
 

 
AZIMIO NA. 06/2019 

 
AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA MKATABA WA MINAMATA 

KUHUSU ZEBAKI WA MWAKA 2013 (MINAMATA  
CONVENTION ON MERCURY OF 2013) 

____________________ 
 
 

KWA KUWA, Zebaki ni miongoni mwa kemikali zinazohatarisha zaidi afya 
ya jamii duniani kutokana na kudumu katika mazingira kwa muda mrefu, 
kusafiri masafa marefu kwa njia ya hewa, maji (mito, maziwa na bahari) na 
udongo na hivyo kuathiri afya ya binadamu na mazingira; 

 
NA KWA KUWA, athari za afya ya binadamu na mazingira kutokana na 
matumizi ya Zebaki zinajitokeza zaidi kwa Nchi Zinazoendelea kuliko Nchi 
Zilizoendelea na kuhatarisha vizazi vya sasa na vijavyo; 

 
NA KWA KUWA, madhara kwa afya na mazingira kutokana na uchafuzi 
unaochangiwa na Zebaki yamedhihirika kuwa makubwa, kuna umuhimu wa 
kuhakikisha usimamizi thabiti wa Zebaki na kuepuka madhara katika siku 
zijazo;  

 
NA KWA KUWA, hadi hivi sasa, jumla ya nchi 113 zimeridhia mkataba 
huu ambao ulianza kutekelezwa rasmi tarehe 16 Agosti, 2017 mara baada 
ya nchi 50 kuridhia kama inavyotakiwa na Ibara ya 30 ya Mkataba wa 
Minamata; 
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NA KWA KUWA, baada ya kuridhia Mkataba wa Minamata, Tanzania 
itaweza kushirikiana kikamilifu na Nchi Wanachama wa Mkataba wa 
Minamata katika kukuza ushirikiano katika kupunguza uchafuzi utokanao 
na Zebaki na hivyo kuimarisha hifadhi ya mazingira na afya ya jamii, 
kujenga uwezo wa kitaalam, kiteknolojia na kifedha ili kuimarisha udhibiti 
na usimamizi wa Zebaki; 
 
NA KWA KUWA, Sera ya Taifa ya Mazingira ya mwaka 1997 inahimiza 
kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika hifadhi na usimamizi wa 
mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo; 
 
NA KWA KUWA, hakutakuwa na gharama ya ziada kwa wanachama wa 
Mkataba wa Minamata kutokana na kuridhia Mkataba huu zaidi ya ada ya 
uanachama ya kila mwaka inayokadiriwa kufikia shilingi milioni tano 
(5,000,000); 
 
HIVYO BASI, kwa kuzingatia manufaa yatokanayo na kuridhia Mkataba 
wa Minamata kwa Tanzania ikiwemo haki ya kupiga kura kwenye mikutano 
mikuu ya Nchi Wanachama, pamoja na shughuli nyingine, Bunge hili katika 
Mkutano wa Kumi na Sita na kwa mujibu wa Ibara ya 63 (3) (e) ya Katiba 
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, sasa linaazimia 
kuridhia Mkataba wa Minamata kuhusu Zebaki wa Mwaka 2013, yaani 
“The Minamata Convention on Mercury of 2013”. 

 
 

Limepitishwa na Bunge leo tarehe 10 Septemba, 2019 
 

 
 
 

Stephen Kagaigai 
KATIBU WA BUNGE 
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