
ميیناماتا حولل االمعاددنن االسامة يیباننإإعالنن   

4 أأككتتووببرر 2013         

 

في ميیناماتا وواافق عليیهھ IPENفي    بيیانن من االمنظماتت االمشارركة االزئبق االيیابانن بمناسبة مؤتمر االمفوضيین بشأنن معاهھھھدةة  -
2013أأكتوبر   

 تبموجب هھھھذاا للتضامن مع مجموعاتت "ضحايیا ميیناماتا " لالتفاقق على أأنن ميیناماتا ليیس IPENتقف االمنظماتت االمشارركة في 
لدىى  وواالتميیيیز وواالخساررةة مسؤووليیةاالااأللم وواانعداامم  تعبر عنأأيیضا  فهھي. من ذذلك أأكثر هھھھو بل مكانن أأوو مرضضأأوو  مجردد ااسم
هھذاا هھھھو فووتصميیمهھم على االعيیش  االبقاءنضالهھم من أأجل عن  ااهھھھي تعبيیر وو االناسس وواالمجتمع تمثلّ  هھھھي. ميیناماتا االشركاتت

ميیناماتا ؛االمعنى االحقيیقي ل  

بيیئتنا تلوثث  عدممعن عزمنا االثابت وواالتزاامنا االموسع للعمل من أأجل ضمانن  IPENوونعلن بصفتنا االمنظماتت االمشارركة في 
مجتمعاتنا ووططعامنا المعاددنن االسامة مثل االزئبق وواالرصاصص وواالكاددميیومم ٬، ووأأنهھا لن تلوثث ب االمحليیة وواالعالميیة بعد ااآلنن

ووأأجساددنا٬، أأوو أأجسادد أأططفالنا ووااألجيیالل االمقبلة.  

إإلى ذذلك٬، باإلضافة  

تخاذذ ضرووررةة الهھھھناكك أأنن وووواالبيیئة الزئبق يیشكل تهھديیداا خطيیراا لصحة ااإلنسانن بتلوثث االعالمي على أأنن االجماعع باإلنرحب 
االتهھديید.االزئبق من أأجل االحد من هھھھذاا  ووإإططالقاتت إإجرااءااتت للحد وواالقضاء على اانبعاثاتت  

 ووثباتهھانظراا النتقالهھا بعيید االمدىى في االغالفف االجويي  هھھھتمامم االعالميتحظى باإلماددةة كيیميیائيیة  هھھھووونحن نشددد على أأنن االزئبق 
كبيیرةة على صحة االسلبيیة هھھھا االووآآثارر االغذاائيیةفي االبيیئة ووقدررتهھا على االترااكم االبيیولوجي في االنظم ااإليیكولوجيیة وواالسلسلة 

جيیالل.عبر ااأل ااإلنسانن وواالبيیئة  

كما نسلط االضوء على ااآلثارر االصحيیة االناجمة عن االزئبق على االفئاتت االضعيیفة من االسكانن مثل االنساء ووااألططفالل وومن خاللهھم 
ااألجيیالل االمستقبليیة خصوصا في االبلداانن االناميیة وواالبلداانن ااالنتقاليیة؛  

 فياالتي يیمكن أأنن يیتسبب بهھا االزئبق  وونحن ندرركك ااألضراارر االخطيیرةة ووططويیلة ااألمد على االنظم ااإليیكولوجيیة ووصحة ااإلنسانن
االنائيیة.على االمناططق  ة أأوواالقريیبسوااء في ااألماكن االمجتمعاتت   

االنظم ااإليیكولوجيیة وواالشعوبب ااألصليیة للقطب االشمالي جرااء االتضخم ااألحيیائي  على ااالضراارر االتي تتعرضض لهھاوونحن نشددد 
االتقليیديیة.في االزئبق ووتلوثث ااألططعمة   

عن االزئبق في االمأكوالتت االبحريیة وواالتي تؤثر على االعديید من  ةضررر ناجمأأ على حددووثثاالداامغة وونعترفف باألددلة االعلميیة 
االمتعلقة  نامخاووفنرفع االبحريیة كمصدرر أأساسي للبرووتيین. كما  االمنتجاتتوو على ااألسماكك  في تغذيیتهھااالمجتمعاتت االتي تعتمد 

ااإلنسانن.جميیع االكائناتت االحيیة بما فيیهھا  ددااخل أأجساممبترااكم االزئبق   

مطالب وونضاالتت االعمالل وواالنساء ووااألططفالل وواالسكانن ااألصليیيین ووعمالل االمناجم وواالصيیادديین وومجتمعاتت بنعترفف ندعم وو كما
وواالفقرااء ووجميیع االفئاتت ااالجتماعيیة  ةة االحجمصغيیر عمالل مناجم االذهھھھباالساحليیة وواالمناططق وواالجزيیرةة  االقطب االشمالي ووسكانن

في االمطالبة في مماررسة حقهھم  االمتأثرةةددعم جميیع االفئاتت ووفإننا ندعو إإلى االتضامن لذاا  التعرضض للزئبق.بااألخرىى االتي تتأثر 
االبيیئيیة.وواالعالجج االطبي وواالعداالة  االعاددللمعرفة وواالتعويیض االاالحق في وو يیئة صحيیة ووحمايیة االعامليینبب  

لتسهھيیل ووصولل عمالل االمناجم إإلى  صغيیر االحجماالذهھھھب االحرفي االحاجة االملحة التخاذذ إإجرااء بشأنن االتنقيیب عن وونؤكد على 
مناططق في  ووتزوويیدهه االمتاجرةة بهھلوقف  إإنن أأمكن ذذلك ااستخداامم االزئبق تجنبأأوو تكنولوجيیاتت فعالة وومناسبة من شأنهھا أأنن تقلل 

ووإإنشاء براامج تأهھھھيیلهھا االموااقع االملوثة ووضمانن إإعاددةة  معالجةوو "ASGM االتنقيیب عن االذهھھھب االحرفي ووصغيیر االحجم "
.لمناجم في تأميین سبل االعيیش االبديیلةلمساعدةة عمالل اا  



 ووااسعة االنطاققعديین توونؤكد على ضرووررةة ااتخاذذ تداابيیر ررقابة صاررمة للحد وواالقضاء على إإنبعاثاتت االزئبق جرااء عمليیاتت 
لحمايیة جوددةة االهھوااء وواالميیاهه وومنع تلوثث االتربة.  

بالزئبق االمنبعث من محطاتت توليید االطاقة االتي وونؤكد على ضرووررةة ااتخاذذ تداابيیر ررقابة صاررمة للحد وواالقضاء على االتلوثث 
تعمل بالفحم وواالتروويیج بدال عن ذذلك الستخداامم مصاددرر االطاقة االبديیلة االمتجدددةة ااالمنة.  

وونسلط االضوء على االحاجة إإلى ااإلددااررةة االسليیمة االبيیئيیة للزئبق أأثناء عمليیة االتخزيین االمؤقتة ووططويیلة ااألجل وواالتخلص وواالحد 
مايیة صحة ااإلنسانن.من االزئبق االمنخفض لح  

نحث على تعزيیز االتداابيیر ااإللزااميیة لمعالجة إإنبعاثاتت االزئبق في ااألررضض وواالميیاهه وونحث على إإجرااءااتت صاررمة ووسريیعة 
لتحديید ووتخفيیض وواالقضاء على هھھھذهه ااالنبعاثاتت بما في ذذلك في االموااقع االملوثة.  

إإنتاجج مونوميیر كلورريید االفيینيیل ووندعو االقطاعع االخاصص  ندعو لالنتباهه إإلى اانبعاثاتت االزئبق من عمليیاتت االتصنيیع بما في ذذلك
للحد وواالقضاء على ااالنبعاثاتت ووااتخاذذ كل االتداابيیر إلددخالل أأساليیب إإنتاجج خاليیة من االزئبق.  

 اتتنبعاثالجمالي ااإلتخفيیض االلمصاددقة بسرعة على معاهھھھدةة االزئبق ووتنفيیذ أأهھھھداافهھا ووأأحكامهھا بدقة حتى يیتم لووندعو االحكوماتت 
االقضاء عليیهھا. بالتّاليزئبق ووووإإططالقاتت اال  

وونحن مصممونن على ااتخاذذ إإجرااءااتت مستمرةة لتسليیط االضوء على ااألضراارر االناجمة عن االتلوثث بالمعاددنن االسامة على صحة 
ااإلنسانن وواالبيیئة٬، ووتعزيیز االدعم االدوولي التخاذذ تداابيیر حوكمة ووططنيیة ووعالميیة لتخفيیض وواالقضاء إإنن أأمكن على مصاددرر االتلوثث 

االسامة مثل االزئبق وواالرصاصص وواالكاددميیومم.بالمعاددنن   

االزررنيیخ ووغيیرهھھھا االتّي توجد وو االرصاصص وواالكاددميیومموو  لزئبقكا  ّد للتعّرضض للمعاددنن االّسامة وو االقضاء عليیهھاللح االحاجةنالحظ 
نانن في ددووررةة حيیاةة مجموعة متنوعة من االمنتجاتت بما فيیهھا تلك االمتعلقة باالستهھالكك وو ااألغرااضض االطبيیة ووخدماتت  ططب ااألس

وواالمبيیدااتت ووغيیرهھھھا.  
  

ووتحمل االمسؤووليیة  بشكل صاررمم اتهھانبعاثااوو االمعاددنن االسامةااستخداامم من ندعو االقطاعع االخاصص إإلى تحمل االمسؤووليیة للحد  وو
للتنظيیف وواالتعويیض.  

 االتلوثثووتغريیم  االبيیئيیةوواالعداالة  ااألجيیاللبيین  وواالمساووااةةمعرفة االوومباددئئ االحق في  االوقايیةمبدأأ على وونحن ندرركك وونؤكد 
وواالمسؤووليیة وواالتعويیض.  

 

 

 

 


