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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

 من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق   21تقد�م التقار�ر الوطن�ة عمًال �المادة   :8/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

�ارتفاع معدل تقد�م التقار�ر القصیرة التي تعدها األطراف لفترة اإلبالغ األولى وحسن توقیتها    إذ یرحب
 واكتمالها،

الجهود التي تبذلها األمانة لدعم األطراف في الوفاء �التزاماتها المتعلقة بتقد�م التقار�ر، �جملة    و�ذ یالحظ
 وسائل منها استخدام منصة اإلبالغ على اإلنترنت، 

العوامل التي ر�ما تكون قد أسهمت في اإلبالغ عن التحد�ات على النحو الذي حددته    �ضع في اعت�ارهو�ذ  
 لجنة التنفیذ واالمتثال في تقر�رها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرا�ع،  

وقع التقی�مات األول�ة العدیدة التي أنجزت في میناماتا وقدمت إلى األمانة لتحمیلها على الم  و�ذ یالحظ
 الش�كي التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، 

 المعلومات المرسلة في التقار�ر الوطن�ة،في  وضوح ال�أهم�ة  و�ذ �سلم 

  بتقد�م األطراف مرة أخرى على تحقیق معدل مرتفع من اإلبالغ للفترة المقبلة المشمولة    �شجع -1
 التقار�ر؛

ذا المقرر، و�طلب إلى األمانة أن  ، على النحو المبین في مرفق هالتقار�رتوض�حًا لشكل    �قدم -2
 وعلى منصة اإلبالغ على اإلنترنت؛  التقار�رتظهر ذلك التوض�ح في نموذج 

الزئبق   �طلب -3 مخزونات  فرادى  تحدید  إلى  للسعي  الجار�ة  جهودها  تواصل  أن  األطراف  إلى 
 من االتفاق�ة؛ 3من المادة  5للفقرة  ومصادره وفقاً 

فقة على تصدیر الزئبق إلى األطراف و/أو غیر األطراف األطراف التي حصلت على موا یدعو -4
إلى أن تقدم إلى األمانة إما نسخًا من استمارات الموافقة المستخدمة أو معلومات مناس�ة أخرى في تقار�رها المقدمة 

�المادة   المادة    21عمًال  المنصوص علیها في    من االتفاق�ة قد  3من االتفاق�ة إلظهار أن الشروط ذات الصلة 
 استوفیت؛ 
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األطراف التي تضع تقی�مات میناماتا األول�ة على استكمالها في أقرب وقت ممكن حتى   �شجع -5
 تكون التقی�مات داعمة لتدابیر التنفیذ وجهود اإلبالغ الوطن�ة؛  

 إلى األمانة ما یلي:  �طلب -6

األطراف في استكمال التقار�ر الكاملة األولى، التي �ان من المقرر تقد�مها    تجر�ةاستنادًا إلى   ) أ(
األول    31�حلول   تتعلق  2021د�سمبر/كانون  التي  األسئلة  تحدد  أن  التقار�ر،  تحد�ات   �شكل  تشكل  قد  والتي 

 لألطراف في الرد علیها، وأن تقترح إ�ضاحات ذات صلة، حسب االقتضاء، على مؤتمر األطراف؛ 

أي تعل�قات إضاف�ة من األطراف وأصحاب  2022�انون األول/د�سمبر   15لتمس �حلول أن ت )ب(
�التقار�رالمصلحة اآلخر�ن على مشروع   المتعلقة  التوجیهو   التوجیهات  األمانة �شأن مشروع   ات الوارد في مذ�رة 

التقار�رالستكمال   الزئبق  ة الوطن�  شكل  میناماتا �شأن  االو   )1(التفاق�ة  في  تأخذ  استكمال  في    تهاعت�ار تجر�التي 
 التقار�ر األولى؛

للنظر ف�ه واحتمال اعتماده من جانب مؤتمر األطراف    التوجیهات المتعلقة �التقار�رتقد�م مشروع   )ج(
 في اجتماعه الخامس؛ 

 تقد�م تقر�ر إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عن تنفیذ هذا المقرر.  )د(

  

 
)1 (  UNEP/MC/COP.4/17 . 
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 4/8-م  مرفق المقرر ا
�السؤال   -1 یتعلق  عن  1-3ف�ما  اإلبالغ  أساس  فإن  اإلجمال�ة”،  اإلجمال�ة    “الكم�ة  الكم�ة   للزئبقهو 

 .في الفقرة الفرع�ة (ج) “المستخرج”و “الكم�ة”بین  “للزئبق”ح، تدرج ع�ارة و وتوخ�ًا للوض .المستخرج

هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل داخل أراض�ه في تار�خ بدء نفاذ   :1-3السؤال 
 )3هذه االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 
 ال 

 في حالة اإلجا�ة بنعم، ُیرجى ذ�ر:
 إجمالي الكم�ة التي جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً *(ج) 

الزئبق، یتعین إضافة    واصدر �لم    مإلى أنه  واشیر �، لكي یتسنى لألطراف أن  5-3ف�ما یتعلق �السؤال  و  -2
 “.ال، لم �جِر التصدیر” ا�ة بـجللسماح لألطراف �اإل “ال”مر�ع جدید �عد 

و�ما في  ،  3هل حصل الطرف على الموافقة أو اعتمد على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة  : *5-3السؤال  
ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، لجم�ع صادرات الزئبق من أراضي الطرف في الفترة  

 ) 7، الفقرة 6المشمولة �التقر�ر (الفقرة 
 نعم، صادرات لألطراف 
 نعم، صادرات لغیر األطراف 
 ال 

 في حالة اإلجا�ة بنعم...

 “ التخلص النهائي”��ف�ة تعر�ف    عنت�حث األطراف عن معلومات    �مكن أن ،  2-11ف�ما یتعلق �السؤال  و  -3
أو  و��ف �مكن أن تجد مرافق وطن�ة تستخدم تقن�ات للتخلص النهائي في الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة التفاق�ة �ازل،  

ا األولي الخاص  في تقی�م میناماتأو  الوطن�ة والب�انات اإلدار�ة،    اتفي الس�اسأو  في القوانین أو اللوائح الوطن�ة،  
تصف الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة التفاق�ة �ازل، و من االتفاق�ة.    20، أو في خطة تنفیذ موضوعة عمًال �المادة  ابه

مرافق لقبول  ال، للوفاء �معاییر  یدالك�م�ائ�ة، �استخدام عمل�ات التثبیت والتصلو على سبیل المثال، المعالجة الفیز�ائ�ة  
ق التخلص في مدافن النفا�ات ائل�ات التخلص النهائي، تصف الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة طر ف�ما یتعلق �عمو التخلص.  

إلى جانب التدابیر التي یتعین اتخاذها    ،تحت األرض)  مرافقوالتخلص منها في مخازن دائمة (  المصممة خص�صاً 
 ل. المر��ات المستقرة ومثیلتها، ومنع الحرائق، و�جراء رصد طو�ل األج اتلمنع إطالق

 

 ____________ 


