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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

 تعم�م المسائل الجنسان�ة  : 10/ 4-المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

�شأن تحقیق المساواة بین الجنسین، الذي اعتمدته الجمع�ة العامة   5 المستدامةهدف التنم�ة    إلى إذ �شیر  
 “، 2030 ، والمعنون ”تحو�ل عالمنا: خطة التنم�ة المستدامة لعام70/1في قرارها  2015أیلول/سبتمبر  25في 

عنون ”تحقیق  ، والم2016أ�ار/مایو    27المؤرخ    2/5قرار جمع�ة األمم المتحدة للبیئة    إلىو�ذ �شیر أ�ضًا  
“، والذي یؤ�د، من بین أمور أخرى، على أهم�ة احترام وحما�ة وتعز�ز المساواة 2030خطة التنم�ة المستدامة لعام  

 ، 2030بین الجنسین عند تحقیق الُ�عد البیئي لخطة التنم�ة المستدامة لعام 

یزال  لمساواة بین الجنسین، ال�أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها األطراف واألمانة لتعز�ز او�ذ �قر  
یتعین بذل الجهود لضمان مشار�ة النساء والرجال والفت�ات والفت�ان من جم�ع األطراف على قدم المساواة في تنفیذ  
االتفاق�ة وتمثیلهم في هیئاتها وعمل�اتها، و�التالي توج�ه عمل�ة صنع القرارات �شأن الس�اسات المراع�ة للمنظور  

 علق �الزئبق، والمشار�ة فیها، الجنساني ف�ما یت 

�خر�طة طر�ق المسائل الجنسان�ة التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، على النحو الوارد في المرفق  �ح�ط علماً 
و�رحب �جهود األمانة الرام�ة إلى تعم�م المسائل الجنسان�ة   ،)1(الثاني لمذ�رة األمانة �شأن تعم�م المسائل الجنسان�ة

 في أنشطتها ومشار�عها و�رامجها؛

أهم�ة تعم�م المسائل الجنسان�ة لضمان استفادة الرجال والنساء على قدم المساواة من جم�ع األنشطة یالحظ  
لة تعز�ز المساواة بین الجنسین في  والمشار�ع والبرامج المضطلع بها �موجب االتفاق�ة، و�دعو األطراف إلى مواص

 تنفیذ االتفاق�ة؛ 
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األطراف إلى دعم األمانة في جهودها الرام�ة إلى تعم�م المنظور الجنساني في جم�ع األنشطة التي  یدعو  
ذلك من خالل وضع خطة عمل   �ما في  اآلخرون،  المصلحة  األطراف وأصحاب  األمانة و�ذلك  بها  ستضطلع 

 ؛ 2023-2022ق�ة میناماتا خالل فترة السنتین المسائل الجنسان�ة التفا

األمانة أن تواصل التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة، وأمانات االتفاقات البیئ�ة المتعددة    إلى �طلب  
 األطراف األخرى، والشر�اء ذوي الصلة في مجال المسائل الجنسان�ة؛

أ�ضاً  ال  �طلب  التقدم  تقر�رًا عن  تقدم  أن  األمانة  األنشطة إلى  في  الجنسان�ة  المسائل  تعم�م  في  محرز 
 المضطلع بها �موجب االتفاق�ة.
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