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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

 إطالقات الزئبق  :5/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

بتقر�ر فر�ق الخبراء التقنیین عن وضع التوجیهات المتعلقة �إطالقات الزئبق الذي أنشئ عمًال   إذ یرحب
 �شأن إطالقات الزئبق، 3/4- م �شأن اإلطالقات، والذي منح وال�ة مستكملة في المقرر ا  2/3- م �المقرر ا

قائمة المصادر الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة على    تنظر فياألطراف إلى أن    یدعو -1
النحو المبین في تذییل المرفق الثالث لمذ�رة األمانة �شأن التقر�ر المتعلق �العمل ف�ما بین الدورات �شأن إطالقات  

من اتفاق�ة    9ة  من الماد  3عند تحدید فئات المصادر الثابتة التي �حتمل أن تكون ذات صلة عمًال �الفقرة    )1(الزئبق
 میناماتا �شأن الزئبق؛ 

من    9المادة  من    7الفقرة  التوجیهات المتعلقة �منهج�ة إعداد قوائم جرد اإلطالقات عمًال �  �عتمد -2
، و�دعو األطراف إلى مراعاة التوجیهات عند إعداد قوائم جردها لإلطالقات من المصادر ذات الصلة  )2(االتفاق�ة

 ؛ 9من المادة  6عمًال �الفقرة 

األطراف إلى إقرار األعضاء الحالیین في فر�ق الخبراء التقنیین، أو ترش�ح أعضاء جدد   یدعو -3
أو استبدال األعضاء، حسب االقتضاء، عن طر�ق ممثلي المكتب في �ل منطقة من مناطق األمم المتحدة الخمس، 

الممارس وأفضل  المتاحة  التقن�ات  أفضل  �شأن  توجیهات  لوضع  الالزمة  الخبرة  مراعاة  في  مع  للتحكم  البیئ�ة  ات 
 اإلطالقات من المصادر ذات الصلة؛ 

، تمش�ًا مع خر�طة الطر�ق لوضع توجیهات �شأن أفضل  إلكترون�اً إلى الفر�ق أن �عمل  �طلب   -4
الصلة ذات  المصادر  للتحكم في اإلطالقات من  البیئ�ة  الممارسات  المتاحة وأفضل  لوضع مشروع )3( التقن�ات   ،
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�ات المتاحة وأفضل الممارسات البیئ�ة للتحكم في اإلطالقات من المصادر ذات الصلة،  توجیهات �شأن أفضل التقن
 من االتفاق�ة؛ 9من المادة  7�غ�ة اعتماده عمًال �الفقرة 

بتوافق اآلراء. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق في    الفر�قأن یتم االتفاق على عمل    �طلب -5
تشیر وجود توافق في اآلراء وأن تسجل المناقشة والمواقف المختلفة وأن    �عدم  مانة علماً األاآلراء، ین�غي أن تح�ط  

 مستوى التأیید لكل موقف؛ إلى

منهج�ة  المتعلقة �تجمع مدخالت من األطراف �شأن استخدام التوجیهات  أن  إلى األمانة    �طلب -6
 إعداد قوائم جرد اإلطالقات لینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس؛

 . الخبراء التقنیین إلى األمانة أن تواصل تقد�م الدعم لعمل فر�ق اً أ�ض �طلب -7
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