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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

 تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاق  :4/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

، في توجیهات �شأن إعداد خطة عمل وطن�ة 13/ 1-م نظر، في مقرره ا  األطرافإلى أن مؤتمر    إذ �شیر
لخفض استخدام الزئبق في تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاق، والقضاء عل�ه، حیثما أمكن ذلك، ووافق على  

 للتوجیهات التي تتناول مسألة تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاق التي ال تعد ذات أهم�ة، استخدام األطراف

العالم�ة �شأن تحدیث توجیهات و�سهامات    و�ذ �قدر للبیئة ومنظمة الصحة  عمل برنامج األمم المتحدة 
 شراكة الزئبق العالم�ة في هذه العمل�ة،

نة �إعداد مواد تقن�ة إضاف�ة �شأن رصد الزئبق في مواقع  م�ادرة �عض األطراف واألما  و�ذ �قدر أ�ضاً 
 التعدین الحرفي والَضّیق النطاق وحولها لدعم تنفیذ التوجیهات،

خطة عمل وطن�ة لخفض استخدام الزئبق في تعدین    وضع التوجیهات المستكملة �شأن    �عتمد -1
الذهب الحرفي والَضّیق النطاق، والقضاء عل�ه، حیثما أمكن ذلك، والتي وردت في ص�غتها السا�قة في المرفق  

تعدین الذهب الحرفي والَضّیق التوجیهات المتعلقة �إعداد خطط العمل الوطن�ة لوث�قة  الثاني لمذ�رة األمانة �شأن  
: تعدین الذهب  7”المادة  على النحو المبین في المرفقین األول والثاني لمذ�رة األمانة المعنونة    وعّدلت  )1(النطاق

الحرفي والَضّیق النطاق: تحدیث وث�قة التوج�ه إلعداد خطة عمل وطن�ة لتخف�ض استخدام الزئبق و�لغاء استخدامه، 
 ؛)2(حیثما أمكن، في تعدین الذهب الحرفي والَضّیق النطاق“

األطراف إلى إشراك الشعوب األصل�ة والمجتمعات المحل�ة وغیرها من أصحاب المصلحة    یدعو -2
 المعنیین في وضع وتنفیذ خطط العمل الوطن�ة؛
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المحل�ة   �طلب -3 والمجتمعات  األصل�ة  الشعوب  احت�اجات  �شأن  اآلراء  تجمع  أن  األمانة  إلى 
 لذهب الحرفي والَضّیق النطاق؛وأولو�اتها ف�ما یتعلق �استخدام الزئبق في تعدین ا

إلى األمانة أن تقوم، �التعاون مع شراكة الزئبق العالم�ة التا�عة لبرنامج األمم المتحدة   �طلب أ�ضاً  -4
للبیئة، بنشر التوجیهات المتعلقة بوضع خطة عمل وطن�ة لخفض استخدام الزئبق في تعدین الذهب الحرفي والَضّیق  

 مكن ذلك، ودعم استخدامه من جانب األطراف، و��قائه قید االستعراض.النطاق، والقضاء عل�ه، حیثما أ
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