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 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 2022آذار/مارس  25-21و�الي، إندون�س�ا، 

 مقرر اعتمده االجتماع الرا�ع لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق

 عت�ات نفا�ات الزئبق  :6/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

، و�ذلك 5/ 3-م  إلى عت�ات فئات معینة من النفا�ات التي حددها مؤتمر األطراف في المقرر ا  إذ �شیر
األمانة للسماح   العمل الذي قامت �ه و   2/ 2-م  العمل الذي قام �ه فر�ق الخبراء التقنیین المنشأ �موجب المقرر اإلى  

 را�ع، لمؤتمر األطراف �مواصلة النظر في عت�ات نفا�ات الزئبق في اجتماعه ال

 ،عت�ات نفا�ات الزئبقالمعني �بتقر�ر فر�ق الخبراء التقنیین  و�ذ یرحب

عمل فر�ق الخبراء التقنیین المعني �عت�ات نفا�ات الزئبق قد ر�ز في   أن  5/ 3-م ا وفقًا للمقررو�ذ یالحظ 
التي تندرج تحت الفقرة الفرع�ة المقام األول على نهج التر�یز اإلجمالي للزئبق عند النظر في عت�ة لنفا�ات الزئبق  

 ، 11(ج) من المادة  2

الخبراء    أ�ضاً   و�ذ یالحظ فر�ق  بتوس�ع نطاق تر�یز عمل  اهتمامها  أعر�ت عن  قد  أن �عض األطراف 
 التقنیین للنظر في ُنهج أخرى غیر نهج التر�یز اإلجمالي للزئبق، �ما في ذلك االعت�ارات القائمة على المخاطر، 

أن النفا�ات الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق قد تشكل خطرًا على صحة اإلنسان أو    �ذلك   و�ذ یالحظ
 البیئة إذا ُرسبت أو انتشرت على األرض دون اتخاذ تدابیر إدارة مناس�ة،

على حاجة األطراف، وال س�ما األطراف من البلدان النام�ة، إلى أن تكون قادرة على  و�ذ �سلط الضوء  
 ق التي تدخل بلدانها من أجل حما�ة السكان األكثر ضعفًا من التلوث �الزئبق، تحدید نفا�ات الزئب 

التي اقترحها �شأن العت�ات    مقررلم یتمكن، في اجتماعه الرا�ع، من اتخاذ    �أن مؤتمر األطراف  و�ذ �قر
 فر�ق الخبراء التقنیین، حتى اآلن
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عت�ات نفا�ات الزئبق، الوارد في المرفق الثاني المعني �تقر�ر فر�ق الخبراء التقنیین    و�ذ �أخذ في االعت�ار
 ، )1(ما بین الدورات �شأن نفا�ات الزئبقعن العمل في فترة لمذ�رة األمانة �شأن التقر�ر 

(ج)   2، بهدف التوص�ة وت�سیر اتخاذ مقرر �شأن النفا�ات التي تندرج تحت الفئة الفرع�ة �قرر -1
الخبراء   فر�قفي االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف أو في أقرب وقت ممكن �عد ذلك، تمدید وال�ة   11لمادة من ا

 لتقد�مها في تقر�ر إلى مؤتمر األطراف؛والنظر فیها معلومات وفرص جدیدة  إلعدادالتقنیین 

قائمة اإلرشاد�ة  األطراف إلى ت�ادل المعلومات والب�انات �شأن فئات النفا�ات المدرجة في ال  یدعو -2
، �ما في ذلك ما یتعلق �أي عت�ات وطن�ة أو محل�ة ذات صلة  5/ 3-ا م   من مرفق المقرر  3الواردة في الجدول  

األمانة تجم�ع هذه المعلومات وتوز�عها على فر�ق الخبراء التقنیین في أقرب وقت ممكن إلى  ، و�طلب  وتحدیدها
 و�تاحتها إلكترون�ًا؛ 

مة أن تقدم معلومات، عند االقتضاء أو بناء على طلب فر�ق الخبراء إلى األطراف المهت  �طلب -3
 التقنیین، عن ُنهج أخرى غیر نهج التر�یز اإلجمالي للزئبق إلى األمانة لینظر فیها فر�ق الخبراء التقنیین؛

 :أن �قوم فر�ق الخبراء التقنیین قبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف �ما یلي �قرر -4

، مع الفر�ق الصغیر العامل بین الدورات المنشأ �موجب  ءالتعاون، حسب االقتضاالسعي إلى   ) أ(
�شأن الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة �شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ًا للنفا�ات المكونة    8/ 14-اتفاق�ة �ازل �موجب المقرر ا ب

 معلومات وتجنب ازدواج�ة الجهود؛ من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو المحتو�ة علیها أو الملوثة بها بهدف ت�ادل ال

استخدام القائمة اإلرشاد�ة ألنواع النفا�ات الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق لتحدید المعلومات  )ب(
مناقشة الفر�ق �شأن عت�ات الزئبق، مع االعتراف �إمكان�ة أن یوصي   بها   أو الب�انات ذات الصلة التي قد تسترشد

عطي األولو�ة  ��جب أن    الفر�قفا�ات المختلفة، حسب االقتضاء ومع مالحظة أن  الفر�ق �عت�ات مختلفة لفئات الن
أخذ في االعت�ار  �أن    و�ن�غيالمحتمل أن تشكل خطرًا على صحة اإلنسان أو البیئة  و للنفا�ات الشائعة بین األطراف  

 أن األطراف لدیها قدرات مت�اینة إلدارة النفا�ات؛ 

، حسب الحاجة وفي حدود المتاحاء مز�د من التحلیل،  جمع و�دراج معلومات إضاف�ة أو إجر  )ج(
 من هذا المقرر؛  1الستكمال المعلومات المقدمة من األطراف استجا�ة للفقرة 

النظر في حالة األطراف التي تدیر �الفعل نفا�ات الزئبق �طر�قة سل�مة بیئ�ًا، �ما في ذلك من   )د(
 ؛ الرشحإمكان�ة  خالل استخدام نهج قائم على المخاطر �أخذ في االعت�ار

أنه ال یلزم تحدید عت�ة للمخلفات المتأت�ة من تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاق الذي    �قرر -5
�ستخدم ف�ه دمج الزئبق الستخراج الذهب من الخام، وأن تدار جم�ع مخلفات هذا التعدین �طر�قة سل�مة بیئ�ًا عمًال  

  �شأن إعدادمع خطط العمل الوطن�ة التي تضعها األطراف المعن�ة �استخدام وث�قة التوج�ه    ىتمش�ما یو   7�المادة  
 ؛)2(تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاقلعمل وطن�ة  طخط

ال  �قرر -6 التالیتین ذواتي المستو�ین  العتبتین  التعدین غیر  ال  نتیلتحدید  ُتست�عد فوقهما مخلفات 
 :11من المادة   2�ف نفا�ات الزئبق عمًال �الفقرة لزئبق من تعر لالتعدین األولي 

 ملغم/كغ؛ 25: محتوى الزئبق اإلجمالي ال�الغ  التي تطبق أوالً  1عت�ة المستوى  ) أ(

 
)1  (UNEP/MC/COP.4/8 . 
، �ص�غته المعدلة من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الرا�ع وعلى النحو الوارد  UNEP/MC/COP.1/17المرفق الثاني للوث�قة     ) 2(

 . UNEP/MC/COP.4/29في المرفقین األول والثاني للوث�قة 
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ملغم/لتر    0,15:  1التي تطبق على المخلفات التي تز�د عن عت�ة المستوى    2عت�ة المستوى   )ب(
 ؛في الموقع الذي تترسب ف�ه المخلفاتفي الرشح �استخدام طر�قة اخت�ار مناس�ة تحاكي رشح الزئبق 

وث�قة توج�ه �شأن أسالیب االخت�ار التي ستستخدم في   إعدادإلى فر�ق الخبراء التقنیین    �طلب -7
 لزئبق؛لتعدین األولي اللمخلفات التعدین غیر  2عت�ة المستوى 

األطراف إلى استعراض عضو�ة فر�ق الخبراء التقنیین، حسب االقتضاء، و�بالغ األمانة   یدعو -8
 �أي تغییر في العضو�ة عن طر�ق ممثلي مكاتب المناطق الخمس لألمم المتحدة؛

مساهمات علم�ة وتقن�ة  إلى تقد�م  إلى فر�ق الخبراء التقنیین أن یدعو، حسب االقتضاء،   �طلب -9
 الخبراء اإلضافیین التي تحددها األطراف؛من قائمة 

وأن �عقد   أساساً إلى فر�ق الخبراء التقنیین أن یواصل عمله �الوسائل اإللكترون�ة    �طلب أ�ضاً  -10
،  11(ج) من المادة    2لمدة �اف�ة لمعالجة نفا�ات الزئبق التي تندرج في إطار الفقرة   �الحضور الشخصياجتماعًا  

 عن عمله إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس؛  اً تقر�ر  �قدموأن الموارد،   رهنًا بتوافر

إلى األمانة أن تحیل هذا المقرر إلى الهیئات المناس�ة التفاق�ة �ازل �شأن التحكم في نقل    �طلب -11
 النفا�ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ودعوتها إلى أخذ هذا المقرر في االعت�ار؛

 . اصل دعم عمل فر�ق الخبراء التقنیینإلى األمانة أن تو  أ�ضاً  �طلب -12
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