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 املتحدة للبيئة  برانمج األمم

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
 بشأن الزئبق 

 االجتماع األول
 2017 سبتمب /أيلول 29-24 جنيف،

 

 املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

 

 

 بشأن الزئبق  مينامااتتفاقية البناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا    :1/21-ا م  املقرر 
 مؤمتر األطراف،إن  
بشأن املواد الكيميائية والنفاايت، وفيه دعت مجعية   1/5إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة    إذ يشري 

ستكهومل  االبيئة األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدود، واتفاقية  
بشأن امللواثت العضوية الثابتة، وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك األطراف يف اتفاقية ميناماات  
بشأن الزئبق واجلهات املعنية التابعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، إىل النظر يف سبل تعزيز 

 فاءة لدعم تقدمي املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي،شبكة مراكز إقليمية ذات فعالية وك
بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت،    2/7إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة    وإذ يشري أيضا   

واستكهومل يف    وفيه قامت مجعية البيئة جبملة أمور منها إبراز الدور الذي تقوم به املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل
مساعدة املناطق على تنفيذ هاتني االتفاقيتني ويف غري ذلك من األعمال ذات الصلة ابالتفاقات البيئية املتعددة  

 ، األطراف ضمن جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت يف البلدان اليت ختدمها تلك اجملموعة
ناماات اليت تنص على أن بناء القدرات واملساعدة من اتفاقية مي  14من املادة    2إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك 

التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية ميناماات، جيوز أن تقدم من خالل الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، مبا يف  
األخرى، ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة، ومن خالل الوسائل املتعددة األطراف والوسائل الثنائية  

 ، ومن خالل الشراكات، مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص
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أبن بعض املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تعمل ابلفعل على وضع املشاريع واألنشطة   وإذ يسلم 
 ،املتعلقة بقضااي الزئبق واملشاريع املخصصة لتوفري بناء القدرات واملساعدة التقنية

ببناء القدرات واملساعدة التقنية اليت مت توفريها من خالل الوسائل األخرى الثنائية واملتعددة    أيضا  وإذ يسلم   
األطراف، ومن خالل الشراكات مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص، الذي يساهم ابستمرار يف عدد  

 ،خمتلف من األنشطة املتصلة ابلزئبق
بتوافر املوارد، أن جتمع املعلومات عن العمل الذي تقوم به الرتتيبات   إىل أمانة اتفاقية ميناماات، رهنا    يطلب 

تنفيذ   التقنية ملساعدة األطراف يف  القدرات واملساعدة  بناء  توفري  القائمة يف  والوطنية  اإلقليمية  اإلقليمية ودون 
 را  عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين.التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات، وأن تقدم تقري


