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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي 
  ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة األوىل
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

 ∗ من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

تعددة املأمثلة من االتفاقات البيئية : خيارات لتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات
  خرىاألنظمات املاألطراف ومن 

  مذكرة من األمانة

لتفاوض احلكومية الدولية، يف  الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة ااتفق  - ١
على قائمة ، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩اجتماعه املعقود يف بانكوك يف الفترة من 

وضمن مجلة أمور أخرى، .  إىل اللجنة يف دورا األوىل لتيسري عملهاةستقدمها األمانباملعلومات اليت 
وينبغي أن تستند . املساعدة التقنية وبناء القدراتطُلب إىل األمانة أن تقدم مذكرة عن خيارات تقدمي 

تعددة األطراف، مبا يف ذلك استخدام املراكز اإلقليمية  امل إىل أمثلة من االتفاقات البيئيةهذه اخليارات
بشأن التحكّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب  واملراكز األخرى مثل مراكز اتفاقية بازل

، وإىل التقييمات اليت أُعدت يف السابق مع ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةاحلدود واتفاقية ا
  .استيفائها مبعلومات حديثة لكي تراعي املسائل ذات الصلة اخلاصة بالزئبق
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وتستجيب هذه املذكرة إىل ذلك الطلب وتعرض حملة عامة عن آليات تقدمي املساعدة التقنية   - ٢
واستخدمت األمانة .  خمتلف االتفاقات واملنظمات البيئية متعددة األطرافر إطاوبناء القدرات ضمن

ومن هذه التقييمات والتقارير .  من التقييمات والتقارير اليت أُعدت يف السابقيف إعداد املذكرة كثرياً
دراسة جدوى للمراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا 

)UNEP/POPS/COP.1/27( ت لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف اجتماعهأُعد 
  .األول

وتشمل آليات تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات، اليت تتناوهلا هذه املذكرة بالوصف،    - ٣
استكهومل؛ فدة لطبقة األوزون؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية شأن املواد املستنآليات بروتوكول مونتريال ب

واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة 
خطرة متداولة يف التجارة الدولية؛ وبرنامج املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف التابع ملنظمة األمم املتحدة 

راكز اإلقليمية التابعة لربنامج البيئة، واملراكز املتعاونة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وامل
  .واملراكز اإلقليمية التابعة ملنظمة الصحة العاملية

تعددة املتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ضمن إطار االتفاقات واملنظمات البيئية   - أوالً
   ذات الصلةاألطراف

  اتفاقية بازل  - ألف
  : من اتفاقية بازل على ما يلي١٤املادة  من ١تنص الفقرة   - ٤

 للحاجات احملددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء تتفق األطراف على أنه ينبغي، وفقاً
مراكز إقليمية ودون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات اخلطرة 

وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء . والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد
  .آليات متويل مالئمة ذات طابع طوعي

 بالوالية املنصوص عليها أعاله مت إنشاء مراكز إقليمية لتقدمي املساعدة التقنية ضمن وعمالً  - ٥
ة إطار اتفاقية بازل يف االحتاد الروسي واألرجنتني وإندونيسيا وأورغواي ومجهورية إيران اإلسالمي

  .وترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا وساموا والسلفادور وسلوفاكيا والسنغال والصني ومصر ونيجرييا
وتتمثل املهام الرئيسية للمراكز اإلقليمية التفاقية بازل يف التدريب، ونقل التكنولوجيا، ونشر   - ٦

  :سية بواسطةوتضطلع املراكز ذه املهام الرئي. والتوعيةاملعلومات، وتقدمي املشورة، 
وضع وتنفيذ برامج تدريب، وحلقات عمل، وحلقات دراسية ومشاريع ذات صلة   )أ(  

 والتقليل إىل أدىن حد من توليد  للنفايات اخلطرة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياًباإلدارة السليمة بيئياً
 االتفاقيةيق على تدريب املدربني وتعزيز التصدالنفايات اخلطرة، مع التركيز بشكل خاص على 

  والصكوك امللحقة ا وتنفيذها؛
وتقييمها ونشرها على عن النفايات اخلطرة والنفايات األخرى  املعلوماتمجع   )ب(  

  األطراف، مبا يف ذلك عرب تعزيز الوعي اجلماهريي؛
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  للنفايات اخلطرةبيئياًلسليمة دارة ااإل  تكنولوجيالنقلت آلياحتديد وتطوير وتعزيز   )ج(  
   ؛لتقليل منها إىل أدىن حدوا

عن صالحيتها و ثبتت اجليدة واليت بيئياًلسليمة ت التكنولوجياامجع املعلومات عن   )د(  
 والتقليل إىل أدىن حد من توليد لنفايات اخلطرة والنفايات األخرىل  السليمة بيئياًاخلربة املتعلقة باإلدارة

  ؛، ونشر هذه املعلومات على األطرافهذه النفايات
 والتنسيق عرب الشبكات على تبادل املعلومات ذات الصلة باتفاقية بازل العمل دورياً  )ه(  

  على املستويني الوطين واإلقليمي؛
وندوات وبعثات يف امليدان، وتنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع تنظيم اجتماعات   )و(  

تحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة ، وبرنامج األمم امل)فاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
، ومنظمة الصحة العاملية، وأمانات االتفاقات معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثللبيئة، واليونيدو، و

سيما اتفاقييت روتردام واستكهومل، والدوائر الصناعية واملنظمات  تعددة األطراف األخرى، والاملالبيئية 
  غري احلكومية؛

   األطراف وغري األطراف باملساعدة واملشورة بشأن التحضري للمفاوضات؛تزويد  )ز(  
 ة بيئياًمتشجيع أفضل النهوج واملمارسات واملنهجيات اخلاصة باإلدارة السلي  )ح(  

  للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل منها إىل أدىن حد عرب مشاريع رائدة؛
  .تعبئة املوارد لاالتفاقيةق استراتيجية تنفيذ محالت جلمع األموال ضمن سيا  )ط(  

 من املراكز التنسيقية  للمراكز اإلقليمية، ينتظر أيضاًوعالوة على املهام الرئيسية املذكورة آنفاً  - ٧
التفاقية بازل أن تكفل التنسيق وتبادل املعلومات على املستوى اإلقليمي وأن تضطلع بأنشطة إقليمية 

  ).ميةخبالف األنشطة دون اإلقلي(
ويف البداية عملت املراكز من دون أية قدرة قانونية مستقلة واختذت من الوزارات احلكومية   - ٨

ويف اجتماعه السادس، طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل إىل .  هلاأو املؤسسات األكادميية مقراً
 رمسية وذلك بإبرام اتفاقات وتنص على استقالهلا بصورةم الوضع القانوين هلذه املراكز األمانة أن تنظِّ

  .إطارية بشأن تسيري املراكز مع احلكومات املضيفة هلا
 لتمويل االتفاقية بسبب عدم وجود آلية يف وتواجه املراكز اإلقليمية التفاقية بازل قيوداً  - ٩

 ومن مث . لكنه حمدوداالتفاقيةوالتمويل متوفّر من البلدان املضيفة واألطراف يف . عمليات هذه املراكز
واحلاجة إىل مجع . ينبغي لكل مركز أن يؤمن أمواله اخلاصة لكل من املشاريع احملددة والعمليات العامة

ومع ذلك، توجد حاالت ناجحة جلمع . األموال هي من التحديات الرئيسية اليت تواجهها املراكز
  .األموال من قبل هذه املراكز

وعمل . تنفيذ األنشطة بالتعاون مع االتفاقيات األخرىوقامت املراكز يف السابق بدور يف   - ١٠
كهومل ومع شبكة جنيف البيئية لتنظيم اجتماعات وحلقات تسا مع أمانيت اتفاقييت روتردام واالعديد منه

  .عمل تدريبية
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أن تقوم ، خلُص مؤمتر األطراف إىل أنه بوسع املراكز ٢٠٠٨ويف اجتماعه التاسع يف عام   - ١١
 ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات، مبا يف  األخرىنفيذ األنشطة املتعلقة بالصكوكبدور هام يف ت

وعالوة . النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةوذلك اتفاقية روتردام واتفاقية استكهومل 
بازل وروتردام ويف ضوء املناقشات بشأن تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاقيات على ذلك، 

واستكهومل، قرر املؤمتر أن يبحث ويعتمد يف اجتماعه العاشر خطة عمل لتعزيز املراكز اإلقليمية، مبا يف 
ذلك إطار عمل استراتيجي يساعد على وضع استراتيجيات لالستدامة املالية للمراكز وجمموعة من 

  .املؤشرات لقياس أدائها
  ذ بروتوكول مونتريالألطراف لتنفيتعدد ااملالصندوق   -باء 

حلماية تفاقية فيينا التابع ال،  بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونيلزم  - ١٢
طبقة األوزون، األطراف بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون وذلك وفق 

 البلدان النامية ف لتنفيذ بروتوكول مونتريالتعدد األطراامللصندوق ويساعد ا. جدول زمين متفق عليه
على االمتثال اللتزاماا بشأن التخلص التدرجيي وذلك بتقدمي املساعدة املالية والتقنية على شكل هبات 

 بواسطة أربع وكاالت والعمل الذي ميوله الصندوق يتم تنفيذه أساساً. أو قروض بشروط تفاضلية
حدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية هي برنامج األمم املت(منفِّذة 

، أبرمت كلها اتفاقات تعاقدية مع اللجنة التنفيذية املسؤولة عن اإلشراف )بنك الدويلالصناعية، وال
  .على سري عمل الصندوق، وبواسطة وكاالت احلكومات املاحنة

امج األمم املتحدة للبيئة البلدان باملساعدة على بناء القدرات وبصفته وكالة منفِّذة، يزود برن  - ١٣
ويقدم برنامج البيئة هذه املساعدة عرب برنامج . لتمكينها من االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال

ويشتمل . يسمى برنامج املساعدة على االمتثال الذي تعمل على تنفيذه املراكز اإلقليمية لربنامج البيئة
ج على تقدمي مساعدة مباشرة على االمتثال من قبل موظفني خرباء، وهو يسعى إىل تعزيز قدرة الربنام

البلدان النامية عرب التشبيك اإلقليمي بني وحدات األوزون الوطنية وعرب خدمات مراكز تبادل 
يذ سياسات املعلومات اليت تعزز املساعدة املباشرة وتساعد البلدان على اختاذ قرارات مستنرية بشأن تنف

  .مالئمة للبيئة واستخدام تكنولوجيات بديلة
ويقدم الصندوق متعدد األطراف الدعم املايل لتمكني كل بلد نام من إنشاء وحيازة وحدة   - ١٤

وتتوىل هذه الوحدة مسؤولية رصد االستراتيجية . أوزون وطنية ضمن إطار وزارة حكومية منتقاة
وحتصل الوحدات . ونتريال وإدارة هذه االستراتيجية وتنفيذهاوطنية لالمتثال ألحكام بروتوكول مال

  مع الوحدات الوطنية األخرىةاإلقليميالعمل عرب الشبكات الوطنية لألوزون على الدعم بطرق منها 
العمل من ويتيح . ربوتوكولاليتجزأ من تنفيذ   ال، الذي هو مبثابة آلية فريدة أصبحت جزءاًلألوزون

 ملوظفي وحدات األوزون الوطنية منتدى منتظم وتفاعلي لتبادل اخلربات يميةخالل الشبكات اإلقل
فبواسطة . وتطوير املهارات وتقاسم املعارف مع نظرائهم من البلدان النامية واملتقدمة على السواء

االجتماعات ومنتديات الربيد اإللكتروين واحلوارات املتواصلة يساعد التشبيك على ضمان حصول 
املهارات واالتصاالت الالزمة إلدارة أنشطة التخلص التدرجيي من وات على املعلومات هذه الوحد

 شبكات إقليمية ودون إقليمية ١٠ويقوم برنامج البيئة بتيسري عمل . املواد املستنفدة لألوزون بنجاح
 ماً بلدا١٤ً و نامياً بلدا١٤٧ًتضمواملفوضية األوروبية متقد .  
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. شبكات اإلقليمية منسقون يوجدون يف املراكز اإلقليمية لربنامج البيئةويعمل على إدارة ال  - ١٥
فيما بني وحدات األوزون الوطنية، وتنظيم اجتماعات إقليمية  املنسقون حفز تبادل املعلومات ويتوىل

 يف  لعدد البلدانووفقاً. للوحدات، وتعزيز اجلهود الوطنية اهلادفة إىل الوفاء بأحكام بروتوكول مونتريال
ويعمل مدير . كلّ إقليم، يوجد يف كل مكتب إقليمي منسق واحد أو منسقان اثنان للشبكات اإلقليمية

للشبكات والسياسات ومدير للمعلومات، يوجدان يف مكتب برنامج البيئة يف باريس، على ضمان 
و مكتب الربنامج كما يشكّل موظف. تبادل اخلرباء يف صلب الشبكة واتساق املشورة على نطاق البلدان

الصندوق يف باريس املسؤولون عن برنامج العمل املتعلق باألوزون التابع لربنامج البيئة مهزة وصل بني 
) الذي يقدم التمويل لبعض األنشطة املنفذة يف إطار الربوتوكول(متعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية 

  .واألقاليم
 برتبة مكافئة للفئة الفنية وبدوام كامل  موظفا٢٥ًمتثال ويضم فريق برنامج املساعدة على اال  - ١٦

ويزود هؤالء املوظفون البلدان خبدمات املشورة والدعم فيما يتعلق بالسياسة العامة، وإدارة . عرب العامل
املربدات، وتدريب اجلمارك، ومكافحة االجتار غري املشروع، والتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل، 

. ويتوفّر أعضاء الفريق على دراية وخربة شاملتني باألقاليم التابعني هلا.  وتبادل املعلوماتواهلالونات
وهو يعمل . ويسهم الفريق بقدر كبري يف خطط وبرامج التخلص التدرجيي الوطنية واإلقليمية والقطاعية

  .قاليممع الوكاالت املنفذة والوكاالت الثنائية األخرى لدعم وتيسري عملها يف األ أيضاً
يضع ويعتمد كل طرف وكخطوة أوىل حنو الوفاء بالتزاماته مبوجب بروتوكول مونتريال،   - ١٧

ولدى إعداد براجمها القطرية تستفيد األطراف من . استراتيجية وطنية تعرف باسم الربنامج القطري
رسات لدى فهي تستطيع أن تأخذ الدروس املستفادة وأفضل املما. الشبكات اإلقليمية من وجوه عدة

تستخدم التشريعات النموذجية اليت ميكن، مبساعدة منسقي الشبكات  أن وتستطيع أيضاً. اآلخرين
بأسرع من اإلقليمية، تكييفها وفق الظروف الوطنية إلنتاج تشريعات وطنية ميكن صياغتها وإقرارها 

  .العادة ومواءمتها مع قوانني البلدان األخرى يف اإلقليم
اعة بنشر منسقي الشبكات اإلقليمية يف املكاتب اإلقليمية لربنامج البيئة اليت وتتحقّق النج  - ١٨

فالعمل . تكون مبثابة مراكز للعمليات وتوفّر الدعم اإلداري واملؤسسي للمنسقني وللشبكات اإلقليمية
 واملنظمات  التعاون والتنسيق بسهولة نسبية مع االتفاقياتهلؤالء املنسقني من هذه املكاتب يتيح انطالقاً

  .األخرى
فقد قدمت . وقامت البلدان املتقدمة بدور هام يف إنشاء وتسيري عمل الشبكات اإلقليمية  - ١٩

حكومة السويد الدعم لتطوير الشبكة اإلقليمية جلنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ، اليت كانت يف سنة 
 بلدان متقدمة أخرى أيضاًوقامت حكومات .  أول شبكة يتم إنشاؤها، وألنشطة هذه الشبكة١٩٩٢

  .باإلسهام يف شبكات أخرى عرب املشاركة املباشرة
وتظهر جتربة بروتوكول مونتريال قيمة إسناد امللكية للحكومات وتطوير سياسات وأطر   - ٢٠

مؤسسية لدعم تنفيذ األنشطة التقنية الالزمة لتمكني األطراف من الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاق 
  .د األطرافالبيئي متعد
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وتشجع املكاتب اإلقليمية لربنامج البيئة احلوار السياسايت والتعاون اإلقليمي املشترك بني   - ٢١
احلكومات، وتزيد من القدرات الوطنية على اإلدارة البيئية واالستجابة حلاالت الطوارئ، وتذكي 

وهي توفّر رؤى وصالت . إقليميةالوعي وتعزر تبادل املعلومات، وتترجم السياسات العاملية إىل أعمال 
  .رئيسية وفهم جيد ألفضل اإلجراءات اليت ينبغي توخيها لتقدمي املساعدة التقنية يف إقليم من األقاليم

. وجتربة بروتوكول مونتريال تشري إىل منوذج حمتمل لتقدمي املساعدة التقنية بشكل فعال  - ٢٢
نامج البيئة أن تنسق جهود املراكز دون اإلقليمية وضمن هذا النموذج تستطيع املكاتب اإلقليمية لرب

وتستطيع املراكز دون اإلقليمية أن تقدم املساعدة التقنية إىل جمموعات فرعية . وجهات االتصال الوطنية
وحتتفظ املراكز اإلقليمية بدور تنسيقي فيما يتعلق بتبادل املعلومات، وإقامة . من البلدان داخل كل إقليم

ملاحنني واآللية املالية، وتطوير خطط عمل إقليمية ملعاجلة املسائل ذات األولوية اليت حددا العالقات مع ا
  .البلدان يف جمال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا

  اتفاقية روتردام  -جيم 
اتفاقية روتردام هي باألساس صك يعزز تبادل املعلومات وييسر صنع القرار الوطين بشأن   - ٢٣

، واتفاقية استكهومل وبروتوكول مونتريال االتفاقيةاملستقبل باملواد الكيميائية اليت تشملها االجتار يف 
يعمالن عرب تدابري رقابية دف إىل التخلص التدرجيي من استخدام مواد كيميائية حمددة وإىل منع 

ردام عن نقطة تركيز ولذلك ختتلف نقطة تركيز املساعدة التقنية ضمن اتفاقية روت. إطالقها غري املتعمد
  .هذه املساعدة ضمن إطار الصكني األخريين

تتعاون األطراف، مع "أن ، اليت تتناول املساعدة التقنية، تنص على االتفاقية من ١٦واملادة   - ٢٤
مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، يف تشجيع 

نية لتطوير البنية األساسية والقدرات الضرورية إلدارة الكيماويات من أجل املساعدة على املساعدة التق
 لتنظيم الكيماويات أن تقدم وعلى األطراف اليت توجد لديها برامج أكثر تقدماً. االتفاقيةتنفيذ هذه 

سية وقدراا على املساعدة التقنية مبا يف ذلك التدريب لألطراف األخرى يف جمال تطوير بنياا األسا
  ."إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها

تدعو اتفاقية روتردام إىل استخدام املراكز اإلقليمية  وخبالف اتفاقييت بازل واستكهومل، ال  - ٢٥
 التعاون مع كان ومع ذلك، جرى تطوير برنامج لتقدمي هذه املساعدة إقليمياً. لتقدمي املساعدة التقنية

وعالوة على ذلك، وجه مؤمتر . أحد مكوناته األساسيةمن ة للفاو وبرنامج البيئة املكاتب اإلقليمي
، دعوة إىل املراكز اإلقليمية  بشأن تقدمي املساعدة التقنية إقليميا١/١٤ً-ر األطراف، يف مقرره ا

م الكامل  من أجل حتقيق االستخداوالتنسيقية التفاقية بازل لكي تشارك يف نظام تقدمي املساعدة إقليمياً
ووفقا لنتائج املباحثات بشأن أوجه التآزر بني اتفاقيات بازل . ألوجه التآزر بني املراكز وبني االتفاقيتني

وروتردام واستكهومل، سوف يتيح االستخدام املنسق للمراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهومل يف 
  .جل تنفيذ االتفاقيات الثالث مجيعاً من أاملستقبل آلية هامة لتعزيز تقدمي املساعدة إقليمياً

 يف اتفاقية روتردام جرى تطويره تلبيةً لالحتياجات اليت وبرنامج املساعدة التقنية القائم حالياً  - ٢٦
حددا األطراف وهو يستند إىل أنشطة املساعدة التقنية املنفَّذة يف السابق، وخباصة استحداث اخلطط 

ويتمثل اهلدف يف تنفيذ .  واالحتياجات واألولويات احملددة فيهااالتفاقيةواالستراتيجيات الوطنية لتنفيذ 
أنشطة تتوافق مع االحتياجات اخلاصة لفرادى البلدان أو للمجموعات الصغرية من البلدان، مع التركيز 
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 االتفاقية لكي يتمكّن من تنفيذ على األعمال اخلاصة بكل طرف وحبسب ما يراه هذا الطرف ضرورياً
ويشكل الربنامج نقطة حتول عن التدريب اإلقليمي إىل األخذ بأنشطة تستهدف بلدان بعينها . كاملبال

 وهو يضع مسؤولية أكرب على .االتفاقيةوتتصل جبوانب حمددة من أو جمموعات صغرية من البلدان 
السعي إىل عاتق احلكومات لكي حتدد احتياجاا اخلاصة من املساعدة التقنية ولكي تكون سباقة يف 

  .احلصول على املساعدة لتلبية تلك االحتياجات
وحددت البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال غياب اهلياكل األساسية   - ٢٧

وتبعا لذلك، . املالئمة لتنظيم أو إدارة املواد الكيميائية الصناعية كأحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ خالل فترة السنتني  وإقليمياً برنامج العمل لتقدمي املساعدة التقنية وطنياًوكجزء من

سريكّز على اهلياكل األساسية واُألطر القانونية والتنظيمية واإلدارية مت صياغة جمال عمل جديد لألمانة 
وتقترح األمانة يف . لصناعيةالربامج الوطنية واملتعددة القطاعات إلدارة املواد الكيميائية االالزمة لدعم 

هذا الصدد طرائق ملساعدة األطراف على تلبية االحتياجات الشاملة لعدة قطاعات وذات الصلة بإدارة 
  .املواد الكيميائية األساسية

  اتفاقية استكهومل  -دال 
بتة  من اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثا١٢ من املادة ٤إىل  ٢  منتنص الفقرات  - ٢٨

  :على ما يلي
تتعاون األطراف يف توفري املساعدة التقنية اآلنية واملالئمة للبلدان النامية األطراف   - ٢

قتصاداا مبرحلة انتقال، بغية مساعدا، مع مراعاة ما تنفرد به من اولألطراف اليت متر 
 .فاقيةاالتاحتياجات، على تطوير وتقوية قدراا على تنفيذ التزاماا مبوجب هذه 

ويف هذا اخلصوص، تشمل املساعدة التقنية اليت تقدمها البلدان املتقدمة النمو   - ٣
 ووفق املتفق عليه بصورة االقتضاءاألطراف، واألطراف األخرى وفقاً لقدراا، حسب 

. االتفاقيةمتبادلة، املساعدة التقنية يف بناء القدرات املتصلة بتنفيذ االلتزامات مبوجب هذه 
 .مؤمتر األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا الشأنويوفر 

قتضاء، ترتيبات لغرض توفري املساعدة التقنية وتعزيز نقل تضع األطراف، حسب اال  - ٤
نتقال فيما يتصل االتكنولوجيا إىل البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة 

يبات مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل وتشمل هذه الترت. االتفاقيةبتنفيذ هذه 
نتقال يف اقتصاداا مبرحلة االتكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر 

ويوفر مؤمتر األطراف املزيد من التوجيهات يف هذا . االتفاقيةالوفاء بالتزاماا مبوجب هذه 
 .الشأن

 بشأن املساعدة التقنية  التوجيهل اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهوملويف اجتماعه األو  - ٢٩
 يف  تقدم أنوطلب إىل األمانة، ١/١٥ - س  املقرر ا يف مرفق الذي يردونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً 

 هلذا التوجيه، ينبغي النظر ووفقاً. م احملرز يف تطبيق التوجيه عن التقداً تقريركل اجتماع ملؤمتر األطراف
  :على سبيل األولوية يف تقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة مبا يلي
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 من االتفاقية واستيفاؤها ٧وضع خطط التنفيذ الوطين املنصوص عليها يف املادة   )أ(
  مبعلومات حديثة وتنفيذه؛

ني الوطين واحمللي استعراض البنية التحتية والقدرات واملؤسسات املتاحة على املستوي  )ب(
  واحتمال تعزيزها على ضوء االتفاقية؛

تدريب صانعي القرارات واملديرين واألفراد املسؤولني عن املسائل ذات الصلة   )ج(
  :باالتفاقية يف جمال

  حتديث امللوثات العضوية الثابتة؛  ‘١’
  حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية؛  ‘٢’
  صياغة مقترحات املشاريع؛  ‘٣’
  تطوير التشريعات وإنفاذها؛  ‘٤’
  وضع جرد بامللوثات العضوية الثابتة؛  ‘٥’
تقييم وإدارة املخاطر املتعلقة مبركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور   ‘٦’

  ؛والديوكسني والفيوران
 تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية؛  ‘٧’

  .ات امللوثات ونقلهاإطالقسجالت باستحداث   ‘٨’
الوطنية ودون اإلقليمية زيز القدرة على إجراء البحوث على األصعدة تطوير وتع  )د(

 :واإلقليمية، مبا يف ذلك

لعضوية الثابتة وإدخال العمل ا، مع تركيز استحداث بدائل للملوثات ا  ‘١’
  ة إىل إعفاءات حمددة؛جخاص على احلد من احلا

  .تدريب املوظفني الفنيني  ‘٢’
، مبا يف ذلك النهوض جبمع العينات املعيارية ربيةوتأسيس قدرات خمت تطوير   )ه(

 وإجراءات التحليل من أجل التثبت من صحة القوائم احلصرية؛

وضع الضوابط واحلوافز التنظيمية وتنفيذها وإنفاذها بشأن اإلدارة السليمة للملوثات   )و(
  العضوية الثابتة؛

تكنولوجيا ال، مبا يف ذلك نقل حتديد نفايات امللوثات العضوية الثابتة والتخلص منها  )ز(
  تدمري تلك النفايات؛ لالسليمة بيئياً
  حتديد وتعزيز أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية؛  )ح(
   املواقع امللوثة مبلوثات عضوية ثابتة؛واستصالححتديد   )ط(
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ان النامية البلداألطراف من نقلها إىل لتطوير وحتديث قائمة بالتكنولوجيا املتاحة   )ي(
  ؛باالتفاقية ١٢ من املادة ٤ انتقال وفقاً للفقرة مبرحلةواألطراف اليت متر اقتصاداا 

 اجلمهور يف أوساطالنهوض بربامج التوعية ونشر املعلومات، مبا يف ذلك التوعية   )ك(
  العام بالقضايا املتصلة باالتفاقية؛

  جيا وحتديد وسائل التغلب عليها؛حتديد العقبات واحلواجز اليت تعوق نقل التكنولو  )ل(
  .تقييم الفعالية، مبا يف ذلك رصد مستويات امللوثات العضوية الثابتة  )م(

 لتعزيز بناء القدرات يشمل ولتيسري تزويد األطراف باملساعدة التقنية، وضع األمانة برناجماً  - ٣٠
راف يف تنفيذ التزاماا مبوجب تنظيم سلسلة من حلقات العمل إلذكاء الوعي والتدريب بغية تقييم األط

  .االتفاقية
 من االتفاقية، قام مؤمتر األطراف بوضع وتنفيذ ١٢ من املادة ٤وحبسب ما جاء يف الفقرة   - ٣١

مساعدة البلدان من أجل مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ترتيبات إلنشاء 
 .تفاقيةالوفاء بالتزاماا مبوجب هذه اال علىنتقال اقتصاداا مبرحلة  اامية األطراف واألطراف اليت مترالن
اختصاصات هذه املراكز وكذلك معايري لتقييم اعتمد مؤمتر األطراف ، ٢/٩-س مبوجب املقرر او

 ررـواردة يف املقـ هلذه االختصاصات، اليت تدرج إشارة إىل معايري املساعدة التقنية الووفقاً. أدائها
االحتياجات احملددة لألطراف "، ينبغي للمراكز أن تصوغ املساعدة التقنية حبيث تليب ١/١٥  - س ا

كما ينبغي حتديد تلك االحتياجات من جانب األطراف ." ومتكّنها من تنفيذ التزاماا مبوجب االتفاقية
  .ذاا، مبا يف ذلك باألخص عرب األولويات الواردة يف خططها الوطنية للتنفيذ

، اعتمد مؤمتر األطراف اختصاصات حمددة الختيار املراكز ٣/١٢-س ومبوجب املقرر ا  - ٣٢
 خربة يف بناء أن لديهاوتقتضي هذه االختصاصات من هذه املراكز أن تثبت . اإلقليمية ودون اإلقليمية

أكثر من وموظفني فنيني من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة يف واحد أو القدرات أو نقل التكنولوجيا 
وينبغي أن تكون أماكن وجود هذه املراكز يف مواقع . ١/٥  - س ااالت الواردة يف القائمة باملقرر ا

 املراكز ألحد تؤهلها خلدمة جمموعة حمددة من األطراف يف إقليم أو إقليم فرعي معين، وجيوز مع ذلك

  .ليم الذي يوجد فيهيقدم خدماته ألطراف من خارج اإلق أن املعينة اخلربة جماالت ذات
، ينبغي تقدمي تعيينات املؤسسات اليت ستشكّل املراكز اإلقليمية ٣/١٢ - س  للمقرر اووفقاً  - ٣٣

 .عشراثين  ما جمموعه ومت تلقى.  عرب املمثلني اإلقليميني ملكتب مؤمتر األطرافاستكهوملالتفاقية 
ملراكز املعينة تستويف املعايري الواردة يف وقامت األمانة بالتشاور مع املكتب بالتثبت مما إذا كانت ا

  .٢/٩ - س  وا١/٥ - س املرفقني ا
 ١٢  من٨ أقرت األطراف ٢٠٠٩مايو /أيارالصادر يف ، ٤/٢٣  - س ا ومبوجب املقرر   - ٣٤

 لتكون مراكز إقليمية ودون إقليمية التفاقية استكهومل مدة أربع سنوات وتعىن ببناء ةحرشممؤسسة 
غواي والربازيل وبنما واجلمهورية التشيكية والصني و التكنولوجيا يف إسبانيا وأورالقدرات ونقل

 وميكن.  مركزين إقليميني التفاقية بازلواثنان من املراكز اليت مت إقرارها مها أيضاً. والكويت واملكسيك
  . ملراكز إضافيةتارشيحتيف  قبلةملا اتهيف اجتماع مؤمتر األطراف أن ينظر
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وتشمل هذه الربامج تنفيذ . ٢٠١١ - ٢٠١٠يع املراكز برامج عمل للفترة ووضعت مج  - ٣٥
لقضاء على امللوثات ل ومجع املعلومات وحتديد تقنيات أعمال بشأن الرصد والتشخيص والتحليل التقين

تقييم أداء املراكز ومدى ب سماخلا مؤمتر األطراف يف اجتماعه ومسيقو. العضوية الثابتة والتخلص منها
  .تها ويستعرض وضعهااستدام

تردام واستكهومل، سوف و لنتائج املناقشات بشأن أوجه التآزر بني اتفاقيات بازل ورووفقاً  - ٣٦
يتيح االستخدام املنسق للمراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهومل يف املستقبل آليةً هامة لتعزيز العمل 

  .الثالث كلهااإلقليمي لتقدمي املساعدة على تنفيذ االتفاقيات 
. ومما يسر تقدمي املساعدة التقنية مبوجب اتفاقية استكهومل، إمكانية الوصول إىل آلية مالية  - ٣٧

البلدان وهو قد زود إدارة اآللية املكلّف بومرفق البيئة العاملي هو، بصفة مؤقتة، الكيان الرئيسي 
وطنية الطط اخليتعلق بوضع    وخاصة فيماتنفيذ اتفاقية استكهومل،باملساعدة إلجناز مشاريع دف إىل 

إجراءات االستثمار  ومت حتديد الغرض من التمويل ضمن إطار التجديد الرابع ملوارد املرفق يف .للتنفيذ
النهوض بعرض املمارسات  ويف اليت تستجيب لألولويات احملددة يف خطط التنفيذ الوطنية لألطراف

  كثريةوهناك مشاريع .امللوثات العضوية الثابتة وتدمريهام يف اخلاصة بالتحكّوالتكنولوجيات اإلدارية 
يف خمتلف مراحل التطور والتنفيذ يف جماالت مثل آليات ضبط ناقالت األمراض من أجل تقليل امللوثات 

 أفضل التكنولوجيات املتاحةبشأن واملنتديات اإلقليمية ؛ العضوية الثابتة إىل أدىن حد أو القضاء عليها
 الكلور، تعدداملمركبات ثنائي الفينيل ملمارسات البيئية واملبادرات الصناعية املتعلقة بإدارة أفضل او

  .العتيقةوإزالتها وتدمريها؛ وتكنولوجيات تدمري مبيدات اآلفات 
 األمانة بدور آلية تبادل املعلومات بشأن أن تقوم من االتفاقية على ٩تنص املادة ، وأخرياً  - ٣٨

ة الثابتة، مبا فيها املعلومات املقدمة من األطراف ومن املنظمات احلكومية الدولية امللوثات العضوي
ملعلومات، مبا يف ذلك ا ذه املادة، أنشأت األمانة آلية مركز لتبادل وعمالً .واملنظمات غري احلكومية

مبا يتيح املعلومات، توفري وستساعد هذه اآللية على . تدابري سليمة لتنفيذ االتفاقية وخربات قيمة بشأا
ق امللوثات إطالمن تقليل البشأن كيفية قرارات مستنرية لبلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين اختاذ ل

ويف املرحلة الثانية، ستقيم اآللية شبكة عاملية من يسعى من . العضوية الثابتة يف البيئة أو القضاء عليه
. املعلومات واخلربات عن امللوثات العضوية الثابتةمقدمي املعلومات واملستعملني واملؤسسات إىل تبادل 

 األطراف من البلدان النامية وهي سوف تشكل أداة قيمة لدعم تقدمي املساعدة التقنية بفعالية إىل
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال وذلك من أجل مساعدا على تأسيس وتعزيز قدرا على 

  .ه االتفاقيةتنفيذ التزاماا مبوجب هذ

 املواد الكيميائية والنفايات، املوجودة يف املكاتب لمنسقني اإلقليميني موعةشبكة برنامج البيئة ل  -هاء 
  اإلقليمية للربنامج

 ما تكون ذات نطاق إقليمي أو دون إقليمي، وهي بذلك تتطلب إن املشاكل البيئة كثرياً  - ٣٩
. ية، والظروف البيئية واإلرث الثقايف، والعادات واملمارسات إقليمية تراعي اجلغرافيا اإلقليمحلوالً

وتقوم املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة بدور قيادي حاسم يف تنفيذ براجمه العاملية من 
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خالل استهالل التعاون دون اإلقليمي وتنسيقه وحفزه وبواسطة اإلجراءات املتخذة استجابة للمشاكل 
وحيتفظ برنامج البيئة مبكاتب إقليمية ألفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا، . يئيةوالطوارئ الب

 يف نريويب، وبانكوك، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأمريكا الشمالية وغرب آسيا، توجد مقارها تباعاً
  .، واملنامة العاصمةواشنطنوسييت، وبنما وجنيف، 

وقد سبق تعيني .  منصب منسق جمموعة املواد الكيميائية والنفاياتوأنشأ برنامج البيئة مؤخراً  - ٤٠
با الوسطى والشرقية والثالث ألمريكا الالتينية وثالثة من هؤالء املنسقني أحدهم ألفريقيا والثاين ألور

وسوف يزود هؤالء .  أن يتم تعيني منسق رابع ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئوينتظر قريباً. والكارييب
سقون، املوجودون يف املكاتب اإلقليمية للربنامج، احلكومات يف هذه املناطق بالدعم فيما يتعلق املن

باملسائل ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات وذلك بإتاحة وصلة اتصاالت ثنائية بني جهات 
يات والربامج املعنية االتصال الوطنية واملشاركني يف األنشطة اإلقليمية، من ناحية، وبني أمانات االتفاق

باملواد الكيميائية والنفايات من ناحية أخرى، وبتقدمي الدعم ألنشطة املساعدة على بناء القدرات 
 ج متكامل يف توخي املنسقونوسوف يدعم . واملساعدة التقنية، اليت تشترك يف تنظيمها هذه األمانات

اتفاقيات بازل وروتردام تنفيذ عرب ليمي، مبا يف ذلك اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على املستوى اإلق
فرع شؤون املواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة وأنشطة كل من واستكهومل 

  .النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةأمانة ولربنامج البيئة 

ألنظف التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم برنامج املركز الوطين لإلنتاج ا  -واو 
  املتحدة للبيئة

برنامج املركز الوطين لإلنتاج األنظف التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج   - ٤١
 الدوائر  يهدف إىل بناء قدرات وطنية على اإلنتاج األنظف، وحفز احلوار بنياألمم املتحدة للبيئة

ومنذ انطالق . الصناعية واحلكومة، وتعزيز االستثمارات يف نقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا
  )١(. بلدا٤٢ً لإلنتاج األنظف يف  وطنياً وبرناجماً مركزا٥٠ً، مت استحداث حنو ١٩٩٤الربنامج يف عام 

  :وتشمل اخلدمات اليت تقدمها املراكز ما يلي  - ٤٢
   ومزايا اإلنتاج األنظف؛عمبنافالتوعية   )أ(
توضيح أنّ اإلنتاج األنظف يعمل من تقييمات ومشاريع توضيحية لإلنتاج األنظف   )ب(

فمن خالل التوضيحات داخل املصنع يستطيع مركز من املراكز أن يبين أنّ مفهوم . داخل املصنع
  ؛نفايات قد يكون مرحباًاإلنتاج األنظف ميكن تطبيقه على أي قطاع صناعي وأنّ حتاشي توليد ال

                                                   
ر، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، الربازيل، االحتاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إكوادو: هذه البلدان هي  )١(

، بريو، تونس، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا،  دولة املتعددة القومياتبلغاريا، بوليفيا
 ، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي،سالفية سابقاًومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغ

النكا، السلفادور، سلوفاكيا، صربيا، الصني، غواتيماال، فييت نام، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا،  سري
 .كولومبيا، كينيا، لبنان، مصر، املغرب، املكسيك، موزامبيق، نيكاراغوا، اهلند، هندوراس، هنغاريا
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والتدريب على . تدريب اخلرباء احملليني وبناء القدرة احمللية على اإلنتاج األنظف  )ج(
منهجية اإلنتاج األنظف يشكّل أحد األنشطة األساسية ملركز اإلنتاج األنظف يف جهده لبناء اخلربة 

شاريع التوضيح داخل املصنع؛ أو وميكن للتدريب أن يتم داخل املصنع كجزء من م. والقدرة احملليتني
  ؛يف اخلارج عرب حلقات العمل واحللقات الدراسية املوجهة لفئات مستهدفة حمددة

 وتركّز بعض .اإلنتاج األنظفيف الستثمارات لاملساعدة يف احلصول على التمويل   )د(
 األنظف من أجل تيسري تطوير القدرة األساسية لتشجيع مشاريع االستثمار يف اإلنتاج على املراكز أيضاً

 بالتقييمات داخل  وثيقاًويرتبط هذا النشاط ارتباطاً. نقل تكنولوجيات هذا اإلنتاج إىل البلدان النامية
وجيري يف هذه البلدان تدريب اخلرباء الوطنيني على حتديد وصياغة مشاريع االستثمار يف هذا . املصنع

  النوع من اإلنتاج؛
 فزيادة فرص احلصول على أحدث املعلومات عن اإلنتاج .نشر املعلومات التقنية  )ه(

إلنتاج واملراكز الوطنية ل. األنظف تشكّل إحدى املزايا الرئيسية للمشاركة يف شبكة دولية قائمة
  ؛ ودولياًاألنظف قادرة على حيازة وتقاسم معلومات عن هذا اإلنتاج وطنياً

ومن املهم إلحراز . ت دعم لعمليات املراكزهياكل وآلياوتوفّر املنظمات املضيفة احمللية   - ٤٣
النجاح يف بناء القدرات أن تقام شراكات مع املنظمات احمللية الراغبة يف استثمار موارد لتشجيع اإلنتاج 

  :وينبغي للمؤسسات املضيفة أن تستويف معايري االنتقاء التالية. األنظف
   املنشآت الصغرية واملتوسطة؛سيما  مع الدوائر الصناعية، والوراسختعاون جيد   )أ(
  خربة يف املسائل ذات الصلة بالبيئة، ويفضل أن تكون يف اإلنتاج األنظف؛  )ب(
عالقات جيدة مع احلكومة واألطراف الفاعلة الوطنية الرئيسية يف جمال اإلنتاج   )ج(
  األنظف؛

  هياكل وقدرة تنظيمية مالئمة الستضافة مركز وطين لإلنتاج األنظف؛  )د(
   والوصول إىل املؤسسات الصناعية؛ات ذات الصلةوجود نظام معلومات عن الصناع  )ه(
  املوظفني على تعزيز مفهوم اإلنتاج األنظف؛حفز محاس قدرة مثبتة على   )و(
  .يف املركز الوطين لإلنتاج األنظفقدرة على املسامهة   )ز(

سيري تتوىل اليونيدو مبوجبه وقامت كل مؤسسة مضيفة بالتوقيع على اتفاق بشأن طرائق الت  - ٤٤
  .حتديد املسامهات اليت ستقدمها املؤسسة واألنشطة اليت سينفذها املركز الوطين لإلنتاج األنظف

وتقدم املنظمات املضيفة وأصحاب املصلحة احملليني اآلخرين مسامهات مالية وعينية يف املركز،   - ٤٥
 يف بناء ملكية األنشطة تها هذه الترتيبات فعاليوأثبتت. كتبيةمثل إعارة األفراد وتوفري املرافق واملعدات امل

وينطوي الربنامج على هيكل . يف كل بلد من البلدان وقلّلت إىل احلد األدىن من التكاليف التشغيلية
فكل مركز من املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف يديره أحد مواطين البلد من ذوي . مبسطتنظيمي 

منظمة حملية يف مجيع احلاالت تقريبا، ويتلقى التوجيه من جملس استشاري وطين أو اخلربات، وتستضيفه 
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وهذا ما يتيح للمراكز استقالهلا يف إدارة عملياا . هيكل جيمع بني جملس تنفيذي وجلنة استشارية
ثلي  ألهم أصحاب املصلحة يف اإلنتاج األنظف يف كل بلد، مثل مموتطلب هذه اهليئات متثيالً. اليومية

كما يشارك . املنظمات الصناعية؛ ووزارات الصناعة والبيئة واالقتصاد؛ ومؤسسات التعليم والبحث
ويتم . برنامج البيئة/ن لليونيدووني احملليمثل يف هذه اهليئات مدير املركز الوطين لإلنتاج األنظف واملأيضاً
  . متثيل شركات فردية أيضاًأحياناً

الوطنية راكز املمج جمموعة من املؤسسات ذات اخلربة ملساعدة وقد أُنشئت مبوجب الربنا  - ٤٦
ه املؤسسات، اليت تسمى مبؤسسات اإلحالة وتتم توأمة هذ. ربنامج اإلنتاج األنظف على حتقيق أهدافهال

النظرية أو الشريكة، مع املراكز من خالل ترتيبات املؤسسة النظرية، اليت حتدد األنشطة أو املؤسسات 
 ا النظراء لدعم املراكزاليت سيقوم.  

إلنتاج األنظف يتم تنظيم اجتماعات سنوية لتقييم التقدم لاملراكز الوطنية برنامج ويف إطار   - ٤٧
  .الذي أحرزه الربنامج، ولتبادل اخلرباء وملناقشة األنشطة اليت ستضلع ا املراكز يف املستقبل

 مع برنامج البيئة وحكوميت النمسا ، أجرت اليونيدو، بالتعاون٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف عامي   - ٤٨
وأشار .  لربنامج املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف التابع لليونيدو وبرنامج البيئة مستقالًوسويسرا، تقييماً

لتقدمي خدمات اإلنتاج التقييم إىل أنّ العنصر الرئيسي للربنامج هو إنشاء وتعزيز مؤسسات حملية 
نهج الذي توخاه الربنامج يف إنشاء هذه املؤسسات وتعزيزها كان وخلص التقييم إىل أنّ ال. األنظف
ووقفت .  للوضع السائد يف معظم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالمناسباًً

 على وتعمل اليونيدو وبرنامج البيئة حالياً.  على عدد من ااالت اليت حتتاج إىل حتسيناتالدراسة أيضاً
ع استراتيجية مشتركة بشأن برنامج اإلنتاج األنظف وعلى برجمة األنشطة إلنعاش املراكز الوطنية وض

  .لإلنتاج األنظف ولالستفادة من أوجه التآزر بني الربنامج واجلهود املماثلة األخرى
لتقنية على  املتمثلة يف تزويد البلدان باملساعدة اوباعتبار والية املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف  - ٤٩

مثة جمال للتعاون يف املستقبل على منع التلوث الصناعي وضمان صنع املواد الكيمائية بشكل آمن، 
  .املستوى الوطين مع هذه املراكز فيما يتعلق بتنفيذ صك الزئبق املقبل

  واملتعاونة التابعة ملنظمة الصحة العامليةاملكاتب اإلقليمية   -زاي 

أفريقيا، واألمريكتان، : مة الصحة العاملية جمموعة ضمن ستة أقاليم هيالدول األعضاء يف منظ  - ٥٠
ويوجد يف كل إقليم مكتب . وشرق املتوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب احمليط اهلادئ، أوروبا

وعالوة على ذلك، مثة . إقليمي يعمل عن كثب مع املكاتب القطرية لتحديد األولويات اخلاصة بالبلد
  .تعاونة التابعة للمنظمة يف كل إقليم من األقاليمشبكة من املراكز امل

ل املركز املتعاون التابع ملنظمة الصحة العاملية هو مؤسسة يعينها املدير العام للمنظمة لتشكّ  - ٥١
 واملشتركة من الشبكة التعاونية املشتركة بني املؤسسات اليت تنفذ أنشطة على املستويات القطرية جزءاً

 لدعم والية املنظمة بشأن العمل الصحي الدويل ليمية واملشتركة بني األقاليم والعامليةبني األقطار واإلق
 مع سياسة املنظمة واستراتيجيتها بشأن التعاون التقين، يتعني على املركز ومتشياً. وأولوياا الربناجمية
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ية فيما يتعلق باملعلومات  يف تعزيز املواد القطراملتعاون التابع ملنظمة الصحة العاملية أن يشارك أيضاً
هذا املركز مؤسسة يكون وميكن أن . واخلدمات والبحوث والتدريب لدعم التنمية الصحية الوطنية

 داخل مؤسسة أخرى أو جمموعة من املؤسسات تشارك يف أنشطة اإلحالة قائمة بذاا أو إدارة أو خمترباً
  .أو البحث أو التدريب

ركز من املراكز املتعاونة التابعة ملنظمة الصحة العاملية املوجودة يف  م٨٠٠ أزيد من ومثة حالياً  - ٥٢
 مثل الرضاعة، والصحة املهنية، األمراض ت، وهي تعمل مع املنظمة يف جماال دولة عضوا٨٠ًأكثر من 

وتتضمن قاعدة بيانات . املعدية، والتغذية، والصحة العقلية، واألمراض املزمنة، والتكنولوجيات الصحية
. ائم ذه املراكز املتعاونة وتسميااو ق)http://www.who.int/collaboratingcentres/database/en(ية عامل

ق  فيما يتعلوتعمل بعض هذه املراكز بالفعل على تنفيذ أعمال تتصل بتنفيذ اتفاقية استكهومل، مثالً
املعدة لالستخدام يف الصحة العامة، وبتحليل امللوثات العضوية الثابتة يف بنوعية مبيدات احلشرات 

  .العينات البيولوجية
وتعيني مؤسسات كمراكز متعاونة تابعة ملنظمة الصحة العاملية ميكن أن يتم من جانب   - ٥٣

وتعين هذه . ظمة من قبل مقر املنظمةاملؤسسات ذاا أو احلكومات أو املكاتب اإلقليمية التابعة للمن
ويستند هذا التعيني إىل اعتبارات من قبيل املوقع اجلغرايف واخلربة . املراكز لفترة تصل إىل أربع سنوات

 وإذا ما تبين أن هناك حاجة مستمرة إىل التعاون، مع وميكن جتديده إذا كان األداء مرضياً. يف املوضوع
  .سات الناشئة ملنظمة الصحة العامليةمراعاة االحتياجات والسيا

تيح وسيلة للتحقق مما إذا كان تختبارية إر تضطلع خالهلا املؤسسات مبشايع واتباع فترة اختبا  - ٥٤
ورغم أن فترة األربع . يف إقليم من األقاليملدى منظمة معينة األدوات الالزمة لتقدمي املساعدة التقنية 

 مع مؤسسة تعمل التعاون فترة التعاون احملددة تتيح فرصة لتوقيف السنوات تبدو قصرية، فإنّ مفهوم
احتياجات اإلقليم ذات األولوية تعمل بشكل مالئم أو إذا كانت  كمركز إذا كانت هذه املؤسسة ال

  .قد تغيرت
__________  
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