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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا  
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث 
 2019تشرين الثاني/نوفمبر  29-25جنيف، 

 
 في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في اجتماعه الثالث  المقرر الذي اعتمده مؤتمر األطراف

 
 

 : بناء القدرات والمساعدة التِقنية ونقل التكنولوجيا 14المادة  : 3/8-ا م

 إن مؤتمر األطراف،
المتعلقين ببناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا التفاقية   11/ 2-و ا م   1/21-إلى المقررين ا م  إذ يشير

ميناماتا بشأن الزئبق، وُسل ِّم فيهما بأن بعض المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تعمل بالفعل على وضع المشاريع 
 واألنشطة المتعلقة بقضايا الزئبق،

بالمعلومات التي قدمتها الشبكة الحكومية الدولية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعنية بالمواد    بوإذ يرح
الكيميائية والنفايات، وحكومة اليابان والواردة في تجميع المعلومات المتلقاة من الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية  

 ،(1) والمساعدة التقنية فيها لدعم األطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية ميناماتا القائمة عن أنشطة بناء القدرات 

ذلك    يشدد -1 في  بما  االقتضاء،  اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، حسب  الترتيبات  استخدام  أهمية  على 
المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة التفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  

من    14نفيذ بناء القدرات والمساعدة التقنية، بما يتوافق مع المادة  واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، في ت
 االتفاقية؛

، ويتطلع إلى تلقي أي معلومات ترد في  11/ 2-المعلومات التي ُجمعت عماًل بالمقرر ا م  يأخذ في اعتباره -2
عتبار، ضمن قدرات كل  من هذا المقرر، ويشجع األطراف على أن تأخذ هذه المعلومات في اال 3المستقبل عماًل بالفقرة 

 ؛ 14منها، عند توفير أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية عماًل بالمادة 
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إلى أمانة اتفاقية ميناماتا أن تجمع أي معلومات ترد من األطراف، ومن الترتيبات اإلقليمية ودون    يطلب -3
ية القائمة التفاقيتي بازل واستكهولم، فيما يتعلق ببناء  اإلقليمية والوطنية القائمة، بما في ذلك المراكز اإلقليمية ودون اإلقليم

القدرات والمساعدة التقنية فيها من أجل دعم األطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية ميناماتا، ويطلب أيضًا إلى األمانة 
 . أن تقدم تقريرًا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع

 


