الكمبوزيت) والبوليمرات األيونية (األيونومريات) الزجاجية من الزئبق،
()1٦
وال يوجد دليل على مسيتها للبيئة  .بيد أن األستاذ السويدي هايالندر وآخرين ()Hylander et. al.
( )200٦يالحظ أن ”حشوات املالغم تعترب اقتصادية يف حني أهنا يف الواقع أكثر تكلفة من غالبية
احلشوات األخرى ورمبا أكثر تكلفة منها مجيعاً عند إدراج التكاليف البيئية( “.)17ومن مث ،ميكن للدول
األعضاء أن تتجنب تكاليف بيئية وجمتمعية كبرية بتشجيع استخدام احلشوات اخلالية من الزئبق.

•

احلفاظ على بنية األسنان :يعرتف طب األسنان احلديث مببدأ طب األسنان األقل جوراً ،الذي هو يف
األساس إزالة أقل كمية ممكنة من أنسجة األسنان السليمة .وعلى النقيض من ذلك ،يستلزم تثبيت مالغم
األسنان بقوة يف األسنان أن ُحيفر ثقب مالئم وأن يُزال جزء كبري من أنسجة األسنان الصحيحة يف كثري
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من األحيان ،مما يؤدي تبعاً لذلك إىل عمل إصالحات إضافية تزداد تكلفة مع مرور الزمن( .)1٨وتفيد
منظمة الصحة العاملية أبن ”مواد الراتنج الالصقة [مثل الكمبوزيت] تسمح بقدر أقل من تدمري األسنان،
وببقاء السن نفسه ملدة أطول نتيجة لذلك( “.)19وإضافة إىل احلفاظ على بنية األسنان ،ميكن للراتنج
املركب (الكمبوزيت) ،بسبب خواصه الضامة ،أن يقوي ويعزز اخلواص امليكانيكية احليوية للسن املرممة
( .)20وأفادت اللجنة العلمية املعنية ابملخاطر الصحية الناشئة واحملددة حديثاً التابعة للمفوضية األوروبية يف
تقرير صدر عام  ،2015أبن حشوات األسنان اخلالية من الزئبق ”يسرت حدوث تغيري جذري يف مفهوم

طب األسنان الرتميمي من خالل إدخال املزيد من التقنيات األقل جوراً وما يرتبط هبا من حمافظة على
قدر أكرب من مادة األسنان عند عالج التسوس( “.)21ومن مث ،ميكن للدول األعضاء أن توفر على

مواطنيها التكاليف اإلضافية املرتبطة بضعف بنية األسنان – واألسنان املفقودة – عن طريق تشجيع
احلشوات اخلالية من الزئبق.
•

الوقاية من التسوس :تطلق البوليمرات األيونية الزجاجية مادة الفلورايد ،مما قد يساعد على الوقاية من
تسوس األسنان( .)22واحلشو ابلراتنج املركب ميكن أن يتضمن أيضاً تدابري وقائية ،منها سد حفر األسنان
املتامخة وشقوق األسنان( .)23ومن مث ،فإن احلشوات اخلالية من الزئبق حتتفظ ابخلصائص الوقائية املرتبطة
ابملالغم أو تتفوق عليها.

•

سهولة اإلصالحات :تتيح مواد حشوات الراتنج املركب إجراء إصالحات موضعية ،يف حني أن املالغم
تستلزم استبدال احلشوة كلها .ووجد أوبدام وآخرون ( )Opdam et. al.أن مركبات الراتنج ميكن إصالحها
أيضاً تقليدايً بنجاح أكرب من املالغم ،موضحاً أن ”املعدل السنوي للفشل بعد مرور أربع سنوات على

إصالحات ترميمات األسنان ابملالغم بلغ  9.3يف املائة ،يف حني أن املعدل السنوي لفشل ترميمات الراتنج
املركب اليت مت إصالحها بلغ  5.7يف املائة( “.)2٤ومن مث ،ميكن للدول األعضاء أن حتقق وفورات حني

يتعلق األمر إبصالحات احلشوات.
•

سهولة الوصول إليها :أثبتت البوليمرات األيونية الزجاجية قيمتها ،وإن كانت أقل متانة من الراتنج املركب
أو املالغم ،يف بعض احلاالت السريرية حيث ميكن الوصول إليها بسهولة (ميكن وضعها بسهولة يف بيئات
أكثر رطوبة) وتقل تكلفتها عن تكلفة املالغم (على سبيل املثال ،لعالج األسنان اللبنية لألطفال)(.)25
ووفقاً ملا جاء يف تقرير  BIOISاملقدم إىل املفوضية األوروبية” ،يف السويد ،يُستخدم العالج الرتميمي

الالرضحي [وهي تقنية تستخدم البوليمرات األيونية الزجاجية] يف العيادات العامة ويعترب العالج املفضل
لألسنان األولية(( “.)2٦وكما هو مذكور يف التقرير” ،ابلنسبة لألطفال الصغار ،ال ميثل طول عمر الرتميم

داعياً ذا أمهية للقلق ألن أسنان األطفال ستسقط قبل فشل الرتميم بوقت طويل ))27(“.وتوضح كذلك
منظمة الصحة للبلدان األمريكية أن ”تكاليف اتباع هنج ’إجراءات العالج الرتميمي الالرضحي‘
[ابستخدام البوليمرات األيونية الزجاجية] لعالج تسوس األسنان ،مبا يف ذلك تكرار العالج ،تساوي تقريباً
نصف تكلفة املالغم بدون تكرار العالج .وتوفر إجراءات العالج الرتميمي الالرضحي [ابستخدام

البوليمرات األيونية الزجاجية] ،بوصفها منوذجاً ألفضل املمارسات ،إطاراً لتنفيذ خدمات صحة الفم على
نطاق واسع ،وميكنها أن حتد من أوجه عدم املساواة يف الوصول إىل خدمات الرعاية( “.)2٨ومن مث ،ميكن
للدول األعضاء أن توفر تكاليف كبرية ابستخدام البوليمرات األيونية الزجاجية عند االقتضاء.

•

كفاءة الرتكيب :وفقاً ملا جاء يف تقرير صدر عام  2012أُعد حلساب املفوضية األوروبية’’ ،ثبت أن
الوقت الالزم إلجراء عملية ترميم خالية من الزئبق اخنفض بشكل ملحوظ ،حيث اكتسب أطباء األسنان
9
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املزيد من اخلربة يف التعامل مع املواد اخلالية من الزئبق ،حبيث ال يوجد حالياً فرق زمين (أو يوجد فرق
ضئيل) ألداء عمليات ترميم خالية من الزئبق مقارنة ابملالغم( ‘‘.)29وميكن حالياً للراتنج املركب الرتميمي

احملسن أن يوفر مزيداً من الوقت عند التعامل مع جتاويف التسوس األكرب حجماً (ميكن حلشوات الراتنج
َّ
املركب الكبرية احلجم أن توضع وتعاجل بعمق يصل إىل  ٤مم وأن تتسم ابملتانة والتآكل البطيء مبا يوفر
قدرة جيدة على التحمل)( .)30ومن مث ،مبجرد تدريب أطباء األسنان بشكل ٍ
كاف ،ال توجد ،يف املتوسط،
تكاليف عمل إضافية مرتبطة بوضع حشوات خالية من الزئبق.
•

طول العمر :حسبما هو موضح يف تقرير  BIOISلعام ’’ ،2012ابلنظر إىل نتائج الدراسات احلديثة اليت
تقارن طول العمر للمواد املختلفة ،تعترب هذه الدراسة أن طول عمر احلشوات اخلالية من الزئبق مل يعد
عامالً ذا أتثري كبري على فارق التكلفة اإلمجالية بني مالغم األسنان وترميمات األيونومري الزجاجية أو الراتنج
املركب( ‘‘.)31وأكد تقييم أجرته اللجنة العلمية املعنية ابملخاطر الصحية الناشئة واحملددة حديثاً التابعة
للمفوضية األوروبية يف عام  2015أن ’’من املمكن ضمان املعاجلة الرتميمية لألسنان بشكل مالئم
ابستخدام املالغم وأنواع بديلة من املواد الرتميمية .وقد شهد طول عمر الرتميمات اليت تستخدم مواد بديلة
يف األسنان اخللفية حتسناً مع التطور املستمر هلذه املواد وإملام املمارسني ابلتقنيات الفعالة لوضع احلشوات.
وأظهرت الدراسات احلديثة من هولندا والسويد والدمنارك حتقيق فعالية سريرية طويلة األمد جيدة للغاية يف
عمليات ترميم األسنان اخللفية ابلراتنج املركب مع طول عمر مسا ٍو للمالغم وأفضل منها ‘‘)32( .ومن مث،

فإن مواد احلشوات اخلالية من الزئبق ،مثل الراتنج املركب ،ال ترتبط أبي تكاليف إضافية تتعلق بطول عمر
املادة.

ونظراً ألن حشوات األسنان اخلالية من الزئبق فعالة وميسورة التكلفة ابلفعل ،فقد أحرز عدد متزايد من البلدان
ابلفعل تقدماً كبرياً يف التخفيض التدرجيي الستخدام مالغم األسنان  -وكذلك التخلص التدرجيي منها ،كما هو
موضح يف الرسم البياين أدانه(.)33
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واختذ العديد من البلدان األخرى ابلفعل خطوات هامة انجحة حنو طب األسنان اخلايل من الزئبق ،مبا يف ذلك
إهناء استخدام املالغم يف األطفال .وهلذه األسباب ،اشرتك برانمج األمم املتحدة للبيئة والتحالف العاملي يف رعاية
حلقة عمل بشأن تعزيز تدابري التخفيض التدرجيي ملالغم األسنان مبوجب اتفاقية ميناماات وغريها من املبادرات،
”خصوصاً لألطفال والنساء ،ومن خالهلم األجيال القادمة“ يف ابنكوك يومي  1٤و 15أاير/مايو .201٨
وتبادل اخلرباء القادمون من  21بلداً ثروهتم من اخلربة يف التخفيض التدرجيي الستخدام املالغم  -ال سيما لألطفال
 يف جمموعة متنوعة من البيئات .وقد وثق تقرير حلقة العمل ،وهو أحد منشورات برانمج األمم املتحدة للبيئة،اإلجنازات البارزة التالية حنو التخلص التدرجيي من مالغم األسنان يف مجيع أحناء العامل(:)3٤
•

يف جنوب آسيا ،ال تقدم القوات املسلحة البنغالديشية والقوات املسلحة اهلندية سوى حشوات خالية من
الزئبق جلنودها وحباريها وطياريها وأسرهم.

•

ويف وسط أفريقيا ،أهنت مؤسسة مؤمتر املعمدانيني يف الكامريون للخدمات الصحية استخدام املالغم يف
منظومة مستشفياهتا الكبرية وعيادات األسنان التابعة هلا اليت تنتشر يف البلد منذ أكثر من عقد.

•

ويف غرب إفريقيا ،يوزع جملس محاية املستهلك االحتادي النيجريي كتيباً حيث اآلابء واملستهلكني على النظر
يف وضع حشوات خالية من الزئبق ألنفسهم وأطفاهلم.

•

ويف أمريكا اجلنوبية ،أوقفت كلية طب األسنان يف أوروغواي تدرجيياً تدريس املالغم وبدأت يف إعداد مجيع
طالهبا لطب األسنان احلديث اخلايل من الزئبق.

•

ويف االحتاد األورويب الكبري ودولة موريشيوس اجلزرية الصغرية ،كليهما ،انتهى استخدام املالغم لألطفال
بشكل فعال.

وحان الوقت للتوقف عن ختزين الزئبق يف أفواه البشر ،ال سيما أفواه األطفال!
وسنحقق هذا اهلدف بنقل املالغم إىل حيث تنتمي يف اتفاقية ميناماات :يف فرع التخلص التدرجيي من املنتجات:
امللحق ألف ،اجلزء األول.
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