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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

تعز�ز التعاون بین أمانة اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق وأمانة اتفاق�ات �ازل    :4/9-المقرر ا م
 وروتردام واستكهولم 

 إن مؤتمر األطراف،

من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق تنص على أنه �جوز لمؤتمر    24من المادة    4إلى أن الفقرة    إذ �شیر
وأمانات  األمانة  بین  والتنسیق  التعاون  تعز�ز  ینص على  أن  المختصة،  الدول�ة  الهیئات  مع  �التشاور  األطراف، 

 هات إضاف�ة �شأن هذه المسألة، االتفاق�ات األخرى المتعلقة �المواد الك�م�ائ�ة والنفا�ات، وأن �قدم توجی

�شأن تعز�ز التعاون بین أمانة اتفاق�ة میناماتا وأمانة اتفاق�ة �ازل   3/11- إلى المقرر ا م  و�ذ �شیر أ�ضاً 
النفا�ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاق�ة روتردام �شأن تطبیق إجراء الموافقة   �شأن التحكم في نقل 

��م�ائ�ة ومبیدات آفات معینة خطرة متداولة في التجارة الدول�ة، واتفاق�ة استكهولم �شأن   المس�قة عن علم على مواد
 الملوثات العضو�ة الثابتة، 

�أن تقاسم الخدمات في إطار مستقر س�عزز التعاون والتنسیق على أساس الخبرة والقرب و�مكن   و�ذ �سلم 
 ستقالل�ة األمانات ومساءلة رؤسائها التنفیذیین،أن �عزز التنفیذ الفعال التفاق�ة میناماتا دون تقو�ض ا

�التقر�ر المشترك عن التعاون والتنسیق بین أمانة اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق وأمانة   �ح�ط علماً  -1
 ؛)1(اتفاق�ات �ازل وروتردام واستكهولم

أهم�ة استمرار التعاون �شأن أوجه التآزر البرنامجي، واستخدام فرقة العمل بین األمانتین   یؤ�د -2
وفرع المواد الك�م�ائ�ة والصحة التا�ع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، و�مكان�ة ق�ام أمانة اتفاق�ة میناماتا �شراء الخدمات 

ترداد التكال�ف، وفقًا لبرنامج العمل والمیزان�ة التفاق�ة  من أمانة اتفاق�ات �ازل وروتردام واستكهولم على أساس اس
 میناماتا لكل فترة سنتین؛ 

 إلى األمینة التنفیذ�ة أن تضطلع �ما یلي: �طلب -3
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مواصلة التعاون مع أمانة اتفاق�ات �ازل وروتردام واستكهولم وفي إطار التوج�ه العام لفرقة العمل   ) أ(
المشتر�ة بین األمانتی العاملة  التقن�ة واألفرقة  المسائل اإلدار�ة والبرنامج�ة والمساعدة  ن، حسب االقتضاء، �شأن 

والمسائل التقن�ة ذات الصلة، وفقًا لبرنامج العمل والمیزان�ة، واستكشاف السبل الممكنة لز�ادة تعز�ز التعاون والتآزر  
 �شأن هذه المسائل مع أمانة اتفاق�ات �ازل وروتردام واستكهولم؛ 

خدمات المشتر�ة وشراء الخدمات ذات الصلة من أمانة اتفاق�ات �ازل وروتردام  مواصلة تنفیذ ال )ب(
 واستكهولم على أساس استرداد التكال�ف، حسب االقتضاء ووفقًا لبرنامج العمل والمیزان�ة لكل فترة سنتین؛ 

تقد�م تقر�ر عن تنفیذ هذا المقرر، �ما في ذلك عن اإلطار المستقر للتعاون وتقاسم الخدمات،   )ج(
، لكي  2025-2024لى جانب مخطط ألنشطة التعاون المزمع االضطالع بها �موجب مثل هذا اإلطار للفترة  إ

 ینظر فیهما مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس و�واصل توجیهه حسب االقتضاء.

 

 ____________ 


