
العلم لتوجیھ تنفیذ اتفاقیة میناماتا: سیاسة العلم
 إن بناء العالقات بین واضعي السیاسات والعلماء أمر ضروري لتطبیق اتفاقیة
 میناماتا وتقییم فعالیتھا. اعتمد المفاوضون على المجموعة الواسعة من المعرفة

 العلمیة المتعلقة بالزئبق لبناء نھج دورة حیاة االتفاقیة لإلدارة. واآلن، وقد دخلت
 االتفاقیة حیز التنفیذ، ُیعد العمل العلمي والبیانات أمرین أساسیین لدعم استمرار اتخاذ
 القرارات وإدارتھا. تبلغ المعلومات العلمیة جوانب متعددة من االتفاقیة، بما في ذلك

ثالثة مجاالت أساسیة لالتفاقیة (انظر الجدول)

كیف یؤثر استخدام اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق والدعم العلمي إلبالغ التنفیذ؟
 السعي إلى اإلدخال العلمي لقرارات رئیسة عن طریق اإلنشاء واإلبقاء على آلیات للتوصیة الجاریة من العلماء عبر مدى

مشكالت التنفیذ
حشد الموارد لدعم علم الزئبق، لتوفیر البیانات الالزمة لتنفیذ أحكام االتفاقیة وتقییم الفعالیة

دعم تنسیق الجھود العالمیة لجمع المعلومات العلمیة الھامة وتحلیلھا واإلبالغ عنھا

بنود المعاھدة المدعومة نقطة البحث العلمي

المستخدمون واالنبعاثات واإلطالقات

البند الثالث عشر – اآللیة المالیة
 البند الرابع عشر – بناء األھلیة والمساعدة

الفنیة والنقل التكنولوجي
البند السادس عشر – الجوانب الصحیة

البند السابع عشر – تبادل المعلومات
البند الثامن عشر – المعلومات والوعي والثقافة

لبند الخامس عشر – التنفیذ واالمتثال
البند التاسع عشر – البحث والتطویر والمراقبة

البند العشرون – خطط التنفیذ
البند الحادي والعشرون – تقدیم التقاریر

البند الثاني والعشرون – تقییم الفعالیة
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التوليف العلمي

COP-1
POLICY

 املؤمتر الدويل الثالث عرش بشأن 
الزئبق كملوث عاملي

بروفيدنس، رود آيالند | 16-21 يوليو 2017    

الدعم وزیادة الوعي والتثقیف

التأثیرات والفعالیة

البند الثالث – التورید والتجارة
البند الرابع – المنتجات

البند الخامس – العملیات
البند السادس – اإلعفاء من تواریخ اإللغاء التدریجي
البند السابع – تعدین الذھب الحرفي وضیق النطاق

البند الثامن – االنبعاثات
البند التاسع – اإلطالقات
البند العاشر – التخزین

البند الحادي عشر – المخلفات
البند الثاني عشر – المواقع الملوثة

 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

•

•

•

•
•

.



ما ھي أمثلة العمل العلمي الذي یمكن أن یدعم التنفیذ؟

 تطویر بدائل متوفرة بالفعل
لالستخدامات التجاریة للزئبق
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 التحدید الكمي لكیفیة تحرك الزئبق
 بین األرض والمیاه والھواء لتطویر
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 توفیر قاعدة بیانات أساسیة وضمان
أن تكون القیاسات قابلة للمقارنة
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 تطویر مناھج وإرشادات لربط
التغیرات البیئیة بسیاسات االتفاقیة

 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

...یمكن للعلم أن یساعد بواسطة تدعو اإلتفاقیة الى ...

 التخلص التدریجي من
االستخدامات التجاریة

 الحد من االنبعاثات في الھواء
واالطالقات في الماء واألرض

 تعزیز االستراتیجیات لتحدید التعرض
للزئبق والمخاطر الخاصة بھ

 تقلیل استخدام الزئبق في تعدین
الذھب الحرفي وضیق النطاق

تحسین مراقبة الزئبق في البیئة

إجراء تقییم للفعالیة بعد ستة أعوام

 تقییم المخاطر وتحدید مصادر
التعرض للسكان المعرضین للخطر

 تصمیم نھج اتصال للمخاطر الثقافیة
 الخاصة بمجتمعات تعدین الذھب

الحرفي وضیق النطاق




