
1

الشبكة الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة             

تكریم میناماتا
البیان الدولي المناصر لمجموعة ضحایا میناماتا

لمجموعة أثناء االجتماع الثاني IPENھذا البیان من المنظمة الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة 

.٢٠١١ا الیابان ینایر د في شیبقالتشاور الحكومیة الذي ع

:حیث أن 

مي ھذا المرض عرض لمادة مثیل الزئبق وقد ُستالمنحدثیالبآ ممیت وغمرض میناماتا ھو مرض خطیر و

.١٩٥٠تشار لھذا المرض في أوائل عام أنأولة كوما موتو حیث قمیناماتا بمنطنسبة الى خلیج 

 جة أكلھم السمك والمؤكالت البحریة التي یھذا المرض نتحول خلیج میناماتا لوقد أصیب الناس الذین یعیشون

.تحتوي على نسب عالیة من مادة مثیل الزئبق 

ق میاه ھذا المیناء نتیجة التلوث الناتج من مخلفات صرف مصنع مملوك لشركة شیزو بودخلت مادة مثیل الزئ

ھ في عام من أن المرض تم تشخیصوبالرغم ساعدكعامل مھید مستخدمآ الزئبقسیتلدأالمصنع ینتج مادة وھذا 

ستمرت في صرف مخلفاتھا في میناء میناماتا المحتویة على مادة مثیل الزئبق أإال أن شركة شیزو ١٩٥٩

.١٩٦٨حتى عام 

 ث كانت حی. إجاتا في في نھر أجانو في ناحیة١٩٦٠وقد أنتشر وباء میناماتا للمرة الثانیة في منتصف عام

.وتصب مخلفاتھا في نھر أجانوتنتج أیضآ األستیلدھید بنفس الطریقة اادنكوشوشركة كیماویة ثانیة ھي

 دفع في صمت أخذووقد . أن صرف مخلفاتھا ھو الذي أحدث مرض میناماتا أوآلوقد انكرت شركة شیزو

.جنب إلصاق التھمة إلیھم ومطالبة المصابین كلھم بالتعویض تتبعض التعویضات للمصابین ل

المرض ضحایامنعتراف علنآ أنھمعن األعزف كثیر منھم ناماتا ویعداد المصابین بمرض موقد تزاید أ

لى إار أن ینسبویھذا المرض ومات الكثیر منھم من غسویاء لضحایا جاھم من األتخوفآ من المشاعر السلبیة 

.مرض میناماتا 

 میناماتا غیر أن ھذه الیابان بعض المواصفات لتحدید ضحایا مرض أصدرت حكومة ١٩٧٧وفي عام

أنفسھم حیث أنھا غیر كافیة لحصر جمیع الحاالت التي المواصفات تم نقدھا بشدة من ضحایا مرض میناماتا 
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ذه المواصفات حیث أنھا ال لى ھإنقدآ أیضآ اوكازاء اأصدر قض٢٠١٠وفي عام . یات من حقھا التعویض

.قاطع طبيلى دلیلند إتست

 یابانیة ومقاطعة كیماموتو ء العالي في الیابان حكمآ بأن الحكومة الاالقضأصدرت محكمة٢٠٠٤وفي عام

.عتراف بمسئولیتھم نتقدتھم لعدم اإلأو١٩٦٠ماتا بعد نتشار مرض میناإمسئولین لتقاعدھم في منع 

 أصدرت الحكومة الیابانیة قانونآ للتخفیف عن ضحایا مرض میناماتا ویقضي ھذا القانون ٢٠٠٩وفي عام

.تمكن لتحدید المسئولیة عن تعویضات مرض میناماتا تیم شركة شیزو الى شركتین كي بتقس

نتقدت من جانب أبقة للمرض بالنسبة للضحایا التى مواصفات الخاصة الساالإلىوھذا القانون الجدید ال یلتفت

.الوباء منطقة ى ى مراجعة صحیة للمقیمین فلم یتعرض ألنھأھا ناقصة وغیر كافیة كما إنالمصابین للمرض 

كرى ذربعون  لجتماع السنوى الخامس واألا فى اإلھاكویامكیوالیابان یوءشارك رئیس وزار٢٠١٠ى عام وف

كارثة للتلوث وأ سأنتشار ھذا المرض فى إعتذر نیابة عن عدم قدرة الحكومة فى منع أوضحایا  میناماتا

التلوث بالزئبق قیة دولیة لمنعاتفإصدارإھد فى ن الیابان سوف تتعأأعرب ناعى فى البالد وفى حدیثة الص

.عالنھأمر مع ضحایا میناماتا قبل میناماتا ولم یناقش ھذا األبإتفاقیة تفاقیة األھذه تسمیة حتترقوا

 ئبق فى مدینة صدار صك قانونى للزإلول لمجموعة التشاور الحكومیة جتماع األاثناء األ٢٠١٠وفى عام

تفاقیة میناماتا وعرض إتفاقیة الدولیة لمنع الزئبق باألتسمیة آرح مندوب الیابان رسمیقتأاستوكھولم بالسوید 

.٢٠١٣تفاقیة الدولیة فى عاماإلالیابان إلجتماع ھذهاستضافة

ع الزئبق فى تفاقیة الدولیة لمناإلصدار إلانى لمجموعة التشاور الحكومیة  جتماع الثثناء األأ٢٠١١وفى عام

تخذتھ حكومة الیابان وشركة شیزو تجاه أحایا میناماتا بعدم رضاھم عن ما عرب مجموعة ضأشیبا الیابان 

ولكن ضحایا كثر من خمسون عاما منذ تم تشخیص مرض میناماتا أوقد مضت . اتجراءإمیناماتا من ةكارث

ھم وھم تجاھھم وتعویضن راضین عن رد فعل الحكومة الیابانیة وال شركة شیزو اآلمیناماتا لیسو حتى 

یضا تطبیق أدراسة صحیة وافیة فى الناس المقیمین فى خلیج میناماتا ویریدون ھناك ن ن تكوأیرغبون  فى 

.من الملوث ذاتھ المصابینمبدأ تعویض 

تفاقیة في مكان كان میناماتا بحیث ال یعقد إجتماع األیضآ تنقیة جمیع المناطق الملوثة حول خلیج أویریدون 

جتماعي یوفر إیا میناماتا في حیاة صحیة ونظام زئبق وتم إھمالھ ، وفي النھایة یرغب ضحافیھ تلوث شدید بال

.لھم حیاة كریمة آمنة 

مع الجمعیات األھلیة في جمیع أنحاء العالم في مناصرة المطالب العادلة IPENیبن وترغب منظمة األ

.كمجموعات ضحایا میناماتا
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ولذلك 

بأسم أتفاقیة میناماتا حیث أن ھذه ) الصك القانوني ( قیة منع الزئبق الدولیة فنحن نوافق على أن تسمیة إتفا

. االتفاقیة ستتصل مع مأساة میناماتا والجھود الدولیة لحمایة الصحة البشریة والبیئة من التلوث بالزئبق 

طالبھم العادلة كما یجب وبالتالي إذا كانت اإلتفاقیة ستحمل أسم میناماتا فیجب األستجابة إلى ضحایا میناماتا وم

.تفاقیة ھا في األمیناماتا وتضمینن دروستكریمھم واألستفادة م

كة شیزو نحن نقف بقوة في صف مطالب ضحایا میناماتا التي تكمن في أن تستجیب الحكومة الیابانیة وشر

تخذ الحكومة الیابانیة خطوات ھذا یعني أنھ ال ینبغي أن ت. تفاقیة بأسم أتفاقیة میناماتا لمطالبھم قبل أن تسمى األ

.٢٠١٣وتتحمل المسئولیة نحو األستجابة لھذه الطلبات قبل عقد األجتماع الخاص باألتفاقیة عام 

 أو مكان أو مرض آ یعتبرون أن میناماتا لیست أسمالذیننحن نقف بقوة في صف مطالب ضحایا میناماتا

میناماتا ھي عن الناس والمجتمع . دراء سارة وإزوعدم مسئولیة الشركات وخأكثر حیث ھي أیضآ ألمولكن 

.وھي تصور كفاحھم للصمود وتصمیمھم على الحیاة ھذه ھي میناماتا الحقیقیة 

ویتبع لذلك

نحن ندعو جمیع المھتمین والمسئولین بما فیھم الحكومات ، ھیئات القطاع المدني ، القطاع الخاص ، 

عآ للتشاور في إصدار صك قانوني دولي یؤدي إلى الحد الشدید واالخرین في العمل مالحكومیةمؤسسات ال

.كرر مأساة میناماتاتومنع جمیع مصادر الزئبق في العالم حتى یصبح السمك واألكالت البحریة آمنة وال ت

س المساعد لمنظمة االیبنئیمریان لیود سمیث الرنسكیا الرئیس المساعد لمنظمة االیبنأولجا سبرا

ھي منظمة دولیة تضم أكثر IPENة األیبنمنظم

١٠٩جمعیة صحیة وبیئیة دولیة تعمل في ٧٠٠من 

ھذه الشبكة أسست إلصدار أتفاقیة دولیة لمنع . دولة 

ثم بعد موافقة POPsالملوثات العضویة الثابتة 

الحكومات على أتفاقیة أستكھولم الخاصة بمنع الملوثات العضویة الثابتة 

POPsة األیبن أھدافھا لتشمل بعد وسعت منظمPOPs الجھود الوطنیة

.واإلقلیمیة والدولیة لحمایة الصحة البشریة والبیئة من التعرض للكیماویات السامة 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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دعوة للتأیید
صف ضحایا میناماتا الجمیع للوقوف في IPENولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة تدعو الشبكة الد

. وتأیید البیان الدولي المناصر لضحایا میناماتا مع العلم بأن بیان منظمة األیبن ھذا مؤید بالشبكة الدولیة لألیبن


