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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

 والتنسیق الدول�انالتعاون  : 12/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، التي تنص على أن    23(ب) من المادة    5إلى الفقرة الفرع�ة    إذ �شیر
وغیر   الدول�ة  الحكوم�ة  والهیئات  المختصة  الدول�ة  المنظمات  مع  االقتضاء،  حسب  األطراف،  مؤتمر  یتعاون 

قتضاء، مع من االتفاق�ة، التي تحدد وظ�فة األمانة للتنسیق، حسب اال  24من المادة  (ج)    2الحكوم�ة، و�لى الفقرة  
 أمانات الهیئات الدول�ة ذات الصلة، وال س�ما االتفاق�ات األخرى المتعلقة �المواد الك�م�ائ�ة والنفا�ات،

إلى القرارات والنتائج األخرى لدورات جمع�ة األمم المتحدة للبیئة التي تسهم في تنفیذ اتفاق�ة   و�ذ �شیر أ�ضاً 
 راف فیها، میناماتا والمقررات التي یتخذها مؤتمر األط

على أن تنفیذ االتفاق�ة لحما�ة صحة اإلنسان والبیئة من االن�عاثات ال�شر�ة المنشأ و�طالقات   و�ذ �شدد
الزئبق ومر��ات الزئبق �سهم في تحقیق أهداف التنم�ة المستدامة وفي التصدي لألزمات الكو�ب�ة الثالث المتمثلة 

 خ، في التلوث وفقدان التنوع البیولوجي وتغیر المنا

على إ�قاء المساهمة المقدمة من تنفیذ االتفاق�ة في تنفیذ القرارات والمقررات ذات الصلة    یوافق -1
 الصادرة عن جمع�ة األمم المتحدة للبیئة قید االستعراض؛

�شأن اإلدارة السل�مة للمواد الك�م�ائ�ة    7/ 5�قراري جمع�ة األمم المتحدة للبیئة: القرار رقم    یرحب -2
�شأن الفر�ق العلمي المعني �الس�اسات لمواصلة المساهمة في اإلدارة السل�مة للمواد الك�م�ائ�ة    5/8والنفا�ات، ورقم  

 والنفا�ات ومنع التلوث، و�طلب إلى األمانة أن تسهم في تنفیذهما، حسب االقتضاء؛

  2021و  2020�أنشطة المنظمات والم�ادرات الدول�ة المضطلع بها خالل عامي    یرحب أ�ضاً  -3
 التصدیق على االتفاق�ة وتنفیذها على النحو الذي ُأبِلغ �ه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرا�ع؛ لتعز�ز 

األطراف وغیر األطراف وأصحاب المصلحة اآلخر�ن إلى مواصلة المشار�ة في شراكة    یدعو -4
له،   التا�عة  الشراكة  للبیئة، ومجاالت  المتحدة  األمم  برنامج  التي �ستض�فها  العالم�ة،  أهداف  الزئبق  لدعم تحقیق 

 االتفاق�ة؛ 
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الصالت المت�ادلة بین االتفاقات البیئ�ة المتعددة األطراف للمواد  ”�الدراسة المعنونة    �ح�ط علماً  -5
البیولوجي والتنوع  والنفا�ات  المعنونة  )2(“الك�م�ائ�ة  �الدراسة  و�ذلك  المناخ:  ”،  وتغیر  والنفا�ات  الك�م�ائ�ة  المواد 

التي اشتر�ت في إعدادها أمانة اتفاق�ة میناماتا وأمانة اتفاق�ات �ازل  )  3(“المت�ادلة و�مكان�ة العمل المنسقالصالت  
 وروتردام واستكهولم؛

إلى األمانة أن تواصل جمع المعارف �شأن المساهمة في تنفیذ اتفاق�ة میناماتا في اللوائح    �طلب -6
ذلك تلك المتعلقة منها �التلوث والتنوع البیولوجي وتغیر المناخ،  والس�اسات الدول�ة األخرى ذات الصلة، �ما في  

 والتوع�ة بها و�ظهارها، �الوسائل المناس�ة؛

إلى األمانة أن تعد، رهنًا بتوافر الموارد، تقر�رًا یتضمن توص�ات محتملة عن الك�ف�ة   �طلب أ�ضاً  -7
، �مجرد اعتماده، لكي  2020التي �مكن بها لالتفاق�ة أن تسهم في اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما �عد عام  

 ینظر ف�ه مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس؛  

إلى األمانة أن تقدم تقر�رًا عن تنفیذ هذا المقرر إلى مؤتمر األطراف في اجتماعاته    كذلك  �طلب -8
 المقبلة، حسب االقتضاء. 
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