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 املتحدة للبيئة

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق

 الثايناالجتماع 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت (و) 5البند 
نظر فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 

 واملساعدة القدرات بناء: بشأهنا تخذ إجراء  أو ي
 التكنولوجيا ونقل التقنية

البديلة ونقل التكنولوجيا على النحو املشار إليه  تاإلفادات والتقارير املقدمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا
 14من املادة  4يف الفقرة 

 مذكرة من األمانة
دة التقنية ونقل بشأن بناء القدرات واملساعمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  14من املادة  4تنص الفقرة  -1

على أن ينظر مؤمتر األطراف، حبلول موعد اجتماعه الثاين وبعده على أساس منتظم، يف املعلومات التكنولوجيا، 
يف احتياجات األطراف، وال أن ينظر والتقدم احملرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة؛ و  عن املبادرات القائمة

سيما البلدان النامية األطراف، من التكنولوجيات البديلة؛ وأن حيدد التحديات اليت تواجهها األطراف، ال سيما 
القيام بذلك آخذا  يف االعتبار اإلفادات  ويتعني على مؤمتر األطراف .البلدان النامية األطراف، يف نقل التكنولوجيا

، واملعلومات اليت يقدمها أصحاب 21والتقارير اليت تقدمها األطراف، مبا يف ذلك تلك املنصوص عليها يف املادة 
 املصلحة اآلخرون.

واستجابة  للنظر يف هذه املسألة يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، الذي عقد يف جنيف يف الفرتة من  -2
، سعت األمانة للحصول على إفادات وتقارير من األطراف واجلهات املعنية 201٧أيلول/سبتمرب  29إىل  24

 .14من املادة  4األخرى بشأن املسائل املذكورة أعاله على النحو املشار إليه يف الفقرة 
ووردت إفادات من ثالثة أطراف هي اليابان ونيجرييا والواليات املتحدة األمريكية، ومن منظمتني غري  -3

حكوميتني مها الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة والفريق العامل املعين بالتخلص من الزئبق. 

                                                           
.UNEP/MC/COP.2/1  * 



UNEP/MC/COP.2/10 

2 

متاحة على املوقع الشبكي التفاقية  أيضا  ، وهي UNEP/MC/COP.2/INF/5ومجعت اإلفادات املقدمة يف الوثيقة 
 ميناماتا على الرابط:

www.mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalnbsp;work/tabid/6325/language/en-US/Default.aspx. 
وتقدم اإلفادات الواردة عرضا  عاما  لطائفة من التكنولوجيات البديلة اليت ُطورت ملعاجلة مسائل الزئبق،  -4

عن أمثلة على الكيفية اليت تستخدم هبا، مبا يف ذلك يف سياق املساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات يف  فضال  
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وسلط بلد نامي طرف الضوء يف إفادته على اجملاالت البلدان النامية والبلدان اليت 

 املساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات.و اليت ُحددت فيها احلاجة إىل نقل التكنولوجيا 
 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

وجه انتباه األطراف أن ية يف اإلفادات الواردة، و قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن ينظر يف املعلومات املقدم -5
، إىل التكنولوجيات 14باملادة  واجلهات املعنية، ال سيما تلك اليت توفر بناء القدرات واملساعدة التقنية عمال  

البديلة، واملبادرات احلالية واألنشطة املذكورة يف اإلفادات، وكذلك إىل االحتياجات والتحديات املبينة فيها. وقد 
أي إفادات  االعتباريف  يف مواصلة النظر يف هذه املسألة يف اجتماعه الرابع، آخذا   يرغب مؤمتر األطراف أيضا  

األطراف واملعلومات اليت تقدمها اجلهات املعنية األخرى، اليت مجعتها األمانة، وأبلغت عنها  وتقارير أخرى من
 .21األطراف مبوجب املادة 

_____________ 
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