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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع الثالث
جنيف 29-25 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019
*
البند ( 5و) من جدول األعمال املؤقت
مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر
فيها أو يتخذ إجراء بشأهنا :بناء القدرات
واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا

املعلومات الواردة من الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية القائمة بشأن بناء القدرات
واملساعدة التقنية فيها لدعم األطراف يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات
مذكرة من األمانة
 - 1اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،يف اجتماعه الثاين ،املقرر ا م ،11/2-املعنون
’’املادة  :14بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا‘‘ ،والذي أشار فيه إىل املقرر ا م 21/1-الذي
ُسلّم فيه أبن بعض املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تعمل ابلفعل على وضع املشاريع واألنشطة املتعلقة
بقضااي الزئبق .ويف املقرر ا م ،11/2-طلب مؤمتر األطراف إىل أمانة اتفاقية ميناماات أن جتمع املعلومات املقدمة
من الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية القائمة عن بناء القدرات واملساعدة التقنية فيها لدعم األطراف يف
تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات .وطلب أيضاً إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثالث ،وشدد على أمهية االستعانة ،حسب االقتضاء ،ابلرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ،مبا
يف ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة ،يف تنفيذ بناء القدرات واملساعدة التقنية مبا يتوافق مع املادة 14
من االتفاقية.
 - 2وطلبت األمانة احلصول على معلومات من األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني ابملقرر
ا م 11/2-عن طريق خطاب أرسله األمني التنفيذي يف  3كانون األول/ديسمرب  2018إىل مجيع املشاركني يف
االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،وكذلك إىل مراكز التنسيق الوطنية التابعة لالتفاقية ،والبعثات الدائمة لدى برانمج
األمم املتحدة للبيئة والبعثات الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيف.
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 -3وورد تقريران استجابةً للدعوة إىل تقدمي إسهامات .وكان التقرير األول من رئيس اللجنة التوجيهية للشبكة
احلكومية الدولية املعنية ابملواد الكيميائية والنفاايت ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وكان التقرير الثاين
ومجعت املعلومات يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.3/INF/14وهي متاحة أيضاً على املوقع
من حكومة الياابنُ .
الشبكي التفاقية ميناماات:
.www.mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalwork/tabid/7857/language/en-US/Default.aspx
 - 4ويصف التقرير األول الرتتيب اإلقليمي للشبكة احلكومية الدولية املعنية ابملواد الكيميائية والنفاايت ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،الذي يعرض األنشطة املضطلع هبا يف عامي  2017و ،2018مبا يف ذلك
اعتماد خطة عمل التعاون اإلقليمي بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفاايت للفرتة  2020-2019ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب .ويقدم التقرير الثاين مبادرة من الياابن لدعم جهود البلدان النامية يف إدارة الزئبق .ويتضمن
التقرير أيضاً مرفقاً يتكون من حملة عامة وتقرير عن ’’تدفق املواد الزئبقية يف الياابن (السنة املالية  ‘‘)2014استناداً
إىل أمهية تدفق املواد الزئبقية كخطوط أساس يف اجلهود املبذولة لتعزيز إدارة الزئبق.

اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

 - 5قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف املعلومات املقدمة يف التقريرين وأن يسرتعى انتباه األطراف وأصحاب
املصلحة املعنيني ،وخاصة أولئك الذين ينفذون بناء القدرات واملساعدة التقنية عمالً ابملادة  ،14إىل األنشطة
واملبادرات واملعلومات املذكورة يف التقريرين وكذلك إىل االحتياجات والتحدايت املوصوفة فيهما .وقد يرغب مؤمتر
األطراف أيضاً أن يواصل النظر يف هذه القضية يف اجتماعاته الالحقة ،مع مراعاة أي معلومات أخرى تبلغ عنها
األطراف عمالً ابملادة  21أو املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين.
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