
العلم لتوجیھ تنفیذ اتفاقیة میناماتا: الماء والصحة
 أثرت العملیات في األنظمة الحیویة المائیة على كیف تعرض الحیاة البریة والبشر

 للزئبق. والزئبق ومیثیل الزئبق (في النموذج األكثر سمیة) متواجدان حالًیا في
 األنظمة الحیویة والتغیرات القائمة التي یمكن أن تعدل مكان وموعد تعرض الحیاة

 البریة والبشر. یمكن أن تؤثر المحركات المختلفة (انظر الشكل) على التراكم
 األحیائي، والتعرض، واآلثار الضارة للتعرض. یمكن أن تشتمل المحركات على

 العوامل البیولوجیة واإلیكولوجیة واالجتماعیة االقتصادیة. یعتبر فھم ھذه المحركات
 وحسابھا أمًرا حاسًما للحد بشكل فعال من مخاطر الزئبق في البیئة في مواجھة

التغیر العالمي ولتقییم فعالیة اتفاقیة میناماتا

: "المحوالت الجوھریة والعرضیة  بحث تولیف: س. إیجلز –سمیث، ي. ك. سیلیبرجیلد، ن. باسو، ب. بوستامانت، ف. دیاز-باریجا، و. أ. ھوبكنز، ك. أ. كید، ج. ف. نیالند
." متوفر على الموقع اإللكتروني  :للتعرض للزئبق والتراكم األحیائي واآلثار العكسیة في الحیاة البریة والبشر في سیاق التغیرات العالمیة السریعة
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ما قول العلم الحدیث حول دوران الزئبق العالمیة؟
 نقل الزئبق في شبكات الطعام المائي لألسماك یتأثر بالتغیر العالمي ما یؤثر على التراكم األحیائي والتضخم األحیائي

للزئبق
 تعرض البشر والحیاة البریة للزئبق یتحدد بواسطة محركات جوھریة (مثل اختیار وتمثیل الطعام)، وعرضیة (مثل

مصاید األسماك التجاریة والحیاتیة والتعدین عن الذھب الحرفي وضیق النطاق
 تعتمد النتائج الصحیة الضارة في البشر والحیاة البریة على الخصائص الفسیولوجیة والجینیة الفردیة ، وتتأثر بالمغذیات

والملوثات األخرى في الغذاء

التوليف العلمي

COP-1
WATER

 املؤمتر الدويل الثالث عرش بشأن 
الزئبق كملوث عاملي
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 األثار العكسیة
للتعرض

 التعرض والتراكم األحیائي
الزئبق في البیئةفي الحیاة البریة والبشر

میثیل الزئبق

الزئبق غیر العضوي

 المحركات المؤثرة
 على التراكم

 اإلحیائي

 المحركات المؤثرة
على التعریض

 المحركات المؤثرة
 على النواتج

العكسیة

 •

 •

 •

 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

•

(

.



كیف تؤثر المحركات المختلفة على التعرض للزئبق والمخاطر؟

 األنظمة الحیویة المتغیرة بطرق
 یمكن أن تزید من التراكم األحیائي

لمیثیل الزئبق أو تخفضھ
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 العوامل االقتصادیة واالجتماعیة مثل
 الصناعة المحلیة والحالة االقتصادیة

للمجتمع
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 الخیارات الغذائیة مثل تناول أسماك
محددة

 لمزید من المعلومات حول المؤتمر الدولي الثالث عشر بشأن الزئبق كملوث عالمي 2017، وللحصول على نسخ من أبحاث التولیفات، انظر الموقع
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...تأثر مخاطر الزئبق بواسطةمحركات مثل ...

 التغیرات في الموارد المائیة وتغیر
االستخدام األرضي واألنواع العدوانیة

التغیر المناخي العالمي

 المجتمعات المیكروبیة في المعدة
والنظام المناعي واألمراض األخرى

 المواد الغذائیة والملوثات
والخصائص الموروثة

 تغیر التراكیب شبكة الطعام
 والمسارات عبر التغیرات في
الطاقة وتدفقات الكتلة الحیویة

 زیادة التعرض للزئبق
بصناعات قائمة علیھ

 تغییر تعرض الفرد
لمیثیل الزئبق

 التأثیر على اتحادات نواتج
التعرض عبر التفاعالت في الجسم

 موازنة أو تكثیف اآلثار الضارة
لمیثیل الزئبق




