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تم نشر وتحرير هذا الكتيب من قبل وزارة البيئة في اليابان بالتعاون مع الجهات ذات العالقة من أجل مشاركة الدروس 
ق في اليابان مع البلدان األخرى . هذه النسخة المعاد المستفادة من مرض ميناماتا وزيادة المعرفة في مجال التحكم بالزئب

مراجعتها من الكتيب األصلي وهي موزعة على الحكومات المشاركة في اللجنة المفاوضة لتحضير أداة دولية ملزمة 
  قانونياً بما يخص الزئبق .  
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                                                                                                              مقدمة 
                                                                                                               الهدف من هذه الوثيقة

 
حيث  1960عام فترة من النمو االقتصادي المرتفع  1945خراب في نهاية الحرب عام الة حال بعد ستعادالمالياباني القتصاد دخل ا

في زيادة ة إلى يلعواقب البيئااإلنتاج المكثف دون مراعاة  نشاطاتأسفرت  وقد .بشكل متسارع الثقيلة والكيميائية الصناعات  تطورت
 حدوث وانتشار تلوث خطير. لوقفون في ذلك الوقت غير كاف قانالالتلوث بما في ذلك الضرر على صحة اإلنسان. وكان مصادر 

 
النفايات السائلة هو عبارة عن مشكلة مرتبطة بالتلوث الناجم عن و 1956قر وجوده رسميا من قبل الحكومة في عام أُ  :مرض ميناماتا 

لبيئة ل هفضالً عن تدميرالغة الشدة بأضرار صحية في  سبب المرضت .الحاوية على ميثيل الزئبق والمطروحة من مصانع الكيماويات
على المدى  كل في كافة مجتمعات المحليةوقد خلفت مشا تلوث بيئي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. إلى حيث أدى الطبيعية
 ة لحماية البيئة.تطوير سياسات وتقنيات جديدو أهمية تدابير مكافحة التلوث لتأخذ بعين اإلعتباروجهة النظر اليابانية تغيرت الطويل. 

دفع تلمسؤولة الشركات ا ومازالت .مرض ميناماتا تجاهالتأخر األولي في اتخاذ التدابير الضرورية انتشرت المزيد من األضرار نتيجة 
ة شكلت الحادث هذا وقد تنفيذ تدابير واسعة النطاق للتعامل مع آثار التلوث. أيضاً الحكومة  كما وتواصل .تعويضمبالغ هائلة من ال

  .االيابانية بالنسبة للحكومة مريراً  برمتها درساً 
  

 14 وتعديلِ تشريع شامل من خالل ذلك  كان٬ لحماية البيئة في اليابان أكثر صارمة اجراءات ذااتخفي السنوات الالحقة ٬ تم تدريجياً 
درات والنهج للحيلولة دون تدمير البيئة العديد من المبا وضعت حالياً  .1970التلوث" في عام جلسة تجنب " ـب يدعىخالل ما  قانوناً 

 حافظتهذا وقد  المواطنين.و يينالصناعوالحكومات الوطنية والمحلية  مجموعات منمشاركة من خالل األضرار الصحية وتجنب 
ذلك على عن التلوث في بلدان أخرى معتمدة ب ةر الناجماضرلوقاية من األلبشكل فعال في التعاون الدولي  تهاشاركعلى ماليابان 

  تجاربها الذاتية السابقة.الدروس المستفادة من 
 

يتم استخراج الزئبق من مصادر مختلفة ليعاد طرحه مرة أخرى في البيئة ٬ تشكل هذه وجهة النظر الدولية  منفي المقابل بالنظر 
نشر البرنامج البيئي لألمم   2002. في عام  المسألة قلقاً كبيراً من ناحية المقاييس العالمية للتلوث البيئي وأخطارها على صحة اإلنسان

حول التلوث الحاصل نتيجة الزئبق والمخاطر الصحية التي تترتب "  التقييم العالمي للزئبق ) تقريراً تحت عنوان "UNEPالمتحدة (
تم البدء . و 2013ل عام تم اإلتفاق على إعداد وثيقة التزام قانونية للحد مخاطر الناتجة عن الزئبق بحلو 2009عليه . وفي شباط 

تم اإلتفاق على المسودة العامة لصيغة الوثيقة وذلك في الدورة  2012عام  كانون الثانيوفي  ٬ 2010بالتفاوض بشأن الوثيقة في عام 
اتا في المخاطر الصحية والدمار البيئي الناجم عن مرض مينام فيه العزم على عدم تكرار . حيث تم الخامسة لمجلس التفاوض الحكومي

اقترحت الحكومة اليابانية على تحفيز مشاركة المسؤولين في الدول التي تواجه خطر مرض ميناماتا٬ وكما  دول العالم أجمع٬ وكما
 . بالزئبق) خاصةاتفقت على تسمية الوثيقة (إتفاقية ميناماتا ال

 
تصف خطورة األضرار الناجمة عن التلوث عند وقوع  " من قبل قرائها حيث أهمية إدارة الزئبق تهدف هذه الوثيقة إلى تسهيل فهم "

مشكلة فعلية مثل مرض ميناماتا . وكما تهدف هذه الوثيقة إلى مشاركة الخبرات والمعارف اليابانية مع العديد من الناس والدول من 
 . لناجمة عن الزئبقخالل تنظيم اإلجراءات والتدابير التي تتخذها اليابان لمواجهة مرض ميناماتا والحد من االخطار ا

. ومع ها بشكل غير متحيزلتقديم محتويات ةممكنالد وجهالبذلت كل حيث ) MOEمادة مرجعية من وزارة البيئة ( بمثابة هذه الوثيقةتعتبر )مالحظة( 

  ال بد من اإلشارة إلى أن هناك بعض اآلراء التي قد تختلف عن تلك الواردة في هذه الوثيقة. ذلك
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                                                                                                                  ه الوثيقةمحتويات هذ
  تحتوي هذه الوثيقة المعلومات التالية:

  الخبرات والدروس المستفادة من مرض ميناماتا  1جزء 
  بالزئبق في اليابان إدارة  2جزء 
  ن الدوليتعزيز التعاو  3جزء 
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                                                     الخبرات والدروس المستفادة من مرض ميناماتا  1جزء ال
                                                                                                                 ماهو مرض ميناماتا؟

عن تناول أطعمة بحرية ملوثة بمركبات ميثيل الزئبق التي تم تفريغها من  حدث نتيجةوهو مرض تسممي عصبي  مرض ميناماتا :
(التي أعيد تسميتها الحقا "مؤسسة  .Shin-Nippon Chisso Hiryo K.K) من Kumamoto كاماموتو محطة ميناماتا (في والية

Chissoأو من مح ("طة " ويشار إليها فيما يلي باسم "تشيسوShowa Denko K.K.  )يشار إليها "شوا دينكو") في بلدة و
Kanose ) نيجاتا والية ب آغا تاون)وتسمى حاليا بـNiigata. 

 
 تعرض. يؤدي السمع في ٬ اضطرابات وتشمل األعراض الرئيسية  للمرض اضطرابات حسية ٬ ترنح ٬ تضييق في المجال البصري

قد تختلف أعراضه عن  من مرض ميناماتا ٬ والذي المواليد إلى معاناةخالل فترة الحمل  لحواملمهات االشديد لميثيل الزئبق من قبل األ
  بالغ.الشخص أعراض المرض في ال

  
فضال عن كون مرض ميناماتا خطراً صحياً ناجماً عن تلوث البيئة فهو مصدر لمشاكل كبيرة في طبيعة المنطقة المتلوثة والمجتمع 

  .المحلي ككل 
 

 

وقع مرضى ميناماتام 1شكل   
 
(مالحظة) إن الخريطة المذكورة أعاله ليست شاملة ٬ فهنالك 
امكانية وجود عدد كبيرمن ضحايا مرض ميناماتا خارج 

 المناطق الملونة .
 

 
 طريقة انتقال ميثيل الزئبق 2شكل 

 
 

  
                                                                                                         ظهور وانتشار مرض ميناماتا

 االعتراف الرسمي ابتداءاً من تاريخياً  مرض ميناماتاتوصيف بدأ التلوث .  أنواع جميعالقيام بالتحري العلمي لتحديد مسببات يتوجب 
  األحداث.على خلفية  1968في عام  صدروالذي  حكوميالرأي ال إجماع من خالللمسبب ا تحديدانتهاءاً بو 1956في عام  بوجوده

 
  االعتراف الرسمي بمرض ميناماتا
خدر شديد في من  . كانت تشكو1956في نيسان ميناماتا تشيسو مستشفى محطة  مدينة ميناماتابأُدخلت فتاة تعيش في حي تسكينورا 

 غبالإب وقامعلى محمل الجد كاوا هذه المسألة هوسوالمستشفى السيد و تناول الطعام. تولى مدير أقدرة على الكالم موعدم ال األطراف
اضطراب خطير في المخ نتيجة  أيار من العام نفسه. وصفت هذه الحالة بوجود 1ميناماتا في منطقة تسكينورا بتاريخ  مركز صحة

  مرض ميناماتا.باعتراف رسمي  هذا البالغ اعتبر. وقد لسبب غير معروف
  
 

 ة البيئة المصدر: وزار
 لمصدر: وزارة البيئةا
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  اإلستجابة األولية
من لقي  كان هناك. و في المنطقة تتمثل بالخدر في األيدي واألرجل وضيق مدى الرؤية والصم واختالل الحركةتكرر ظهور أعراض 

  . حتفه بعد أن عانى من أعراض شديدة جعلته طريح الفراش أو بعد فقدانه للوعي
  

مدينة ميناماتا بعد االعتراف  ر فيللمرض الجديد الذي ظهإلجراءات المضادة تبحث في امشتركة  تم تشكيل لجنةنتيجة تلك الظروف٬ 
كل من مركز الصحة والجمعيات الطبية المحلية والمستشفى المحلية ومستشفى ميناماتا تشيسو وقسم  ةقد شملت هذه اللجنو ٬ الرسمي

عة كوماموتو جام منمقاطعة الالتي طلبتها حكومة  فضالً عن األبحاث لتحري عن المرضفي االجهود  تبذل. الصحة في مدينة ميناماتا
في والتي تسمى : MHWاالجتماعية ( والشؤونالصحية من قبل وزارة الصحة العلمية لبحوث خاص با إنشاء فريق باالضافة إلى

 )).MHLW(والعمل  الشؤون االجتماعيةالوقت الحاضر وزارة الصحة و
  

 1957في نيسان  MHWفريق الـ  ورد في تقرير .ذلكأو ماشابه  ةمعديال اتمسببال أحد هو المرض سببممبكرة أن مرحلة عتقد في أُ 
ولم  .هو السبب األكثر احتماال في الوقت الحاضروواقعة في خليج ميناماتا الحدوث التسمم عن طريق تناول األسماك أو المحار  اشتباه"

  ".مادة كيميائية أو معدنية بر أنهااالحتمال األك٬ ولكن  األسماك أو المحار في تلوثالتسبب  التي سامةالمادة الحتى اآلن ما هي  يعرف
  

 ميناماتا في مدينة تعاونية الصيادينقامت  أن سبب المرض هو ميناماتا خليج واقعة فيال والمحار كاسماأل أكل االشتباه بأن أدى
. قررت وتوكوماممقاطعة حكومة ادارية من  وذلك بتوجيهات 1957عام  شهر آبفى  ميناماتا في خليج الصيد عن طوعاً باالمتناع 

٬ التطهير الغذائي  قانون مع تطبيق ميناماتا في خليج للصيد الحظر التامسياسة تختار  كوماموتو في هذا الوقت أن حكومة مقاطعة
 أن تفرض للسياسة أنه ال يمكن  MHWالرد من قبلوكان  .1957 آب شهر في هذه السياسة شرعية لبت فيا  MHWوطلبت من

  .ميناماتا خليجبمحددة ال منطقةالفي  المحارياتجميع أنواع األسماك والسام ل التلوثحدوث  يل واضح علىدل ما لم يكن هناك قانونا
اضطرار نقابة الصيادين في محافظة ميناماتا إلى اإلمتناع عن صيد  إلى استمرار توسيع رقعة مناطق حظر الصيد نتيجة أدى ذلك

   . األسماك بشكل تطوعي
  
  MHWمن فريق فيما يتعلق بمسبب المرض غيردقيقة ٬ في حين تركزت اهتمامات تم الحصول عليها تيالالمعلومات  كانتبهذا و

  .كمواد مسببه والثاليوم المنغنيزو السيلينيوم على
  

  التدابير المؤقتة خالل التحري عن المسبب
إال  بخليج ميناماتا ٬ Hyakken هاكان يناءم الناتجة عن عملية تصنيع األسيتألدهيد مباشرة فيوطرحت محطة تشيسو النفايات السائلة 

بركة  في النفايات السائلة بداية وبموجب النظام الجديد تم تخزين٬  1958عام  في تصريفال المحطة ما لبثت أن غيرت نظام أن
في  مرضى جدد رظهو إلى الجديدالنظام أدى  ومع ذلكفيما بعد.  ميناماتاليتم تصريف السائل الطافي في نهر   Hachimanهاتشيمان

في تشرين  MITIالدولية والصناعة  أصدرت وزارة التجارةمن السنة التالية.  آذار بالقرب مصب النهر وكان ذلك فيالشمال منطقة 
التصريف  وايقافجديدة ال تصريفال ) تعليمات إلزالة قناة)METIالصناعة (االقتصاد والتجارة و (تسمى حالياً وزارة 1959األول 

  .التالياتشيمان إلى نهر ميناماتا في شهر من بحيرة ه
  

مرض ميناماتا هو عنصر الزئبق ٬ وعلى األرجح أن مسبب  1959كوماموتو في تموز  جامعةدراسة أجريت في كلية الطب بذكرت 
  العضوي في ذلك الوقت . الزئبق بعض العلماء نظرية لم يؤيدمركب الزئبق العضوي ولكن هو 
  

أن األحتمال األرجح عن  1959تشرين الثاني من عام  11موتو في مؤتمر التواصل الوزاري الذي عقد في كوما من جامعة باحثأفاد 
لم يسجل ظهور مرض  هأنفي المؤتمر بعض المشاركين  وردهو سوائل تصريف المحطة . الزئبق العضوي سبب التسمم بمركبات 

تحول الزئبق غير العضوي  طريقةأن  عنفضالً ٬ نع الكيماوية المماثلة في المصا أومشابه لمن كانوا على اتصال مع النفايات السائلة 
مجلس االستقصاء الصحي للغذاء في اليوم التالي وأصدر قراراً أن مسبب مرض ميناماتا هو  غير واضحة. وعاد عضوي إلى زئبق

  مركبات الزئبق العضوي دون تحديد مصدر التلوث .
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مجلس  التحقيق في في إطار أنشئتكانت قد  التيو 1959في كانون الثاني  ميناماتافي  م الغذائيالتسمب اللجنة الخاصة المعنية تم حل

  .من نفس العام تشرين الثاني 13في  ميناماتا مرض سبب عن االستقصاء الصحي للغذاء
  

  اخماد المشكلة
للفضالت  نظام معالجة تثبيتب طة تشيسومح الصيادون المحليون٬ طالب كوماموتو الزئبق العضوي من قبل جامعة نظرية بعد تقديم

 مرضمن قبل المصابين ب اعتصامات ظمت. في حين نُ يع حتى االنتهاء من تثبيت النظامالسائلة بشكل كامل وارجاء عملية التصن
  .بالتعويضوذلك للمطالبة  ميناماتا لمحطة تشيسو البوابة الرئيسية أمام ميناماتا

  
االنتهاء  النفايات السائلة ٬ ووفقاً لهذه التوجيهات تم معالجةتركيب نظام لل  1959في أكتوبر سولمحطة تشي توجيهات  MITIأعطت الـ

من  النفايات السائلة امكانية معالجة ارتفاع كان من المتوقع. و 1959ايلول 19في  ترسيب للفضالت السائلةالو تخثرال تركيب نظام من
غير قادر هذا النظام  أن الحقا اكتشفولكن  وسائل اإلعالم من قبل انتهاء التركيبوخصوصا بعد أن تم اإلبالغ عن  هذا النظام قبل

  .النفايات السائلة في األساس من ميثيل الزئبق مركبات الزئبق ما لم تزالإزالة على 
  

واتحاد محطة تشيسو تم التوصل إلى اتفاق بين  حيث 1959 كانون األولاتخذت بعض االجراءات بشأن مسألة التعويضات في 
تعاونيات صيادي األسماك في محافظة كوماموتو من أجل تعويض الصيادين والمساعدة في مجلس التحكيم لصيد األسماك في بحر 

ساعد قد كل من محافظ مقاطعة كوماموتو وعمدة مدينة ميناماتا. و المجلس أعضاءوكان من ضمن ٬  Shiranui Seaشيرانوي 
 30لمواساة بين تشيسو ومجموعة أسر المصابين بمرض ميناماتا في تعويض ايسمى باتفاق  ماعلى التوقيع  في هذا مجلس التحكيم
تعويض بفي السنوات المقبلة  لن تطالب هذه الدفعة . وقد ورد في احدى فقرات هذا االتفاق أن المستفيدين من1959كانون األول 

  تشيسو. من مصنع النفايات السائلةهو  ميناماتا مرض مسببشف أن تكا حتى لو إضافي
  

ترسيب وال تخثرال خفت شدة الجدل بشأن مرض ميناماتا بعد تثبيت نظام
ت لكل من صيادي األسماك ومصابي مرض ميناماتا تعويضاالودفع 

٬ وفي هذه األثناء لم يعد مرض ميناماتا  1959 بحلول كانون االول
ضيح عن وبدون وجود تورئيسي للقلق االجتماعي الموضوع اليشكل 

كوماموتو عن  التحري في جامعةو مسبب . هذا وقد استمرالبحثال
 مسبب المرض ولم يتم التوصل إلى أي نتائج بخصوص السيطرة أو

 المرض في نفس اندالع حتى من قبل الحكومات اتخاذ تدابير وقائية
   .1965عام  Niigataاتا جمحافظة ني

  
  

 
  الحكومينيجاتا واجماع الرأي في مقاطعة  تفشي مرض ميناماتا

اشتباه حدوث 1965 أيار 31في نيجاتا  حكومة مقاطعة الصحة في لوزارة نيجاتا جامعة صرح البروفيسور تسوباكي مع فريق في
  تسمم بالزئبق العضوي للعديد من المرضى. 

  
المسح الصحي وق بحوث في مجال التسمم بالزئبلل مقر 1965 في حزيراننيجاتا  جامعة بالتعاون معنيجاتا مقاطعة أسست حكومة و

من  اتاجفي ني بالزئبق التسمم للتحري عنخاص . تم تشكيل فريق Aganoنهر أغانو  في حوض لالشخاص الذين يعيشون
من  دوث المرض هو النفايات السائلةحيدعي أن سبب  تقرير 1967الفريق في عام  هذا دمق .من العام نفسه في ايلول  MHWقبل

آلئمة لذلك فقد ألقت الشركة با كلرغم وأخرى  ياناتبو وبائيةالدراسة ال على نتائج ابناء ذلكو ٬ Showa Denkoدينكو  شوا محطة

)1959معمل تشيسو ميناماتا (  
 صورة من المتحف المحلي لمرض ميناماتا
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  على المواد الكيمائية الزراعية كمسبب لحدوث المرض.
  

 فى محافظة ميناماتا مرضلرأي الحكومي أن سبب العلوم والتكنولوجيا اجماع اووكالة  MHWأعلنت  1968ايلول  26في 
٬  "المساعد ومصدره محطة تشيسو ميناماتا الخلحمض و األسيتالديهيد تصنيع خالل تشكلالذي  ميثيل الزئبقركب م"كوماموتو هو 

 شوا في محطة "األسيتالديهيدعملية تصنيع ثانوي لال منتجال وهو ميثيل الزئبقمركب ب" وجود المرض نفسه باالضافة إلى مالحظة
  .محافظة نيجاتا فيالمحلية  دينكو

  
  لمستفادة من زيادة األضرار بمرض ميناماتاالدروس ا

 في أواخر تشرين الثاني على الحكومات يتوجب كان .1950في أواخر  هتفشيبدأت محاوالت مبكرة للسيطرة على مرض ميناماتا عند 
العضوي  ) أن محطة تشيسو تطرح كميات كبيرة من مركبات الزئبقعدم وجود اليقين بشكل أكيد على الرغم من( تعترف أن 1959

 خالل بشكل واسع مرض ميناماتا راانتش إلى ضراراأل زيادة الحكومات في الحد من فشل وقد أدىلمرض ميناماتا.  ةوهو المادة المسبب
وهي مادة تستخدم (في اليابان  األسيتالديهيداألكبر من الكمية . أنتجت تشيسو  1960في عام  الذي بدأ المرتفعاالقتصادي  فترة النمو

  . كمية كبيرة من الزئبق المستخدم في عمليات االنتاج فضالً عن انتاج )اللدائن من أجل
  

بالمرض وكان ذلك في أيار  عتراف الرسمياال عاما من 12بعد  ميناماتا مرضل المسببة األسيتالديهيد مادة يعصنعن ت تشيسو توقفت
وكنتيجة لذلك تم  ٬طن  150-80بنحو  خالل هذه الفترة ةالمّصرفالزئبق) ميثيل  مركبات. قدرت كمية الزئبق (بما في ذلك 1968

على  السلبية المحتملة اآلثارمن  السياسيين قلق األسيتالديهيد هو إنتاجوقف التأخر في  ضحايا جدد . وربما كان سبب الكشف عن وجود
دورا هاما على صعيد االقتصاد المحلي من وذلك ألن مصنع تشيسو لعب  االقتصادي في المرتفع اليابان والنمو المحلي ميناماتا اقتصاد

  . خالل خلق فرص عمل وزيادة الدخل الحكومي
  

وأدى ذلك إلى التأكيد  نيجاتامرض ميناماتا عند محافظة كوماموتو وكاغوشيما بل تعداها ليظهر مجدداً في محافظة  انتشار ولم يتوقف
  . له في المرة األولىعلى ضرورة معرفة اسباب حدوثه والتعرف على كيفية اإلستجابة 

  
ظم صارمة ضد الشركات المسؤولة ناتج عن عدم وضع نُ  على صحة اإلنسان الضارة زيادة التأثيرات نعفي م الفشل الحكوميإن 

 وقائيةتدابيراتخاذ  أهمية ظهريُ ٬ و بغض النظر عن الوضع التاريخي واالجتماعي ٬ وهذا ما يزودنا بدروس قيمة حتى يومنا هذا
  .سبب المشكلة  علمي حول عدم يقين حتى عندما يكون هناكأسرع وقت  فيمضادة و
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                                                                                                     مرض ميناماتاب مصابينال ةمعالج
  ميناماتا مرض ضحاياإغاثة برامج الخطوط العريضة ل

 بشكل أضرار صحية لألشخاص (1)بهذه المادة إلى  ةسببالمر اضراأل أنماطتفريغ ميثيل الزئبق  عن الشركات المسؤولة صنفت
صراعات الوضحايا تمييز بين الحدث نتيجة الوالذي المجتمع المحلي  انهاك (3) األسماك والرخويات ويشمل التلوث البيئي  (2)فردي

 .ليينبين السكان المح
  

 .فردي أدناه مع أسس وضع هذه التدابير المصابين بشكلة من األضرار الصحية لألشخاص اجراءات اإلغاثيوجد وصف لتاريخ 
ضحايا مرض لإلغاثة اتدابير سلسلة  إلى نب ٬ تم اعدادها على مدى عدة سنوات استناداً يوجد حاليا أربعة أنظمة إغاثة تعمل جنبا إلى ج

) التعويض على أساس اتفاقية التعويض للضحايا 1(تفاصيل األنظمة األربعة في وقت الحق وهي باختصار توضح س. و ميناماتا
 1995في عام ) التعويض تبعاً لتسوية سياسية 3) دعاوى التعويض الناجحة من خالل المحكمة (2المسجلين بموجب القانون . (

بعد قرار المحكمة العليا في عام  (الذي تم تطبيقهتمر للنفقات الطبية ) الدعم المس4) . (10- 9لمزيد من التفاصيل في الصفحات ل(
إغاثة ضحايا مرض بشأن استنادا إلى قانون التدابير الخاصة  2010وتدابير االغاثة بموجب قرار مجلس الوزراء في عام ٬  )2004
  ). 4و  3الشكل ( 2009مرض ميناماتا في عام  مشروع والحل لمشكلة٬ ميناماتا 

وكلفة تدابير مكافحة التلوث  حجم األضرارالحاصلة بسبب مرض ميناماتا  [ 1العمود  ] 
 

من الدروس وهنالك مجموعة  الحية.بيئة تدمير الاألضرار الصحية و خطيرة مثل بالمواد السامة إلى خسائر يؤدي التلوث البيئي
اقتصادية وتتجاهل من جهة أخرى أهمية هداف كالفعاليات التي تعطي األولوية لأل اليابان ٬في  ميناماتا مرضمن نموذج  المستفادة

 ومن. ت الحقفي وق التعافي منها من السهل ال يكوناألضرار الصحية  مثل خطيرة أضرار وبالتالي تؤدي إلى حدوث سالمة البيئة
 هذه الخسائر الخيار االقتصادي الصائب ألن االجراءات المتخذة ضد ليست أن هذه الفعاليات٬ فإن من الواضح وجهة النظر االقتصادية 

 اتخاذها لمنع حدوث التي كان من الممكن االجراءات مع تكاليف أكبر فضال عن أنها استغرقت وقتاً أطول مقارنة تكلفة كانت السبب في
  .تلوثال

  
 خليج داخل وحول التي تنفذمكافحة التلوث وتدابير  ميناماتا مرض التي سببها الضرركمية التحليل المقارن ل نتائجيبين الجدول التالي و

مل ومن المحت والتنمية) المعني بالبيئةمؤتمر األمم المتحدة ( Rioانعقاد قمة ريو  مباشرة قبل 1991في عام  هذا التحليل أجري .ميناماتا
  .اليوم فيما لو حسبت أكبر بكثير أن تقدر كمية الخسائر

  
   ميناماتا خليج في منطقة ميناماتا مرض األضرار التي سببت تكلفة مقارنة بين

  والتدابير الوقائية مكافحة التلوث مع تكلفة
  تكاليف مكافحة التلوث وتدابير الوقاية  ين/بالسنة 123,000,000

  التلوث لمكافحة استثمارات شكل على المحدودة تشيسو شركة تدفعه التي السنوي المتوسط
  الضرر كمية إجمالي ين/بالسنة 12,631,000,000
 ين/بالسنة 7,671,000,000

 
 الصحية األضرار
 تعويضاتال بموجب اتفاق للمرضىالمدفوعة  تعويضاتوال للفوائدالسنوي المتوسط 

 

 ين/بالسنة 4,271,000,000
 

  التلوث البيئي أضرار
 ميناماتا. في خليج الحفر نفقاتل السنوي غالمبلمتوسط 

 األضرار السمكية ين/بالسنة 689,000,000
 صل الدين وفوائد الدفوعاتأل مساويةصناعة السمكية الالتعويضات المدفوعة لحسابات ال

 الموزعة سنويا .
  راسة البيئة واالقتصاد العالميتجاربنا المأساوية " حررت من قبل فريق د –المصدر : التلوث في اليابان 
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  ميناماتا  مرض لضحايا برامج اإلغاثة مخطط 3الشكل  
 وزارة البيئةالمصدر: 

 

  

السكان في المناطق المتضررة من 
200,000مرض ميناماتا حوالي 

هؤالء الذين حصلوا على اإلعتماد  
تحت قانون التعويض ٬ إلخ  

2,977

1995بموجب التسوية السياسية في عام اإلغاثة 
مؤهلين لنيل الدفتر الطبي 11,152

)  مؤهلين لنيل الدفتر الصحي 1,222(

ال لمرض  " المدعين في قضية 
الذين قاموا بالتسوية  " ميناماتا 

3,164خارج المحكمة 

المقبولين للحصول على  
تعويض األضرار في دعوى  

55كانساي وغيرهم 

الذين تقدموا بالطلب على الشهادة تحت 
65,151قانون اإلجراءات الخاصة 

يشمل الذين حولوا من نظام الدفتر ( 
)الصحي

2013من نهاية شهر أيار 

 

مشكلة انتشار مرض ميناماتا 4الشكل   
 وزارة البيئةالمصدر: 

 

  برنامج الشهادة القانونية للمريض واتفاق التعويضات
  اإلغاثة بموجب قانون ميناماتا مرضى شهادةاعتماد  )1(
وتقضي  ين تشيسو ومؤسسة التمويل المشتركة الخاصة بالمتضررين من مرض ميناماتا وعائالتهمتم توقيع اتفاقية ب 1959ي عام ف

تعويض لطرح مبادرة هذه اإلتفاقية بدفع أموال للتخفيف من محنة المتضررين. وقد تم في نفس الوقت تركيب جهاز معالجة المجاري و
  الخالف حول مرض ميناماتا تحت السيطرة. اوبد الصيادين

  
إصابة بمرض ميناماتا في محافظة وتقرير أول حالة  1962أنه وبعد التعرف على أول حالة اصابة جنين بمرض ميناماتا في عام  إال 

وأصبحت  من جديد اهتمام المجتمع جذبت هذه القضية فقد  1968وإعتراف الحكومة بشكل رسمي بالمرض عام  1965عام  نيجاتا
ضرار الصحية ألاأجل من باإلغاثة  المتعلق بالتدابير الخاصةقانون طبق ال . بشكل خاصمسألة التعويضات محط أنظار المجتمع 

 حيث تم فرض 1969فى كانون األول من عام  اإلغاثة") قانون" فيما بعد باسم ٬ وسمي1969لسنة  90رقم  (القانون بسبب التلوث
 األمراضو تلوث الهواء الناجم عن الربوحاالت انون اإلغاثة وقد شمل قضرار الصحية . األ اإلغاثة من لتنفيذ تدابير حالة الطوارئ

نح نفقاتهم الطبية. وقد مُ  لتغطية ميناماتا مصابين بمرض٬ وخصص هذا القانون إعانات يتم تزويدها للالتلوث األخرى المتعلقة ب
 اعتمد تصديق هذه الشهادات على آراءهذا وقد ٬  المعنية المحافظاتفي  عمدة المدينة أو محافظ المصابون شهادات معتمدة من قبل

  .أطباء ذوي خبرة  التي تتكون من الشهادات مجلس
  
  تعويضات للمرضى المعتمدين على أساس اتفاقية تعويضات )2(

على   المسؤولية المدنية إلى إلقاء بشكل تلقائي يؤدي لم ٬ اإلجراءات الخاصة عتراف بالمرض بشكل رسمي وإدراجها تحت قانوناإل إن
   . لملوث لتقديم التعويضاتعاتق ا
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مرض ميناماتا في لفي نيجاتا (القضية األولى  مرض ميناماتابمصابين األضرار التي لحقت الخاصة ب فشلت دعاوى التعويض القضائية
 ابقالس كال القرارينوقد تمت الموافقة على ). 1969كوماموتو  مرض ميناماتا فيلالقضية األولى وكوماموتو () وفي 1967نيجاتا 

كل نف صُ  على التوالي. و تشيسو دينكوشوا  منفي كل  ضررحقوق التعويض عن األلتلقي  1973في عام  واالخير 1971في عام 
مجموعة أخرى من المرضى  ليهمإ تميناماتا وبعد اتخاذ القرار انضم بمرض مصابينك كوماموتو األولى في ىفي الدعو عينالمدّ 

في  التعويض مفاوضات جديدة من وإلجراء جولةمفاوضات مستقلة مع تشيسو  الدخول في المصنفين بنفس المرض وذلك من أجل
 سيتلقى معتمد مريض المتنامية. حدد اإلتفاق أن كل المصابينعويض بين تشيسو ومجموعة . واستكمل اتفاق الت1973عام  تموز

النفقات الطبية موافق عليها ٬ هذا باإلضافة إلى ال الضررلدرجة مليون ين تبعاً  18أو  17أو  16 مقطوع (مبلغ مواساةتعويض 
للمصابين  أبرم اتفاق مماثل كانوا يأملون ذلك. وقد التوقيع على االتفاق اذا سيزود بها المرضى المعتمدين بعد تاريخاألقساط التي و

  . التعويض ةنيجاتا. حصل المرضى المعتمدين تباعاً على التعويض وفقاً إلتفاقيفي  ميناماتا بمرض

.  2004ت سبب الضرر عليهم هو ميثيل الزئبق وذلك بقرار المحكمة العليا في عام ثبُ يسو التعويض لجميع المرضى الذين دفعت تش(مالحظة) 
 شيسو بدفعت تطالب دعوى جديدةب المدعين بعض٬ تقدم التعويض السابق  اتفاق التعويض بموجب أقل من مستوى المبلغ كان وبما أن هذا

  االتفاق المذكور . يض على أساسالتعو مبلغ
  
  االمكانياتتوضيح معايير االعتماد وتوسيع قدرة   )3(

 1971البيئة ( التي تأسست في تموز  ارتفع عدد الطلبات القانونية المقدمة بشكل متزايد بعد ابرام اتفاقية التعويض . وبدأت وكالة
العمل المتعلق  تنفيذمناسبة وتسهيل وتوسيع امكانية االعتماد ال٬ ت الشهادامعايير التصديق على ب) MOE وتدعى حالياً وزارة البيئة

  ميناماتا . شهادات مرضب
  

االصابة  احتمال حقاً من يعانون األشخاص الذين أن على أساس اإلغاثة وفقا لقانونوذلك  الشهادات معايير تم توضيحفي البداية 
 من مرض لمعاناةوجود عالئم ل أيية للمرض (فعل لذين ال تبدوعليهم معاناةا األشخاص عن أو يزيد ما يعادليستحقون  ميناماتا رضبم

 اإلغاثة قانونشهادة لوطبقاً  ميناماتا مرض مرضى عن الطبية المتاحة المعرفة في ضوء وذلك )أكثر ٪ أو 50 تساوي ميناماتا
   .)1971 في آب وكالة البيئة نائب وزيرالمصادق عليه من قبل (

  
الناجمة  األضرار الصحيةمنع التعويض و قانونمع  الطبية استصدار األحكام وطرق غاثةاإل بموجب قانون شهاداتنظام ال ُشملوقد 

وقد كثرت  . 1974 طبق في ايلولالذي و ")قانون التعويضوالذي يرجع إلى " 1973لسنة  111رقم  القانون(بالـ  عن التلوث
 يما إذا كان المصابون بأعراض المرض والذين كانوا يتقدمون للحصول على شهادةلم تستطع فيها وزارة البيئة إقرار فالحاالت التي 

 المكتسب ميناماتامرض شهادات معايير  1977 في تموز وكالة البيئة أصدرت٬ وقد  لمرض هم فعالً مصابين بمرض ميناماتااعتماد ا
مجموعة توضيح وذلك ل") 1977معايير" اسمما بعد والتي أطلق عليها في( الصحة البيئية إدارةلقسم العام  المدير كإخطار من

 .عملية التصديق طبي فيال الحكم في تستخدم وأشياء أخرى قد األعراض
  

  . (ضيقة المجال) وقالوا بأنهاكان هناك العديد من األشخاص الذين انتقدوا المعايير التي يتم من خاللها اعتماد المرضى  (مالحظة)

  
)  1978في سنة  104(عمالً بالقانون رقم  1979في عام ا يتعلق بتسهيل عمل شهادة لمرض ميناماتا طبقت اإلجراءات المؤقته فيم

قُرر وقد  .بشكل متزايد من قبل المتقدمين تردوذلك لتوسيع امكانية استيعاب الشهادات المقدمة وتسهيل التعامل معها بعد أن أصبحت 
  .الحكومة الوطنية من قبل 1996 ولخالل شهر ايل المسجلة بعض الطلبات تتم معالجة أن
  

 فى مقاطعة 491كوماموتو٬ و في مقاطعة 1784(  2977هو  2013  أيار كان العدد اإلجمالي للمرضى المعتمدين في نهاية
كاجوشيما  فى مقاطعة 130كوماموتو٬ و في مقاطعة 330(  646نيجاتا) حيث أن عدد األحياء منهم  فى مقاطعة 702كاجوشيما ٬ و

  نيجاتا). فى مقاطعة ٬186 و
  

ين تطالبان بإبطال قرار الحكومة الذي يقتضي في القضيتين اللت 2013عام نيسان  16وفي الوقت ذاته قررت المحكمة العليا في 
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وتم في إحدى الحاالت إبطال قرار الحكومة الذي  . المقدمة من قبل المدعين في ظل قانون التعويضات شهادة اإلعتمادرفض طلبات ب
 . أما الحالة الثانية فقد أعيد إحالتها للمحكمة العليا ضي برفض طلبات المتقدم وأجبر القضاء الحكومة بإعطاء شهادة اإلعتماد للمتقدميقت

٬ تعمل وزارة البيئة حالياً  . واستجابة لما سبق (بعد هذا القرار منح محافظ كوماموتو الشهادة لكل من المدعيين في القضيتين السابقتين)
   .  ى ترسيخ اإلعتبار الشامل والذي نادت به المحكمة العليا كونه من المكونات الجوهرية في عملية اإلعتمادعل
  

  لتشيسو الدعم تقديم  )4(
جعل  الوضعوهذا وزيادة عدد المرضى المعتمدين ٬  أعدادهم تم رفض العديد من المتقدمين للحصول على اإلعتماد وذلك نظراً لتزايد

 هذا واعتمدتالتجارية .  على األرباح التي تستند فقط التعويضات اتفاق المنصوص عليها في التعويضات دفع سوتشي من الصعب على
 دفع تعويضات نع عاجزة من أن تصبح تشيسو وذلك لمنعهال تقديم الدعم المالي يهدف إلى مشروع 1978كوماموتو في عام حكومة 

حيث أن  ٬لدفع التعويضات المذكورة وذلك تشيسو لــ قرض إعطاء  المشروعيتضمن هذا ونقدي. ال تدفقال مشكلة بسبب المرضى
البرنامج هذا . وصلت قيمة السندات الصادرة تحت اسم (متعلقة بالمحافظة) محليةمن خالل سندات تصدراألموال األصلية لهذا القرض 

  بليون ين. 226حوالي 
  

 خالل المصروفة زيادة األموال بعد 2000الوزراء في شباط من عام من قبل مجلس  لتشيسوالمقدم  برنامج الدعم المالي أوقف
مجلس الوزراء عام  اتفاقباسم " القرار المشار إليه(" 2000ابتداء من السنة المالية  لتشيسولدعم ا اجراءات" المحليةالسندات 

لدفع تعويضات األموال حتاجت بدايًة أن تشيسو ا حيثعن سابقه اختالفاً جذرياً  ختلفاوصدر البرنامج الحديث الذي "). 2000
واآلن تستطيع (بعد استخدامها للمعونة المالية من الحساب العام للحكومة الوطنية وأموال الدعم المادي للحكومات المحلية *) المرضى 

 لدعم الحكوميلليون ين ب 65.4حوالي  بموجب الترتيبات الجديدة ٬ تم سداد . حكومةلا إلىقرض القيمة من ارباحها الحالية سداد نفس 
 . 2012في نهاية السنة المالية  بليون ين للحكومات المحلية 16.3 و العام
  

خاصة لسداد القروض المقدمة من  محليةصدرت سندات المحلية من قبل الحكومة الوطنية :  للحكومات المقدمة إجراءات الدعم المادي (مالحظة)*

٬ وبالنظر إلى األموال الالزمة لسداد الفوائد وأصل هذه السندات الخاصة المعطاة لحكومة  تشيسومقاطعة كوماموتو إلى المحلية لحكومة ال

 الحكومة الوطنية. قبل خاصة منالهذه السندات  دفع تم ٬ جزء من الضرائب الوطنية المخصصة لحكومات المحافظاتهو المحافظات 

  
  1995التسوية السياسية في عام 

  تسوية السياسيةاألحداث التي أدت إلى ال )1(
بعد أن استمر تكرار تقديم الطلبات من أجل االعتماد تحت قانون  ةريميناماتا قضية اجتماعية كبصنعت األضرار الناجمة عن مرض 

وأشار التقرير الذي أعده المجلس المركزي لمكافحة التلوث البيئي إلى أن ورفع الدعاوى القضائية لتعويض األضرار. ٬ التعويض 
واستندت هذه  ت المستقبلية المرغوبة للتعامل مع مرض ميناماتا" تستوجب اتخاذ تدابير إدارية لمعالجة المشاكل الصحية."االجراءا

سيما وقد (التوصية على حقيقة أن بعض الناس المحليين الذين كان لديهم قلق ناجم عن تشخيص ذاتي ألعراض تشبه مرض ميناماتا 
تعرض  حدوث جماع علىتم اإل ٬ لذا من جهة أخرى مرض ميناماتابولم يعتمدوا كمصابين  )الحظوا حالة مصابين مرض ميناماتا

 . كن بدرجات مختلفةلو لميثيل الزئبق القطنين في مناطق مرض ميناماتالجميع 
  

صدر دفتر  نظام العالج الطبي حيث: (أ) بهذا الخصوص خطتينقدم البرنامج الشامل لمعالجة مرض ميناماتا رداً على هذا التقرير 
أعراض مرض  أهم (والذي يعتبر منطرافهم الحسية المحيطية السائد أل ضطراباالالذين يعانون من  لألشخاص العالج الطبيخاص ب

ميناماتا) حيث يدفع جزء ذاتي من قبل المريض من أجل تكاليف العالج الطبي جنبا إلى جنب مع الدفع المكتسب من الرعاية الطبية 
تشمل الفحوصات طبية للسكان و). (ب) خطة الرعاية الصحية 1995إلى مارس  1992د (فترة التطبيق : نيسان وغيرها من الفوائ

  المحليين وغيرها من األنشطة.
  

تم رفضها بعد  التيومرض ميناماتا حيث كان هناك العديد من الدعاوى القضائية بوالبلبلة فيما يتعلق بالحالة المحيطة  الخالفاستمر 
تسوية ودية القيام ب نية للخروج من المأزق وتسهيل وجود معوبموجب قانون التعويض.  لمريضل مصدق اعتماد على صولحالتقدم لل
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والحزب الجديد  االشتراكي الياباني الحزبو٬  األحزاب الثالثة الحاكمة (الحزب الليبرالي الديمقراطي تستمع٬ ا بين األطراف المعنية
للتوصل إلى تسوية كاملة ونهائية في  حلطرح  ثم المحافظات المعنيةحكومة الوطنية و ةن الحكومإلى آراء م) Sakigake ساكيجاكا

كل من تمت الموافقة على هذا االقتراح حيث وقع اتفاق لتسوية النزاع بين  من العام نفسه كانون األولبحلول و. 1995 ايلول
 . دنكو)شوا  و تشيسومجموعات الضحايا والشركات المعنية (

  
  1995 عام في السياسية للتسوية العريضة لخطوطا )2(
ثالثة عناصر رئيسية تهدف إلى تسوية كل الخالفات حول مرض  1995التسوية السياسية التي تم التوصل إليها في عام  ضمنتت

تطلبات معينة ٬ مللكل شخص تلبية  مليون ين 2.6دفع مبلغ مقطوع من  (أ)وكانت هذه العناصر  شكل سريع وكامل ونهائي .ميناماتا ب
ع مبلغ دفكذلك ٬ و أعراض مرض ميناماتاأهم  والذي يعتبر أحدطرافهم الحسية المحيطية ألمثل الذين يعانون من االضطراب السائد 

لمجموعة  دنكو شوامليون ين من قبل  440و إلى خمس مجموعات بليون ين من قبل تشيسو  4.94( إضافي لمجموعات من المرضى
وكذلك حكومات المقاطعات المعنية واصدار دفتر  بير عن األسف أو موقف مسؤول من جانب الحكومة الوطنيةالتع. (ب) واحدة)

بموجب  من خاللها المريض الرعاية الطبية وغيرها من الفوائد التي يعفىبدل الرعاية الطبية فضال عن دفع تكاليف العالج الطبي و
  تدابير اإلغاثة. واالدعاوى القضائية من قبل أولئك قبل وتتضمن (ج) إنهاء النزاعات. أعاله (أ)الفقرة 

  
دفتر  ممكنه من خاللكون تة حديث فحوصات شملأعاله لت خاصة في مجال تأهيل الناس المذكورين في الفقرة (أ)المساعدة الزيادة 

وقد  .والمذكوريين سابقاً  الطبيألشخاص الحاصلين هذه األهلية باستخدام دفتر العالج ليضاف هؤالء األشخاص إلى الرعاية الطبية 
. وحتى المريضشهادة لحصول على المقدمة من قبل البعض لطلبات اإلغاثة  العديد منرفض  المساعدات هوهذه زيادة  كان السبب في

قبل تأثير من أي حقيقة أن رفض طلباتهم بموجب قانون التعويض ال يعني بالضرورة عدم وجود ل مينفهتميكون أصحاب تلك الطلبات 
 في كل حالة. يةعلى مستوى االحتماليعتمد ميناماتا  مرضتشخيص  وذلك ألن الزئبق ميثيل

  
إلى (استصدار دفتر الرعاية الصحية الذي يدفع تكاليف العالج الطبي  الحكومة الوطنية وحكومة المحافظاتمن تطلبت التسوية أيضا 

  عصبية .األعراض نفس األ يعانون منو ية الطبيةعلى دفتر الرعا للحصولإلى األشخاص الغير مؤهلين  )حد ما
  
  1995 عام في عليها المتفق السياسية التسوية تنفيذ  )3(

وذلك بناءاً على موافقة جميع األطراف المعنية   1995وافق مجلس الوزراء على اجراءات التعامل مع مرض ميناماتا في كانون األول 
  فظات التدابير التالية.الحكومة الوطنية وحكومة المحا من وقد نفذت كل

  
وحتى تموز من العام نفسه. تم العثور  1996قبول الطلبات في إطار برنامج الرعاية الطبية الشاملة في كانون الثاني  اراستمر -1

شخص مؤهلين للحصول على دفتر الرعاية الطبية (على سبيل المثال مؤهلين للحصول على مبلغ  11152خالل هذه الفترة على 
شخص تكون  1222دفع الرعاية الطبية ٬ والدعم للجزئي لدفع من تكلفة العالج الطبي) . في حين تم العثور على مقطوع ٬ و

  مؤهلين للحصول على دفتر الرعاية الصحية (على سبيل المثال مؤهلين للحصول الدعم للجزئي لدفع من تكلفة العالج الطبي) .
من قبل تشيسو نفسها وذلك بقرار من حكومة  سدد الحقاً فوعات إضافية لتتشيسو عن طريق مبالغ مقطوعة ودلـ الدعم  تقديم -2

٪ تقدم من سندات  15٪ من خالل دعم الحكومة الوطنية والباقي  85مقاطعة كوماموتو. (تقدم المساهمة األكبر من هذه اإلعانة 
س الوزراء على تحرير تشيسو من بليون ين إعانة من الحكومة الوطنية ٬ وافق مجل 27المحافظات. وبنفس الخصوص حوالي 

 . عن طريق جعلها غيرملتزمة بسداد قسم اعانة الدعم الحكومي) 2000هذا القرض في عام  جزء من التزامها بسداد
 

من المدعين  10بعد تنفيذ هذه التدابير بناءاً على موافقة مجلس الوزراء من قبل الحكومات الوطنية والمحافظات المعنية ٬ سحب 
  . دعوى مرض ميناماتا كانساي بدون تسوية وبقيت 1996القضائية للحصول على تعويض األضرار وذلك أيار هم يدعاو
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  دمين المنتظرينقالتغير في عدد المت 5شكل 
 للحصول على شهادات اعتماد لمرض ميناماتا 

  (مالحظة) هذه أرقام لعدد الطلبات المعلقة
  2012حتى نهاية تموز من عام 

 المصدر : وزارة البيئة

  تعويضات األضرار القضائية
وهما الدعوى الثانية لكوماموتو (في  ٬ كوماموتوونيجاتا  لدعوتين األوليتين في كل منرفعت دعوتان للتعويض عن األضرار بعد ا

في حق الصادرة وأيدت األحكام  .1995ا بعد التسوية السياسية في عام م) لم يتم اصدار الحكم به2004() ودعوى كانساي 1985
تعويض ) قانون التعويضات أساس اعتمدتها علىتم التي التصنيف معايير ضوء في (ضحايا مرض ميناماتا أولئك لم يصنفوا ك

في إطار قانون التعويض كانت  التي وجهة نظر مختلفة عن تلك منللشخص الواحد  مليون ين 10و  4األضرار التي تتراوح بين 
 . )1977(معايير 

  
 التدابير التي تم اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا بشأن قضية كانساي

تشرين  15أصدرت المحكمة العليا حكمها في دعوى كانساي في 
الصابة شخصا تعرضوا ل 51تعويض لـ باعطاء  2004األول 

نظر  ةميثيل الزئبق ولكن من وجهبناجمة عن تسمم ضرار الباأل
مختلفة عن تلك المتضمنة في قانون التعويضات . وتضمن الحكم 
دفع ربع التعويض من قبل الحكومة الوطنية وحكومة مقاطعة 

هما في منع حدوث لكوماموتو المسؤوالن بالتضامن عن فش
شاركة مرض ميناماتا دافعاً بذلك الحكومات المسؤولة للم وتفشي

. وبعد اصدار هذا الحكم من قبل مع تشيسو في دفع التعويضات
ادة وذلك للحصول حالمحكمة العليا ازداد عدد المتقدمين زيادة 

على شهادة وضع المريض المعتمدة على أساس قانون 
صحيح  لالتعويضات وهذا ما خلق تغيرات سياسية للتعامل بشك

  ) .5مع المتقدمين (شكل :
  

نفس اليوم الذي أصدرت المحكمة له ببيان في ئة صرح وزير البي
العليا حكمها قال فيه "نحن آسفون حقا لعدم منع انتشار 

  من آالم مبرحة تفوق الوصف ".لسنوات عديدة ر... وأود أن أعرب عن خالص اعتذاري للكثيرين الذين عانوا اضراأل
 
  2005 نيسان في والمعلنة ميناماتا لمرض المضادة قبليةتالمس التدابير) 1(

لمواصلة تحسين العالج الطبي  وذلكالمضادة لمرض ميناماتا المستقبلية التدابير  2005نيسان  7في  MOEأعلنت وزارة البيئة 
العيش في المجتمع  منواحداث التجديد واإلصالح في المناطق المتضررة من جراء مرض ميناماتا فضالً عن تمكين جميع الضحايا 

٬  2006لمرض في عام لالعتراف الرسمي با 50الـ للذكرى  استعدادها :في بنودهاالوثيقة السياسة  احتوت هذهوقد  ٬قلق  أي دونب
 .2004وحكم المحكمة العليا في دعوى كانساي عام ٬  1995فتح الطريق أمام تسوية سياسية في عام و

  إعادة فتح وتوسيع برنامج العالج الطبي الشامل ) أ(
من وجهة نظر بيئية لتسهيل كان ذلك  بالتعاون مع حكومات المقاطعات المعنية ج الطبيبرنامج شامل للعالتم تطبيق 

تنفيذ البرنامج  أثناءصعبة التي ظهرت في القضايا وجود عدد من التقدم المرضى بالعمر ول كنتيجةاإلدارة الصحية 
لتصبح على وجه الخصوص ية فيما يتعلق بدفتر الرعاية الصح تغطية الجزء الذاتي وقد قررت الحكومة السابق.

 2005تشرين االول  13وتبعا لذلك ٬ فقد اعيد فتح مسألة تسهيل وتلقي الطلبات في  النفقات الطبية مدفوعًة بالكامل.
(تم إغالق هذه التسهيالت في نهاية تموز منه صحية وزيادة امكانية االستفادة الرعاية لل جديد وذلك الصدار دفتر

2010.(  
نهاية تموز وفي (األحياء) الذين شملهم هذا البرنامج من أجل الحصول على دفتر الرعاية الطبية  أصبح عدد الناس

أما اإلصدارات الجديدة لدفتر الرعاية  ٬ 28856وأما الذين شملهم دفتر الرعاية الصحية  ٬ 7262هو  2010
 صا.شخ 28369الصحية بعد اعادة فتح مسألة التسهيالت المذكورة أعاله فكان العدد 

  مبادرات جديدة لخدمة المجتمعات المحلية ) ب(
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متضمنًة بذلك (أ) تعزيز الرعاية الصحية  2006بدأت مبادرات جديدة لخدمة المجتمعات المحلية في السنة المالية 
(ب) دعم األنشطة االجتماعية للمرضى الذين . وتدابير الرعاية االجتماعية في مواجهة شيخوخة الضحايا وأسرهم

  رجة مرضية ثانوية خالل المرحلة الجنينية أوغيرهم من ضحايا مرض ميناماتا.حصلوا على د
 

  2009 تموز باإلغاثة خاص قانون) 2(
شخص بشهادات اعتماد في ظل قانون  8282طالب  2010وفي نهاية عام تموز عام  2004وبعد قرار المحكمة العليا في عام 

د حكومة محافظة كوماموتو للتعويض عن األضرار (معظم هؤالء هم شخص قضايا ضد تشيسو وكذلك ض 2806التعويضات ورفع 
   من المعتمدين في ظل قانون التعويضات).

  
بدأت الحكومة عملية وضع تدابير إغاثة جديدة ملموسة و تم اتخاذ تدابير إغاثة جديدة استجابًة للمطالب المتزايد من قبل الناس ٬وهكذا 

إصدار وتطبيق قانون متعلق بتدابير اإلغاثة الخاصة بضحايا مرض ميناماتا وايجاد حل لمشكلة لضحايا مرض ميناماتا ٬ مما أدى إلى 
بناء على اتفاق تم  2009حيث سمي بـ "قانون اإلغاثة الخاصة") وكان ذلك في تموز  2009لسنة  81مرض ميناماتا (القانون رقم 

 يبرالى وحزب كوميتو.التوصل اليه من قبل الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطى الل
  

يهدف قانون اإلغاثة الخاصة الى تسوية نهائيًة لمشكلة مرض ميناماتا ٬ بما في ذلك إنهاء النزاعات في مختلف المناطق وحماية البيئة 
ال  وخلق مجتمع يستطيع الناس العيش فيه مرتاحين البال. يهدف القانون إلى تحقيق ذلك من خالل نظام قانوني يميز الناس الذين

يستوفون معايير االعتماد وفقا لقانون التعويض ولكنهم ما يزالون بحاجة إلى إغاثة كضحايا لمرض ميناماتا فيوفرها لهم . وبشكل أدق 
كما وينص على ضرورة توفير اإلغاثة لجميع الناس  ٬ ٬ يشير القانون إلى مبادئ من أجل توفير اإلغاثة وحل لمشكلة مرض ميناماتا

يتلقوا اإلغاثة وذلك من خالل وضع سياسة لتنفيذ تدابير التخفيف وتنفيذ المبادرات الرامية وإيجاد حل لمشكلة مرض الذين يجب أن 
ميناماتا (تنفيذ تدابير التخفيف والتيسير في التصرف فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لحصول المصابين بمرض ميناماتا على شهادة 

المحيطة بمرض ميناماتا). يطالب القانون أيضا بمراجعة وضع الشركات المخالفة والمسيئة  معتمدة والوصول إلى تسوية للنزاعات
  والتي ما برحت تتلقى المساعدات العامة لذلك يجب أن يتم تمويل اإلغاثة من قبل هذه الشركات المخالفة.

 
  2010 نيسان اإلغاثة تدابير سياسة تطبيق  بشأن الوزراء مجلس قرار) 3(
ات التسوية مع بعض الجماعات التي كانت قد رفعت دعوى في وقت سابق بعد سن قانون اإلغاثة الخاصة. وقد قبل كل قدت محادثعُ 

وتم التوصل التفاق مبدئي  2010دعى عليهم الرأي المطروح الذي أُعرب عنه في محكمة مقاطعة كوماموتو في آذار دعين والمُ من المُ 
ثل في محكمة مقاطعة نيجاتا في تشرين االول ٬ وكذلك في محكمة مقاطعة كل من أوساكا لتسوية ودية (تم التوصل إلى اتفاق مما

  وطوكيو في تشرين الثاني من العام نفسه.) .
  

) تنفيذ السياسة العامة لتدابير اإلغاثة المنصوص عليها في قانون اإلغاثة الخاصة. 2010قرر مجلس الوزراء في الوقت نفسه (نيسان 
مستلزمات الناس في المستحقين لتدابير اإلغاثة وطريقة الحكم وفترة التطبيق بغية تسهيل اإلغاثة لصالح ضحايا  توضح هذه السياسة

مليون ين) للشخص الواحد وكذلك دفع 2.1(أ) يتوجب على تشيسو وغيرها دفع مبلغ مقطوع ( همرض ميناماتا. وتنص أيضا على أن
ب) يتوجب على للحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات المعنية دفع تكلفة الرعاية بليون ين) لثالث مجموعات ( 3.15مبلغ إضافي (

الصحية وبدل الرعاية الطبية وغيرها من الفوائد حيث يطبق ذلك على كل شخص يستحق تلقي المبلغ المقطوع المشار إليها في الفقرة 
يناماتا الذين لديهم اضطراب حسي ليس بالمستوى (أ) أعاله. (ج) يجب الحكومة الوطنية أن تصدر دفتر رعاية لمرضى مرض م

السيء الذي يصل لألشخاص المؤهليين للحصول على المبلغ المقطوع والذين يعانون من أعراض شديدة لمرض ميناماتا ٬ وكمثال 
موعات المدعين على ذلك التنميل واإلرتجاف. إن عناصر اإلغاثة هذه هي نفسها تقريبا التي تم التوصل إليها في االتفاق مع مج

 األساسية .
  

ُتظهر هذه السياسة بوضوح على أن المؤسسات المعنية والحكومة الوطنية وحكومة مقاطعة كوماموتو ُيبدون اعتذاراتهم لجميع ضحايا 
وث والبح  مرض ميناماتا بالقرب من خليج ميناماتا وفي حوض نهرأجانوا ويستغلون أقرب فرصة مناسبة لتنمية المجتمعات المحلية
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 فضال عن التعاون الدولي لمرض ميناماتا. بذلك المتعلقة
 ٬الصلوات في هذه الذكرى وقدم  2010 أيار 1ميناماتا في يوم  مرض ضحايا هاتوياما مراسم إحياء ذكرى رئيس الوزراء حضر

األشخاص المعتمدين بدأ و ٬ إلغاثةا طلباتبقبول  نفسه تم البدءوفي اليوم  )2الملحق  بهذا الفعل (انظر يقوم وزراءللأول رئيس كان و
بالتأكيد على وجود جميع األشخاص المؤهلين قانون اإلغاثة الخاص  يقتضي . 2010في أكتوبر  مبلغ المقطوعال الحصول على

إلجراءات اإلغاثة في غضون ثالثة أعوام من بداية عملية اإلغاثة. وللتأكد من عدم وجود أشخاص مؤهلين ال يعلمون بإجراءات 
نطاق واسع على مدى عامين على لنشر المعلومات  على إطالق مبادراتعملت الحكومة  ٬غاثة أو يعانون من صعوبة تقديم الطلباتاإل

طلبات للحصول على  16824طلبات للدفع على دفعة واحدة و  48327(بعد تلقي  2012قبول الطلبات في وثالثة أشهر. تم إنتهاء 
ميناماتا عوضا عن دفتر العناية الصحية في المحافظات الثالث) ومازال فحص التأهيل جارياً حتى دفتر العناية الخاص بضحايا مرض 

  اآلن.
  

                                                                                                  الجهود المبذولة لمعالجة التلوث البيئي
  .بما في ذلك التلوث السمك والمحار٬ الجهود الرامية لمعالجة البيئة الملوثة  المقطع التالي يصف العديد من

  
  تجريف الرواسب الملوثة

توقفت عملية تصنيع األسيتالديهيد بمحطة كانت قد ٬ في حين 1968توقف إنتاج األسيتالديهيد من محطة تشيسو ميناماتا في أيار 
 .1965وقبل االعتراف الرسمي بوجود مرض ميناماتا في نيجاتا في أيار  1965في شوا دنكو في كانون الثاني  Kanose كانسو 

  
سوف تختفي  ميناماتا تؤدي إلى احداث مرضالتي ميثيل الزئبق التعرض ل كمية أن مرفقا بحظر الصيد التصنيعية العمليةايقاف يعني و

 تصريف إيقاف على الرغم من أنه تمو ٬ نهرلا في حوض 1966عام ٬ وعلى أبعد تقدير  ميناماتا خليج محيط يف 1969عام  في
 إال أن مخلفات الزئبق المترسبة في قعر المياه قد تؤدي إلى تلوث المياه والحياة البحرية ولذلك من الضروري ميثيل الزئبق مركب
  .بكمية كبيرة هناك الزئبق ترسبوذلك ل نقطة التصريف المياه القريبة من القاع في رواسبإزالة 

  
الرسوبيات  من 3م مليون 1.5كوماموتو نحو  كومة مقاطعةجرفت ح

هكتار من  58استصلح  تم حيث 1990إلى  1977في الفترة من 
 القيمة المرجعية أعلى من الزئبق تركيزفيها  ظهراألراضي التي 

٬ وقد جمعت الرواسب وتم ) المليونبجزء  25( إلزالةل المستوجبة
بالمدفوعات  على مرسوم متعلق اعتمدت هذه العمليةاإلغالق عليها. 

 (القانون المسببين له من قبلالتلوث  منعأعمال تكاليف  دفع من أجل
القواعد التي يتم ينص هذا القانون  ) حيث1970لسنة  133رقم 

بموجبها تحديد تكاليف منع التلوث التي تتحملها الشركات في 
 ٬ يةالمشاريع الحكومية التي تتعهدها الحكومة المركزية والمحل

حكومة مقاطعة الوطنية ووالحكومة دفعت التكاليف كل من تشيسو و
بليون ين من تشيسو و  30كوماموتو. كان المبلغ الفعلي للمساهمة 

كوماموتو. وأجريت أيضاً عمليات تجريف في كل من ميناء صيد ماروشيما حكومة مقاطعة الوطنية والحكومة بليون من  9
Marushima Fishing Port هاّكن  - ماروشيما وقناةMarushima-Hyakken Canal .  

 
مياه  مصرف القريبة من في المواقع الحاوية على الزئبق لرواسبا تجريف تكاليف 1976عام  نيجاتا محافظة يف دينكو شوادفعت 

  .إلزالةل المستوجبة القيمة المرجعية أعلى منإلى  الزئبق تركيزفيها ارتفع  حيث مصنعلل الصرف الصحي
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 موقع دفن النفايات في خليج ميناماتا
 تصوير متحف بلدية مرض ميناماتا

Shiosai-no-hiroba

Mizudori-no-ike

Shinsui-ryokuchi

Hana-no-sato

تشيكورين إين

Misyo-no-mori Shiosai-no-hirobaMisyo-no-mori

Shinsui-ryokuchi

Shiosai-no-hirobaMisyo-no-mori

Mizudori-no-ike

Shinsui-ryokuchi

Shiosai-no-hirobaMisyo-no-mori

هانا نو ساتو

ميزودوري نو إكي

شينسوي ريوكوتشي

مس يو نو موريشيوساي نو هيروبا
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. تركيب شبكات التقسيم6شكل    
1977تشرين األول 1  

 المصدر وزارة البيئة

  تدابير المتعلقة بالصيدال
  العزل أو يمقسالت شبكات تركيب) 1(

. ومع  ).6 (الشكل ميناماتا خليج داخل الملوثة األسماك الحتواء ميقستشبكات  تثبيتب1974في عام  كوماموتوقامت حكومة مقاطعة 
انخفضت بعد أن  1997في عام  تقسيم هذهالشبكات  وأزيلت إعالنا بأمان خليج ميناماتا محافظ كوماموتو أصدرتحسن البيئة البحرية 

 الزئبق إجمالي ومعدالت ميثيل الزئبق معدالتكانت قيم المنع المشروطة ( إلى ما تحت األسماكسبعة أنواع من  الزئبق في مستويات
   سنوات متتالية على التوالي) ولمدة ثالث جزء في المليون 0.4إلى  0.3 ألسماكل

  
  كاألسما صيد على قيود فرض) 2(

 السمك ميناماتا حول أن أكل خليجبدأت الشكوك بين السكان في محيط 
) ولهذا 1956ميناماتا (عام  مرضفي  سببالهو  المحلي والمحار
كوماموتو توجيهاً يقضي باالمتناع الطوعي عن  حكومة مقاطعة أصدرت

والمحار القادم من خليج ميناماتا وكذلك طلبت من الصيادين  تناول السمك
 الطوعي التقييداعتمد هذا  ميناماتا. خليج داخل من الصيد طوعا عاالمتنا

 التعويض على اساس اتفاق الصيدوحظر  ضبط النفس ذاتيا علىلصيد ل
التي يتم  ألسماك والمحاراإلجبارية ال لصيادي األسماك وصفقات الشراء

 1997 حتى أكتوبر استمرت هذه الحال ٬بشكل متقطع و محليا صيدها
تشيسو  دفعت.  ميناماتا في خليجالموجودة  الشباكجميع  لةتمت إزا حيث

 .وقت آلخر من وغيرها خالل هذه الفترة تعويض األسماك
  

 الصيادين نيجاتا أنشطة الصيد المتعلقة بتعاونيات حكومة مقاطعةنظمت 
 عن أكل يقضي باالمتناع نهر أجانو وأصدرت توجيه للسكان المحليين في

محليا ٬ وخالل هذه الفترة تم دفع  تم صيدهااألسماك والمحار التي ي
  دينكو. تعويض صيد األسماك من قبل شوا

  
  حالة التلوثاستقرار 

لنوعية المياه والرواسب واألسماك أجريت مراقبة مستمرة ومنتظمة 
وتم التأكيد على أن البيئة  ونهر أجانو . ميناماتا في خليجالموجودة في 

  مستدامة في حالة مقبول بها.
  
من   يأجروفقاً ألحدث المعلومات التي ظهرت نتيجة المسح الذي و

ووجدت  2011عام  خليج ميناماتا في كوماموتو حكومة مقاطعةقبل 
لعام افي نفسه كان الحال ٬ كما مناسبة ومالئمة  فيه أن البيئة البحرية

البيئية  النوعية الفائت. وبدقة أكثر فإن نوعية المياه مطابقة للقيم
ميلي جرام/  0.0005(اجمالي قياس الزئبق أقل أو يساوي  القياسية

٬ ) alkylmercuricوكذلك صفر بالنسبة لمركبات ألكيل الزئبق ليتر 
مطابقة للقيم البيئية وكذلك رواسب القاع واألسماك هي األخرى 

 مماثل في العام السابق من قبل حكومة مسحأجري القياسية . 
وهو ما يدل  القياسيةمطابقة للقيم البيئية ورواسب القاع حيث وجد أنها أيضاً  جودة المياه ى مستوىعل في نهر أجانو نيجاتا محافظات
 .مواتية  بيئة النهرعلى أن 

  
 مطابقة أيضاً.في محافظة كوماموتو  الذي أجري مسح مستوى الزئبق القياسية فيلقيم النوعية البيئية كانت ا ٬ فقدوباإلضافة إلى ذلك

 
  انتعاش خليج ميناماتا

 ماكوتو موريشيتاتصوير: 
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 التيعلى المياه الجوفية والمياه البحرية المحيطة بمنطقة  "هاتشيمان بول" التي تعرضت لطرح األسيتألدهيد و المسح أجري وكان قد
  أصبحت معظمها اآلن منطقة برية .

  
اقبة لمر اتخاذ التدابير المناسبة في هذه المواقع وكذلكاألسماك والرواسب ونوعية المياه الفحص الدوري المنتظم ل المهم مواصلة من

  . المستصلحة األراضي تفتيش٬ مثل  ميناماتا خليجب السالمة فيما يتعلق
  
  
                                                                                  اصدار الدروس القيمةالمجتمعات المحلية و نعاشإ

 سالمة والتحقق من ملوثةال منطقةلل ستصالح الصحيبعد اال اضيفي الم كما كان اليوم جمالها الطبيعي ميناماتا منطقة استعادت
في منطقة  للمرض سلبي الكبيرال رثاإل واإلستفادة من لتنمية المجتمع المحلي متضافرة ُبذلت جهودو ر.والمحا األسماك المحلية

  .تركة إيجابية إلىوتحوله  ميناماتا
  

 مستوى الرعاية الصحية إلى تحسين اتمبادرالهذه  احدى تهدف  .منطقةال في الجارية حالياً  بعض المبادرات هذا القسم يصف
تهدف مبادرة و  .البال مرتاحي يستطيعوا قضاء حياتهمل السكان المحليينمجمل وأسرهم المسنين و لضحايال والرعاية االجتماعية

 لوجود نتيجة المحلي المجتمع وإنهيار ضحاياضد ال التمييز الناجم عن االرهاق حالة والتغلب على المجتمع المحلي تنشيط إلى أخرى
  شتركة صغيرة .م في بلدة والمجني عليهم الجاني خليط من

  
  البيئة في ميناماتا إنعاشمشروع إلعادة 

إضطرار تعايش الملوث وهؤالء الذين تأثروا  كان يعنيتشيسو الشركة التي دعمت اإلقتصاد المحلي  بسببإن حقيقة أن التلوث حصل 
. إن هذه  بين جميع أفراد المجتمع التعامل مع مسألة مرض ميناماتا بشكل متماثل مما يصعب ٬ إلى جانب بعضهم البعضبالتلوث 

القضية مزقت الحكومة المحلية والمرضى وبقية أفراد المجتمع وأصبح كما لو كان المجتمع بأكمله مريضاً. وأصبحت مدينة ميناماتا 
جعلتهم يخجلون من أهالي ميناماتا كان ينظر بها إلى  السلبية التي النظرة . إنان أنحاء اليابان بالنسبة لسك " يجب تفاديه " مكانا

من أهالي ميناماتا ٬ وكما تعرض تالميذ مدرستها الثانوية إلى المضايقة خالل رحلتهم المدرسية ٬ وباإلضافة إلى ذلك  أنهمباإلعتراف 
  المصنعة في ميناماتا .  أثرت هذه الحادثة سلباً على مبيعات المنتجات

  
إدارة مشروع إعادة إعمار البيئة وذلك بين عامي نظراً لهذه الظروف ٬ أخذت كل من محافظة كوماموتو ومدينة ميناماتا على عاتقها 

اجهة حيث كان يهدف إلى إعادة أواصر المودة بين أفراد المجتمع . عندما بدأ المشروع تردد أفراد المجتمع بشأن مو 1998و  1990
مرض ميناماتا . إال إنه ومع مضي الوقت كان للمشروع دور في نشر الوعي لدى الناس فيما يخص إعادة إنعاش ميناماتا وأدى بدوره 
إلى تطور المشروع إلى مبادرة يقودها المواطنون . واجه كل من المرضى والمواطنون العاديون والحكومة وتشيسو مسألة مرض 

للترويج للفهم الصحيح للمرض ٬ وكذلك تشجيع التفاهم المتبادل بين مناسبات مختلفة اموا معاً بتنظيم ميناماتا وجها لوجه ٬ وق
المواطنين وقد عرفت هذه المبادرة بما يعرف بـ " موياي ناوشي " والتي تهدف إلعادة الصلة بين أفراد المجتمع . تشير كلمة " موياي 

ببعضها البعض وكذلك تشير إلى التعاون الذي يتم بين المجتمعات الزراعية . إن مبادرة "  " لـ " شبكة موياي " المستخدمة لربط السفن
  موياي ناوشي " تمثل المبادرة لمواجهة قضية ميناماتا وجها لوجه والتعاون على الحوار إلعادة إنعاش المجتمع .

  
مه بـ " تنمية مجتمع يقدر البيئة والصحة والحالة أعلن مجمع مدينة ميناماتا من خالل عمل مشروع إعادة إعمار البيئة التزا  

تشرين الثاني من نفس العام أول بلدية في اليابان تعلن ترويجها لـ في أصبحت مدينة ميناماتا .  1992اإلجتماعية " وذلك في حزيران 
  " تنمية مدينة ذات نموذج بيئي " . 

  
  1995في عام  السياسية التسوية

التي و ميناماتا مرض ضحايا هي احياء الذكرى السنوية لتأبين " Moyai-naoshi ناوشي- "موياي لمبادرةالنتائج اإليجابية  أحد 
 ميناماتا بعقد مثل هذه االحتفاليات مرضب المختلفة ذات الصلةالمنظمات  وفي الوقت نفسه قامت .1992عام أيار  1عقدت ابتداءاً من 
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  .بيئيال سترشادلإلالمعلومات وجوالت دراسية  تولوحا لصور الفوتوغرافيةا عرض بشكل مستقل مثل
  

 ودعم تنشيط إلى تهدفالتي  األعمال التالية تنفيذاألنشطة إلى المبادرات و بناءاً على هذه 1995في عام  تسوية السياسيةال قادت
  المجتمعات المحلية:

  
 الروابط بين على اصالح عمللمحلية في التبادالت والخدمات االجتماعية اكقاعدة لل التي تعمل ناوشي- يمويا مراكز أقامت -1

 ميناماتا بلديةوحكومة  كوماموتو وحكومة مقاطعة من قبل الحكومة الوطنية مشتركة في ثالثة أماكن السكان المحليين
  . Ashikitaحكومة بلدية أشيكاتا و

 1996ميناماتا ( من مرض لمستفادةوالدروس ا الخبرات لنقل إلى البلدان الناميةل ممثلي البعثات برنامج من خال تم تطبيق -2
 ٬ في اليابان والطالب للمعلمين ميناماتا مرضحول  لنشر المعرفة 2003عام بدءاً من  برنامج آخر أيضاً  ُنفذ٬ و)2002 –

 .في اليابان النامية للتدريب الحكوميين من البلدانلمسؤولين إضافة إلى دعوات موجهة ل
 إضافة مع 1996عام  في 1978في تشرين األول  ميناماتا في مدينة الذي أنشئ ماتامينا لمرض المعهد الوطني أعيد تنظيم -3

التحقيقات الطبيعية والعلوم العلوم االجتماعية وتضمنت نشاطات هذا المركز و٬ والعلوم البيئية  للشؤون الدولية جديدة وزارة
 لبحوثا نظام دعمتم وعالوة على ذلك  .ماتامينا حول مرض بياناتوال المواد المرجعيةتوريد وترتيب و جمعاألبحاث وو
 مشكلة تلوث البلدان التي ظهرت فيها الباحثين إلى إيفاد:  مثل النطاق واسعةال باإلضافة إلى األنشطة دولي في المركزال

  .الدولية الندوات استضافةو٬  الباحثين األجانب مع البحث تواصلو٬  الزئبق
  

  2010وقرار مجلس الوزراء في نيسان  2005من نيسان عام  "ناماتالمرض مي لدرء ية"التدابير المستقبل
من خالل مادعي بـ  1995في عام  رئيس الوزراءتسوية السياسية والبيان الذي أدلى به ال موافقة مجلس الوزراء فيل العمل وفقاً تم 
إلى  2010في عام مجلس الوزراء عوة ود 2005في عام  وزارة البيئةالتي أصدرتها ميناماتا" و التدابير المضادة بشأن مرض"

تمت معاينة تسوية النزاعات.  التعاون الدولي باإلضافة إلىو ميناماتا لمرض اليابانية الخبرات ونقل المحليةتنمية المجتمعات تنشيط و
 المستقبلية للمهام وطرحت توصيات٬  2005ميناماتا بدقة من قبل المجلس المسؤول عن مرض ميناماتا والمنشأ في  مرض مشكلة

مناطق انتشار هذا المكتب ب ٬ ُيعنى 2006ايلول  البيئية في وزارة البيئة في الفائدة لتحسين الدروس المستفادة. أُنشأ مكتب استنادا إلى
الرعاية االجتماعية ٬ فضال عن العالج الطبي و بدعممنظمات المختلفة المهتمة الحكومات المحلية وال والتعاون مع ميناماتا مرض

  .االحتياجات المحلية واستيعابللمرض  المناطق الخاضعة في ناوشي- مويايالتعاون مع مركز 
  
   والرعاية الطبي لعالجا دعم تدابير) 1(

 السكان المحليين ليتمكنوا من العيش مرتاحيميناماتا وأسرهم و مرض ضحايا شيخوخة المبادرات التالية لتأمينو األعمال تاستمر
  .البال 

  
الـ هوتو  عملية تحسينشمل تو ٬ ميناماتا الجنيني لمرضمرضى الذين يعانون من النمط االجتماعية لل م األنشطةلدع مبادرة -1

Hotto )٬ إجراء تسهيالت صحية متعددة الوظائف وبدراجات صغيرة في البيت  اليابانية)باللغة " باالرتياح اشعر" معنىب
 المنزلية ٬ خلق) ٬ والزيارات الرعاية االجتماعيةفي  اعتباري شخص(  Sakaeno-Moriموري -عن طريق ساكاينو

 لمرضىوتطوير التسهيالت  NPO ميناماتا مرض التعاون من قبل مركز خدمات الدعم االجتماعيإنشاء لحياة ول معنى
 ميناماتا بلدية حكومة من قبلتسهيالت صحية  ضبط٬  Meisuien في عائالتهمقضاء بعض الوقت مع وغيرها ل األجنة

 ميناماتا المعتمدين . مرض مصابي تيعابالس
 اإلعاقات الحركية منع مزيد من تدهورتحسين أو العصبية وتخفيف األعراض إعادة التأهيل ل تشمل :نموذجية مشروعات -2

في  ٬Tsunagi وبلدة  Goshoura, Amakusaفي المناطق النائية مثل مدينة ميثيل الزئبق الناتجة عن التعرض ل
 كاجوشيما . مقاطعة في ٬Nagashima وبلدة  Shishijimaوجزيرة  مقاطعة كوماموتو ٬

 في المحافظات ميناماتا مرضحول  للمشاورة مكاتب تشمل إنشاءوميناماتا  مرض لضحايا تدابير الرعاية لتعزيز مبادرة -3
 فى محافظة ضحايالل ومرافق الدعم الهيئات اإلدارية شبكة مننيجاتا) ٬ تطوير وكوماموتو٬ كاجوشيما ( الثالث المعنية
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على متن قارب  ميناماتا حول مرض دورة دراسية٬ ميناماتا  في مدينة Moyai مويايمهرجان الموسيقي ٬ كوماموتو 
 من قبل الحلقات الدراسيةرعاية للضحايا و الرعاية كتاب تجميع٬  Ashikita في بلدة أشيكيتا) إبحار سفينة( utaseأوتاسه 

 نيجاتا. بلدية وحكومة نيجاتا حكومة مقاطعة
 ميناماتا . مرض المعتمدين في منطقة وتشمل المرضى للمسنين: الحياة اليومية لدعم ميناماتا بلدية من حكومة مبادرة -4
 أنشطةتعزيز إلنشاء قواعد ل محافظة كوماموتو في )Amakusaأماكوسا (و بلديات ميناماتا حكومات من قبل مبادرة -5

 المذكورين . والضحايا السكان المحليين بين أيضا التبادالتو اماتامين مرض لدعم ضحايا السكان المحليين
مشروع ٬ تنفيذ  ميناماتا مرض إلعادة تأهيل ضحايا فرص توفير وتشمل :ميناماتا لمرض من قبل المعهد الوطني بادرةم -6

 باستخدام ميناماتا رضم تسببآلية  تحديدمساهمة بحثية ل المعنية ٬ في البلديات عصبيةالعراض األتخفيف لمنع و نموذجي
magnetoencephalogramme .  

  
  المحلية المجتمعات في) ناوشي- موياي( تسويةوال اإلنعاش تعزيز) 2(

ً للذكرى السنوية الـ  2006كان عام   لإلعتراف الرسمي بمرض ميناماتا حيث ضم كل من الحكومة الوطنية ٬ الحكومات 50معلما
 لمشكلة لجنة تنفيذية واجراء المزيد من الدراسة معاً لتنظيم المحليين المجتمعين سكانناماتا والبمرض مي المرتبطة المحلية ٬ المنظمات

 حول مرضمعرضاً للصور الفوتوغرافية المستفادة ٬  على الدروس لتمرير٬ ندوة ميناماتا  مرض لضحايا ميناماتا ٬ حفل تأبين مرض
  . 50السنوية الـ  بمناسبة الذكرى كتيب ٬ إنتاج ميناماتا

  
  :من خالل األعمال التالية 2006ناوشي في عام -بقت مبادرة مويايوقد طُ 

  
 ميناماتا . مدينةالحرائق في و ةتأبينيال اتمهرجانبما في ذلك ال ميناماتا مرضاحياء ذكرى ضحايا وغيرها :  المناسبات -1
 . ميناماتا مرض حاياوض ميناماتا مناطقو نيجاتا لألطفال في نيجاتاحكومة مقاطعة من  يتبادل رنامجب -2
البلدية  وسلطات المحافظات من قبل البيئة للتعرف على وتنفيذ برامج وتشمل وضع حول البيئة التعليم مبادرات لتعزيز -3

 باإلضافة إلى محاضرات للبيئة ميناماتا في كلية قصيرةحلقات دراسية نظيم تونيجاتا ٬ و كوماموتوالجماعات المحلية في و
الخدمات في  تحسين حماية البيئة ٬ عمالأ للمشاركة في الموارد البشرية ٬ تطوير ميناماتا مرض حول المعرفة لنقل مصممة

 ميناماتا . المتحف البلدي لمرض
٬ في السنوات المقبلة  القوى الفاعلة الرئيسية ٬ وهم الذين سيكونونميناماتا  مراضمناطق في  لتمكين األطفال مبادرة -4

كارثة المصنوعة ال حول هذه قصصتمرير الالخبرة السابقة ول استنادا إلى الحفاظ على البيئةأنشطة المرض و واقعلدراسة 
  والخارج . اليابان الناس في إلى بيد اإلنسان

عمال األ لتطبيق البيئة مجالفي  متاحف إلى نيجاتامحافظات و كوماموتو في ميناماتا مرض مناطقمجمل  لتحويل بادرةم -5
  . والخارج في جميع أنحاء اليابان هذا العمل نشر نتائج علىوالعمل الرائدة  البيئية
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التعرف على عمل حرفي البيئة (صناعة  3
الخيزران: كاتسوهيكو إنوي) جامعة ميناماتا 

  البيئية
  تاالصورة : مدينة ميناما

 1  مرض  
  وزارة: 

    "  
     

 Shiranui   هذه 
   "أخرى مرة 

 برنامج التبادل بين نيجاتا وميناماتا 2
 تصوير: حكومة محافظات نيجاتا

نقاش جماعي في حصة بيئية (وجهة نظر  4
اجتماعية من خالل الخبرات وتشكل مرض 

  ميناماتا)
  الصورة : مدينة ميناماتا

  ين فريق تاسوكيتي)متحف ميداني ( مساعد 5
  الصورة : مدينة ميناماتا
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  ] عمل الجان الخارجية2[العمود 
  
  ميناماتا حول مرض العلوم االجتماعية أبحاث ) مجموعة1(

 من المعهد الوطني بحث كمشروعفريق بحث") إليها باسم " (المشار ميناماتا حول مرض جتماعيةاال ممجموعة أبحاث العلو تأسست
ميناماتا"  مرض مشكلة بشأن تسويةرئيس مجلس الوزراء  بيان" استنادا إلى مضمون 1997) في تموز NIMDميناماتا ( لمرض

٬  ميناماتامرض التاريخ المأساوي ل موعة األبحاثمج درست  .1995في عام  عمل تسوية سياسية وذلك بعد قرار الحكومة
لحكومة ا رأي اجماع الذي صدر بعد 1956 في أيار ميناماتا مرض فترة طوارئ فيضرار االنتشار الواسع لأل في ظروفخصوصا 

ومؤسسات  مؤسسات القطاع الخاصاإلدارية و الهيئات مثل الجهات المعنية ردود٬ مع التركيز على  1968في سبتمبر  الوطنية
في اتخاذ  التي يمكن أن تساعد الدروس القيمة تعلمهو  الرئيسيالهدف وكان ٬ العلوم االجتماعية  من وجهة نظر والضحاياالبحوث 

٬ مؤسسات القطاع الخاص  من قبل البيئي لمكافحة التلوث تدابير٬ ووضع والدول األجنبية  اليابان من قبل حكومات قرارات السياسيةال
  .مناقشات مكثفةجرت خاللها مرة  11مجموعة األبحاث  توقد اجتمع

  
 أيضا ولكن الفترة المذكورة أعاله األضرار في انتشار ما أدى إلىو لألحداث تقرير الحق ليس فقط التاريخ الفعلي وصف في حين

 بعض ميناماتا.  لمرض ععن الحادث الذي وق الدروس العامة فضال عن قضية 20بـ  فيما يتعلقالدروس المستفادة الظروف و فحص
غير قابل  يحدث مرض عندما االستجابة األولية  (2)االكتشاف المبكر لألضرار صحيةآليات الوقاية و (1) :20 من هذه القضايا الـ

التدابير التي يتعين   (4) المرض قضية في التحقيق فيالحكومات الوطنية والمحلية والباحثين و المؤسسات إشراك  (3)للتفسير
واإلدارة والعلماء ووسائل من السياسيين  واالستجابات ) األدوار5حسب العامل المسبب ( الحكومات الوطنية والمحلية من قبل اذهااتخ

  والسكان المحليين . اإلعالم والمرضى 
  
  ) مجلس من أجل مرض ميناماتا2(

عتراف لال 50الـ  الذكرى السنوية قبل عام من٬ و 2005أيار  البيئة في من وزير كلجنة استشارية خاصة ميناماتا مرض أُنشأ مجلس
تقديم توصيات من و ميناماتامرض  والتاريخية لمشكلة األهمية االجتماعية لدراسة مرة 13 اجتمع المجلس .ميناماتا بمرضالرسمي 

  .مرض هذا ال المستفادة من الدروس واإلعتماد على وألصحاب المصلحة اآلخرين إلدارةل المهمات المستقبليةأجل 
  

لتحديد  اإلداري للمسؤولين ملزمةالجديدة وجعلها   "اإلداريةخالقيات األ" ) تطوير1( 2006في ايلول  المقدمة التوصيات الرئيسية
بدال " شخصين ونصف إثراء" من وجهة نظر جدية المتعلقة بطريقة مع المسائل والتعامل حياة الناس حماية وجهة النظر في أولويات

كما هو الحال  معتمدة وتعويض للشخص المتقدم حديثاً للحصول على شهادة ) دفعة مالية عاجلة إلغاثة2ثالث (شخص من " جفاف 
 لضمان التدابير الرامية نشاط تعزيز) وذلك لمؤقت رائدة نموذجية للرفاهية" (اسم منطقة ميناماتا " كمنطقة ) تعيين3بالنسبة للضحايا (

لفعاليات  الدعم النشط) 4عندما يتقدمون بالعمر (األجنة  مرضى خصوصا٬ واماتا مين مرض لضحايا ومستقرة حياة سلمية
ودعم نشط إلبراز  مؤقت)اسم للبيئة" ( مدينة نموذجية "كـ ميناماتا ) تعيين منطقة5( ميناماتا منطقة من أجل الناس في ناوشي- موياي
  .محلية للوضع البيئي واإلجتماعي واالقتصادي والثقافي انعاش  خطة
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  ] برنامج راوئي قصة3[العمود 
  

جيال ٬ وذلك لتمرير الخبرات والدروس المستفادة من مرض ميناماتا إلى األ 1993افتتح متحف بلدية مرض ميناماتا في كانون الثاني 
الالحقة ٬ وبهدف منع تكرار نكبة التلوث مرة أخرى. أُتبع ذلك بافتتاح مركز تعليم نيجاتا للبشر والبيئة وهو : متحف مرض ميناماتا 

شخص ٬ ووصل عدد زوار  810.000كان قد زار المتحف األول حوالي  2013. وبحلول آذار  2001بوالية نيجاتا في آب 
. قدم كال المتحفين برنامج روائي قصصي حيث يمكن للزوار االستماع مباشرة إلى المريض حول  430.000المتحف الثاني حوالي 

  .إصابته بمرض ميناماتا وبهذا الشكل يمكن تمرير الخبرات والدروس المستفادة من مرض ميناماتا إلى األجيال الالحقة
  

  مرض ميناماتالبلدي رسالة من السيد ماسامي أوجاتا رئيس جمعية رواة القصة في المتحف ال

 
 برنامج روائي القصة

 تصوير: متحف البلدية مرض ميناماتا

أقدم خالص اعتذاري ألجدادنا لتخريبنا البيئة الطبيعية التي رعو
ها واعتنوا بها وأقف إجالال وإكبارا لهؤالء الذين سقطوا ضحية

مرض ميناماتا بعد عناء طويل من األلم والعذاب وكذلك إلى ك 
تلك التجربة المريرة ٬ وإننا لسوف نستمر في رواية ل من عاش

قصتنا عن قيمة الحياة لألجيال المقبلة.   
 

  والبيئة للبشر نيجاتا تعليم في مركز راوئيةوهي كوتيك  السيدة
بقائنا الضرورية ل أنه يجب علينا جميعاً حفظ المياه بقوة "اعتقد

ن تخضع ل القادمة أن األجيال بحيث مألوفةووجود طبيعتنا ال
أصبح أكثر  أكثر راحةتجربتنا ٬ وكلما أصبح المجتمع لنفس 

عدد ممكن من الناس ٬ ولذا فأتمنى من أكبر عرضة للتلوث 
أهمية  ويفهموا تجربتنا عنأن يدرسوا  اليوم شباب وخصوصا

  المقبلة". في السنوات طبيعتنا وبيئتنا في حماية
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 جمع النفايات المفصولة من قبل المواطنين المحليين
 التصوير: مدينة ميناماتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يئية لمدينة ميناماتا] المبادرات الب4[العمود 
 

٬ من أجل منع تكرار حدوث كارثة مرض  إعالن عن خطة إلنشاء مدينة نموذجية للبيئة 1992أصدرت الحكومة الوطنية في عام 
فذت مبادرات بيئية مختلفة لالستفادة بشكل أفضل من الدروس المكتسبة وصنع ميناماتا غير المسبوقة التي سببها التلوث. حيث نُ 

  ويل االرث السلبي للتلوث البيئي إلى ممتلكات إيجابية في المستقبل.خبرات لتح
 

لتطوير  اتخاذها ة الواجبيويجب األخذ بعين اإلعتبار الشروط البيئ
تنمية المجتمع المحلي: (أ) تشجيع تقليل النفايات وإعادة وجهود ال

استخدامها من خالل نظام شامل لجمع النفايات المنزلية وفرزها حيث 
فئة  20واجب على كل مواطن فرز النفايات الخاصة به إلى أصبح 

(ب) وضع وتنفيذ أنظمة  1994فئة ) منذ عام  23مختلفة (حاليا 
( األيزو) البلدية للمدارس واألسر وغيرها (ج) تسهيل مشروع مدينة 

  بيئية ودعم مشروع التعايش مع البيئة في ميناماتا.
  

) مدينة من مدن البالد كـ 13( 2008اختارت الحكومة الوطنية في عام 
"مدن بيئية نموذجية" ٬ وقد اختيرت مدينة ميناماتا كواحدة مميزة في هذا 

ت اإليجابية للجهود المحلية النموذج . وبعد منح الشهادات والتقديرا
تحقيق مجتمع منخفض الكربون ٬ تم تبني الخطة الرئيسية المبذولة في 

صورة مستقبلية لمدينة نموذجية بيئية نابضة والتي ترسم  2009مة المحلية لمدينة ميناماتا في الخامسة المعبر عنها من قبل الحكو
وحي الـ من بالدفء والطاقة. تهدف هذه الخطة إلى تنمية استغالل التطور المحلي للمصادر وخلق مدينة ذات تطوراقتصادي قوي (

  لمواطنين وستقف اإلدارة خلف مصالحهم الشخصية وتدعمها.موياي) والدعوة المشتركة للـ "التفكير واألداء" من جانب ا
 

بناء مجتمعات ذات هدر معدوم ٬ تحقق بيئة منخفضة الكربون من خالل االستغالل األمثل للطاقات  على: الحقيقةأهداف التنمية  تتركز
ت الزراعية والسمكية لإلستهالك المحلي ٬ ز التطوير والتسويق اآلمن ٬ انتاج زراعي محلي ٬ تستخدم المنتجايالمتجددة الجديدة ٬ تعز

  تدعم التوعية البيئية لتعزيز الموارد البشرية الخيرة ٬ تزيد الوعي لضرورة تعزيز التعاون مع المواطنين في " التفكير واألداء".
 

طنية والتي دعيت مسابقة وفي خضم هذه المبادرات ٬ فقد فازت مدينة ميناماتا كعاصمة بيئية في المسابقة التي نظمتها الشبكة الو
يث نظمت أربع مرات في السنوات الـ ) حNPOالمؤسسة البيئية للسكان  منظمة من األعضاء ٬ بما فيها 11عاصمة البيئية (تتألف من 

واحتفظت باللقب لمدة  عشر أعوام  2011في آذار  ة"يعاصمة البيئال" حصلت مدينة ميناماتا في المسابقة على لقبالماضية ٬ و 10
 هذه المسابقة إلى تعزيز الجهود الرائدة إلنشاء المجتمعات المحلية المستدامة في اليابان .تهدف . متواصلة
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 ] المبادرات البيئية لمدينة ميناماتا لدمج البيئة باإلقتصاد5[العمود 
 

مبادرات لم تستطع الدخول بشكل كبير إلى نطاق رغم حصول المبادرة البيئية لمدينة ميناماتا على إطراء محلي ودولي إال أن هذه ال
الترويج الصناعي وخلق فرص العمل التي تشكل حجر األساس في بناء حياة السكان المحليين . إن التناقص المستمر في تعداد السكان 

  ومعدالت المواليد أدى إلى حرمان المجتمع من الحيوية ووصولها إلى مستويات مقلقة للغاية.
  

(بإشراف البروفسور تاكاشي أونيشي من جامعة طوكيو للدراسات العليا)  2010تلك الظروف اعدت مدينة ميناماتا في عام وإستجابة ل
حلقة دراسية لجعل مدنية ميناماتا مدينة صديقة للبيئة وذلك لتعزيز تطور مبادرة النموذج البيئي للمدينة والذي يهدف إلعادة إحياء 

  المدينة.
  

للتناقش حول مواضيع عديدة بدءا من  2009وتم استخدامها من  2009ماعا حول طاولة مستديرة وتم إطالقها في اعد المواطنون اجت
الطاقة والصناعة ٬الدراسات البيئية / الجامعات ٬ والسياحة و النقل٬ وتم إقرانها بمعارف الخبراء. وإن  تقليل النفايات إلى الصفر ٬ إلى
  لدمج البيئة باإلقتصاد يتم تطبيقها حاليا في مشاريع مختلفة.  2012معها في االستراتيجية الجديدة التي تم ج

  
على سبيل المثال٬ إن المدينة تفكر في تركيب محطة طاقة من الكتلة الحيوية الخشبية ومصانع ضخمة على الطاقة الشمسية لتصبح 

  المنطقة مجهزة بشكل كامل بطاقات متجددة.  
  

تا خطة إلعطاء إمتيازات على قدمت مدينة ميناما 2013في 
قروض الشركات المتوسطة والصغيرة المحلية لخفض الكربون في 
أعلى مستويات له في اليابان كخطوة للمبادرة في إعادة إحياء 

   اإلستثمار بطريقة بيئية.
  

وفي مجال السياحة ٬ نجحت المدينة في إطالق قطار يسير على 
كخيار سياحي منخفض طول ساحل بحر شيرانوي المعاد افتتاحه 

  الكربون وذلك في ظل حملة اإلنعاش المحلي .
  

تجذب المدينة عددا كبيرا من الباحثين والمسؤولين من اليابان وأنحاء العالم لدراسة ماحدث بها وإعادة تأهيلها والمبادرات المستمرة 
اء جامعة للدراسات العليا في موضوعات البيئة لتطوير المجتمع . يمكن وصف ميناماتا كملك عام وعالمي. هناك حركة مدنية لبن

لتكون مركزا فكري في قلب المدينة التي غدت نموذجا عالمياً إلعادة اإلحياء واإلعمار . وكخطوة أولى وقع المعهد الوطني لمرض 
  . 2013إلى  2012في العام  ميناماتا التابعة لوزارة البيئة في مدينة ميناماتا على اتفاقية تعاون مع جامعة كييو وجامعة كوماموتو

  
م إن الجهود المتواصلة ألهالي مدينة ميناماتا تعمل بشكل مستمر على نشر مبادرة المدينة لدمج البيئة مع اإلقتصاد إلى جميع أنحاء العال

   والتي تعتبر تجربة جديدة . 
     

 

 قطار السياحة يجري على خلفية بحر شيرانوي

 المصدر : هيساتسو أورانج للخطوط الحديدية
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  نحو مزيد من المبادرات
إلغاثة األشخاص الذين  وذلك المبادرات / المشاريع / بطريقة المحاولة والخطأ تاريخياً ٬ نفذت الحكومة الوطنية عددا من برامج

المعلومات بالتعاون مع الحكومات المحلية والمنظمات المعنية  وجمعيعانون من مشاكل صحية ٬ وانعاش المجتمعات المحلية 
 العديدة جلى ذلك بوضوح من خالل الطلباتعلى الرغم من ذلك حالت هذه الجهود دون حل العديد من المشاكل كما يتواألخرى .

الواردة من الناس للحصول على صالحيات اإلعتماد وفقا لقانون التعويض وتقديم دعاوى قضائية للحصول على تعويض األضرار 
 من اعتراف رسمي . 50حتى بعد مرور 

  
تكرار التلوث البائس  د بجدية وحزم على منعنتعهأصدر كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في ظل هذه الظروف بياناً يقول "

٬ وكان ذلك  2006في عام  164لإلعتراف الرسمي بمرض ميناماتا" في جلسة البرلمان  50لمرض ميناماتا بعد الذكرى السنوية الـ 
ُ  50. ألقى رئيس الوزراء في الوقت نفسه من الذكرى السنوية الـ 50في يوم الذكرى السنوية الـ  لمرض ميناماتا حيث كانت  بياناً رسميا

عن الفشل في منع انتشار  ه) اعتذار2) تعاطفه مع معاناة الضحايا لفترة طويلة من الزمن. (1المحتويات الرئيسية لهذا البيان: (
س ) عزم الحكومة الوطنية على تحقيق المجتمع الذي يحمي البيئة ويوفر الحياة اآلمنة على أسا3األضرار بواسطة مرض ميناماتا (

 الدروس المستفادة والمؤلمة باستمرار باإلضافة إلى تمرير الخبرات حول هذا المرض إلى الداخل والخارج.
  

٬ تاله  2009لمشكلة في تموز الواردة لهذه ا ولحلالاإلغاثة لضحايا مرض ميناماتا وببشأن التدابير الخاصة المتعلق قانون الصدر 
في صالته (السيد هاتوياما)  أعرب أول رئيس وزراء . 2010ت تدابير اإلغاثة في نيسان تنفيذ سياساالمتعلق بقرار مجلس الوزراء 

) القبول 2(  ) تعازيه لهؤالء الناس الذين فقدوا حياتهم الثمينة1( عن ما يلي 2010عام  أيار 1خالل مشاركته في حفل تأبين يوم 
) افتتاح منشأة لقبول الطلبات الجديدة 3( ميناماتا مرضو ضراراأل رواجب لمنع التلوث وانتشاالالمسؤولية واالعتذار عن عدم أداء ب

 :من خالل نية لتقديم تسهيالتو) 4ضحايا قدر اإلمكان (للإلغاثة السريعة ا لتقديم وذلك لسياسة تنفيذ تدابير اإلغاثة في نفس اليوم وفقاً 
 ناوشي وذلك-ومبادرة مويايت التقليدية للمجتمعات المحلية استعادة السندا (ب) .وغيرهماألجنة مرضى ل) العالج الطبي والرعاية أ(

األنشطة البيئية ٬ نقل الدروس المستفادة من مرض ميناماتا إلى بقية دول  دعملخلق نموذج للتنمية ونمو المجتمعات المحلية عن طريق 
مع مثل هذه واآلن و). 2(انظر الملحق  مستمرالن التلوث والتنمية خالي مالمجتمع وحفظ محاولة بإخالص لتحقيق الرعاية ال٬ العالم 

قد يوحي بأن مسار التسوية اإلجمالية الناشئة  وهذاالدعاوى القضائية ٬ أصبح وجود تسويات ودية مع  التعليقات من جانب الحكومة
  .ظهر أخيراً 

 
للمساهمة في " تطوير  2012لمالية وفي ظل هذه الظروف٬ أطلقت وزارة البيئة مشروع خلق العاصمة البيئية ميناماتا في السنة ا

المجتمع بطرق جديدة لتطوير اإلقتصاد مع تخفيف الحمل البيئي " لكل من منطقتي ميناماتا وأشيكيتا. إن هذا المشروع يساعد 
  اإلجراءات المحلية إلعادة اإلحياء من خالل تحسين القيم البيئية والترويج لطريقة خفض الكربون في السياحة. 

  
ن نفس السنة تم اإلعالن عن " إجراءات مستقبلية لحل مرض ميناماتا " وذلك إلطالق مبادرات محددة متعلقة بالرعاية وفي آب م

  الطبية والشؤون اإلجتماعية وإعادة التوليد / التصالح في المجتمع المحلي (موياي ناوشي) وإعادة اإلنعاش .  
 

المرتبطة بمرض ميناماتا وذلك من خالل تاريخ هذا المرض والمبادرات  وقد وضعت تدابير اليوم للتعامل حول مختلف المشاكل
عاما. ويعد تعزيز هذه التدابير أمراً ضرورياً خالل البحث لمعرفة ما هو مطلوب فعالً وما  50والتدابير العديدة المتخذة خالل أكثر من 

جة الطبية لعامالمن أجل تبذل أهمية مماثلة لجمع جهود  للمجتمعات المحلية. ناوشي- مويايهو الفعال من وجهة نظر حماية البيئة و
المتعلقة بشيخوخة الضحايا وغيرها من الشؤون اإلجتماعية في المجتمع وذلك لطمأنة الجميع بمن فيهم ضحايا مرض ميناماتا ٬ وتأمين 

. )المبينة أعاله(التدابير الخاصة  قرار من البرلمان وبيان من رئيس مجلس الوزراء للعمل على وههذا و .لهمحياة سعيدة وسلمية 
وتعتزم الحكومة باستمرار نشر الخبرات اليابانية والدروس المستفادة من مرض ميناماتا في الداخل والخارج بحيث أن فاجعة مثل 

لهم برؤية فعلية لمدينة  مرض ميناماتا لن تتكرر أبداً. ترى الحكومة أيضا أنه من المهم جدا لتوعية الناس في اليابان وبقية العالم السماح
 صديقة للبيئة.مدينة رائدة التي تحولت إلى وميناماتا اآلن 
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                                                                                   الزئبق في اليابان إدارة  2جزء ال
الجسيم الذي خاصة بعد الدمار إدارة الزئبق وأداء أدوارهم في انخرطت الحكومات والصناعات والمواطنين في اليابان بشكل جماعي 

وضح وي يصف هذا القسم إجراءات التحكم بالزئبق الشاملة الخاصة باليابان وذلك عبر دورة الحياة الخاصة به مرض ميناماتا ٬ هسبب
  )7(انظر الشكل  2الزئبق في اليابان في الجزء ب التحكمفي مجال  المختصة أدوار الجهات

  

 
 

 . نظرة عامة على إدارة الزئبق في اليابان7شكل 
 
 للزئبق                                                                                                                     تدفق المواد  

منحى الذي يسير فيه الزئبق في المجتمع البشري ٬ وكمثال على ذلك استخدام الزئبق اللقد رسمت اليابان الرسم البياني للزئبق لتوضح 
الرسم البياني لتداول المواد في  8في نشاطات التصنيع وطرحه في البيئة ويشمل ذلك طرحه في الهواء والماء والتربة. يظهر الشكل 

  . 2012اليابان وذلك بناء بيانات على السنة المالية 
  

طن محتوى في  73 طنا من الزئبق تم استخدامه في اليابان حيث كان يتم احتواؤه في المواد الخام والوقود (  85يانات أن تظهر الب
مستوردة من طن محتوى في منتجات  5طن في المواد الخام / الوقود المصنع محلياً ٬  6.5المواد الخام المستوردة / الوقود ٬ 

قله خارج البلد عن طريق التصدير ٬ ..إلخ . وتتراوح كمية الزئبق التي يتم طرحها في البيئة بين طن من الزئبق تم ن ٬75 )  الخارج
طن يطرح في التربة ) ٬ وتقدر  0.45طن يطرح في المجاري المائية العامة ٬   0.3طن يطرح إلى الجو ٬  22ـ  17طن (  23ـ  18

  طن. 24ـ  11الكمية النهائية المتخلص منها بما يتراوح بين 
  

يتم حالياً وكما نالحظ من هذه األرقام ٬ فإن إمدادات اليابان من الزئبق من خالل الجمع وإعادة التدوير تفوق حاجتها ضمن البلد ٬ و
وبالنظر إلى أحكام اتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق والمتعلقة بالحد من تجارة الزئبق والتخزين المؤقت له  تصدير ما تبقى من الزئبق.

إلدارة المناسبة لنفايات الزئبق ٬ فإن الحكومة اليابانية سوف تأخذ اعتباراتها لتصميم آلية مناسبة لجمع الزئبق وتخزينه والتخلص وا
  منه .
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2.2~6.9

الحرق

36

الفلزات غير المعدنية

منتجات طبيعية غير مرتبة

لغاز الطبيعي الكلس ٬ النفط الخام ٬ ا

حمأة المجاري
رماد محروق

( 15 ) ( 11 )

الحرق ( 4.4 )

sewage sludge

:  طن

الزئبق كمية

إلخ ٬ المعالجة ٬ الجمع

( (مثال:     :

المخزون المخزون

6.5

14 ~ 30

11 ~ 24

10 ~ 23

> 0.30

الحرق
مجموعة مرتبة من منتج ماضي

> 0.45

الطرح إلى التربة

المكب األخير

الطرح إلى المياه العامة

الطرح إلى الجو

17 ~ 22

المخزون المخزون

( 52 )

13 ~ 13.21.0
واردات الزئبق 

0.007
مواد خطرة محددة

0.00017 （ 3.1 ） （ 2.5 ） （ 1.4 ）

الطلب المحلي

（ 8.0 ）

 اإلنتاج المحلي للمواد الخام
والوقود

73

0.065

المنتج الماضي

المنتج المصدر المنتج المستورد

معالجة الفضالت
(ماعدا الحرق) 

 اإلستخدام الصناعي للمواد الخام
والوقود

الجمع واإلستعادة
الشحن 

72

واردات خليط الزئبق

 

0.17

لفلزات ا اج  لفحم ٬ حمأة المجاري من إنت ا  رماد 
لمعدنية غيرا

معالجة الفضالت
(ماعدا الحرق) 

 
 تدفق المواد للزئبق في اليابان 8الشكل 

 )2010لمصدر : وزارة البيئة اليابان (باستخدام بيانات من السنة المالية ا
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                                                                          وإيقاف تعدين الزئبق األولي الزئبق لىالطلب عالحد من 
قدمت اليابان الئحة حظر خاصة بطرح الزئبق وذلك بناء على الدروس التي تعلمتها من مسألة مرض ميناماتا وغيرها من مشاكل 

ئبق . تم إغالق المناجم التي تنتج زئبق طبيعي (  زئبق غير عضوي ) واحدا تلو اآلخر التلوث وأدى ذلك إلى خفض استخدام الز
   . 1974 متزامنا مع توقف إنتاج الشركات للزئبق بحلول عام 

  
طن من  2500وهو ما يقرب استهالك  1964ارتفاع الطلب المحلي على الزئبق حيث وصل إلى ذروته في عام  9 رقم الشكليوضح 

البدائل الخالية من التحول إلى حيث بدأ حد من استخدام الزئبق تالطلب بشكل كبير نظراً إلدخال تكنولوجيات  بعد ذلك خفضالزئبق . ان
 .آالف طن سنويا 10 وتصل حاجة اليابان من الزئبق في السنوات األخيرة إلى حوالي الزئبق.

 
على نصف  ) 9في الشكل  كلور القلويبما في ذلك  صودا الكاوية (إنتاج الأوجه في الستينات٬ استأثر  الطلب على الزئبق بلغعندما 

طلب الزئبق . ويعتقد أن إلبتعاد الصناعة عن عملية استخدام أقطاب الزئبق هو ما كان له التأثير األكبر على اإلنخفاض الحاد لطلب 
  الزئبق .   
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  منحنى الطلب على الزئبق في اليابان 9الشكل 
واعتبر من  1978و  1956) ما بين عامي Electronic & measuring( يي والقياسالكهربضمن فئة  الفلورسنت مصباح(مالحظة) صنف  

 .1979عام بعد  )Electronic appliances( األجهزة الكهربائية

  وإحصاءات الطلب واإلمدادات من المعادن غير الحديدية حديدية وإحصاءات المنتجاتالغير والمعادن  الكتاب السنوي للمعادن :المصدر

  
  

                                                                                      في  الزئبق استخدامالحد من 
 ) 9شكل في ال كلور القلويإن عملية اإلنتاج التي يستخدم فيها الزئبق بما في ذلك صناعة الصودا الكاوية و الكلورين ( بما في ذلك 

) ٬ ولكن تبنت اليابان طرق للصناعة خالية من الزئبق لكل من العمليات  9في الشكل  محفزاتوكذلك كلوريد الفينيل  واألسيتألدهيد ( 
  الصناعية السابقة. يصف هذا القسم مبادرة اليابان في الحد من استخدام الزئبق في عمليات التصنيع .

  
  الصودا الكاويةالحد من استخدام الزئبق في تصنيع 

ستخدم على نطاق واسع كمادة أساسية لتذويب وصقل وهي مادة قلوية قوية ت) NaOH: هيدروكسيد الصوديوم(لصودا الكاوية ا
تذويب ونتاج االلياف الكيماوية كإ ستخداماتباإلضافة إلى مزيد من اال هذا تليينالوتحييد الو والتبييض وإزالة الشوائب المعادن

  .حياتنا اليوميةاألساسية في  من المواد هذه المواد ٬ وتصنفالصابون والمنظفات  مفيدة في صناعةمادة خام ق وتبييض لب الورو
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 :إلنتاجها الطرقالعديد من  ويوجدمحاليل الملحي. التحليل الكهربائي بال الهيدروجين من خالل معالكلور و الصودا الكاوية يمكن إنتاج
النمو فترة  خاللالزئبق  بطريقةالصودا الكاوية بدرجة كبيرة  أُنتجت الزئبق. وطريقة الغشاء طريقة ٬ الغشائي التبادل األيوني طريقة

أعلى المعدالت  منفي ذلك الوقت  الزئبقانتاج  لطريقةتبعاً  ييابانال مستوى التكنولوجياال عتبروا. في اليابان بعد الحرب االقتصادي
  )10(شكل  1970عام منتصف  في الزئبق خداماست من نصف مثل أكثرما ي في اليابان ويةالصودا الكا انتاجويستهلك  ٬العالم  في
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)طن(إجمالي الطلب على الزئبق في اليابان 
) ٪(نسبة الطلب على الزئبق إلنتاج الصودا الكاوية ضمن الطلب على إجمالي الزئبق 

  
  الكاوية الصودا نتاجإل والزئبق المستخدم الزئبقإجمالي  الطلب على 10شكل 

  1993" الصناعة الكيميائية في اليابان ةكهربائيال الكلور صناعةل ةرائدال األيام."Toshiyuki Suginoالمصدر: 

  
من المعتقد سابقاً أنه ال يوجد أي احتمال لحدوث مرض ميناماتا في محيط مصنع الصودا الكاوية الذي يطرح الزئبق غير  كان

٬ هذا وقد صدر تقرير عن وقوع مرض ميناماتا للمرة الثالثة نتيجة تصريف الزئبق المستخدم في إنتاج الصودا الكاوية العضوي فقط 
مصنع  كب الصيدمر1200حاصر  نفي هذا التقرير في وقت الحق). تمفي الحقيقة و( 1973في عام  Ariake يإلى بحر أرياك

في شهر حزيران من نفس العام والذي تسبب في اغالق البعيد عن ميناماتا   Setoالبحر الداخلي لـ سيتو  واقعة فيالصودا الكاوية 
بحزم استخدام نظام مغلق في مصانع الصودا الكاوية التي أن تفرض  ولتجنب القلق العام قررت الحكومة الوطنية .1مؤقت للمصنع

ها تبذللجهود التي انخفض استهالك الزئبق إلنتاج الصودا الكاوية نتيجة ا. 2الغشاء طريقةالزئبق والتحول الستعمال  طريقةتستعمل 
إلنتاج ). وتم ايقاف كامل 11كل (انظر الش 1979غرام في عام  2.3إلى  1973غرام لكل طن في عام  113.9الرابطة اليابانية من

  . 3في اليابان 1986بحلول عام  لزئبقبطريقة االصودا الكاوية 
  
  
  
  

                         
  .2008ر ٬ أيا 32 " المجلدSCIENCENETمرض ميناماتا تحول تقنية إنتاج الصودا الكاوية " -"مصادر البيئية وتقنية العلوم  Tetsuya Kameyamaتي تسويا كامي ياما 1
من الوزارات والوكاالت المعنية ٬ وقرروا تطبيقا صارما على األنظمة المغلقة في مصانع  12بمشاركة  1973عقد المؤتمر األول لتعزيز التدابير المضادة التلوث بالزئبق في حزيران 2

تبنى المؤتمر الثالث الذي عقد في تشرين الثاني من العام نفسه  على أقصى حد ممكن. 1975 وذلك في نهاية ايلول الغشاءالصودا الكاوية التي تستخدم طريقة الزئبق للتحول إلى طريقة 

  . 1978نهاية آذار  تبعتها باقي المصانع بحلول 1975بحلول نهاية شهر ايلول عام  الغشاءتحول ثلث المصانع التي تستخدم أسلوب الزئبق إلى طريقة  بعدبعض التعديالت 
  (http://www.jsia.gr.jp/english/index.html)الصودا  لصناعة يةالرابطة اليابان موقع3
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خالل مرحلة التحويل هذه خطة للمبادلة المتكافئة بين حجم الصودا الكاوية المنتجة بطريقة الزئبق والصودا   MITIوقد عرضت الـ
في  MITIتكلفة االنتاج بطريقة الغشاء. دفعت الكاوية المنتجة بطريقة الغشاء من خالل نظام لتسوية فروق األسعار مع عرض الرتفاع 

  .4 ألف طن صودا الكاوية ٬ وتم تسهيل التحول إلى طريقة الغشاء 975بليون ين من أجل  3.87إطار هذا النظام 
  

لك الوقت اتخذت الصناعة قراراً واعياً لتنفيذ تطور تقني من خالل طريقة التبادل األيوني الغشائي والذي كان الطريقة الرائدة في ذ
التي  الزئبق طريقة مقارنة معالغشاء طريقة في  ) كان ذلك نظراً لوجود بعض العراقيل6(لمزيد من التفاصيل انظرإلى العمود رقم 

وجهة نظر الحفاظ على القدرة التنافسية  منالغشاء طريقة صعوبة التحول إلى أفضل فضالً عن منتج  جودةأقل وتعطي  الطاقةتستهلك 
  . ناعةالدولية للص
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جاتنا ادوصال ةيواكال جالعي) قبئزال ốỐỐỐنط) ةدحو بلط قبئزال رتيل/مارغ) ادوص )طن۱۰۰۰يعالج الزئبق (انتاج الصودا الكاوية )ليتر صودا كاوية/غرام(وحدة طلب الزئبق (ةيواك
  

  الزئبق بطريقة الزئبق وحدةومتطلبات  الصودا الكاوية إنتاجمنحنى  11الشكل 
  1993في اليابان" الصناعة الكيميائية  كهربائيةال الكلور صناعةل رائدةال ."األيامToshiyuki Suginoالمصدر: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         

حققت  الزئبق طريقة استمرت باستخدام في حين أن الشركات التيبليون ين  23.9عجزاً قدره  تكبدتالغشاء في البداية  إلى طريقة تحولتالتي  الشركاتتشير التقديرات إلى أن و4

 .بليون ين 2.2 إجمالي ربح
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التبادل  ريقةط تقنيةنمت حيث  الكاوية الصودا في صناعة التطور التقنيين نتيجة  مليار 300 نحوفي اليابان ليصل االستثمار  ازداد
 1979في عام ئي التبادل األيوني الغشا طريقةباستخدام  اإلنتاج التجاري بدأ. اليابان تمثل ممتازة تقنية لتصبح ئيالغشا األيوني

). وتتميز هذه التقنية بالعديد 12 الشكل رقم انظر( 1999عام  في اليابان منذ الصودا الكاوية كامل النتاج التكنولوجيا واعتمدت هذه
 .العالم الى العديد من بلدانالتقنية اليوم هذه يتم تصدير و٬ الطاقة انخفاض استهالك و ٬ لمنتجالعالية ل جودةالك الفاخرة:المزايا  من
  

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

ة 
وي

لكا
ا ا

ود
ص

 ال
اج

إنت
)

طن
ن 

يو
مل

(

طريقة التبادل األيوني الغشائي

طريقة الغشاء

طريقة الزئبق

1975 1980 1985 200019951990 2005

السنة المالية اليابانية
 

  الطرق الثالثة من خالل الصودا الكاوية اإلنتاج منحنى 12الشكل 
  اليابانفي  الصودا صناعة رابطة: المصدر
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  غشائيال التبادل األيوني لطريقة تقنيةال تنمية] ال6 [العمود
 الصودا الكاوية إلنتاج

 
المنتج من عدة مشاكل منها قلة جودة  الغشاء) إلى طريقة 1976نتقال من طريقة الزئبق (التي بدأت في عام االواجهت عملية 

 . الغشاءطريقة ب هاارتفاع تكلفة انتاجالصودا الكاوية  باالضافة إلى 
 

  الزئبقالغشاء وطريقة ين طريقة مقارنة ب
  الزئبق  الغشاء  

جودة منتج الصودا 
  الكاوية

التركيز من خالل عملية التحليل 
  الكهربائي (وزن%)

12 -11 50-48 

 5-10 -10,000  محتوى الملح (جزء بالمليون)

استهالك الطاقة (كيلو 
  )NaOHطن من /واط 

الكهرباء المستعملة في التحليل 
  تخدام العام الكهربائي واالس

2,740 3,300 

 0 700  البخار

 3,300 3,440  الطاقة المطلوبة
  ) للزجاج في طريقة التبادل األيوني الغشائي"Asahi. "تطوير تقنية أساهي ( Kimihiko Satoالمصدر: 

KAGAKUSHI  ٬1997  24(المجلة االجتماعية اليابانية لتاريخ الكيمياء) االصدار 

  
غشائي ال زيادة الجهود الصناعية الرامية إلى احداث تطور تجاري تقني ومجدي في عملية التبادل األيونيأدى هذا الوضع إلى 

ازدادت التحديات الصعبة المتعلقة بالتطور التقني نتيجة لضعف الكفاءة الكهربائية في ذلك الوقت وانخفاض تركيز  الحديثة الظهور.
المستخدم في كل مركب في هذه  R&Dذلك بعد تكثيف من ٪ أو أعلى  96. وقد ارتفعت الكفاءة الكهربائية إلى الكاويةالصودا 
  أو الزئبق . غشاءطريقة العن كل من % ٬30 وانخفضت كمية الطاقة المستهلكة إلى أقل من العملية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصودا الكاوية إنتاج عملية الطاقة من خالل استهالك
 الصودا الكاوية إنتاج عملية الطاقة من خالل كاستهال

  الكيميائية في أساهي خالل عشرين عام" IM" تطور عملية الـ  Hiroshi Ohamaالمصدر: 

  ٬1997  48الصودا والكلور ٬ اإلصدار 
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  (VCM)الفينيل  كلوريدنتاج أحادي ال ةالمستخدم الزئبق استخدامالحد من 
لجمع بين لكحافز   (HgCl2)كانت تستخدم كلوريد الزئبقوالتي  VCM لتصنيعفي اليابان ن استخدمت عملية كربيد األسيتيلي
الرتفاع  نظراً  Oxychlorinationطريقة و (EDC)طريقة كلوريد االثيلين  مسبقاً على عتماداالتم . األسيتيلين وكلوريد الهيدروجين

 .في اليابان VCMالزئبق لتصنيع تحفيز لية ستخدام عمال تحالياً . 1960في بداية الكهرباء تكاليف انتاج 
  
                                                                     الحد من استخدام الزئبق في المنتجات    

 استخدام الزئبق في المنتجات قواعد للحد من
٬  ة النتاج الصودا الكاوية والكلور وكلوريد الفينيل األحادييستخدم الزئبق في العديد من عمليات اإلنتاج ومنها:  العمليات النموذجي

  .ومع ذلك فقد استعاضة اليابان عن جميع هذه العمليات بعمليات بديلة التي ال تستخدم الزئبق 
  

لتي خضعت كل من مستحضرات التجميل ٬ والمواد الكيميائية الزراعية والمنتجات األخرى ٬ والمواد الضارة على صحة اإلنسان وا
  ) .1يستخدم فيها الزئبق إلى قوانين جديدة منفصلة تمنع كلياً استخدام الزئبق أو تحدد الحد األعلى الحتواءه (جدول 

  
  ُنظم استعمال الزئبق في اإلنتاج  1الجدول 

  نظرة عامة حول النُظم  الفئة
المستحضرات 

  الطبية
  حظر استعمال الزئبق ومركباته

  وجب قانون الشؤون الصيدالنية)(عيارية مستحضرات التجميل بم
الكيماويات 

  الزراعية
حظر بيع واستخدام الكيماويات الزراعية التي تندرج تحت فئة المنتجات الصيدالنية التي يكون العنصر 

  المكون فيها الزئبق ومركباته والتي تستخدم من أجل السيطرة على اآلفات الزراعية
  األسماك استنادا إلى قانون مراقبة األسمدة) (القرار وزارة الزراعة والغابات ومصايد

تحديد الحد األقصى المسموح به من محتوى المواد الخطرة في الحمأة (مياه الصرف الصحي ٬ والنفايات   أسمدة الحمأة
  البشرية ٬ والفضالت الصناعية ٬ وغيرها)

  لعينة .ميلي جرام/لتر في محلول ا 0.005ال تتجاوز قيمة الزئبق أومركباته األخرى  - 
  عدم امكانية الكشف عن مركبات ألكيل الزئبق . - 

  (المواصفات الرسمية لألسمدة وفقا لقانون بشأن مكافحة األسمدة)
المنتجات 

المعاد تصنيعها 
  من الحمأة

  المعيارية المطلوبة في المنتج المعاد تكريره من الحمأة
  نة .ميلي جرام/لتر في محلول العي 0.0005الزئبق: ال تتجاوز قيمة  - 
  ألكيل الزئبق: عدم امكانية الكشف عنه . - 

إعادة معايير الحمأة وعادة تكرير وورقة الطلب للحصول على موافقة إلرسومات وال (إرفاق الوثائق
  التصنيع)

  التالية السلع المنزلية العضوية في مركبات الزئبق انعدام وجود السلع المنزلية
 األحذية.األحذية ٬ وكريمات انات ٬ والشموع ٬ والحبر والده العامة: الملصقات ٬ لسلع المنزليةا - 
القمصان والسراويل (٬ والمالبس الداخلية المراييل غلفتها ٬ وأ االلياف: حفاضات منتجات - 

 الصحية.٬ والسراويل الصحية والسراويل الداخلية وغيرها) ٬ والقفازات ٬ والجوارب ٬ األربطة 
  مواد خطرة) تي تحتوي علىال المنزلية السلع(قانون الرقابة على 

المنتجات 
 الصيدالنية

  المستحضر الشفوي
  ال يسمح باستعمال مركبات الزئبق

  المستحضر الخارجي
 مسموح. وال يسمح غير عنصر مكون فعالككروم الزئبق  غير مركبات الزئبق استخدام
 من وجهة نظر إال في حال عدم وجود بدائل حافظة مادةك مركبات الزئبق باستخدام
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  .السالمة وقياس المستحضرات الصيدالنية
  )الصيدالنية الشؤون بموجب قانون الدوائية (مصدقة المنتجات

  
الخضراء") قانون المشتريات " باسميشار إليها والكيانات األخرى ( من قبل الدولة وسلع صديقة للبيئة إقتناء خدمات بشأن قانون تعزيز
من قبل  سلعمعايير شراء هذه ال ُتحدد٬ والقطاع العام  البيئي في العبء تقليلات للمساهمة في الخدمإقتناء هذه السلع و إلى تشجيعتهدف 

٬ وبالتالي الزئبق ب المعايير المتعلقة القانون المذكور وكما يشمل والخدمات ٬ قتناء السلع الصديقة للبيئةبإ األساسية المتعلقة السياسة
  ).2 الجدول( الحاوية على مركبات الزئبق المنتجات وتقليص الزئبق منخالية ال واسع للمنتجات واستخدام تسهيل استثمار

  
 قتناءإ تعزيزب األساسية المتعلقة السياسات 2الجدول 

  مقتطفات)( والخدمات السلع الصديقة للبيئة
  القيمة المحددة للزئبق في المنتج وغيرها  نموذج المنتج

  .أساسي كمكون على الزئبق وي مستقبل الصورةيحت ال يجب أن  خرطوشة الحبر
 المنصوص عليه في العياري المحتوى قيمة يتجاوز محتوى الزئبق ال يجب أن  /العارضاتاإللكتروني الكمبيوتر

  .(JIS) اليابانية  الصناعية المعايير
واط  40( الفلورسنت مصباح

  األنبوب المستقيم)- نمط
 ميلي غرام (ملغ) 10 أقل أو يساوي المحتواة الزئبقكمية يجب أن يكون معدل 

  .تجبالمن
  .منتجبال ملغ 5 أقل أو يساوي المحتواة الزئبقكمية يجب أن يكون معدل   المنتفخ-مطذات الن الفلورسنت اللمبة

  
  

  في البطاريات الزئبق استخدامالحد من 
 تآكللا فعل ةردل نتيجةكعند بدأ التشغيل سلبية ال ألقطاب الكهربائيةالمشكل لالغاز من خالل الزنك  توليدجافة بال(البطاريات) الخاليا بدأت

في  الزئبق ماستخدلذا فإن ا٬  الخاليا تمزق أو بدونمع/سرب وحدوث ت هاتورموالجافة  ةالخلي أداء إلى انخفاض يؤدي٬ وهذا الحاصل 
  .تفاعلالتآكل أثناء ال التقليلعن طريق  هذه المشاكلمنع يالجافة  خالياال

  
كثافة التقارير االعالمية ت ٬ وأثر 1980جتماعية الرئيسية في بداية لقضية االالزئبق ابتلوث ت الببالتي سجافة الخاليا ال تطورأصبح 

.  وأضرارها على صحة االنسانتأثيراشعاعات الزئبق المنبعثة من محارق النفايات  عنالتقاريرتحدث جزئياً على هذه القضية ٬ حيث 
األجهزة الصناعية واليابانية  يةالبطار ةجمعيحيث شمل كل من ٬ الوقت  في ذلكالمستخدمة أجري جمع اختياري للخاليا الزئبقية 

بشكل أكبر  والتشديدارشادات للحد من كمية الزئبق االجمالية المستخدمة في الخاليا الجافة  MITIو  MHWأصدرت كال  المنزلية.و
ر يتطو تمنعبعدد من المبادرات الجديدة التي  اتوجاء رد الجمعي المستعملة.الجمع االختياري للخاليا  على االستمرار في عملية

البحث عن خاليا جافة بالتزامن مع البدء في ة ٬ كلهجمع الكثيف للخاليا الزئبقية المستتعزيز الجديدة للخاليا الزئبقية ٬ وال التطبيقات
وكنتيجة لهذه األبحاث  .وهكذا دواليك نغنيز القلوية على التربةنفايات خاليا المتأثير دفن ث في بديلة ال يستعمل فيها الزئبق وكذلك البح

على التوالي. وتوقف انتاج  1992و  1991في عام  حالخالية من الزئبق بشكل ناجوخاليا المنغنيز وخاليا القالء على فقد طرأ تطور 
   ) .13(انظر الشكل  1995الخاليا الزئبقية بشكل نهائي في نهاية عام 
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خاليا الزنك الهوائية
خاليا الزر القلوية
خاليا أوكسيد الفضة
خاليا المنغنيز الجافة
خاليا الزئبقية
خاليا القالء الجافة

  

  : يبين متطلبات الزئبق من أجل االنتاج المحلي واألولي للبطاريات في اليابان13الشكل 
  في اليابان ةالمصدر: جمعية البطاري

  
  

ركزت الصناعة على و٬  5الزئبق  تستخدمتم سحب الزئبق من مختلف أنواع الخاليا عدا خاليا الزر وهي النوع الوحيد الذي ما زالت 
نجح مصنع خاليا ياباني وألول مرة في العالم في تطوير خلية أوكسيد  2005. وفي عام لية من الزئبقخا زر انتاج خالياتقنية  تطوير

وانتاجها تجاريا وبجودة الفضة الخالية من الزئبق ومنذ ذلك الحين قامت ثالث معامل بتطوير خلية أوكسيد الزنك الخالية من الزئبق 
جح معمل ياباني آخر في تطوير هذه الخاليا الخالية من الزئبق وانتاجها بشكل تجاري مجِد القلوية فقد ن زرال خالياب عالية. وفيما يتعلق
 مخازنفي صناديق يتم تزويدها ل جمعهاالمستعملة من خالل  الزر خاليا تصنيعإلعادة  مشروعويوجد  . 2009في تشرين األول 

  ).كمية الزئبق في المنتجات"ب والتحكم الجمع٬  تعزيز االنتعاش " مقطع راجع( وغيرها من المحالت الكهربائية سلعال
  

جري الدول الصناعية بحوثاً حول طرق المعالجة الممكنة العادة تصنيع المواد الفعالة الموجودة في الخاليا في السنوات األخيرة ٬ تُ 
ن المطالب المتنوعة والمتضاربة تجمع بيومع ذلك لم يتم وضع طريقة معالجة منطقية . كفء الموارد المستخدمةالجافة من وجهة نظر 

 ةبطاريجمعية ال قامت ٬هذا الصدد بوالحداث تقدم حول: الحمولة البيئية ٬ واالستخدام الفعال للموارد ٬ واستهالك الطاقة واالقتصاد. 
واعي فيما يتعلق بانتاج ال لنشركبيرة مع بذل جهود ٬ عمقاً  أكثرليل اتح الجراءجديدة التقنيات المعلومات عن بجمع  (BAJ)في اليابان 

  . 6في الخارجالبطاريات اليابانية  معاملفي المقام األول والخالية من الزئبق في جميع أنحاء العالم ٬ الخاليا الجافة 
  
  
  
  

                         
أهم االستخدامات  مليون خلية زر سنوياً لإلستهالك الداخلي. ومن 800وينتج  وية ٬قلخاليا (ج)  الهوائيةالزنك  خاليا(ب) الفضة.  أكسيدخاليا الزر (أ)  من الخاليا هناك ثالثة أنواع5

  .أجهزة االنذاراأللعاب و القلوية في آالت زرال خاليا٬ و السمعلوسائل  الهوائية الزنك زر خاليالساعات المعصم ٬ و الفضة زر أكسيد خالياهي:  زرال لخاليا الرئيسية
  )http://www.baj.or.jp/eليابان (في ا البطارية موقع رابطة 6
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  في المصابيح الزئبقاستخدام الحد من 
طبقاً لمبدأ توليد الضوء. ومالم يتواجد الحد األنى أمر ضروري  الزئبق في المصابيح المضيئة كمية ضئيلة من استخداميعتبر 

صالحيته في  فترةوانتهاء  هرة االستعمالنضوب الزئبق خالل فت دي ذلك إلىفسيؤالفلورسنت مصباح  والضروري من الزئبق داخل
وقت سابق ألوانه. وبهذا الخصوص حاولت مصانع المصابيح تطوير تقنية مناسبة لتقليل كمية الزئبق في المصابيح مع حياة خدمة 

   كاملة .
  

في عام  ملغ 7.5ن ما يقرب م إلى 1970أوائل  في ملغ 50 المضيء من مصباحالفي  الزئبق محتوى متوسط فقد انخفض وبالنتيجة
واط) في اليابان لقانون المشتريات  40ذو الشكل األنبوبي المستقيم ( الفلورسنتمصباح  انتاج. يخضع ) 14الشكل انظر ( 2007

) 2انظر إلى الشكل ملغ ( 10هو عدم امتالك المصباح الواحد أكثر من  ه٬ واحدى معايير قبول 2001الخضراء الذي صدر عام 
  في األسواق تخضع لهذه المعايير. حاليا  التي تباعظم المنتجات ومع
  

بما  مصباح ٬ في كل الزئبق كمية ضبطساليب تشمل التطوير المستمر أل من خالل المصابيح محتوى الزئبق في للحد من الجهود ُتبذل
  7)7 مزيج الزئبق (انظر العمود رقم مختلفة مناستخدام أنواع ثابتة و كمية إدراج أسلوب في ذلك اعتماد
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  يبين المنحنى متوسط محتوى الزئبق في المصابيح في اليابان 14 الشكل

  المصدر: شركة مصنعي المصباح الكهربائي في اليابان

  
  

(نمط الصمام الثنائي) من  LEDإلى نمط الـ  LCيجري تحويل متسارع لألجهزة المختلفة ذات اإلضاءة الخلفية وخصوصاً شاشات 
% على مستوى 100انجاز تدفق كامل  2030سياسات الطاقة حتى عام خطة الطاقة الرئيسية التي تجمع  . وتشملاإلضاءة الخلفية

فيما يتعلق باستخدام المصابيح ذات اإلضاءة عالية الكفاءة  2030% بحلول عام 100وتخزين كامل  2020الخاليا بحلول عام 
متعلقة بتزويد الطاقة القطاعات المنزلية وتحقيق متطلبات البناء تتوافق وغيرها). وتمثل هذه األرقام أهداف ال LED(كاستخدام نمط الـ 

مع نسب منخفضة من الكربون تعد على أساس النمو االقتصادي. ومن المتوقع أن تنفيذ االجراءات المخطط لها سيحقق تقدم كبيراً في 
  .من كمية الزئبق المستخدمة في أجهزة اإلضاءة  لإلنارة العامة ٬ وسيحد ذلك بشكل كبير LEDاألهداف حيث سُيستخدم نظام الـ 

  
  
  

                         

  ) http://www.jelma.or.jp/99english/index.htm( اليابان مصباح الكهربائي فيال موقع رابطة مصنعي 7
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والذي انخفاض حجم اإلنتاج ٬ إلى أكثر من النصف بسبب  الفلورسنتإنتاج مصابيح في المستخدم  نخفض االستهالك الكلي من الزئبقا
ياد إنتاج دزا فإن٬ وبنفس الوقت مصباح. في كل  المدرجة الزئبق كمية رغم خفض (للمصباح) خدمة أطول فترة أدى إلىبدوره 

ز اتلفالأجهزة ك liquid crystal (LC) إلضاءة الخلفية من الكريستال السائلاذات  cold cathodeفلورسنت المهبط البارد  مصابيح
من  جديد نمطدخال بعدها االنخفاض نظراً إل فقط ٬ عاودتة مؤقتولكن لفترة  المستهلك كمية الزئبق إلى زيادةأدى  LCشاشات و

وبالعموم فقد انخفضت كمية الزئبق المستخدمة في مختلف منتجات مصادر الضوء في السنوات   LED-type.يدعى اإلضاءة الخلفية
  )15الشكل (انظر  األخيرة .
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  الحاوية على الزئبق المصابيح استخدام الزئبق فيمنحنى يوضح  15 شكلال

  المصدر: شركة مصنعي المصباح الكهربائي في اليابان
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  الجهود المبذولة للحد من استخدام الزئبق في المصابيح] 7العمود [
  

الحد األدنى الالزم الزئبق  يستخدم المدرج في كل مصباح بحيث طور الصناعيون تقنيتهم الخاصة لضمان وجود كمية ثابتة من الزئبق
  .حبيالكل نوع من المصمع األداء المطلوب  والذي يتناسب

 

  مثال على طرق تخفيض استخدام الزئبق في المصابيح
  المصدر: شركة مصنعي المصباح الكهربائي في اليابان

 
  
  
  

المصباح

االشعاع

السخان

الطريقة التقليدية
الزئبقمثال على طريقة الحد من 

بضخ كمية الزئبق المضبوطة في المصابيح 

حشوة الزئبق حبيبات الزئبق حلقة الزئبق

كبسولة الزئبق
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  رهاوغي الطبية المعداتالزئبق في  من استخدامالحد 
وعلى الرغم من أن موازين الضغط وحشوات األسنان.  ومقاييسالطبية كموازين الحرارة  مجاالتم استخدام الزئبق في العديد من الت

ال أنه ال تزال تستخدم الموازين الزئبقية في العديد أماكن الرعاية الطبية. وتبعاً إالحرارة والضغط اإللكترونية أصبحت أكثر انتشاراً 
  ) . 16اقص حجم انتاج المعدات الطبية المحتوية على الزئبق باستمرار (انظر الشكل لذلك يتن
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مقياس ضغط الدم
مقياس درجة الحرارة

  

  منحنى الزئبق المستخدم في المعدات الطبية في اليابان 16الشكل 
٬  MHLWتها حسب الصناعة الدوائية" التي نشر جالمصدر : وزارة البيئة (وتستند بيانات اإلنتاج على "التقارير السنوية عن إحصاءات اإلنتا

 غرام في مقياس ضغط الدم). 47.6و ميزان الحرارة غرام في  1.2كمية الزئبق أساس أن  االرقام علىقُدرت هذه و

  
  

ما  ه انخفض بشكل كبير ليصل إلىلكن 1970في عام  8كيلوغرام 5200نحو  األسنان حشواتكان الطلب على الزئبق من أجل 
ووفقا  . 2010في عام  11كيلوغرام 20وحوالي   2006في عام  10كيلوغرام 100 إلىو 1999عام  في 9كيلوغرام 700 يقارب

استنادا إلى هذا  . 2010 طن من الزئبق في العالم من أجل الحشوات السنية 400-300يستهلك سنوياً حوالي  لبرنامج األمم المتحدة
 إلىهذا أقل بكثير من نسبة عدد السكان اليابان و السنية ٬ الحشواتلزئبق في ا٪ من االستهالك العالمي ل 0.005اليابان  تستهلكالرقم 

  .12 ٪ 1.8 وهوعدد سكان العالم 
  
  
  
  
  
  
  

                        
  .2"تراكم التلوث بالمواد الخطيرة" جدول  2المقطع  1جودة البيئة في اليابان الفصل  8
 .Mrساكوراي  ميتسورو الذي قدمه السيد حشوات األسنانب األسئلة المتعلقةاإلجابة على "٬  2001 ين الثانيتشر 20في  2العدد  153المجلد مجلس الوزراء على أسئلة إلجابةا 9
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 عضويةالكيماوية غير المنتجات الفي  الزئبق استخدامالحد من 
ية كما هو موضح في قد جرت العادة استخدام المواد الكيميائية غير العضوية والحاوية على الزئبق في الحياة اليومية والعمليات الصناع

أصبغة الحمراء ليستعمل كحبر قرمزي خاص بالتقاليد اليابانية ٬ ك HgS. كما استخدم قديماً كبريتيد الزئبق الثنائي  3الجدول رقم 
 HgCl2كل من كلوريد الزئبق الثنائي  استخدامكيلوغرام سنويا في االيابان . وتقدر تقريباً كمية  2000ومايزال ُيستهلك حوالي 

  صفر في السنوات األخيرة . HgOأوكسيد الزئبق الثنائي و
  

  الكيماويات الغير عضوية والحاوية على الزئبق 3الجدول 
  االستعمال  الصيغة الكيميائية  االسم الكيميائي

Cinnabar كبريت الزئبق الثنائي  HgS   ِف الرسم والصباغة/الطالء والحبر القرمزيرَ ح  
Calomel كلوريد الزئبق الثنائي  HgCl2  ٬ المسرى الكهربائي في  *(محفز)ل يالفين دكلوري

  .*٬ المنتجات الطبية (التعقيم) *خلية المنغنيز
  *٬ الكواشف ٬ الطب الخارجي *الطالء/األصبغة  HgO  أوكسيد الزئبق الثنائي  أوكسيد الزئبق الثنائي

كبريتات الزئبق الثنائية  مركبات الزئبق
  وغيرها 

HgSO4, etc الكواشف  

  لم تعد تستخدم في اليابان*
  المصدر: وزارة البيئة

  
  

  االستعماالت األخرى للزئبق
) COD-Cr( dichromic) والتي يتم قياسها بطريقة حمض COD(احتياجات األوكسجين الكيميائي  باختبارالكشف عن نوعية المياه 

   .)permanganic )COD-Mnأو بطريقة حمض 
  

ولذلك  permanganicمن حمض  CODأقوى وأكثر دقة في تحديد مستوى األكسدة  في مفهوم قوة dichromicيعتبر حمض 
كبريتات الزئبق مثل ككواشف للتفاعل في استعمال بعض المواد الملوثة مساوئها تتجلى ولكن بشكل أوسع  COD-Crتنتشر طريقة الـ 

  يميائي. والكروم السداسي التكافؤ. ويوجد مشكلة أخرى وهي طول فترة عملية التحليل الك
  

عام في اليابان التي ال يدخل فيها الزئبق  COD-Mn) خطة فحص النفايات السائلة بطريقة JISاعتمدت المعايير الصناعية اليابانية (
. وتستعمل  1978والختبار مياه الشرب عام  1974. واستخدمت هذه الطريقة فيما بعد الختبار مياه الصرف الصحي عام 1964
 قياس معايير الجودة البيئية ومراقبة نوعية المياه في المناطق البحرية والبحيرات.ل أيضا COD-Mnطريقة 
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                                                                        في المنتجاتالمحتوى الزئبق إدارة و جمعالترويج الستعادة و
والنمو االقتصادي السريع في اليابان مشاكل اجتماعية مثل النقص الحاد في أماكن  طردة في عدد سكان المدنضخلقت الزيادة الم

كميات الهائلة للنفايات المنتجة وبالتالي حدوث تلوث بيئي بالمواد ضارة. ولحل هذه المشاكل ٬ ظلت اليابان تعمل بنشاط الالتخلص من 
هذا القسم يعرض على الزئبق.  الحاويةلتخلص السليم من النفايات قة لالبيئية الدقي المعالجةوعلى تعزيز إنشاء نظم إعادة التدوير 

المستعملة ٬ المنتجات  في جمع لجهود الطوعية للصناعاتعن او عن اآللية المناسبة لمعالجة النفايات التي تحتوي على الزئبق ملخص
  مالئمة.ها مرة أخرى بطريقة واعادة معالجتالزئبق من المنتجات المستعملة  الستعادةالجهود المبذولة  وكذلك

  
  اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات

يوجد الزئبق في النفايات والغبار والحمأة وغيرها من المواد التي تنشأ بحرق الوقود األحفوري في معامل تكرير الفلزات ومحطات 
لى تركيز زئبق أعلى من الحدود المسموحة ولضمان تخلص مناسب من النفايات: صنفت النفايات الصناعية المحتوية ع .حرق النفايات

) للتخلص منها بطرق اتالف عيارية. وباختصار يجب أن تواجه عمليات نقل واتالف النفايات الصناعية بقوانين 4للتداول (جدول رقم 
الدفن الخاصة بدفن أكثر صرامة من النفايات العادية وأن يتم التخلص منها بشكل نهائي وبطرق خاصة ٬ واليمكن إتالفها في مواقع 

م النفايات العادية إال بعد معالجتها أو معرفة أن نسبة احتوائها من الزئبق أقل أو تساوي المعايير المقبولة كما هو مبين في الجدول رق
طق ذات الرقابة ويجب أن تعامل النفايات التي ما تزال قيد الحكم عليها معاملة النفايات الصناعية حتى معالجتها أو دفنها في المنا  .4

الصارمة ٬ حيث يتم اعداد منطقة مغلقة بشكل كامل ذات قاعدة متماسكة وجدران فاصلة وبعيدة عن مناطق صرف المياه العامة والمياه 
  الجوفية .

  
  معايير قبول النفايات الصناعية التي تتطلب تدابير خاصة  (4)الجدول 

  تركيز الزئبق  خصائص النفايات
  ير المعالج ٬ والغبار وحمأة التعدين والحمأة الرماد المعالج وغ

  (باستثناء النفايات الحمضية والنفايات القلوية)
  ألكيل الزئبق غير موجود 

 ملغ /لتر 0.005الزئبق: 
  (في اختبار اإلزالة)

النفايات حمضية والنفايات القلوية والنفايات المعالجة الحمضية أو القلوية (مخلفات الحامض أو 
   )٬ والرماد المعالج ٬ والغبار ٬ وحمأة التعدين والحمأة (مخلفات الحامض أو القلوي  )القلوي 

لتر(التركيز  /ملغ  0.05 :الزئبق:
  في النفايات الحمضية أو القلوية)

  
  

 الفلورسنتلخاليا الجافة المستعملة ومصابيح معالجة لواسعة ونظام انشاء مناطق جمع 
في خطوة الخاليا الجافة المستعملة وذلك واستعادة الزئبق من بفصل  للقيام لحكومات المحليةتعليمات ل 1985عام  MHWأصدرت الـ

استجابة لهذه التعليمات ٬ أعدت إدارة جمعية لمواجهة القلق االجتماعي المتزايد من االشعاعات الزئبقية الصادرة من محارق النفايات. 
استهدف  .(وهذا ما سيشار إليه باسم "برنامج")وغيرها لخاليا الجافة المستعملة االج عل اً واسعة وبرنامج جمع منطقة يةالنفايات اليابان

هذا البرنامج الخاليا الجافة المستعملة التي تم جمعها بشكل منفصل عن نفايات البلدية من قبل الحكومات المحلية (باستثناء الخاليا 
مصابيح الفلورسنت  أضيفت٬  ج مع جميع البلديات التي أبدت موافقتها عليهبق هذا البرنام٬ طُ  1986في عام  الثانوية والخاليا الزر)

  .131999برنامج السنة المالية اطار المستخدمة في 
  

 في إطار هذا البرنامج ٬ تمت معالجة كل من الخاليا الجافة المستخدمة ومصابيح الفلورسنت المستخدمة المجموعة من قبل البلديات
  الص الزئبق وإعادة تدوير مواد أخرى) عن طريق شركات إعادة التصنيع المتخصصة.والتخلص منها (بعد استخ
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ثم ليبدأ بعدها  2001ته في عام ازداد مجمل حجم المجموع من الخاليا الجافة والزئبق المستعاد زيادة طردية سنوياً ٬ ليبلغ ذرو
  ). 17والشكل  5باالنخفاض تدريجياً (انظر الجدول 

  
  كمية الزئبق المستعادة من الخاليا الجافة في اطار البرنامج 5جدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1998 1992  السنة المالية اليابانية

 4,921 5,034 5,929 5,981 6,188 6,592 7,125 7,866 7,198 4,683  الجافة المعالجة(طن)- كمية بطاريات الخلية

 49 49 57 58 60 75 107 169 204 702  كمية الزئبق المستعادة (كلغ)

 وكمية الزئبق المستعادة بموجب البرنامج.األولية الجافة من الخاليا المعالجة  الكميةظهر البيانات في هذا الجدول تُ ) 1(مالحظة)(
الجافة على شكل أنبوب فقط ٬ في حين لم تتضمن األنواع األخرى من البطاريات -الخليةكمية الزئبق المستعادة هنا بطاريات شملت ) 2(

كالبطاريات الزئبقية ذات خلية الزر ونفايات المنتجات األخرى التي تحتوي على الزئبق (مثل موازين الحرارة الزئبقية ٬ وموازين 
 بيح الفلورسنت) .الحرارة الكهربائية ٬ ومصا

  المصدر: جمعية ادارة النفايات في اليابان
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19901990

)طن(كمية الخاليا الجافة المعالجة  عدد المنظمات المشاركة

السنة المالية اليابانية

  
 الكمية المعالجة من الخاليا الجافة المستعملة في إطار البرنامج وعدد من المنظمات المشاركة 17شكل ال

  مج.في إطار البرناالمعالجة الخاليا الجافة المستعملة   تشمل الكمية المعالجة في هذا الشكل كمية)1(مالحظة)(
التخلص وبمعالجة الخاليا الجافة المستعملة  ونيات إلدارة النفايات التي تقومإن عدد المنظمات المشاركة هنا هو مجموع البلديات والتعا)2(

 البرنامج المذكور. منها بموجب
  المصدر: جمعية ادارة النفايات في اليابان

  
  

من نفايات مصابيح النطاق عملية الجمع الواسعة  بداية منذ ة كبيرةزياد المسترجعحجم الزئبق وزداد عدد المنظمات المشاركة 
المنظمات المشاركة في السنوات عدد  . انخفض بعدهاواستمرت هذه الزيادة لمدة خمس سنوات 1999في السنة المالية  الفلورسنت

 . )18والشكل  6ول (انظر الجدكمية الزئبق المستعادة ثابتة نوعاً ما  تنفس الوقت بقيبالخمس التي تلتها و
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  كمية الزئبق المستعادة من مصابيح الفلورسنت في اطار البرنامج 6 الجدول
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2001 1999  السنة المالية اليابانية

 2,096 2,210 2,459 2,463 2,534 2,588 2,470 2,226 1,278  كمية مصابيح الفلورسنت المعالجة (طن)

 84 88 97 99 101 104 99 91 14  الزئبق المستعادة (كلغ)كمية 

  (مالحظة) تظهر البيانات في هذا الجدول الكمية المعالجة من مصابيح الفلورسنت المستعملة وكمية الزئبق المستعادة بموجب البرنامج.

  المصدر: جمعية ادارة النفايات في اليابان
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السنة المالية اليابانية

)طن(كمية مصابيح الفلورسنت المعالجة  عدد المنظمات  

  
  لورسنت المستعملة في إطار البرنامج وعدد من المنظمات المشاركةالكمية المعالجة من مصابيح الف 18الشكل 

  المعالجة في إطار البرنامج.مصابيح الفلورسنت المستعملة )تشمل الكمية المعالجة في هذا الشكل كمية 1(مالحظة)( 
 مصابيح الفلورسنت المستعملةالجة )إن عدد المنظمات المشاركة هنا هو مجموع البلديات والتعاونيات إلدارة النفايات التي تقوم بمع2(
 ذكور.التخلص منها بموجب البرنامج المو

  المصدر: جمعية ادارة النفايات في اليابان

  
  جمع مصابيح الفلورسنت المستعملة من قبل الصناعيين

صحاب األعمال المأخوذة من الشركات التجارية من قبل أم اعادة تصنيع أو دفن مصابيح الفلورسنت المستعملة ت في الماضي ٬
العديد مع عمليات رمي النفايات أو عدم معالجتها بالشكل المناسب. ولتجنب هذه المخاطر أصبح هناك  دائماً  ت المخاطررافقت. ينالمعني
أصبحت حيث الشركات هذه من قبل وكالء خدمة معينين من قبل  سنتتزود خدمة تأجير مصابيح الفلورالتي مصنعة الشركات من ال

 اد تصنيعها بشكل صحيح عبر وسيطلُيعيتم تجميع مصابيح الفلورسنت المستخدمة من قبل الوكالء  ذلكفلورسنت ال تباع. وبمصابيح ال
لكل أيضا  بلفقط  لمؤسسات التجاريةل منحتُ اليوم ال  للزبائن. أصبحت هذه الخدمةبدال عنها مصابيح جديدة قدم ويُ ٬ يدعى بالمعالج 

 خرى.ن المباني األوالعديد مالحدائق المصانع و
  

 والكبسوالت٬  مسحوق فلوريال ُيعاد تصنيعذلك لِ و ٬ هذه الخدمة في شكلها األصليفي مة ستخدالم مصابيح الفلورسنتيتم جمع 
الصوف  منهينتج لعادة الزجاج  تصنيعيعاد عضوية. ألمنيوم ومواد كيميائية غير ٬ و نفايات آمنة إلىمصابيح ال في الموجودة والزئبق

لصهر ااستخدام الزجاج المعاد تدويره في فرن بح الفلورسنت بيمصالبعض الشركات المصنعة تقوم وغيرها ٬ و والبورسالنجاجي الز
 مصابيح الفلورسنت.ى لإمن مصابيح الفلورسنت التصنيع ٬ وبالتالي تحقيق مسار إعادة  حصرياً  إلنتاج الزجاج مصابيح الفلورسنت
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يعتمد على الحاجة الستصدار بيان  مبميزة عدالزبائن في حين ينعم  من قبل وكالء الخدمة المالكين لها ٬ مصابيح الفلورسنتخدمة  دارتُ 
باإلضافة إلى وجود نظام مراقبة من خالل االنترنت لتفقد سير مراحل معالجة مجموعات المصابيح الفلورسنتية  ٬ ولية المنتجؤمس

وقد تم تطوير هذا النظام لضمان المعالجة السليمة  ء المعالجين والصناعيين والزبائن .المستعملة من قبل كل من وكالء الخدمة والوسطا
  بيئياً وإعادة تصنيع مصابيح الفلورسنت المستخدمة.

  
 المستلزمات المنزلية إلى قانون إعادة تصنيع المستندمصابيح الفلورسنت المستعملة  جمع

 كل من في المصنوعة لشاشات الكريستال السائل ستبدال نظام االضاءة الخلفيةكما هو موضح سابقا ٬ حل الخيار األول والسريع ال
في الوقت الحالي هي من مصابيح  منها األجهزة التي يتم التخلصمن فإن العديد  وعلى الرغم من ذلك.  LEDبنمط الـ  تلفازات

المستعمل ذو الشاشة المصنوعة من الكريستال السائل  أما بالنسبة للتلفاز المنزلي . LCضاءة الخلفية نمط اإلمستعملة ذات سنت فلور
للقيام  فإن المصنعين وغيرهم يجمعونهم إلعادة تدويرهم وإعادة إستخدامهم للبيع تحت قانون إعادة تدوير المستلزمات المنزلية.

يتم وفي عملية إعادة التصنيع لفية المسرب السالب من مصابيح الفلورسنت ذات االضاءة الخ زاليُ  بالمعالجة المناسبة واسترداد الزئبق
وحدات اإلضاءة الخلفية المصنوعة من الفلورسنت التي تحتوي على الزئبق تسحق ويتم معالجة الحمأة  ٬ أماتسليمه للوسيط المعالج

  .   والغبار كيميائيا لتثبيتها أو تحمص لجمع غاز الزئبق
  

  الطوعي لخاليا الزر المستخدمة من قبل المصنعينالجمع 
بدأت عملية صناعات البطاريات منذ فترة طوية حيث ُبذلت جهود واعية للحد من األعباء البيئية من خالل تطوير خاليا خالية من 

ومع ذلك ففي حالة خاليا الزر ال تزال تستخدم  .جراءات كما هو موضح سابقاً وغيرها من االالزئبق وإنهاء إنتاج وبيع خاليا الزئبق 
مع شركائهم  ةتجاري-القيام باجراءات تبادليةخاليا الزر  امصنعو وفي فترة ما حاول ق على أساس األداء والجودة.كمية ضئيلة من الزئب
هذه اإلجراءات واجهت مشكلة أساسية وهي أن حجم الكمية ٬ بيد أن خاليا المستخدمة هذه للجمع طوعي للقيام بببيع التجزئة وذلك ل

وجود مشكلة في توزيع صناديق الجمع في المتاجر لفهم واضح لمجمل االجراءات أو  المجموعة كان صغير ٬ ربما لعدم وجود
  المتفرقة .

  
وذلك لتوحيد ادارة التجميع الطوعي من خالل  2009الزر في عام  اتمركزتجميع بطاري BAJ الـأنشأت ولتدارك هذه الوضع ٬ 

كمتاجر متعاونة حيث توزع علب الجمع في هذه المتاجر يا الزر مركز لتسجيل متاجر التجزئة التي تبيع خال حالياً  الصناعة. ويوجد
عاد يبواسطة الوسيط المعالج . وبشكل عام  ويرسل ما تم جمعه للمعالجة ٬ بانتظام العلب هذه المودعة في المستخدمة زرال خاليا وُتجمع

  ) 19 ي تخلص أو دفن لها. (الشكل رقمحيث لم يعد هناك أ٬ تصنيع الخاليا المستخدمة على شكل مركبات زئبق وحديد وزنك 
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  . BAJمخطط للمجموعات المتبرع بها من بطاريات الزر بواسطة  19الشكل 
  المصدر: جمعية البطارية في اليابان
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 في المنجم القديمإعادة تصنيع المنتجات المستعملة واستعادة الزئبق 
طوعي للشركات أو عمليات تجميع النفايات من قبل جمع لزئبق من خالل في اليابان ٬ تجمع المنتجات المستخدمة الحاوية على ا

بطرق بيئية مناسبة. يعاد تصنيع معظم المنتجات المستخدمة في ورشات يعاد تصنيع هذه المنتجات أو معالجتها واتالفها  الحكومة.
كأفضل منجم  تعرفقد و Taisetsuبل مترمربع في منطقة ج ٬1489431 والتي تقوم على مساحة  Hokkaidoبـهوكايدو  التعدين

نسمة خالل قمة عمليات  5000تجاوز عدد السكان الـ . طن/سنوياً  200في الماضي  للزئبق في الشرق ٬ حيث وصل أعلى انتاج لها
  تنقيب.ال شركةبلدة مادعي ب التنقيب ليشكلوا

  
االنتقال إلى األعمال البيئية في معالجة المنتجات  قررت الشركة 1973وفي عام  أغلق المنجم نتيجة انخفاض الطلب على الزئبق ٬

وفي عام أثناء أعمال التنقيب الماضية.  خبرتهاالمستخدمة الحاوية على الزئبق من خالل تقنية تكرير الزئبق وتقنيات أخرى كانت قد 
 الوحيدة المؤهلة لمعالجة الزئبق أنهاهذه الشركة  عندما شكل الزئبق المستخرج من الخاليا الجافة مشكلة اجتماعية كبيرة برزت 1983

  .هذه الخاليا من المستخرج
  

ويأتي في المقام األول الخاليا الجافة ٬ للمنتجات المستخدمة في ورشات أعمال التنقيب  التعدينجرى العديد من عمليات اليوم ٬ تُ 
وأجهزة و الخاليا  البطارية طن زئبق سنوياً من 3 يحوالكمية معادن الزئبق المستعادة  تبلغ ).20والمصابيح الفلورسنت (انظر الشكل 

تنقية المنتجات. ويعتبر هذا المكان كعملية عناصر الزئبق  طن من 36من الحمأة وحوالي  طن 3حوالي ووالمعدات الطبية  اإلضاءة
سنت وأدوات القياس ومنتجات لورمن خالل مصابيح الفالمنتج الزئبق ٬ يعاد استخدام الوحيد في اليابان الذي ينتج فيه عناصر الزئبق 

  أخرى. 
  

  

  استعادة الزئبق من المنتجات المستعملة في المنجم القديم 20الشكل 
  المصدر: وزارة البيئة
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                                                                                              الحد من طرح الزئبق في البيئة
    حول  

اليابان تعتمد على القواعد والقوانين المرتبطة بحماية اإلنسان والبيئة المعيشية من خالل الوقاية  طبقت اجراءات واسعة النطاق في
 )7(الجدول  البيئية من التلوث المسبب بالزئبق .

 
لتحديد درجة احتوائها من الزئبق حيث يتم مراقبتها في مجاالت المياه العامة  هناك معايير وطنية للجودة البيئية فيما يتعلق بنوعية المياه

والمياه الجوفية. ولضمان وتلبية هذه المعايير تخضع المصانع والمؤسسات التجارية لقواعد الصرف وأنظمة تخلل األرض. ويمكن 
للنفايات السائلة هذا باإلضافة إلى المعايير الوطنية للحكومات المحلية أن تنص معايير أكثر صرامة إذا لزم األمر وذلك بالنسبة 

الموحدة. وتخضع التربة أيضا لمعايير الجودة البيئية والتحريات كـشروط ومعايير قانون رقابة التلوث وذلك لتقييم التلوث الموجود في 
  التربة أو المزال منها.

 
جودة البيئية وذلك للحد من التعرض للمخاطر الصحية التي يشكلها الزئبق تم تحديد قيم توجيهية مكافئة لمعايير ال فيما يتعلق بالهواء

  والتحكم باشعاعات الزئبق من قبل القائمين باألعمال في المستقبل.
 

في حالة التعامل مع شركات تجارية التي تتعامل مع الزئبق ومركباته ٬ ُتلزم هذه الشركات الإلبالغ إلى السلطة المختصة عن كمية 
(سجل التلوث المحرر  PRTRالمحرر في البيئة وكمية المحول إلى النفايات وذلك وفقاً لـنظام التشريع الموافق المؤهل للسلطة الزئبق 

  والمنقول).
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 المعايير البيئية الوطنية ومعايير اشعاعات الزئبق  7الجدول 
  القانون/المرسوم المتعلق  نظرة عامة على المعيارية  

يهية لملوثات الهواء الخطرة في الغالف الهوائي بغرض الحد القيمة التوج  الهواء 
ال تزيد  من المخاطر على صحة البشر: الزئبق (بخار الزئبق) يجب أن

  نانوجرام زئبق/متر (قيمة المعدل السنوية). 40قيمته عن 

كجزء من التدابير لملوثات الهواء 
الخطرة بموجب قانون مكافحة تلوث 

  الهواء
المياه 
  العامة 

 0.0005ال يتجاوز مجموع الزئبق  معيار جودة البيئة: يجب أن
ميليغرام/لتر ٬ وعدم امكانية الكشف عن ألكيل الزئبق (قيمة المعدل 

  السنوية).

  القانون البيئة األساسي

ال تتجاوز قيمة الزئبق وألكيل الزئبق  النفايات السائلة القياسية: يجب أن
جرام/لتر ٬ مع عدم امكانية  ميلي 0.005ومركبات الزئبق األخرى 

  الكشف عن مركبات ألكيل الزئبق .

قانون مراقبة تلوث المياه (مرسوم 
  تصريف النفايات السائلة)

المياه 
  األرضية

 0.0005ال يتجاوز مجموع الزئبق  معيار جودة البيئة: يجب أن
ميليغرام/لتر ٬ وعدم امكانية الكشف عن ألكيل الزئبق (قيمة المعدل 

  ).السنوية

  القانون البيئة األساسي

قانون مراقبة تلوث المياه (مرسوم   شرط يحدد تخلل المياه الراشحة: غير مكتشفة .
  سماحية رشح المياه المحدد)

ال تتجاوز قيمة الزئبق وألكيل  معيار نظافة المياه الجوفية : يجب أن
ميلي جرام/لتر ٬ مع عدم  0.0005الزئبق ومركبات الزئبق األخرى 

  مكانية الكشف عن مركبات ألكيل الزئبق .ا

  قانون مراقبة تلوث المياه
(نظام اتخاذ التدابير المتعلقة بنظافة 

  المياه الجوفية)
ميلي  0.0005ال يتجاوز مجموع الزئبق  معيار جودة البيئة: يجب أن  التربة

  لتر من محلول العينة . 1جرام في 
  القانون البيئة األساسي

ال تتجاوز قيمة الزئبق ومركباته األخرى  يجب أن معيار اإلزالة:
ميلي جرام/لتر ٬ مع عدم امكانية الكشف عن مركبات ألكيل  0.0005
 الزئبق .

 15ال تتجاوز قيمة الزئبق ومركباته األخرى  معيار المحتويات: يجب أن
  ميلي جرام/كيلو جرام

قانون مكافحة تلوث التربة 
(المعيارية لتحديد المنطقة التي 
تتطلب اتخاذ تدابير (معيارية حالة 

  التلوث))

  
 

أوكسيد النتروجين و٬  SOxملوثات الهواء الرئيسية (أوكسيد الكبريت السيطرة على اجراءات  فيض الزئبق اخفان تأثير
NOx (٬ والديوكسين  

الديوكسينات وين ٬ كلوريد الهيدروجين الغبار: أكاسيد الكبريت ٬ أكاسيد النيتروجب المتعلقةتم تحديد معايير اإلشعاع ٬ في اليابان 
بالنسبة ال توجد معايير مماثلة فومع ذلك  ٬ التدابير الخاصة ضد الديوكسينبشأن آخر تلوث الهواء وقانون  السيطرة علىبموجب قانون 

 انخفاضساعدت في  وخصوصاً مراقبة الديوكسينانجازات معايير اإلشعاع لملوثات الهواء الرئيسية  ومن الجدير ذكره أن للزئبق.
  تركيز الزئبق في غاز المداخن .

  
٪ قبل  22على سبيل المثال ٬ وجدت الدراسة أن معدل إزالة الزئبق من غازات المداخن في مصنع حرق النفايات الصلبة قد تحسن من 

 عن طريقتدابير رقابة الديوكسين غاز المداخن قبل تطبيق تم التعامل مع  .14٪ بعد تطبيقها 96.7تطبيق تدابير رقابة الديوكسين إلى 
خفض درجة حرارة امكانية برج تبريد لتبديل الترسيب الكهربائي و :غسيل رطب. يحتوي النظام الجديد علىالكهرابائي والمسرب ال

من ضل أففعالية حرق أيضاً يملك النظام و. نشط إلى الغبار المجموع في كيس الترشيحمحقن الكربون الامكانية  ٬غازات المداخن 
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ينخفض تركيز خالل التحكم بكمية تركيز أوكسيد الكربون األحادي ومقاييس أخرى. وبالخالصة يحدث خفض تركيز الديوكسين و
  . 3ملغ/م 0.01إلى أقل من  3ملغ/م 0.047الزئبق في غاز المداخن من 

  
في  % 74.9حوالي ل كفاءة إزالة الزئبق تفعتار.  العامة تحسنا ملحوظا  حرق النفايات منشآت إزالة الزئبق في في الكفاءة أظهرت

التدابير المتعلق بقانون ال تشريع وقد سهل. 1991في عام % كفاءة ازالة الزئبق  34.5مقارنة مع  وهو تحسن نوعي 2003عام 
حقيبة نشط ومنظام حقن الكربون الإلى  من الغسيل الرطب والمرسب الكهربائي االنتقال ٬ 1999الديوكسينات في عام  ضدالخاصة 
يعود للكربون المنشط وقدرته الممتازة  لزئبقا ةإزالفي هذا النظام  تحسن كفاءة . ويعتقد أنالمحلية النفايات الصلبة محارق في الترشيح

  في إزالة الزئبق .
  

ونظام الحد  Soxة ٬ ونظام إزالة كبريت جاف / رطب إلزال حشرات إلزالة الغبارالكهرباء الساكنة ومصفاة من  مرسبات تم استخدام
 بدورها تقوم وكمامصانع ال تلك لمنع تلوث الهواء منفي محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم  Noxمن النترجين الحفاز إلزالة 

في المصنع المصدر لها  تراكيز الزئبق ن البيانات المفصلة المتوفرة حول معدل التناقص فيإ .ها بإزالة الزئبق منفي نفس الوقت 
% باستخدام نظام الحد من النتروجين الحفاز ونظام إزالة  90محدودة إال أنه توجد دراسة تبين أنه تم تقليص النسبة إلى أكثر من 

  . 15الكبريت وكلوريد األمونيوم
  

التكرير  في معامل Soxومصفاة حشرات إلزالة الغبار ونظام إزالة كبريت رطب إلزالة  ساكنةالكهرباء التم استخدام مرسبات من 
وكما تقوم بدورها في نفس الوقت بإزالة الزئبق من تلك المصانع . يتم إزالة الغير معدنية في محاولة لمنع تلوث الهواء من اإلصدارات 

  الحمأة المحتوية على الزئبق من المصانع التي تصدرها حيث يتم نقلها إلى محطة التعدين في هوكايدو إلستعادة الزئبق .
  

  الزئبق جرد بإصدارات
وذلك وفقاً للتقرير المعد  2010طن للسنة المالية  24ـ  19إن مجموع كمية إصدارات الزئبق من قبل اإلنسان والطبيعة في اليابام بـ 

  ).8 جدول٬ والبيانات المقدمة من الصناعات التي لها عالقة بالموضوع (انظر إلى ال 16 )2007من قبل كيدا (
  

محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم هي المسهمة بشكل رئيسي في إصدار لمصنعة لإلسمنت وإن منشآت محارق النفايات وا
ضمن المنشآت التي تخضع إلتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق . ويعتقد أن منشآت تصنيع الحديد والفوالذ المعفاة من  الملوثات من

  اإلتفاقية تساهم بنسبة عالية .
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
14 Shin-ichi Sakai, Akiko Kida, Shigehiro Shibakawa, Akihiro Matsumoto, Hajime Tejima, Nobuo Takeda. Co-benefit of Controlling 

Unintentional Persistent Organic Pollutants (UPOPs) in Municipal Solid Waste Incineration, in 4th i-CEPEC, September 26-29, 
2006, Kyoto, Japan. 

15Mitsubishi Heavy Industry, Ltd. (2010) Mercury Removal Technology Demonstration Results, presented at Powergen 
Asia in Sep. 2011 

16 Akiko Kida, Yasuhiro Hirai, Shin-ichi Sakai, Hiroshi Moritomi, Masaki Takaoka, Kenji Yasuda. “Study on Air Emission Inventory 
of Mercury including Waste Management Processes and Emission Reduction Measures”, K1852, 2007.  
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  احصاءات انبعاثات الزئبق باليابان 8جدول 
المجموع 
الجزئي 

 (طن/ سنة)

إشعاعات الزئبق 
في الغالف الجوي 

 1(طن/ سنة)
 الصنف تحت الصنف

 محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم 1.0 - 0.83 16 - 11

المنشآت 
الخاضعة 

التفاقية 
اشعاعات 
الزئبق في 

 الغالف الجوي

التي تعمل بالفحم المراجل الصناعية 0.21  
 منشآت تصنيع المعادن الغير فلزية 0.94

1.3 - 1.9 
البلدية الخاصة  منشآت

 بمحارق النفايات

 4.1 - 0.73 ارق النفاياتالمنشآت الخاصة بمح
المنشآت الخاصة بمحارق 

 النفايات الصناعية

0.17 - 0.85 
المنشآت الخاصة بمحارق 

 2حمأة المجاري
 منشآت صناعة االسمنت 6.9

 منشآت التصنيع األولية 4.1 4.9
 منشآت صناعة الحديد والفوالذ

 الغيرالمنشآت 
خاضعة التفاقية 

اشعاعات 
الزئبق في 

غالف الجويال  

 منشآت التصنيع الثانوية 0.62
 منشآت تكرير النفط 0.1

 منشآت تصنيع النفط والغاز 0.001>

محطات الطاقة الحرارية  0.01
 المشغلة بالوقود النفطي

 0.001  منشآت حرق الزيت وغيرها
محطات الطاقة الحرارية 

 LNG بـ المشغلة
 ي)جل صناعي (نظام نفطامر 0.003
 مرجل صناعي (نظام الغاز) 0.02
N.O.  تصنيع الكلور القلويمنشآت 

المنشآت التي تستخدم الزئبق أو 
  8مركبات الزئبق في التصنيع

N.O.  تصنيع مونومر منشآت
 كلوريد الفينيل

N.O.  تصنيع البولي أوليتانمنشآت  
N.O.  تصنيع ميثيالت منشآت

 الصوديوم
N.O. تصنيع األستيألدهيدآت منش  
N.O.  تصنيع اسيتات الفينيلمنشآت  

  4تصنيع البطارياتمنشآت  0

المنشآت المصنعة للمنتجات التي 
 تضيف الزئبق

 

N.E.  تصنيع محوالت منشآت
 الزئبق

N.E.  تصنيع محركات منشآت
 الزئبق

0.01 
  5تصنيع المصابيحمنشآت 

 المنشآت المصنعة للمنتجات
 التي تضيف الزئبق

N.O.  تصنيع مستحضرات منشآت
 التجميل والصابون

N.O. 
تصنيع المبيدات منشآت 

الحشرية والبيولوجية 
 (الكيماويات الزراعية)
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 مالحظة : 

يعني لم يحدث. N.Oغير مقدر و. N.Eتعني  .1  
جميع منشآت حرق حمأة المجاري تعامل كمنشآت حرق للنفايات الصناعية على الرغم من أن بعضهم ال يصنف تحت هذا التصنيف في . 2

 القانون الياباني.
جميع المنشآت المطبقة في اليابان لم تعد تستخدم الزئبق . 3  
آجهزة ال ولكن رقم اإلشعاعات تشير إلى الصفر وذلك ألن خالل عملية التصنيع تستخدم  في اليابان يستخدم الزئبق في صناعة الخاليا الزر. 4

الف الجوي.تسمح بطرح الزئبق في الغ  
.HID تشمل مصابيح الفلورسنت العامة و األضواء الخلفية ومصابيح الـ. 5  
يغطي اإلشعاعات المشتقة من زيوت البنزين والديزل.. 6  
فايات.استثناء معالجة حرق الن. 7  
مصدر محتمل الشعاعات الزئبق الجوية على الرغم من أنها غير مذكورة في المفاوضات ما بين الحكومات في السابق.. 8  

 المصدر : وزارة البيئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N.E.  تصنيع شاشات قياس منشآت
 ضغط الدم الزئبقية

N.E.  تصنيع مقاييس زئبقية منشآت
 لقياس درجة الحرارة

تصنيع ملغم زئبقي ت منشآ 0.0004
 لألسنان

N.E.  الثيمروسال تصنيعمنشآت  
N.E.  مسحوق  تصنيعمنشآت

 الزنجفر
 تصنيع منتجات الكلس 1.0 1.5

 8غيرها

تصنيع الورق واللب (الخمر  0.23
 األسود)

تصنيع الكربون األسود  0.11  
0.000005 - 
0.000006 

مصابيح الفلورسنت تجميع 
هاوتكسير  

 الحرق 0.07
  6النقل 0.07

N.E. 
لمعالجة  مؤقتة منشآت
  7النفايات

N.E. لجمع الزئبق (ماعدا  منشآت
 مصابيح الفلورسنت)

طبيعيمصدر  البراكين 1.4< 1.4<  
 المجموع   (22 - 17)

 ماعدا اصدارات الزئبق المشتقة من الطبيعة
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  في الجو  رصد الزئبق
معايير الجودة البيئية أو القيم  في جميع أنحاء اليابان للتحقق من حالة اتمامأجري رصد (مراقبة) وطني واسع على الهواء والماء 

المياه لمجاري المائية العامة وا معايير الجودة البيئية فيأشارت نتائج الرصد النهائية إلى تجاوز التوجيهية للزئبق في البيئة العامة. 
حصها في مناطق المياه الجوفية والتربة في بعض المواقع ولكن استوفيت جميع المعايير أو القيم التوجيهية في كل نقطة رصد تم ف

ولم يكن هناك سوى مجرى مائي عام واحد سجل مستوى زئبق على من الرقم التوجيهي وكان يعود إلى مصدر طبيعي العامة والهواء. 
ء عندما بدأ الرصد الشامل للهوا 1998. وفي ما يتعلق بالهواء: لم يحدث أيضاً أي تجاوز للقيم التوجيهية منذ السنة المالية  للزئبق

  ). 9 (انظر الجدول
  

  نتائج رصد الزئبق في اليابان 9جدول 
  الرصد المتكرر/عام  نتائج الرصد  التوجيهيةالقيم   الموضوع

القيمة التوجيهية: الزئبق (بخار   الهواء
نانوغرام  40 ≦الزئبق
  (قيمة المعدل السنوي) 3زئبق/م

  الخطرة ملوثات الهواء رصد نتائج
 قيمةال اوزتتجالتي  نقاط الرصد عدد من -

نقطة: ال يوجد أي  261 من أصل 0التوجيهية 
٬  3نانوغرام زئبق/م 2.1وسطي التركيز  نقطة ٬

  . 3نانوغرام زئبق/م 5.3 سجل:م أعلى تركيز

شهرياً/ السنة المالية 
2011  

مناطق 
المياه 
  العامة

معيار الجودة البيئية : مجموع 
ملغ / لتر  0.0005 ≦الزئبق 

  نوي)* (قيمة المعدل الس

رصد نوعية المياه في مناطق المياه العامة (قياس 
  الزئبق اإلجمالي)

عدد نقاط الرصد التي تجاوزت معايير الجودة  -
  نقطة: ال يوجد أي نقطة 4219البيئية من أصل 

شهرياً بشكل عام/ 
  2011السنة المالية 

المياه 
  الجوفية

معيار الجودة البيئية : مجموع 
لتر ملغ /  0.0005 ≦الزئبق 

  * (قيمة المعدل السنوي)

رصد نوعية المياه في مناطق المياه العامة (قياس 
  الزئبق اإلجمالي)

عدد نقاط الرصد التي تجاوزت معايير الجودة  -
بئر) شملهم  2908من أصل  0البيئية : (بئران 

المسح ٬ وفي دراسة استقصائية في المناطق 
ا) بئر 75من أصل  3القريبة من اآلبار الملوثة (

من أصل  ٬24 ووجد في المراقبة المستمرة (
  بئرا).  107

شهرياً بشكل عام/ 
  2011السنة المالية 

معيار جودة البيئية : إجمالي •   التربة
ملغ أو أقل في  0.0005الزئبق 

  اللتر من محلول االختبار.
معيار اإلزلة :كمية الزئبق • 

ملغ / لتر  0.0005ومركباته 
كيل أو أقل ٬ وال وجود ألل

  الزئبق.
معيار المحتوى: كمية الزئبق • 

  ملغ / كغ. 15 ≦ومركباته 

استطالعات تلوث التربة (بما في ذلك الدراسات 
  االستقصائية التي ال تستند الى القانون)

عدد الحاالت الغير متوافقة مع معايير الجودة  -
 حالة ** 83البيئية: 

  

  2011السنة المالية 

  "بعدم وجود" ألكيل للزئبق: لم ُتظهر أي من نقاط المراقبة وجود ألكيل الزئبق .*يوجد معيار بيئي يتعلق 

  ** لم تكن نتائج التربة هي حصيلة الرصد الدوري ولكن يمثل هذا الرقم عدد الحاالت التي تجاوزت معايير الجودة البيئية المذكورة .

  المصدر: وزارة البيئة
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  الرصد المستمر لتركيز الزئبق في الهواء
 Cape Hedo Aerosolفي  2007في اليابان ٬ أجري مشروع ارشادي لمتابعة رصد الزئبق في الهواء كأول تدبير في عام 

) في محافظة أوكيناوا حيث استعمل جهاز رصد خاص بالزئبق. شرع العمل في بهذا الجهاز  CHAAMSومحطة الرصد الجوي (
  )22و 21الشكل س العام وحتى الوقت الحاضر (ليعتمد في رصد الهواء بدءاً من تشرين األول من نف

 يهدف هذا المشروع الى المساهمة في المسائل التالية:
  رصد تركيز الزئبق والمعادن الثقيلة األخرى الواردة في جزيئات الهواء واألمطار . 
  دئ.اكتساب معلومات مفيدة عن النقل البعيد المدى من العناصر النادرة في منطقة آسيا والمحيط الها 
 تأسيس تقنيات الرصد. 
 التعاون الدولي لرصد بيئة الغالف الجوي. 

  
  

  
  ومحطة الرصد الجوي Cape Hedo Aerosolموقع  21شكل 

  المصدر: وزارة البيئة

  

تحليل لهذه  ). وسيتم اجراء3نانوغرام زئبق/م 40تبين نتائج الرصد المستمرة أن تركيز الزئبق في الهواء حتى اآلن أقل من القيمة التوجيهية (

 البيانات .
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  CHAAMSنتائج الرصد المستمر لتركيز الزئبق في الهواء في الـ  22الشكل 
  المصدر: وزارة البيئة
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  )NIMD] تحليل ميثيل الزئبق في المعهد الوطني لمرض ميناماتا (9[العمود 
  

) والزئبق غير ٬MeHg على كل من ميثيل الزئبق (تحتوي معظم العينات البيولوجية ٬ بما في ذلك عينات األسماك واالنسان (الدم) 
) MeHg + I-HG). ال يمكن تقدير درجة التعرض للزئبق وتقييم المخاطر من خالل تحليل كمية اجمالي الزئبق (I-Hgالعضوي (

يق كاشف فقط بل من الضروري اجراء التحليل الكمي االنتقائي لـ ميثيل الزئبق . يمكن تحليل إجمالي الزئبق بنجاح عن طر
 Electron. أما للكشف االنتقائي عن ميثيل الزئبق فيستخدم جهاز  Atomic Absorption Detectorاالمتصاص الذري 

Capture Detector-Gas Chromatography (ECD-GC)  وذلك بعد استخالص ميثيل الزئبق من خالل مذيب عضوي
الصعب سابقاً الحصول على نتيجة تحليل دقيق نظراً لعدم اكتمال  . وعلى الرغم من ذلك فقد كان من Tolueneمثل الـ تولوين 

) تقنية جديدة محسنة تصل NIMDاستخالص ميثيل الزئبق باستعمال المذيب العضوي المذكور. أنشأ المعهد الوطني لمرض ميناماتا (
/التولوين كمذيب. يصدر المعهد الوطني Dithizone٪ باستعمال مذيب الـ ديثيزون  100كفاءة استخالص ميقيل الزئبق إلى ما يعادل 

NIMD حالياً بيانات تحليل ميثيل الزئبق بدرجة عالية الدقة للعينات المختلفة بما في ذلك العينات البيئية مثل مياه البحر والتربة .  
  
فة مثل البرازيل وتنزانيا إلى العلماء في بعض بلدان مختل NIMDُنقلت هذه التقنية من خالل أنشطة التعاون الدولي في معهد الـ  

يل ونيكاراغوا وإندونيسيا وكوريا ٬ حيث تستخدم حالياً هذه التقنية لتحليل ميثيل الزئبق في هذه البلدان . يمكن ايجاد المزيد من التفاص
  . حول هذه الطريقة من خالل موقع المعهد

  
 NIMD :  (URL: http://www.nimd.go.jp/kenkyu/docs/march_mercury_analysis_manual(e).pdf) 

 

 
 ECD-GC Intercomparison exercise: MeHg in IAEA-086جهاز الـ 

 (شعرة انسان) 
  .NIMDيمكن اجراء تحليل دقيق لقيمة ميثيل الزئبق بطريقة معهد 

  تشير الدوائر بداخل الرسم البياني إلى القيم المخبرية المقاسة في عدة بلدان . 
 ٪. 95سم البياني إلى ثقة يشير المعدل في الر 
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                                                                                تعزيز التعاون الدولي 3  جزءال
تجاربها  من خاللها عكسنلت العملي في التعاون الدولي خرطنجعلتها ت مرض ميناماتا الناتجة عن التلوث بالزئبقل اليابان تجربة إن

يصف . وقوعها في اخطار مماثلة بسبب التلوث اليابان الدول االخرى للحؤول دون تساعد نفسه ٬ في الوقتو . والدروس التي تعلمتها

 . هذا القسم المبادرات الدولية لليابان ومساهماتها في هذا المجال

 
                                                                                                                      المبادرات الدولية

  UNEPالعالمية للزئبق  في اتحاد الشراكة النفايات إدارة مجال في قيادياليابان كبلد 
كمبادرة للترويج لنشاطات تطوعية من  2005في  UNEPالشراكة الدولية للزئبق كاستجابة لقرار المجلس الحاكم لـ  UNEPاطلقت 

الحكومات الوطنية والمنظمات الغير حكومية والشركات للحد من طرح الزئبق . وقد قامت بترأس المشاريع وتنمية الوعي وجمع  قبل

 .10االرشادات في المجاالت الثمانية المذكورة في الجدول 

دور  اتخاذ المتضمنةالشراكة  امجبر اط فيبنشالمساهمة و٬  وذلك في تلك المجاالت نفايات الزئبق مجال إدارةب اً رائد اً بلد تعتبر اليابان
  . البلدان النامية للجهود التي تبذلها مفيداً  مرجعاً  والتي يمكن اعتبارها نفايات الزئبق إدارة حاالت جميعل ةممتاز ةوثيق اعدادفي  قيادي

  
  UNEPمجاالت المبادرات تحت الشراكة الدولية للزئبق  10الجدول 

 المجال ظمةالبلد المترأس / المن الوصف
جمع جرد الزئبق للحد من طرح الزئبق من 

 كلور القلويقطاع 
وكالة حماية البيئة االمريكية 

)USEPA( 
كلور تخفيض الزئبق في قطاع 

 القلوي
ترأس المشاريع وتنمية الوعي للحد من 

استخدام الزئبق في المنتجات والتخفيف من 
 طرح الزئبق من عملية تصنيعه

االمريكية  وكالة حماية البيئة
)USEPA( 

 الحد من الزئبق في المنتجات

ترأس مشاريع للحد من /التخلص من استخدام 
 وطرح الزئبق في الحرف ومناجم الذهب الصغيرة

منظمة التنمية الصناعية التلبعة 
  )UNIDOلالمم المتحدة (

 مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية

الحد من الزئبق في الحرف 
 ةومناجم الذهب الصغير

جمع االرشادات للحد من اصدار الزئبق في 
 محارق الفحم

  )IEAالوكالة الدولية للطاقة (
 مركز الفحم النظيف

التحكم بالزئبق من احتراق 
 الفحم

زيادة البيانات العلمية وتبادل  المعلومات 
المتعلقة بمصادراالصدار الدولية للزئبق 

 وباالضافة الى النقل الجوي والقدر

التابع للحكومة معهد البحوث 
ـ معهد بحوث  CNRااليطالية 

 تلوث الجو

النقل الجوي للزئبق والبحث 
 المصيري

جمع افضل حاالت التطبيق وترأس مشاريع 
الحد من اطالق الزئبق من الفضالت المحتوية 

 على الزئبق

 الدكتور ماساور تاناكا (الرئيس)
 وزارة البيئة اليابان

 إدارة نفايات الزئبق

يع الحد من امدادات الزئبق ترأس مشار
 والترويج لتخزين الزئبق بطريقة مالئمة للبيئة 

 امدادات الزئبق والتخزين اسبانيا واالرغواي

جمع جرد اصدارات الزئبق والتعرف على 
والترويج للتكنولوجيا المخفضة الصدارات الزئبق 

 وتنمية الوعي ضمن الصناعة

 الزئبقيصناعة االسمنت  مبادرة استدامة االسمنت

  



 
 

5566  

  )Baselإعداد التوجيهات التقنية في إطار اتفاقية بازل (
معدن نفايات من سليمة بيئية دارة المبادئ التوجيهية التقنية إل إلعداد العمل في البلد الرائد اليابان اعتبرتكما 

 .2006عام  ازلفي ب الثامن المؤتمر أعقاب قرار وذلك في زئبق المحتوية علىأو  الملوثةوالنفايات  الزئبق

والمنظمات غير والخبراء  االتفاقية أعضاءمع  التعاون من خاللإحراز تقدم  في العمل بجد وقد تم

لقد تم تبني الخطوط االرشادية االقنية في الدورة العاشرة لالطراف في مؤتمر بازل في اكتوبر  . الحكومية

2011 . 

  
  

                                                                                                      المبادرات الدولية األخرى
  ) للبلدان الناميةJICAتقديم المساعدة من قبل جايكا (

الوطنية  الحكومات عن طريق الزئبق مكافحةفي  للمشاركة الموارد البشرية تطوير) JICA جايكا( الدولي اليابانية وكالة التعاونلت فعَّ 
 الصحي االحتراس تعزيز نظام مشروع"التقني  مشاريع التعاونب الدقيقة المتعلقةالحاالت ت شملقد و ة بذلك.المختلفة المعني لمنظماتوا
 "Nuraا نور نهر في حوض للزئبق البيئي الرصدمشروع " و٬ في البرازيل  "Tapajos تاباجوس حوض نهر في ميثيل الزئبق من

والدروس التجارب "و  وغيرها"الضارة  المعادن الناجم عن لتلوثمكافحة ا" التي تعرض رات التدريبيةالدو وتنفيذ ٬ في كازاخستان
  . "ميناماتا من مرض المستفادة

  
  والتفعيل المبكر لها مبادرات للتعريف باتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق

ول رئيس للوزراء في وكأ ضحايا مرض ميناماتاب الخاص حفل الـتأبين 2010 أيارفي  Hatoyama حضر رئيس الوزراء هاتوياما
التحضير لعقد اتفاقية في  فعالةمساهمة للقيام بعن عزمه في صلواته أعرب  ٬ وقد سابقا وصف ذلك" كما وات"الصل بتأديةيقوم اليابان 
مرض ميناماتا في أي الذي سببه  وعدم تكرار الدماراألضرار الصحية والبيئية  وبالتالي منع٬ التلوث بالزئبق  حدوث هدف منعدولية ت
الستضافة الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية من أجل إعداد ليابان عن استعداد ا صرح٬ ٬ ولتحقيق هذا الهدف  بلد آخر

 تحت اسمئبق تلوث بالزحدوث منع بفعالية فضال عن عزم اليابان التعهد للعالم  )INC 2(دولي بشأن الزئبق  التزام قانوني وثيقة
 ).2تفاقية (انظر الملحق االعتماد وتوقيع ال 2013"اتفاقية ميناماتا" من خالل استضافة مؤتمر المفوضين في اليابان عام 

  

) في حزيران INC 2إعداد وثيقة التزام قانوني دولي بشأن الزئبق ( الدورة األولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية من أجلقدت عُ 

استضافت اليابان جلستها الثانية في مدينة تشيبا(محافظة تشيبا) لتشارك معارفها وتجاربها حول كيفية السيطرة يد ٬ في السو 2010

على الزئبق وذلك من خالل عرض فيديو عن مرض ميناماتا ومحاضرة من قبل حكواتي في الحفلة اإلفتتاحية . وبعدها في الجلسة 

) التي عقدت في جنيف السويسرية في كانون INC5وفي الجلسة الخامسة ( نص اإلتفاقية .الثالثة ٬ بدأ النقاش بين االعضاء حول 

وتم اإلتفاق بين األطراف المشاركة على النص النهائي وتسمية االتفاقية " اتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق "   2013الثاني من عام 

 وذلك بناء على االقتراح الياباني .

  

وبذلك تسهم  حيث تقوم بجمع وتمثيل آراء بلدان المنطقة  لمنطقة آسيا والمحيط الهادئكمنسق  لية التفاوض هذهعمضمن  تساهم اليابان

وعملت اليابان مع االتحاد األوروبي وجامايكا لجمع المعلومات وترأس النقاش حول القواعد الخاصة  .المجلس  في عملية نقاش

لتصنيع التي يستخدم فيها الزئبق وقائمة المواد الخاضعة لتلك القواعد. وكما نظمت بالمنتجات التي يضاف اليها الزئبق اوعملية ا

 اجتماعات غير رسمية وسلمت قواعد محددة بشكل اوراق غرفة االجتماعات خالل مساهمتها لعمل مسودة بنص االتفاقية.
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كر من قبل اكبر عدد من الدول النامية وترتيب المساعدة إن الدخول المبكر لالتفاقية حيز التنفيذ يتطلب التصديق على االتفاقية بشكل مب

نها مستعدة لتقديم التمويل لمساعدة الدول النامية المرحلة إ INC5 المالية والتقنية للترويج للمبادرات المحددة . ولقد اعلنت اليابان في

 ات هي مهمة مستقبلية ملقاة على عاتق االطراف المشاركة .االنتقالية التي تسبق دخول االتفاقية حيز التنفيذ . وإن تنمية المزيد من اآللي
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                                                                                             ختاميةالمالحظات ال
ً الزئبق من التعدين األولي ٬ و ) من 1/300(جزء  ثالئمائة حوالي لىليصل إحاليا  انخفض استهالك الزئبققد ال تنتج اليابان حاليا

صنع منتجات خالية من لالجهود  بذل ستمروي لح.اوأصحاب المصللصناعيين الجهود الواعية بفضل  وذلك 1964عام  ذروة استهالكه
ع المنتجات جمتُ ٬ وفي الوقت نفسه  الزئبق باليابان في السنوات القادمة. على طلبالانخفاض حدوث المزيد من من المتوقع و ٬الزئبق 

ستعاد الزئبق يُ . موغيره الصناعيينالمستخدمة الحاوية على الزئبق بنشاط من خالل التعاون مع المواطنين والحكومات المحلية و
يعد ومرور السنين.  علىمضبوطة تستعمل تقنيات مناسبة ومتطورة المحتوى في المنتجات الصناعية باستمرار من خالل طرق بيئية 

تهديد ضئيل لتأثير الزئبق على البيئة وصحة ي اليوم واحد من المجتمعات التي يمكن لكل فرد فيه أن ينعم بحياة هنيئة مع المجتمع اليابان
  االنسان وهذا بفضل الجهود الواعية والملتزمة من جميع األطراف الفعالة. 

  
تم تعلم دورس في اليابان.  الكبيرالنمو االقتصادي أولوية أكثر من البيئة وصحة االنسان خالل فترة سابقاً عطي للنمو االقتصادي أُ 

والناتجة عن سوء الحكم في تحديد األولولية . تم التقدم المؤلمة التلوث ظواهر وغيرها من مرض ميناماتا المسببة بأساسية من المعاناة 
ن ذلك فال تزال اليابان تدفع ملى الرغم وع٬ بخطوات جبارة إلى األمام في مجال اجراءات مكافحة التلوث البيئي والسياسات البيئية 

هناك ضحايا يعانون من فال يزال عاماً على االعتراف الرسمي بهذا المرض  50باهظاً في هذه العملية. وحتى بعد أكثر من ثمناً 
مييز بين أنهك مرض ميناماتا المجتمع المحلي وذلك بخلق حاالت الت صحتهم.ب فيما يتعلق مع وجود قلقأعراض مرض ميناماتا 

المصابين بالمرض وغيرهم من األصحاء وأدى إلى خلق جو من التوتر بين السكان المحليين ٬ وبالتالي خلفت تلك المشاكل تحديات 
   وهي ال تزال توجهها حتى اآلن .  المنطقة فيكبيرة 

  
ذلك باالستناد إلى الخبرات اليابانية والدروس تتمنى اليابان بصدق أن تصبح البلدان األخرى مدركة تماما ألهمية االعتبارات البيئية و

  ) وذلك من خالل منع حدوث التلوث البيئي. كمرض ميناماتا( دون أن تعايش معاناة التلوث مستدامةالمستفادة وأن تقيم مجتمعات 
  

إنعاش المجتمع وذلك بالتزامن إلعادة الترابط المحلي و " بدأت مدينة ميناماتا في األعوام الحالية بالعمل على مشروع " موياي ناوشي
مع تقديمها لمبادرات أخرى إعادة اإلنعاش المدينة بطرق مستوحاة من شأنها أن تحمي البيئة. حصلت الحكومة على أراء عديدة من 

قوية تعبر عن مدى  ةإن تسمية اإلتفاقية باسم  " إتفاقية ميناماتا للزئبق " تحمل رسالضمن البلد بشأن اقتراحها ألسم ميناماتا لإلتفاقية . 
ين التزام العالم للعمل مع أهالي ميناماتا لتطبيق إجراءات منع التلوث والعمل قدماً على إعادة إنعاش المجتمع . ويأمل من الناس المشارك

ى جهودها المتواصلة في التحكم بالتلوث بالزئبق أن يزوروا ميناماتا من أنحاء العالم ٬ وذلك ليشهدوا بأم أعينهم على ميناماتا اليوم وعل
  إلعادة اإلعمار من أجل المستقبل وأن يشاركوا ما تعلموه واقترحوه في مناطقهم . 

  
والتكنولوجيا المتراكمة عبر تجاربها إلى بقية أنحاء العالم .  توصيل معارفهااألمة التي تعرضت لمرض ميناماتا على  ستواصل اليابان

قية ميناماتا الخاصة بالزئبق وستمد يد الدعم والتشجيع للدول النامية المعنية . تعتزم اليابان وستعمل على تحقيق التصديق المبكر التفا
من خالل هذه الجهود على المساهمة في الحد من أخطار الزئبق في العالم وبناء مجتمه خال من مضار الصحة والتلوث البيئي الناتجة 

  عن المواد الخطرة .
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                                                                                                          الملحق
  
  التسلسل الزمني لمرض ميناماتا .1

 1956  أيار االعتراف الرسمي بمرض ميناماتا
) تقريراً يستنتج MHWأعد فريق بحث العلوم الصحية التابع لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية (

بب المرض نوع من المواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة . وتم عقد الجلسة األولى من قبل فيه أن مس
الجنة المعنية باالجراءات المضادة لهذا المرض الغريب في مدينة ميناماتا (سمت الجنة نفسها الحقا بـ 

 "لجنة التدابير").

 1957 آذار

  آب .بدأت تعاونية الصيادين بالتقييد الطوعي للصيد
البت في مشروعية سياسة الحظر التام للصيد في خليج  MHWطلبت حكومة مقاطعة كوماموتو من 

اليمكن أن السياسة  MHWميناماتا مع تطبيق قانون الصحي لألغذية ( في ايلول ٬ كان رد الـ 
 المذكورة قسرياً).

  

يناء هاكان مسار تصريف النفايات السائلة من األسيتالديهيد من م Chissoغيرت تشيسو 
Hyakken  إلى بركة هاتشيمانHachiman  ٬ وفيما بعد طرحت مياه الصرف في مصب نهر

 ميناماتا.

 1958 ايلول

 1959 آذار حدث تفشي المرض في المناطق المحيطة بمصب النهر ميناماتا والمنطقة الشمالية.
   .متعلقين بمراقبة جودة المياهسن قانونين 

ناماتا في كلية الطب بجامعة كوماموتو أن المادة المسببة لمرض ميناماتا بيان فريق دراسة مرض مي
هي مركب الزئبق العضوي (وقد قام العديد من العلماء بمعارضة هذه النظرية المتعلقة بالزئبق 

 العضوي ).

  حزيران

ا بوقف عمليات التصريف في نهر مينامات Chissoأمرت وزارة التجارة الدولية والصناعة تشيسو 
 .واستكمال مرافق معالجة الصرف الصحي 

  أولتشرين 

  تشرين ثاني   .التصريف في مصب نهر ميناماتاتشيسوأوقفت 
   عقد مؤتمر التواصل الوزاري والمتعلق بالتدابير المضادة بالتسمم الغذائي في ميناماتا 

بات الزئبق لتحري تطهير األغذية أن سبب مرض ميناماتا هو نمط من مرك MHWذكر مجلس 
 العضوية (لم يذكر مصدر للزئبق العضوي) .

  

   .تم حل اللجنة الخاصة المعنية بالتسمم الغذائي في ميناماتا والتابعة لمجلس تحري تطهير األغذية
  كانون أول  .ثبتت تشيسو نظام التخثر والترسيب في محطة ميناماتا

   ة كوماموتو على توقيع اتفاق تعويضاتواتحاد الصيادين التعاوني في محافظ وافقت  تشيسو
وافقت تشيسو مع مجموعة المساعدة المتبادلة ألسر مرضى مرض ميناماتا التوقيع اتفاق الدفع 

 المواساة
  

 1965 أيار اتا جاالعتراف الرسمي بمرض ني
ذا التي حددت أن سبب ه MHWلـ قدم فريق التحقيق الخاص بالتسمم بالزئبق في نيجاتا تقريراً 

 .المرض هو من إفرازات دنكو شوا
 1967 نيسان

أول دعوى قضائية حول مرض ميناماتا في نيجاتا (أقررت المحكمة المركزية في صالح المدعين في 
 ).1971ايلول 

  حزيران

 1968 أيار  .توقف تشيسو تصنيع األسيتالدهيد
  ايلول  .أعلنت الحكومة عن توافق الرأي حول مسبب مرض ميناماتا

مرض ميناماتا (أقررت المحكمة المركزية في صالح المدعين في آذار  بخصوصأول دعوى قضائية 
1973.( 

 1969 حزيران

  كانون أول صدور قانون بشأن التدابير الخاصة فيما يتعلق اإلغاثة من األضرار صحية بسبب التلوث
لتدابير الخاصة لإلغاثة من األضرار أصدر نائب الوزير لوكالة البيئة بالغاً بشأن القانون المتعلق با

 .صحية بسبب التلوث
 1971 آب

تشيسو والمرضى إلى االتفاق على التعويض (تم االتفاق بين دنكو شوا والمصابين بمرض  تتوصل
 ميناماتا بنيجاتا في حزيران).

 1973 تموز

 1974 ايلول .صدور قانون بشأن التعويض ومنع األضرار الصحية الناجمة عن التلوث
معايير الشهادة لمصابي مرض "بشأن  نأصدر المدير العام إلدارة الصحة البيئية في وكالة البيئة إعال

 ميناماتا" .
 1977 تموز

بدأت كل من تشيسو والحكومة الوطنية وحكومة مقاطعة كوماموتو مشروع الوقاية من التلوث في 
من المليون من الزئبق اإلجمالي  جزء 25خليج ميناماتا . عولجت رواسب القاع التي تجاوزت 

 )1990(اكتمل المشروع في 

  تشرين أول

أعد المجلس المركزي لمكافحة التلوث البيئي لتقرير "التدابير المستقبلية المرغوبة للتعامل مع مرض 
  .ميناماتا"

 ."الصناعة والبيئة وصحة اإلنسان: البحث عن عالقة منتاغمة عقد مؤتمر دولي بعنوان " 

 1991 
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 1992  حزيران  تبنى تجمع مدينة ميناماتا "إعالن على المدينة التي تقدر البيئة والصحة والحالة اإلجتماعية"
    تشرين الثاني  أصدرت مدينة ميناماتا تصريح ببناء المدينة النموذجية للبيئة .

 1995 ايلول ة)".قررت االحزاب الثالثة الحاكمة "تسوية النزاعات حول مرض ميناماتا (التسوية النهائي
  كانون أول وافق مجلس الوزراء على "اجراءات للتعامل مع مرض ميناماتا".

   وافق مجلس الوزراء على "بيان رئيس الوزراء بشأن تسوية المنازعات لمرض ميناماتا".
غير مسواة  Kansai دعاوى قضائية من قبل مدعيها (وبقيت فقط دعوى كانساي 10سحبت 

 ومستمرة)
 1996 أيار

 1997 تشرين أول )1974إزالة حكومة مقاطعة كوماموتو لشبكات الفصل (المثبتة سابقا في 
 2000 شباط ".2000وافق مجلس الوزراء على "اجراءات الدعم المقدمة من تشيسو ابتداءاً من السنة المالية 

 2001  شباط  والصناعة ووزارة البيئة .تم اعتماد "خطة مدينة ميناماتا البيئية" من قبل وزارة اإلقتصاد و التجارة 
اجتمعت وزارة البيئة في مدينة ميناماتا من أجل مؤتمرها الدولي السادس حول الزئبق باعتباره ملوث 

  بيئي عالمي .
    تشرين أول

أصدرت المحكمة العليا حكماً في دعوى كانساي (أكد وقوع المسؤولية على الحكومة الوطنية 
 وحكومات المحافظات) .

 2004 تشرين أول

 2005 نيسان "االجراءات المستقبلية المضادة لمرض ميناماتا". MOIأعلنت وزارة البيئة 
  أيار عاماً على االعتراف الرسمي بمرض ميناماتا في محافظة ميجاتا  40مرور 

م منذ اإلعتراف الرسمي به (تم تشكيل لجنة تنفيذية لتنظي مرض ميناماتا ل عاماً  50الذكرى الـ 
المتعلمة من التجربة وتقديم ضمان اجتماعي محلي وتنفيذ مشروع  حفالت التأبين وتبادل الدروس

وقد ضمت هذه اللجنة مجموعة ممن عانوا من مرض ميناماتا ومجموعات محلية   موياي ناوشي
 .)متعددة ووزارة البيئة والحكومة ميناماتا المحلية واألمانات المحلية

 2006 أيار

 2008  تموز  ف بمدينة ميناماتا كمدينة بيئية نموذجية من قبل أمانة مجلس الوزراء .تم اإلعترا
اعالن واصدار "قانون التدابير الخاصة لإلغاثة فيما يتعلق بضحايا مرض ميناماتا وحل مشكلة هذا 

 المرض ".
 2009 تموز

في  ميناماتا"مرض "ال ل تم التوصل إلى اتفاق أساسي يقوم على تسوية سلمية فيما يتعلق بدعوى
في كل من محكمة مقاطعة نيجاتا في تشرين  يات مماثلةمحكمة مقاطعة كوماموتو (وتم التوصل التفاق

 أول ومحكمة مقاطعة أوساكا ومحكمة مقاطعة طوكيو في تشرين الثاني من العام نفسه) 

 2010 آذار

انون التدابير الخاصة إلغاثة أقر مجلس الوزراء "سياسة تطبيق تدابير اإلغاثة" التي ينص عليها ق
 (قانون اإلجراءات الخاصة) ضحايا مرض ميناماتا والحل لمشكلة مرض ميناماتا .

  نيسان

ضحايا مرض ميناماتا وكما أعلن عن نيته حضر رئيس الوزراء السابق هاتوياما يوكيو حفل تأبين 
ا واقترح أن تسمى إتفاقية الستضافة مؤتمر دبلوماسي لتبني وتوقيع إتفاقية الزئبق في مينامات

   ميناماتا . 

   أيار

  أيار .وذلك تحت قانون اإلجراءات الخاصة  الموافقة على الطلبات للحصول على اإلغاثةب الحكومة بدأت
  تشرين أول .البدء بتوفير مبلغ مقطوع لألشخاص المؤهلين على أساس تنفيذ السياسة العامة في تدابير اإلغاثة

إلعداد آلة عالمية ملزمة بشكل قانوني للزئبق .  ثانية للجنة المناقشة بين الحكوماتلجلسة العقدت ا
  (مدينة تشيبا) 

 2011  كانون الثاني

حت مدينة ميناماتا أول مدينة تحصل على لقب " المدينة البيئية " في " مسابقة العاصمة البيئية أصب
من قبل الشبكة الوطنية لمسابقة المدينة لخلق مجتمع محلي مستدام " وقد تم تنظيم هذه المسابقة 

  البيئية .

    مارس

تم تسوية قضية "ال لمرض ميناماتا" في المحكمة المحلية في كل من كوماموتو ونيجاتا وأوساكا 
  وطوكيو . 

    مارس

مشروع خلق " مدينة ميناماتا البيئية " (بالتعاون مع وزارة أطلقت مدينة ميناماتا واألحزاب األخرى 
  ة ومحافظة كوماموتو) لتسريع تطوير مجتمع مستوحى من البيئة .البيئ

  2012  نيسان

أنتهت الحكومة من تلقي الطلبات للحصول على إجراءات اإلغاثة تحت قانون اإلجراءات الخاصة 
  طلب) 65151(بعد تلقي 

    تموز

كل قانوني للزئبق . عقدت الجلسة الخامسة للجنة المناقشة بين الحكومات إلعداد آلة عالمية ملزمة بش
  (مدينة جينيف ٬ السويس) واإلتفاق على محتوى اإلتفاقية وإسمها .

  2013  كانون الثاني

    نيسان  مرض ميناماتا .اصدرت المحكمة العليا قرارها بشأن القضايا المتعلقة باعتماد 
    تشرين األول  تم إيقاف الزئبق في كل من مدينتي كوماموتو وميناماتا .
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   ميناماتا مرض ضحايا مراسم إحياء ذكرى في رئيس الوزراء صالة.  2
  2010أيار  1في 

  (ترجمة نص الخطاب)
  

 في هذه المناسبة الجليلة من مراسم تأبين ضحايا مرض ميناماتا ٬ أود أن أعرب عن تعازي القلبية ألولئك الذين فقدوا حياتهم الثمينة .
  .لهذه الذكرىفي اليابان يحضر المراسيم للتأبين السنويةني أول رئيس وزراء كلي حزن وأسى ألعرف أناليوم ٬ إنني حقاً 

في عصر  Roka Tokutomiالكاتب الكبير في ميناماتا روكا توكوتومي  كما دعاها٬ زيارة ميناماتا ورؤية البحر إنه لمن الجميل جدا 
والذي  رائعالمكان ال مثل هذافي لتلوث ا عنعميق ال يسفأ عن أعبر ال يسعني إال أنو ٬ نابضة بالحياة"الزيتية اللوحة ال" أنها ميجي

 .واالجحاف وعدم االنسجام  التفرقةمن خالل للروابط االجتماعية  أضرار جسيمة على صحة اإلنسان وتدميرٍ أدى إلى 
. أنا آسف أيضا جاتا يكانت هناك واقعة أخرى للمرض في ن بل فقط حدث في كوماموتو وكاجوشيمالم يمن المؤسف أن مرض ميناماتا 

٬  من االحتكاك داخل المجتمع بالغلذين عانوا بشكل ول٬ عائالتهم الثكلى لو٬ المنية بعد صراع طويل مؤلم  موافته نألولئك الذي جداً 
 . وأولئك الذين ال يزالون يعانون اليوم

ث التلوث وانتشار مرض ميناماتا ٬ وأود أن أعرب انني وكممثل للحكومة أقبل المسؤولية عن التقصير في أداء الواجب كامال لمنع حدو
حفل التأبين اليوم ذكراني بحاجة الحكومة إلى تحقيق مسؤوليتها بتعويض عن اعتذاري مرة أخرى. إن زيارتي لميناماتا وحضوري 

  الضحايا بشكل صحيح .
 ى المركز الصحي بميناماتا ليبلغ عنفي مشفى تشيسو إل Dr. Nodaسارع الدكتور نودا  1956سنة وفي األول من آذار  54منذ 

  . 1965تموز  12المرض بعد مقابلته للمريض. وتم اإلعالن عن اكتشاف مصابين بمرض ميناماتا في نيجاتا في 
سنة الطويلة منذ االعتراف الرسمي ٬ ولكن ال تزال  54عمل الكثير من الناس بجد إليجاد حل مشكلة مرض ميناماتا خالل فترة الـ 

 ٬ وبشكل خاص ذات الصلة بالناس الذين يطلبون اإلغاثة حتى اليوم . والكثير منهم قد تقدم بالعمر . القضايا الكبيرة لم تحل هناك بعض
تم اصدار قانون التدابير الخاصة باإلغاثة بشأن ضحايا مرض ميناماتا وذلك لحل مشكلة مرض ميناماتا التي أصبحت حاجة ملحة 

  لتحسين الوضع .
مناسبة حلول جاد الناس المعنيين اليسي في مجلس الوزراء عددا من اجتماعات المناقشة مع مجموعات من الضحايا وقد عقدت بنفو

مؤسسة "سياسة تدابير  وتأتي وذلك لتجسيدا شعار مجلس الوزراء "أن السياسي هو من يحمي حياة الناس". بهذا الخصوص وتسويات
الحكومة مصممة على توفير اإلغاثة إن حماية الحياة البشرية ٬ وعلى الفكرة األساسية في  والتي اعتمدتلهذه الجهود  اإلغاثة" تتويجاً 

 . السريعة لضحايا مرض ميناماتا قدر اإلمكان
 من اليوم . بدءاً  جديدةاالغاثة الاستقبال طلبات جديدة ستبدأ عن افتتاح منشأة  األول من أيار أود أن أعلن اليوموبفيض من المشاعر ٬ 

ي نجاز حقيقه إلقدت الحكومة أيضا عددا من االجتماعات مع المعنيين في دعاوى قضائية اليجاد تسوية ودية مناسبة. وأعتقد أنوقد ع
 . ميناماتا وعدم وجود المزيد من مدعين مجموعةتسوية ودية في عمل  تفاق أساسيوصولنا إلى ا
بداية أعتبر اليوم  أود أنوبعبارة أفضل ولكن ٬  لمشكلة مرض ميناماتان هذا االتفاق ال يضع حدا ال أشك أبدا ً أ فإنني وعلى كٍل ٬

 طالقة جديدة .ان
جميع و الضحايايعيش فيها كل من  يمكن أن إنشاء مجتمعات ٬من أجل تسوية نهائية لهذه المشكلة  يتوجب علينا المهم قبل كل شيء

إلى التنمية  التي تؤديفي األنشطة البيئية  الحيوية لمشاركةل يموذجنمكان . نحن عازمون على تطوير  البال مرتاحينالسكان المحليين 
ووفقا لذلك سنقدم بجدية الرعاية الطبية وتدابيرالرعاية االجتماعية لمرضى الجنين وغيرهم ٬  والنمو الصحي للمجتمعات المحلية.

واعادة الروابط االجتماعية لخلق مستقبل  ٬ Moyai-naoshiوالمراقبة الصحية للمرضى واعادة تأهيلهم ٬ وبشكل خاص حركة الـ 
  نشر هذه الدروس المستفادة من مرض ميناماتا في العالم .أفضل بالتعاون مع الحكومات المحلية. وباالضافة لذلك فسوف تُ 

والبيئية هدف الى منع التلوث بالزئبق بحيث أن األضرار الصحية يدولي  مؤتمروانني عاقد العزم على المساهمة بنشاط في إعداد 
٬ تود اليابان استضافة الدورة الثانية للجنة التفاوض  تحقيقا لهذه الغايةو . تكرر في أي بلد آخريلدمار الذي سببه مرض ميناماتا لن كا

ى ذلك ٬ . عالوة عل بشأن الزئبق وثيقة التزام قانونية دوليةمن أجل إعداد وذلك  من العام المقبل كانون الثانيفي شهر  الحكومية الدولية
 2013والذي سيعقد في عام  استضافة مؤتمر المفوضين في اليابانلتكون مقدمة لـ  ميناماتا "اتفاقية  "بـاالتفاقية  هذه يسمأأود أن 

 . عتماد والتوقيع على االتفاقية ٬ وسنتعهد للعالم بأن أعمالنا ستمنع التلوث بالزئبقال



 
 

6622  

 ار التجارب المأساوية للمرض ميناماتا.إنه لمن المهم حقاً المحاولة في ضمان عدم تكر
من خالل حماية أرواح تنمية مستدامة ذو أتعهد بموجب تمثيلي للحكومة أننا سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق مجتمع خال من التلوث و

الغنية والمباركة  الناس جنبا إلى جنب مع الحكومات المحلية والمشاريع الخاصة وشعب اليابان ٬ وكذلك الحفاظ على البيئة الطبيعية
  لتمريرها إلى األجيال المقبلة.

 أخيراً ٬ أود أن أعطي صلواتي الخالصة ألولئك الذين فقدوا حياتهم بوصفهم ضحايا مرض ميناماتا.
  

  2010أيار  1
Yukio Hatoyama 
  رئيس الوزراء الياباني
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