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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن عاملي صك 

  دورة األوىلال
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  ∗ من جدول األعمال املؤقت٤د البن
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 اخلربات : ودعم تدابري الرقابة العاملية على الزئبق املستدامةالتكنولوجياتيسري نقل 
  املتاحة يف الترتيبات احلالية امللزمة قانوناً والترتيبات الطوعية

  مذكرة األمانة

للجنة التفاوض احلكومية الدولية  للتحضري املخصص وح العضويةوافق الفريق العامل املفت  - ١
أكتوبر / تشرين األول٢٣إىل ١٩كوك يف الفترة من  الذي عقد يف باناملعنية بالزئبق أثناء اجتماعه

. مل اللجنةتقدمها األمانة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتيسري عسوف  على قائمة معلومات ٢٠٠٩
، إىل جانب أمور أخرى، أن تقدم استكماالً لتقرير أعدته األمانة لالجتماع الثاين ةوقد طُلب إىل األمان

 ١٠ إىل ٦، الذي عقد يف نريويب خالل الفترة من للزئبقاملخصص مل املفتوح العضوية للفريق العا
لزمة  بشأن الكيفية اليت تؤثر ا اخلربات املتاحة يف الترتيبات احلالية امل٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

اختاذ إجراءات عاملية ملراقبة الزئبق ألجل  والدعمقانوناً والطوعية على تيسري نقل التكنولوجيا املستدامة 

                                                   
∗  UNEP(DTIE)Hg/INC.1/1.  
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(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/10) .فهي تقدم معلومات . وتأيت هذا املذكرة استجابة لذلك الطلب
 مبا يف ذلك العديد من  مبوجب خمتلف الصكوك القائمة، وأنشطة الدعمبشأن أنشطة نقل التكنولوجيا

  .٢٠١٠فرباير /ت يف إطار اآلليات الطوعية بعد استكماهلا حىت اية شباطئَنشالربامج اليت أُ
مسرد مصطلحات يف " نقل التكنولوجيا"وقد أعدت هذه املذكرة مع مراعاة تعريف مصطلح   - ٢

 يف )برنامج البيئة ( املتحدة للبيئة الذي نشره برنامج األمم،مفاوضي االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
هو نقل اخلربة الفنية، واملعدات واملنتجات إىل احلكومات، : "وفيما يلي هذا التعريف. ٢٠٠٧عام 

 سياق ثقايف  يفاالستعماهلتطويعها يف العادة  وهو يعين ضمنياً .املنظمات وأصحاب املصلحة اآلخرينو
   ."بيئي بعينه وواقتصادي جتماعياو
تشتمل على هنا بغي مالحظة أن عدداً قليالً فقط من الصكوك أو الربامج الوارد بياا ين  - ٣

غري أن . أحكام حمددة ذات صلة بنقل التكنولوجيا على النحو الذي سيق تعريفه يف الفقرة السابقة
نية  قضايا متصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة كجزء من املساعدة التق،عدداً منها يتناول، مع ذلك

 ال جيري تناول تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات هنا؛ بل جتري ،ولتفادي االزدواج. اليت تقدمها
، اليت تقدم أمثلة آلليات تقدمي املساعدة التقنية وبناء UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9ا يف الوثيقة ممناقشته

 املذكرة تركز على فإن هذهوهكذا . ة املتعددة األطرافيالقدرات من خمتلف االتفاقات واملنظمات البيئ
، على الرغم من عدم وجود تفرقة واضحة وحمددة يف غالب الدعمأنشطة أنشطة نقل التكنولوجيا و

  . األحيان بني هذه األنشطة واملساعدة التقنية

   وبناء القدرات كنولوجيا لدعم التاإلستراتيجيةخطة بايل   - ألف
برنامج التكنولوجيا وبناء القدرات، اليت اعتمدها جملس إدارة  لدعم اإلستراتيجيةإن خطة بايل   - ٤

فرباير / شباط٢٥ البيئي الوزاري العاملي يف دورته الثالثة والعشرين بتاريخ املنتدى/األمم املتحدة للبيئة
 شريكاً أكثر جتاوباً برنامج البيئة قد بعثت برسالة من احلكومات تفيد بأا ترغب يف أن يكون ٢٠٠٥
 إيالء أولوية متقدمة برنامج البيئة وقد واصل ، تعامالً لتقدمي دعمه بصورة منسقة بدرجة أكربوأيسر

، وتقدمي تقارير مرتني سنوياً بشأن قيامه ذا العمل وذلك إىل جلنة اإلستراتيجيةلتنفيذ خطة بايل 
  .داء برناجمهاملمثلني الدائمني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب كجزء من تقرير أ

 يف كل من برامج عمله ويف اإلستراتيجيةأدمج برنامج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ خطة بايل   - ٥
وهكذا كانت أنشطة بناء القدرات ودعم . ٢٠١٣-٢٠١٠ متوسطة األجل للفترة تيجيتهاإستر

 للتنفيذ وقد أظهر استعراض. ٢٠٠٩-٢٠٠٨التكنولوجيا جزءاً ال يتجزأ من برنامج عمل الفترة 
 باملائة من أنشطة ٤٠ أن نسبة تزيد على ٢٠٠٩-٢٠٠٨أجري خالل الربع األول من فترة السنتني 

 ٧٥ وكان حنو .اإلستراتيجيةأسهمت مباشرة يف تنفيذ خطة بايل قد  عرب الربامج الفرعية برنامج البيئة
نفذت بدعم من وء القدرات، املساعدة التقنية وبناجمال باملائة من هذه األنشطة عبارة عن تدخالت يف 

املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة بغرض تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر 
  .ا مبرحلة انتقالااقتصاد
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برنامج  تأكيداً قوياً ومتجدداً على ٢٠١٣-٢٠١٠ املتوسطة األجل للفترة اإلستراتيجيةتضع   - ٦
؛ وهي تنص على اإلستراتيجيةكبري من قدرته على حتقيق نتائج يف إطار خطة بايل   مما يزيد بقدرالبيئة
 سوف يقوم يف املقام األول بضمان أن يتخلل بناء القدرات ودعم التكنولوجيا عملية برنامج البيئة"أن 

ف وسو ".برنامج البيئةتنفيذ مجيع ااالت ذات األولوية ويشكالن جزءاً ال يتجزأ من برامج عمل 
 املتحدة للبيئة على مواصلة حتقيق رؤيته م برنامج األم٢٠١١-٢٠١٠يساعد برنامج عمل الفترة 

 فعاالً يتسم بالكفاءة ويتجاوب مع اخلاصة بتنفيذ أنشطة دعم التكنولوجيا وبناء القدرات تنفيذاً
  . أكرباالحتياجات القطرية يف الوقت السليم بدرجة

  اتفاقية بازل  -باء 
بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص  من اتفاقية بازل ١٤ من املادة ١ة تنص الفقر  - ٧

  :على اآليتمنها عرب احلدود 
للمناطق واملناطق دون اإلقليمية تتفق األطراف على أنه، ينبغي، وفقاً للحاجات احملددة 

بإدارة  إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق دونإنشاء مراكز إقليمية أو 
وتبت األطراف . النفايات اخلطرة، والنفايات األخرى، وتقليل توليدها إىل أدىن حد

  .املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالئمة ذات طابع طوعي
 األداة الرئيسية لتيسري ١٤ئت مبوجب املادة نشتشكل املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت أُ  - ٨

وتشمل بعض وظائفها األساسية حتديد، وتطوير وتعزيز آليات لنقل . عمدالو نقل التكنولوجيا
ن النفايات داخل األقاليم  وغريها م اخلطرةالتكنولوجيا يف جمال اإلدارة السليمة بيئياً وتدنية النفايات

 ثبتتاجلديدة واليت  السليمة بيئياً دمها تلك املراكز؛ فتقوم جبمع املعلومات بشأن التكنولوجياتاليت خت
 ونشرها على األطراف؛ وتشجيع ،صالحيتها وعن اخلربة الفنية املتعلقة باإلدارة السليمة بيئياً والتدنية

أفضل املمارسات واملنهجيات اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً وبالتدنية وذلك من خالل مشروعات 
  . رائدة

 املساعدة تقدمي مسؤولة أيضاً عن واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة التفاقية بازل  - ٩
  . (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9)وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل يف الوثيقة . التقنية
 جمموعة موسعة من املبادئ ،املعارفطورت اتفاقية بازل، كجزء من أنشطتها لدعم نقل   - ١٠

 املبادئ بني املوضوعات اليت تغطيها هذهن وم. التوجيهية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة
 والفلزات ، واللدائن،والفلزات، بالفعل أو اليت جتري بلورا امللوثات العضوية الثابتةاآلن التوجيهية 

 عرب السنوات املاضية ىجرأنه ويضاف إىل ذلك . واملركبات الفلزية، واإلطارات املستعملة والزئبق
 مثل النفايات الكهربائية واإللكترونية، ونفايات امللوثات  جماالتيف عدد من األنشطة التقنية تنفيذ

النفايات فايات اليت حتتوي على الزئبق والعضوية الثابتة، واملخزونات املتقادمة من مبيدات اآلفات، والن
اشتملت أنشطتها يف هذا امليدان على تقدمي الدعم لوضع قوائم كما . سبستاألاليت حتتوي على 

  . طنية وخطط التدابري الوطنية إلدارة النفايات وتطوير وتنفيذ استراتيجيات إقليميةاحلصر الو
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 فإن تطوير مبادئ توجيهية فنية بشأن العديد من جوانب الزئبق ؛وعلى أساس جتربة بازل  - ١١
ومع ذلك . ميكن أن يوفر وسيلة جيدة لتقدمي املعلومات بشأن كيفية إدارة الزئبق بصورة سليمة بيئياً
  . فإن تطوير مثل هذه املبادئ التوجيهية ميكن أن حيتاج إىل إنفاق وقت ليس بالقصري إلمتامه

  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  - جيم
حلماية التابع التفاقية فيينا  ة لطبقة األوزون دول مونتريال بشأن املواد املستنفيشترط بروتوك  - ١٢

طراف يف الربوتوكول أن تتخلص تدرجيياً من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة طبقة األوزون على األ
ويساعد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال . لألوزون وفقاً جلدول زمين متفق عليه

ا وذلك عن البلدان النامية على االمتثال اللتزاماا اليت يرتبها هذا االتفاق البيئي املتعدد األطراف عليه
  . على هيئة هبات أو قروض بشروط تيسرييةم تقدطريق مساعدة مالية وتقنية

يقدم الصندوق املتعدد األطراف التمويل إىل األنشطة اليت تشمل فيما تشمل إغالق مصانع   - ١٣
 إنتاج املواد املستنفدة لألوزون، وحتويل أنشطة هذه املصانع، واملساعدة التقنية، ونشر املعلومات

 وبناء القدرات اليت ترمي إىل التخلص التدرجيي من استعمال املواد املستنفدة لألوزون يف ،والتدريب
وجيري جتديد موارد هذا الصندوق كل ثالث سنوات من جانب . عريض من القطاعاتجانب 

تقدمة أي بصورة عامة البلدان امل (ل من الربوتوكو٥ من املادة ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 وتتوىل ،داكن ،وختضع إدارته للجنة تنفيذية تتلقى املساعدة من أمانة مقرها يف مونتريال). األطراف

   .القيام بعمليات التشغيل اليومية
وتقوم أربع وكاالت بتنفيذ مجيع األعمال اليت ميوهلا الصندوق املتعدد األطراف يف البلدان   - ١٤

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ورنامج األمم املتحدة للبيئة، ب وهي ،النامية وتعمل هذه الوكاالت املنفذة
 ،مبوجب اتفاقات تعاقدية مع اللجنة التنفيذية ،منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويلو
  :نظمات األربع أدوار خمتلفةذه املوهل

 ،ي يقدمه الصندوقالذ نصف التمويل اإلمجايل يركز البنك الدويل الذي ينفق تقريباً  )أ(
على مستوى وذلك  ،واسعة النطاقاالستثمارية ومشروعات التخلص التدرجيي على املشروعات 

  املصنع واملستوى القطري؛ 
ينظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشروعات البيان العملي واالستثمار، واملساعدة   )ب(

  التقنية ودراسات اجلدوى؛
وعات االستثمار املقترحة رة للتنمية الصناعية بإعداد مشتقوم منظمة األمم املتحد  )ج(

  وتثمينها وتنفيذ اجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي على مستوى املصنع؛
 لتنفيذ الضروريةيساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تطوير البنية التحتية   )د(

ثل إنشاء وحدات أوزون وطنية م(تنفيذ أنشطة التعزيز املؤسسي ذلك مل شيو. مشروعات االستثمار
، وتيسري إقامة شبكات إقليمية واملساعدة يف إعداد الربامج القطرية، وخباصة بالنسبة )داخل كل بلد

وينهض برنامج األمم املتحدة للبيئة . تنفدة لألوزونس منخفضة من املواد املمقاديردان اليت تستهلك لللب
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برنامج  دشن ٢٠٠٢ويف عام . طائفة من مواد التدريب وينتج ،كذلك بوظائف غرفة تبادل املعلومات
إىل مساعدة األطراف يف حتقيق التخلص يهدف  برناجمه اخلاص باملساعدة على االمتثال، الذي البيئة

لى املستوى اإلقليمي، وتيسري تقدمي الدعم املباشر عمركزية معظم موارده قيق ال وحت،التدرجيي الكامل
  .إىل البلدان النامية

 من ١٠، وطبقاً للمادة ٢/٨ألطراف يف الربوتوكول، مبقرره لثاين لجتماع ااالقرر   - ١٥
 من مسامهتها السنوية املقدرة إىل  يف املائة٢٠توكول أن بوسع األطراف أن تقدم نسبة تصل إىل والرب

انون  من كحىتو. الصندوق املتعدد األطراف على هيئة دعم ثنائي مباشر إىل البلدان النامية األطراف
، ري من األنشطة الثنائية كالتدريبيف عدد كبمنخرطاً  طرفاً ١٣كان هناك  ،٢٠٠٩يناير /الثاين

  .اث التكنولوجيات الصديقة للبيئةواملساعدة التقنية واستحد
 ونقل ،ساس معدل تسديد املسامهاتأميكن قياس إجنازات الصندوق املتعدد األطراف على   - ١٦

 والتغريات السلوكية واملؤسسية اليت ،رجيي من املواد املستنفدة لألوزونالتكنولوجيا، والتخلص التد
أكثر من ف: لتقدمي التمويبا اوقد استمسكت البلدان املاحنة بالتزام. حفزها الصندوق املتعدد األطراف

 مليار دوالر بدوالرات ٢,٣٤ وبلغت قيمتها ،د ا مت تسديدهاه باملائة من املسامهات املُتع٩٠
)  مليار دوالر بدوالرات الواليات املتحدة متعهد ا٢,٥٩من أصل ما جمموعه (اليات املتحدة الو

 كان الصندوق قد قدم ٢٠٠٩ يوليه/وزمتوحبلول . ٢٠٠٩ يوليه/ ومتوز١٩٩١وذلك يف الفترة بني 
اً  بلد١٤٧ مشروع ونشاط يف ٦٠٠٠الدعم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خالل ما يزيد على 

 من القضاء على استهالك حنو ٢٠٠٧وقد متكنت املشروعات اليت اعتمدت حىت عام . نامياً
 طناً ١٩٥ ٠١٣ بدالة استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون وإنتاجحمسوباً طناً  ٢٥٨ ٥٧٤

  .حمسوباً بدالة استنفاد األوزون
 وازداد تفهم كيفية تنفيذ القواعد البيئية  بلداً نامياً،١٤٣ت وحدات وطنية لألوزون يف أُنشئ  - ١٧

وقد متكن مجيع األطراف يف الربوتوكول تقريباً من الوفاء . الثقة على القيام بذلكازدادت والقدرات و
 .ن يستمر هذا املعدل يف املستقبلأل كما أن الفرص طيبة ،ها املستهدفة للتخلص التدرجييمبأرقا

  .ذلك النجاح إىل اخنفاض يف مستويات املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف السيتراتوسفرييترجم و
اضطلع الصندوق املتعدد األطراف بدور حموري يف التدليل على أن االتفاقات البيئية الدولية   - ١٨

ف التكالي " ما اصطلح على تسميتها وأن فكرة قصر التمويل على،ميكن أن تكون ناجحة للغاية
أي، التكاليف اليت تعزى إىل جهود التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة " (اإلضافية

فكرة كانت ) يف غياب مثل هذه اجلهودحىت  كانت ستنفق التكاليف اليت ؛لألوزون، وفوق ذلك
  .خرىالتفاقات األلبالنسبة النطاق  وميكن أن تترتب عليها تداعيات واسعة ،ناجحة للغاية

ميكن االطالع على املعلومات بشأن برنامج املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم   - ١٩
املتحدة للبيئة ووحدات األوزون الوطنية كآليات لتوصيل املساعدة التقنية وبناء القدرات يف الوثيقة 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9).  
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  نظيفةات بكَرالشراكة من أجل أنواع وقود وم  - دال
تقدم الشراكة من أجل أنواع وقود ومركبات نظيفة، اليت أطلقت أثناء القمة العاملية للتنمية   - ٢٠

 واليت يوجد مقرها الرئيسي لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، املساعدة إىل البلدان ٢٠٠٢ يفاملستدامة 
 وذلك عرب الترويج ألنواع وقود ، عن استخدام املركباتاجلوي الناتجيف جمال تقليل التلوث النامية 

وتنهض .  أنظفاتبكَر وملعايري وتكنولوجيات ملَ،خالية من الرصاص، وا قدر منخفض من الكربيت
هذه الشراكة على أساس االجتاهات السائدة حالياً واجلهود اليت تبذل اآلن يف جمال تطوير تكنولوجيات 

للوقود وللمكَراث ونشر العديد من جوانب التحسن املُطَرِد منذ ات، وهو ميدان يشهد استحدب
 الوقود يف وأنواع وترمي هذه الشراكة إىل توفري موارد وبيانات رئيسية عن املركبات .عشرات السنني
 وصفحة البيانات املوجودة ،دراجلاري بشأن املوا وتشمل املعلومات املتاحة يف الوقت مجيع أحناء العامل

 بيانات عن معايري انبعاثات املركبات، وفحص املركبات وصيانتها ،الشراكةعلى املوقع الشبكي هلذه 
وفيما يتعلق بأنواع الوقود، تقدم البيانات الرئيسية بشأن . وكذلك األداء البيئي لتلك املركبات

عمليات التخلص التدرجيي من البرتين املرصص، وعمليات ختفيض احملتوى من الكربيت، ومواصفات 
  . العطريةواهليدروكربونات )١(ؤكسجاتاحملروقات وامل

  اتفاقية روتردام  - هاء
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ال تتصدى اتفاقية روتردام   - ٢١

. والدعمبصورة مباشرة لنقل التكنولوجيا ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 
تتعاون األطراف مع مراعاة االحتياجات اخلاصة "التقنية على أن بشأن املساعدة  ١٦وتنص املادة 

املساعدة التقنية لتطوير البنية يف تشجيع والبلدان اليت متر اقتصادا مبرحلة انتقال، دان النامية لللب
وهي " والقدرات الضرورية إلدارة الكيماويات من أجل املساعدة على تنفيذ هذه االتفاقيةاألساسية 

األطراف اليت توجد لديها برامج أكثر تقدماً لتنظيم الكيماويات أن تقدم على "تنص كذلك على أن 
املساعدة التقنية مبا يف ذلك التدريب لألطراف األخرى يف جمال تطوير بنياا األساسية وقدراا على 

لتفاصيل بشأن تنفيذ وميكن االطالع على املزيد من ا". إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9املساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف الوثيقة 

  اتفاقية استكهومل  - واو
  :أن من اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة على ١٢ من املادة ٤تنص الفقرة   - ٢٢

غرض توفري املساعدة التقنية وتعزيز نقل ، ترتيبات لاالقتضاءتضع األطراف، حسب ’’
 انتقالالتكنولوجيا إىل البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة           

وتشمل هذه الترتيبات مراكز إقليمية ودون إقليمية       . فيما يتصل بتنفيذ هذه االتفاقية    
ألطراف واألطراف اليت متر    لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية ا       

                                                   
 .)املترجم(جني املعاجلة باألكسأنواع الوقود   )١(



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/10 

7 

ويـوفر مـؤمتر    . ا مبرحلة انتقال يف الوفاء بالتزاماا مبوجب هذه االتفاقية        ااقتصاد
  ‘‘.األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا الشأن

، قام مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بتطوير ١٢ من املادة ٤واستجابة ملا تتطلبه الفقرة   - ٢٣
املؤمتر واعتمد .  مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجياتنشئ وتنفيذ ترتيبات

كذلك معايري تنظيم تقدمي املساعدة التقنية واختصاصات املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية وذلك يف 
ية  املساعدة التقنختصص ويقضى هذان املقرران بأن  على التوايل٢/٩- س  وا١/١٥- س ررين ااملق

وذلك لغرض متكني تلك األطراف من ‘ لألطراف’’ االحتياجات احملددة املقدمة بشكل دقيق يالئم
 وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي حتديد األطراف أنفسها لتلك ‘‘.تنفيذ التزاماا مبوجب االتفاقية

.  لديهااالحتياجات، ويشمل ذلك بصفة خاصة عن طريق األولويات اليت ترد يف خطط التنفيذ الوطنية
وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة بإنشاء وأداء املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التابعة 

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9التفاقية استكهومل يف الوثيقة 
 مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية وكما كان احلال يف  - ٢٤

 وتوجيهات مؤقتة بشأن أفضل ،ضاً مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحةاستكهومل أي
املمارسات البيئية، وهو مستمر يف مساعي حتسينها كلما اكتسبت األطراف خربة يف جمايل التطبيق 

  .والتنفيذ

   األمم املتحدة للبيئةالشراكة العاملية للزئبق لربنامج  - زاي
لزئبق لربنامج األمم املتحدة للبيئة هيئة ميكن من خالهلا أن يتم نقل الشراكة العاملية ل توفر  - ٢٥

وتقاسم املعلومات، مبا يتوافق مع اهلدف الشامل حلماية صحة اإلنسان والبيئة والدعم التكنولوجيا 
، وكلما أمكن القضاء يف اية تقليله إىل أدىن حدالعاملية من إطالق الزئبق ومركباته وذلك عن طريق 

وقد مت حىت اآلن . ، على اإلطالقات العاملية االصطناعية من الزئبق يف اجلو، واملاء واليابسةاألمر
  .د من اخلربة يف جمال نقل التكنولوجيا من خالل هذه الشراكةواكتساب قدر حمد

  تغري املناخشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية ب  - اءح
تغري املناخ من البلدان املتقدمة األطراف اختاذ كافة شأن إلطارية بتتطلب اتفاقية األمم املتحدة ا  - ٢٦

ىل، التكنولوجيات إصول حسبما يتناسب، ونقل أو الو وتيسري ومتويل، ،اخلطوات العملية لتشجيع
البلدان النامية األطراف وذلك األطراف األخرى وبصفة خاصة والدراية الفنية ونقلها إىل السليمة بيئياً 

  .من تنفيذ أحكام االتفاقيةلتمكينها 
وقد . ونزوالً على ما تطلبه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة فقد اعتمد إطار نقل التكنولوجيا  - ٢٧

 قطري لتنفيذ ذلك اإلطار الذي سيعمل على املستويني ذا توجهاختارت األطراف جاً متكامالً 
ساعدة التقنية على التعاون بني خمتلف ويقضي هذا اإلطار بأن ينهض توفري امل.  والقطاعيالقطري

ثنائية ومتعددة الالقطاع اخلاص، واحلكومات، ومجاعة املاحنني، واملؤسسات (أصحاب املصلحة 
ويربز اإلطار مخسة مواضيع ). األطراف، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية والبحثية
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االحتياجات التكنولوجية وعمليات تقييم :  وهيأال فيها وجماالت رئيسية الختاذ التدابري املهمة والفعالة
  .االحتياجات، ومعلومات التكنولوجيا، والبيئات التمكينية، وبناء القدرات، وآليات نقل التكنولوجيا

ع لالتفاقية بابتكار بدائل ولوجيا التابنكت يف إطار الربنامج الفرعي لل،تفاقيةاالوم أمانة تقو  - ٢٨
. ذ مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو بشأن تطوير ونقل تكنولوجيات صديقة للمناخاللتزامات التنفي

واألمانة مسؤولة مبوجب الربنامج الفرعي عن دعم مداوالت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
 مستديرة واجتماعات مائدة تنظيم مناقشات ،والتكنولوجية بشأن هذه املسألة وذلك عن طريق، مثالً

  .خرى يف جمال التكنولوجيا وإعداد الوثائق، مبا يف ذلك الورقات الفنيةمتخصصة أ
حتسني تدفق يف األهداف الرئيسية للموقع الشبكي لربنامج التكنولوجيا الفرعي تتمثل و  - ٢٩

ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً  املتعلقة بتطوير ، هي املعلوماتاملعلومات الدقيقة واحلصول عليها
 من االتفاقية واملسامهة يف زيادة كفاءة استعمال املوارد املتاحة عن طريق ٤املادة  من ٥رة الفقمبوجب 

 نقل املعلومات املستكملة بشأنهذا املوقع الشبكي يوفر . حتقيق التآزر مع اجلهود األخرى املبذولة
 ويشجع ،لةالتكنولوجيا، ويسمح بالوصول املباشر إىل قواعد البيانات واملطبوعات ودراسات احلا

  .تبادل اآلراء بشأن خمتلف قضايا نقل التكنولوجيا
 دعم ٢٠١١ - ٢٠١٠ برنامج عمل فريق خرباء االتفاقية املعين بنقل التكنولوجيايشمل   - ٣٠

عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية لألطراف، وبلورة خيارات مبتكرة لتمويل تطوير ونقل تطوير 
 املنظمات األخرى، وتشجيع ،ص التعاون املعزز مع، والدعم من جانبالتكنولوجيات، والسعي إىل فر

  .ئياًالتكنولوجيات السليمة بي بشأن التعاوينالبحث والتطوير 
) أو إزالة االنبعاثات( آلية التنمية النظيفة التابعة لالتفاقية ملشروعات ختفيض االنبعاثات تسمح  - ٣١

فيض انبعاثات معتمدة تبلغ قيمة االعتماد الواحد ما يساوي حترز اعتمادات ختبأن لدى البلدان النامية 
ميكن تبادل هذه االعتمادات وبيعها واستخدامها من جانب البلدان و. طناً من ثاين أكسيد الكربون

وهذه اآللية .  مبوجب بروتوكول كيوتواانبعاثالتخفيض رقام املستهدفة األالصناعية للوفاء جبزء من 
 وختفيضات االنبعاثات مع توفري قدر من املرونة للبلدان الصناعية يف جمال كيفية .دامةحتفز التنمية املست
  .تهدفة اليت حتدد خفض االنبعاثاتحتقيق أرقامها املس

 ٢٠٠٠ فقد سجلت مشروعها الـ ٢٠٠٦ومنذ دخول اآللية مرحلة التشغيل منذ أوائل عام   - ٣٢
 الغاز احليوي واستغالله يف إقليم ساكايو، يف ، وهو مشروع استخراج٢٠١٠يناير/يف كانون الثاين

.  طن سنويا٥٦٠٠٠ًيتوقع له أن خيفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا يزيد على الذي تايالند، 
 مليار طن من ٢,٩نبعاثات معتمدة مبا يزيد على اومن املنتظر أن تنتج هذه اآللية اعتمادات خفض 

  ).٢٠١٢-٢٠٠٨( االلتزام األوىل تبعاً لربوتوكول كيوتو معادل ثاين أكسيد الكربون خالل فترة
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وبرنامج مركز ) اليونيدو(برنامج منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لإلنتاج األنظف   - طاء
   الوطين لإلنتاج األنظفبرنامج البيئة/اليونيدو

 األنظف، وتشجيع يرمي برنامج اليونيدو لإلنتاج األنظف إىل بناء قدرات وطنية لإلنتاج  - ٣٣
الصناعة واحلكومة وزيادة االستثمارات يف جمال نقل وتطوير التكنولوجيات السليمة دوائر احلوار بني 

املتنافسة لإلنتاج الصناعي االهتمامات وتقوم اليونيدو من خالل هذا الربنامج بسد الثغرة بني . بيئياً
كن تطبيقه على كافة مستويات اختاذ القرار يف إذ مي. فاإلنتاج األنظف أكثر من جمرد حل تقين. والبيئة

ات األنظف داخل القطاع ينة على اعتماد التكنولوجيات والتقالصناعة، مع التركيز بصورة رئيسي
فة استبداالً تدرجيياُ عرب لى التلوث يف اية األنبوب املُكويتم استبدال نظم القضاء عل. الصناعي

يات وتتفادامها يف مجيع أجزاء دورة اإلنتاج، ابتداء من كفاءة استراتيجية تقلل من التلوث والنفا
  .استخدام املواد اخلام، والطاقة واملاء وحىت املنتج النهائي

ميثل برنامج اإلنتاج األنظف لدى اليونيدو جاً ابتكارياً يزيد من القوة التنافسية، وييسر ولوج   - ٣٤
نامية، وذلك عن طريق األخذ يف االعتبار لبعدين مهمني السوق ويعزز الطاقة اإلنتاجية لالقتصادات ال

 منظمات أخرى أيضاً تبنتوقد . االمتثال البيئي والتنمية االجتماعية: من أبعاد التنمية املستدامة مها
فمثالً قامت منظمات املساعدة اإلمنائية يف النرويج وسويسرا . مفهوم اإلنتاج األنظف وشجعته

وتعمل اليونيدو مع . يكية بتشجيع أنشطة اإلنتاج األنظف يف مجيع أحناء العاملوالواليات املتحدة األمر
  .تلك املنظمات خللق جوانب التآزر فيما بينها

ميكن استدامة اإلنتاج األنظف إذا كانت الطاقات الالزمة لألخذ به متوافرة ولتكييفه مع   - ٣٥
روعات لدى البلدان ع الفعلي ولتشجيع املشف إىل الواقولنقل برنامج لإلنتاج األنظ. الظروف احمللية

تعاون ل، بدأت اليونيدو، باعلى تطبيق اإلنتاج األنظف لة انتقالح مبراقتصادااالنامية والبلدان اليت متر 
وقد .  بإنشاء مراكز إنتاج أنظف ووضع برامج وطنية لإلنتاج األنظف١٩٩٤ يف عام برنامج البيئةمع 

مركزاً وبرناجماً من هذا القبيل؛ بينما ال تزال مراكز وبرامج أخرى يف  ٥٠منذ ذلك احلني حنو أنشئ 
برنامج وتدير اليونيدو شبكة املراكز والربامج، وتعمل مع غريها من املنظمات، مثل . طور التخطيط

وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل . ، لتوفري أحدث اخلربات الفنية والتوجيهات اإلستراتيجيةالبيئة
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