
 التولیف: اتفاقیة میناماتا
بشأن الزئبق -1

 كجزء من المؤتمر الدولي
 الثالث عشر بشأن الزئبق

 كملوث عالمي، أعدت فرق
 العلماء التولیفات حول الحالة

 الحالیة لعلم الزئبق. وقد ضمت
:التولیفات أربعة موضوعات

•

العلم لتوجیھ تنفیذ اتفاقیة میناماتا: الھواء
 لقد زادت األنشطة اإلنسانیة من كمیة الزئبق في الھواء أكثر من خمس مرات من
 المستوى الطبیعي. وباإلضافة إلى االنبعاثات الحالیة، تأثرت تركیزات الزئبق

 بالزئبق "التاریخي" أو "التراثي" الذي یمكن عودتھ إلى الغالف الجوي بعد الترسیب
 (انظر الشكل). وسوف تتأثر انبعاثات الزئبق في الھواء لیس فقط باالنبعاثات الناشئة

 عن األنشطة البشریة، ولكن أیضاً بدوران الزئبق التراثي. وباإلضافة إلى ذلك،
 سوف یكون لالنبعاثات المتغیرة واالستخدام األرضي والتغیر المناخي تأثیرات

  .كبیرة على انبعاثات وتركیزات الزئبق المستقبلیة

: "استعراض لعملیات الزئبق البیئیة العالمیة في االستجابة لالضطرابات الناشئة  بحث تولیف: د. أوبرست، ج. كیرك، ل. زانج، ي. سوندرالند، م. جیسكرا، ن. ي. سلین، د. جاف
." متوفر على الموقع اإللكتروني /http://mercury2017.com/program/synthesis-effort :عن أنشطة اإلنسان واألنشطة الطبیعیة: تغیرات االنبعاثات والمناخ واالستخدام األرضي

التوليف العلمي

COP-1
AIR

 كیمیاء

النقل

اإلنطالق األساسي

الغالف الجوي

الترسب الرطب والجاف

یتحكم بھا سیاسات الزئبق
 یتحكم بھا االستخدام األرضي

والتغییر المناخي واالضطرابات

4.4-5.3 Gg

250-1000 Gg 270-450 Gg

 املؤمتر الدويل الثالث عرش بشأن 
الزئبق كملوث عاملي

بروفيدنس، رود آيالند | 16-21 يوليو 2017    
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ما قول العلم الحدیث حول دوران الزئبق العالمیة؟

 تتلخص الرؤى من التولیفات  
ذات الصلة بتنفیذ اتفاقیة  

میناماتا ھنا إلبالغ مندوبین  
COP-1 ومراقبین

    إبالغ العلم لتنفیذ اتفاقیة  
میناماتا

 عملیات واضطرابات الزئبق
العالمیة

 إدارة تلویث الزئبق للماء في
المناظر الطبیعیة المتغیرة

 التعرض للزئبق والتأثیرات
على الحیاة البریة والبشر

 یمكن للبحث أن یتصور التركیزات المستقبلیة للزئبق مع قواعد بیانات عالمیة وأدوات جدیدة ونماذج أكثر موثوقیة على الرغم 
من بعض النقاط غیر الموثوقة

أدت تغیرات االنبعاثات والمناخ واالستخدام األرضي إلى تغیرات كبیرة في مواقع دوران الزئبق
 ولقد الحظنا أن بعض الزئبق في الغالف الجوي قد انحدر عبر العقود الماضیة في بعض المواقع في نصف الكرة الشمالي،

ولكن البعض في مواقع أخرى أظھر زیادات
 وقد أدت القیاسات الجدیدة إلى قیود عالمیة أفضل حول الترسیب والتأثیرات وأظھرت بعض النقاط الفعالة في المناطق

االستوائیة  

إعادة انبعاثات/
انبعاثات تراثیة

إعادة انبعاثات/
انبعاثات تراثیة

إعادة النشر

التخزین في التربة التخزین في المحیطات والبحیرات

 انبعاثات
أساسیة

المصادر الناشئة عن األنشطة االنسانیة والمصادر الطبیعیة



كیف تؤثر التغیرات العالمیة على الدوران العالمي للزئبق؟
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 لمزید من المعلومات حول المؤتمر الدولي الثالث عشر بشأن الزئبق كملوث عالمي 2017، وللحصول على نسخ من أبحاث التولیفات، انظر الموقع اإللكتروني: 
/http://mercury2017.com/program/synthesis-effort

تأثر دوران الزئبق بواسطة ...تغیرات مثل ...

 الزیادات أو االنخفاضات التاریخیة في  
االنبعاثات والتغیرات في مناطق 

المصادر

 تحسین تقنیات التحكم في االنبعاث في 
الدول سریعة التطور

 االنطالقات في المیاه العذبة واألنظمة  
الحیویة الساحلیة من المواقع 

والمخلفات الملوثة

 حرق الكتل الحیویة من خالل حرائق 
الغابات والممارسات الزراعیة

 ممارسات إزالة الغابات واالستخدام 
األرضي الذي یؤثر على الحیاة النباتیة

 التغیرات في الترسیب واألرصاد الجویة 
بسبب التغیر المناخي

 تغیر التركیزات الجویة ونماذج 
الترسب

 منع الزیادات المستقبلیة النبعاثات 
الزئبق

 إضافة إلى كم من الزئبق یدور بین 
األرض والمحیط والجو

 زیادة انبعاثات الزئبق من التخزین 
األرضي

 انخفاض الترسیب في األرض وزیادة 
إعادة االنبعاث من التربة

 تغیر مواقع وأوقات وكمیات الترسیب 
الرطب والجاف للزئبق




