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االموااططنيیناتت من عوجممبيیانن ضحايیا ميیناماتا وو  
تسميیة  حكومة االيیابانن حولل مقترحح نحن نعاررضض  
"ميیناماتا  تفاقيیةاا " االزئبق معاهھھھدةة  

قضايیا ميیناماتا وو إإذذاا لم يیتم حلّ   
من ميیناماتا االمستخلصةاالدررووسس لم تنعكس   

في معاهھھھدةة االزئبق.  
 

في معاهھھھدةة  من ميیناماتا االمستخلصة  ررووسساالدّ أأهھھھميیّة إإددماجج نعتقد  ٬،االموااططنيین مجموعاتت من  وو نحن ضحايیا مرضض ميیناماتا
بصددد معاهھھھدةة االزئبق  إإننّ   .في االمستقبل ٬،مثل ميیناماتا في مكانن آآخرحاددثة أأخرىى مأساوويّيّ◌ةة منع ووقوعع االزئبق حتّى ن

.2013عامم  مند في ااكتوبر عتم) ووستUNEPاالتفاووضض بشأنهھا في إإططارر برنامج ااألمم االمتحدةة للبيیئة (  
في مشرووعع حولل االموااقع االملوثّة  14قي االبند  االدررووسس االمستفاددةةتندررجج االمتطّلبّاتت االمذكوررةة أأسفلهھ وو االمستمّدةة من ال  وولكن

:)INC 5( 2013االنّص االرئيیسي االمقترحح حاليیّا للمناقشة في االجلسة االختاميیة للتفاووضض في جانفي   
 

؛هھاوو إإعاددةة تأهھھھيیل هھاة ووتكاليیفعن االموااقع االملوثّ  ةاالمسؤووليیّ ثث االملوّ  ليیتحمّ  )1(  
؛االتعويیض لهھم االّتي ال تقتصر فقط على ووجميیع االضحايیا٬، ة عن ثث االمسؤووليیّ االملوّ  ليیتحمّ  )2(  
االناجمة عن االتلوثث بالزئبق٬، لتحقيیق شامل ووشفافف لكّل ااألضراارر  االكاملة  ةثث  االمسؤووليیّ االملوّ  وو االحكومةتحّمل ت )3(  
ثث بالزئبق.التلوّ ب ةسبابب وواالحقائق االمتصلّ وو ااألاالكامل عن االمعلوماتت االكشف  وو )4(  

 
االدررووسس االمستفاددةة من ميیناماتا في  أأنن تستخلصي شهھدتت مأساةة ميیناماتا٬، ة٬، االتّ ة االحكومة االيیابانيیّ هھ من مسؤووليیّ وونحن نعتقد أأنّ 

تحقيیق ذذلك.تلتزمم االحكومة االيیابانيیة على بذلل قصاررىى جهھدهھھھا من أأجل  وو عليیهھمعاهھھھدةة االزئبق.  
 

لم يیقع ااعتبارر إإلى ذذلك٬،  سبب عدمم ووجودد تحقيیق شامل ووشفافف. إإضافةبلم تتّضح بعد االصوررةة االكاملة لمأساةة ميیناماتا  إإنّن وو 
. هھمضحايیا ميیناماتا  ووتعويیضمرضى ميیناماتا ضمن  من  عديیداال  
ة بالزئبق االمجرووفة من خليیج ميیناماتا االملوثّ  ااألووحاللمن  M3 1500000 فإننّ  ٬،عاما 30منذ أأكثر من  وو ووعالووةة على ذذلك٬، 

منذ بدء االبناء في موقع االمكب بالقربب من خليیج ميیناماتا. في ووضع "مؤقتا" ال يیزاالل  
 كربيیداالبقايیا قلويیة ببشكل ررئيیسي  ملوثثّ ووهھھھو حوضض فضالتت  Hachiman  يیدعىلم يیقع تنظيیفهھ ثث ملوّ ووأأخيیراا٬، موقع آآخر  
ىى مثل االزئبق)٬،.عض االمواادد االسامة ااألخركما يیختويي على ب(  

 
ددعوةة االحكومة ) UNEPبرنامج ااألمم االمتحدةة للبيیئة (قبل  قد ٬، وو"ااتفاقيیة ميیناماتا "االمعاهھھھدةةتسميیة االحكومة االيیابانيیة  تااقترح

.2013ي االيیابانن في ااكتوبر االيیابانيیة لعقد مؤتمر ددبلوماسي العتمادد ووتوقيیع معاهھھھدةة االزئبق ف  
 

لم تدررجج حتى االدررووسس االزئبق معاهھھھدةة  بعد٬، ووبما أأننّ  تحلّ  لمكاررثة ميیناماتا االناتجة عن  ااألصليیّةمسائل اال من عديیداال أأننّ علما 
وو ااسم ميیناماتا٬،  نتهھكتسوفف ميیناماتا "  " ااتفاقيیةنعتقد أأنن تسميیة االمعاهھھھدةة  افإننّ من ميیناماتا في االتزااماتهھا٬،  االمستخلصة  

كوااررثث ميیناماتا.مثل بحدووثث  مستقبالتسمح  وو لمعاهھھھدةة االزئبق االمعنويیةاالسلطة تضعف   
 

دررووسس ميیناماتا هھھھذهه اال إإددررااجج إإذذاا لم يیتمّ وو ة لمعاهھھھدةة االزئبق. أأنن تنعكس االدررووسس االمستفاددةة من ميیناماتا في تداابيیر إإلزااميیّ  نشّدددوو 
.ميیناماتا " " ااتفاقيیة االزئبق معاهھھھدةة تسميیة على نواافق ا لن في االمعاهھھھدةة٬، فإننّ   

 
وونن االبيیانن أأعالهه٬،نيیابة عن االمنظماتت ووااألفراادد االذيین يیؤيید  

 
 

Ryukou Sakamoto,  
Director, Minamata Disease Citizen’s Group Tel 0966-62-0470 

Hideki Sato,  
 
 
 



 
 

Director, Minamata Disease Victims’ Mutual Aid Society Tel 0966-63-8779 
دتت االبيیانناالمنظماتت االتي أأيیّ   

ميیناماتا وواالموااططنيین ىاالذيین يیعانونن من مرض•   
ميیناماتا "جمعيیة االمساعدةة االمتباددلة ىضحايیا مرض•   
لمساعدةة االمتباددلةلميیناماتا  ىجمعيیة مرض•   
يیةميیناماتا االمرضى ااالتحادد ىمرضلشيیسو •   
جمعيیة حمايیة ااألررووااحح في ميیناماتا•   

 
35االبيیانن:  ووننااألفراادد االذيین يیؤيید  

 


