
العلم لتوجیھ تنفیذ اتفاقیة میناماتا: المناظر الطبیعیة المتغیرة
 یمكن لفھم تعقید دورات الزئبق على المستوى المحلي توجیھ الجھود الدولیة واإلقلیمیة

 إلدارة ورصد التعرض البشري للزئبق ومیثیل الزئبق (وھو شكل أكثر سمیة من
 الزئبق). على سبیل المثال، یمكن للتغیرات المحلیة في ممارسات إدارة األراضي تغیر
 كمیة الزئبق وجزء الزئبق الموجود كمیثیل الزئبق في األنظمة البیئیة الفردیة. ویمكن
 أن تؤدي االضطرابات في المناظر الطبیعیة مثل الحراجة والتعدین وإنشاء الخزانات

 إلى تغیر تدفقات الزئبق من خالل النظم الحیویة وتغیر إمكانیة تكوین میثیل الزئبق
(انظر الشكل)

: "تحدیات وفرص إدارة تلوث الزئبق للماء في المناظر الطبیعیة المتغیرة.  بحث تولیف: ه. ھسو-كیم، س. إیكلي، د. أكا، اكس. فنج، س. س. جیلمور، س. جونسون، س. ب. ج. میتشل
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ما قول العلم الحدیث عن دور تغیرات المناظر الطبیعیة في تدویر الزئبق؟

یمكن أن یختلف جزء الزئبق الموجود في شكل میثیل الزئبق في نظام حیوي معین بشكل كبیر
 یتأثر ھذا التباین بوفرة ونشاط الكائنات الحیة التي تحول الزئبق إلى میثیل الزئبق، ومقدار الزئبق الذي تستطیع ھذه الكائنات

الوصول إلیھ، ومدى سرعة تحلل میثیل الزئبق
یمكن للتغیرات في النظم الحیویة أن تؤثر على إنتاج میثیل الزئبق

یمكن أن یساعد فھم طریقة تحرك الزئبق من خالل البیئة المدیرین في استھداف استراتیجیات یمكن أن تقلل من میثیل الزئبق

التوليف العلمي

COP-1
LAND

 املؤمتر الدويل الثالث عرش بشأن 
الزئبق كملوث عاملي

بروفيدنس، رود آيالند | 16-21 يوليو 2017    

 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:

  •

•

•

 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

•
•

•
•
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مصدر الزئبق
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الملوثة
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كیف یمكن إلدارة األراضي أن یؤثر على میثیل الزئبق في الكائنات الحیة؟

 زیادة غطاء سطح األرض غیر المنقطع
 مما یقلل من احتباس الزئبق وزیادة الجریان

السطحي

 زیادة تفریغ التیار من قطع األشجار
 وتدفق الزئبق إلى المسطحات المائیة

في اتجاه مجرى النھر

 زیادة مستویات الزئبق في التربة والمیاه
 والھواء من أنشطة تعدین الذھب الحرفي

وضیق النطاق ین
عد

الت

 التلوث طویل األجل بالزئبق من
 مصادر متعددة مما یخلق تغیرات في

إمكانات المیثیل

 فیضان التربة الغنیة بالكربون في
 المستودعات المشكلة حدیثاً مما یزید
إنتاج میثیل الزئبق والتراكم األحیائي

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

دن
لتم

ا

لن
یثی

الم
یة 

كان
 إم

ادة
زی

ات
غاب

ال

 تغییرات اإلستخدام األرضي الذي یمكن 
... یمكن إدارتھ بواسطة... یؤدي الى التأثیر على الزئبق مثلأن
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 استخدام أفضل الممارسات في إدارة میاه
العواصف

 تنفیذ ممارسات قطع األشجار لتقلیل
التآكل واضطراب التربة

إدارة تنازالت التعدین

 رصد التوھین الطبیعي، والحفر
 والتنقیب، والقبعات في الموقع

والتعدیالت الكیمیائیة

 اختیار الموقع والتحضیر، والتحكم في
 مستوى المیاه و/أو تھویة عمود الماء

وتدمیره




