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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

  والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

 والطوعية، عن إمكانية معلومات، تستند إىل اخلربة يف التدابري القائمة وامللزمة قانوناً
  قبة الزئبقتيسري نقل التكنولوجيا املستدامة ودعمها من أجل إجراءات مرا

  معلومات أساسية
 املتعلق بإدارة  رابعا٢٤/٣ً، يف مقرره )اليونيب(أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ١

إلقليمية للتكامل نظمات اامل من احلكومات و مفتوح العضوية مشكّالً عامالًاملواد الكيمائية، فريقاً
وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك ، وممثلي أصحاب املصلحة الستعراض االقتصادي

  .القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة، ملواجهة التحديات العاملية الناشئة عن الزئبق
، يف اجتماعه األول، إىل األمانة  املعين بالزئبقوقد طلب الفريق العامل مفتوح العضوية  - ٢

  . الجتماعه الثاين ااالت وذلك إعداداًاالضطالع بالعمل فيما بني الدورات يف عدد من

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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 والطوعية، عن وطُلب إىل األمانة تقدمي معلومات، تستند إىل التدابري القائمة وامللزمة قانوناً  - ٣
  .إمكانية تيسري نقل التكنولوجيا املستدامة ودعمها من أجل إجراءات مراقبة الزئبق

لبيئة العاملي، والصندوق متعدد األطراف لتنفيذ  امرفقوقد طلبت األمانة معلومات من أمانات   - ٤
زون، واتفاقية بازل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوشأن بروتوكول مونتريال، وبروتوكول مونتريال ب

النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات التحكم يف نقل 
 روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ، واتفاقية الثابتةالعضوية

تغري شأن ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب
 ياًومت تلقي رد رمسي من الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ويرد نصه حرف. املناخ

ومت تلخيص معلومات عن نقل التكنولوجيا وأنشطة الدعم مبوجب .  فيما يلي٨-٥يف الفقرات 
 إبراز عدد من الربامج املنشأة يف إطار أيضاًومت . ترتيبات أخرى قائمة من مصادر املعلومات املتاحة

  .اآلليات الطوعية

  اخلربة يف نقل التكنولوجيا املستدامة ودعمها  - أوالً
  ندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالالص  -ألف 

لقد دعم الصندوق متعدد األطراف البلدان النامية يف امتثال جداول الرقابة على املواد   - ٥
ويف حني توجد جماالت كثرية ميكن فيها نقل اخلربة . املستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونتريال

ف إىل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى لتحقيق املكتسبة يف إطار الصندوق متعدد األطرا
وهذا . أهدافها، فإن البحث الوارد فيما يلي يتركز على األهداف اليت حققها برنامج الزئبق العاملي

يتصل بصفة خاصة بطلب املعلومات عن العمليات اليت من شأا أن جتعل نقل التكنولوجيا ممكنا وأن 
  . اليت تتأتى عن ذلك مستدامةجتعل القدرة التقنية

وترى أمانة الصندوق متعدد األطراف أن من املهم إنشاء أو تقوية مؤسسة يف كل بلد نامٍ   - ٦
ومن شأن أي صندوق ينشأ على هذا النحو أن يكون املرتكز الرئيسي . لدعم أي برنامج عاملي
كول مونتريال يف البلدان النامية، وميكن ولقد ثبت جناح ذلك يف تنفيذ بروتو. للربنامج العاملي يف البلد

وميكن للمؤسسة أن تبدأ بوضع كشف .  أن يكون مبثابة منوذج لدعم وتنفيذ برنامج الزئبق العامليأيضاً
الستعمال الزئبق وإمداداته وطلبه، وكذلك للتكنولوجيات اليت يستعمل الزئبق من أجلها يف كل بلد، 

 برصد االجتار بالسلع واملنتجات ذات الصلة بالزئبق الداخلة يضاًأواحلفاظ على ذلك الكشف، والقيام 
الت وفرض وهذا من شأنه أن يساعد يف إجياد خط أساس لرصد مثل هذه االستعما. واخلارجة من البلد

  .رفع مستوى التكنولوجيا
ها يف وهناك خربة أخرى أثبتت أمهيتها الكبرية يف مراقبة املواد املستنفدة لألوزون، وتقليل  - ٧

 بصفة خاصة يف التأثري فعاالًالنهاية، وذلك يف الدور الذي تؤديه سياسة احلكومة، وميكن هلذا أن يكون 
يف أداء السوق عن طريق سياسات احلكومة، وميكن أن تتمثل هذه السياسات يف ضرائب أو جبايات 

ولقد . قارنة مبنتجات بديلةعلى الزئبق واملنتجات املتصلة بالزئبق حبيث جتعلها أقل جاذبية للسوق بامل
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 من املواد قام الكثري من احلكومات يف البلدان النامية مبثل هذه املمارسات للمساعدة يف التخلص تدرجيياً
  .املستنفدة لألوزون

والقدرات واملؤسسات التقنية ذات الطبيعة هذه، مىت وجدت، ستظل يف البلد، وميكن أن   - ٨
 أية أيضاًبقاءها، ال من أجل دعم تنفيذ برنامج الزئبق فحسب، ولكن تسند احلكومة واملصادر األخرى 

  .برامج أخرى مماثلة ميكن أن تكون مثل هذه القدرة ذات فائدة هلا يف املستقبل
  اتفاقية بازل  -باء 

أنشأت اتفاقية بازل جمموعة واسعة من املبادئ التوجيهية بشأن اإلدارة السليمة للنفايات   - ٩
واضيع اليت سبق أن وضعت هلا مبادئ توجيهية، أو اليت جيري وضعها هلا، امللوثات ومن امل. اخلطرة

وعالوة على . العضوية الثابتة، واملعادن والبالستيك ومركبات املعادن، والعجالت املستعملة والزئبق
ايات ذلك، مت يف غضون العامني املاضيني، االضطالع بعدد من األنشطة التقنية بشأن مواضيع مثل النف

، والنفايات العضوية امللوثة، واألرصدة القدمية من مبيدات اآلفات (e-wastes)الكهربائية واإللكترونية 
وباإلضافة إىل وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلدارة .  والنفايات اليت تتضمن األسبستوالزئبق،

نية، ووضع خطط عمل وطنية  وطحصرالسليمة فإن هذه األنشطة قد مشلت تقدمي الدعم لوضع قوائم 
  .إلدارة النفايات ووضع وتنفيذ استراتيجيات إقليمية

وجيري تقدمي الكثري من املساعدة التقنية التفاقية بازل عن طريق مراكزها اإلقليمية، اليت تعمل   - ١٠
  .بوصفها مراكز اتصال لألنشطة داخل اإلقليم

باتفاقية بازل، فإن من املمكن أن يتيح وضع مبادئ  إىل اخلربات املكتسبة فيما يتعلق واستناداً  - ١١
توجيهية يسرية تقنيا بشأن خمتلف جوانب الزئبق وسيلة جيدة إليصال املعلومات الضرورية إلدارة 

. غري أن وضع مثل هذه املبادئ التوجيهية قد يستغرق فترة طويلة من الزمن. بيئياًالزئبق على حنو سليم 
 قد متت مواجهته يف تقدمي املساعدة التقنية اليت حتتاجها الدول  كبرياًوعالوة على ذلك، فإن حتدياً

  .النامية لتنفيذ مثل هذه املبادئ التوجيهية يف إطار اتفاقية بازل وهو كفالة توفر التمويل الالزم
  اتفاقية استكهومل  -جيم 

طوات اليت يتعني على األطراف يف اتفاقية استكهومل وضع خطط تنفيذ وطنية تبين اخل  - ١٢
  .ستتخذها لتنفيذ االتفاقية

 للمقرر املتعلق باملساعدة التقنية الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف ووفقاً  - ١٣
، جيب أن تشمل املساعدة التقنية اليت تقدمها الدول )١/١٥- اتفاقية استكهومل مقرر(اجتماعه األول 

طراف مبوجب مبادئها التوجيهية، حسب االقتضاء وحسبما مت األطراف متقدمة النمو، وغريها من األ
 من أجل بناء القدرات فيما بيئياًاالتفاق عليه بني األطراف، املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا السليمة 

ومن املصادر احملتملة اليت مت حتديدها للمساعدة التقنية . يتصل بتنفيذ التزامات األطراف مبوجب االتفاقية
نظمات احلكومية الدولية والبلدان املتقدمة النمو بواسطة الوكاالت اإلمنائية الثنائية، واملنظمات غري امل

  .احلكومية، واتمع املدين، ومعاهد البحوث، واجلامعات
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  :ولربنامج املساعدة التقنية التفاقية استكهومل غرضان مها  - ١٤
 استجابة للطلبات املقدمة من البلدان النامية تقدمي املساعدة التقنية اآلنية واملالئمة  )أ(  

مبرحلة انتقال بغرض متكينها من تنفيذ التزاماا مبوجب  ااقتصادااألطراف والبلدان األطراف اليت متر 
  االتفاقية؛
وتيسري تنفيذ التزامات االتفاقية، وال سيما األولويات املدرجة يف خطط التنفيذ   )ب(  

  . مبرحلة انتقالااقتصادا  األطراف والبلدان األطراف اليت مترالوطنية للبلدان النامية
، من أجل املساعدة يف تقدمي املساعدة التقنية، بإنشاء وقد قامت أمانة اتفاقية استكهومل مؤخراً  - ١٥

 آلية مقاصة لتبادل املعلومات عن امللوثات العضوية الثابتة، مبا فيها التدابري السليمة لتنفيذ االتفاقية
وستساعد آلية املقاصة يف توفري املعلومات، والسماح باختاذ املقررات عن . والتجارب القيمة يف التنفيذ

علم من قبل البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن كيفية تقليل أو القضاء على إطالق امللوثات 
نية، على إقامة شبكة عاملية وستعمل آلية املقاصة، يف مرحلتها الثا. العضوية الثابتة إىل داخل البيئة

موحدة من مقدمي املعلومات ومستعمليها واملؤسسات الساعية إىل تقاسم املعلومات واخلربة املتعلقة 
  .بامللوثات العضوية الثابتة

ومن األغراض األخرى لربنامج املساعدة التقنية التفاقية استكهومل ختفيض ازدواجية اجلهود   - ١٦
ة تقدمي املساعدة يف بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، باالستفادة من املراكز إىل أدىن حد وكفالة آني
 من هذه املراكز ١٢، قامت بتسمية ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٢٩واعتبارا من . اإلقليمية ودون اإلقليمية

وقت وعملية تقييم املراكز املسماة والبدء بتشغيل املراكز املختارة جارية يف ال. جمموعاا اإلقليمية
 إىل ١٧وقد عقد، كجزء من العملية، اجتماع بني األمانة العامة واملراكز املسماة يف الفترة من . احلاضر

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩
. ومما يسر تقدمي املساعدة التقنية مبوجب اتفاقية استكهومل، إمكانية الوصول إىل آلية مالية  - ١٧

كيان الرئيسي الذي عهدت إليه إدارة اآللية اليت قدمت ومرفق البيئة العاملي هو، بصفة مؤقتة، ال
يتعلق بوضع خطط  املساعدة إىل البلدان من أجل مشاريعها لتنفيذ اتفاقية استكهومل، وخاصة فيما

من أجل ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ومثة جهد يبذل يف إطار التجديد الرابع ملرفق البيئة العاملي . وطنية للتنفيذ
لقدرات األساسي الذي كان هو موضع التركيز أثناء التجديد الثالث حنو التحرك إىل ما بعد بناء ا

والتمويل يف . إجراءات االستثمار اليت تستجيب لألولويات احملددة يف خطط التنفيذ الوطنية لألطراف
 إىل النهوض بعرض املمارسات والتكنولوجيات اإلدارية من أجل أيضاًإطار التجديد الرابع يهدف هو 

وهناك عدد كبري من املشاريع يف خمتلف مراحل التطور . مللوثات العضوية الثابتة وتدمريهاالتحكم با
والتنفيذ يف جماالت مثل آليات ضبط ناقالت األمراض من أجل تقليل امللوثات العضوية الثابتة إىل أدىن 

ارسات البيئية أفضل املم/حد أو القضاء عليها؛ واملنتديات اإلقليمية ألفضل التكنولوجيات املتاحة
واملبادرات الصناعية املتعلقة بإدارة مركبات ثنائية الفينيل املتعددة الكلور، وإزالتها وتدمريها؛ 

  .وتكنولوجيات تدمري مبيدات اآلفات القدمية



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/10 

5 

  اتفاقية روتردام  -دال 
 إن اتفاقية روتردام هي، بصفة رئيسية، صك لتقاسم املعلومات ذات أساس تنظيمي، يف حني  - ١٨

أن اتفاقية استكهومل وبروتوكول مونتريال اللذين يتضمنان تدابري الرقابة يهدفان إىل اإلاء التدرجيي 
ولذا فإن موضع تركيز املساعدة التقنية . لالنبعاثات غري املقصودة ملواد كيميائية معينة، أو إىل منعها

  .الصكني األخريينمبوجب اتفاقية روتردام خيتلف عن موضع تركيز هذه املساعدة مبوجب 
وهي . وتنطبق اتفاقية روتردام على التجارة الدولية يف مواد كيميائية حمددة فيما بني األطراف  - ١٩

 بتصديره من ال تقيد أو متنع بصورة مباشرة مثل هذه التجارة، إال بقدر ما قد يسمح األطراف عموماً
ولو . ن اليت سبق أن عبرت عن املوافقة عن علماملواد الكيميائية اليت تشملها االتفاقية فقط إىل البلدا

خضع الزئبق إلجراء املوافقة املسبقة عن علم مبوجب اتفاقية روتردام، ألمكن إلجراءات تبادل 
املعلومات مبوجب االتفاقية أن تسهم يف زيادة املعرفة عن األخطار واملخاطر املتصلة باستعمال الزئبق يف 

  .تلك الناشئة عن االستعمال الصناعي للزئبقاملنتجات والعمليات وكذلك 
 واملتعلق باتفاقية روتردام كان قد وضع استجابة وبرنامج املساعدة التقنية القائم حالياً  - ٢٠

لالحتياجات اليت حددها األطراف وهو يبين على أنشطة للمساعدة التقنية كان قد اضطُلع ا يف 
يات وطنية من أجل تنفيذ اتفاقية روتردام واالحتياجات السابق، وبصفة خاصة وضع خطط أو استراتيج

 الحتياجات حمددة للبلدان واهلدف هو استحداث أنشطة مصممة خصيصاً. واألولويات احملددة فيها
كل على انفراد، أو موعات صغرية من البلدان مع التركيز على تلك اإلجراءات اليت تعد ضرورية 

  . كامالًتنفيذاً لقيام األطراف بتنفيذ االتفاقية
والنهج املتبع يف إجناز برنامج العمل هذا إمنا هو داللة على االبتعاد عن التدريب القائم على   - ٢١

أساس إقليمي واألخذ بأنشطة تستهدف البلدان كالً على انفراد أو جمموعات صغرية من البلدان فيما 
ى عاتق احلكومات كي حتدد احتياجاا من وهو يلقي مبسؤولية أعظم عل. يتعلق جبوانب حمددة لالتفاقية

  .املساعدة التقنية وتكون استباقية يف طلبها للمساعدة من أجل تلبية تلك االحتياجات
 من ولقد اعترب نقص أو ضعف اهلياكل األساسية لتنظيم أو إدارة الكيميائيات الصناعية واحداً  - ٢٢

. تقاللبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة اناالحتياجات الرئيسية اليت يتعني التصدي هلا يف ا
قترح لتقدمي املساعدة التقنية على الصعيدين اإلقليمي والوطين لفترة السنتني وكجزء من برنامج العمل امل

، مت وضع تفصيل ال عمل جديد لألمانة العامة يكون التركيز فيه على اهلياكل ٢٠١٠-٢٠٠٩
 القانونية والتنظيمية واإلدارية الالزمة لدعم الربامج الوطنية إلدارة املواد الكيميائية األساسية واُألطر

وتقترح األمانة طرقاً ملساعدة األطراف يف مواجهة االحتياجات العامة . الصناعية متعددة القطاعات
  .املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية األساسية

   تغير املناخبشأنة اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري  - هاء
تغير املناخ، يف إطار برنامج التكنولوجيا شأن تعمل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب  - ٢٣

 التابع هلا  مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتوالفرعي لالتفاقية، على وضع خيارات اللتزامات التنفيذ
وهي، مبوجب الربنامج الفرعي، مسؤولة عن . بشأن تطوير ونقل تكنولوجيات مؤاتية من حيث املناخ
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، دعم مداوالت اهليئة الفرعية لتقدمي املشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا املوضوع، وذلك، مثالً
كتنظيم املوائد املستديرة وسائر االجتماعات املتخصصة واملتعلقة بالتكنولوجيا وإعداد الوثائق، مبا فيها 

  .الوثائق التقنية
اك موقع على الشبكة للربنامج الفرعي للتكنولوجيا هدفه الرئيسي حتسني تدفق املعلومات وهن  - ٢٤

 من ٥-٤ واحلصول عليها ونوعيتها مبوجب املادة بيئياًاملتصلة بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة 
ع اجلهود االتفاقية، واإلسهام يف االستعمال األكثر كفاية للموارد املتوفرة وذلك بإتاحة التداؤب م

وهو يقدم معلومات مستكملة عن نقل التكنولوجيا، ويتيح الوصول مباشرة إىل قواعد . اجلارية األخرى
البيانات واملنشورات ودراسات احلاالت، ويشجع على تبادل وجهات النظر بشأن شىت قضايا نقل 

 ونشرت ٢٠٠٣ا يف عام وقد أُجريت دراسة لفعالية استخدام مقاصة نقل التكنولوجيا هذ. التكنولوجيا
وأظهرت الدراسة أن غالبية واضحة للمجيبني وجدوا أن املعلومات املتاحة يف املقاصة . ٢٠٠٤يف عام 

إما جيدة أو ممتازة، وإن كانوا يرون أن مثة حاجة إىل حتسني املواصفات والتنظيم بصفة عامة للموقع 
 وتنظيمها، وإىل حتسني آالت البحث على الشبكة، وإىل حتسني االستعمال بصفة عامة للمعلومات

، وبصفة وجتدر مالحظة أن استعمال املوقع على الشبكة، وقت إجراء الدراسة، كان حمدوداً. للموقع
  .رئيسية يف البلدان املتقدمة النمو، وقد ال يكون قد وصل إىل املستهدفني املنشودين

 املعين بنقل التكنولوجيا لالتفاقية  لفريق اخلرباء٢٠٠٩-٢٠٠٨ويتضمن برنامج العمل للفترة   - ٢٥
وضع مؤشرات أداء لرصد وتقييم الفعالية؛ والنظر يف موارد التمويل احلالية واجلديدة احملتملة؛ والبحث 
عن الفرص للتعاون مع املنظمات األخرى واحلصول على دعمها؛ واستحداث برنامج تدريب إقليمي، 

  . وغريهوتعزيز البحث واالبتكار على الصعيد الوطين
يف ) أو إزالة االنبعاثات(وتسمح آلية التنمية النظيفة لالتفاقية ملشاريع خفض االنبعاثات   - ٢٦

 البلدان النامية باكتساب نقاط اعتماد مصدقة عن ختفيض االنبعاثات، تعادل كل واحدة منها طناً
ستعملها البلدان الصناعية وهذه النقاط ميكن أن تتداوهلا وتبيعها وت.  من ثاين أكسيد الكربونواحداً

واآللية حتفز على التنمية . للوفاء جبزء من أهدافها لتخفيض االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو
 من املرونة يف كيفية حتقيق أهدافها املستدامة وختفيض االنبعاثات بينما تتيح للبلدان الصناعية شيئاً

  .لتخفيض االنبعاثات
 مشروع ومن ١ ٠٠٠ أن سجلت أكثر من ٢٠٠٦شغيلها يف عام وسبق لآللية، اليت بدأ ت  - ٢٧

 بليون طن من ثاين أكسيد الكربون ٢,٧املتوقع أن تنتج نقاط اعتماد خلفض االنبعاثات تبلغ ما يعادل 
  ).٢٠١٢-٢٠٠٨(يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو 

   الوطين األنظفبرنامج اليونيدو لإلنتاج األنظف ومراكز اليونيب لإلنتاج  - واو
لإلنتاج األنظف إىل بناء ) اليونيدو(يهدف برنامج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   - ٢٨

قدرات وطنية لإلنتاج األنظف، ودعم احلوار بني الصناعة واحلكومة، وتعزيز االستثمارات يف نقل 
 بني سد الفجوةالربنامج، على وتعمل اليونيدو، عن طريق هذا . بيئياًوتطوير التكنولوجيات السليمة 

ذلك أنه . فاإلنتاج األنظف هو أكثر من جمرد حلّ تقين. اإلنتاج الصناعي التنافسي والشواغل البيئية
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ينطبق على نطاق واسع على مجيع مستويات صنع القرار يف الصناعة، مع التركيز الرئيسي على اعتماد 
قد أخذت حتل حمل نظم مراقبة التلوث يف اية و. تكنولوجيات وأساليب أنظف ضمن القطاع الصناعي

، استراتيجية خلفض وتاليف التلوث والنفايات يف دورة الدورة الصناعية ذات التكاليف العالية، تدرجيياً
  .نتاج النهائياإلنتاج بكاملها، من االستعمال الفعال للمواد اخلام والطاقة واملاء إىل اإل

 يزيد يف املنافسة، وييسر الوصول إىل  ابتكارياًنتاج األنظف جاًوميثل برنامج اليونيدو لإل  - ٢٩
السوق ويقوي القدرة اإلنتاجية لدى االقتصادات النامية، مع وضع بعدين آخرين من أبعاد التنمية 

وقد اعتمدت مفهوم اإلنتاج األنظف . االمتثال البيئي والتنمية االجتماعية: املستدامة يف االعتبار، ومها
 قامت منظمات املساعدة اإلمنائية يف سويسرا والنرويج والواليات فمثالً. أيضاًته منظمات أخرى وروج

يونيدو مع هذه املنظمات املتحدة األمريكية بتعزيز أنشطة اإلنتاج األنظف يف شىت أحناء العامل، وتعمل ال
  . التعاون فيما بينهاعلى أقامت

ل إال إذا توفرت القدرة على األخذ به وتكييفه ليناسب وال ميكن اإلبقاء على اإلنتاج األفض  - ٣٠
وجلعل برنامج اإلنتاج األنظف حقيقة واقعة، ولتعزيز تطبيق اإلنتاج األنظف من قبل . األحوال احمللية

مبرحلة انتقال، شرعت اليونيدو، بالتعاون مع اقتصاداا املشاريع يف البلدان النامية والبلدان اليت متر 
ومنذ . ، يف إقامة مراكز وطنية لإلنتاج األنظف وبرامج وطنية لإلنتاج األنظف١٩٩٤عام اليونيب، يف 

 مركزاً وبرناجماً لإلنتاج األنظف، وهناك مراكز وبرامج أخرى يف مرحلة ٣٧ذلك الوقت أُنشئ 
 وتقوم اليونيدو بإدارة شبكة املراكز والربامج، وتعمل مع املنظمات األخرى مثل اليونيب،. التخطيط

  .على توفري اخلربة العالية والتوجيه االستراتيجي
  خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات  - زاي

وخطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات إمنا حتمل رسالة من احلكومات   - ٣١
االً وأن يقدم دعمه على حنو أكثر مفادها أا تريد أن يكون اليونيب شريكاً أكثر استجابة وأيسر اتص

وقد قُدم تقرير إىل جملس إدارة اليونيب يف دورته الرابعة والعشرين عن اإلجنازات اليت حتققت . تنسيقاً
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف إطار خطة بايل االستراتيجية وعن استراتيجية التنفيذ يف الفترة 

(UNEP/GC/24/3/Add.1).  
 تطوير القانون البيئي، وامتثال وإنفاذ االتفاقات ٢٠٠٦ عام وقد مشل تركيز األنشطة أثناء  - ٣٢

، واالستهالك واإلنتاج املستدامني، وإدارة املواد بيئياًالبيئية املتعددة األطراف، والتكنولوجيات السليمة 
وأُنشئت العمليات لتقدمي أنشطة الدعم بصورة أكثر فعالية، مبا يف ذلك إنشاء . الكيميائية والنفايات

 جنوب للتنسيق، والشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وزيادة مشاركة جمموعة -ة اجلنوب وحد
  .األمم املتحدة اإلمنائية

وقد ذُكر، يف استعراض مستقل لليونيب، أن خطة بايل االستراتيجية تتطلب أن حيول اليونيب   - ٣٣
 يؤذن ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتنفيذ خطة الفترة . تركيزه حنو معاجلة االحتياجات القطرية أكثر من السابق

. بالبدء يف استراتيجية جتعل اليونيب يف وضع يسمح له بتقدمي املنتجات املتصلة خبطة بايل االستراتيجية
 يف املائة من ٥٠ بأن أكثر من ومتويل ذلك مقسم بني اآلليات املالية الطوعية وصندوق البيئة، علماً
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ت اليت هي مسامهة مباشرة لتحقيق أهداف خطة بايل االستراتيجية موارد صندوق البيئة خمصصة للمنتجا
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨أثناء الفترة 

وبينما حتقق تقدم حنو تنفيذ خطة بايل االستراتيجية، فإن مثة حاجة إىل املزيد من العمل قبل أن   - ٣٤
ياً، ومن االستجابة  وكففعاالً تنفيذاًيتمكن اليونيب من تنفيذ أنشطة الدعم التكنولوجي وبناء القدرات 

وجيري إعداد التقارير عن تنفيذ خطة بايل االستراتيجية . إىل االحتياجات القطرية على حنو أكثر آنيةً
  .على أساس سنوي لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى اليونيب يف نريويب

  شراكة اليونيب العاملية بشأن الزئبق  - حاء
 جيري فيه تقدمي نقل التكنولوجيا، والدعم عاملية بشأن الزئبق هيكالًتوفر شراكة اليونيب ال  - ٣٥

 مع اهلدف العام وهو محاية الصحة البشرية والبيئة العاملية من انبعاثات الزئبق وتقاسم املعلومات، متشياً
ن مل وحىت اآل. ومركباته وذلك بتخفيض االنبعاثات البشرية العاملية من الزئبق يف اهلواء واملاء واألرض

  .يتحقق إال قدر حمدود من اخلربة يف نقل التكنولوجيا عن طريق الشراكة
  الشراكة من أجل وقود وسيارات نظيفة  - طاء

تعمل الشراكة من أجل وقود وسيارات نظيفة على مساعدة البلدان النامية يف ختفيض تلوث   - ٣٦
من الرصاص والذي تنخفض فيه اهلواء الناتج عن السيارات وذلك عن طريق ترويج الوقود اخلايل 

  .نسبة الكربيت، ومستويات وتكنولوجيات السيارات األنظف
  .ودف الشراكة إىل إتاحة املوارد والبيانات الرئيسية عن السيارات والوقود يف العامل  - ٣٧
 على صفحة املوارد والبيانات على موقع الشراكة على وتتضمن املعلومات املتاحة حالياً  - ٣٨

 بيانات عن مستويات االنبعاثات الصادرة عن السيارات، والتفتيش على السيارات وصيانتها الشبكة
 مراحل التخلص من وفيما يتعلق بالوقود، فإن البيانات تقدم عن. وأداء السيارات من وجهة بيئية

ين وختفيض نسبة الكربيت، ومواصفات الوقود واألوكسجني فيها واهليدروكربون الرصاص يف البرت
  .وي الرائحةق

  اإلجراء املقترح  - نياًثا
  . باملعلومات املقدمة يف هذه الوثيقةقد يرغب املشاركون يف االجتماع يف أن حييطوا علماً  - ٣٩

______________ 


