
التزام اليابان باتفاقية

 ميناماتا بشأن الزئبق

～نداء من ميناماتا إىل العا	 بأرسه～

منــذ عــام 2007، قامــت وزارة البيئــة بتقييــم تدفــق مــادة الزئبــق مثــل اســتخدام الزئبــق يف عمليــات اإلنتــاج، وانبعــاث الزئبق 
يف البيئــة �ــا يف ذلــك الهــواء واملــاء والرتبــة، وذلــك لفهــم طبيعــة تدفــق الزئبــق عــىل املســتوى املحــيل يف اليابــان. وقــد وفــرت 
الــوزارة بدورهــا املعلومــات األساســية لدراســة التدابــ¡ املحليــة لتنفيــذ االتفاقيــة ومناقشــتها. كــ� ســتقوم الــوزارة بتطبيــق 
النتائــج التــي حصلــت عليهــا مــن خــالل تطويــر دراســة التدفــق هــذه لدعــم بلــدان أخــرى، كــ� تهــدف يف الوقــت نفســه إىل 

تحس´ دقة فهم التدفق املحيل.

«ــت كتابــة هــذه الوثيقــة لفهــم أهميــة التحكــم يف الزئبــق، ولدراســة مــدى الــرضر الــذي ·كــن أن يحــدث مثــل مــرض ميناماتــا 
إذا كان هنــاك تلــوث، ولتلخيــص اإلجــراءات واملبــادرات التــي نفذتهــا اليابــان يف التعامــل مــع مــرض ميناماتــا والحــد مــن املخاطــر 

املتعلقة بالزئبق، وبالتايل مشاركة تجربة اليابان والدروس املستفادة لديها مع العديد من البلدان قدر املستطاع.

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/ja_full.pdf 
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/en_full.pdf 
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/fr_full.pdf 
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/ar_full.pdf 
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/ch_full.pdf
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/ru_full.pdf  
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/es_full.pdf 
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الدروس املستفادة من مرض ميناماتا والتحكم يف الزئبق يف اليابان

تدفق مادة الزئبق يف اليابان

تدفق مادة الزئبق يف اليابان (عىل أساس السنة املالية 2010؛ وتم تحديثها يف السنة املالية 2015؛ نسخة مبسطة)

تتبع الزئبق يف املواد الخام 
والوقود الذي يتم است¡اده 

(64 طن)

تصدير الزئبق 
(72 طن)

است¡اد سبائك 
الزئبق 

(0.75 طن)

تصدير املنتجات 
املضاف إليها 

الزئبق 
(2.5 طن)

است¡اد املنتجات 
املضاف إليها 

الزئبق (1.9 طن)

استخالص 
الزئبق 
وشحنه 

االستخدام 
الصناعي للمواد 
الخام والوقود

اإلنتاج املحيل من 
املواد الخام 

والوقود املحتوي 
عىل الزئبق

رشاء الزئبق 
بواسطة 

جهات التصنيع 
املحلية

معالجة 
املخلفات

تجميع املخلفات 
التي تم فرزها

حرق املخلفات 
(16-5.9 طن)

املعالجة النهائية 
(9.0-3.9 طن)

االنتشار يف الرتبة 
(<0.48 طن)

االنتشار يف الكتل املائية 
العامة (>0.3 طن)

االنبعاثات يف الغالف 
الجوي (21-17 طن)

االنبعاثات/االنتشار يف البيئة

اإلنتاج املحيل من 
املنتجات 

املضاف إليها 
الزئبق (9.0 أطنان)

مخزون 
الزئبق

عنوان املوقع

تش¡ كل وحدة قياس للوزن إىل طن مرتي (1 طن = 1000 كجم)

(يناير، 2016)
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شــهدت اليابــان وقــوع أرضار جســيمة تســبب فيهــا عنــرص الزئبــق مثــل مــرض ميناماتــا والــذي تــم االعــرتاف بــه رســميًا عــام 1956. ومنــذ ذلــك الحــ´، قامــت اليابــان 
بتعزيــز تدابــ¡ الح�يــة البيئيــة، واملشــاركة يف التحكــم يف الزئبــق مــن خــالل الرتكيــز عــىل تضافــر الجهــود عــىل املســتوى الوطنــي، ومســتوى الحكومــات املحليــة، 

والقطاعات الصناعية، واملجتمعات املدنية.

املصــدر: تــم إعــداده مــن قبــل وزارة البيئــة، وفًقــا ملــا ورد يف الكتــاب الســنوي 
حــول املعــادن، واإلحصــاءات الخاصــة باملنتجــات واملعــادن غــ¡ الحديدية، 

واإلحصاءات الخاصة بالطلب ومخزون املعادن غ¡ الحديدية

           تدفق مادة الزئبق يف اليابان (عىل أساس السنة املالية 2010؛ وتم 
التحديث يف السنة املالية 2015)

وضــع املعايــ¡ البيئيــة والحــد مــن االنبعاثــات الخاصــة بالكتــل املائيــة 
العامة، واملياه الجوفية، والرتبة

ــل  ــق يف أوائ ــن الزئب ــة م ــة الخالي ــا الجاف ــات الخالي ــع بطاري ــم تصني ت
التسعينيات؛ وتحس´ بطاريات الخاليا القرصية الخالية من الزئبق

تقليــل حجــم الزئبــق املغلــف يف مصابيــح الفلورســنت؛ وتحســ´ 
مصابيح LED (الدايود املرسل للضوء)

التوقف عن استخدام الزئبق يف عمليات التصنيع

ــم  ــام 1968، ت ــق يف ع ــاث الزئب ــف ســبب انبع ــاج األســيتالديهيد، توق عقــب إنت
التنقيــب عــن الزئبــق املتبقــي يف الرواســب يف منطقــة ميناماتــا ووضعــه يف مكــب 

احتواء النفايات يف الجزء الداخيل من خليج ميناماتا. 
واليوم، تم التأكد من مستوى سالمة املحار واألس�ك املحلية.

وانطالقـًـا مــن تســليط الضــوء عــىل تجربــة التعامــل مــع مــرض ميناماتــا والســعي 
ــادرات  ــذ املب ــم تنفي ــد ت ــة، فق ــول محلي ــي كأص ــاش اإلقليم ــة اإلنع ــو عملي نح
املختلفــة بهــدف تنميــة منطقــة ميناماتــا: إنشــاء األكاد·يــة البيئيــة يف ميناماتــا 
(املزمــع تشــغيلها خــالل عــام 2016) والتــي ســتعمل عــىل خدمــة األدوار املركزيــة 
ــز ســبل  ــة املتقدمــة، وتعزي ــة والبحثي ــز عــىل دعــم األنشــطة التعليمي ــي ترك الت
التعــاون وجمــع املعلومــات بــ´ الحكومــات، واألوســاط األكاد·يــة، والقطاعــات 
منخفضــة  والســياحة  املحليــة،  باملجتمعــات  الســياحة  وتشــجيع  الصناعيــة؛ 
ــذ  ــددة لتنفي ــطة متع ــادرات أنش ــذه املب ــمل ه ــك. وتش ــا إىل ذل ــون، وم الكرب

ßوذج جديد للتنمية اإلقليمية مع تقليل اآلثار البيئية الناجمة.

ــ¡ واإلجــراءات، انخفــض الطلــب املحــيل عــىل الزئبــق مــن أعــىل  وكنتيجــة لهــذه التداب
ــن  ــوايل /4001 م ــا (ح ــان تقريبً ــل إىل 9 أطن ــن ليص ــي 2500 ط ــا وه ــل إليه ــة وص قيم
ــا  ــوي، إىل م ــالف الج ــق يف الغ ــات الزئب ــا انبعاث ــت أيًض ــ� انخفض ــي) ك ــ�يل العامل اإلج

يقرب من 02 طن (حوايل 100/1 من اإلج�يل العاملي).(عام 2010)

إغالق جميع مناجم الزئبق األويل يف اليابان بحلول عام 1974

ــط  ــواء املحي ــة لله ــر الصحي ــم املخاط ــة لتقيي ــة التوجيهي ــع القيم وض
وتقليل االنبعاثات للغالف الجوي

وضــع معايــ¡ املعالجــة الخاصــة للنفايــات التــي تحتــوي عــىل الزئبــق 
�ستوى أعىل من قيم املستوى املطلوب

تداب¡ الرقابة (أمثلة)

اإلنجازات الصناعية (أمثلة)

اتجاهات الطلب عىل الزئبق يف اليابان

الطلب عىل الزئبق يف اليابان

رسب من أس�ك املرجان يف خليج ميناماتا األكاد·ية البيئية يف ميناماتا

 املصادر الرئيسية النبعاثات الزئبق
يف الغالف الجوي باليابان

قاâة جرد انبعاثات الزئبق (السنة املالية 2010)

محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 

الغاليات الصناعية التي تعمل بالفحم 
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التنمية املجتمعية املوجهة للبيئة يف منطقة ميناماتاعمود
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 الدروس املستفادة لدى اليابان في� يتعلق بالتعامل
مع مرض ميناماتا وتداب� التحكم يف الزئبق
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دورة الزئبق عىل مستوى العا	

استخدامات الزئبق وانبعاثاته

يســتخدم الزئبــق ألغــراض متعــددة عــىل مســتوى العــاæ، فعــىل ســبيل املثــال يدخــل يف صناعــة 
تعديــن الذهــب الحــريف والقطــع صغــ¡ة الحجــم (ASGM)، وإنتــاج مونومــر كلوريــد الفينيــل 
والكلــور القلــوي. كــ� تحتــوي العديــد مــن املنتجــات عــىل الزئبــق كمكــون رئيــيس مثــل: ملغــم 
ــن مصــادر  ــة م ــق يف البيئ ــك، ينبعــث الزئب ــح. وعــالوة عــىل ذل ــات، واملصابي األســنان، والبطاري
متعــددة، �ــا يف ذلــك احــرتاق الوقــود الــذي يحتــوي عــىل الزئبــق، والــذي ينتــرش عــىل مســتوى 

عاملي، األمر الذي يجعل من عملية التحكم يف انبعاثات الزئبق أمرًا صعبًا وبالغ التعقيد.

ــات  ــق يف الكائن ــزات الزئب ــاد تركي ــة (UNEP) إىل ازدي ــم املتحــدة للبيئ ــج األم ــار برنام ــد أش وق
البحريــة بشــكٍل رسيــع بعــد منتصــف القــرن التاســع عــرش، ومــن املحتمــل أن يكــون ذلــك ناتًجــا 
ــة  ــار الصحي ــ¡ت مخــاوف حــول اآلث ــد أُث ــة. وق ــات الناشــئة عــن األنشــطة البرشي عــن االنبعاث
الســلبية الناجمــة عــن التعــرض للزئبــق مــن قبل بعــض املجتمعــات يف املنطقــة القطبية الشــ�لية 

حيث يعتمد السكان يف غذائهم هناك عىل األس�ك.

ــم العاملــي األول للزئبــق  ــة عــام 2002 مهمــة وضــع التقيي ــوىل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئ ت
لتحذيــر العــاæ مــن حــاالت التلــوث بالزئبــق عامليًــا. وقــد أدى هــذا التقريــر بــدوره إىل زيــادة 
ــاط  ــق يف األوس ــات الزئب ــن انبعاث ــد م ــة للح ــ¡ الالزم ــاذ التداب ــو اتخ ــة نح ــركات الدولي التح
البيئيــة، ويف نهايــة املطــاف، نتــج عــن هــذا األمــر بــدء عمليــة التفــاوض حــول وضــع اتفاقيــة 

دولية بشأن الزئبق.

æدورة الزئبق عىل مستوى العا  

 تركيز الزئبق عىل مر التاريخ كجزء
من الزئبق املوجود يف الوقت الحايل

 استهالك الزئبق عىل
(2005) æمستوى العا

املصدر: تقرير املعلومات األساسية التقنية للتقييم العاملي للزئبق 
((2008 ،UNEP) برنامج األمم املتحدة للبيئة) الجوي

املصدر: تقييم الزئبق العاملي لعام 2013 (برنامج األمم 
((2013 ،UNEP) املتحدة للبيئة

 ((2013 ،UNEP) برنامج األمم املتحدة للبيئة) املصدر: تقييم الزئبق العاملي لعام 2013

زيادة التحركات الدولية نحو التحكم يف الزئبق

تعدين الذهب 
الحريف والقطع 
صغ¡ة الحجم 

(ASGM %21)

إنتاج مونومر 
كلوريد الفينيل 

%20

إنتاج الكلور 
القلوي 
%13

تركيبات 
األسنان 
%10

البطاريات 
%10

أجهزة القياس 
والتحكم 

%9

املصابيح 
%4

األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية 

%5
منتجات 
أخرى 
%8

اإلج�يل 
3798 طن 

(2005)

العمليات الجيولوجية 
يف باطن األرض 

احرتاق الكتلة الحيوية

ìالرتبة والغطاء النبا

التأثیر البشري

الرتسب يف األرض/ 
املياه العذبة

األنهار

الرتسب يف 
املحيطات

املحيطات

التأث¡ البرشي

العمليات الجيولوجية يف 
باطن األرض 

التأث¡ البرشي
الوحدات: طن

عوامل طبيعية

إعادة االنبعاثات/
إعادة التنشيط
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فعقــب قــرار مجلــس إدارة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة (UNEP) يف عــام 2009، بــدأت لجنــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة عمليــة التفــاوض (INC) يف عــام 2010
حــول وضــع صــك دويل بشــأن الزئبــق. وتشــارك اليابــان بشــكٍل فّعــال يف املفاوضــات، بوصفهــا الدولــة املنســقة ملنطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ والدولــة املضيفــة للــدورة 
الثانيــة ملؤ«ــر لجنــة التفــاوض الدوليــة الحكوميــة (INC) املنعقــد يف شــيبا يف ينايــر عــام 2011. وأثنــاء الــدورة الخامســة ملؤ«ــر لجنــة التفــاوض الدوليــة الحكوميــة 
(INC) التــي عقــدت يف جنيــف يف ينايــر عــام 2013، اقرتحــت اليابــان عقــد مؤ«ــر دبلومــايس العتــ�د الصــك يف ميناماتــا وكوماموتــو، يف اليابــان. اقــرتح رئيــس لجنــة 

التفاوض الدولية الحكومية (INC) اسً� قيد التفاوض للصك الدويل "اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق"، وقد تم اعت�د هذا االسم باإلج�ع.

يف أكتوبــر 2013، تــم عقــد املؤ«ــر الدبلومــايس التفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق واالجتــ�ع الخاص 
بهــا يف كوماموتــو وميناماتــا العتــ�د االتفاقيــة وتوقيعهــا. شــارك يف املؤ«ــر أكــó مــن 1000منــدوب 
مــن بينهــم مســؤول´ حكوميــ´ مــن 139دولة/منطقــة، وقامــت 92 دولــة بتوقيــع االتفاقيــة (�ا يف 

.(ôذلك االتحاد األورو
وخــالل املؤ«ــر، أعربــت اليابــان عــن عزمهــا عــىل دعــم جهــود البلــدان الناميــة إلدخــال االتفاقيــة 
حيــز التنفيــذ بشــكٍل مبكــر مــن خــالل اإلجــراء املســمى "مبــادرة مويــاي". وقــد أصــدر محافــظ 
مدينــة كوماموتــو "اإلعــالن عــن بيئــة خاليــة مــن الزئبــق" التخــاذ إجــراءات بــارزة عــىل املســتوى 

املحيل.  
ويف افتتاحيــة املؤ«ــر، «ــت إقامــة احتفــال يف ميناماتــا. ويف هــذه األثنــاء، زار املشــاركون املتحــف 
املحــيل ملــرض ميناماتــا، والنصــب التــذكاري لضحايــا مــرض ميناماتا لتقديــم الزهور وغرس األشــجار 

التذكارية، فضالً عن التفاعل مع مواطني ميناماتا واملصاب´ �رض ميناماتا.

املصدر: تم إعداده من قبل وزارة البيئة، وفًقا لتقرير: "الزئبق:  حان وقت العمل" (برنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP، عام 2013))

الجدول الزمني للفاعليات املنظمة بشأن الزئبق (محليًا/عامليًا)

عملية صياغة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومشاركة اليابان

(INC) مناقشات يف لجنة التفاوض الحكومية الدولية

فاعليات عاملية

الفاعليات املحلية

 (اليابان)

1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 01 9 5 0

املؤ«ر الدبلومايس املنعقد يف كوماموتو

*تش¡ الكلمة اليابانية "موياي" إىل حبال الرشاع التي تربط السفن بعضها ببعض، 
وكذلك تش¡ إىل عمليات التعاون التي تتم ب´ املجتمعات املحلية

انتشار مرض ميناماتا يف محافظة نيجاتا

سن قانون ملراقبة تلوث املياه (التحكم يف التدفق)

معيار الجودة البيئية للمياه

نرش تقرير التقييم العاملي للزئبق الخاص 
(UNEP) بربنامج األمم املتحدة للبيئة

قرار مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
(UNEP) بإنشاء صك ملزم قانونًا

اجت�عات لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
((INC) من األول إىل الخامس)

سن قانون ملنع تلوث البيئة بالزئبق، 
وتعديل قانون مراقبة تلوث الهواء

اعت�د االتفاقية يف املؤ«ر الدبلومايس (ميناماتا)

الدورة السادسة ملؤ«ر لجنة التفاوض 
الحكومية الدولية (INC) (بانكوك)

االعرتاف الرسمي 
�رض ميناماتا

سن قوان´ اإلجراءات 
املضادة لتلوث الرتبة

وضع القيمة التوجيهية لتقييم 
 (Hg) املخاطر الصحية للزئبق

بالهواء املحيط

 ملخص املؤ«ر الدبلومايس التفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق ونتائجه

لالستفادة من الدروس األساسية املتعلقة بالتعامل مع مرض ميناماتا، تلتزم اليابان بقيادة العاæ نحو ح�ية صحة اإلنسان والبيئة من الزئبق.  
ســعيًا للتنفيــذ الفعــال والرسيــع التفاقيــة ميناماتــا، أصــدرت اليابــان قانــون منــع التلــوث البيئــي بشــأن الزئبــق وقامــت بتعديــل قانــون مراقبــة تلــوث الهــواء. ومــن 

خالل هذه القوان´ والترشيعات األخرى ذات الصلة، ستقوم اليابان بتنفيذ عملية التحكم يف الزئبق بأعىل من املعدل املطلوب �وجب االتفاقية.

منــع تصنيــع منتجــات محــددة مضــاف إليهــا الزئبــق، أو اســت¡ادها، أو تصديرهــا (�ــا يف ذلــك املنتجــات املجمعــة والتــي تحتــوي عــىل 
الزئبق، مثل األلعاب).

ــة للمنتجــات املحــددة  ــ¡ التنظيمي ــز املعاي ــوي عــىل الزئبــق، وتعزي ــل املنتجــات التــي تحت ــل الزئبــق وتقلي الســعي إىل اســتخدام بدائ
املضــاف إليهــا الزئبــق التــي ســيتم حظــر تصنيعهــا، أو اســت¡ادها، أو تصديرهــا �وجــب االتفاقيــة (مثــل البطاريــات واملصابيــح) عــن 

طريق خفض معدالت محتوى الزئبق، وفرض تاريخ مبكر لسحبه تدريجيًا.

منــع اســتخدام الزئبــق أو مركبــات الزئبــق يف عمليــات التصنيــع املحــددة مثــل تصنيــع الكلــور القلــوي، ومونومــر كلوريــد الفينيــل، ويف 
تعدين الذهب الحريف والقطع صغ¡ة الحجم (ASGM). (قامت اليابان باعت�د طرق خالية من الزئبق ملثل هذه العمليات).

ــم  ــه مــن املخلفــات والرواســب، وæ يت ــره بشــكل صحيــح وتنقيت ــان «ــت إعــادة تدوي ــره مــن الياب ــم تصدي ــذي يت تأكــد أن الزئبــق ال
استخراجه من مناجم الزئبق األويل املتوقفة عن العمل والتي سيتم حظرها يف اليابان.

الحكومــة الوطنيــة: يجــب أن تســعى إىل دعــم الحكومــات املحليــة بتقديــم االستشــارات الفنيــة وغ¡هــا مــن وســائل الدعــم الرضوريــة 
فيــ� يتعلــق بجمــع نفايــات املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق بشــكل صحيــح (مــن خــالل تجميــع املعلومــات عــن أفضــل م�رســات 

اإلنعاش وتعزيز عملية تنفيذها).

املحليات: يجب أن تسعى إىل اتخاذ التداب¡ الالزمة لجمع نفايات املنتجات املضاف إليها الزئبق بشكل صحيح.

جهــات التصنيــع واالســت¡اد: يجــب أن تســعى إىل توفــ¡ املعلومــات للمســتهلك´ لتســاعدهم يف التخلــص مــن املنتجــات املضــاف إليهــا 
الزئبق بشكل منفصل، �ا يف ذلك وضع عالمات عىل املنتجات التي تحتوي عىل الزئبق.

الحظــر الكامــل لتصديــر الزئبــق لألغــراض املحظــورة �وجــب االتفاقيــة، واملســتخدمة أيًضــا يف تعديــن الذهــب الحــريف والقطــع صغــ¡ة 
الحجم (ASGM) أو التخزين املؤقت.

تبنــي إجــراء اإلخطــار لخمســة أنــواع مــن املنشــآت الخاضعــة لالتفاقيــة (�ــا يف ذلــك املرافــق الحاليــة واملشــيدة حديثـًـا) وفــرض االلتــزام 
باملعاي¡ الخاصة بانبعاثات الزئبق ومراقبة االنبعاثات بهذه املرافق.

فــرض واجــب بــذل جهــد تطوعــي للتحكــم يف انبعاثــات املرافــق التــي ال تخضــع لالتفاقيــة ولكنهــا تصــدر كميــة كبــ¡ة مــن الزئبــق (مثــل 
مصانع الحديد والصلب).

إدراج املركبــات املحــددة التــي تتضمــن الزئبــق والتــي يُســتخرج منهــا مكونــات الزئبــق األويل بســهولة ضمــن قاâــة تقييــد التصديــر ملنــع 
الثغرات القانونية.

عــدم املوافقــة عــىل التصديــر إال عندمــا ·كــن التأكيــد عــىل املســتخدم النهــاû والغــرض مــن االســتخدام بشــكٍل ســابق، وطلــب التقاريــر 
بعد التصدير ملنع استخدام الزئبق، أو مركبات الزئبق ألغراض غ¡ مناسبة.

النقاط الرئيسية يف إجراءات تنفيذ اتفاقية ميناماتا يف اليابان

النقطة 
األوىل

الرقابة عىل استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف املنتجات وعمليات التصنيع

النقطة 
الثانية

توريد الزئبق، وتصديره، واست¡اده

النقطة 
الثالثة

النقطة 
الرابعة

التحكم يف االنبعاثات الجوية

تطوير خطة تنفيذ وطنية وإرسالها إىل أمانة االتفاقية.
مراقبة تداب¡ املتابعة الشاملة التي تغطي دورة حياة الزئبق الكاملة يف اليابان.

تحس´ عملية وضع العالمات عىل املنتج وجمع النفايات عىل نحو سليم 
(التزام الجهات املعنية ذات الصلة ببذل قصارى جهدهم)
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خــالل املؤ«ــر الدبلومــايس التفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق، أعربــت اليابــان عــن عزمهــا عــىل دعــم البلــدان الناميــة وتوصيــل األصــوات والرســائل مــن ميناماتــا، عــن 
طريــق اإلجــراءات التــي تحمــل عنــوان "مبــادرة مويــاي". وكجــزء مــن هــذه املبــادرة، تــم تعزيــز مبــادرة MINAS (مبــادرة مويــاي للتواصــل والتقييــم والتعزيــز). 
يهــدف الربنامــج إىل دعــم جهــود البلــدان الناميــة يف التحكــم يف الزئبــق عــن طريــق توفــ¡ التدابــ¡، التــي تتضمــن األنشــطة التاليــة، إىل جانــب التعــاون الوثيــق 
ــة للتعــاون  ــة الياباني ــة األمريكيــة (USEPA)، أو برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة (UNEP)، أو الوكال ــة البيئ ــة ح�ي ــات املعنيــة يف األمــر مثــل وكال ومشــاركة الهيئ

:(JICA) الدويل

ــة  ــادة عملي ــتباقي لقي ــكٍل اس ــطة بش ــن األنش ــد م ــراء العدي ــان بإج ــتقوم الياب س
.æالتحكم يف الزئبق عىل مستوى العا

قامــت وزارة البيئــة (MOE) واملعهــد الوطنــي ملــرض ميناماتــا (NIMD) بإجــراء 
ــتة  ــبات يف س ــي�ت والرتس ــواء، والجس ــق يف اله ــات الزئب ــق ومركب ــة للزئب مراقب

مواقع يف اليابان.*
ــة  ــات الالزم ــع املعلوم ــام 2007 لجم ــذ ع ــة من ــات املراقب ــتمرت عملي ــد اس وق
لتقييــم االتجاهــات طويلــة األجــل لرتســب الزئبــق يف الغــالف الجــوي، واالنتقــال 

الجوي بعيد املدى للزئبق يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.
يتم التخطيط الستخدام بيانات املراقبة يف تقييم فعالية اتفاقية ميناماتا.

❊قد تختلف عنارص املالحظة حسب مواقع املراقبة.

(MINAS) مبادرة موياي للتواصل، والتقييم، والتعزيز

 شبكة مراقبة الزئبق يف الغالف الجوي
من قبل وزارة البيئة

التعاون الدويل يف مجال التحكم يف الزئبق

تأسيس شبكة ملراقبة الزئبق يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ؛

دعم الدول النامية يف الدراسة املتعلقة باستخدامها للزئبق وانبعاثاته وتقييمها لهذه األمور؛ و

إجراء استطالعات رأي حول احتياجات التطوير وبناء القدرات داخل البلدان النامية.

مواقع مراقبة الزئبق األساسيةعمود

تشجيع البلدان النامية عىل تنفيذ االتفاقية

تتألــف مبــادرة مويــاي، التــي قدمتهــا اليابــان يف املؤ«ــر الدبلومــايس التفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق، مــن ركيزتــ´ أساســيت´ أال وهــ�: [1] دعــم البلــدان الناميــة؛ [2] توصيــل مبادرة موياي
األصوات والرسائل من ميناماتا. ويعد برنامج مبادرة موياي للتواصل، والتقييم، والتعزيز (MINAS) تعزيزًا للركيزة األساسية األوىل ملبادرة موياي.
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لتواصلا لتقييما لتعزيزا

MINAS : مبادرة موياي للتواصل والتقييم والتعزيز

تنظيم ورشة عمل يف ميناماتا

Omaezaki

فوناكاوا

þه¡ادواوميزا

هيدو

Fukuoka

Minamata

فوكوكا 

ميناماتا

* (هيئة املراقبة، سنة بدء العمل)

إنشاء شبكات لألنشطة واملعلومات 
املتعلقة بالزئبق (مثل املراقبة) ب´ 

اليابان والدول الرشيكة

ترسيع جهود البلدان النامية للتحكم 
يف الزئبق من خالل دعمها وتقييم 

وضعها، واالستفادة من تجربة اليابان

تعزيز عملية التحكم يف الزئبق يف 
البلدان النامية عن طريق توف¡ 

التكنولوجيا وطرق التعامل مع األمر 
لدى اليابان

فوناكاوا، أكيتا (وزارة البيئة، 2014)

اوميزاþ، شيزوكا (املعهد الوطني 
ملرض ميناماتا، 2013)

فوكوكا (املعهد الوطني ملرض 
ميناماتا، 2012)

ه¡ادو، ناجازاþ (املعهد الوطني ل
مرض ميناماتا، 2011)

ميناماتا، كوماموتو (املعهد الوطني 
ملرض ميناماتا، 2008)

هيدو، أوكيناو (وزارة البيئة واملعهد الوطني 
للدراسات البيئية، 2007)

يُعــد املعهــد الوطنــي ملــرض ميناماتــا (NIMD) هــو املنظمــة الوحيــدة يف العــاæ املتخصصــة يف مجــال البحــث الشــامل عــن الزئبــق، و·تلــك قــدًرا كبــ¡ًا مــن املعلومات 
املتعلقة بالزئبق، فضالً عن مجموعة من التقنيات التحليلية ونتائج األبحاث.

وكان ســبب ظهــور مــرض ميناماتــا التلــوث البيئــي الناجــم عــن ميثيــل الزئبــق 
الناتــج عــن نقــص الوعــي البيئــي مــع إعطــاء األولويــة للنمــو االقتصــادي. كمركــز 
 ،(WHO) ــة ــة العاملي ــة الصح ــع ملنظم ــق تاب ــأن الزئب ــات بش ــاون للدراس متع
ــا  ــا بنــرش املعلومــات حــول مــرض مينامات يقــوم املعهــد الوطنــي ملــرض مينامات
عــرب مركــز املعلومــات الخــاص بــه، وأرشــيف مــرض ميناماتــا، والربامــج التدريبيــة 
التــي يقدمهــا، عــىل أمــل أن تســاعد هــذه املعلومــات النــاس يف جميــع أنحــاء 

العاæ يف االستفادة من تجربة اليابان.
ويشــارك أيًضــا املعهــد الوطنــي ملــرض ميناماتــا يف اســتطالعات الــرأي واألبحــاث 
التــي تجــرى لتقييــم التعــرض للزئبــق، ومنــع تأثــ¡ه يف البلــدان التــي تعــاÆ مــن 

التلوث البيئي بسبب الزئبق.

يتــم اســتخدام الزئبــق يف عمليــات التصنيــع املختلفــة، مثــل الكلــور القلــوي، ومونومــر كلوريــد الفينيــل، و األســيتالدهيد. قامــت اليابــان بتحويــل كل عمليــات التصنيــع 
هــذه إىل طــرق خاليــة مــن الزئبــق. ·كــن إنتــاج هيدروكســيد الصوديــوم بواســطة عمليــة غشــاء التبــادل األيــوÆ، أو عمليــة الخليــة الرقيــة، أو عمليــة الزئبــق. خــالل 
فــرتة النمــو االقتصــادي بعــد انتهــاء الحــرب يف اليابــان، تــم إنتــاج هيدروكســيد الصوديــوم بشــكٍل أســايس بواســطة عمليــة الزئبــق، وتــم اعتــ�د هــذه العمليــة إلنتــاج 
هيدروكســيد الصوديــوم لتتضمــن أكــó مــن نصــف اســتخدامات الزئبــق يف اليابــان بدايــة مــن الســتينيات وحتى منتصــف الســبعينيات. وبحلــول عام 1986، تم ســحب 
اســتخدام عمليــة الزئبــق بالكامــل مــن إنتــاج هيدروكســيد الصوديــوم يف اليابــان. وكنتيجــة لالســتث�ر يف مجــاالت تطويــر التكنولوجيــا مــن خــالل صناعــة هيدروكســيد 

الصوديــوم، أصبحــت عمليــة غشــاء 
ــا  ــي التكنولوجي ــوÆ ه ــادل األي التب
األساســية يف اليابــان. ومنــذ عــام 
1999، تــم اســتخدام عمليــة غشــاء 
التبــادل األيــوÆ إلنتــاج هيدروكســيد 

الصوديوم بشكٍل كامل يف اليابان. 
تتســم  العمليــة  هــذه  إن  حيــث 
ــك  ــا يف ذل ــا، � ــن املزاي ــد م بالعدي
الجــودة العاليــة للمنتــج، وانخفــاض 
اســتهالك الطاقــة، فضــالً عــن تصدير 
األســواق  إىل  التكنولوجيــا  هــذه 

العاملية.

يف اليابــان، يتــم تجميــع املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبق بواســطة عمليــة التجميــع التطوعي 
التــي تقــوم بهــا جهــات التصنيــع، أو عــن طريــق قيــام املحليــات بتجميــع املخلفــات التــي 
تــم فرزهــا، ثــم معالجتهــا بأســلوب بيئــي ســليم. تتــم إعــادة تدويــر معظــم املخلفــات التي 
تحتــوي عــىل الزئبــق يف منشــأة تعديــن قد·ــة يف هوكايــدو. يف الوقــت الــذي أصبــح فيــه 
تعديــن الزئبــق األويل باليابــان أمــرًا غــ¡ مســتخدم، يتــم اســتخدام الزئبــق املســتخلص مــن 

املخلفات لألغراض الرضورية.

يتــم تجميع مصابيح الفلوروســنت املســتعملة وســحقها بواســطة 
آالت الســحق. يتــم تحميــص مســحوق الفلوروســنت املســتخلص 
ــتخدام  ــم اس ــق، ويت ــ¡ الزئب ــق لتبخ ــىل الزئب ــوي ع ــذي يحت ال

املسحوق املستخلص كمواد ملعالجة الرتبة النادرة.

املنشآت والتقنيات املرتبطة بالزئبق يف اليابان

إعادة تدوير مصابيح الفلوروسنت يف محطات التعدين املحلية

 اتجاهات إنتاج هيدروكسيد الصوديوم يف
اليابان من خالل عملية اإلنتاج

ûعرض تصوري لطريقة التحليل الكهربا 
Æلعملية غشاء التبادل األيو

املعهد الوطني ملرض ميناماتا

استخالص الزئبق من مخلفات املنتجات املضاف إليها الزئبق

تقليل استخدام الزئبق يف عمليات التصنيع

نقل الخربات الفنية في� يتعلق بتشخيص األمراض 
العصبية يف حوض األمازون (مرشوع جايكا)

املعهد الوطني ملرض ميناماتا

املصدر: رابطة اليابان لصناعة الصوديوم املصدر: رابطة اليابان لصناعة الصوديوم

Æغشاء التبادل األيو
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Æغشاء التبادل األيو

الخلية الرقية
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