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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الدورة األولى
 3241 ونيهي/رانحزي 32 - 32نريويب، 

 جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمحضر الدورة األولى ل

 (من جدول األعمال 1افتتاح الدورة )البند  - أولا 
ُعِقدت الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف مقر  -4

 .3241حزيران/يونيه  32إىل  32من  نريويبتحدة للبيئة يف برنامج األمم امل

من صباح يوم  32/42هالل، الدورة يف الساعة  القادرافتتح رئيس اجلمعية، السيد حسن عبد و  -3
 .3241 حزيران/يونيه 32األثنني 

، نظامها 72/342وأعلن الرئيس أن دورة اجلمعية احلالية ستستخدم، وفق قرار اجلمعية العامة  -2
 خلي املعمول به والقواعد واملمارسات املعمول هبا يف اجلمعية العامة ريثما يُعتمد نظام داخلي جديد. الدا

من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة، دعا اجلمعية إىل  73القاعدة  معواتساقًا  -1
 .التزام الصمت دقيقة واحدة للتأمل

احلاضرين يف دورة مجعية البيئة األوىل اليت وصفها  يف مالحظاته االفتتاحية جبميعالرئيس ورحب  -5
وبصفته الرئيس املنتهية واليته، شكر مجيع  .بأهنا متثل حدثًا تارخييًا يف تطور برنامج األمم املتحدة للبيئة

أصحاب املصلحة ملا قدموه من دعم وما أبدوه من تفاٍن يف حتقيق نتائج ملموسة يف ميدان التنمية 
مبعزل ‘‘ شق طريقه إىل املستقبل’’لن يتسىن لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل إنه  قالو  .املستدامة

وأعرب عن اعتزازه مبا حققه برنامج األمم املتحدة للبيئة من اجنازات وأبدى شكره . عن تضافر اجلهود
عية البيئة ايهيئة ومتثل مج. لدى اجلمعية ملوظفي الربنامج وأشاد بوجه خاص بعمل جلنة املمثلني الدائمني

واملناطق القاحلة وشبه القاحلة معرضة بوجه خاص ملخاطر  .العاملية الرائدة يف مسائل البيئة ونصريًا يها
تدمري النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واملوائل البشرية. وتعين هذه ايهشاشة املقرتنة بعوامل أخرى 
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 .لبيئة ينبغي أن حتظى مبزيد من االهتمام على وجه السرعةمسببة للتغري، مثل منو السكان، أن مسائل ا
ات، من بينها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي هيئوقد بذلت 

ومثة حاجة إىل وضع املسائل . وخدمات النظم اإليكولوجية، جهودًا موحدة ملواجهة هذه التحديات
على قدم  3245رة احلالية اليت تشمل األهداف اإلمنائية ملا بعد عام املدرجة يف جدول أعمال الدو 

رشادات يف مضمار السياسات وأفضل ومجعية البيئة خري من يقدم اإل. املساواة مع أهداف السلم واألمن
من يضطلع بدور الوسيط العلمي لتعزيز التنمية املستدامة ويها باع طويل يف الساحات القانونية واإلدارية 

ل منها منتدى رائداً، غري أنه يقع على عاتقها عبء إعداد تدابري أساسية يف أداء املهام املقبلة وإرساء جع
الظروف املواتية لتخفيف وطأة الفقر وحتقيق املساواة  يهيئاألسس إلقامة مستقبل أكثر مراعاة للبيئة 

ها على العمل متكاتفني واختاذ وشركاءالبيئة ويف ختام حديثه، حثَّ مجعية  .االجتماعية واالقتصادية
 .احلاليةالبيئية قرارات جريئة لتشكيل استجابات ملواجهة التحديات 

ورك زودي، املديرة العامة ملكتب  -ات افتتاحية بعد ذلك كل من السيدة ساهلي الحظوأدىل مب -7
والسيدة ؛ دة للبيئةلسيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحوااألمم املتحدة يف نريويب، 

 لبيئة واملياه واملوارد الطبيعية يف كينيا.وزيرة ا، واكهونغو جودي

وذكرت املديرة العامة يف كلمتها أن دورة مجعية البيئة احلالية متثل معلماً من معامل تنفيذ التزامات  -2
 .م املتحدة للبيئةوخطوة حامسة لرتفيع برنامج األم( 32مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+

وأعادت إىل األذهان احلدث التارخيي املتمثل يف إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة يف كينيا يف عام 
هيئات األمم املتحدة يف مواقع يراعى فيها التوزيع اجلغرايف تقام أن  استجابة للدعوة إىل مراعاة 4723

وأثبتت كينيا جدارهتا بالثقة اليت وِضعت . شعوباملنصف نشدانًا لتحقيق التقدم االجتماعي جلميع ال
فيها من خالل التقدم احملرز يف سائر أحناء القارة يف مضمار التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية 

وفضاًل عن ذلك، ظلَّ وجود األمم املتحدة يف كينيا ينمو ليشمل هيئات مثل برنامج األمم . لأللفية
ين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وقسم األمن العاملي التابع ملنظمة الصحة املتحدة املشرتك املع

بغية إجياد أمانة تقدم املساعدة واخلدمات  4777مكتب األمم املتحدة يف نريويب يف عام  وأنشئ .العاملية
ثالث أكرب مكتب  وميثل املكتب اليوم. لكيانات األمم املتحدة يف القارة األفريقية ويف سائر أحناء العامل

ومركزًا جلميع عمليات األمم املتحدة وسيواصل تقدمي دعمه لربنامج على الصعيد العاملي لألمم املتحدة 
األمم املتحدة للبيئة ليمضي قدمًا يف تنفيذ جدول أعماله ويكون صوتًا يروج للتنمية املستدامة ولبسط 

األمهية اليت يوليها اجملتمع إال دليل على يف هذه الدورة املشاركني هذا العدد من وجود  ماو  .القوانني البيئية
عن شكرها حلكومة كينيا ملا املديرة العامة ويف اخلتام، أعربت  .الدويل إلدارة البيئة على الصعيد العاملي

 .قدمته من دعم وما بذلته من جهود إلقامة عامل ينعم فيه اجلميع بالسالم

عراب عن شكره لقادة كينيا الذين أكسبوا مجعية البيئة معىن واستهل املدير التنفيذي حديثه باإل -8
وتلقت اجلمعية كل ما طلبته من  .وجعلوا من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومن نريويب عاصمة العامل البيئية

وَقِدم كثري من أصحاب املصلحة مسافرين ليشهدوا  .دعم وحقيق جبميع من أسهموا يف ذلك أن يعتزوا به
نه ال يتسىن، يف بعض األحيان، إدراك أمهية حدث إال إوأضاف قائاًل  .وهو يتشكل مبيالد اجلمعيةالتاريخ 

أن جهودهم  4723بعد وقوعه: فعلى سبيل املثال، رمبا مل يدرك املشاركون يف مؤمتر استكهومل لعام 
هذا الصدد، أشاد ويف  .ستوجه أربعة عقود من التسيري البيئي وجتعل عضوية األمم املتحدة أكثر تنوعا

بوجه خاص بااللتزام الذي تبديه البلدان النامية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة. ويف إشارة إىل كأس العامل 
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احلايل، شدَّد على أن أصحاب املصلحة يف مجعية البيئة لن يتعلموا أصول اللعب فحسب بل والعمل 
وأرسى الثقة  اإلرشاداتتهية واليته الذي قدم سويا. وأعرب عن شكره لكل من رئيس مجعية البيئة املن

، وموظفي برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأعضاء هيئة املكتب هنهي واليتشعر بالفخر وهو يوحيق له أن ي
اإلعداد للدورة احلالية وما زالوا يواصلون العمل دون ضوضاء، وجلنة  دون كلل أو ملل على ملواالذين ع

آلت على نفسها أن توحد عديدة يف اإلعداد يهذه الدورة، واليت  أمضت شهوراً املمثلني الدائمني اليت 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ملتزم بوجوده يف أفريقيا ومبواصلة  .اجملتمع الدويل لتحقيق طموحاهتمأطراف 

نية حلضور وأختتم كلمته شاكرًا من جاءوا مسافرين رغم الشواغل األم .متثيل أسرة األمم املتحدة يف مقره
 .‘متكاتفني سنخطو إىل األمام’’الكينيني معلناً  ، كما شكراحلدث التارخيي

وأعربت السيدة واكونغوا عن سرورها ألن تكون جزءًا من الدورة األوىل جلمعية البيئة نيابة عن  -7
ية متثل امتداداً وأبدت ترحيبها برتفيع جملس اإلدارة ليصبح مجعية البيئة، قائلة إن الدورة احلال .حكومة كينيا
 .وأضافت أن حكومة كينيا ملتزمة بتقدمي الدعم ألعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة .32ملعامل ريو+

وقالت إن كينيا تسعى إىل أن تتحول إىل بلد متوسط الدخل من خالل مبادرهتا االقتصادية املسماة 
ياسات والربامج املتعلقة بتخفيض انبعاثات وحتقيقًا لتلك الغاية، تُعد الس‘‘. 3222كينيا يف أفق عام ’’

 .الكربون وإجياد مسار يصمد أمام تغري املناخ وجُترى استثمارات ضخمة يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية
وتربز املشكالت البيئية جدوى برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي يرجتى منه أن يكون رائدًا يف سياسات 

ودعت إىل زيادة ميزانية برنامج األمم املتحدة للبيئة لتعزيز  .32التزامات ريو+وحثت على اعتماد . البيئة
دور املناصرة الذي يقوم به. وتستدعي التحديات املتزايدة اختاذ تدابري عاجلة ودعت اجلميع إىل النظر يف 

لى الوقوف يف وجه مجيع املسائل بتأٍن وإىل التعاون الوثيق، قائلة إن اجملتمع الدويل سيكون وحده قادراً ع
 .التحديات البيئية املتعاظمة اليت تواجه العامل

 من جدول األعمال(  2تنظيم العمل )البند  - ثانياا 
 انتخاب أعضاء المكتب - ألف

حزيران/يونيه، مشروع قرار  32اعتمدت مجعية البيئة، يف جلستها العامة األوىل، املعقودة يف  -42
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  88: تنفيذ الفقرة 1، القرار UNEP/EA/1/L.1أعدته جلنة املمثلني الدائمني )

األمم املتحدة للتنمية املستدامة( ينص على أن مُيثل كل إقليم من أقاليم األمم املتحدة اخلمسة بعضوين 
 أعضاء. 42يف مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة املؤلف من 

 :بالتزكية أمساؤهملتالية وبعد ذلك، انتخبت اجلمعية أعضاء املكتب ا -44

 السيدة أويون ساجناسورين )منغوليا(   الرئيس: 

 نواب الرئيس: 

 )كينيا( واكهونغو السيدة جودي 

 السيد حممود سامي )مصر(

 (السيد سارغون الزار سليوا )العراق

 (السيد أتيال كورودي )رومانيا
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 (د خاتونا غوغاالدزي )جورجياالسي
 (رويجدون إيدهامي )النإيدة الس

 (كريس فاندين بيلك )بلجيكا  السيد
 يد ماريانو كاسرتو )بريو(الس

 السيد جيمس فليتشر )سانت لوسيا(    املقرر:
، يف مالحظاهتا بالقبول، أهنا تتشرف بإسناد مهمة رئاسة دورة اجلمعية أويونوقالت السيدة  -43

امج األمم املتحدة للبيئة فحسب بل تارخييًا لن حيدد مستقبل برن األوىل إليها ووصفتها بأهنا متثل حدثاً 
وسيقدم الدعم أيضًا إلطار مؤسسي ومنتدى للربجمة للتنمية املستدامة قد يتيح إحداث التغيريات 
التحويلية املطلوبة ملواجهة التحديات البيئية املعقدة من خالل التعاون وحتقيق التكامل بني أبعاد التنمية 

 .املستدامة الثالثة

 3245 من بنود جدول أعمال الدورة، وحددت خطة التنمية ملا بعد عامواستعرضت عددًا  -42
وأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك االستهالك واإلنتاج املستدامني والتجارة غري املشروعة يف 

وبصدد البند السابق، قالت إن من املهم االعرتاف بأن كل بلد  .احليوانات الربية حبسباهنا أولويات أساسية
لق من قاعدة خمتلفة من التحديات واالحتياجات واألولويات والقدرات على االستجابة يف سياق ينط

األهداف العاملية للتنمية املستدامة، وإجياد الوسائل اليت تكفل التنفيذ الكامل إلطار العشر سنوات من 
نتاج املستدامني ميثالن شرطاً الربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، إذ أن االستهالك واإل

البد أيضًا من إجياد الوسائل ملساعدة البلدان استطردت قائلة إنه و  .مسبقًا لتحقيق التنمية املستدامة
وبصدد التجارة غري املشروعة يف . إلقامة اقتصاد مراٍع للبيئة يتصف بالشمول على الصعيد االجتماعي

عي، من بني أمور أخرى، مزيدًا من التعاون الدويل وزيادة األحياء الربية، قالت إن التصدي يها يستد
ويف ختام كلمتها، حثت املمثلني على املشاركة اإلجيابية يف كل الدورة حىت يتسىن يهم التوصل إىل  .الوعي

 .أهدافهم املشرتكة واالستجابة للتطلعات الكبرية اليت يأمل اجملتمع الدويل أن حتققها دورة اجلمعية األوىل

 إقرار جدول األعمال - باء
جدول األعمال التايل للدورة، على األوىل العامة تها اعتمدت اجلمعية العامة للبيئة يف جلس -41

 (: Add.1و UNEP/EA.1/1أساس جدول األعمال املؤقت )

 افتتاح الدورة  -4

 العمل:  تنظيم -3
 انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(

 إقرار جدول األعمال؛  )ب(

 . تنظيم العمل )ج(
 ثائق تفويض املمثلني. و  -2

 تعديالت على النظام الداخلي.  -1
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 قضايا السياسات العامة:  -5
 حالة البيئة؛  )أ(

 الناشئة؛ العامة  قضايا السياسات )ب(

 البيئية الدولية؛ احلوكمة  )ج(

 التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف املسائل البيئية؛  )د(

 تعاون مع اجملموعات الرئيسية؛ التنسيق وال (ـ)ه

 البيئة والتنمية.  )و(
متابعة وتنفيذ نتائج مؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، ال سيما مؤمتر األمم املتحدة  -7

للتنمية املستدامة، واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية ذات األمهية جلمعية األمم 
 املتحدة للبيئة.

، وصندوق البيئة ومسائل امليزانية 3242-3247برنامج العمل لفرتة السنتني امليزانية و  -2
 األخرى.

 اجلزء الرفيع املستوى.  -8

 املتحدة للبيئة.  ألمماجدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات املقبلة جلمعية  -7

 مسائل أخرى. -42

 اعتماد التقرير.  -44

 اختتام الدورة. -43
 ظيم العملتن - جيم

، على أن 3241ه حزيران/يوني 32يوم االثنني املعقودة افقت مجعية البيئة يف جلستها العامة األوىل، و  -45
جتتمع يف جلسة عامة للبت يف املسائل التنظيمية، واعتماد القرارات وعقد جزء رفيع املستوى يركز على 

تدامة وخطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام أهداف التنمية املس’’موضوعني كان يهما صدى عاملي، أال ومها: 
كما وافقت .‘‘االجتار غري املشروع يف احلياة الربية’’ ؛ و‘‘، مبا يف ذلك االستهالك واإلنتاج املستدامني3245

من جدول األعمال يف جلستها العامة اليت تعقد بعد الظهر يف  43و 44و 42و 2اجلمعية على تناول البنود 
 .من الدورة اليوم األخري

من النظام الداخلي، على إنشاء  72باملادة  ، يف جلستها العامة األوىل، عمالً ووافقت اجلمعية أيضاً   -47
وتنظر اللجنة  .يكونان مفتوحي باب العضوية ويعقدان اجتماعاهتما بصورة متزامنة عامالً  اً جلنة جامعة وفريق

(. رئاستها السيد فرناندو لوغريس )أوروغواي، وسيتوىل 42و 7و 2و 7و 5اجلامعة يف بنود جدول األعمال 
مل السيدة جوليا باتاكي )رومانيا( وسيناقش التعديالت على النظام الداخلي والسياسة املتعلقة افريَق العالويرتأس 

حاملا نشاطه مل عافريق الالونظرا حلجم العمل الضخم وضيق وقت الدورة، سيبدأ  .بإشراك أصحاب املصلحة
ن مناقشتها العامة بشأن املواضيع ذات الصلة، ويقدم تقريرًا عن مداوالته لكي تنظر فيها مجعية تنتهي اللجنة م
وَتقرََّر كذلك تشكيل فريق أصدقاء  .وتعتمدها 3241حزيران/يونيه  32امة يوم عتها اخلتامية الالبيئة، يف جلس
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، يُطلب من رؤساء اللجنة 48وفقاً للمادة و  .الرئيس املفتوح باب العضوية ملساعدة الرئيس يف إعداد نتائج الدورة
على إىل مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة اجلامعة، وفريق العمل وجمموعة أصدقاء الرئيس تقدمي إحاطات 

 .أساس منتظم

، على حتديد مدة زمنية أقصاها 22ووافقت اجلمعية كذلك يف جلستها العامة األوىل، مبوجب املادة  -42
يانات اليت يديل هبا ممثلو الدول األعضاء وثالث دقائق لبيانات املنظمات احلكومية الدولية مخس دقائق جلميع الب

 .واملنظمات غري احلكومية

 الحضور - دال
 ،واألردن ،واألرجنتني ،وأذربيجان ،وإثيوبيا ،االحتاد الروسي مثلت الدول األعضاء التالية يف الدورة: -48

 ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وأفغانستان ،يلوإسرائ ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،وإريرتيا
 ،وأيرلندا ،اإلسالمية( -وإيران )مجهورية  ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا

 ،وبنغالديش ،وبليز ،وبلغاريا ،جيكاوبل ،والربتغال ،وبربادوس ،والربازيل ،والبحرين ،وباالو ،وباكستان ،وإيطاليا
 -وبوليفيا )دولة  ،وبولندا ،والبوسنة وايهرسك ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنن ،وبنما

 ،واجلزائر ،واجلبل األسود ،وجامايكا ،، وتيمور ليشيتوتوفالو ،وتوغو ،وتركيا ،وتايلند ،وبريو ،املتعددة القوميات(
ومجهورية  ،ومجهورية كوريا ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية التشيكية ،وجزر القمر

 ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،كوريا الشعبية الدميقراطية
 ،وساموا ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،كاودوميني ،والدامنرك ،وجيبويت ،وجورجيا ،وجنوب السودان

 ،والسنغال ،وسنغافورة ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،وسان تومي وبرينسييب
 ،والصومال ،وصربيا ،وشيلي ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،وسورينام ،والسودان ،وسوازيلند

، وغينيا ،وغينيا ،وغواتيماال ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،وعمان ،عراقوال ،وطاجيكستان ،والصني
وفييت  ،وفيجي ،وفنلندا ،البوليفارية( -وفنزويال )مجهورية  ،والفلبني ،وفرنسا ،وفانواتو ،وغينيا االستوائية بيساو،

 ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،والكامريون ،وكازاخستان ،وقريغيزستان ،وقطر ،نام
 ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،وليبيا ،وليربيا ،ولكسمربغ ،والتفيا ،وكينيا ،وكرييباس ،والكويت ،والكونغو ،وكولومبيا
واململكة  ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا

 ،وميامنار ،وموناكو ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،ى وأيرلندا الشماليةاملتحدة لربيطانيا العظم
 ،وهولندا ،وهنغاريا ،وايهند ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،والنيجر ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وناميبيا

 .واليونان ،واليمن ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية

 .رسي الرسويل ودولة فلسطني بصفة مراقبنيوحضر الك -47

األمانة وُمثِـَّلت يف الدورة ايهيئات التابعة لألمم املتحدة ووحدات األمانة وأمانات االتفاقيات التالية:  -32
وأمانة اتفاقية بازل ، وأمانة األوزون، حلماية منطقة الكارابات وتنميتها تنمية مستدامةاملؤقتة لالتفاقية اإلطارية 

واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة  ،لتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخّلص منها عرب احلدودبشأن ا
عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن 

وأمانة يل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، االجتار الدو امللّوثات العضوية الثابتة، وأمانة اتفاقية 
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة  لطيور املاء، بوصفها موئالً اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية، وخباصة 

 .رأة(أة )هيئة األمم املتحدة للموهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر  ،والتنمية
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وكانت الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة التالية ممثَّلة يف الدورة: منظمة األمم املتحدة لألغذية  -34
املنظمة البحرية العاملية، واملنظمة العاملية ومنظمة العمل الدولية، و والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والزراعة، 

 لألرصاد اجلوية.

االحتاد األورويب، ومرفق البيئة العاملية، واملعهد  :املنظمات احلكومية الدولية التالية وُمثِـَّلت يف الدورة أيضاً  -33
وفرقة العمل التابعة جامعة الدول العربية، و ، )اإلنرتبول( العاملي للنمو األخضر، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

غري املشروع يف احليوانات والنباتات الربية،  لإلجتارتفاق لوساكا بشأن عمليات اإلنفاذ التعاونية املوجهة ال
املركز البيئي اإلقليمي ألوروبا الوسطى و الربنامج البيئي اإلقليمي احمليط ايهادئ، أمانة ، و يةمريكالدول األومنظمة 
 وبرنامج البيئة التعاوين جلنوب آسيا. واملركز البيئي اإلقليمي آلسيا الوسطى، والشرقية،

عدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الدورة بصفة  وعالوة على ذلك، حضر -32
 قائمة كاملة باملشاركني يف الدورة. UNEP/EA.1/INF/25 وترد يف الوثيقة. مراقب

 بيان السياسات للمدير التنفيذي - هاء
ي كان وراء تتبع املدير التنفيذي يف بيان السياسات العامة الذي ألقاه بدايات التعاون الدويل الذ -31

تأسيس األمم املتحدة، األمر الذي جيسد تصميم اإلنسانية على بناء مستقبل يعم فيه السالم من خالل التعاون 
وقد أخفقت اجملتمعات يف مناسبات عديدة يف أن ترقى إىل مستوى تطلعات األمم املتحدة،  .والرؤية املشرتكة

دامة والبيئة، اللتان مل تكونا يف أذهان واضعي ميثاق هي االست وها .ومع ذلك، ال تزال تلك التطلعات حية
األمم املتحدة، تتبوآن اآلن صدارة برنامج العمل الدويل، وذلك بفضل املؤمترات التارخيية اليت كانت قد بدأت يف 

األمم وقد صاغ املؤمتر األخري، مؤمتر  .طرح أسئلة صعبة حول كيفية تعايش البشر جنبا إىل جنب على األرض
، رؤية مجعية البيئة كمنرب ملعاجلة مثل هذه األسئلة، اليت أصبحت أكثر أمهية من أي تحدة للتنمية املستدامةامل

 .أصبح اإلنسان عاماًل حامساً يف مستقبل الكوكب حيث وقت مضى

إن خطة القرن احلادي والعشرين البيئية ال تركز على محاية البيئة فحسب، ومضى املدير التنفيذي قائال  -35
أيضًا على الفوارق االجتماعية الضخمة وأمناط التنمية غري املستدامة اليت كانت سببًا لألزمة البيئية، وكما بل 

ويف فرتة ما بعد ريو، فإن معاجلة البعد البيئي للتنمية  32املعتمدة يف ريو+ ثريتضح من القرارات بعيدة األ
 وية للجميع. املستدامة ليست شاغالً خيص األثرياء وحدهم، بل ضرورة حي

تسلَّم مجعية البيئة بأن البعد البيئي للتنمية املستدامة ليس أمرًا يهم اجملتمع البيئي وحده، فإهنا وإذ  -37
وبعد أن شكر  .تشكلت كمنتدى ينبغي أن يشارك فيه كل من لديهم مصلحة يف قضية ما ودور يف معاجلتها

، قال إن الدورة تنعقد يف لذين أتوا من مشارب واسعة التنوعا يف الدورة األوىل للجمعية املدير التنفيذي املشاركني
تعترب مبثابة حمّك  3245ألن مفاوضات اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام  حلظة حامسة بالنسبة لألمم املتحدة، نظراً 

 وتُتاح للمشاركني. لقدرهتا على حتويل نفسها حبيث تصبح أكثر صلة باملواطنني والدول األعضاء على حد سواء
يف الدورة األوىل فرصة فريدة لتحديد مسامهة البعد البيئي للتنمية املستدامة يف اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام 

، وإثبات أن األمر يتعلق باستخدام أفضل العلوم والسياسات، ليس فقط حلماية البيئة ولكن أيضاً لتوفري 3245
التصدي لإلجتار  وسيكون بوسع املشاركني أيضاً  .الناسالغذاء والطاقة والصحة وسبل العيش آلالف املاليني من 

وسبل العيش واالقتصادات واألمن يف كثري من البلدان  احلياة الربيةغري املشروع يف احلياة الربية، الذي يهدد 
واجملتمعات احمللية؛ وعلى التعامل مع اجلهاز القضائي وممارسي املهن القانونية األخرى، ومناقشة كيفية تعبئة 

 .املوارد الكبرية الالزمة لتمويل االقتصاد األخضر
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وفيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة للبيئة، فقد تواصلت أعماله الفنية حىت يف خضم اإلصالحات  -32
التقرير السنوي للربنامج لعام ومت تلخيص الكثري من هذا العمل يف  .32اإلدارية اليت متت استجابة لنتائج ريو+

-3243تقرير التقييم التجميعي للفرتة ، وكذلك يف 3242-3243الربنامج لفرتة السنتني وتقرير أداء  3242
نزيها ألداء برنامج األمم املتحدة للبيئة ويكشف عن كلٍّ من أوجه التقدم ومواطن  ، والذي يقدم تقييماً 3242

ية التخطيط واألداء وإعداد وقد استثمر الربنامج موارد كبرية جلعل عمل .القصور اليت يعمل الربنامج على عالجها
التقارير أكثر تفصيال وقائمة على النتائج، وذلك استجابة لطلب الدول األعضاء بأن تصبح منظمات األمم 
املتحدة أكثر توجها حنو حتقيق النتائج، وكان لزاماً على مجعية البيئة، بوصفها ايهيئة اإلدارية لألمم املتحدة للبيئة، 

د عمل الربنامج أيضا على حتسني كفاءته وحقق مكاسب إنتاجية غري عادية يف األمانة، وق. أن تتبين هذا النهج
وأثبتت  .5-وف 4-عن املساواة بني اجلنسني يف مجيع الوظائف، ما عدا يف الفئة الفنية من الرتبتني مد فضالً 

اليته ال لتوسيع نطاق و و  ،مواردهلزيادة يف ل اهذه اخلطوات أن الربنامج ال ينظر بأي حال من األحوال بعني الرض
 .مركزه ترفيع وأ

 البيانات العامة للمجموعات اإلقليمية - واو
عقب بيان السياسات الذي ألقاه املدير التنفيذي، أدىل ممثلو الدول األعضاء يف اجملموعات اإلقليمية  -38

 .ببيانات عامة عن بنود جدول أعمال الدورة احلالية

والصني إن املناقشات بشأن الُبعد البيئي  22 ـيابة عن جمموعة الوقال ممثل تايلند الذي تكلم بالن -37
للتنمية املستدامة واليت أجرهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة سوف متكن الوزراء من اختاذ مواقف أكثر استنارة بشأن 

تنمية ملا بعد يف املفاوضات بشأن جدول أعمال اليف آن واحد تباينة املمبادئ من قبيل املسؤوليات املشرتكة و 
، وأن النتائج ستحدد طريقًا لربنامج البيئة يف العمل احلاسم لوضع هنج متكامل للتنمية واإلدارة 3245عام 

وفيما يتعلق باملوضوع األخري، فإن الربنامج اخلاص الذي ستضعه اجلمعية . السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام بدعم تنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم يف 

املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة 
لزئبق، والنهج االسرتاتيجي الدولية، واتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا بشأن ا

وبعد أن أعرب دعمه لربنامج العمل وامليزانية . لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ينطوي على أمهية خاصة
، طالب مجيع الدول األعضاء بتقدمي املسامهات الطوعية الالزمة 3242-3247املقرتحني لفرتة السنتني 

مقرتحاً استخدام جدول إرشادي لتوجيه احلكومات بشأن نصيبها من  ملساعدة برنامج البيئة على حتقيق أهدافه،
العبء، واقرتح أن يضع برنامج العمل وامليزانية يف اعتباره املسامهات املخصصة لضمان مسايرة األنشطة ذات 

 . الصلة لألهداف االسرتاتيجية العامة للمنظمة

باجلهود احلالية لتعزيز املكاتب اإلقليمية  ورحب ممثل مصر، الذي تكلم بالنيابة عن الدول األفريقية، -22
ودون اإلقليمية، وطالب بتزويدها بالعدد الكايف من املوظفني وتعزيزها عن طريق توفري قدر أكرب من الرتابط 
والتأثري. وأضاف أن دور برنامج البيئة يف تعبئة املوارد البشرية واملالية يُعد حامساً، وجيب على مجعية األمم املتحدة 

-3247لبيئة أن تضمن التعبري بصورة كاملة عن هذه األولويات يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني ل
موضوعي اجلزء الرفيع املستوى، قال إن جدول أعمال التنمية ملا  املوضوع األول من بنيوفيما يتعلق ب .3242

ة، وجيب أن تقرتن أهداف التنمية جيب أن حتركه الدول األعضاء لضمان ملكيته اجلماعي 3245بعد عام 
املستدامة بآليات متويل مستقرة ومتوقعة ويسهل الوصول إليها، باإلضافة إىل نظم سليمة للرصد واإلبالغ، 

وفيما يتعلق باملوضوع الثاين، شدد على أمهية وضع اسرتاتيجية عاملية مشرتكة  .لضمان وفاء كل بلد بالتزاماته
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املشروع باألحياء الربية عن طريق القضاء على الطلب وتعزيز القوانني والسياسات مع ملواجهة جرمية االجتار غري 
وبالنسبة ملسألة سياسة إشراك أصحاب املصلحة، أعاد  .وسائل للردع وعقوبات وهنج عدم التسامح إطالقاً 

جهازًا فرعيًا من أجهزة تأكيد احلاجة إىل احرتام الطبيعة احلكومية الدولية لربنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وطالب باعتماد آلية تسمح مبشاركة منظمات غري حكومية من بلدان نامية يف 

وأخريًا أكد من جديد األمهية اليت يعلقها  .أعمال مجعية األمم املتحدة للبيئة، مع توفري الدعم املايل الضروري
 واختتم بيانه بتوجيه رسالة دعم بالنيابة عن االحتاد األفريقي .البيئة يف نريويبإقليمه على توحيد وظائف برنامج 

 الذي يعكف بالتزامن مع هذه الدورة على عقد أحدث اجتماع قمة له يف ماالبو. 

وقالت ممثلة كولومبيا، اليت تكلمت بالنيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، إنه من  -24
اصلة بذل اجلهود لتعزيز املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل املهم مو 

التنفيذ الفعال للمقررات اليت تتخذها املنتديات الرئيسية على املستويني اإلقليمي والوطين؛ وتتطلب هذه اجلهود 
وانتقلت إىل املسائل األخرى  .3242-3247 ختصيص موارد كافية يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني

املدرجة على جدول أعمال الدورة احلالية، فقالت إنه من الضروري ضمان أن يكون جدول أعمال التنمية ملا 
شاماًل من الناحية االجتماعية واالقتصادية، وأن يستند إىل مبادئ العدالة واملسؤوليات املشرتكة  3245بعد عام 

؛ وأن تتوافر لدى البلدان وسائل لتنفيذ االتفاقات الدولية بشأن البيئة والتنمية املستدامة، مبا يف وإن كانت متباينة
ذلك موارد مالية جديدة ومستقرة ومتوقعة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا؛ وتعزيز القدرات املؤسسية والتقنية 

تتفق مع البلدان النامية على قيادة اجلهود املبذولة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ وأن 
لوضع مناذج لالستهالك واإلنتاج املستدامني، واليت جيب على البلدان النامية بدورها املوافقة على االلتزام 

وينبغي توجيه اهتمام خاص، ضمن مجلة أمور، إىل حالة ضعف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وإدراجها يف .هبا
قشات؛ وإىل مدخالت ملشروع اتفاق عاملي بشأن تغري املناخ ُقدم إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف يف املنا

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وإىل احلق يف احلصول على املعلومات، واملشاركة يف سيادة 
 .ستدامةالقانون البيئي، وهي أمور حامسة بالنسبة لتعزيز التنمية امل

 .وأضافت أن بلدان إقليمها اقرتحت ترشيح السيد فرناندو لوغرس )أوروغواي( رئيساً للجنة اجلامعة -23

األعضاء، إنه على الرغم من اجلهود  هدولو وقال ممثل اليونان، الذي تكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب  -22
ني، ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي عمله اليت بُذلت منذ االجتماع املفتوح العضوية للجنة املمثلني الدائم

وقال إن اجملاالت اليت حتتاج إىل  .الستكمال مشاريع القرارات املقدمة لكي تعتمدها مجعية األمم املتحدة للبيئة
توجيه اهتمام خاص تتضمن قضايا احلوكمة، مثل النظام الداخلي وسياسة مشاركة أصحاب املصلحة، ودور 

للبيئة ضمن منظومة األمم املتحدة األوسع، ومسائل السياسات البيئية مثل العالقة بني  برنامج األمم املتحدة
العلوم والسياسة، واملواد الكيميائية والنفايات، والقمامة البحرية والتكيف القائم على النظام األيكولوجي، وجودة 

م برنامج البيئية بتسليط الضوء على دور وفيما يتعلق مبوضوعي اجلزء الرفيع املستوى، شدد على أمهية قيا .ايهواء
 .البيئية يف التنمية املستدامة، وبوصفه من عوامل التمكني للقضاء على الفقر وحتقيق النمو الشامل والرخاء

وأضاف أن برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه السلطة الرائدة لألمم املتحدة يف مسائل البيئة، جيب أن يستعد 
 .3245تنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  لدوره القيادي يف

وقال ممثل اليابان إن من املهم توجيه رسالة قوية من اجلزء الرفيع املستوى بأنه يلزم أن تتخذ مجيع  -21
وبعد أن رحب بإعداد مشاريع قرارات بشأن مجلة أمور من  .لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اتالبلدان إجراء

ائية، والنفايات، وتلوث ايهواء، حث املشاركني على العمل معًا لضمان إدارة عاملية مالئمة بينها املواد الكيمي
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وأعرب عن أسفه أيضًا لوفاة السيد ماتيو  .وإجراء ختفيضات يف االنبعاثات مبوجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
بيئة، ومنسق املراحل األوىل للمفاوضات غوب مؤخراً، مدير املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية التابع لربنامج ال

 .بشأن اتفاقية ميناماتا

واسرتعى ممثل اجلزائر، الذي تكلم بالنيابة عن جلنة التنسيق املشرتكة حلركة عدم االحنياز، االهتمام إىل  -25
طائفة من اإلعالنات اليت اعتمدت يف مناسبات خمتلفة تناولت كثريًا من البنود املدرجة على جدول أعمال 

، ‘‘بقاء األمور على حايها’’وأضاف أن االختبار الرئيسي لقدرة اجلمعية على االنتقال من موقف  .لدورة احلاليةا
سيتمثل يف املوافقة على ميزانية تستجيب ألولويات البلدان النامية، وخاصة يف أفريقيا، وتأكيد الضمانات بأن 

 .مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة سيبقى يف نريويب

ن بلده قد شارك لفرتة طويلة يف اجلهود املبذولة حلماية إعد بيانات اجملموعات اإلقليمية، قال ممثل وب -27
ميكن جتنبه إال عن طريق  إن تدهور البيئة الوقال البيئة، وزاد من مسامهاته املالية وغريها يف مثل هذه اجلهود، 

ئي جيب أن ينعكس بصورة مالئمة وتعطى له وأضاف أن الُبعد البي .بذل جهود يشارك فيها كل بلد وكل فرد
بدور أكرب يف تنسيق اجلهود برنامج األمم املتحدة للبيئة األولوية يف أهداف التنمية املستدامة، وجيب أن يقوم 

العاملية مع الدول األعضاء، وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، واجملتمع املدين، وخاصة يف جمال إدارة 
 .الكيميائية والنفايات املواد

وأعرب ممثل اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة عن ارتياحه ألن جدول أعمال الدورة األوىل  -22
جلمعية األمم املتحدة للبيئة تصدى للتحديات العاملية املتعلقة بسيادة القانون البيئي، وأهداف التنمية املستدامة، 

ألخشاب، قائاًل إنه من املهم ضمان اختاذ هنج قائم على احلقوق جتاه واالجتار غري املشروع باألحياء الربية وا
وقال . أعمال اجلمعية، وتوجيه اهتمام خاص إىل احتياجات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية املعرضة للتضرر

طريق العمل  إن التجربة أظهرت أن برنامج األمم املتحدة للبيئة ال ميكن أن حيقق نتائج إال يف نطاق واليته عن
يف شراكة مع اجملتمع املدين، والذي يتطلب سياسة راسخة وشاملة مبشاركة أصحاب املصلحة واعتماد نظام 

وأعرب عن قلقه العميق ملا وصفه مبخاطرة الرجوع عن املمارسات اجليدة اليت عرب عنها قرار  .داخلي مالئم
لرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، ضمن أمور اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإنشاء املنتدى السياسي ا

أخرى، وما وصفه بأنه أوجه قصور خطرية يف سياسة برنامج األمم املتحدة للبيئة للحصول على معلومات بشأن 
 .أسباب الرفض، وافتقار جملس الطعون إىل االستقالل، وعدم املساءلة يف صنع القرار

 لدائمينتقرير رئيس لجنة الممثلين ا - زاي
قدم السيد سونو م. سومارنو )إندونيسيا( رئيس جلنة املمثلني الدائمني تقريرًا عن األعمال التحضريية  -28

ه اهتمام خاص إىل هيكل الدورة قد ُوجِّ و  .جلمعية األمم املتحدة للبيئة اليت قامت هبا اللجنة للدورة األوىل
اخلي للجمعية؛ وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف وتنظيمها؛ وإىل التعديالت اليت أُدخلت على النظام الد

وفيما يتعلق . .UNEP/EA.1/L.1عشر الواردة يف الوثيقة  االثينأعمال برنامج البيئة، وإىل مشاريع القرارات 
باملسألة األخرية، أوصت اللجنة بتجميع القرارات والنظر فيها بطريقة اسرتاتيجية، ويهذا قررت تقدميها على 

. وعالوة على ذلك، شاركت يف عملية غري رمسية ملناقشة نطاق ، حيثما أمكن ذلكرار جامعشكل مشروع ق
يهذه الوثيقة على مجيع املندوبني، ‘‘ مسودة أوىل’’وقد مت تعميم  .الوثيقة اخلتامية احملتملة، وشكلها ومضموهنا

ملكتب ملخص للعملية غري وقد أحيل إىل ا .واجملموعات اإلقليمية ومنظمات التكامل االقتصادي والسياسي
 .الرمسية بشأن املسودة األولية
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 عمل اللجنة الجامعة - حاء
، للنظر يف بنود 3241حزيران/يونيه  32إىل  32، يف الفرتة من اتجلس7عقدت اللجنة اجلامعة  -27

ونيه، قدم حزيران/ي 32وخالل اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة، بعد ظهر يوم  .جدول األعمال احملالة إليها
ذا يه الثالثويرد التقرير بشأن حمضر أعمال اللجنة يف املرفق  عن نتائج عمل اللجنة. رئيس اللجنة اجلامعة تقريراً 

 .ضراحمل

 من جدول األعمال( 3وثائق تفويض الممثلين )البند  - ثالثاا 
 452الرئيس أن  حزيران/يونيه، أبلغ 32يف اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة، بعد ظهر اجلمعة  -12

 كانت ممثلة يف اجللسة احلالية. ووفقاً   عضواً  472من بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها دولة 
من النظام الداخلي، كان املكتب قد نظر يف وثائق ممثلي هذه الدول األعضاء ووجد أهنا  42من البند  3للفقرة 

 .وثائق التفويض مكتبتقرير ة البيئجتمعية  اعتمدوسليمة ووفق األصول. 

 من جدول األعمال( 4تعديالت النظام الداخلي )البند  - رابعاا 
 ، من هذا احملضر، أنشأت مجعية البيئة يف جلستها العامة األوىل فريقاً ‘‘ج-ثانيا’’كما ورد يف الفرع  -14

أصحاب املصلحة. ويف  ملناقشة التعديالت املقرتحة على النظام الداخلي والسياسة املتعلقة بإشراك عامالً 
عن عمل الفريق.  حزيران/يونيه، قدمت رئيسة الفريق العامل تقريراً  32جلستها العامة السادسة بعد ظهر اجلمعة 

وقالت إن الفريق توصل إىل اتفاق بشأن التعديالت املدخلة على النظام الداخلي بيد أهنا مل تستكمل السياسة 
يتم التوصل بعد إىل اتفاق بشأن معايري التفويض وعملية التفويض. وبناء املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة. ومل 

بشأن مشروع السياسة خالل الفرتة املمتدة  املشاوراتعلى اقرتاح منها، وافقت مجعية البيئة على إجراء املزيد من 
ن النظر يف سياسة حىت الدورة الثانية جلمعية البيئة، وأن يُدرج ضمن جدول أعمال تلك الدورة إجراء املزيد م

يقضي بتعديل النظام  الذي 4/3 قرارالمجعية البيئة يف أعقاب ذلك  واعتمدتإشراك أصحاب املصلحة. 
 الداخلي للجمعية على حنو ما وافق عليه الفريق العامل.

 من جدول األعمال 11و 9و 7و 6و 5البنود  -خامساا 
متابعة وتنفيذ نتائج ) 7(، والسياسات العامةقضايا  ) 5نظرت اللجنة اجلامعة يف بنود جدول األعمال  -13

مؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، ال سيما مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واالجتماعات 
امليزانية وبرنامج العمل لفرتة السنتني ) 2(، واحلكومية الدولية الرئيسية ذات األمهية جلمعية األمم املتحدة للبيئة

جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد ) 7(، و، وصندوق البيئة ومسائل امليزانية األخرى3247-3242
(. ويف جلستها العامة السادسة بعد ظهر مسائل أخرى) 42(، واملتحدة للبيئة ألمماالدورات املقبلة جلمعية 

ويرد التقرير بشأن حمضر اللجنة.  عن نتيجة عمل حزيران/يونيه، قدم رئيس اللجنة اجلامعة تقريراً  32اجلمعة 
 .هبذا احملضر ثالثأعمال اللجنة يف املرفق ال

 من جدول األعمال( 8الجزء الرفيع المستوى )البند  - سادساا 
 37اختذت اجللسات العامة الثانية إىل السادسة، املعقودة يف صباح وبعد ظهر ومساء يوم  -12

من جدول  8نيه، شكل جزء رفيع املستوى يف إطار البند حزيران/يو  32حزيران/يونيه وصباح وبعد ظهر يوم 
حول  تفاعلياً  ضمنت حواراً األعمال. واشتمل اجلزء الرفيع املستوى على مراسم افتتاح وجلسات وزارية عامة ت
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، مبا يف ذلك االستهالك 3245أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام ’’موضوعي 
 .‘‘غري املشروع باألحياء الربية اإلجتار’’ و، ‘‘نيواإلنتاج املستدام

 الفتتاح - ألف
حزيران/يونيه، السيدة أويون  37من يوم  42/32افتتحت اجلزء الرفيع املستوى، يف الساعة  -11

ُقدمت مالحظات افتتاحية من كبار  وخالل مراسم االفتتاح، .ساجناسورين، )منغوليا(، رئيسة مجعية البيئة
وبعد . مع غريهم من املمثلني رفيعي املستوى اللتقاط صورة مجاعية تذكارية ن اصطفوا الحقاً الشخصيات، الذي

 تقدمي عمل موسيقي من املوسيقار السنغايل املرموق السيد بابا مال، قدم السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي
هم من املمثلني رفيعي املستوى  مث ألقى الوزراء وغري  .عن حالة البيئة والتفاعل بني العلوم والسياسات عرضاً 

 .كلمات

 المالحظات الفتتاحية - 1

؛ واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ ورئيس اجلمعية أويونأديل بكلمات كل من السيدة  -15
 ا.العامة، السيد جون آش؛ ومسو اأِلمري ألربت الثاين أمري موناكو؛ والسيد أوهورو كينياتا، رئيس مجهورية كيني

على جائزة  ةاحلائز  ،وانغاري ماثاي ةالراحل ةوقالت السيدة ساجناسورين، بعد أن أثنت على الربوفيسور  -17
 ، إن إنشاء مجعية البيئة حدث تارخيي لربنامجعاماً  12وعلى كينيا الستضافتها برنامج البيئة ألكثر من  ،نوبل

ال تنفك يواجه حتديات قالت إن العامل و  .لبيئي العامليوللتنمية املستدامة وجلدول األعمال ا األمم املتحدة للبيئة،
من أن  بأن احلفاظ على البيئة ميكن أن يتيح النمو بدالً  متزايداً  ، مثل تغري املناخ، ولكن هناك إدراكاً تزداد تعقيداً 

نون ال ميكن أن تنمو االقتصادات واجملتمعات وتزدهر يف حدود إمكانيات هذا الكوكب دون سيادة القا. و يعرقله
حاسم األمهية يف  وتؤدي البيئة دوراً . البيئي واالقتصاد األخضر، مبا يف ذلك االستهالك واإلنتاج املستدامان

بايهواء النقي أن ينقذ الكثريين من املوت  ومن شأن متتع مدنناً  .صون وحتسني صحة الناس والنظم اإليكولوجية
املستوى فرصة للمسامهة يف ذلك بالتداول حول قضايا هامة ميثل اجلزء الرفيع . و واملرض، وأن يقتصد املال أيضاً 

، واإلجتار غري املشروع باحليوانات 3245مثل أهداف التنمية املستدامة، وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام 
وينبغي معاجلة اجلرائم البيئية باحلفاظ على الزخم السياسي، ودعم اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة . الربية

ويتوىل برنامج األمم املتحدة الريادة يف العمل الرامي إىل املساعدة على تعريف .اإلجتار غري املشروع، وزيادة الوعي
وقد حان . باعتباره أداة هامة ملعاجلة التنمية املستدامة 32االقتصاد األخضر، الذي مت االعرتاف يف مؤمتر ريو +

 .الوقت اآلن لتنفيذ هذه السياسات

وقد عاىن شعبه، املندمج مع العامل  .إن لوطنها منغوليا تاريخ طويل وغين من البداوة ومضت قائلة -12
. الطبيعي، من تأثري غري متناسب لتغري املناخ والتصحر وتدهور املراعي وذوبان اجلليد، األمر الذي يهدد وجوده

القتصادية لتحقيق نتائج وميكن التصدي يهذه التحديات اجلسام باجلمع بني الفرص البيئية واالجتماعية وا
ويلزم أن يراعي جدول أعمال التنمية وأهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام  .متعاضدة من التنمية املستدامة

مجيع الشواغل، مع طموح عاملي ومسؤوليات مشرتكة ولكن متباينة، ومع االعرتاف بالظروف اخلاصة  3245
التوقعات، وأعربت عن أملها يف أن  رفعت مستوىألمم املتحدة للبيئة وقالت إن الدورة األوىل جلمعية ا .لكل بلد

 .تساعد نتائجها على تعزيز برنامج األمم املتحدة بوصفه السلطة الرائدة اليت تضع جدول األعمال البيئي العاملي
ن شأن العمل معاً وم. وتتحمل مجعية البيئة مسؤولية كبرية عن تعزيز التنمية املستدامة لألجيال احلالية واملقبلة

 .هبدف مشرتك أن يساعد مجعية البيئة على الوفاء هبذه التوقعات



UNEP/EA.1/10 

13 

وأعرب املدير التنفيذي عن اعتزازه بالرتحيب بالرئيس كينياتا يف برنامج البيئة، الذي منا من بدايات  -18
ئة ورفع مستواه، برنامج البي 32وقد عزز مؤمتر ريو +. ألمم املتحدةا وكالة رئيسية من وكاالتمتواضعة ليصبح 

البعد البيئي للتنمية املستدامة ورفع مستواه، وأعطى الفرصة جلميع الدول  وليس ذلك فحسب، بل عزز أيضاً 
وأعرب عن شكره للسيد آش على  .األعضاء يف األمم املتحدة لإلدالء بآرائها يف مجعية األمم املتحدة للبيئة

 .للحماية العصرية للبيئة ثابت لربنامج البيئة وميثل جتسيداً  ناصرم مشاركته يف الدورة احلالية، قائاًل إن السيد آش

من حيث عضويتها، وأساليب عملها، وإحساس الدول  تارخيياً  إن مجعية البيئة متثل حدثاً  وأضاف قائالً  -17
 .األعضاء بالغرض منها، واملشاركة النشطة فيها من جانب اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة الرئيسيني

، مثل أعضاء رئيسياً  جلهات أخرى تؤدي دوراً  كل دورهتا األوىل لقاًء ليس فقط لألوساط البيئية بل أيضاً وتش
مث سلط الضوء على تركيز الدورة على مكافحة  .املهنة القانونية املشاركني يف الندوة اخلاصة بسيادة القانون البيئي

نيا، وأهداف التنمية املستدامة، وجدول كيأولوية عريقة ل اإلجتار غري املشروع باألحياء الربية، اليت متثل أيضاً 
آخر هو  رئيسياً  وقال إن هناك موضوعاً . ، واالستهالك واإلنتاج املستدامني3245أعمال التنمية ملا بعد عام 

حشد التمويل الالزم لالنتقال الطموح إىل االقتصاد األخضر، وكل هذه مواضيع رئيسية ستبدي مجعية البيئة 
على مدى اليومني القادمني، سيتم التفاوض حول ما يقرب من إنه  استطرد قائالً و  .وتقدم مسامهتها فيها رأيها
 . ماليني حالة وفاة مبكرة كل عام 2 يف سببتبشأن تلوث ايهواء، الذي ي قرار، منها قراراً  47

قضاها برنامج البيئة اليت  عاماً  13 رحلة الـواختتم كالمه بتوجيه الشكر إىل رئيس كينيا وشعبها على  -52
ال ينفصم بوجود برنامج البيئة يف   رتبط ارتباطاً ت وهي رحلة 4723واليت متثل تاريخ البيئة منذ عام  -يف كينيا

 .إىل املستقبل وقال إن برنامج البيئة يعتز بذلك التاريخ وملتزم باملضي به قدماً  .كينيا

 .منفصلتنيمسألتني كما لو كانتا تربان  نمية تعالبيئة والت كانت  ولوقت طويل جداً وقال السيد آش إنه  -54
أضاف إنه يأمل أن يبث وجود مدير برنامج األمم املتحدة للتنمية رسالة واضحة بأن هذا التقسيم اصطناعي 

وتعمل  وأعرب عن أمله يف أن تصبح الركائز الثالث للتنمية املستدامة سليمة قريباً  .ينبغي أن يظل موجوداً  وال
كان تعزيز القدرات املؤسسية الالزمة للتنمية   32حد القرارات اليت صدرت من مؤمتر ريو +وذكر أن أ .معاً 

وعلى اجلمعية اآلن  عضوية جملس إدارة برنامج البيئة، إضفاء البعد العاملي على املستدامة، مبا يف ذلك من خالل
فيه جدول أعمال واحد أن تستفيد من هذه الفرصة ببث رسالة واضحة مفادها أهنا ختطط ملستقبل يوجد 

من التطورات، وقدم  عدداً  وقال إن عملية ريو حركت أيضاً . للتنمية يف األمم املتحدة، وهو التنمية املستدامة
 سيكتمل قريباً  ذيصوغ أهداف التنمية املستدامة، ال شكره لرئيس مجهورية كينيا ووفده يف نيويورك على رعايتهم

 .األمم املتحدةكينيا لدى املمثل الدائم لحتت قيادة 

من جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  إن الكثري مما ستتناوله مجعية البيئة يشكل جزءاً  واستطرد قائالً  -53
، وقال إنه دعا اجلمعية العامة إىل جعل جدول أعمال املذكور موضوع دورة الثامنة والستني، مبا أدى إىل 3245

هذا سيتطلب وجود عدة عناصر، وأعرب عن سروره من وأضاف قائاًل إن . 3245اعتماده يف أيلول/سبتمرب 
ذكر أن أحد العناصر األساسية . أن مجعية البيئة ستبدأ خالل دورهتا احلالية يف تقدمي مسامهتها يف هذه العملية

هو إعداد تقرير جتميعي من األمني العام سُيستخدم كأساس للمفاوضات حول جدول أعمال التنمية ملا بعد 
ل إن التقرير سيستند إىل العديد من املسامهات، وحث مجعية البيئة على االستفادة من الفرصة وقا. 3245عام 

 .يف التقرير يف االعتبار كما ينبغينتائجها  أن تؤخذالتارخيية اليت تتيحها الدورة احلالية لضمان 
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والبيئة يف  وحتدث صاحب السمو األمري ألربت الثاين بصفته رئيس دولة وبصفته رئيس جلنة الرياضة -52
لتمكني املرأة وللبيئة وللسالم، ة نصري  اوانغاري ماثاي باعتباره ةالراحل ةاللجنة األوملبية الدولية، فأشاد بالربوفيسور 

 .شريكه يف رعاية محلة برنامج البيئة لغرس مليار شجرة اوبصفته

يعية لكوكب األرض، وقال إن الدورة احلالية فرصة الختاذ خطوة هامة يف محاية وصون املوارد الطب -51
فرصة  وهي أيضاً  .، والتخفيف من حدة أثر التنمية غري املنضبطة‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’وإرساء أسس 

لتعجيل التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإبراز الدور األساسي للبيئة يف جدول أعمال التنمية ملا بعد 
 .3245عام 

جتار غري املشروع باألنواع الربية والبحرية يهدد اجملتمعات احمللية، ويقّوض النظم إن اإل وتابع كالمه قائالً  -55
اإليكولوجية، ويدعم الشبكات اإلجرامية واإلرهابية، ويغذي الفساد، ويعّرض من يكافحون الصيد غري املشروع 

ولوجي وحبماية النباتات وذكر أن حكومته ومؤسسته ملتزمتان مبحاربة اجلرائم املرتكبة ضد التنوع البي، للخطر
يف  واحليوانات من خالل دعم االتفاقيات ذات الصلة وتقدمي املساعدة إىل احلكومات واملنظمات غري احلكومية

 .وأشاد بربنامج البيئة لدفاعه العايل الصوت والناجح عن البيئة على مدى السنوات األربعني املاضية .هذا الصدد

وينعكس هدف التنمية  .متأصل يف األساس الفلسفي للحركة األوملبية واستطرد قائال إن احرتام البيئة -57
باملبادئ األساسية املتمثلة يف  جمدَّداً  االجتماعية واالقتصادية يف أهداف التنمية املستدامة، اليت تشكل التزاماً 

جمملها، مصلحة مباشرة يف االستدامة والغرض املشرتك والقيم املشرتكة للجنة األوملبية الدولية، واحلركة األوملبية يف 
 .القضايا البيئية، وهي تستخدم انتشارها العاملي لدعم التنمية املستدامة وتقليل األثر البيئي لألحداث الرياضية

وقد أصبحت أوجه التقدم يف إعادة التدوير، وتصميم املباين، وإدارة النفايات واملياه، وعمليات التشييد، وسائر 
 .ة دائمة يف دورة األلعاب األوملبية، تشجِّع اآلخرين على توسيع حدود التنمية املستدامةاالبتكارات اخلضراء، مس

سنة منذ اتفاق اللجنة األوملبية الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  32إنه قد مضت  واستطرد قائالً  -52
خرى املماثلة مع املدن على التعاون يف مشاريع تشجع على االستدامة البيئية، وتواصلت شراكات الربامج األ

مناقشات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الكفاءة يف  3232وتضمنت مبادرة برنامج عمل عام  .األوملبية املضيفة
جمال دعم االستدامة. وأضاف أن اللجنة ملتزمة بالعمل مع األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة لكفالة 

داف التنمية املستدامة، من خالل تدابري مثل بناء مدن شاملة أن تضطلع الرياضة بدور هام يف مساندة أه
للجميع وآمنة ومستدامة، وتشجيع النشاط البدين واحلياة املعافاة للجميع، وتوفري فرص متساوية للتعلم مدى 

لتعزيز  إن الرياضة ميكن أن تكون مبثابة أداة شاملة واستطرد قائالً  .احلياة عن طريق الرتبية البدنية جيدة النوعية
املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، ومنع النزاعات وبناء السالم، كما ميكنها أن تعمل على تعبئة 
اجملتمعات احمللية من خالل إشراك الشباب، وجتسري الفوارق الثقافية والرتويج ملناهضة العنف واالحرتام املتبادل 

 ألوملبية الدولية ملتزمة خبدمة مصاحل الكوكب لألجيال القادمة. إن اللجنة ا واختتم حديثه قائالً  .والصداقة
ورحب الرئيس كينياتا يف مالحظاته باملمثلني يف كينيا وأعرب عن سعادته باملشاركة يف هذه الدورة  -58

يؤكد على تصميم زعماء العامل على التصدي  تارخيياً  األوىل جلمعية البيئة لألمم املتحدة اليت تشكل حدثاً 
وكان من بني إجنازات ها املؤمتر االتفاق على أن يقوم برنامج األمم املتحدة  .ت البيئية اليت تواجه العاملللتحديا

للبيئة بدور رائد يف املسائل البيئية. ومجعية البيئة هي مثرة ذلك القرار الذي جاء يف وقته املناسب. وأضاف 
يق النمو االقتصادي مبعزل عن البيئة سوف يكبد اجملتمع بأن السعي إىل حتق إن هناك إدراكاً  الرئيس كينياتا قائالً 
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تكاليف عالية وأنه، يف عامل يسوده السالم والعدالة، يعتمد النمو على حتقيق التوازن بني الركائز االقتصادية 
 .واالجتماعية والبيئية للتنمية

هالك واإلنتاج للتصدي وفيما يتصل باملعدل السريع للتحضر، شدد على احلاجة إىل تغيري أمناط االست  -57
وينبغي التصدي يهذه التحيات جمتمعة بروح من . لتحديات االستدامة وتعزيز إدارة الفضاءات احلضرية واملدن

وحث الوزراء على إظهار دعمهم للتنمية املستدامة . جانريو دي التضامن على غرار تلك اليت رأيناها يف ريو
 .بإيالء االعتبار الالزم للمسائل البيئية 3245ا بعد عندما يبدأون العمل يف اخلطة اإلمنائية مل

كما أوجز خطط  وشدد الرئيس كينياتا على أمهية محاية احلياة الربية واحلفاظ عليها بالنسبة لكينيا،  -72
بلده يف جمال حماربة الفقر وعدم املساواة، ومساعيه لكي يصبح دولة تنتمي إىل جمموعة الدول ذات الدخل 

إن هذه اخلطط طموحة ألن الفرص املتاحة مل يسبق يها  ، قائالً 3222التصنيع حبدود عام  املتوسط وحديثة
مثيل؛ إذ إنه مل يسبق للتكنولوجيا ورأس املال والطلب على السلع واخلدمات أن حظيت بتوزيع على هذا النطاق 

ناتج احمللي على الصعيد يف املائة من ال 72نسبة  3222وتنبأ بأن العامل النامي سيمثل حبلول عام  .الواسع
العاملي. وسيتم استكمال التجارة مع شركاء كينيا التقليديني بتبادالت جديدة مع االقتصادات الناشئة مع بلدان 

للتجارة واخلدمات  رائداً  أفريقياً  احمليط ايهندي وأمريكا الالتينية بالتأسيس على موقعها احلايل بوصفها مركزاً 
ومبوجب دستور كينيا، . باالستثمار يف القدرة التنافسية واحلوافز املتاحة للمنتجني وتقوم كينيا أيضاً  .واالبتكار

وعليه فإن الدولة تتخذ  .من الناحية البيئية وأن ترافقه إدارة حصيفة للموارد ينبغي أن يكون هذا التطور جمدياً 
األبراج املائية الوطنية خطوات ملموسة لتخضري االقتصاد حيدوها يف ذلك أمل طموح وبرنامج إلعادة تأهيل 

جتاه الصيد غري املشروع  صارماً  وتتخذ كينيا كذلك موقفاً  .اخلمسة وعملية التشجري على صعيد البلد بأكمله
واإلجتار غري املشروع باألحياء الربية ومنتجات احلياة الربية من خالل اختاذ تدابري قوية ملكافحة الصيد غري 

وتنفيذها، باإلضافة إىل العزم على ضمان بقاء األنواع الرئيسية  ختصصاً املشروع وسن تشريعات أكثر صرامة و 
وشدد على أنه ال ميكن ألي بلد مبفرده هزمية اإلجتار غري املشروع باألحياء الربية وعلى  .مثل الفيل ووحيد القرن

 عن ارتياحه ألن وأعرب بالتايل .مشرتكة أن الطلب العاملي القوي واإلجتار املستمر بال رمحة يقتضيان جهوداً 
احلوار الرفيع املستوى سوف سيتصدى يهذه املسألة وحث املمثلني على اعتماد مقررات من شأهنا أن حتسِّن 

لتلبية الطلب، مبا يكفل محاية رفاه اجملتمعات احمللية اليت تعيش  وتضافراً  الفهم وتفضي إىل إجراءات أكثر تركيزاً 
 بالقرب من حظائر احلياة الربية.

شارة إىل التزامات اجملتمع الدويل السابقة، شجع الرئيس كينياتا مجعية البيئة على إعادة تأكيد وباإل  -74
، وأن 3245وعلى االهتمام بالبيئة يف سياق التنمية املستدامة واخلطة اإلمنائية ملا بعد عام ريو دي جانريو روح 

زز مكانة اجلمعية ويعلن للعامل أن التنمية ومن شأن إصدار إعالن عن البيئة أن يع .تستند إىل هذه االلتزامات
وخالل احلوارات الوزارية ستكون اجلمعية يف  .قابلة للتحقيق بالفعل ‘‘ريو’’املستدامة اليت شدد عليها مؤمتر 

واختتم حديثه بإعادة التأكيد على . وضع يؤهلها إلظهار ريادهتا الستكمال العمل اجلاري يف األماكن األخرى
املثل العليا لربنامج األم املتحدة للبيئة وتعهد بأن يدعم بلُده حتقيق هذه املثل العليا على أرض التزام كينيا ب

 .الواقع
 كلمة المدير التنفيذي - 2

أكد املدير التنفيذي، يف العرض الذي قدمه عن حالة البيئة والعالقة بني العلم والسياسات العامة، أنه  -73
فبالرغم  .ل فإن احلالة يف بعض اجملاالت خطرية أكثر من أي وقت مضىيف الوقت الذي توجد فيه دواع للتفاؤ 
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من اجلهود املبذولة حىت اآلن، أخفقت اإلدارة اجلماعية ملوارد العامل يف تنفيذ االلتزامات املتفق عليها يف خمتلف 
مليون هكتار  232 باليني نسمة كما أن هناك حوايل 2فقد ارتفع عدد سكان العامل إىل حنو  .املنتديات العاملية

وذلك ملواجهة الطلب املتنامي على  3252من املناطق العشبية الطبيعية والغابات املهددة بالضياع حبلول عام 
يف املائة من األراضي الزراعية على صعيد العامل وما بني  32وباإلضافة إىل ذلك فإن . الغذاء واأللياف والوقود

ويف اجلانب  .صيل تضررت من التصحر والعواصف الرتابية والفيضاناتماليني هكتار من أراضي احملا 5إىل  3
من خالل ختفيضات ميكن  3252مليون هكتار ميكن إنقاذها حبلول عام  252 ـاملشرق هناك ما يقدر ب

حتقيقها يف جمال الغذاء املهدر والضائع وفك االرتباط بني الوقود احليوي وأسواق الغذاء، وحتسني احلمية الغذائية 
تعزيز إدارة األراضي وإعادة تأهيل األراضي املتدهورة واملبادرات من قبيل اخلطط الرامية إىل تشجري مناطق و 

. ‘‘احلبوب ألغراض التخضري’’شاسعة من األراضي الزراعية املنخفضة اإلنتاجية والقاحلة يف إطار سياسة الصني 
عي مشمول باحلماية القانونية من خالل احلظائر يف املائة من الغطاء النبايت الطبي 12ن عالوًة على ذلك فإ

فردات اخلاصة بالسكان األصليني، األمر الذي كانت له آثار إجيابية على التنوع البيولوجي على الرغم من أن 
َ
وامل

 .يف املائة من ربع أراضي العامل ونصف مناطقها البحرية 5تغطي سوى أقل من  هذه احلماية ال
ري املناخ، قال املدير التنفيذي أن درجات احلرارة السطحية ارتفعت يف بعض وفيما يتعلق مبوضوع تغ  -72

٪ درجة مئوية، ومحوضة احمليطات آخذة يف االرتفاع، كما أن مركبات الكربون 3،5أجزاء من العامل بنسبة 
ا يتعلق بتلك ُمضيفًا فيم .٪ سنوياً 45-42ايهيدروفلورية اليت ترفع بشدة درجة حرارة الغالف اجلوي تزداد بنسبة 

األخرية أن اإلخفاق يف خفض إنتاج مركبات الكربون ايهيدروفلورية قد يُؤدي إىل تراكم مليارات األطنان من 
، وارتفاع التكاليف، واملزيد من التقيد بايهياكل األساسية اليت تركز بكثافة على ‘‘ضفاف النفايات الركامية’’

، وتدهور قدرة حتمل الشعوب القسوة هر املناخية شديدةالكربون، وزيادة احتمال تعرض اإلنسان للظوا
وأشار إىل أن تضافر العمل املوحد يف إطار اسرتاتيجيات شاملة للتنمية  .واالقتصادات والنظم اإليكولوجية

املستدامة أمر يتسم بأمهية بالغة، السيما بالنسبة للمجموعات السكانية الفقرية والضعيفة يف الدول اجلزرية 
 .النامية املتضررة على حنو غري متناسب بسبب ارتفاع مستويات البحار الصغرية

مثة مسألة أخرى تقتضي الضرورة امللحة أن نوليها االهتمام وهي تلك إن  واستطرد املدير التنفيذي قائالً  -71
ألكرب من اليت وصفها املدير التنفيذي مبشكلة احلطام البحري املعقدة واملتعددة القطاعات اليت جنمت يف جزئها ا

أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة وسوء إدارة النفايات، مما تسبب يف إطالق امللوثات اخلطرة يف البيئات 
وأشار إىل أن املبادرات األخرية ملعاجلة هذه املشكلة اشتملت على استخدام نظام يعمل ، البحرية والساحلية

 .تيك البحرية إىل الشاطئ، ابتكره مهندس هولندي شاببالطاقة البحرية والشمسية لنقل نفايات البالس

قال إن بيئات العيش والعمل غري  ،وفيما يتعلق مبوضوع حاالت الوفاة واملرض ذات الصلة بالبيئة -75
يف املائة من املياه  72الصحية ُتسبب ما يقرب من ربع حاالت األمراض والوفيات؛ وأن نسبة تصل إىل 

مليون  3،5ة تتدفق من دون معاجلة يف األهنار والبحريات واملناطق الساحلية؛ وأن حنو املستعملة يف البلدان النامي
وذكر أن تلوث ايهواء هو من أكرب املخاطر البيئية على الصحة، . شخص ال يزالون يفتقرون إىل الصرف الصحي

الناجم من وسائل مليون حالة وفاة مبكرة كل عام، فضاًل عن التلوث يف ايهواء الطلق  1.2حيث يتسبب يف 
والوضع خطري بشكل . وفاة مليون حالة 2،2النقل، وإنتاج الطاقة واألنشطة الصناعية واملسؤول عن حدوث 

خاص يف البلدان النامية حيث ال يزال ما يقرب من ثالثة مليارات شخص يستخدمون الوقود الصلب ويشعلون 
 .احلرائق يف ايهواء الطلق ألغراض الطهي والتدفئة
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إن من اجملاالت الرئيسية األخرى املثرية للقلق تلك املستويات اليت ال ميكن حتملها من استهالك وقال  -77
الطاقة وكثرة انبعاثات الكربون واستهالك املوارد الطبيعية يف املدن، اليت تضم حوايل نصف سكان العامل، جنباً 

بيد أن هناك إمكانية كبرية  .ملوارد الطبيعيةإىل جنب مع االعتماد الكبري لالقتصادات الناشئة واملتعافية على ا
يف كفاءة استخدام الطاقة واملوارد يف مجيع القطاعات، مبا يف ذلك البناء، والزراعة  إلدخال حتسينات جمدية جتارياً 

فيمكن يهذه التقنيات خفض الزيادة  .والنقل والصناعة، من خالل االبتكار واستخدام تكنولوجيات فك االرتباط
 2.2سنة، وحتقيق وفورات يف املوارد تصل إىل  43لب السنوي على الطاقة يف البلدان النامية يف غضون يف الط

ونظرًا لتزايد ندرة وارتفاع أسعار بعض املعادن اخلاصة، ينبغي أن يُؤخذ  .3222حىت عام  تريليون دوالر سنوياً 
وغريها من املعدات  والةتصميم ايهواتف اجليف االعتبار إعادة تدويرها عند انتهاء عمرها االفرتاضي يف جمال 

ويف الوقت نفسه، لفت إىل أن مسألة امتصاص الكربون من خالل مبادرات التمويل مثل املبادرة  .اإللكرتونية
جتتذب اهتمامًا متزايداً،   يف البلدان النامية املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

 482فوائد سنوية تبلغ  درد من إزالة الغابات يف منطقة األمازون يف الربازيل، على سبيل املثال، يُ كما أن احل
 .مليار دوالر

نظام احملاسبة اتباع وقال إن من األمهية البالغة إدراج األصول الطبيعية يف احلسابات الوطنية من خالل  -72
ى السياسات اليت تساعد على دعم وتعزيز األصول ، وكذلك الرتكيز علعلى سبيل املثال البيئية واالقتصادية

وذكر أن أول خريطة عاملية ألصول النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية مت توفريها يف منصة إدارة  .الطبيعية
املعارف التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مما مينح البلدان خط أساس لرصد التغريات اليت حتدث يف حالة 

وذكر أن تقاسم اجلهود واملعلومات من خالل السياسات اليت تعزز إتاحة االطالع من شأنه أن ُيساعد  .أصويها
الذي ميكن استخدامه لدعم أهداف التنمية املستدامة ومساعدة القادة  ‘‘كومنولث املعرفة’’على بناء وتشكيل 

 .السياسيني واالجتماعيني يف إشرافهم على رأس املال الطبيعي يف العامل

 المستوى ين رفيعيبيانات الُممثل - 3

يف احلوار الذي أعقب ذلك شكر عدد من املمثلني املدير التنفيذي لدوره القيادي يف املساعدة على  -78
وضع قضايا البيئة يف صدارة خطة التنمية الدولية، وكان هناك اتفاق عام على أمهية القضايا اليت سلط عليها 

ن املتحدثني عن وجهات نظرهم بشأن الدور الذي ينبغي أن يقوم به برنامج وأعرب العديد م. الضوء يف بيانه
األمم املتحدة للبيئة يف ضمان إيالء االهتمام الواجب للركيزة البيئية للتنمية املستدامة وتعزيز اإلدارة الدولية للبيئة 

( يف 32ريو+)ة اخلتامية ملؤمتر من الوثيق 88وأبرز عدد منهم األمهية املركزية للفقرة  ة.يف إطار األمم املتحد
وقال أحد املمثلني أن على  .ضمان أن يلعب تدعيم برنامج األمم املتحدة للبيئة دورًا حموريًا يف هذا الصدد

برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعمل على ضمان إعطاء الفرصة جلميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك من 
وأكثر  ن القطاعات، للمسامهة يف وضع خطة للبيئة تكون أوسع نطاقاً اجملتمع املدين، والصناعة وغريها م

وَشدد العديد من املمثلني على أمهية الصالت املشرتكة بني العلم والسياسات يف تزويد صانعي السياسات .مشوالً 
جهود أكرب وقال أحد املمثلني أنه ينبغي بذل . باملشورة التطلعية استنادًا على البحث العلمي السليم واملعرفة

 .لتحسني عملية صنع القرار القائم على األدلة، مبا يف ذلك من خالل حتسني االستفادة من الفرق العلمية
وأعرب عدد من املمثلني عن امتناهنم لتعزيز التواجد اإلقليمي لربنامج البيئة، والذي من شأنه أن ُيساعد برنامج 

باسم جمموعة من  ى أرض الواقع، مع أن أحد املمثلني، متحدثاً األمم املتحدة للبيئة على تنفيذ برنامج عمله عل
 .البلدان، أشار إىل ضرورة بذل مزيد من اجلهود لضمان وجود إقليمي قوي للربنامج يف أفريقيا
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ويف هذا السياق األوسع، َوجَّه العديد من املمثلني االنتباه إىل األمهية التارخيية للدورة احلالية، قائلني أهنا  -77
العاملي للجمعية اجلديدة،  طابعوكانت هنالك إشادة بالة. لقيام بدور حموري يف وضع اخلطة املستقبلية للبيئتعد با

 .هنا ترمز إىل بلوغ اجملتمع البيئي العاملي سن الرشدإاليت قال أحد املمثلني 

ار غري املشروع وأبرز عدد من املمثلني قضايا بيئية عاملية خاصة، مبا يف ذلك النفايات البحرية، واإلجت -22
وقال أحد املمثلني أن خطر النفايات البحرية، مبا  .يف األحياء الربية، والتصحر، وإدارة املواد الكيميائية والنفايات

يف ذلك املواد البالستيكية واللدائن متناهية الدقة، مُيثل قضية عاملية تُثري القلق امللح، نظرًا لطول فرتة اضمحالل 
وأبرز  .وقدرهتا على التنقل ملسافات طويلة وميلها إىل التحلل يف جزيئات دقيقة بالغة الضرر املواد البالستيكية،

ممثل آخر، متحدثا باسم جمموعة من البلدان، هتديداً للبيئة األفريقية ُيشكله اإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية 
وأبرز ممثل آخر التحديات  .ذله من جهود للتصدي لهوأثىن على املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة على ما ب

 .البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت ُيشكلها التصحر

، والدور الرئيسي الذي ميكن أن يقوم به 3245خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  شكلت -24
ومشلت اجملاالت . احلضور خالل احلوارموضوعني دائمي  برنامج األمم املتحدة للبيئة يف الرتويج للتنمية املستدامة
االستهالك واإلنتاج املستدامان، وتطوير أهداف التنمية :  اليت ميكن أن ُيشارك فيها برنامج التنمية بفعالية ما يلي

وقال العديد من املمثلني أنه ينبغي على  .عن هُنج التنمية البديلة األخرى املستدامة، واالقتصاد األخضر، فضالً 
لبيئة )اليونيب( احلرص على أن يكون له صوت مسموع يف املفاوضات بشأن خطة األمم املتحدة برنامج ا

باسم جمموعة من البلدان، أن البلدان النامية تواجه  وقال أحد املمثلني، متحدثاً  .3245للتنمية ملا بعد عام 
وعدم املساواة؛ وتعزيز كفاءة حتديات خاصة يف تعزيز التنمية املستدامة، مبا يف ذلك احلاجة للحد من الفقر 

استخدام املوارد؛ ومكافحة تآكل قاعدة املوارد الطبيعية؛ وضمان النمو االقتصادي الشامل؛ وبناء القدرة على 
وقال أحد املمثلني أن احلوار بني األجيال أمر أساسي لتحقيق التنمية  .التكيف يف مواجهة الصدمات املختلفة

وحثت ممثلة أخرى  .ن لألطفال والشباب صوت فعال يف تشكيل مستقبلهماملستدامة، مما يتطلب أن يكو 
البلدان على املشاركة يف إطار السنوات العشر لربامج أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة حبيث تكون فوائدها 

فيها يتناىف مع وأضافت أن استخدام البلدان النامية كمكبات لنفايات السلع واملواد غري املرغوب . ُمنصفة وعاملية
مبادئ التنمية املستدامة، وحثت املنتجني على حتمل مسؤولية أكرب يف احلد من األثر البيئي السليب ملنتجاهتم، 

 .وذلك على سبيل املثال من خالل مبدأ املسؤولية املمتدة للُمنتج

جيب االعرتاف حبق   َشدَّد عدد من املمثلني على وجود أكثر من مسار لتحقيق التنمية املستدامة وقالواو  -23
 .لسياقها وظروفها اخلاصة، ودعم ذلك احلق كل بلد على حدة يف اتباع مسارات التنمية اخلاصة به، وفقاً 

فالتعاون على املستوى اإلقليمي ميكن أن يدعم فرادى البلدان يف مساعيها لتطبيق مسارات التنمية األكثر 
ية التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال تقدمي املساعدة إىل إىل أمه وأشار بعض املمثلني أيضاً . مالءمة لظروفها
وذكر . بالفعل يف مناطقهم لتعزيز التنمية املستدامة املوجودةوأبرز العديد من املمثلني املبادرات  .البلدان النامية

ائية اخلارجية أحد املمثلني أن مثل تلك الُنهج ُتصبح إلزامية بالنسبة للبلدان النامية حيث أن املساعدات اإلمن
 .آخذة يف النضوب

وقال عدد من املمثلني إنه ال تزال هناك حاجة قوية يف البلدان النامية إىل موارد إضافية لتمكينها من  -22
حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ التدابري الناجتة عن املناقشات بشأن خطة األمم املتحدة 

قد تكون هذه املوارد يف شكل موارد مالية إضافية، ونقل التكنولوجيا، وبناء ، و 3245للتنمية ملا بعد عام 
ويف هذا الصدد، ظلت مبادئ ريو ذات صلة، وال سيما مبدأ املسؤولية املشرتكة  .القدرات، أو غريها من التدابري
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إمكانية احلصول  وحث أحد املمثلني الدول األطراف على التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن .ولكن املتفاوتة
 .على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

قالت ممثلة الربازيل إن بالدها تتعهد مببلغ مليون دوالر لتنفيذ إطار العشر سنوات لربامج أمناط و  -21
وقالت ممثلة  .32ة ملؤمتر ريو+من الوثيقة اخلتامي 88االستهالك واإلنتاج املستدامة، متشيًا مع مبادئ الفقرة 

ن بالدها تتعهد مببلغ مليون دوالر إلجراء دراسة لتحديد املزيد من التدابري والتقنيات الالزمة ملكافحة إالنرويج 
 .النفايات البحرية

، بما 2115الجتماع الوزاري حول أهداف التنمية المستدامة وخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  - باء
 ذلك الستهالك واإلنتاج المستدامان في
يتألف االجتماع العام الوزاري حول أهداف التنمية املستدامة وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  -25

تُعىن الدورة األوىل بالقضاء على الفقر وحتقيق . ، مبا يف ذلك االستهالك واإلنتاج املستدامان، من دورتني3245
آمنة على كوكب األرض، من خالل االستهالك واإلنتاج املستدامني، وقد ُعقدت  الرخاء، ضمن مساحة عمل

وقد ُعقدت الدورة الثانية حول ضمان حتقيق بيئة  .حزيران/يونيه 32وصباح يوم  هحزيران/يوني 37بعد ظهر يوم 
حلالية والقادمة، يف صحية، واستعادة األصول الطبيعية وتعزيز متانة البنية األساسية لتلبية احتياجات األجيال ا

 .هحزيران/يوني 32صباح يوم 

وقالت إن التقدم  .وأدلت السيدة هيلني كالرك رئيسة جمموعة األمم املتحدة للتنمية مبالحظات افتتاحية -27
االقتصادي واالجتماعي احملرز جيب أن يتواصل يف تناغم مع محاية البيئة والنظم اإليكولوجية؛ وأن ذلك يقتضي 

قدرات واملساعدة التقنية وتبادل اخلربات واملال باإلضافة إىل احلالة الذهنية اليت تراعي كال من فرص برامج لبناء ال
فلكما أخفقت اجملتمعات يف العمل تزايدت التكلفة واملخاطر. ويف  .التنمية املستدامة وتكلفة قابلة للقياس

لنسبة إىل احلياة الربية االنقراض الذي يشكل جماالت مثل تغري املناخ فإن أي تأخري يعين تكلفة أعلى، ويعين با
ورغم أن الفقر آخذ يف التناقص إال أنه ال يزال  .جسيما للتنوع البيولوجي مبا يف ذلك منافعه االقتصادية هتديداً 

وميكن التغلب على هذه األزمة . ميس بليون شخص. كما أن ما يقرب من ذلك العدد يعانون من جوع مزمن
مهور يطالب بإجراءات ملموسة والتصدي بنجاح إىل هذه املشاكل يقتضي وجود خطة إمنائية وغريها بيد أن اجل

كما يقتضي وجود قادة قادرين على اختاذ قرارات متكاملة ومتييز الصالت بني  3245 ملهمة ملا بعد عام
ن بزيادة الفرص االقتصادية وحلماية احلياة الربية على سبيل املثال ينبغي أن يقرتن إنفاذ القانو . التحديات واحللول

العمل الفردي ومعاجلة املشاكل مبعزل عن اآلخرين لن جيديا إن  .للفقراء ومشاركة املواطنني يف اختاذ القرارات
وميكن  .ويقتضي إجياد احلول من أن نغري أسلوب عملنا. وجيب وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس. نفعاً 

طلع بدور رئيسي بيد أن عناصرها جيب أن تعمل على حنو متضافر وبصورة ملنظومة األمم املتحدة للتنمية أن تض
وإذا جنحت يف حتقيق ذلك ميكنها عندئذ . أكثر كثافة كما كان عليه األمر حىت اآلن لدعم التنمية املستدامة
ائية ملا بعد عام وبالنظر إىل أمهية اخلطة اإلمن .التحول إىل دعم البلدان يف جهودها لالنتقال إىل التنمية املستدامة

وأهداف التنمية املستدامة أعربت السيدة كالرك عن سعادهتا برؤية املكانة اليت أصبحت تتبوأها يف  3245
 .جدول أعمال أول دورة جلمعية البيئة
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القضاء على الفقر وتحقيق الرفاه في مجال التشغيل اآلمن لألرض من خالل الستهالك واإلنتاج  - 1
 المستدامين

السيد إيريك سويهامي، رئيس جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، توىل  -22
مهمة إدارة اجللسة اخلاصة بالقضاء على الفقر وحتقيق الرفاه يف جمال التشغيل اآلمن لألرض من خالل 

 3245طة اإلمنائية ملا بعد عام ويف مستهل اجللسة قال إن عملية وضع اخل. االستهالك واإلنتاج املستدامني
وأهداف التنمية املستدامة كان عملية غري مسبوقة: فللمرة األوىل يف التاريخ تعمل اإلنسانية بصورة متضافرة 
لصياغة أهداف مشرتكة ليستفيد منها اجلميع والسعي إىل اجلمع بني الرفاه االجتماعي االقتصادي ومحاية البيئة، 

جيب أن تبعث برسالة سياسية واضحة للقائمني على العملية يف مقر األمم املتحدة يف  وأضاف إن مجعية البيئة
وبالنسبة إىل احلوار اجلاري حاليات، طلب من  .نيويورك عن كيفية اجلمع بني البيئة والتنمية يف السياسات العامة

جحة يف خمتلف البلدان بأمثلة لقصص نا املشاركني تقدمي معلومات عن هذه السياسات يف بلداهنم مستشهداً 
واسرتعى االنتباه إىل أربعة مسائل ميكن أن  .اليت جنحت يف تعزيز التنمية وحتقيق محاية البيئة يف الوقت نفسه

 تثري النقاش، وهي املسائل املدرجة يف ملحق مذكرة السيناريو للدورة األىل جلمعية البيئة
(UNEP/EA.1/INF/20/Rev.2) . 

بت ذلك، شكر العديد من املمثلني حكومة كينيا على استضافتها الدورة، وأعطوا ويف املناقشة اليت أعق -28
أمثلة لتدابري ومبادرات ناجحة قامت هبا بلداهنم للقضاء على الفقر واالنتقال إىل االقتصاد األخضر والتنمية 

 املستدامة.

ستويات، ودعا وشدد معظم من حتدث من املمثلني على احلاجة إىل العمل اجلماعي على مجيع امل -27
الكثريون منهم إىل برنامج للتنمية املفضية إىل التحول للقضاء على الفقر املدقع وتأمني الرخاء للجميع يف حدود  
كوكب األرض. فالقضاء على الفقر هو شرط ال غىن عنه للتنمية املستدامة إىل جانب تعزيز االستهالك واإلنتاج 

دد عدد من املمثلني على أمهية االقتصاد األخضر واالنتقال إىل مسار املستدامني ومحاية املوارد الطبيعية. وش
التنمية خفيضة الكربون واالنبعاثات واملقاومة لتغري املناخ. وشدد العديد من املمثلني على احلاجة إىل معاجلة 

الث، والوفاء بااللتزامات الركائز الثالث للتنمية املستدامة بطريقة متكاملة، مبا يشمل مراعاة الرتابط بني الركائز الث
. وشدد أحد املمثلني على األمهية اخلاصة للبعدين االجتماعي والروحي 32اليت أعلنت خالل مؤمتر ريو +

 للتنمية املستدامة، يف حني دعا ممثل آخر إىل نبذ املصاحل اخلاصة والسعي لتحقيق املصلحة العامة.

رأس املال الطبيعي أمر أساسي لتحقيق النمو العادل وقال العديد من املمثلني إن االستخدام الرشيد ل -82
والشامل للجميع، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز اإلنتاجية واحلد من النفايات وحتقيق األمن الغذائي. 
وشدد عدد من املتحدثني على ضرورة فك االرتباط بني النمو االقتصادي والتأثريات البيئية، وكفاءة استخدام 

وارد إدارة املواد الكيميائية والنفايات، وهنوج دورة احلياة للمنتجات، ومراعاة التكاليف البيئية واالجتماعية يف امل
األسعار. وأشار العديد من املمثلني إىل احلاجة املاسة وخاصة يف البلدان النامية، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا 

 للمجتمعات احمللية.والدعم املايل وحتسني التعليم واملهارات 

ووصف عدد من املمثلني االستهالك واإلنتاج املستدامني بأهنما عنصران أساسيان يف االنتقال إىل  -84
التنمية املستدامة، يف حني أشاد آخرون باعتماد اإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج 

يسية للتنفيذ يف أطار التنمية املستدامة. وقال أحد املمثلني إن وأداة رئ سليماً  املستدامة، قائلني أنه يشكل أساساً 
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مناذج التنمية املستدامة ينبغي أن تستهدف التخلص من االستهالك واإلنتاج غري املستدامني يف إطار املسؤوليات 
 املشرتكة واملتباينة يف أن واحد.

 احلدث بأنه يشكل حلظة تارخيية ورحب عدد من املمثلني بعقد الدورة األوىل جلمعية البيئة، واصفني -83
وفرصة جاءت يف وقتها ملناقشة القضاء على الفقر وأهداف التنمية املستدامة من منظور بيئي. ودعا العديد من 
املمثلني مجعية البيئة إىل أن تبعث برسالة سياسية موحدة وقوية للعامل، تتضمن احلاجة إىل جعل خطة التنمية ملا 

ازنة وإىل اتباع مسار جديد للتنمية املستدامة يتيح الفرص وجيلب الرخاء للجميع. خطة متو  3245بعد عام 
أمم ’’مبادرة وقال أحد املمثلني إن رسالة الدورة األوىل ينبغي أن تدعو إىل التصدي للتحديات البيئية يف سياق 

شات اخلاصة بالتنمية يف املناق األمور. وقال آخر إنه يتوجب على اجلمعية أن تتوىل زمام ‘‘متحدة واحدة
 املستدامة.

وقال املمثلون إن مجعية البيئة ميكنها حفز العمل الرامي للتصدي للتحديات البيئية، وتعزيز االتساق  -82
بشأن البيئة عرب منظومة األمم املتحدة وفيما ورائها. وقال أحد املمثلني إن مجعية البيئة ينبغي أن تقيم احلجة 

لعاملي بوصفها قضية حمورية يف سياق مساعي القضاء على الفقر وحتقيق النمو ألمهية البيئة على الصعيد ا
املستدام والشامل للجميع والرخاء بالنظر إىل دور احلكم الرشيد واملؤسسات الفعالة. وقال ممثل آخر أن هذه 

يكون لديها وسائل  املنتديات مثل مجعية البيئة ال ميكنها أن تقطع التزامات يف قرارات ومقررات تعتمدها دون أن
 للتنفيذ. وقال إن اإلرادة السياسية والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات كلها مسائل مهمة يف هذا الصدد. 

وقال العديد من املمثلني إن برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه السلطة العاملية الرائدة يف جمال البيئة،  -81
ويف توفري املشورة السياساتية  3245برنامج عمل التنمية ملا بعد عام يتوجب عليه القيام بدور كبري يف 

االسرتاتيجية للحكومات. ووجه عدد من املمثلني االنتباه إىل نقاط القوة يف الربنامج، مبا يف ذلك خربته الكبرية 
العمل التقييمي يف وضع سياسات وتنفيذها ورصدها ويف تعبئة املوارد لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات. وُوصف 

 لربنامج البيئة بأنه عمل حموري فيما يتصل بتوفري املعلومات لصانعي القرارات. 

احلكومات يف حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من  تمسؤولياوحتدث عدد من املمثلني بشأن  -85
عمل الئقة يف صناعات  خالل توفري القدوة وتأمني املشرتيات العامة املستدامة، وحتويل األسواق، وإجياد فرص

مراعية للبيئة وفعالة من حيث استخدام املوارد، ومساعدة املستهلكني يف اختيار الشركات والصناعات لالستفادة 
من الفرص الناشئة عن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة. وحتدث عدد من املمثلني بشأن أمهية تبادل برامج 

الوزراء للبيئة واملالية والزراعة وغريهم مبا يكفل إدماج البيئة يف مجيع مستويات  العمل للتنمية املستدامة فيما بني
اختاذ القرار. وحتدث آخرون عن احلاجة إىل حفز االستثمار العام واخلاص يف القطاعات واألنشطة املستدامة، مما 

هناك منوذج واحد لالقتصاد  يوفر فرص عمل مراعية للبيئة وسبل معيشة الئقة. وقال أحد املمثلني إنه ال يوجد
األخضر وإمنا هناك طائفة من املبادئ واملعايري اليت ينبغي استخدامها مبا يف ذلك حسب التكاليف البيئية ضمن 
تكاليف السلع واخلدمات، وإصالح السياسات الضريبية، وتوفري حوافز للتنمية املستدامة، وإعادة توجيه 

 راء ودعم البحث والتطوير. االستثمار العام حنو املشرتيات اخلض

يتيح فرصًا إلحداث التحول بغرض  3245وقال عدد من املمثلني إن برنامج التنمية ملا بعد عام  -87
القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وحتدث من املمثلني عن الفريق العامل املفتوح العضوية املعين 

، قائلني إن الفريق أحرز تقدمًا جيدًا وإن أهداف التنمية املستدامة بالتنمية املستدامة وأهدافها وعمل هذا الفريق
واملقرتحة تشكل أساسًا سليماً  للمضي قدمًا وإحداث نقلة نوعية إجيابية. وشدد عدد من املمثلني على أمهية 
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د عن ذهنية وأهداف التنمية املستدامة واالبتعا 3245املشاركة بنشاط يف مناقشات برنامج التنمية ملا بعد عام 
. ودعا عدد من املمثلني إلدماج البيئة إدماجًا كاماًل يف أهداف التنمية املستدامة، يف حني قال ‘‘التقوقع’’وهنج 

آخرون إن األهداف ينبغي أن تتضمن غاياٍت واضحة وسهلة الفهم وطموحة. وقال أحد املمثلني إن جناح 
ال آخرون إنه ينبغي إدماج بعض الغايات املختارة يف األهداف اإلمنائية لأللفية جيب أن ال يُنسى كما ق

األهداف. وحتدث العديد من املمثلني عن أمهية استغالل التآزر والرتابط مع اآلليات والعمليات األخرى لتفادي 
ازدواجية اجلهود. فاألهداف جيب أن تتناول، من مجلة أشياء، تغري املناخ وحالة النظم اإليكولوجية البحرية 

ية كما ينبغي أن تشمل غايات عن االستهالك واإلنتاج املستدامني. واإلدارة السليمة للمواد الكيمائية والرب 
 والنفايات واملشرتيات العامة املستدامة. 

وقال أحد ممثلي اجملموعات الرئيسية إن أهداف التنمية املستدامة ينبغي أن تشجع برنامج العمل  -82
تفق عليها دوليًا ومبادئ عدم االعتداء. وأعربت عن ارتياحها ألن األهداف التحويل باالستفادة من األهداف امل

سوف تتضمن هدفًا قائمًا بذاته يعىن باملناخ، األمر الذي يشكل أمهية كبرية، كما دعت مجعية البيئة لتوضيح 
 وأهداف التنمية املستدامة  3245دورها يف تنفيذ برنامج عمل ما بعد عام 

لى الضعف اخلاص الذي تتسم به الدول اجلزرية الصغرية النامية أمام تأثريات وشدد أحد املمثلني ع -88
تغري املناخ والتدهور البيئي، وخاصة ارتفاع مستويات البحر والتآكل البحري اليت هتدد بقائها ذاته. وأعرب عن 

مم املتحدة للبيئة. دعمه للدعوة إىل استحداث منتدى خاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف إطار برنامج األ
وشدد بعض املمثلني على أمهية احملافظة على البيئة البحرية مبا يف ذلك يف ضوء دورها يف الصمود أمام تغري 

 املناخ. 

وشدد ممثل آخر على حالة البلدان املتأثرة باحلروب والصراعات اليت تعيق حتقيق التنمية املستدامة فيها،  -87
الوفاء  مبا يف ذلك مساعدة هذه البلدان يف ،قدرات وغريها من أشكال الدعمودعا إىل توفري موارد لبناء ال

 تعددة األطراف. املبالتزاماهتا مبوجب االتفاقات البيئة 

ضمان تحقيق بيئة صحية واستعادة األصول الطبيعية وتعزيز متانة البيئة األساسية لتلبية احتياجات  – 2
 األجيال الحالية والقادمة

ة البيئة، وهو يفتتح اجللسة اخلاصة بضمان حتقيق بيئة صحية واستعادة األصول طلب رئيس مجعي -72
 32الطبيعية وتعزيز متانة البيئة األساسية لتلبية احتياجات األجيال احلالية والقادمة، املعقودة صباح اجلمعة 

األخرى؛ وإبراز األمثلة  حزيران/يونيه، من املشاركني النظر يف كيفية ختفيض التعرض للمواد الكيمائية واملخاطر
وأفضل املمارسات اليت تثبت كيف أن اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية ميكن أن حتمي البيئة وحتقق النمو 
االقتصادي يف نفس الوقت؛ كما طلب منهم كذلك النظر يف كيفية جعل احلوافز املقدمة لتحقيق املزيد من 

تجزأ من السياسات االقتصادية وسلوك املستهلكني والقرارات اخلاصة االستدامة يف األصول واملنتجات جزءاً ال ي
باألعمال التجارية. وطُلب من املشاركني كذلك اإلدالء بأي تعليقات إضافية عن املواضيع الرئيسية قيد النظر يف 

 هذه الدورة األوىل. 

الكوكب ليس لديه ما  وحتدث السيد رولف بايت، املقرر ووزير البيئة والطاقة يف سيشيل، قائاًل إن -74
يكفي من املوارد البيئية لالستمرار يف حتمل التكاليف احلالية الستخراج املواد اخلام وإنتاج وتوزيع السلع، وإن 
هناك حاجة ملحة ملعاجلة أمناط اإلنتاج واالستهالك. ورغم إن املشاكل معقدة فإن ايهدف واضح: وهو حتقيق 

طريق السياسات اليت تشجع األعمال التجارية جبميع أحجامها اإلنتاج واالستهالك املستدامني عن 



UNEP/EA.1/10 

23 

واملستهلكني، وتفيد األغنياء والفقراء على حد سواء. وتشمل اجملاالت األولوية النفايات البحرية والنقل العام 
اجلوالة بعد واإلدارة السلمية للمواد الكيمياوية والنفايات. واستشهد بأمثلة املعادن النادرة املوجودة يف ايهواتف 

إن إعادة التدوير عنصر حيوي من عناصر اإلدارة الفعالة للنفايات وإن املنتجني  هناية عمرها االفرتاضي، قائالً 
جيب أن يفعلوا املزيد لتيسري ذلك. وقال إن هناك حاجة للمزيد من الكفاءة يف استخدام الطاقة واملزيد من 

 الطاقة.  الرتكيز على تصميم املباين بصورة تراعي كفاءة

ويف النقاش الذي أعقب ذلك، شدد عدد من املمثلني على حالة البيئة على الصعيد العاملي املثرية   -73
للقلق واليت تزداد سوءاً، وأدلوا باقرتاحات عن كيفية حتقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني يف سياق التنمية 

ك واإلنتاج املستدامني جيب أن يكونا يف صدارة اجلهود املستدامة واملراعية للبيئة. وقال املمثلون إن االستهال
بغرض تغيري طريقة استخدام املوارد املتوفرة يف العامل. وقال  3245املبذولة يف إطار برنامج التنمية ملا بعد عام 

يف حني قال آخر إن هناك  3245ممثل آخر إن هناك حاجة للكثري من الطموح يف برنامج التنمية ملا بعد 
لتغيري كامل يف ذهنية اختاذ القرارات اليت تؤثر يف البيئة. وقال العديد من املمثلني إن األمن والسلم ميثالن حاجة 

 شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية املستدامة ومحاية البيئة.

وقال أحد املمثلني إن صياغة أهداف التنمية املستدامة ميكنها أن تساعد يف تركيز االنتباه على   -72
البيئية الرئيسية وإنه من الضروري لوزراء البيئة التشديد على أمهية البيئة للتنمية املستدامة، كما أشار إىل القضايا 

احلاجة العتماد هنج تشارك فيه احلكومة بأسرها بالنظر إىل تنوع القضايا قيد املناقشة. وقال ممثل آخر إنه من 
أوجه القصور اليت شابت األهداف اإلمنائية لأللفية  الضروري التأسيس على اإلجنازات اليت حتققت، ومعاجلة

لكفالة االستمرارية؛ وأضاف أنه ينبغي تكييف األهداف اجلديدة مع ظروف واحتياجات فرادى البلدان أو 
جمموعات البلدان اليت تواجه مشرتكة حتديات حمددة، مثل الدول اجلزرية الصغرية النامية. وقال العديد من 

لضروري أن تتضمن أهداف التنمية املستدامة مؤشرات وغايات لقياس التقدم احملرز، ليس فقط املمثلني إن من ا
على صعيد األصول االقتصادية بل على صعيد األصول االجتماعية والطبيعية. ودعا ممثلون من بلدان عديدة إىل 

ت ومبيدات احلشرات( يف تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات )مبا يف ذلك مبيدات اآلفا
عن هدف قائم بذاته بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني. ودعا عدد من املمثلني كذلك إىل  األهداف، فضالً 

  إدماج وتعميم تغري املناخ يف خمتلف أهداف التنمية املستدامة.

اء وتنفيذ وشدد أحد املمثلني على أن املشرتيات املستدامة ضرورية لتيسري االستثمارات اخلضر  -71
االستهالك واإلنتاج املستدامني وعلى ضرورة مراعاة االعتبارات البيئية حىت بالنسب للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة احلجم. ودعا عدد من املمثلني إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات لقمع االجتار باألحياء الربية والقضاء 

ى الصعيد احمللي. ودعا ممثالن إىل الرتكيز على التكنولوجيا عل قوياً  وعمالً  دولياً  عليه، وهو أمر يقتضي تعاوناً 
عند ختطيط املدن وبنائها، مع الرتكيز بشكل خاص على الطاقة والنقل والكفاءة يف استخدام املياه. ومشلت 
اجملاالت األخرى اليت ركز عليها املمثلون كفاءة استخدام املوارد إلنتاج الغذاء )مع الرتكيز على االبتكار 

 إليكولوجي والبحث والتطوير(؛ والتعليم والتدريب، وبوجه خاص للنساء. ا

أمر حيوي  3245وقال عدد من املمثلني إن الرتكيز على القضاء على الفقر يف برنامج التنمية ملا بعد  -75
 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وألقى عدد من املمثلني الضوء على احلاجة إىل التمويل وغريه من أشكال

الدعم للبلدان النامية ملساعدهتا يف حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر. ورأي آخرون أن على البلدان 
، مبا يتماشى مع مبادئ ريو، وال 3245املتقدمة النمو حتمل مسؤولياهتا يف تشكيل برنامج التنمية ملا بعد عام 

وحتدث العديد من املمثلني عن احلاجة إىل تبادل التجارب . سيما مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة يف آن معاً 
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وأفضل املمارسات بني البلدان اليت تستخدم وسائل متنوعة، مبا يف ذلك بناء الشراكات، والشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص، وتعزيز املؤسسات، ونقل التكنولوجيا. ومت التشديد على أمهية التعاون بني بلدان اجلنوب، 

عاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب. وسلط عد من املمثلني الضوء على العمل املشجع الذي جيري والت
 القيام به يف اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.

تنمية. وقال وأبلغ عدد من املمثلني بشأن العمل اجلاري يف بلداهنم لالنتقال إىل مناذج أكثر استدامة لل -77
أحد املمثلني إن هناك حاجة لتعميم البيئة يف التخطيط اإلمنائي الوطين عند االنتقال إىل االقتصاد األخضر مع 
مراعاة القدرات االقتصادية لكل بلد والتحديات اليت تواجه ذلك البلد، مبا يف ذلك التحديات يف جمال املياه 

ية اليت يوليها بلده إلدارة موارد الغابات يف إطار اسرتاتيجية إعادة وإمدادات الطاقة. وشدد ممثل آخر على األمه
تأهيل خدمات النظم اإليكولوجية، وخلق فرص عمل مراعية للبيئة وتعزيز املرونة إزاء تغري املناخ. وشدد عدد من 

ثلة أخرى إن . وقالت مماجتماعياً  املمثلني على أن االقتصاد األخضر ينبغي أن يفيد اجلميع وأن يكون شامالً 
بلدها بدأ العمل مبيثاق وطين للتنمية املستدامة، يقتضي أن تثبت مجيع الربامج اإلمنائية تكامل الركائز االقتصادية 

من آليات التمويل املبتكرة، مبا يتماشى مع  واالجتماعية والبيئية للتنمية. وقال ممثل آخر إن بلده استحدث عدداً 
بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، ويشمل ذلك قروض اجملتمعات احمللية،  اإلطار العشري للربامج املعنية

وصناديق االستثمار األخضر واإلعفاءات الضريبية ملستوردي معدات مكافحة التلوث وتعزيز كفاءة استخدام 
ليت ميكن أن هتم موارد الطاقة. وشدد عدد من املمثلني على أمهية التعاون اإلقليمي يف استنباط اخلطط والغايات ا

 املنطقة بأسرها، مبا يف ذلك عالقتها بالتجارة.

وقال مقرر اجللسة وهو يوجز املناقشة إهنا كانت مناقشة كانت مثرية، جرى فيها تركيز كبري على إدماج  -72
شاملة الركائز الثالث للتنمية املستدامة يف أهداف التنمية املستدامة، وإعطاء مرتبة مرموقة للبيئة، بوصفها قضية 

لعدة قطاعات. وأضاف أن التعليقات أظهرت احلاجة إىل مجلة أشياء منها إجياد اسرتاتيجيات وطنية تدعمها 
مقاربات تشارك فيه مجيع هيئات احلكومة؛ واالنتقال إىل هنوج االقتصاد األخضر، مبا يف ذلك االستثمارات 

طاقة وإمدادات املياه وإدارة النفايات؛ ومحاية التنوع اخلضراء والوظائف املراعية للبيئة؛ وتعزيز كفاءة استخدام ال
البيولوجي وخدماته؛ والدعم التقين وبناء القدرات للتعجيل بتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية املستدامة؛ والتثقيف فيما 

 يتصل مببادئ التنمية املستدامة لتحسني اختاذ القرارات.

 روع في األحياء البريةالجتماع الوزاري بشأن اإلتجار غير المش - جيم
حزيران/يونيه  37يوم  يف مساء انعقد االجتماع الوزاري العام بشأن اإلجتار غري املشروع باألحياء الربية -78

باملشاركني ومعربة عن أملها يف أن يشاركوا يف حوار حي ومركز  مرحبةً ، أويونوافتتحت االجتماع السيدة 
 .وتفاعلي

ووجه االنتباه إىل و المربتيين، املدير العام للصندوق العاملي للطبيعة. وتوىل إدارة املناقشة السيد مارك -77
ودعا املشاركني إىل التفكري يف القيادات والشراكات والنهج  UNEP/EA.1/INF/20 املسائل املقرتحة يف الوثيقة

شار إىل أن حجم وبعد أن أ .املتكاملة املطلوبة للتصدي ملشكلة االجتار غري املشروع باألحياء الربية بكفاءة
اإلجتار وآثاره غري املسبوقة تقتضي استجابة عاجلة ومنسقة أعرب عن رأيه بأن مجعية البيئة متتلك فرصة فريدة 
لوضع خارطة طريق حتفز العمل املطلوب بالنظر إىل أن الزخم السياسي والشواغل العامة بشأن هذه القضية يف 

 العديد من البلدان أكرب من أي وقت مضى. 
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 املناقشة اليت أعقبت ذلك أدىل ببيانات ممثلو العديد من البلدان وإحدى منظمات التكامل ويف -422
ويرد موجز الرئيس . لحةاالقتصادي اإلقليمية ومن إحدى االتفاقيات واجملموعات الرئيسية وأصحاب املص

 للمناقشة يف املرفق الثاين يهذا احملضر.

 عن وثيقتها الختامية الا اعتماد قرارات ومقررات الدورة فض – سابعاا 
القرارات التالية  ،حزيران/يونيه 32يف اجللسة العامة السادسة، املعقودة بعد ظهر اعتمدت مجعية البيئة  -424
 .حملضرذا ااألول يهرفق املوردت يف  كما

 العنوان القرار
 نامج األمم املتحدة للبيئةالوثيقة الوزارية اخلتامية للدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لرب  4/4
 تعديالت على النظام الداخلي 4/3
 االجتار غري املشروع يف األحياء البحرية 4/2
 الروابط بني العلوم والسياسات 4/1
 املواد الكيميائية والنفايات 4/5
 احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية 4/7
 م املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية ايهواءتعزيز دور برنامج األم 4/2
 التكيف القائم على النظام البيئي 4/8
 برنامج املياه -النظام العاملي لرصد البيئة  4/7
الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات املختلفة الرامية لتحقيق االستدامة البيئية يف سياق التنمية  4/42 4/42

 املستدامة والقضاء على الفقر
 التنسيق عرب منظومة األمم املتحدة يف جمال البيئة مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية 4/44
 العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 4/43
 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 42تنفيذ املبدأ  4/42
 3245-3241حان لفرتة السنتني برنامج العمل وامليزانية املنق 4/41
 3242-3247وامليزانية لفرتة السنتني املقرتح برنامج العمل  4/45
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 4/47
 تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته 4/42

من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة  88رة املعين بتنفيذ الفق4/4املقرر  واعتمدت مجعية البيئة أيضاً  -423
 الثانية اجدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد دورهت بشأن 4/3كما اعتمدت املقرر للتنمية املستدامة،  

 . من جدول األعمال( 7)البند 

س، قال ممثل أحد اليت أعدها فريق أصدقاء الرئي (4/4القرار )وخالل اعتماد الوثيقة الوزارية اخلتامية  -422
البلدان النامية، متحدثا بالنيابة عن العديد من البلدان النامية األخرى، إن تلك البلدان تفهم الوثيقة على أهنا 
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املتعلق باملسؤوليات  2عليها يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية مبا يف ذلك املبدأ  املنصوصتأكيد جلميع املبادئ 
 32من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو + 45يف الفقرة  واحد، اليت أعيد تأكيدها صراحةً  يف آن املشرتكة واملتباينة

غري  2. وقال ممثالن إن إغفال اإلشارة الصرحية إىل املبدأ الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
ن مسؤوليتها عن توليد غازات مقبول، وذكر أحدهم أن هذا اإلغفال يثري اخلشية بأن البلدان النامية تتنصل م

الدفيئة. وأعرب ممثل آخر عن أسفه لغياب اإلشارة الصرحية للمسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف آن واحد، بيد أنه 
 قال إنه ميكنه رغم ذلك مساندة الوثيقة اخلتامية، للمحافظة على روح الوفاق.

ات يف فريق أصدقاء الرئيس بوصف هذه وبطلب من الرئيس، قام املمثل الذي توىل تيسري املناقش  -421
 52املناقشات. ورغم إقراره بأمهية املالحظات املدىل هبا، إال أنه قال إن هدف الفريق، على مدى ما يزيد عن 

ساعة من املناقشات، متثل يف إصدار وثيقة ختامية حتظى بالتوافق وتشكل خامتة قوية للدورة األوىل جلمعية األمم 
التزام الدول األعضاء بالتنفيذ الكامل للوثيقة ’’شدد على أن الوثيقة اخلتامية، بإعادة تأكيدها املتحدة للبيئة. و 

، قد أحاطت جبميع مبادئ ريو، مبا يف ‘‘ومجيع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 32اخلتامية ملؤمتر ريو +
وة أن الوثيقة ال تقلل بأي شكل من . وطلب من الوفود أن تقرأ الوثيقة ككل واحد، وأكد بق2ذلك املبدأ 

. واقرتح أن يضمَّن هذا 2األشكال من شأن أي من املبادئ أو االتفاقات املعتمدة يف املاضي، مبا يف ذلك املبدأ 
 الفهم يف احملضر احلايل.

 بالتزكية. تاعتمد ااعتماد الوثيقة اخلتامية وأعلن أهن الرئيسمث اقرتح  -425

إشارة صرحية إىل مبدأ يف غياب اعتماد الوثيقة اخلتامية  انعارضيا مهنإيف وقت الحق  قال ممثالنو  -427
بشكل كامل.  هامن دعم يف وضع ميكنه يسنه لإ، يف حني قال آخر يف أن واحد املتباينةو املسؤوليات املشرتكة 

 الدورة. حمضرآراء املمثلني الثالثة يف على ضرورة إدراج وافقت اجلمعية العامة للبيئة و 

 من جدول األعمال(  11عتماد التقرير )البند ا - ثامناا 
ايل احلاحملضر ، /يونيهحزيران 32املعقودة مساء اجلمعة  السابعةالعامة  تهااعتمدت مجعية البيئة يف جلس -422

، على Add.1و UNEP/EA.1/L.2برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وثائق  الوارداحملضر مشروع  إىل استناداً دورة لل
 .باستكمال التقرير ووضعه يف صورته النهائية يف عمله، األمانة، مستعينا بإىل املقررعهد أساس أن يُ 

 من جدول األعمال( 11اختتام الدورة )البند  - تاسعاا 
،  املتحدةالسيد بان كي مون، األمني العام لألمم و  ،السيد أوهورو كينياتا، رئيس كينياألقى كل من  -428
 ام دورهتا األوىل.اختتأثناء مجعية البيئة أمام  كلمةً 

ويف املالحظات اليت أدىل هبا األمني العام لألمم املتحدة، شكر رئيس وشعب كينيا على دعمهما  -427
الثابت لألمم املتحدة يف كينيا. وقال إن رحلة مجعية األمم املتحدة للبيئة بدأت بإنشاء برنامج األمم املتحدة 

ثانوية مقارنة بالتنمية االقتصادية. وبفضل الربنامج وأصحاب  راً فيه االهتمامات البيئية أمو  اعتربتللبيئة يف وقت 
املصلحة فيه، تبلور فهم أفضل للقضايا البيئية. وحتتاج املرحلة الثانية من املسرية، اليت تشمل الربنامج اإلمنائي ملا 

حدة للبيئة، لكي يكون ، إىل برنامج األمم املت32واليت استندت إيل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو + 3245بعد عام 
الصوت القوي املعرب عنها، بدعم من مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة الذين ينضوون 
حتت لواء هيئة واحدة وجيمع بينهم هدف مشرتك. وقد عملت مجعية األمم املتحدة للبيئة، بعد تعزيز دورها، 

األمهية مع قضايا السلم واألمن واالقتصاد. وسوف تُرفع القضايا  على وضع القضايا البيئية يف نفس املستوى من
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اليت جرت مناقشتها يف نريويب إىل منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة للمضي 
 يف دراستها. قدماً 

ليت أبداها يف قيادة الربنامج، وشكر األمني العام املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة للحنكة ا -442
األمر الذي مكَّنه من تزويد احلكومات باألدوات اليت حتتاج إليها لتعميم املسائل البيئية يف عملية صنع 
السياسات. وأضاف أنه يتوجب على برنامج األمم املتحدة للبيئة ومجعية األمم املتحدة للبيئة القيام بدور رئيسي 

إن  دالت احلالية غري املستدامة لالستهالك وباحلالة املتدهورة للبيئة. ومضى قائالً يف رفع مستوى الوعي باملع
سوف يكون يها تأثري كبري على األجيال  3245االلتزامات اليت ُقطعت يف سياق الربنامج اإلمنائي ملا بعد عام 

 القادمة.

إن هناك حاجة لتضافر  قائالً  3241ودعا إىل حضور مؤمتر القمة املعين باملناخ يف أيلول/سبتمرب  -444
اجلهود من أجل التصدي لتغري املناخ وتعزيز التنمية املستدامة. فجمعية البيئة متلك السلطة اليت متكنها من 
إحداث حتول يف عالقة اإلنسانية بكوكب األرض؛ وعلى الرغم من أن املصاحل اخلاصة لن تتواىن عن إعاقة 

تمدة من أنشطة التوعية البيئية املمتدة على مدى العقود األربعة مهمتها، فيمكن للجمعية استلهام الدروس املس
إىل حالة البيئة. وهنأ األمني العام مجيع املشاركني يف الدورة  املاضية، ومن الشعور بالطابع امللح للمسألة، استناداً 

 للجميع. إن اجلهود املشرتكة من شأهنا أن تفضي إىل إجياد عامل أفضل  احلالية، واختتم حديثه قائالً 

وقال الرئيس كينياتا يف مالحظاته إن وجود األمني العام يف الدورة احلالية يؤكد أن برنامج العمل البيئي  -443
، يف حني تشهد املستويات القياسية ألعداد املشاركني يف املؤمتر على التزام يستحقهاقد بلغ املرتبة املرموقة اليت 

وبإجياد إجابات جديدة للتحدي امللح املتمثل يف حتقيق  32مؤمتر ريو + العامل باملثل العليا اليت مت اعتمادها يف
 التوازن بني التنمية ومحاية البيئة. 

من خالل  32وقال إن الدورة األوىل جلمعية البيئة استندت إىل األسس اليت وضعها مؤمتر ريو + -442
ملشروع يف األحياء الربية، والتكيف اعتماد قرارات حول العديد من املسائل ايهامة، مبا يف ذلك االجتار غري ا

القائم على النظم اإليكولوجية، واملواد الكيميائية والنفايات ونوعية ايهواء، وهي أمور تعمل كينيا على تعميمها 
يف خطتها اإلمنائية الوطنية بغرض تعزيز محاية البيئة، وخلق فرص العمل واحملافظة على صحة البشر وتعزيز 

، وساعدت بذلك يف توضيح  3245اجلمعية بصورة بناءة برنامج التنمية ملا بعد عام  اإلنصاف. وقد ناقشت
كيفية إدماج القضايا البيئية يف خطة التنمية للمستقبل. وقد كان من الضروري أن تدمج الدروس املستفادة من 

ة اليت مل يكتمل تنفيذها، تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وتكفل االستمرارية من خالل إدماج األهداف اإلمنائي
وتأمني الوسائل الضرورية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وأعرب الرئيس كينياتا عن تقديره لكل من ساهم يف 
عقد الدورة، وتوجه بالشكر بصفة خاصة لألمني العام واملدير التنفيذي واجلهات املاحنة لربنامج األمم املتحدة 

 بربنامج األمم املتحدة للبيئة والعمل ايهام الذي يضطلع به. راسخاً  ملتزمة التزاماً  أن كينيا تظل للبيئة، مؤكداً 

، وتبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن رئيس مجعية البيئة والسيد كينياتا العاماألمني  عقب مالحظاتو  -441
 7الساعة الجتماع على واستؤنف ااستضافته حكومة كينيا. للوزراء عشاء ضور العامة اخلتامية حل ةلستعليق اجل
علن اختتام أِ و . 4/4قرار المجعية البيئة الوثيقة اخلتامية املبينة يف مرفق فيه الذي اعتمدت وهو الوقت مساء، 

 دقيقة مساء 55يف متام العاشرة وربنامج األمم املتحدة للبيئة التابعة لالدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة 
 .3241، هيونيحزيران/ 32اجلمعة 
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 المرفق األول

القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم 
 المتحدة للبيئة في دورتها األولى

 لقراراتا

الوثيقة الوزارية الختامية للدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم  - 1/1
 ةالمتحدة للبيئ

 مجعية األمم املتحدة للبيئة،إن 
 :الوثيقة الوزارية اخلتامية التاليةتعتمد 

الوثيقة الوزارية الختامية للدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

للبيئة التابعة لربنامج  إن وزراء البيئة ورؤساء الوفود اجملتمعني يف الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة
 3241حزيران/يونيه  32و 37 يومي األمم املتحدة للبيئة يف نريويب

، والذي 4723كانون األول/ديسمرب   45( املؤرخ 32-)د 3772إىل قرار اجلمعية العامة  يشريون
، وإىل إعالن 3222أيار/مايو  24أُنشئ مبوجبه برنامج األمم املتحدة للبيئة، وإىل إعالن ماملو الوزاري املؤرخ 

بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي أعلن أن برنامج األمم املتحدة للبيئة هو  4772نريويب لعام 
السلطة القيادية يف جمال البيئة العاملية، اليت تضع الربنامج البيئي وتشجع التنفيذ املتكامل واملتماسك للُبعد البيئي 

داخل منظومة األمم املتحدة، باعتبارها النصري الرمسي للبيئة العاملية، على النحو الذي عززه  يف التنمية املستدامة
 ؛3242إعالن نوسادوا املؤرخ شباط/فرباير 

، 4723من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية يف استكهومل عام  إىل أنه اعتباراً  يشريون أيضاً 
، واعتماد جدول أعمال القرن 4773لبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو، الربازيل عام ومروراً مبؤمتر األمم املتحدة ل

، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية 3223، واعتماد خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة عام 34
بيئة يف سياق التنمية ، توصلنا إىل فهم متزايد ألمهية ال3243( يف ريو دي جانريو عام 32املستدامة )ريو+

 املستدامة، وعززنا مؤسساتنا، والتزمنا بالعمل؛
املستقبل الذي نصبو ’’بعنوان  32بالتنفيذ الكامل للوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+ همتأكيد التزام ونعيدي

املستقبل ’’يقة جيم من وث-إىل تنفيذ الفرع رابعاً  ندعو يومجيع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، و  (4)‘‘إليه
عن تعزيز برنامج األمم املتحدة  88، املتعلقة بالركيزة البيئية يف سياق التنمية املستدامة، والفقرة ‘‘الذي نصبو إليه

 للبيئة ورفع كفاءته؛

                                                      
 ، املرفق.77/388قرار اجلمعية العامة  (4)
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، مع وضع ما تقدم يف االعتبار، األمهية التارخيية لعقد الدورة العاملية األوىل يهذا احملفل الدويل ونؤكدي
ع القرار، من أجل التصدي للتحديات البيئية العاملية وتوفري توجيه سياسي شامل يف إطار منظومة وهيئة صن

األمم املتحدة، مع االعرتاف بالدور األساسي جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف تشجيع التنفيذ املتكامل واملتماسك 
 دول األعمال البيئي العاملي؛جل احللول للُبعد البيئي للتنمية املستدامة، وقدرته على حتديد الفرص وتقدمي

 مبا يلي: همالتزام ونؤكدياجملتمع الدويل، و  ونطالبي
ضمان اإلدماج الكامل للُبعد البيئي على نطاق جدول األعمال الدويل، مع االعرتاف بأن  )أ(

 دامة؛جدول أعمال التنمية املست ألغراضالبيئة الصحية تعد مطلباً أساسياً، وعنصر متكني رئيسي 
تدرج  3245حتقيق خطة طموحة عاملية وقابلة للتنفيذ وواقعية للتنمية فيما بعد عام  )ب(

بالكامل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة بطريقة متماسكة وجامعة وشاملة ومتوازنة، مبا 
اء على الفقر، ومحاية البيئة، وتشجيع يف ذلك أهداف شاملة وعملية املنحى للتنمية املستدامة هبدف القض

 التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة بطريقة تتواءم مع الطبيعة؛
اإلسراع ببذل ودعم اجلهود لتشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك عن  )ج(

برنامج األمم املتحدة من دعم بات، طريق كفاءة استخدام املوارد وأمناط العيش املستدامة، واإلسراع باإلجراء
للبيئة، لتنفيذ إطار السنوات العشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة باعتباره أداة للعمل من 

 أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك الفرع اخلاص بوسائل التنفيذ؛
االجتار غري املشروع باألحياء الربية واستئصال ة مكافحملنع و  الالزمةاإلجراءات  اختاذ )د(

سهم يف تدمري النظم اإليكولوجية وسبل  ويومنتجاهتا، وهو أمر له تأثريات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرية، 
 هدد األمن القومي؛يزعزع اإلدارة اجليدة وسيادة القانون و يكسب العيش يف املناطق الريفية و 

لة جملاهبة آثار تغري املناخ، اليت متثل أزمة مستمرة تؤثر على مجيع اختاذ إجراءات عاج (ـ)ه
البلدان، وتزعزع قدراهتا، خصوصًا البلدان النامية، لتحقيق التنمية املستدامة وهو أمر يتطلب التعاون من جانب 

 خ؛مجيع البلدان، وفقاً ألهداف ومبادئ وأحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا 
 وأيف شكل بروتوكول،  3245مواصلة العمل باجتاه اعتماد وثيقة ختامية طموحة يف عام  )و(

صك قانوين آخر أو وثيقة ختامية متفق عليها تتمتع بالقوة القانونية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 زز؛بشأن تغري املناخ، تسري على كل األطراف وفقاً ملنهاج ديربان للعمل املع

ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وااللتزامات البيئية الدولية  )ز(
واإلقليمية األخرى بطريقة فعالة ومنسقة مع تعزيز أوجه التآزر فيما بينها، واالعرتاف مبسامهتها اإلجيابية يف 

 التنمية املستدامة؛
قدان التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، تعزيز اجلهود املبذولة من أجل التصدي لف )ح(

واجلفاف، وتدهور األراضي، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ االتفاقات البيئية القائمة وضمان قدرة النظم 
 اإليكولوجية على الصمود ومواصلة تقدمي خدماهتا؛

 تعزيز وتشجيع إقامة شراكات حقيقية ودائمة من أجل التصدي للتحديات البيئية اليت )ط(
تواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية، مع التطلع إىل املناقشة اليت ستجرى يف املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول 

 ؛3241اجلزرية الصغرية النامية املقرر عقده يف ساموا يف أيلول/سبتمرب 
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بيئة يف دورهتا األوىل، أمهية املسائل اليت عاجلتها القرارات اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة لل نؤكد
وندعو اجملتمع الدويل إىل املشاركة يف اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك تلك اليت بذيها برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 لتنفيذ النتائج؛
بثراء النقاش الذي جرى على هامش الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة، ومسامهات  ونرحبي

، واجملتمع املدين، واخلرباء يف خمتلف احملافل مما ساهم يف فهمنا للتحديات والفرص اليت األوساط األكادميية
البيئة، والعالقة بني اجلنسني، والشباب، ودور املشرعني،  يف جمالتواجهنا، مبا يف ذلك فيما يتعلق بسيادة القانون 

 ومتويل االقتصاد األخضر، ونوصي مبواصلة هذه املمارسة؛
برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تيسري املفاوضات احلكومية الدولية بشأن االتفاقات دور ب يشيدون

البيئية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ونؤكد أمهية املسامهة اإلجيابية لإلدارة 
 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف حتقيق التنمية املستدامة؛

أمهية رئيسية يف تقرير السياسات األكثر  ياملعزز بني العلوم والسياسات يكتس ابطبأن الرت  يسلمون
فعالية وكفاءة بشأن التنمية املستدامة على مجيع املستويات، ونؤكد دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف توفري 

املية من أجل صانعي القرار، مبا يف ذلك معارف ومعلومات مرتابطة وقائمة على األدلة بشأن حالة البيئة الع
 ؛3245إعداد جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي،  نطالب
، وتوصيل رسائلها بغية حتقيق واجلمعية العامة، كل يف حدود واليته، بإيالء االعتبار املالئم يهذه الوثيقة اخلتامية

 تكامل متوازن لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف عمل األمم املتحدة ودويها األعضاء.

 تعديالت على النظام الداخلي - 1/2
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

 التعديالت التالية على النظام الداخلي: تعتمد
 املعدلة تقرأ كما يلي: 3املادة  - 4

يف ، 2تعقد كل دورة عادية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، مع مراعاة أحكام املادة  - 4
تاريخ حتدده مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا السابقة على حنو، إذا أمكن، ميّكن اجمللس 

س االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة من النظر يف تقرير مجعية األمم املتحدة للبيئة يف نف
 السنة.

عند حتديد التاريخ يف سنة معينة لدورة مجعية األمم املتحدة للبيئة فإنه يتعني األخذ يف  - 3
االعتبار تواريخ اجتماعات ايهيئات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى 

 املعين بالتنمية املستدامة.
 املعدلة تقرأ كما يلي: 2املادة  - 3

املدير التنفيذي بإبالغ تاريخ اجللسة األوىل لكل دورة إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم  يقوم
املتحدة أو األعضاء بالوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورؤساء األجهزة الفرعية 

 تكون اجلمعية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، حسبما يقتضي األمر، وكذلك رئيس اجلمعية العامة حني
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يف دورة انعقاد، ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وايهيئات املالئمة باألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املشار إليها يف املادة 

ذوي الصلة املشار إليهم يف املادة  أدناه واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين 78
 أدناه. ويرسل هذا اإلخطار: 77

 وأربعني يوماً على األقل؛ باثننييف حالة الدورة العادية، قبل موعد عقدها  )أ(
أعاله بأربعة عشر يوماً  7يف حالة الدورة االستثنائية، قبل التاريخ احملدد طبقًا للمادة  )ب(
 على األقل.

 ‘‘.مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة’’صبح ي‘‘ أعضاء املكتب’’بعاً: عنوان الفرع را - 2
 ‘‘.مثانية نواب للرئيس’’تصبح ‘‘ ثالثة نواب للرئيس’’ 48، املادة 4الفقرة  - 1

 بالفقرة التالية: 48من املادة  3تستبدل الفقرة 
كل منطقة بأن  عند انتخاب أعضاء املكتب يتعني على مجعية األمم املتحدة للبيئة أن تتأكد 

 املناطق اخلمسة ممثلة بعضوين يف مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة. من
 ، كما يلي:47وقبل املادة  48مادة جديدة، تدرج بعد املادة  - 5

 استبدال عضو من أعضاء المكتب
أثناء دورة مجعية األمم املتحدة للبيئة جيوز للجمعية أن ختتار عضوًا بدياًل إذا كان  - 4

بناء على  ،ضو املعين، باستثناء الرئيس، غري قادر على القيام بوظائفه أو وظائفها بصورة دائمةالع
 أو جمموعة إقليمية ينتمي إليها العضو املعين.عضو تعيني من جانب دولة 

على  خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات، إذا استقال عضو املكتب أو أصبح غري قادر - 3
دولة العضو أو اجملموعة اإلقليمية اليت ينتمي إليها العضو املعين بدياًل له للفرتة أداء وظائفه، ترشح ال

املتبقية من مدة خدمته. وخُيطر املدير التنفيذي فور تسلمه للرتشيح مجيع أعضاء مجعية األمم املتحدة 
اختيار للبيئة بالرتشيح كتابًة. ويف حال مل تقدم أي اعرتاضات يف غضون شهر واحد كتابًة، يتم 

خُيتار املرشح يف حال تأييد ترشيحه من جانب غالبية الدول  ،املرشح. ويف حال اعرتاض دولة عضو
 .املستجيبة األعضاء

 املعدلة تقرأ كما يلي: 12املادة  - 7
تُقدم االقرتاحات والتعديالت يف األحوال العادية كتابة وُتسلم إىل املدير التنفيذي، الذي 

األعضاء جبميع لغات مجعية األمم املتحدة للبيئة الرمسية. وال جيوز بصفة يعمم نسخًا منها على 
عامة، أن يناقش أي اقرتاح أو أن يطرح للتصويت يف أي جلسة من جلسات مجعية األمم املتحدة 
للبيئة إال إذا كان قد سبق تعميم نسخ منه على مجيع األعضاء يف موعد ال يتجاوز اليوم السابق 

جيوز للرئيس بعد أخذ موافقة مجعية األمم املتحدة للبيئة، أن يسمح مبناقشة ونظر  للجلسة. على أنه
لو مل تكن قد ُعممت أو إذا كانت قد ُعممت يف اليوم حىت مثل هذه االقرتاحات أو التعديالت 

 ذاته.
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 عنوان الفرع ثامناً: يستبدل العنوان احلايل بالعنوان التايل: - 2

ورات أو فيما بين الدورات واألفرقة العاملة والهيئات الفرعية اللجان العاملة أثناء الد
 لجمعية األمم المتحدة للبيئة

 املعدلة تقرأ كما يلي: 57املادة  - 8
جيوز جلمعية األمم املتحدة للبيئة أن تنشئ ما يلزم من اللجان العاملة أثناء الدورات أو فيما بني 

 ة من أجل النهوض الفعال مبهامها.الدورات واألفرقة العاملة واألجهزة الفرعي
 املعدلة تقرأ كما يلي: 71املادة  - 7

تتاح مجيع القرارات واإلعالنات والتوصيات وسائر املقررات الرمسية جلمعية األمم  - 4
املتحدة للبيئة، فضاًل عن تقاريرها إىل اجلمعية العامة وغري ذلك من الوثائق باللغات املستعملة يف 

 تحدة للبيئة.مجعية األمم امل
 اجلهات األخرى املشاركةتوزع األمانة على مجيع أعضاء مجعية األمم املتحدة للبيئة و  - 3

يف الدورة نصوص القرارات واإلعالنات والتوصيات وسائر املقررات الرمسية اليت تعتمدها مجعية األمم 
رى، إن ُوجدت. وتوزع النصوص املتحدة للبيئة واللجان العاملة أثناء الدورات واألجهزة الفرعية األخ

املطبوعة يهذه القرارات والتوصيات وسائر املقررات الرمسية، فضاًل عن تقارير مجعية األمم املتحدة 
للبيئة إىل اجلمعية العامة، بعد ختام الدورة، على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء 

ة للطاقة الذرية وعلى املنظمات الدولية احلكومية املشار يف الوكاالت املتخصصة أو يف الوكالة الدولي
 أدناه. 78إليها يف املادة 

 املعدلة تقرأ كما يلي: 77املادة  -42
تُعقد جلسات مجعية األمم املتحدة للبيئة واللجان العاملة أثناء الدورات واألفرقة العاملة 

ة املعنية غري ذلك. وتذاع، إن أمكن، واألجهزة الفرعية، إن وجدت، بشكل علين، ما مل تقرر ايهيئ
 هذه اإلجراءات للجمهور األوسع نطاقاً من خالل الوسائل اإللكرتونية.

 اجلديدة كما يلي: 2تدرج الفقرة  78املادة  -44
أن تشارك يف مداوالت مجعية األمم املتحدة اإلقليمية لتكامل االقتصادي ات اجيوز ملنظم

 ري على مشاركتها يف دورات وأعمال اجلمعية العامة.للبيئة وفق نفس الطرائق اليت تس
تقرأ كما يلي: ‘‘ منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي’’تضاف حاشية مقابل املصطلح 

 .‘‘75/327موضوع قرار اجلمعية العامة ’’
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 التجار غير المشروع في األحياء البرية - 1/3
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

بشأن تزايد نطاق االجتار غري املشروع يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية،  لقإذ يساورها بالغ الق
 واألنواع البحرية، وآثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية السلبية، ،مبا يف ذلك املنتجات الغابية واألخشاب

يف تدمري النظم  االجتار غري املشروع يف األحياء الربية وتأثرياته الضارة تساهم أن وإذ تدرك
اإليكولوجية وسبل كسب العيش يف املناطق الريفية وتزعزع اإلدارة اجليدة وسيادة القانون وهتدد األمن الوطين 

تأثريات سلبية على االستغالل املستدام، مبا يف ذلك السياحة اإليكولوجية والسياحة القائمة على  حُتدثو 
 األحياء الربية،
ة االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض اتفاقي تسلم كذلك بدور وإذ

بوصفها الصك الدويل الرئيسي الذي يضمن عدم هتديد االجتار الدويل يف عينات احليوانات والنباتات الربية 
قية املعنية باألنواع لبقاء هذه احليوانات والنباتات، وإذ تعرتف بدور االتفاقيات األخرى يف هذا اجملال، مثل االتفا

 املهاجرة،
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة  322إىل الفقرة وإذ تشري 

، اليت أُِقر فيها باحلاجة إىل اختاذ إجراءات حازمة ومعززة يف جمايل العرض والطلب، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
 تفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض،مع األخذ يف االعتبار دور ا

بشأن تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل  32/7إىل مقرر جملس اإلدارة وإذ تشري أيضًا 
ار غري املشروع االستدامة البيئية، والذي أشار فيه اجمللس إىل مجلة أمور من بينها أن اجلرائم البيئية، وخاصة االجت

باألحياء الربية، مبا يف ذلك األخشاب، تتم بصورة متزايدة من جانب مجاعات اجلرمية املنظمة، وأشار إىل أن 
يسهم يف  ،التعاون الدويل على مجيع املستويات وفقًا للقانون الدويل، مع احرتام الواليات القضائية الوطنية

 مكافحة هذه اجلرائم بصورة أكثر فعالية،
بشأن منع اجلرمية  3242/12قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  علىجديد  تشدد منذ وإ

الذي شجع فيه اجمللس  العدالة اجلنائية لإلجتار غري املشروع بأنواع احليوانات والنباتات الربية احملمية،استجابات و 
ات الربية احملمية الذي تضطلع به الدول األعضاء على اعتبار االجتار غري املشروع بأنواع احليوانات والنبات

من اتفاقية األمم  3اجلماعات اإلجرامية املنظمة جرمية خطرية، حسبما هو مبني يف الفقرة )ب( من املادة 
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة،

شأن الصادر عن جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ب 32/4القرار وإذ تعيد أيضاً تأكيد 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل مكافحة االجتار غري املشروع باملنتجات  احملددة ايهدفستجابة االتعزيز 

الغابية، مبا يف ذلك األخشاب، والذي يشجع الدول األعضاء على جعل االجتار غري املشروع يف املنتجات 
اإلجرامية املنظمة جرمية خطرية، حسبما هو مبني يف الغابية، مبا يف ذلك األخشاب، الذي تشارك فيه اجلماعات 

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، حسب االقتضاء، 3الفقرة )ب( من املادة 
حاسم للقضاء على أمٌر الذي يؤكد أن تنسيق العمل  78/472قرار اجلمعية العامة وإذ تؤكد كذلك 

 نتجاتمغري املشروعة اليت تقود وتيسر االجتار باألحياء الربية واألخشاب و الفساد وتفكيك الشبكات 
 يف انتهاك للقوانني الوطنية، جُتمعاليت  األخشاب
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كامل ت على اليت تشجع ،بنتيجة الدورة الثانية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوإذ ترحب 
دة املعين باملخدرات واجلرمية والدول األعضاء يف جمال منع اجلرمية ق اجلهود اليت يبذيها مكتب األمم املتحيوتنس

 من أجل التصدي بصورة فعالة للتحدي الذي تشكله اجلرائم الناشئة اليت ترتك أثراً هاماً على البيئة،
بااللتزامات اليت أعلنها وزراء السياحة األفارقة، واألمني العام ملنظمة السياحة وإذ ترحب أيضًا 

ية، وممثلو املنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة يف اجتماع وزراء السياحة األفارقة بشأن الصيد غري العامل
 ،3241آذار/مارس  7املشروع الذي عقد يف برلني يف 
باريس ولندن، ضمن و غري املشروع، املعقودة يف غابورون،  باإلجتارباملؤمترات املعنية وإذ ترحب كذلك 

 مؤمترات أخرى،
على احلاجة للحفاظ على الزخم السياسي الذي تولد عن طريق هذه املبادرات الدولية دد وإذ تش

 واإلقليمية الرفيعة املستوى وغريها من املبادرات األخرى،
خطة العمل املعنية بالفيل األفريقي كإطار حلفظ وإدارة الفيل األفريقي ضمن  باعتمادوإذ ترحب 

ل األفريقي حتت إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره آلية متويل لتنفيذ طائفة األنواع، مث إنشاء صندوق للفي
 خطة العمل،

بإنشاء االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية، الذي يشمل وإذ ترحب كذلك 
بأنواع احليوانات والنباتات املهددة وأمانة اتفاقية االجتار الدويل  ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ومنظمة اجلمارك العاملية والبنك الدويل، بوصفه جهداً تعاونياً مهماً  ،واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ،باالنقراض
 لتعزيز اإلنفاذ،

 من أجل مكافحةاملبذولة دولية الهود اجل يف إطاربقيمة أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة  تسلموإذ 
االجتار غري املشروع باألحياء الربية بصورة أكثر فعالية، وعلى سبيل املثال ال احلصر، مبادرة اجلمارك اخلضراء، 
وعمل املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، وكشريك يف الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية، 

 ومبادرة مراقبة الغابات العاملية،
ك بالدور احلاسم الذي قامت به احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف كذل تسلموإذ 

 ذلك اجملتمعات األصلية واحمللية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، ملكافحة االجتار غري املشروع باألحياء الربية،
الربية ومنتجات تصميمها القوي على منع وحماربة ووقف االجتار غري املشروع باألحياء تؤكد  -4

 احلياة الربية، مبا يف ذلك األخشاب واألنواع البحرية على نطاق العامل؛
 الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي على:حتث بقوة  -3
مكافحة االجتار غري املشروع بشأن  االلتزامات اليت قطعتها يف منتديات أخرىتنفيذ  ( أ)

 باألحياء الربية؛
ادة وتعبئة املوارد، مبا يف ذلك لصندوق الفيل األفريقي وآليات التمويل األخرى توفري القي ( ب)

وخاصة املتعلقة باحلياة الربية من أجل تعزيز مكافحة االجتار غري املشروع باألحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، 
ة يف هذا املتخذ اتطاقه، واإلجراءاجتاهات االجتار غري املشروع ون املتوفرة بشأنالتأكد من أن األدلة  من خالل

 أدلة قوية وحمدثة؛ الصدد
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للقضاء على إمدادات املنتجات غري املشروعة بإجراءات حمددة ايهدف االضطالع  )ج(
غري املشروع باألحياء الربية  باإلجتار، مبا يف ذلك عن طريق زيادة الوعي وتنقلها والطلب عليها للحيوانات الربية

 ومحاية االجتار املشروع واملستدام يف منتجات احلياة الربية؛ مع احرتام ا،وأثاره

ضطلع به دعم العمل  )د(
ُ
تدابري رادعة، اختاذ لتعزيز اإلطار القانوين مبا يف ذلك عن طريق امل

 عند الضرورة، وتعزيز القدرات يف سلسلة اإلنفاذ بكاملها؛
يات من أجل التصدي لألبعاد تشجيع التعاون املشرتك بني الوكاالت على مجيع املستو  (ـ)ه

 البيئية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية لإلجتار غري املشروع باألحياء الربية ومنتجات احلياة الربية؛
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني بلدان  يف اختاذ إجراءات للمضي قدماً الشروع يف  )و(

مبا يف ذلك عن طريق الدعم اإلضايف لشبكات إنفاذ قوانني  ،والرتويج يهذه اإلجراءات املصدر والعبور واملقصد
 احلياة الربية؛

عدم التسامح إطالقًا مع األنشطة غري املشروعة، مبا تقضي بسياسات  التشجيع على اتباع )ز(
 ؛، وتنفيذ هذه السياساتغري املشروع باألحياء الربية باإلجتاريف ذلك الفساد املرتبط 

ُسبل معيشة مستدامة وبديلة للمجتمعات احمللية املتضررة من االجتار  املساعدة على هتيئة )ح(
مجتمعات احمللية يف موائل األحياء الربية للكاملة الشاركة املغري املشروع يف األحياء الربية وآثاره الضارة مع 

معات احمللية يف جمال احلفظ واالستخدام املستدام، وتعزيز حقوق اجملت شريك نشطباعتبارها  بالقرب منها،و 
 وقدرهتا على إدارة األحياء الربية واحلياة الربية واالستفادة منها؛

تَّجر فيها على حنو غري مشروع، مبا ذلك إعادة اتعزيز التعاون من أجل  )ط(
ُ
ألحياء الربية احلية امل

ية االجتار الدويل وفق ما دعت إليه اتفاقإىل موطنها يف توقيت مناسب وبطريقة تتسم بفعالية التكاليف  البيض،
 (3)بأنواع احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض؛

األطراف على التنفيذ الفعال اللتزاماهتا يف إطار اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات حتث  -2
بأن  والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، وكذلك االتفاقات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، واالعرتاف

االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية، والذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين 
مة الدولية للشرطة اجلنائية، ومنظمة اجلمارك العاملية، والبنك الدويل، ظباملخدرات واجلرمية، وأمانة االتفاقية، واملن

 نه تقدمي مساعدة قيمة يف هذا الصدد؛واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة، ميك
مجيع اجلهات املشاركة يف جهود مكافحة االجتار غري املشروع يف احليوانات والنباتات  حتث -1

 الربية على تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتنسيق وجتنب االزدواجية؛
ية يف دورهتا التاسعة لنظر يف قضية االجتار غري املشروع باألحياء الرب لاجلمعية العامة  تدعو -5

 والستني؛
لتنمية املستدامة على على ايف ضوء األثر السليب لإلجتار غري املشروع باألحياء الربية تشدد،  -7

 ؛3245أمهية التصدي للقضية يف سياق إطار التنمية ملا بعد عام 

                                                      
(3)  Article VIII, para. 4 (b), and resolution Conf. 10.7 (Rev. CoP15). 
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ية ومنتجاهتا على على أمهية إبقاء قضية االجتار غري املشروع يف احليوانات والنباتات الرب  تؤكد -2
 جدول األعمال العاملي؛

وتعبئ، يف حدود إمكانياهتا، موارد ملكافحة االجتار غري  ختصصمجيع البلدان على أن  حتث -8
املشروع يف احليوانات والنباتات الربية وفقًا لسياساهتا وأولوياهتا وخططها وبراجمها الوطنية، مع مالحظة أن هذه 

 ،ويل احمللي من خالل السياسات ذات الصلة واسرتاتيجيات التنمية وامليزانيات الوطنيةاملوارد ميكن أن تشمل التم
والتمويل الثنائي واملتعدد األطراف، إضافًة إىل مسامهة القطاع اخلاص، وتشجع املاحنني وغريهم ممن يهم القدرة 

دان النامية يف التصدي على أن يعبئوا ويقدموا، على حنو عاجل، موارد مالية ومساعدات لدعم جهود البل
 ؛وتعزيزها القدرات الوطنية بناء اجلهود املوجهة حنو غري املشروع يف احليوانات والنباتات الربية، خصوصاً  لإلجتار

على  اليت يقوم بتنفيذهابفعالية يف و/أو أن تدعم األنشطة  للمشاركةمجيع البلدان  تدعو -7
ويل اإلنفاذ ؤ حليوانات والنباتات الربية لتعزيز قدرات وفعالية مساالحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد ا األرض

 احملليني وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل؛
 إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة:تطلب  -42
غري  لإلجتارة أن يقدم، قبل الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، حتلياًل لآلثار البيئي )أ(

 املشروع باألحياء الربية ومنتجاهتا؛
بالتعاون مع الدول  ،أن يواصل تعزيز أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة ذات الصلة )ب(

لزيادة الوعي باملشاكل واملخاطر املرتبطة  ،األعضاء واجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية األخرى
 ؛وتنقلها والطلب عليها حلياة الربية غري املشروعةبإمدادات منتجات ا

أن يعمل بصورة وثيقة مع االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية،  )ج(
ومع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومع جمموعة سيادة القانون والتنسيق واملوارد التابعة لألمني العام لألمم املتحدة، 

مثل باخلربة العملية املتخصصة، برنامج األمم املتحدة للبيئة  اليت يتمتع فيهاما يتعلق باجملاالت الرئيسية وخاصة في
 اجلوانب البيئية لسيادة القانون، والتدريب القضائي، وتبادل املعلومات بشأن القرارات واملمارسات القضائية؛

لوضع وتنفيذ القوانني البيئية، وأن أن يواصل دعم احلكومات الوطنية، بناًء على طلبها،  )د(
تواصل يف هذا السياق جهوده ملكافحة االجتار غري املشروع وأن تستمر يف تعزيز اإلجراءات، مبا يف ذلك عن 

 طريق بناء القدرات؛
أن يقوم بدور استباقي يف إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة لصندوق الفيل األفريقي، من  )و(

 يف تنفيذ خطة عمل الفيل األفريقي؛أجل ضمان مسامهته 
)ه( ملناقشته  42)أ( إىل  42أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ األنشطة املدرجة يف الفقرات من  )ز(

 يف الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر -44
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 الترابط بين العلوم والسياسات - 1/4
 ،حدة للبيئةإن مجعية األمم املت

بشأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  3243متوز/يوليه  32 املؤرخ 77/388إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري
من الوثيقة  88وخاصة الفقرة ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’( املعنونة 32األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو +

 ،32/3ر جملس اإلدارة من مقر  8اخلتامية، وإذ تشري أيضاً إىل الفقرة 
وظائف ومسؤوليات برنامج األمم املتحدة للبيئة على النحو املبني يف قرار  وإذ تضع يف اعتبارها

مبا يف ذلك اإلبقاء على أوضاع البيئة  ،4723كانون األول/ديسمرب   45 املؤرخ( 32-)د 3772اجلمعية العامة 
عن حالة  3242شباط/فرباير  33 املؤرخ 32/44إلدارة العاملية قيد االستعراض، وإذ تشري إىل مقرر جملس ا

 البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي للتحديات البيئية الكبرية،
اليت تدعو إىل  72بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وخاصة فقرهتا  وإذ تعرتف

صول على البيانات واملعلومات، وإذ تالحظ احلاجة إىل إدماج األبعاد تعزيز أنشطة التقييم، وحتسني احل
االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة ونشر وتبادل املعلومات البيئية املعتمدة على القرائن بشأن 

 القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية الرئيسية والناشئة،
 ،32/44م الثالث من مقرر جملس اإلدارة بالقس 2إىل الفقرة  وإذ تشري
التقييم املفصل املعتمد على القرائن والسليم علميًا بشأن حالة املنافع اليت ينطوي عليها  وإذ تدرك

 البيئة إلذكاء الوعي، وصياغة السياسات املستنرية، وصنع القرار يف سياق التنمية املستدامة،
ع املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بالتقدم احملرز خالل تصميم ووض وإذ ترحب

UNEP Live  باعتباره أداة لتعزيز الكفاءة ومردودية التكاليف بدرجة كبرية بشأن النهج املستقبلي إلبقاء أوضاع
مبا يف ذلك بناء القدرات ودعم التكنولوجيا للبلدان النامية والبلدان اليت متر  ،البيئة العاملية قيد االستعراض

اقتصاداهتا مبرحلة انتقال لتحسني جهودها الرامية جلمع البيانات والتقييم وضمان إتاحة البيانات اجملمعة 
 واملعلومات املولدة ملقرري السياسات واجلمهور،

 32)و( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة والفقرة  88إىل الفقرة  وإذ تشري
اليت تدعو إىل تعزيز تفعيل خطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء  32/3دارة من مقرر جملس اإل

 القدرات،
أن هناك ثغرات يف معارفنا عن حالة البيئة ناشئة عن نقص توليد البيانات واملعلومات  وإذ تدرك

 احلالية ونشرها،
تلك الثغرات من خالل بناء لسد  اتأن مثة حاجة عاجلة إىل أن تتخذ احلكومات إجراء وإذ تالحظ

القدرات، وتعزيز اآلليات القائمة مبا يف ذلك تلك اخلاصة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ورصد حالة البيئة 
وإنتاج عمليات تقييم بيئية ذات صلة بالسياسات واليت ينبغي أن تستند إىل استخدام الطرق املتماثلة الراسخة 

 مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات وظروف البلدان النامية،جلمع البيانات وحتليلها 
بالدعم املستمر الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة لعمل األفرقة وايهيئات والعمليات  وإذ ترحب

 العلمية احلكومية الدولية،
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والسياسات  لعمل فريق املوارد الدويل الذي يسهم يف تعزيز الرتابط بني العلوم اعن تقديره عربتوإذ 
 وقاعدة املعرفة يف اجملاالت الرئيسية باستخدام املوارد وإدارة املعرفة،

بإصدار التقرير الثالث لتوقعات البيئة يف أفريقيا الذي يكشف عن الصالت ايهامة بني  وإذ ترحب
 الصحة والبيئة يف أفريقيا، 

الذي يدرس التغريات البيئية اليت  ‘‘ةأطلس املنطقة العربية بيئتنا املتغري ’’ بإصدار وإذ ترحب أيضاً 
 أحناء املنطقة العربية، يفحدثت 

 الترابط بين العلوم والسياسات
باملعلومات اليت قدمها املدير التنفيذي عن الرتابط بني العلوم والسياسات للجزء  ترحب - 4

ير التنفيذي أن يواصل تقدمي وتطلب إىل املد ،الرفيع املستوى من الدورة األوىل يف مجعية األمم املتحدة للبيئة
املعلومات املستمدة من عمليات التقييم القائمة واجلارية فضاًل عن التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف البيئية 

 العاملية اليت سبقت املوافقة عليها لتوجيه املداوالت القادمة املتعلقة بالسياسات يف اجلمعية؛
ل استكشاف الُسبل إلبالغ النتائج العلمية الرئيسية إىل املدير التنفيذي أن يواص تطلب - 3

ألعمال التقييم يف برنامج األمم املتحدة للبيئة جبميع لغات األمم املتحدة للمواطنني ومقرري السياسات ووسائط 
 اإلعالم ودوائر البحوث من أجل دعم عملية صنع القرار املستنرية على مجيع املستويات؛

ير التنفيذي أن يشجع الروابط القوية بني العلوم والسياسات من خالل إىل املد تطلب أيضاً  - 2
التوسع يف إقامة شراكات مع مراكز اخلربات الرفيعة وبرامج البحوث، والرتويج لعمليات التقييم البيئية املتكاملة 

األعمال واليت ختضع الستعراض النظراء وحتليل السياسات والعمل بصورة وثيقة مع الدول األعضاء وقطاع 
 تدفقات البيانات املستكملة واملضمونة اجلودة؛ لتأمنيواخلرباء 

إىل املدير التنفيذي أن يعزز التعاون مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة  تطلب كذلك - 1
األطراف ووكاالت وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة واألفرقة العلمية لبذل جهود مشرتكة لتعزيز الرتابط بني 

 لعلوم والسياسات وتوفري األدوات اخلاصة بالُنهج املتكاملة وصنع القرار املستنري؛ا
للمدير التنفيذي أن يقدم جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية تقريراً  طلبها تكرر - 5

 عن توصيات بشأن عن حتليل الثغرات فيما يتعلق بالبيانات واملعلومات البيئية وعمليات التقييم البيئية، فضالً 
 ؛يز الرتابط بني العلوم والسياساتلتعز  العامة الالزمة السياسات أدوات

 عزيز الُبعد البيئي للتنمية المستدامةت
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي مدخالت اخلرباء بشأن الُبعد البيئي فيما يتعلق  تطلب - 7

 مية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛بأهداف التنمية املستدامة وفقاً للوثيقة اخلتا
إىل املدير التنفيذي أن يعمل بصورة وثيقة مع هيئات األمم املتحدة ذات  تطلب أيضاً  - 2

الصلة مبا يف ذلك إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة بشأن إعداد التقرير العاملي عن التنمية 
 املستدامة؛
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 عمليات التقييم
إىل املدير التنفيذي، يف حدود برنامج العمل وامليزانية، أن يضطلع بعملية التحضري  تطلب - 8

، حبيث جيري حتديد UNEP Liveبدعم من املنرب التفاعلي لربنامج البيئة  ،للتقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية
شفافة مشرتكة بني احلكومات وأصحاب مشاورات عاملية  إىل وإجراءاته استناداً  نطاق وأهداف التقرير السادس

مبا يفضي إىل إصدار تقرير سادس لتوقعات البيئة  UNEP/EA.1/INF/14املصلحة املتعددين تستنري بالوثيقة 
الستعراض النظراء مع املوجز املصاحب له ملقرري السياسات والذي  اً به علميًا وخاضع اً موثوقيكون العاملية 

 ؛3248دة للبيئة يف موعد أقصاه ستوافق عليه مجعية األمم املتح
إىل املدير التنفيذي أن يتشاور مع مجيع أقاليم برنامج األمم املتحدة للبيئة  تطلب أيضاً  - 7

 خذ يف االعتبار يف عملية التقييم العاملي؛ينبغي أن تؤ بشأن أولوياهتا اليت 
يسهم يف نشر  إىل املدير التنفيذي، يف حدود برنامج العمل احلايل، أن تطلب كذلك -42

نتائج األفرقة وايهيئات والعمليات العلمية ذات الصلة والتوعية هبا حتت إشراف املنظمات احلكومية الدولية لتعزيز 
 انتشارها بني مقرري السياسات واجلمهور إىل أقصى حد ممكن؛

بيئة من جديد الطلب للمدير التنفيذي بتعزيز الصالت السياساتية لتقارير توقعات ال تكرر -44
العاملية من خالل قياس التقدم صوب حتقيق األهداف والغايات البيئية العاملية اليت سبقت املوافقة عليها وتوفري 

مناقشة التقدم صوب هذه األهداف فيها جري تس اليتاالستنارة للعمليات واالجتماعات العاملية ذات الصلة 
 والغايات املتفق عليها؛

 UNEP Liveمم المتحدة للبيئة المنبر التفاعلي لبرنامج األ
احلكومات، واجملموعات الرئيسية، وأصحاب املصلحة، ووكاالت األمم املتحدة  تشجع -43

املتخصصة وبراجمها، وأمانات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف وايهيئات العلمية الدولية واإلقليمية االشرتاك يف 
يف املستقبل، واقتسام موارد البيانات واملعلومات املناسبة واملوثوق  UNEP Liveتطوير املنرب التفاعلي لربنامج البيئة 

هبا واملضمونة اجلودة لدعم الُبعد البيئي لعمليات تقييم التنمية املستدامة اليت سيمكن احلصول عليها من خالل 
 ؛UNEP Liveمنرب 

زانية وبالتشاور مع إىل املدير التنفيذي أن يعد، يف إطار برنامج العمل واملي تطلب -42
احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها، وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وايهيئات العلمية الدولية 

مع إشارة خاصة إىل مسامهته يف تقارير  UNEP Liveواإلقليمية، خطة طويلة األجل لتطوير واستخدام منرب 
ل، وطرق التقييم يف املستقبل ومشاركة أصحاب الشأن وإقامة الشبكات توقعات البيئة العاملية يف املستقب

املؤسسية وأنشطة الشراكات، وتطوير احملتوى ودعم التكنولوجيا وبناء القدرات، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، 
طة إىل مجعية األمم مع مراعاة األعمال والعمليات العلمية احلالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة وأن يقدم هذه اخل

 املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية؛
إىل املدير التنفيذي أن يضطلع، بناًء على طلب الدول األعضاء، بأنشطة  تطلب أيضاً  -41

بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال لتحسني إدارهتا جلمع 
ييمها، مبا يف ذلك تعزيز نظم معارف اجملتمعات األصلية واحمللية وممارساهتا حسب مقتضى احلال البيانات وتق

 لتنفيذ هذا القرار؛
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احلكومات واجلهات األخرى القادرة إىل توفري الدعم املايل لتنفيذ هذا القرار وخاصة  تدعو -45
رات لكي تستطيع البلدان النامية أن تشارك يف جمال الدعم التكنولوجي والبنية األساسية للبيانات وبناء القد

 ؛UNEP Liveبفعالية وأن تستفيد من منافع املنتديات املختلفة مثل املنرب التفاعلي 
إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية عن  تطلب -47

 تنفيذ هذا القرار.

 لنفاياتالمواد الكيميائية وا - 1/5
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

 (2)إىل خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )خطة جوهانسبريغ للتنفيذ( إذ تشري
ات البيئية واألهداف اإلمنائية لأللفية، والوثيقة يواألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف والغا

، وبصفة خاصة ايهدف الرامي ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعنونة اخلتامية مل
اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية طوال دورة حياهتا، والنفايات اخلطرة بطرق  3232إىل أن تتحقق حبلول عام 

 ى صحة اإلنسان والبيئة،تؤدي إىل احلد إىل أقصى درجة من اآلثار الضارة الكبرية عل
أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تساهم بقدر كبري يف األبعاد الثالثة للتنمية  وإذ ترى

 املستدامة،
إىل الفرع الثامن عن العملية التشاورية بشأن خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات يف وإذ تشري 
الطويل األجل عنصر رئيسي لإلدارة و تشري إىل أن التمويل املستدام والكايف  ، وإذ32/43مقرر جملس اإلدارة 

من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية  332السليمة للمواد الكيمائية والنفايات، كما ورد يف الفقرة 
 املستدامة،

دام واستكهومل املعقود يف وروتر  ،باالجتماع املشرتك ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وإذ ترحب
 ،3242جنيف يف عام 

الصادر عن جملس اإلدارة، وقد نظرت يف التقرير املرحلي للمدير  32/43إىل املقرر  وإذ تشري
 التنفيذي عن تنفيذه،

 أولا 
 مواصلة تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات على المدى البعيد

 ؛3232دارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات إىل ما بعد عام باألمهية املستمرة لإل تسلم - 4
بتقرير املدير التنفيذي عن نتائج العملية التشاورية القطرية اخلاصة بتعزيز التعاون  ترحب – 3

اإلدارة  تعزيز’’، والوثيقة اخلتامية عن هذه العملية املعنونة (1)والتنسيق يف إطار جمموعة املواد الكيميائية والنفايات
 (5)؛‘‘السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى البعيد

                                                      
 3223أيلول/سبتمرب  1 –آب/أغسطس  37انظر تقرير القمة العاملية للتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا،  ( 2)

 ، املرفق.3والتصويبات(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم 

(1 ) UNEP/EA.1/5/Add.2. 
 املرجع نفسه، املرفق (5)
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للجهات التالية  3املدير التنفيذي أن يقدم الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف الفقرة  تطلب إىل – 2
 لالطالع عليها ألغراض السياسات واإلجراءات:

دامة، والفريق العامل املفتوح العضوية املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املست ( أ)
 املعين بأهداف التنمية املستدامة؛

 الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛  ( ب)

الدورة الثانية للفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية  )ج(
 ائية، واالجتماع الرابع للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية؛للمواد الكيمي

 مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل؛ )د(
جلنة التنسيق املشرتكة بني املنظمات التابعة للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة  (ـ)ه

 للمواد الكيميائية؛
االمتثال لاللتزامات الدولية احلالية املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات عن طريق  أمهية توكد -1

 التنفيذ املالئم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 ثانياا 
 النهج المتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وتؤكد بنهج متكامل ملعاجلة مسألة متويل  ترحب - 5
وهي اإلدماج وإشراك املؤسسات الصناعية والتمويل اخلارجي املخصص،  ،أن املكونات الثالثة للنهج املتكامل

 تعضد بعضها بعضاً وأهنا مجيعاً مهمة لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على كافة املستويات؛
مجعية مرفق البيئة العاملية إلدراج جمال تركيز يف  وضعتهبتنقيح الصك الذي  ترحب أيضاً  – 7

 املواد الكيميائية والنفايات، وزيادة املوارد املخصصة للمواد الكيميائية والنفايات يف التجديد السادس للموارد؛
التربعات، هبدف دعم اختصاصات لربنامج خاص مرفقة هبذا القرار، مُتول عن طريق  تعتمد - 2

تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتعزيز تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماتا بشأن 
 الزئبق، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛

شئ ويدير إىل املدير التنفيذي، مبا يتسق مع اختصاصات الربنامج اخلاص، أن ين تطلب - 8
 الصندوق االستئماين للربنامج اخلاص، وأن يوفر أمانة لتقدمي الدعم اإلداري للربنامج؛

إىل اجمللس التنفيذي للربنامج اخلاص، على ضوء خربة الربنامج والدروس املستفادة تطلب  – 7
يف االختصاصات، وأن  من جانب البلدان املتلقية، أن يستعرض مدى فعالية الرتتيبات املتخذة للربنامج الواردة

، 3248يقدم تقررًا عن ذلك االستعراض لكي تنظر فيه مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة يف عام 
 هبدف إدخال تنقيحات، عند الضرورة، على الرتتيبات التشغيلية للربنامج اخلاص؛

اص ملؤمترات ألطراف إىل املدير التنفيذي أن يقدم اختصاصات الربنامج اخل تطلب كذلك – 42
يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل، وجلنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والفريق 

 العامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، للعلم هبا؛
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فضاًل عن القطاع اخلاص، مبا يف ذلك قطاع الصناعة، احلكومات القادرة،  تشجع - 44
واملؤسسات، واملنظمات غري احلكومية، وأصحاب املصلحة اآلخرين على تعبئة املوارد املالية من أجل إنشاء 

 الربنامج اخلاص على حنو فعال، والشروع يف تنفيذه على وجه السرعة؛

 ثالثاا 
 التنمية المستدامة

ة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات هي عنصر أساسي ال يتجزأ أن اإلدار  تشدد على - 43
 من التنمية املستدامة وشامل لعدة قطاعات وهام للغاية جلدول أعمال التنمية املستدامة؛

 رابعاا 
 الزئبق

باعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف مؤمتر املفوضني الذي عقد يف كوماموتو  ترحب - 42
 ؛3242تشرين األول/أكتوبر  42يخ باليابان بتار 

إىل املدير التنفيذي تيسري التعاون، حسب االقتضاء، بني األمانة املوقتة التفاقية  تطلب - 41
ميناماتا وأمانات اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل وغريها لالستفادة الكاملة من اخلربات املهمة اليت قد 

 فاقية وذلك رهناً بتوفر املوارد املخصصة يهذا الغرض؛تساعد البلدان يف االنضمام إىل االت
وروتردام واستكهومل الذي  ،قرار مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل تالحظ مع التقدير - 45

أعربت فيه عن رغبتها، وأشارت إىل استعدادها للتعاون والتنسيق مع اتفاقية ميناماتا، والقرار املتبادل ملؤمتر 
 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛املفوضني اخلاص ب

 خامساا 
 النهج الستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

باملسامهة الكبرية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف تيسري  ترحب - 47
 نفايات؛العمل لكل أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وال

على احلاجة إىل املشاركة املتواصلة واملعززة من جانب قطاعات متعددة وأصحاب  تؤكد - 42
 مصلحة متعددين؛

 على ضرورة مواصلة تعزيز النهج االسرتاتيجي؛ تشدد أيضاً  - 48
الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للنهج االسرتاتيجي يف دورته الثانية، واملؤمتر  تدعو - 47

لدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية إىل أن ينظر يف اجتماعه الرابع يف سبل تعزيز إشراك ومشاركة كل أصحاب ا
 املصلحة ذوي الصلة على حنو ميكن من االستجابة بفعالية وكفاءة للتحديات والقضايا اجلديدة والناشئة؛

 اختاذ الرتتيبات الرامية إىل إنشاء إىل الدور الرائد لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف تشري - 32
أمانة للنهج االسرتاتيجي تتسم بالفعالية والكفاءة، وتطلب إىل املدير التنفيذي مواصلة دعم النهج االسرتاتيجي، 

 ؛3232مبا يف ذلك توفري التوجيه واإلرشاد لتنفيذ هدف عام 
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يف النهج االسرتاتيجي، وتوفري  املدير العام ملنظمة الصحة العاملية لتويل دور قيادي تدعو - 34
ما يلزم من املوظفني واملوارد األخرى ألمانة النهج، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن ينقل هذه الدعوة إىل 

 االجتماع املقبل للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية؛
جي، مبا يف ذلك تدعو أعضاء الربنامج املشرتك بني املنظمات لدعم أمانة النهج االسرتاتي - 33

 ما يتيسر من الدعم باملوظفني؛
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، وقطاع الصناعة، واجملتمع املدين،  تدعو - 32

 وأصحاب املصلحة اآلخرين يف النهج االسرتاتيجي لدعم تنفيذ النهج االسرتاتيجي ومواصلة تطويره؛
واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة  احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية حتث - 31

واجلهات األخرى القادرة على تقدمي مسامهات مالية وعينية للنهج االسرتاتيجي وألمانته وتنفيذه، مبا يف ذلك 
 عن طريق برامج عمل املنظمات األعضاء يف الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

 سادساا 
 والكادميومالرصاص 

الرصاص  انبعاثاتاملخاطر الكبرية اليت تتعرض يها صحة اإلنسان والبيئة بسبب  تدرك - 35
 والكادميوم يف البيئة؛

باالجتماع الثالث املقبل للتحالف العاملي للتخلص من الدهانات احملتوية على  ترحب - 37
ع تشريعات وطنية للقضاء التدرجيي على الرصاص، وحلقة العمل املقرتنة هبذا االجتماع اليت تركز على وض

الدهانات احملتوية على الرصاص، وتطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية على االستمرار يف بناء القدرات يف جمال التخلص من الدهانات احملتوية على الرصاص عن طريق ما ميكن 

 قليمية؛من حلقات العمل اإل
، وإمكانية استبدال الرصاص االنبعاثاتجتميع املعلومات عن تقنيات ختفيف  تتطلع إىل - 32

 والكادميوم مبواد أو تقنيات أقل خطورة؛

 سابعاا 
 النفايات

املدير التنفيذي أن يدرس تضمني الرتابط بني سياسات املواد الكيميائية  تطلب إىل - 38
عاملية ملنع النفايات، واحلد منها إىل أدىن درجة، وإدارهتا، الذي ال يزال قيد والنفايات يف تقرير التوقعات ال

 اإلعداد؛

 ثامناا 
 المراكز اإلقليمية: تعميم منظور اإلدارة السليمة واإلنجاز المنسق

بدور املراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهومل يف دعم تنفيذ االتفاقيتني ومجيع  تسلم - 37
لصلة، والدور الذي تؤديه هذه املراكز يف املسامهة يف الصكوك ذات الصلة باملواد الكيميائية األنشطة ذات ا

 والنفايات، وتعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛
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األطراف يف هذين االتفاقيتني وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبن فيهم األطراف يف  تدعو - 22
االسرتاتيجي للنظر يف سبل تعزيز شبكة مراكز إقليمية ذات فعالية وكفاءة لدعم تقدمي  اتفاقية ميناماتا، والنهج

املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي يف إطار هذه االتفاقيات من أجل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد 
 الكيميائية والنفايات، والتنمية املستدامة، ومحاية صحة اإلنسان، والبيئة؛

املدير التنفيذي، األطراف يف اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهول، واملرفق العاملي  تدعو - 24
للبيئة، واملؤسسات املالية الدولية األخرى ذات الصلة، والصكوك والربامج للنظر يف فرص التعاون بفعالية وكفاءة 

 ة باملواد الكيميائية والنفايات؛مع املراكز اإلقليمية يف تنفيذ اإلدارة اإلقليمية السليمة للمشروعات اخلاص

 تاسعاا 
املدير التنفيذي أن يقدم جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم  تطلب إىل - 23

 املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.

 المرفق

لصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيات لبرنامج الخاص للدعم المؤسسي على اااختصاصات 
بازل وروتردام واستكهولم، واتفاقية ميناماتا والنهج الستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية

بشأن إدارة املواد الكيميائية  32/43من اجلزء الثامن من املقرر  41و 42باإلشارة إىل الفقرتني 
ىل جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة والنفايات، الصادر عن الدورة العاملية األو 

 للبيئة:

 الهدف من البرنامج الخاص -أولا 
يهدف الربنامج اخلاص إىل دعم التعزيز املؤسسي الذي تقوده البلدان على الصعيد الوطين، ويف سياق  - 4

يائية والنفايات، مع مراعاة االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية هنج متكامل ملعاجلة متويل إدارة مستدامة للمواد الكيم
الوطنية واألولويات لكل بلد، من أجل تعزيز قدرات وطنية عامة مستدامة من أجل اإلدارة السليمة للمواد 
 الكيميائية طوال دورة حياهتا. وسيكون للتعزيز املؤسسي يف إطار الربنامج اخلاص دور تيسريي ومتكيين يف تنفيذ

اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
 ‘‘(.الصكوك’’ ـ)وُيشار إليها هنا فيما بعد ب

 تعريف التعزيز المؤسسي -ثانياا 
القدرات املؤسسية للحكومات  يُعرف التعزيز املؤسسي، ألغراض الربنامج اخلاص، بأنه حتسني استدامة - 3

من أجل وضع سياسات وتشريعات وقواعد تنظيمية واعتمادها ورصدها وإنفاذها وكذا زيادة إمكانية حصويها 
على املوارد املالية واملوارد األخرى لألطر الفعالة لتنفيذ الصكوك من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

 والنفايات طوال دورة حياهتا.
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 النتائج المتوقعة من التعزيز المؤسسي من خالل البرنامج الخاص -لثاا ثا
 من املتوقع أن تكون للمؤسسات الوطنية بعد تعزيزها القدرة على القيام مبا يلي: - 2

وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )أ(
 فيذها؛والنفايات ورصد تن

تعزيز اعتماد التشريعات واألطر التنظيمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ورصدها  )ب(
 وإنفاذها؛

تشجيع تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات  )ج(
ع املستويات، مبا يف ذلك سد الثغرات وتفادي ازدواجية والسياسات والتشريعات الوطنية وأطر التنفيذ على مجي

 اجلهود؛
العمل يف القطاعات املتعددة بشكل يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة واالستدامة يف  )د(

 األجل الطويل؛
تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد  (ـ)ه

 طين؛الو 
 تعزيز املسؤولية واملساءلة واملشاركة يف القطاع اخلاص؛ )و(
تعزيز فعالية تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج  )ز(

 االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
 طين.تعزيز التعاون والتنسيق يف تنفيذ الصكوك على الصعيد الو  )ح(

 نطاق البرنامج الخاص -رابعاا 
ينبغي أن يتجنب الربنامج اخلاص ازدواجية آليات التمويل وأشكال اإلدارة املتصلة هبا وانتشارها وأن  - 1

 ميول األنشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية.
 :جيوز أن تشمل األنشطة اليت مُتول يف إطار الصندوق اخلاص ما يلي - 5

حتديد القدرات املؤسسية وأوجه الضعف والثغرات واالحتياجات على الصعيد الوطين فضاًل عن  )أ(
 تعزيز القدرات املؤسسية للقيام بذلك مىت ما اقتضت الضرورة؛

تعزيز القدرات املؤسسية على ختطيط ووضع ورصد وتنسيق تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات  )ب(
 لسليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛والربامج الوطنية لإلدارة ا

 تعزيز القدرات املؤسسية لتحسني قدرات تقدمي التقارير عن التقدم احملرز أو تقييم األداء؛ )ج(
تعزيز هتيئة بيئة متكينية لتعزيز التصديق على اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا  )د(

 املرتقبة؛
وتشغيل هياكل مؤسسية مكرسة لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية التمكني من تصميم  (ـ)ه

 والنفايات طوال دورة حياهتا؛
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تعزيز القدرات املؤسسية لوضع تدابري لدعم مجيع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )و(
 ين واليت تغطيها الصكوك.والنفايات، مبا يف ذلك اجملاالت املواضيعية األكثر حتديداً على الصعيد الوط

 األهلية لتلقي الدعم من البرنامج الخاص -خامساا 
يتوفر الدعم املقدم من الربنامج اخلاص للبلدان النامية مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً  - 7

 اء األولوية للبلدان األقل قدرة.وللدول اجلزرية الصغرية النامية وللبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، مع إعط
تكون اجلهات املقدمة للطلبات مؤهلة للدعم إذا كانت أطرافًا يف أي واحدة من االتفاقيات ذات  - 2

 الصلة أو إذا أثبتت أهنا بصدد اإلعداد للتصديق على أي واحدة من االتفاقيات.
ذات الصلة احملددة اليت تزمع اختاذها لضمان تدرج اجلهات املقدمة للطلبات يف طلباهتا التدابري احمللية  - 8

 أن تكون القدرات املؤسسية الوطنية اليت يدعمها الربنامج اخلاص مستدامة يف األجل الطويل.

 الترتيبات اإلدارية للبرنامج الخاص -سادساا 
ص بدعم من سيكون اجمللس التنفيذي هو ايهيئة املناط هبا صنع القرارات واإلشراف على الربنامج اخلا - 7

 األمانة.
يعكس تكوين اجمللس التنفيذي التوازن بني اجلهات املاحنة واملتلقية. وتكون مدة املمثلني سنتني  - 42

 بالتناوب. وسوف يتألف اجمللس التنفيذي على النحو التايل:
قة احمليط أربعة ممثلني من البلدان املتلقية من مناطق األمم املتحدة التالية: أفريقيا، آسيا ومنط )أ(

ايهادئ، شرق ووسط أوروبا، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، يضم اجمللس التنفيذي 
 ممثاًل من أقل البلدان منواً أو البلدان اجلزرية الصغرية النامية بالتناوب؛

 .مخسة ممثلني من اجلهات املاحنة، على أال تكون من البلدان املستفيدة )ب(
جيوز لألمناء التنفيذيني ألمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة، ومنسق  - 44

النهج االسرتاتيجي وممثل ألمانة مرفق البيئة العاملية، فضاًل عن ممثلي احلكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل 
ايهيئات اإلدارية للصكوك، أن يشاركوا، على نفقتهم  االقتصادي وأي وكاالت منفذة وممثل واحد من كل من

 اخلاصة كمراقبني يف اجتماعات اجمللس التنفيذي.

 ولية المجلس التنفيذي ومهامه -سابعاا 
 يكون للمجلس التنفيذي رئيسان مشاركان، واحد من البلدان املتلقية وواحد من البلدان املاحنة. - 43
يف السنة ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء بقدر اإلمكان. وإذا تعذر التوصل إىل جيتمع اجمللس التنفيذي مرة  - 42

توافق يف اآلراء، يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته، كمالذ أخري، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني. ويقوم 
 اجمللس التنفيذي، يف اجتماعه األول، بزيادة تطوير نظامه الداخلي، حسب االقتضاء.

يتخذ اجمللس التنفيذي القرارات التنفيذية فيما يتعلق بأداء الربنامج اخلاص، مبا يف ذلك املوافقة على  - 41
طلبات احلصول على التمويل، وجييز اإلجراءات اخلاصة بالطلبات والتقومي، واإلبالغ والتقييم. ويقوم اجمللس 

  املشورة بشأن املسائل األخرى حسب االقتضاء.بتوفري التوجيه التنفيذي بشأن تنفيذ الربنامج اخلاص وتقدمي
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 المنظمة القائمة باإلدارة -ثامناا 
يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه املنظمة القائمة باإلدارة، صندوقًا استئمانيًا للربنامج اخلاص  - 45

 ريها من املوارد.وأمانة لتقدمي الدعم اإلداري للربنامج، مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية وغ
تقوم األمانة بتجهيز الطلبات املقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها، وبإدارة املخصصات املوافق  - 47

عليها وخدمة اجمللس التنفيذي. وتقدم األمانة التقارير بشأن عملياهتا إىل اجمللس التنفيذي وتكون مسؤولة أمام 
للبيئة يف املسائل اإلدارية واملالية. وتقدم األمانة تقريرًا سنويًا إىل اجمللس  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة

 التنفيذي ويُرسل هذا التقرير أيضاً إىل ايهيئات اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة والصكوك للنظر فيه.

 الترتيبات التشغيلية للبرنامج الخاص -تاسعاا 
ات من احلكومات الوطنية مباشرة. وسيتميز بأنه سهل الوصول إليه يتلقى الربنامج اخلاص الطلب - 42

 التجارب املستمدة من آليات الدعم القائمة حسب االقتضاء. إىلومبسط وفعال ويستند 
وينبغي أن حتدد الطلبات يف سياق النهج القطري الشامل إزاء تعزيز القدرات املؤسسية. وينبغي أن  - 48

 ملقرتحة واألهداف املرجوة من األداء واملعلومات املتعلقة باالستدامة طويلة األجل.تتضمن الطلبات التدابري ا
لتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لدراستها توطئة تقدم الطلبات إىل األمانة. وتقوم األمانة بتقييم الطلبات  - 47

 والبت فيها.
ساس التربعات الواردة واالحتياجات ، على أللبلدانيبت اجمللس التنفيذي يف املخصصات الرتاكمية  - 32

 يف املائة من ذلك اجملموع لألغراض اإلدارية. 42املبينة يف الطلبات املقدمة. وجيوز اإلبقاء على مبلغ ال يتجاوز 
يف املائة على األقل من جمموع املبلغ املخصص.  35تساهم البلدان املستفيدة مبوارد تعادل ما قيمته  - 34

يذي أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية اخلاصة ملقدم وجيوز للمجلس التنف
 الطلب والقيود يف القدرات والثغرات واالحتياجات اخلاصة به.

تقدم البلدان املستفيدة تقارير سنوية عن التقدم احملرز. وعند انتهاء كل مشروع، يُقدم تقرير هنائي وبيان  - 33
بات، يتضمن كشفاً كاماًل لألموال اليت اسُتخدمت وتقييمًا للنتائج، فضاًل عن دليل إثبات ما إذا  مراجعة للحسا

 كانت األهداف قد حتققت.

 المساهمات -عاشراا 
ُيشجع تقدمي املسامهات من مجيع األطراف املوقعة واألطراف يف االتفاقيات واحلكومات األخرى  - 32

ن القطاع اخلاص، مبا يف ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات وغريها من القادرة على القيام بذلك، وكذلك م
 املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى من أصحاب املصلحة.

 مدة البرنامج الخاص -حادي عشر
سيكون الربنامج اخلاص مفتوحًا لتلقي التربعات والطلبات لتقدمي الدعم ملدة سبع سنوات اعتبارًا من  - 31

تتجاوز مدهتا مخس سنوات إضافية وذلك  إنشائه. وسيكون الربنامج اخلاص مؤهاًل للتمديد مرة واحدة ال تاريخ
رهنًا بتوصية من اجمللس التنفيذي إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة. وجيوز مرضيني على أساس استعراض وتقييم 

اريخ إنشاء الربنامج، أو ملدة مثاين سنوات سنوات اعتبارًا من ت 42توزيع أموال الربنامج اخلاص ملدة أقصاها 
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اعتبارًا من تاريخ متديده، عند االقتضاء، وعندها ُيكمل الربنامج عملياته ويغلق. ويبت اجمللس التنفيذي يف 
 اختصاصات االستعراض والتقييم املذكورين أعاله.

 الحطام البالستيكي البحري والجسيمات البالستيكية البحرية - 1/6
 األمم املتحدة للبيئة، إن مجعية
إىل القلق املعرب عنه يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة  إذ تشري

بالتلوث  ، من أن صحة احمليطات والتنوع البيولوجي يف البحار يتأثران سلباً ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
سيما اللدائن وامللوثات العضوية الثابتة والفلزات الثقيلة واملركَّبات  البحري، مبا يف ذلك احلطام البحري، وال

النيرتوجينية الناشئة من العديد من املصادر البحرية والربية، وااللتزام باختاذ إجراءات لتحقيق خفض كبري يف 
 حدوث هذا التلوث وآثاره يف النظم اإليكولوجية البحرية،

 جيري اختاذها لتشجيع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال اإلجراءات الدولية اليت وإذ تالحظ
دورهتا وللنفايات بسبل تؤدي إىل منع اآلثار الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة والتقليل منها إىل احلد 

 األدىن،
ية من األنشطة إىل إعالن مانيال بشأن تعزيز تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحر  وإذ تشري

الربية الذي اعتمده اجتماع االستعراض احلكومي الدويل الثالث بشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة 
البحرية من األنشطة الربية، الذي شدد على أمهية اسرتاتيجية هونولولو والتزام هونولولو وأوصى بإنشاء الشراكة 

 العاملية بشأن القمامة البحرية،
باملقررات اليت اعتمدها املؤمتر احلادي عشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي فيما  حتيط علماً  وإذ

 يتعلق بالتصدي آلثار احلطام البحري يف التنوع البيولوجي البحري والساحلي،
ية السنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النام 3241إىل أن اجلمعية العامة قد أعلنت سنة  وإذ تشري

 وأن هذه الدول حددت إدارة النفايات كأولوية من أولويات العمل لديها،
اآلثار اخلطرية اليت ميكن أن حتدثها القمامة البحرية، مبا فيها املواد البالستيكية  مع القلق وإذ تالحظ

ارد الطبيعية البحرية الناشئة عن املصادر الربية والبحرية، يف البيئة البحرية وخدمات النظم البيئية البحرية واملو 
 ،ومصائد األمساك والسياحة واالقتصاد، وكذلك املخاطر املمكنة على صحة اإلنسان

على أمهية النهج الوقائي الذي مبقتضاه ال ينبغي استخدام عدم وجود يقني علمي   تؤكد - 4
جد خماطر حدوث أضرار كامل كسبب لتأجيل اختاذ تدابري فعالة من حيث التكلفة ملنع التدهور البيئي حيثما تو 

 خطرية أو غري قابلة للزوال؛
املخاطر الكبرية الناشئة عن اإلدارة والتخلص غري املالئمني من البالستيك وضرورة  تدرك - 3

 اختاذ إجراءات يف هذا الصدد؛
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات  تشجع - 2

الفاعلة األخرى ذات الصلة على التعاون مع الشراكة العاملية بشأن القمامة البحرية يف الصناعية واجلهات 
 تنفيذها السرتاتيجية هونولولو وعلى تيسري تبادل املعلومات عرب شبكة القمامة البحرية على اإلنرتنت؛
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ة البحرية متثل أن املواد البالستيكية، مبا فيها اجلسيمات البالستيكية، املوجودة يف البيئ تدرك - 1
مشكلة تتفاقم بشكل سريع بسبب استخدام هذه املواد الواسع النطاق والذي ما زال يتزايد واملصحوب باإلدارة 
غري املالئمة والتخلص غري املالئم من النفايات البالستيكية، وبسبب التشظي التدرجيي للحطام البالستيكي يف 

 ة ثانوية؛البيئة البحرية وحتوله إىل جسيمات بالستيكي
احلاجة إىل املزيد من املعارف والبحوث بشأن مصدر ومصري اجلسيمات  كذلك تدرك - 5

البالستيكية البحرية وتأثريها على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية البحرية وصحة اإلنسان، وتالحظ ما 
شأهنا أن تنتقل إىل مستويات  من أن الكائنات احلية ميكن أن تبتلع هذه اجلسيمات كما أن من ُعرف مؤخراً 

 أعلى يف السلسلة الغذائية البحرية مسببًة آثاراً ضارًة؛
أن اجلسيمات البالستيكية ميكن أيضًا أن تساهم يف نقل امللوثات العضوية الثابتة  تالحظ - 7

يف تلك اجلسيمات أو  واملواد األخرى السامة املقاومة للتحلل اليت ترتاكم بيولوجياً وغريها من امللوثات اليت توجد
 تلتصق هبا، يف النظم اإليكولوجية البحرية؛

أن اجلسيمات البالستيكية املوجودة يف البيئة البحرية تنشأ من نطاق واسع من  تدرك - 2
املصادر، مبا يف ذلك تفكك احلطام البالستيكي يف احمليطات، واالنبعاثات الصناعية ومياه اجملارير، والتدفق 

 عن استخدام املنتجات احملتوية على اجلسيمات البالستيكية؛ السطحي الناجم
على أن هناك حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة إضافية للتصدي للتحديات اليت  تؤكد - 8

يشكلها احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية، من خالل معاجلة هذه املواد يف مصدرها 
 ني ممارسات إدارة النفايات وبتنظيف احلطام والقمامة املوجودين؛خبفض التلوث من خالل حتس

بإنشاء الشراكة العاملية بشأن القمامة البحرية، اليت أُطِلقت يف ريو دي جانريو  ترحب - 7
 ؛3242، وعقد أول منتدى للشراكة يف عام 3243بالربازيل يف حزيران/يونيه 

 اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية كذلك باعتماد األطراف املتعاقدة يف  ترحب - 42
للبحر املتوسط )اتفاقية برشلونة( يف اجتماعها العادي الثامن عشر الذي عقد يف اسطنبول، تركيا، خالل الفرتة 

، التابعة خلطة العمل اإلقليمية بشأن إدارة القمامة البحرية، وهي أول 3242كانون األول/ديسمرب   7إىل  2من 
عمل من نوعها يف العامل، كما ترحب مبشروع خطة العمل بشأن القمامة البحرية لشمال شرق احمليط خطة 

األطلسي اليت من املنتظر أن تعتمدها جلنة اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي يف اجتماعها 
لبحرية اإلقليمية وجلان األهنار اإلقليمية بكاسكيس، الربتغال، وتشجع احلكومات على التعاون عرب االتفاقيات ا

 ذات الصلة هبدف اعتماد خطط عمل مثل هذه يف مناطقها؛
إىل املدير التنفيذي أن يدعم البلدان، بناء على طلبها، يف وضع وتنفيذ خطط عمل  تطلب - 44

 وطنية أو إقليمية للحد من القمامة البحرية؛
املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية إلصدار  مببادرة فريق اخلرباء املشرتك ترحب - 43

 ؛3241تقرير تقييمي عن اجلسيمات البالستيكية، من املقرر نشره يف تشرين الثاين/نوفمرب 
بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدولية لشؤون صيد احليتان بشأن تقييم  أيضاً  ترحب - 42

وافقة مؤمتر األطراف يف اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة يف آثار احلطام البحري على احليتانيات، ومب
 الذي يتناول آثار احلطام البحري على األنواع املهاجرة؛ 1-42اجتماعه العاشر على القرار 
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إىل املدير التنفيذي أن جيري، بالتشاور مع املؤسسات األخرى ذات الصلة تطلب  - 41
دراسة عن احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية،  وأصحاب املصلحة ذوي الصلة،

 باالستفادة من األعمال القائمة، ومع مراعاة أحدث الدراسات والبيانات، تركز على ما يلي:
 حتديد املصادر الرئيسية للحطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية؛ )أ(

كنة وأفضل التقنيات املتاحة واملمارسات البيئية املتاحة ملنع تراكم حتديد التدابري املم )ب(
 اجلسيمات البالستيكية وتقليل مستواها إىل احلد األدىن يف البيئة البحرية؛

 ؛توصيات بشأن أكثر اإلجراءات إحلاحاً  )ج(
آلثار حتديد اجملاالت اليت حتتاج بصفة خاصة إىل إجراء املزيد من البحوث، مبا يف ذلك ا )د(

 الرئيسية يف البيئة ويف صحة اإلنسان؛
أي جماالت أخرى ذات أولوية وذات صلة مت حتديدها يف التقييم الذي أجراه فريق اخلرباء  (ـ)ه

 املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية؛ 
بازل بشأن التحكم يف  أمانيت اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية تدعو - 45

نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واملنظمات ذات الصلة املشاركة يف مكافحة التلوث وإدارة 
املواد الكيميائية والنفايات، وأمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الطيور املهاجرة واالتفاقيات وخطط العمل 

 من هذا القرار؛ 41ىل املسامهة يف الدراسة املشار إليها يف الفقرة اخلاصة بالبحار اإلقليمية، إ
احلكومات والقطاع اخلاص على ترويج االستخدام األكثر كفاءًة للموارد واإلدارة  تشجع - 47

 السليمة للمواد البالستيكية واجلسيمات البالستيكية؛
سألة احلطام البالستيكي احلكومات على اختاذ إجراءات شاملة ملعاجلة م تشجع أيضاً  - 42

البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية وذلك، عند االقتضاء، من خالل التشريعات، وإنفاذ االتفاقات 
الدولية، وتوفري مرافق استقبال مناسبة للنفايات الناجتة عن السفن، وحتسني ممارسات إدارة النفايات، ودعم 

  املعلومات والتعليم والتوعية العمومية؛عن برامج توفري أنشطة تنظيف الشواطئ، فضالً 
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع العلمي واملنظمات غري احلكومية  تدعو - 48

والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إطالع املدير التنفيذي على املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق 
 ؛41بالدراسة املشار إليها يف الفقرة 

اجلهات القادرة على تقدمي الدعم املايل وأنواع الدعم األخرى إلجراء الدراسة احملددة  تدعو - 47
 إىل تقدمي ذلك الدعم؛ 41يف الفقرة 

إىل املدير التنفيذي أن يقدم الدراسة املتعلقة باجلسيمات البالستيكية لكي تنظر تطلب  - 32
 نامج األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية.فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لرب 
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 تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحسين نوعية الهواء - 1/7
 املتحدة للبيئة، األمم مجعيةإن 
أن منظمة الصحة العاملية تقدر، من خالل التقرير الذي اعتمده جملس إدارهتا يف  إىلتشري  إذ

ماليني حالة وفاة مبكرة سنويًا على مستوى العامل، وهو عبء  2واء يساهم يف ، أن تلوث ايه3241أيار/مايو 
 قد يتجاوز حالياً عبء أمراض املالريا والسل واإليدز معاً،

من مقرر جملس اإلدارة  3بوالية برنامج األمم املتحدة للبيئة على النحو الوارد يف الفقرة إذ تذّكر 
32/3، 

ديئة تشكل حتديًا متناميًا يف سياق التنمية املستدامة، خصوصًا يف املدن أن نوعية ايهواء الر  وإذ تدرك
 واملراكز احلضرية، وأن هناك حاجة لبذل جهود يف خمتلف القطاعات لتحسني نوعية ايهواء،

أن تلوث ايهواء يشكل عائقاً أمام التنمية الوطنية املستدامة، مبا يؤثر على مجلة أمور  كذلكوإذ تدرك 
 القتصاد وإنتاجية العامل وتكاليف الرعاية الصحية والسياحة،من بينها ا

أن حتسني نوعية ايهواء ميثل أولويًة حلماية الصحة العامة وتوفري منافع مشرتكة للمناخ،  وإذ تعي
 وخدمات النظام البيئي، والتنوع البيولوجي، واألمن الغذائي،

الذي أقرت مبوجبه اجلمعية  3243وز/يوليه مت 32املؤرخ  77/388إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري
واليت التزمت فيها كل ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بعنوان 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتشجيع سياسات التنمية املستدامة اليت تدعم نوعية ايهواء الصحي يف سياق 
 ن واملستوطنات البشرية املستدامة وأقرت بأن خفض مستوى تلوث ايهواء سيؤثر بشكل إجيايب على الصحة،املد

أن االجتماع التاسع عشر ملنتدى وزراء البيئة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قد  وإذ تدرك
 اعتمد مقرراً خلطة عمل إقليمية بشأن التلوث اجلوي،

إىل اجلهود املبذولة على كافة املستويات لدعم اإلجراءات الرامية إىل حتسني  يروإذ تشري مع التقد
نوعية ايهواء، مثل اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واتفاقية جلنة 

د وبروتوكوالهتا الثمانية، واملبادئ األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن تلوث ايهواء بعيد املدى عرب احلدو 
التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن نوعية ايهواء احمليط، وائتالف املناخ وايهواء احمليط، والشراكة 

مبادرات من قبيل املنرب التفاعلي لربنامج  هاتقدممن أجل أنواع الوقود النظيف واملركبات، واملسامهات ايهامة اليت 
واألنظمة العاملية للرصد البيئي، وشبكة رصد ترسب األمحاض يف شرق آسيا ، (UNEP Live)املتحدة للبيئة  األمم

 وإعالن ماليه بشأن البعد اإلنساين لتغري املناخ العاملي، يف جمال تقاسم املعلومات وأفضل املمارسات،
ية ايهواء من أجل اختاذ إجراءات يف خمتلف القطاعات لتحسني نوع علىاحلكومات  تشجع - 4

 محاية صحة اإلنسان والبيئة، واحلد من اآلثار السلبية، مبا يف ذلك على االقتصاد، وتعزيز التنمية املستدامة؛
احلكومات على إعداد خطط عمل واستحداث وتنفيذ معايري لنوعية ايهواء احمليط  تشجع - 3

ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية ايهواء وغريها من حُتدَّد على املستوى الوطين، مع مراعاة املبادئ التوجيهية 
 املعلومات ذات الصلة، ووضع معايري لالنبعاثات فيما خيص مصادر تلوث ايهواء املهمة لديها؛
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احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واإلقليمية، والدولية على أن تيسر  تشجع أيضاً  - 2
 ايهواء وفهمها من جانب العامة؛بصورة أكرب الوصول إىل بيانات نوعية 

احلكومات على إطالع أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة والدول األعضاء على  تشجع - 1
من هذا املقرر قبيل انعقاد الدورة الثانية  2و 3و 4النتائج والتجارب املتعلقة باجلهود اليت بذلتها عماًل بالفقرات 

 ؛3247جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف عام 
 إىل املدير التنفيذي: تطلب - 5

االضطالع بأنشطة موسعة لبناء القدرات يف جمال نوعية ايهواء، ومن ذلك عقد حلقات  )أ(
 3و 4عمل واملساعدة على وضع السياسات العامة، هبدف دعم احلكومات يف جهودها الرامية لتنفيذ الفقرات 

 من هذا املقرر؛ 2و
رتتبة عن تلوث ايهواء على الصحة العامة والبيئة، وبالفوائد املتعددة إذكاء الوعي باملخاطر امل )ب(

لتحسني نوعية ايهواء، من خالل عدة أمور منها محالت التوعية العامة وعمليات تقييم توقعات البيئة العاملية، 
 ؛3245عام  من اخلطة اإلمنائية ملا بعد وخصوصاً يف سياق مناقشات أهداف التنمية املستدامة بوصفها جزءاً 

استكشاف الفرص لتعزيز التعاون يف جمال تلوث ايهواء ضمن منظومة األمم املتحدة، ومثال  )ج(
منظمة الصحة اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن تلوث ايهواء بعيد املدى عرب احلدود، و ذلك 

اء روابط بني املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك إنش
(UNEP Live) ونظام معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وائتالف املناخ وايهواء احمليط، وأنظمة إدارة ،

 املعلومات، والربامج، واجلهود واملبادرات اإلقليمية ايهامة األخرى ذات الصلة؛
ربامج احلكومية الدولية القائمة اليت يدعمها برنامج األمم املتحدة للبيئة تيسري تشغيل ال  )د(

 فيما يتعلق بتقييم قضايا نوعية ايهواء؛
إن أمكن ذلك، بتقييمات إقليمية ودون إقليمية، حسب  3247االضطالع، حبلول عام  (ـ)ه

ذلك الرصد واملراقبة وفرص التعاون  االقتضاء، تركز على حتديد الثغرات يف قدرات معاجلة نوعية ايهواء، مبا يف
وخفض مستوى تلوث ايهواء، بالتأسيس على جهود التعاون العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة يف جمال 
تلوث ايهواء، مثل اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واتفاقية جلنة 

دة االقتصادية ألوروبا بشأن تلوث ايهواء بعيد املدى عرب احلدود وبروتوكوالهتا الثمانية، واملعلومات األمم املتح
 اليت توفرها الدول األعضاء يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

احلكومات اليت مل تفعل ذلك بعُد على النظر يف أن تصبح أطرافا يف االتفاقيات  تشجع - 7
 العاملية ذات الصلة مبعاجلة تلوث ايهواء؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم ويعرض تقريرًا عن املعلومات اليت قدمتها احلكومات  تطلب - 2
التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذا املقرر إىل  وأن يقدم معلومات مستكملة عن القرارمن هذا  1عماًل بالفقرة 

 مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية.
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 التكيف القائم على النظام اإليكولوجي - 1/8
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

النظم يؤكد أن الذي تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ب حتيط علماً إذ 
العاملية ستستمر يف االرتفاع يف العقود املقبلة، إن مل  احلرارةاملناخية تشهد زيادة يف درجات احلرارة، وأن درجات 

حىت لو حدث استقرار يف مستويات انبعاثات غازات االحتباس احلراري على حنو يؤثر  ،يكن يف القرون املقبلة
 وُيربز احلاجة للتكييف مع آثار تغري املناخ، يف النظم الطبيعية اليت تعتمد عليها البشرية،

الذي أكدت فيه اجلمعية جمدداً أن تغري املناخ  72/342قرار اجلمعية العامة ب كذلك  حتيط علماً وإذ 
من أن مجيع البلدان، خصوصًا البلدان هو أحد أكرب التحديات يف عصرنا، وأعربت فيه عن قلقها العميق 

ار الضارة لتغري املناخ، وأهنا تعاين بالفعل من تأثريات متزايدة، مبا يف ذلك اجلفاف النامية، قابلة للتأثر باآلث
املستمر والظواهر املناخية الشديدة الوطأة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرية يف املناطق الساحلية وازدياد 

للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية محوضة احمليطات، مما يشكل هتديدًا إضافيًا لألمن الغذائي واجلهود الرامية 
 ،املستدامة، وأكدت فيه أن التكيف مع تغري املناخ ميثل أولويًة عامليًة عاجلة وملحة

املستقبل الذي ’’من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  472الفقرة  وإذ تشري إىل
مات عن القلق من أن مجيع البلدان تعاين بالفعل من اآلثار ، اليت عرب فيها رؤساء الدول واحلكو ‘‘نصبو إليه

الضارة لتغري املناخ اليت هتدد اجلهود الرامية لتحقيق التنمية املستدامة، والقضاء على الفقر، وحتقيق األمن 
 الغذائي، وأكدت أن التكيف مع تغري املناخ ميثل أولوية عاجلة وملحة،

الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، والذي  42/22املقرر  وإذ تضع يف االعتبار
وفقًا للقدرات والظروف الوطنية إلدماج هُنج التكيف القائمة على ’’ُدعيت فيه األطراف واحلكومات األخرى، 

النظام اإليكولوجي يف االسرتاتيجيات ذات الصلة، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات وخطط التكيف، وخطط العمل 
ية الرامية إىل مكافحة التصحر، واسرتاتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي، واسرتاتيجيات احلد من الوطن

املتعلقة بالتنوع ‘‘ الفقر، واسرتاتيجيات احلد من أخطار الكوارث، واسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة لألراضي
الذي ُسلط عليه الضوء يف هذا املقرر،  البيولوجي وتغري املناخ، ودور التكيف القائم على النظام اإليكولوجي

تعمم منظور التكيف على تغري املناخ القائم على النظام ’’، الذي طُلب فيه إىل األطراف أن 44/45واملقرر 
اإليكولوجي، واستعادة النظم اإليكولوجية، وإدارة األنواع الدخيلة من أجل صحة االنسان ورفاهه، وإدماج كل 

، مع توجيه الدعوة ‘‘يع تنمية اجلزر وحفظها، وبناء القدرات عند تطبيقهاذلك يف مجيع خطط ومشار 
 للمنظمات، مبا فيها برنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم التكيف القائم على النظام اإليكولوجي،

العمل الذي أجنزه برنامج عمل نريويب، وعملية دعم اتفاقية األمم املتحدة  أيضاً  وإذ تضع يف االعتبار
 ارية بشأن تغري املناخ، وعملية دعم صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،اإلط

باعتماد مجيع البلدان، خصوصًا البلدان النامية، على النظم اإليكولوجية يف سبل كسب  وإذ تسلم
 العيش وإنتاج الغذاء وحتقيق الرفاه، مبا يف ذلك التكيف مع آثار تغري املناخ،

، الذي يشري إىل ثغرة التكيف يف أفريقياقين لربنامج األمم املتحدة للبيئة، التقرير التب حتيط علماً وإذ 
أن تغري املناخ سيؤثر على مجلة قطاعات من بينها التنوع البيولوجي، وإمدادات املياه، وصحة اإلنسان، وإنتاج 
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اًل عن نسبة الغذاء، وأنه سيؤدي على األرجح إىل زيادة أعداد السكان الذين سيتعرضون خلطر اجلوع، فض
 يف املائة من سكاهنا بالفعل من اجلوع، 33السكان الذين يعانون من سوء التغذية يف منطقة يعاين ما نسبته 

أن إجراءات التكيف والتخفيف من اآلثار الضارة تفضي إىل العديد من املنافع  وإذ تضع يف االعتبار
 املشرتكة، 

اإليكولوجية قد مت جتاوزها بالفعل نتيجة للتضافر  أن مرونة الكثري من النظم وإذ تالحظ مع القلق
 غري املسبوق بني عوامل تغري املناخ، وما يصاحبها من اضطرابات، وغريها من العوامل األخرى،

اآلثار الضارة لتغري املناخ وغريها من العوامل، على النظم اإليكولوجية وقدرهتا على تلبية  وإذ تدرك
 ت اإلنتاج الغذائي، واألمن الغذائي الوطين، واملوارد املائية، من بني مجلة أمور،االحتياجات الوطنية يف جماال

القابلية العالية لتأثر البلدان النامية بتغري املناخ، خصوصًا أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية  وإذ تدرك
 الصغرية النامية،

ساهم يف التنمية املستدامة القادرة أن الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي ينبغي أن ت وإذ تدرك
 على التكيف مع املناخ بالتضافر مع هُنج التكيف األخرى ذات الصلة يف كل القطاعات،

البلدان وإشرافها على نظمها اإليكولوجية ومواردها الطبيعية اليت مجيع بسيادة  وإذ تسلم أيضاً 
 يهددها تغري املناخ والعوامل األخرى،

الذي طلب فيه اجمللس إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن  33/2لس اإلدارة مقرر جم وإذ تشري إىل
يعزز دوره، يف حدود املوارد املتاحة ويف ضوء برنامج عمله، لدعم خطط العمل اإلقليمية والوطنية خلفض مستوى 

 قابلية البلدان النامية للتأثر بتغري املناخ،
رنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بأنشطة التكيف العمل املتواصل الذي يضطلع به ب وإذ تدرك

القائمة على النظام اإليكولوجي هبدف خفض القابلية للتأثر بتغري املناخ وما يتبع ذلك من أوجه الضعف يف 
 جماالت من قبيل األمن الغذائي، واملياه، والصحة، والتنوع البيولوجي،

سسات العلمية، وغريها من أصحاب املصلحة يف توفري دور اجملتمع املدين، واملؤ  أيضاً  وإذ تدرك
األدلة، واألدوات، ودراسات احلالة، والرصد، وأفضل املمارسات، من بني مجلة أمور، يف جمال التكيف القائم 

 على النظام اإليكولوجي،
ضرورة مراعاة احتياجات الفئات واجلماعات الضعيفة، وأمهية إشراكها يف تنفيذ  كذلك وإذ تدرك

 دابري التكيف القائم على النظام اإليكولوجي،ت
إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل، يف حدود املوارد املتاحة  تطلب - 4

ويف إطار برنامج عمله، باالشرتاك مع احلكومات، واملؤسسات العلمية، ووكاالت األمم املتحدة، واجملتمع املدين، 
خرين ذوي الصلة، تقدمي وتعزيز الدعم للبلدان النامية بناًء على طلبها، لوضع وتنفيذ وأصحاب املصلحة اآل

برامج وأنشطة تكيف قائمة على نظم إيكولوجية جمتمعية، ووطنية، وإقليمية عن طريق مجلة أدوات من بينها 
لدعم التقين األخرى األدوات العملية واملشاريع التجريبية هبدف بيان أوجه استخدام هذه األدوات وأشكال ا

 املتعلقة بتقرير السياسات؛
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مجيع البلدان على إدراج تدابري التكيف القائم على النظم اإليكولوجية، والتكيف  تشجع - 3
اجملتمعي يف سياساهتا الوطنية، مبا يف ذلك السياسات اخلاصة بالتكيف على تغري املناخ، واألمن الغذائي، 

 قاً لظروفها وأولوياهتا الوطنية؛واإلدارة املستدامة للغابات وف
مجيع البلدان إىل أن تراعي بطريقة متكاملة، يف إطار وضعها وتنفيذها للتدابري اخلاصة  تدعو - 2

بالتكيف القائم على النظام اإليكولوجي، والتكيف اجملتمعي، نظم وممارسات املعارف األصلية واحمللية، 
لرأي العام للمجتمعات احمللية بشأن اجملتمع والبيئة كمصدر رئيسي والتقليدية، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، ا

 للتكيف على تغري املناخ؛
مجيع البلدان إىل أن تأخذ يف االعتبار النظم اإليكولوجية يف سياق وضع  كذلك تدعو - 1

 سياساهتا لكل القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك سياساهتا وخططها للتكيف على تغري املناخ؛
إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل التعاون مع برنامج األمم  طلبت - 5

املتحدة اإلمنائي، واملؤسسات واملنظمات األخرى ذات الصلة بغية إدراج النظم اإليكولوجية بوصفها عنصراً 
ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري رئيسياً يف عمليات التخطيط الوطنية للتكيف وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقي

 املناخ، وأخذ التوجيهات اليت ُوضعت يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يف االعتبار؛
البلدان القادرة إىل مواصلة دعم وضع وتنفيذ الربامج واملشاريع والسياسات اإلمنائية  تدعو - 7

أخذ يف االعتبار النظم اإليكولوجية، ال سيما الربامج يف جمال التكيف على اآلثار الضارة لتغري املناخ اليت ت
 واملشاريع والسياسات يف البلدان النامية، بناء على طلب هذه البلدان؛

إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم تقريرًا إىل مجعية األمم  تطلب - 2
 على صعيد تنفيذ هذا القرار. املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية عن التقدم احملرز

 برنامج المياه -النظام العالمي للرصد البيئي  - 1/9
 للبيئة، املتحدةإن مجعية األمم 

ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة اخلتامية من الوثيقة  431و 432الفقرتني إذ تشري إىل 
الدول واحلكومات إىل اعتماد تدابري لتحقيق خفض كبري ، اليت دعا فيها رؤساء ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’

لتلوث املياه وتعزيز نوعية املياه والتزموا بالتوفري املستمر للوصول ملياه الشرب اآلمنة واملعقولة الكلفة وخدمات 
 الصرف الصحي األساسية،

ة املستدامة ورفاه اإلنسان  أن نوعية املياه اجليدة وكمية املياه الكافية مها عامالن مهمان للتنمي إذ تدرك
 كما أهنما شرط ضروري حلماية التنوع البيولوجي وتكامل النظم اإليكولوجية على الكوكب،

، الفرع السادس، اليت 32/44و 37/41و 31/47و 32/3مقررات جملس اإلدارة  وإذ تشري إىل
دد واليته ودعا الدول األعضاء برنامج املياه، وح - مهد فيها اجمللس إلنشاء النظام العاملي للرصد البيئي

 للمشاركة يف اجلهود الرامية لتوفري بيانات ومعلومات عن املياه على مستوى العامل،
برنامج  - عن امتناهنا حلكومة كندا الستضافتها ودعمها للنظام العاملي للرصد البيئي تعرب - 4

كومات أملانيا وإيرلندا والربازيل بدعم النظام وتقر باإلجنازات اليت حتققت، وترحب بالتزام ح ،املياه يف املاضي
 برنامج املياه، يف املستقبل؛ - العاملي للرصد البيئي



UNEP/EA.1/10 

56 

برنامج املياه مها  - أن برنامج األمم املتحدة للبيئة والنظام العاملي للرصد البيئي تعترب - 3
ن أن تشكل جزءًا من جدول أعمال األنسب لدعم حتقيق األهداف املرتبطة بنوعية املياه وتلوث املياه اليت ميك

يزال يتعني البت فيه، من خالل تقدمي بيانات ومعلومات لتقييمات ذات  الذي ال 3245التنمية ملا بعد عام 
 صلة؛

أن تقرير التقييم العاملي لنوعية املياه، وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة باملياه  تؤكد - 2
موارد املياه العذبة على خمتلف املستويات اجلغرافية تتطلب توفري بيانات والتقييمات األخرى املتعلقة حبالة 

برنامج املياه املعزز هبدف  - ومعلومات معتمدة وموثوقة وحسنة التوقيت من جانب النظام العاملي للرصد البيئي
 إثراء عملية تقرير السياسات على املستويات ذات الصلة؛

التغطية العاملية واتساق بيانات نوعية املياه وكذلك لتوسيع  على احلاجة ملواصلة تعزيز تؤكد - 1
وتدعو الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة ذات  ،برنامج املياه - نطاق شبكة النظام العاملي للرصد البيئي

لرصد الصلة واجملتمع العلمي الدويل والشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين الراغبني للتعاون مع النظام العاملي ل
مركز تنمية القدرات يف جمال املياه،  - وحدة التنسيق العاملي للمياه، والنظام العاملي للرصد البيئي - البيئي

وقاعدة بيانات النظام يف بناء نظام معلومات ورصد عاملي معتمد للمياه العذبة ولدعم املبادرات ذات الصلة، مبا 
برنامج املياه، وفقًا للظروف  - شبكة النظام العاملي للرصد البيئييف ذلك من خالل املسامهات املالية والعينية ل

 بلد؛كل واألولويات الوطنية ل
إىل املدير التنفيذي التعاون بشكل وثيق مع الدول األعضاء هبدف حتديد عناصر  تطلب - 5

رامج تنمية القدرات، والدعم برنامج املياه، مثل املراكز اإلقليمية، وب - رئيسية إضافية للنظام العاملي للرصد البيئي
التكنولوجي واخلدمات اجلديدة، حسب االقتضاء، وضمان املوارد الضرورية وفق ما نص عليه برنامج العمل 

وحدة التنسيق للربنامج العاملي للمياه يف برنامج األمم املتحدة  - وامليزانية لتمكني النظام العاملي للرصد البيئي
وناجع كواجهة بينية ملراكز التنسيق الوطنية، وقاعدة بيانات النظام، والنظام  للبيئة، من العمل بشكل فعال

مركز تنمية القدرات يف جمال املياه، واملراكز اإلقليمية للنظام والشركاء العامليني ذوي  - العاملي للرصد البيئي
 الصلة؛

اء ووكاالت األمم إىل املدير التنفيذي أن يشرع يف مناقشات مع الدول األعض تطلب أيضاً  - 7
املتحدة واملؤسسات واملنظمات األخرى ذات الصلة اليت أجنزت عماًل كبريًا يف وضع معايري تبادل نوعية املياه 
بشأن سياسات مشرتكة للبيانات، مع األخذ يف االعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة اليت تسمح بتبادل 

ه بغرض بناء قاعدة بيانات متسقة يف قاعدة البيانات التابعة للنظام البيانات والبيانات الوصفية املتعلقة بامليا
وإثراء  UNEP Liveبرنامج املياه، ودعم املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - العاملي للرصد البيئي

 سياسات التنمية املستدامة؛
 - م العاملي للرصد البيئيإىل املدير التنفيذي أن يضع مشروعًا منقحًا للنظا تطلب كذلك - 2

برنامج املياه لكي تعتمده مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية، مبا يف ذلك ميزانيًة، وربطه بصورة واضحة 
 بربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة التايل لفرتة السنتني؛

لدعم تنمية القدرات لبذل جهود برنامج املياه  - شركاء النظام العاملي للرصد البيئي تدعو - 8
التوحيد القياسي يف مجع البيانات ذات الصلة بنوعية املياه وحتليلها وتباديها وإدارهتا، ومن ذلك أفضل ممارسات 
االحتاد املفتوح للجغرافيا املكانية يف جمال املياه ومعايري وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة/شبكة تبادل بيانات 
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ملياه من املسح اجليولوجي يف الواليات املتحدة اليت هتدف إىل عرض وتبادل البيانات والبيانات الوصفية نوعية ا
عن نوعية املياه، خصوصًا يف البلدان النامية، بناًء على طلبها، وتنسيق هذه اجلهود مع املبادرات اجلارية ذات 

 الصلة؛
برنامج املياه هبدف  - ي للرصد البيئيالدول األعضاء على االتصال بالنظام العامل تشجع - 7

دعم جهود تنمية القدرات وتكييفها، وحتسني أنظمة رصد املياه العذبة، وتبادل التكنولوجيات اليت من شأهنا أن 
السعي للحصول على املساعدة لالنضمام  ىتدعم التقييمات وشبكات الرصد الوطنية واإلقليمية والعاملية، وعل

 برنامج املياه. - املي للرصد البيئيإىل شبكة النظام الع
 برنامج املياه. - والية النظام العاملي للرصد البيئي تعيد تأكيد - 42

الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات المختلفة الرامية لتحقيق الستدامة البيئية في سياق  - 1/11
 التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
املستقبل الذي نصبو ’’بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة  إذ تُرحب

، اليت تُقُر بتوفر هُنج ورؤًى ومناذج وأدوات خمتلفة لكل بلد، طبقًا لظروفه وأولوياته 57، وخباصة الفقرة ‘‘إليه
 الوطنية، ترمي إىل حتقيق التنمية املستدامة، 

من الوثيقة اخلتامية اليت سلِّم فيها رؤساء الدول واحلكومات بأن   27الفقرة ب يط علماً حتوإذ 
، هي تعبري شائع يف عدد من البلدان ‘‘مّنا األرضأُ ’’كوكب األرض وُنظمه اإليكولوجية مها بيتنا وأن 

 التنمية املستدامة،واألقاليم، وإْذ ُتالحظ أيضاً أن بعض البلدان تُِقرُّ حبقوق الطبيعة يف سياق تشجيع 
، اليت ُيسلم فيها اجمللس بأن هناك 32/8من مقرر جملس اإلدارة  3الفقرة ب أيضاً  حتيط علماً وإذ 

هُنجاً ورؤًى، ومناذج وأدوات خمتلفة طورهتا الدول األعضاء يف األمم املتحدة من أجل حتقيق التنمية املستدامة، 
مّنا األرض العيش الكرمي يف إطاٍر من التوازن والوئام مع أُ  وأخذت علمًا يف هذا الصدد بالنهج املتمثل يف

مع  انسجامبصفته هنجًا كليًا ومتكاماًل لتحقيق التنمية املستدامة ميكن أن يقود اإلنسانية لكي تعيش يف 
 ،الطبيعة، ويؤدى إىل بذل اجلهود الستعادة صحة وسالمة الُنظم اإليكولوجية لألرض

هيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع باإلطار املفا وإْذ تُرحب
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

من ’’والصني، وعنوانه  22بإعالن مؤمتر قمة رؤساء دول وحكومات جمموعة الـ  وإْذ حتيط علماً 
مسني للمؤمتر، اليت أحُتفل ، الذي اعُتِمد مبناسبة الذكرى السنوية اخل‘‘أجل نظام عاملي جديد للعيش الكرمي

 ،3241حزيران/يونيه  45و 41هبا يف سانتا كروز دوال سيريا، بدولة بوليفيا املتعددة القوميات، يومي 
من  2إىل املدير التنفيذي أن يُعد تقريرًا على أساس املعلومات الناجتة عن الفقرة  تطلب - 4

 ية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية؛، وأن يُقدم التقرير إىل مجع32/8مقرر جملس اإلدارة 
إىل املدير التنفيذي أن ينظر يف تنظيم حلقة عمل يف الدورة الثانية جلمعية  تطلب أيضاً  - 3

األمم املتحدة للبيئة حول الُنهج والرؤى والنماذج واألدوات املختلفة الرامية لتحقيق التنمية املستدامة، مشرية إىل 
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مّنا األرض، وأنه يف هذا السياق، فإن حلقة العمل ستقدم توصيات إىل يف توازن ووئام مع أُ هنج العيش الكرمي 
 املدير التنفيذي من أجل اختاذ اخلطوات الالحقة والقيام بالعمل بطريقة صحيحة؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم التوجيهات وأن يقوم، من خالل موقع الربنامج  كذلك تطلب - 2
(، بتيسري توضيح الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات املختلفة لتحقيق التنمية UNEP Liveمج البيئة )التفاعلي لربنا
 ؛32/8من مقرر جملس اإلدارة  3للفقرة  املستدامة وفقاً 
إىل املدير التنفيذي أن يأخذ بعني االعتبار الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات املختلفة  تطلب - 1

من هذا القرار أثناء عمليات التشاور بشأن توقعات البيئة العاملية وموقع الربنامج  2رة املشار إليها يف الفق
 التفاعلي لربنامج البيئة؛

إيالء االهتمام املناسب ملسألة االنسجام مع الطبيعة عند وضع خطة التنمية ملا  تشجع - 5
 ؛3245بعد عام 

مّنا ج العيش الكرمي يف توازن ووئام مع أُ البلدان الراغبة يف القيام بذلك إىل تنفيذ هن تدعو - 7
شى مع الظروف واألولويات الوطنية لتلك ااألرض وذلك يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، مبا يتم

 البلدان.

 التنسيق عبر منظومة األمم المتحدة في مجال البيئة بما في ذلك فريق اإلدارة البيئية - 1/11
 تحدة للبيئة،إن مجعية األمم امل

 ،4723كانون األول/ديسمرب   45( املؤرخ 32 -د) 3772إىل قرار اجلمعية العامة إذ تشري 
صادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة الإىل الوثيقة اخلتامية، وإذ تشري أيضًا 

متوز/يوليه  32املؤرخ  77/388اليت صدقت عليها اجلمعية العامة بقرارها ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’
 ،امنه 88، وعلى وجه اخلصوص الفقرة 3243

، 3243كانون األول/ديسمرب   34املؤرخ  72/342إىل قرارات اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك
 ،3242كانون األول/ديسمرب   32املؤرخ  78/345و 3242آذار/مارس  42املؤرخ  72/354و

بتاريخ  43/3-إ، ود.3244شباط/فرباير  31بتاريخ  37/44إىل مقررات جملس اإلدارة وإذ تشري 
 ،3242شباط/فرباير  33املؤرخني  32/5و 32/3، و3243شباط/فرباير  33

على تعزيز وظائفها من أجل توفري التوجيه السياسي العام يف عمل الربامج البيئية  العزم وإذ عقدت
 (،32 -)د 3772معية العامة وتنسيقها داخل منظومة األمم املتحدة، وفقاً لقرار اجل

للتقرير املرحلي الذي أُعد حتت إشراف كبار موظفي فريق اإلدارة البيئية يف وإذ تعرب عن تقديرها 
 التاسع عشر والذي قدمه املدير التنفيذي، ماجتماعه

إىل أهداف فريق اإلدارة البيئية املتمثلة يف مساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وإذ تشري 
الضطالع مبهامه ذات الصلة بالرتويج بالُنهج املتساوقة إزاء القضايا البيئية يف منظومة األمم املتحدة وتعزيز ا

 ،األبعاد البيئية وخاصة اجلوانب التحليلية يف عمل املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
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رة البيئية باعتباره أداة على الذي يعرتف بفريق اإلدا 31/4إىل مقرر جملس اإلدارة وإذ تشري أيضاً 
املستوى املشرتك بني الوكاالت يساعد مجعية األمم املتحدة للبيئة يف تعزيز تنسيق السياسات يف خمتلف األنشطة 

 ،البيئية ملنظومة األمم املتحدة

 أولا 
 عملية إلعداد مقترح استراتيجية بيئية على نطاق منظومة األمم المتحدة

وتطلب إىل املدير التنفيذي أن  32/5من قرار جملس اإلدارة  2رة الفقتؤكد من جديد  - 4
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة  88عمااًل للفقرة إيُعد، من خالل فريق اإلدارة البيئية بالدرجة األوىل و 

بشأن البيئة وأن يدعو ، اسرتاتيجيات على نطاق املنظومة ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’للتنمية املستدامة املعنونة 
إىل مشاركة األمني العام وجملس الرؤساء التنفيذيني للتنسيق يف منظومة األمم املتحدة لتيسري امللكية العريضة يف 

 األمم املتحدة على مجيع املستويات؛
وأن  ،إىل املدير التنفيذي أن يُعد، بالتشاور مع األقاليم حسب مقتضى احلال تطلب -3
مم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية تقريراً يتضمن مقرتحات توضع باالقرتان مع فريق اإلدارة البيئية يقدم جلمعية األ

 يف العمل البيئي الذي تضطلع به األمم املتحدة؛ 3245حتدد إدماج نتائج جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

 ثانياا 
 فريق اإلدارة البيئية

اصلة اليت يبذيها فريق اإلدارة البيئية لتعزيز التعاون بني اجلهود املتو  تالحظ مع التقدير - 2
الوكاالت إلدماج االعتبارات البيئية يف أنشطة منظومة األمم املتحدة على مستوى السياسات والربامج واإلدارة، 

 ية؛بالتعاون الوثيق مع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وهيئاته الفرع
إىل املدير التنفيذي بصفته رئيس فريق اإلدارة البيئية، بالتشاور مع األمني العام تطلب  - 1

وجملس الرؤساء التنفيذيني، حتديد التدابري املمكنة لتعظيم فعالية وكفاءة الفريق وتقدمي تقرير مع التوصيات إىل 
 ؛خالل دورهتا الثانية لكي تنظر فيهمجعية األمم املتحدة للبيئة 

بأداة إدارة حتديد املعارف للتنوع البيولوجي عرب اإلنرتنت اليت أعدها فريق اإلدارة  ترحب - 5
، فضاًل عن هنج الفريق يف 3232-3244ة لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة يالبيئ

جي وأخذ االعتبار لطرق إدماج املسامهة يف عملية استعراض منتصف املدة ألهداف آتشي بشأن التنوع البيولو 
تشي بشأن التنوع البيولوجي يف أدوات التخطيط يف إطار املستوى القطري وذلك من قبيل أطر عمل يأهداف آ

 األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم  ةمسامهة فريق اإلدارة البيئية يف الدورة احلادية عشر  تالحظ - 7

ة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر، وال سيما يف أفريقيا وذلك املتحد
 ( لتنسيق العمل يف األراضي اجلافة؛3248-3243بإعداد خطة عمل لألمم املتحدة )

ع بإنشاء فريق إلدارة القضايا معين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تاب ترحب - 2
 لفريق اإلدارة البيئية؛
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فريق اإلدارة البيئية على مواصلة دعم اجلهود املبذولة لتعزيز االستدامة يف عمل  تشجع - 8
 منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف جماالت إدارة االستدامة البيئية واستعراض األقران يف ميدان البيئة؛

يق اإلدارة البيئية أن يقدم تقريرًا موجزًا إىل إىل املدير التنفيذي بصفته رئيسًا لفر تطلب  - 7
الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة بشأن عمل الفريق يربز فيه القضايا اليت قد تتطلب اهتمامًا خاصًا من 

 اجلمعية؛
 إىل املدير التنفيذي بصفته رئيسًا لفريق اإلدارة البيئية أن حييل التقرير املوجزتطلب أيضاً  - 42

 إىل ايهيئات الرئاسية ألعضاء الفريق.

 العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والتفاقات البيئية المتعددة األطراف - 1/12
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

الذي  3242شباط/فرباير  33املؤرخ  32/42من مقرر جملس اإلدارة  37إىل الفقرة  إذ تشري
، عن العالقة بني برنامج 3242حزيران/يونيه  22فيذي تقدمي تقرير كامل حبلول طُلب فيه إىل املدير التن

األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقوم الربنامج يها بدور األمانة وتقدمي التقرير 
 ،النهائي إىل ايهيئة اإلدارية للربنامج يف دورته التالية

برنامج األمم  بني العالقة بشأن ،3241 أيار/مايو 22 املؤرخ التنفيذي ديرامل بتقرير علماً  حتيط
 (7)،املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 مشاورات بإجراء بدأت عمل فرقة إلنشاء التنفيذي املدير اختذها اليت باخلطوات ترحب - 4
برنامج األمم املتحدة للبيئة وعدد من االتفاقات  بني نامجالرب  يف والتعاون اإلدارية الرتتيبات فعالية مدى بشأن

 ؛البيئية املتعددة األطراف
إىل املدير التنفيذي أن يواصل بذل جهوده يف هذه املسائل، وأن يضمن تقدمي  تطلب - 3

ألة تقرير هنائي إىل الدورة املقبلة للجنة املفتوحة العضوية للممثلني الدائمني، وذلك هبدف عرض هذه املس
 ؛على مجعية األمم املتحدة للبيئة

إىل املدير التنفيذي أن يقدم معلومات عن التقدم الذي حُترزه فرقة العمل  تطلب أيضاً  - 2
والفريقان العامالن التابعان يها إىل مؤمترات واجتماعات األطراف ذات الصلة اليت سُتعقد يف الفرتة اليت تسبق 

 مم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة.انعقاد الدورة الثانية جلمعية األ

 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 11تنفيذ المبدأ  - 1/13
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’وثيقة  إذ تضع يف اعتبارها
، وخصوصًا الفقرة 3243متوز/يوليه  32بتاريخ  77/388ليها اجلمعية العامة يف قرارها املستدامة ووافقت ع

، اليت شجع فيها رؤساء الدول واحلكومات على العمل على املستويات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية 77

                                                      
((7  UNEP/EA.1/INF/8. 
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صول إىل العدالة يف املسائل واحمللية لتعزيز الوصول إىل املعلومات، واملشاركة العامة يف عملية اختاذ القرار والو 
 البيئية، حسب االقتضاء،

أن الدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون يف الربامج الوطنية والدولية هي عوامل  وإذ تدرك
 أساسية للتنمية املستدامة،
على أن املشاركة الواسعة النطاق من جانب اجلمهور والوصول إىل املعلومات  وإذ تشدد

 لقضائية واإلدارية تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة،واإلجراءات ا
املبادئ  3242إىل أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة قد اعتمد يف شباط/فرباير  وإذ تشري

التوجيهية الطوعية لوضع تشريعات وطنية بشأن الوصول إىل املعلومات، واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف 
 البيئية )مبادئ بايل التوجيهية(،املسائل 

الصادر عن جملس اإلدارة لكونه يتعلق باملشاركة الفعالة جلميع  32/3إىل املقرر  وإذ تشري أيضاً 
أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وخصوصًا أصحاب املصلحة من البلدان النامية، واالستفادة من أفضل 

ذات الصلة، واحلاجة الستكشاف آليات جديدة لتعزيز املمارسات والنماذج من املؤسسات املتعددة األطراف 
 الشفافية واملشاركة الفعالة من اجملتمع املدين يف عمل اجمللس وعمل هيئاته الفرعية،

اإلجنازات اليت حتققت على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف تعزيز حقوق الوصول إىل  وإذ تالحظ
تزال تقف أمام تنفيذها والظروف  القرار، وكذلك التحديات اليت ال املعلومات البيئية والعدالة واملشاركة يف صنع

 اخلاصة بكل بلد،
من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يف أمريكا  42باإلعالن املتعلق بتطبيق املبدأ  حتيط علماً  - 4

األمم املتحدة للتنمية الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذي اعتمدته العديد من بلدان املنطقة على هامش مؤمتر 
املستدامة، والذي أدى إىل إنشاء عملية هتدف إىل تعزيز احلوار والتعاون بني بلدان املنطقة الستكشاف إمكانية 

 اعتماد صك إقليمي بشأن حقوق الوصول إىل املعلومات، واملشاركة والعدالة البيئية؛
جنة االقتصادية ألمريكا الالتينية التقدم احملرز يف تلك العملية اليت تنسقها الل تالحظ - 3

 ومنطقة البحر الكارييب بصفتها أمانًة تقنية؛
من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مع اإلقرار باألمهية املعطاة  42باملبدأ  حتيط علماً  - 2

يقة اخلتامية ملؤمتر للمشاركة العامة الواسعة النطاق والوصول إىل املعلومات واإلجراءات القضائية واإلدارية، يف الوث
 ، ويف األنظمة والعمليات اإلقليمية والوطنية؛‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 

البلدان على مواصلة بذل اجلهود لتعزيز احلوار والتعاون الدوليني، واملساعدة التقنية  تشجع - 1
من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مع األخذ يف االعتبار أوجه التقدم  42وبناء القدرات لدعم تنفيذ املبدأ 

والصكوك والتجارب واملمارسات ذات الصلة منذ اعتماده، وعلى العمل على تعزيز سيادة القوانني البيئية على 
 املستوى الدويل واإلقليمي والوطين؛

املعلومات يف السياسات العامة  إىل املدير التنفيذي أن يواصل تعزيز الوصول إىل تطلب - 5
 املستقبلية ذات الصلة.
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 2115-2114برنامج العمل والميزانية المنقحان لفترة السنتين  - 1/14
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

ويف برنامج العمل  3242-3241يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل املعتمدة للفرتة وقد نظرت 
 ،3245-3241دة لفرتة السنتني املعتمد وامليزانية املعتم

بشأن االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة للفرتة  32/42مقرر جملس اإلدارة وإذ تعيد تأكيد 
الذي وافق اجمللس مبوجبه  (2)،3245-3241وبرنامج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني  3241-3242

مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية على  315على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدارها 
 النحو املبني يف اجلدول التايل:

  2115-2114برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتين 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 7 794 التوجيه التنفيذي واإلدارة -الف 

 219 394 برنامج العمل -باء 

 27 542 اختغري املن -4

 42 887 الكوارث والنزاعات -3

 27 824 إدارة النظم اإليكولوجية -2

 34 875 احلوكمة البيئية -1

 24 425 املواد الكيميائية والنفايات -5

 15 237 كفاءة استخدام املوارد -7

 47 278 البيئة قيد االستعراض -2

 12 522 صندوق احتياطي الربنامج - جيم

 45 243 نامجدعم الرب  - دال

 245 222 المجموع

مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  21،7موافقة اجلمعية العامة على مبلغ  تالحظإذ 
 لربنامج األمم املتحدة للبيئة من امليزانية العادية لألمم املتحدة،

للذين ا (8)3245-3241على برنامج العمل وامليزانية املنقحني لفرتة السنتني  توافق - 4
مستوى املوارد من امليزانية العادية لألمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة عن يأخذان يف االعتبار اآلثار املرتتبة 

 للبيئة،
أن األمني العام سيقوم، بالتشاور مع املدير التنفيذي، باستعراض وظائف مالك  تالحظ - 3

بشكل عام وذلك إلعادة تعريف وظائفه وإعادة تصنيفها موظفي برنامج األمم املتحدة للبيئة وإتاحة االستعراض 
، ىنإىل ثالثة فئات: وظائف التنظيم واإلدارة، ووظائف دعم الربنامج ووظائف الربنامج التشغيلي، حىت يتس

، حتديد الوظائف اليت ينبغي أن متول من امليزانية العادية لألمم املتحدة والنظر يف نفس الوقت 3245حبلول عام 
 الوفورات اليت ميكن حتقيقها نتيجة الكفاءة يف أعداد الوظائف. يف فرص

                                                      
 ، املرفق.(A/68/25) 35الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم   (2)
(8)  UNEA/EA.1/7/Add.1. 
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 2117-2116برنامج العمل والميزانية المقترحان لفترة السنتين  - 1/15
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

وبرنامج العمل  (7)3242-3241يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل املعتمدة للفرتة وقد نظرت 
 (42)،3242-3247حني لفرتة السنتني وامليزانية املقرت 

  34املؤرخ  72/342و 3243متوز/يوليه  32املؤرخ  77/388إىل قراري اجلمعية العامة  وإذ تشري
 ، اللذين عّززت اجلمعية العامة مبوجبهما برنامج األمم املتحدة للبيئة،3243كانون األول/ديسمرب 

جلمعية األمم املتحدة للبيئة جلملة أمور منها  االعتبار الذي أولته الدورة األوىل كذلك وإذ تالحظ
املواد الكيميائية والنفايات، والنهوج القائمة على النظام اإليكولوجي، ونوعية ايهواء، واالجتار غري املشروع يف 
األحياء الربية، والقمامة البحرية، والرتابط بني العلوم والسياسات واملياه ضمن النظام العاملي للرصد البيئي 

 والتصحر،
، واضعة يف اعتبارها املقررات ذات 3242-3247على برنامج العمل لفرتة السنتني  توافق - 4

 الصلة الصادرة من مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛
مليون دوالر من دوالرات  324على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدراها  توافق أيضاً  - 3

مليون دوالر لتغطية تكاليف الوظائف لفرتة السنتني لألغراض  433الواليات املتحدة، خيصص منها مبلغ أقصاه 
 املبينة يف اجلدول التايل:

  2117-2116برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتين 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 9 511 التوجيه التنفيذي واإلدارة -الف 

 231 511 برنامج العمل -باء 

 13 222 تغري املناخ -4

 32 522 الكوارث والنزاعات -3

 12 222 إدارة النظم اإليكولوجية -2

 35 222 احلوكمة البيئية -1

 27 222 املواد الكيميائية والنفايات -5

 17 222 كفاءة استخدام املوارد -7

 47 222 البيئة قيد االستعراض -2

 14 111 ق احتياطي الربنامجصندو  - جيم

 16 111 دعم الربنامج - دال

 271 111 المجموع

                                                      
(7)  UNEP/GC.27/9. 
(42)  UNEA/EA.1/7. 
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على أمهية إجراء مشاورات مبكرة ومكثفة وشفافة بني املدير التنفيذي والدول تشدد  - 2
األعضاء وجلنة املمثلني الدائمني بشأن إعداد مشروع برنامج العمل وامليزانية وعلى احلاجة جلدولة االجتماعات 

وفري املعلومات يف األوقات املناسبة إلتاحة املشاركة الكاملة من جانب مجيع الدول األعضاء طوال هذه وت
 العملية، وترحب يف هذا الصدد بالتقدم احملرز حىت اآلن؛

، وتطلب إىل املدير التنفيذي كفالة أن 47/23من مقرر جملس اإلدارة  42إىل الفقرة  تشري - 1
ق واملعلومات ذات الصلة باالسرتاتيجية املتوسطة األجل وبربنامج العمل وامليزانية إىل الدول تُقدِّم األمانة الوثائ

األعضاء وإىل جلنة املمثلني الدائمني قبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع الذي سيتم فيه النظر 
 فيهما؛

نفقات واملسامهات املقرتحة على احلاجة إىل معلومات شاملة، وتربير كامل، بشأن التشدد  - 5
من مجيع مصادر التمويل، مبا يف ذلك معلومات عن مالك املوظفني، لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمني يف وقت 

إىل املدير التنفيذي عقد مشاورات يف التوقيت املناسب حول  مبكر قبل النظر يف برنامج العمل وامليزانية، وتطلب
 وامليزانيات يف املستقبل قبل إحالتها إىل ايهيئات املختصة األخرى؛إعداد مجيع برامج العمل 

على ضرورة أن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل اإلدارة القائمة على النتائج، وترحب  تشدد - 7
داء ، على النحو الوارد يف تقرير األ3242-3242بالتقدم الـُمحرز يف تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

 ؛3242-3243لفرتة السنتني 
التقدم الـُمحرز يف زيادة املخصصات من صندوق البيئة لألنشطة والعمليات يف  تالحظ - 2

 ؛3242-3247برنامج العمل لفرتة السنتني 
للمدير التنفيذي بأن يعيد توزيع املوارد بني أبواب امليزانية للربامج الفرعية حبد أقصى تأذن  - 8

ئة من خمصصات الربامج الفرعية وأن يبلغ جلنة املمثلني الدائمني بذلك، ويف الظروف االستثنائية يف املا 42قدره 
يف املائة من املخصصات  32يف املائة وال تتجاوز  42اليت تقتضيها الضرورة، أن يعيد ختصيص مبالغ تزيد على 

 الدائمني؛اليت يعاد ختصيص املوارد منها، بعد التشاور املسبق مع جلنة املمثلني 
للمدير التنفيذي بأن يعّدل، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، مستوى  تأذن أيضاً  - 7

خمصصات صندوق البيئة للربامج الفرعية، لتتماشى مع التغريات احملتملة يف الدخل مقارنة مبستوى االعتمادات 
 الذي متت املوافقة عليه؛

مليون  32يف التزامات آجلة ال تزيد قيمتها على  للمدير التنفيذي بالدخول كذلك تأذن - 42
 ؛3247-3248دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة صندوق البيئة لفرتة السنتني 

إىل املدير التنفيذي أن يواصل اتباع هنج حصيف يف إدارة املوارد املتأتية من مجيع تطلب  - 44
 من خالل اإلدارة احلريصة للرتتيبات التعاقدية؛املصادر، مبا فيها صندوق البيئة، مبا يف ذلك 

إىل املدير التنفيذي مواصلة تركيزه احلايل على حتقيق النتائج، هبدف إجناز تطلب أيضًا  - 43
أهداف الربنامج، واستخدام املوارد بكفاءة وشفافية لتحقيق هذه الغاية، رهنًا بعمليات االستعراض والتقييم 

 األمم املتحدة؛واإلشراف اليت تضطلع هبا 
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل الدول األعضاء، من تطلب كذلك  - 42

خالل جلنة املمثلني الدائمني، وإىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف دوراهتا اليت 
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لق بأداء كل من الربامج الفرعية وإجنازاهتا املتوقعة، وعن تنفيذ تعقد كل سنتني، عن التقدم الـُمحرز فيما يتع
 ميزانية صندوق البيئة، مبا يف ذلك التربعات والنفقات وإعادة ختصيص االعتمادات أو تعديل املخصصات؛

إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي التقارير إىل الدول األعضاء، من خالل جلنة تطلب  - 41
مني، بطريقة مبسطة، وذلك بإدماج التقارير املرحلية عن شؤون اإلدارة وامليزانية مع تقريره عن أداء املمثلني الدائ

 الربنامج؛
إىل املدير التنفيذي أن يواظب على تقدمي إحاطات منتظمة للجنة املمثلني تطلب أيضاً  - 45

ة من االضطالع املالئم مبهمة الرصد الدائمني بشأن أداء الربنامج وامليزانية لكل برنامج فرعي، لتمكني اللجن
 املوكلة إليها؛

إىل املدير التنفيذي أن يكفل أن تنفيذ برنامج العمل يدعم وجيمع الربامج  تطلب كذلك - 47
وبرنامج العمل وامليزانية  3234-3248واألنشطة اإلقليمية والوطنية يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

، وأنه يأخذ يف االعتبار األولويات اإلقليمية واألطر اإلقليمية، حيثما وجدت، 3242-3247لفرتة السنتني 
ويطلب إىل املدير التنفيذي أن يُدرج معلومات عن الربامج واألنشطة اإلقليمية حسب املناطق يف التقرير املرحلي 

 عن تنفيذ برنامج العمل؛
االستئمانية واملسامهات  إىل املدير التنفيذي أن يكفل استخدام الصناديقتطلب  - 42

املخصصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتمويل األنشطة اليت تتوافق مع برنامج العمل، فيما عدا الصناديق اليت 
 يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة نيابة عن هيئات حكومية دولية أخرى؛

ادة متويلها الطوعي لربنامج مجيع الدول األعضاء وغريها من اجلهات اليت تستطيع زي حتث - 48
األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك لصندوق البيئة، على أن تفعل ذلك، وتطلب إىل املدير التنفيذي، على ضوء 
العضوية العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، أن يواصل جهوده يف توسيع قاعدة املاحنني وتعبئة املوارد من مجيع 

 من أصحاب املصلحة؛املصادر، مبا يف ذلك 
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ب(  88إىل الفقرة تشري  - 47

، اليت دعا فيها رؤساء الدول واحلكومات إىل ضرورة أن تكون لدى (4)‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 
رة ومالئمة ومزيدة من امليزانية العادية لألمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة للبيئة موارد مالية مأمونة ومستق

ومسامهات طوعية ألداء واليته، ودعوا األمني العام لألمم املتحدة إىل أن يضع يف اعتباره، يف مقرتحات ميزانيته 
ة إىل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، احلاج 3242-3247بشأن خمصص من امليزانية العادية لألمم املتحدة للفرتة 
من الوثيقة اخلتامية املذكورة، فضاًل عن الفرص لزيادة  88مواصلة تنفيذ الفقرات الفرعية )أ( إىل )ح( من الفقرة 

 الكفاءة يف استخدام املوارد؛
يشكالن جزءًا من  3242-3247إىل أن برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني تشري  - 32

 امليزانية العادية لألمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ستوافق عملية مستمرة، وأن االعتماد املخصص يف
 عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السبعني؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية تقريراً  تطلب - 34
 ؛3242-3247على برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني عن أي آثار ألحدث املعلومات عن التمويل 
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األثر اإلجيايب جلدول التربعات اإلرشادي يف توسيع قاعدة املسامهات يف التمويل  تالحظ - 33
الطوعي لصندوق البيئة وتعزيز القدرة على التنبؤ هبا، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يواصل تطويع جدول 

لك، يف مجلة أمور، يف ضوء العضوية العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وفقًا للمقرر التربعات اإلرشادي وذ
هبذا الصدد إىل مجعية األمم املتحدة  وأي مقررات الحقة، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً  2/4-إد.

 للبيئة يف دورهتا الثانية؛
املمثلني الدائمني يف اجتماعها التايل، الذي  إىل املدير التنفيذي أن يقدم للجنة تطلب - 32

، خيارات لتأمني مشاركة مندويب البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان 3241سيعقد يف الربع الثالث من عام 
والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تعاين من جوانب ضعف خاصة، يف جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة  منواً 

عية األمم املتحدة للبيئة، هبدف توفري املعلومات للطلب املقبل الذي سيقدمه املدير التنفيذي من العضوية ومج
 خالل القنوات املناسبة للحصول على موارد امليزانية العادية؛

كانون   34 املؤرخ 72/342لقرار اجلمعية العامة  إىل املدير التنفيذي، وفقاً  أيضاً  تطلب - 31
لقرار  أن يقدم للجنة املمثلني الدائمني خيارات لتأمني اخلدمات للهيئات اإلدارية وفقاً ، 3243األول/ديسمرب 
هبدف توفري املعلومات للطلب املقبل الذي سيقدمه املدير  4723( لعام 32-)د 3772اجلمعية العامة 

 التنفيذي من خالل القنوات املناسبة للحصول على موارد امليزانية العادية؛
إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا ك تطلب كذل - 35

حمددة  3234-3248الثانية، وبالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، اسرتاتيجية متوسطة األجل للفرتة 
ا ، للنظر فيه3247-3248األولويات وموجهة صوب النتائج ومبسطة، وبرنامج عمل وميزانية لفرتة السنتني 

 واعتمادها؛
إىل املدير التنفيذي أن يواصل رصد وإدارة حصة صندوق البيئة املخصصة لكل  تطلب - 37

من تكاليف الوظائف وتكاليف غري الوظائف، مع وضع أولويات واضحة الستخدام موارد صندوق البيئة يف 
 أنشطة الربنامج.

 إدارة الصناديق الستئمانية والمساهمات المخصصة - 1/16
 عية األمم املتحدة للبيئة،إن مج

يف الطلبات بأن يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة للهيئات األخرى  وقد نظرت
 (44)وتقرير املدير التنفيذي عن إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة،

ية حلماية البيئة البحرية لبحر مكان وترتيبات األمانة لالتفاقية اإلطار ’’باملقرر املعنون  حتيط علماً 
الذي اعتمده املؤمتر اخلامس لألطراف يف اتفاقية طهران املعقود يف أشغابات، خالل ‘‘ قزوين )اتفاقية طهران(

 ،3241أيار/مايو  22إىل  38الفرتة من 
 الصادر عن املؤمتر األول لألطراف يف اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد 4/7باملقرر  حتيط علماً 

أفريقيا، الذي طُلب فيه إىل برنامج األمم  يفالنفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا 
 ،املتحدة للبيئة أن يضطلع بوظائف األمانة

                                                      
((44  UNEP/EA.1/8. 
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بنتائج املؤمتر السادس للتنوع البيولوجي يف أوروبا، الذي عقد يف باتومي،  كذلك حتيط علماً 
رب األورويب للتنوع البيولوجي وطلب الدول األعضاء يف املنرب إىل برنامج األمم جورجيا، والذي أنشأ املن

 ،املتحدة للبيئة أن يوفر خدمات األمانة للمنرب
 بشأن املواد الكيميائية والنفايات، 4/5مبقرر مجعية البيئة حتيط علماً 

 أولا 

 للبيئة الصناديق الستئمانية التي تدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة
بالطلبات بأن يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة مهام األمانة خلدمة االتفاقيات  ترحب - 4

 البيئية ذات الصلة بربنامج عمله؛
أنه، متشيًا مع النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، فإن االتفاقيات اليت  تالحظ - 3

األمانة لديها جيب أن تستند إىل مبدأ اسرتداد التكاليف عندما  يضطلع برنامج األمم املتحدة للبيئة بوظائف
 ؛يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية

للمدير التنفيذي بأن يوفر وظائف األمانة التفاقية طهران، وفق ما هو حمدد يف  تأذن - 2
ألطراف أهنا مالئمة من اتفاقية طهران، وفق الشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي وا 4-32املادة 

مكان وترتيبات أمانة االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )اتفاقية ’’وتتفق مع املقرر املعنون 
 ، الذي اعتمد يف مؤمتر األطراف اخلامس يف اتفاقية طهران؛‘‘طهران(

للمؤمتر  4/7قرر للمدير التنفيذي بأن يوفر وظائف األمانة احملددة يف امل تأذن كذلك - 1
األول لألطراف يف اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود 

أفريقيا، وفق الشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي واألطراف أهنا مالئمة وتتفق مع املقرر  يفوإدارهتا 
 اتفاقية باماكو؛للمؤمتر األول لألطراف يف  4/7

إىل املدير التنفيذي أن يقدم وظائف األمانة للمنرب األورويب للتنوع البيولوجي  تطلب - 5
وفق الشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي وأعضاء املنرب أهنا مالئمة وتتفق مع نتائج املؤمتر السادس 

 يب للتنوع البيولوجي؛للتنوع البيولوجي يف أوروبا الذي أنشأ املنرب األورو 
على إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة السابعة والعشرين  وتوافق تالحظ - 7
 جمللس اإلدارة:

 صناديق استئمانية عامة -ألف 
: الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوُّع PES )أ(

 بدون تاريخ انتهاء؛ 3241اإليكولوجية، الذي أنشئ يف البيولوجي وخدمات الُنظم 
 : الصندوق االستئماين ألمانة املنرب األورويب للتنوع البيولوجي؛PBL )ب(
صندوق استئماين خاص للتربعات لدعم اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد  :BWL )ج(

 أفريقيا؛ يفالنفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا 
: صندوق استئماين عام مليزانية الربنامج األساسية التفاقية باماكو بشأن حظر BML )د(

 أفريقيا؛ يفاسترياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا 
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: صندوق استئماين للربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين CML )ه(
عزيز تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية لت

 للمواد الكيميائية؛
 صناديق استئمانية للتعاون التقني -باء 

: الصندوق االستئماين لدعم أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، الذي أنشئ يف CLL )و(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24يخ انتهاء يف بتار  3242

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ برنامج االقتصادات اخلضراء يف بلدان GRL )ز(
 بدون تاريخ انتهاء؛ 3242(، الذي أنشئ يف عام EaP-GREENأوروبا الشرقية ووسط آسيا )

نًا بتلّقي املدير التنفيذي لربنامج األمم على متديد الصناديق االستئمانية التالية ره توافق - 2
 املتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من احلكومات أو األطراف املتعاقدة املعنية:

 صناديق استئمانية عامة -جيم 
: الصندوق االستئماين العام بشأن املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة الذي ُمدِّد AML )أ(

 ؛3242سمرب كانون األول/دي  24حىت 
: الصندوق االستئماين العام بشأن جملس الوزراء األفريقي املعين باملياه، الذي ُمدِّد CWL )ب(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24حىت 
: الصندوق االستئماين العام بشأن دعم أنشطة الزئبق ومرّكباته، الذي ُمدِّد حىت MCL )ج(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24
دوق االستئماين العام بشأن برنامج البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي : الصنSML )د(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي ُمدِّد حىت 
: الصندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام رصد البيئة العاملية/مكتب برنامج WPL )هـ(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24الذي ُمدِّد حىت  املياه والرتويج ألنشطته،
 صناديق استئمانية للتعاون التقني -دال 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين ألغراض أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة، AFB )و(
انون األول/ديسمرب ك  24باعتباره كيانًا منفِّذًا متعّدد األطراف جمللس صندوق التكيُّف، الذي ُمدِّد إىل هناية 

 ؛3242
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق مع بلجيكا )مموَّل من حكومة BPL )ز(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24بلجيكا(، الذي ُمدِّد حىت 
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لألنشطة CIL )ح(
كانون األول/ديسمرب   24حادثة املخّلفات السامة يف أبيدجان، كوت ديفوار، الذي ُمدِّد حىت العالجية عقب 

 ؛3242
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: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العاملي GNL )ط(
كانون األول/ديسمرب  24حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية )مموَّل من حكومة هولندا(، الذي ُمدِّد حىت 

 ؛3242
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص بالصندوق االيرلندي للمساعدات IAL )ي(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24املتعّددة األطراف للبيئة يف أفريقيا )ممّول من حكومة إيرلندا( الذي ُمدِّد حىت 
عدة يف تنفيذ بروتوكول مونرتيال بشأن : الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساIPL )ك(

كانون   24املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف البلدان النامية )مموَّل من حكومة السويد(، الذي ُمدِّد حىت 
 ؛3242األول/ديسمرب 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة MDL )ل(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24اف اإلمنائية لأللفية، الذي ُمدِّد حىت لصندوق إجناز األهد

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة املتجّددة يف منطقة البحر REL )م(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24األبيض املتوسط )املمّول من حكومة إيطاليا(، الذي ُمدِّد حىت 

تئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق املعقود مع السويد، الذي ُمدِّد : الصندوق االسSEL )ن(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24حىت 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ االتفاق اإلطاري بني إسبانيا SFL )س(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي ُمّدد حىت 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين ملساعدة البلدان النامية يف اختاذ إجراءات VML ع()
  24حلماية طبقة األوزون مبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال )املموَّل من حكومة فنلندا(، الذي ُمدِّد حىت 

 ؛3242كانون األول/ديسمرب 

 ثانياا 
والصناديق الخاصة المتعلقة  ج والتفاقيات والبروتوكولتللبرام الداعمةالصناديق الستئمانية 

 بالبحار اإلقليمية
إنشاء الصندوقني االستئمانيني التاليني منذ الدورة السابعة  تالحظ وتوافق على - 8

 والعشرين جمللس اإلدارة:
تفاقية : الصندوق االستئماين لالتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )اPCL )أ(

 طهران(؛
: الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاهم بشأن احلفاظ على أمساك SMU )ب(

 ؛3245كانون األول/ديسمرب   24مبوعد انتهاء يف  3242القرش املهاجرة، الذي أنشئ يف عام 
لربنامج األمم  على متديد الصناديق االستئمانية التالية، رهناً بتلّقي املدير التنفيذي توافق - 7

 املتحدة اإلمنائي لطلبات للقيام بذلك من احلكومات أو األطراف املتعاقدة املعنية:
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 صناديق استئمانية عامة -هاء 
: الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املواَفق BEL )أ(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24حىت  عليها مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمدِّد
: الصندوق االستئماين العام مليزانية الربامج األساسية لربوتوكول السالمة اإلحيائية، BGL )ب(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24الذي ُمدِّد حىت 
: الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم BHL )ج(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24لربوتوكول السالمة اإلحيائية، الذي ُمدِّد حىت األنشطة املعتمدة 
: الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة BIL )د(

ة األطراف، وال سيما أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحل
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24انتقال )بروتوكول السالمة األحيائية(، الذي ُمدِّد حىت 

  24: الصندوق االستئماين العام التفاق حفظ اخلفاش األورويب، الذي ُمدِّد إىل BTL )هـ(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب 

كانون   24ي ُمدِّد حىت : الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوُّع البيولوجي، الذBYL )و(
 ؛3242األول/ديسمرب 

: الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف عملية BZL )ز(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمدِّد إىل 

طارية املتعّلقة حبماية منطقة : الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلCAP )ح(
كانون األول/ديسمرب   24جبال الكاربات وتنميتها املستدامة والربوتوكوالت املتعّلقة هبا، الذي ُمدِّد حىت 

 ؛3242
: الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئة يف منطقة البحر CRL )ط(

 ؛3242ول/ديسمرب كانون األ  24الكارييب، الذي ُمدِّد حىت 
  24: الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمدِّد حىت EAL )ي(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل حلماية وتنمية البيئة ESL )ك(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24ُمدِّد حىت البحرية واملناطق الساحلية لبحار شرق آسيا، الذي 
: الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلّوث، الذي ُمدِّد حىت MEL )ل(

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24
: الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، MPL )م(
 ؛3242نون األول/ديسمرب كا  24الذي ُمدِّد حىت 

: الصندوق االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، الذي مدد MSL )ن(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24حىت 
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: الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع MVL )س(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24احليوانات الربية املهاجرة، الذي ُمدِّد حىت 

: الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية ملنطقة PNL )ع(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24مشال غرب احمليط ايهادئ ومواردها، الذي ُمدِّد حىت 

وتردام بشأن تطبيق إجراء : الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية ر ROL )ف(
سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي ُمدِّد 

ُ
املوافقة امل

 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24حىت 
سبقة RVL )ص(

ُ
: الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة امل

كانون   24على مواد كيميائية ومبيدات آفات معّينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي ُمدِّد حىت عن علم 
 ؛3242األول/ديسمرب 

: الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحث واملالحظة املنهجية املتعلقة SOL )ق(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24باتفاقية فيينا، الذي ُمدِّد حىت 

: الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاهم املعنية باحلفاظ على SMU )ر(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24أمساك القرش املهاجرة، الذي ُمدِّد حىت 

: الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف عمل VBL )ش(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب   24الذي ُمدِّد حىت اتفاقية التنوُّع البيولوجي، 

  24: الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، الذي ُمدِّد حىت VCL )ت(
 ؛3242كانون األول/ديسمرب 

: الصندوق االستئماين حلماية وتنمية البيئة البحرية واملناطق الساحلية يف منطقيت WAL )ث(
 . 3242كانون األول/ديسمرب   24الذي ُمدِّد حىت غريب ووسط أفريقيا، 

 العالمية المعاد هيكلته تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة - 1/17
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

بشأن اعتماد صك إنشاء مرفق  4771حزيران/يونيه  48املؤرخ  1/4-إإىل مقررها د. إذ تشري
 ،‘‘(الصك’’ه هنا فيما يلي بـالبيئة العاملية املعاد هيكلته )ويشار الي

على  3241إىل موافقة مجعية مرفق البيئة العاملية يف دورهتا اخلامسة يف أيار/مايو  أيضاً  وإذ تشري
 بشأن ميناماتا التفاقية املالية اآلليات إدخال عدد من التعديالت على الصك جِلْعل املرفق مستعداً للعمل كإحدى

مبجال الرتكيز ‘‘ امللوثات العضوية الثابتة’’و‘‘ استنفاد طبقة األوزون’’رتكيز الزئبق؛ واالستعاضة عن جمايل ال
ولتحديث معايري األهلية للحصول على التمويل من املرفق؛ ولتعكس تغيري  ،‘‘املواد الكيميائية والنفايات’’ خيص

 العاملية، االسم من مكتب تقييم مرفق البيئة العاملية إىل مكتب التقييم املستقل ملرفق البيئة
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 (43)بتقرير املدير التنفيذي، وقد أحاطت علماً 

اعتماد التعديالت التالية على الصك، عماًل بقرار مجعية مرفق البيئة العاملية املنعقدة  تقرر - 4
 من جدول األعمال(: 5)البند  3241يف أيار/مايو 

اها كإحدى اآلليات من الصك اليت سيعمل مرفق البيئة العاملية مبقتض 7تعديل الفقرة  )أ(
 الزئبق؛ بشأن ميناماتا املالية التفاقية

من الصك بغرض توضيح  7تعديل الفقرات الفرعية )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د( من الفقرة  )ب(
 مسؤوليات املرفق مبوجب االتفاقيات اليت خيدمها على حنو منظم؛

تنقيح هيكل جماالت تركيزه  من الصك اليت تدعو مرفق البيئة العاملية إىل 3تعديل الفقرة  )ج(
واسرتاتيجيته كي يتمكن من تناول جدول أعمال املواد الكيميائية والنفايات، واالستعاضة عن جمايل الرتكيز 

 ؛‘‘املواد الكيميائية والنفايات’’مبجال تركيز ‘‘ امللوثات العضوية الثابتة’’و‘‘ استنفاد طبقة األوزون’’
 يتم مبقتضاها حتديث معايري األهلية للحصول على متويل من الصك، اليت 7تعديل الفقرة  )د(

من مرفق البيئة العاملية الستيعاب التحديثات اليت طرأت على معايري األهلية يف البنك الدويل بشأن التمويل، ويف 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن املساعدة الفنية؛

يتألف مرفق البيئة العاملية من مجعية من الصك حبيث تنص على أن  44تعديل الفقرة  (ـ)ه
 وجملس وأمانة، مبا يف ذلك مكتب تقييم مستقل؛

من االتفاقية، اليت يتم مبقتضاها زيادة توضيح مهام مكتب التقييم  34تعديالت الفقرة  )و(
 املستقل؛

صفه إىل املدير التنفيذي النظر يف سبل تعزيز قدرة برنامج األمم املتحدة للبيئة، بو  تطلب - 3
 ايهيئة الرئيسية لألمم املتحدة يف جمال البيئة، وتعزيز دوره كوكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية؛

إىل املدير التنفيذي إحالة هذا القرار إىل كبرية املوظفني التنفيذيني ورئيسة  أيضاً  تطلب - 2
 مرفق البيئة العاملية.

                                                      
(43  )UNEP/EA.1/9. 
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 المقررات
 امية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامةمن الوثيقة الخت 88تنفيذ الفقرة  - 1/1

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
 ،32/3من مقرر جملس اإلدارة  7إىل الفقرة  إذ تشري

أن مُيثَّل كل إقليم من األقاليم اخلمسة بعضوين يف مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة املكون  تقرر
 أعضاء. 42من 

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة جدول األعمال المؤقت و  - 1/2
 للبيئة

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
، 4723كانون األول/ديسمرب   45( املؤرخ 32-)د 3772إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ تشري

 72/354، و3243كانون األول/ديسمرب   34املؤرخ  72/342، و3243متوز/يوليه  32املؤرخ  77/388و
 ،3242كانون األول/ديسمرب   32املؤرخ  78/345، و3242آذار/مارس  42املؤرخ 

كانون   33( املؤرخ 42ألف )الفقرة  12/323إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري أيضاً 
كانون   31املؤرخ  57/313، و4777كانون األول/ديسمرب   32املؤرخ  51/318، و4773األول/ديسمرب 
، 3222نيسان/أبريل  45من اجلزء ثانياً( املؤرخ  44-7باء )الفقرات  52/382و، 3224األول/ديسمرب 

 7)الفقرة  73/335، و3227كانون األول/ديسمرب   33من اجلزء ثانيًا ألف( املؤرخ  7)الفقرة  74/327و
( املؤرخ من اجلزء ثانياً ألف 7)الفقرة  72/318، و3222كانون األول/ديسمرب   33من اجلزء ثانياً ألف( املؤرخ 

كانون   33من اجلزء ثانيًا ألف( املؤرخ  7)الفقرة  71/322، و3228كانون األول ديسمرب   31
، 3242كانون األول/ديسمرب   31من اجلزء ثانياً ألف( املؤرخ  42)الفقرة  75/315، و3227األول/ديسمرب 

 ،3242كانون الثاين/يناير   38من اجلزء ثانياً ألف( املؤرخ  42)الفقرة  72/322و
 ،3242شباط/فرباير  33املؤرخني  32/3و 32/4مقرري جملس اإلدارة وإذ تضع يف اعتبارها 

املسامهة اليت قدمها االجتماع املفتوح العضوية للجنة املمثلني الدائمني يف  وإذ تالحظ مع التقدير
 ،(42)لك االجتماععناصر جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية جلمعية البيئة والتعليقات املقدمة يف ذ

أن تعقد الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة  تقرر - 4
 ؛3247أيار/مايو  32إىل  32مبقرها يف نريويب يف الفرتة من 

إىل جلنة املمثلني الدائمني، بالتشاور مع مكتب مجعية البيئة، املسامهة يف إعداد  تطلب - 3
 شروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية للجمعية.م
 

                                                      
 ..UNEP/CPR/127/2, sect. XI.Aأنظر   (42)
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 المرفق الثاني

 تجار غير المشروع في األحياء البريةوزاري بشأن الالحوار الموجز الرئيس عن 

حزيران/يونيه  37انعقد احلوار الوزاري بشأن االجتار غري املشروع يف األحياء الربية يف مساء اخلميس  - 4
ون اآلراء بشأن عدة مسائل منها سبل معاجلة الثغرات وإحراز التقدم يف منع االجتار غري . وتبادل املمثل3241

املشروع يف األحياء الربية، ودور منظومة األمم املتحدة والتدابري الفعالة لكفالة تأمني استجابة متكاملة من األمم 
 األحياء الربية. يف مسألة االجتار غري املشروع يف املتحدة وغريها من األطراف الفاعلة

أوردت أحدث القرائن بشأن نطاق  ,(UNEP/EA.1/INF/19)إىل مذكرة من األمانة  واستندت املناقشات - 3
ومدى االجتار غري املشروع يف األحياء الربية، مبا يف ذلك األخشاب. وأوجزت املذكرة الطابع العاملي للتحدي 

اقتصادية على التنمية املستدامة. وسلطت املذكرة كذلك الضوء يرتتب عنه من آثار بيئية واجتماعية و  وماونطاقه 
على األدلة اليت تشري إىل الروابط بني االجتار غري املشروع يف األحياء الربية من جهة والتمويل التهديدي واجلرمية 

لرغم من وعلى ا يف وضع استجابة سياساتية أكثر استنارة. ملحوظاً  إسهاماً املنظمة من جهة أخرى، مما يشكل 
التشديد على هذه املسألة يف العديد من االجتماعات واملؤمترات الرفيعة املستوى، إال أن التنفيذ الفعلي على 
األرض شابه القصور. وقد مت كذلك إعداد ورقة مفاهيمية حتتوي على أسئلة ذات طابع توجيهي أتيحت 

 الطِّالع الوزراء وغريهم من املشاركني.
أدىل الوزراء وغريهم من املمثلني بوجهات نظرهم بشأن التحديات اليت يطرحها االجتار  وخالل املناقشة، - 2

غري املشروع يف األحياء الربية وآثاره على اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتنمية املستدامة، اليت الحظوا 
 املشروع يف األحياء الربية، مبا يف ذلك األزمات العاملية األخرى. ويُقدر أن االجتار غري أهنا تفاقم من آثار

بليون  452و 18األخشاب ومصائد األمساك، يتسبب يف فقدان موارد تبلغ قيمتها على الصعيد العاملي بني 
 دوالر كل سنة.

الكثري من االهتمام حنو التصدي للتهديدات اليت تطرحها  ولقد وجهت احلكومات واجملتمع الدويل مؤخراً  - 1
تزايدة للشبكات اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية يف االجتار غري املشروع يف األحياء الربية، وقال الوزراء امل املشاركة

 إن هذه التحديات ال ميكن التصدي يها إال من خالل توحيد جهود اجملتمع الدويل لدعم اجلهود الوطنية.
ثالثة جماالت عريضة للمناقشة جرى واسرتشدت املناقشات مبذكرة مفاهيمية أتيحت للممثلني تناولت  - 5

التعرض يها خالل احلوار الوزاري: اإلجراءات الوطنية والدولية؛ االستجابة املنسقة واملتسقة من منظومة األمم 
 الطريق من الدورة األوىل جلمعية البيئة. -املتحدة؛ واحملافظة على الزخم

 شاركون الضوء على القضايا التالية خالل احلوار:وفيما يتعلق باإلجراءات الوطنية والدولية، سلط امل - 7
عن حوافز كفيلة بتيسري تنفيذ االتفاقات  هناك حاجة إلنشاء أطر قانونية مناسبة ومعززة، فضالً  (أ )

البيئية متعددة األطراف وااللتزامات الدولية األخرى. وستستفيد هذه اجلهود من قيام احلكومات بدور قيادي يف 
 منسقة؛ وضع اسرتاتيجيات حملية

غري املشروع يف األحياء الربية، مبا يف ذلك الصالت اليت  لإلجتاربالنظر إىل الطابع املتعدد األبعاد  (ب )
تربطه بالسلم واألمن والتنمية وحماربة اجلرمية املنظمة الدولية، ال ميكن مواجهته إال من خالل توحيد جهود 

 ؛إنفاذ القانون واجملتمع املدين اجملتمع الدويل، واحلكومات الوطنية، والشرطة، ووكاالت
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هناك حاجة ملعاجلة الثغرات املعرفية فيما يتعلق بآثار االجتار غري املشروع يف األحياء الربية،  (ج )
والصالت اليت تربطه بأشكال أخرى من اجلرائم، ونظم الرصد والبحوث، ومدى فعالية االستجابات. واقرتح 

ات مستمرة للتشريعات وأن جُيرى املزيد من التحليل إلعطاء فهم العديد من املمثلني أن تكون هناك استعراض
شامل للديناميات اليت حتكم الطلب على األحياء الربية. ومت التسليم بالدور احليوي الذي ميكن أن يضطلع به 

 لإلجتار؛القطاع اخلاص يف مجع املعلومات االستخبارية، مثل دور النظم املصرفية يف التدفقات املالية 

 خالل احلوار االستشهاد بعدد من األمثلة للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بني الشمال ومت (د )
واجلنوب، مما يربز أمهية بناء القدرات البشرية واملؤسسية للبلدان النامية ملساعدهتا يف تعزيز تشريعاهتا البيئة، 

 لبيئية؛عن سد فجوات املعارف يف السوابق القضائية ا واالمتثال والوعي فضالً 

 وأقر املشاركون بأن دعم اجملتمع الدويل وجمتمع املاحنني الثنائيني ومتعددي األطراف يعد أمراً  (ه )
لتيسري اجلهود الوطنية وتشجيع تقاسم املعلومات، والتعاون يف جمال األدلة اجلنائية وانتهاج سياسة عدم  أساسياً 

 مع الفساد وممارسات غسل األموال؛ التسامح مطلقاً 

 لإلجتارمن املمثلني أن الطلب من جانب املستهلكني ما زال يشكل أهم الدوافع  ريالكثوأكد  (و )
من الدوافع ايهامة. وسّلم  غري املشروع يف األحياء الربية، على الرغم من إقرارهم بأن الفقر والفساد هي أيضاً 

مستوى الوعي بشأن  املشاركون كذلك بضرورة بذل جهود كبرية يف دول املصدر والعبور واالستهالك بغرض رفع
نطاق وتأثريات االجتار يف األحياء الربية. وأرتُئي أن اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ميكنهما القيام بدور نشط يف 

 لإلجتارإعداد ونشر املعلومات اليت تستهدف شحذ الوعي لدى اجلمهور وتثقيف اجليل القادم باآلثار الضارة 
 ؛غري املشروع يف األحياء الربية

شدد العديد من املمثلني على احلاجة إىل املشاركة مع اجملتمعات احمللية وتطوير سبل كسب و  (ز )
عيش بديلة، وذُِكر أن هذه اجلهود تتطلب يف الكثري من احلاالت استثمارات إضافية كبرية وحوافز إضافية إذا 

 أريد تعزيزها بشكل فعال؛
واإلقليمي ملعاجلة االجتار غري الثنائي داخلي و الوشدد العديد من املمثلني على احلاجة إىل التنسيق  (ح )

احلياة الربية عن احلاجة إىل االتساق يف التشريعات ويف معاملة خمالفات وجرائم  ، فضالً املشروع باألخشاب
بشأن تعزيز استجابة موجهة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل  32/4اخلطرية. ورحبوا يف هذا الصدد بالقرار 

الجتار غري املشروع باملنتجات الغابية مبا يف ذلك األخشاب الذي اعتمدته جلنة األمم املتحدة ملنع مكافحة ا
 .3241اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أيار/مايو 

وفيما يتعلق باالستجابة املتسقة واملنسقة من منظومة األمم املتحدة، القى املمثلون الضوء على املسائل  - 2
 التالية:

يد من املمثلني إن هناك حاجة لالعرتاف بالطابع العاملي والعابر للحدود لتحديات وآثار قال العد ( أ)
االجتار باألحياء الربية ورفع مستوى التعاون العابر للحدود بني بلدان املصدر والعبور والوجهة، مبا يشمل تقدمي 

من جوانب تعزيز  بار أن ذلك ميثل جانباً املزيد من الدعم لشبكات إنفاذ القوانني املتعلقة باألحياء الربية، باعت
 استجابة منظومة األمم املتحدة للحكومات الوطنية؛

 وقال عدد من املمثلني إن هناك حاجة لتقوية االستجابة على نطاق كامل منظومة األمم ( ب)
التنفيذيني  املتحدة، مبا يف ذلك من خالل آليات التعاون القائمة، من قبيل فريق اإلدارة البيئية، وجملس الرؤساء
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املعين بالتنسيق، ومن خالل فرادى برامج األمم املتحدة لتحسني التعاون بني الكيانات، وتفادي االزدواجية 
 ودعم النهوج الوطنية الشاملة ملعاجلة الصعوبات اليت يطرحها االجتار غري املشروع باألحياء الربية؛

ة تقدمي دعم إضايف للجهود الوطنية الرامية وجرى التشديد على أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحد )ج(
إىل تنفيذ االلتزامات الدولية القائمة، مبا يف ذلك االلتزامات الناشئة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 

يف حتديد ووضع وتنفيذ أكثر  والنباتات الربية املهددة باالنقراض، وذلك ملساعدة الدول األعضاء للمضي قدماً 
 غري املشروع يف األحياء الربية؛ لإلجتارستجابات مالءمة اال

وجرى التسليم بأن منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، ميكنها تقدمي  )د(
الدعم لبناء القدرات وغري ذلك من أشكال الدعم لتزويد البلدان باألدوات اليت متكنها من حتسني االمتثال 

 وضع وإعمال سيادة القانون البيئي؛لقانون، وتعزيز الدعم يف وإنفاذ ا
وكان هناك اعرتاف واسع النطاق بأمهية تعزيز أوجه التآزر وتفادي االزدواجية بني الدول األعضاء  )هـ(

يف منظومة األمم املتحدة والشركاء اآلخرين، ويف هذا الصدد، كان هناك تشجيع لتقوية التعاون بني برنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية، يف 
جماالت، من بينها دعم بناء القدرات وتعزيز الوعي يف أوساط أعضاء السلطة القضائية، واجلمهور والقائمني 

 ة منهجية.عن تبادل املعلومات بصف على إنفاذ القانون، فضالً 
الطريق من الدورة األوىل جلمعية البيئية، شدد املمثلون على املواضيع  -وفيما يتصل باحملافظة على الزخم  - 8

 التالية:
ورحب عدد من املمثلني باالعرتاف بأمهية احملافظة على الزخم السياسي بشأن موضوع االجتار يف  ( أ)

رفيعة املستوى، مثل املؤمترات اليت عقدت يف غابوروين األحياء الربية، مبا يف ذلك من خالل عقد مؤمترات 
،و مؤمتر قمة االحتاد األفريقي املعلن عنه 3241ولندن يف شباط/فرباير  3242 ديسمربوباريس يف كانون األول/

، واجللسة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية حفظ 3241واملزمع عقده يف برازافيل يف تشرين األول/أكتوبر 
والذي خيطط للنظر يف  3241نواع احليوانات الربية املهاجرة املزمع عقده يف كويتو يف تشرين الثاين/نوفمرب أ

، ومؤمتر املتابعة 3241القضية، والدورة السادسة للمؤمتر العاملي للحدائق يف أسرتاليا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
. وحظيت برتحيب حار 3245ى عقده يف أزار/مارس ملؤمتري غابوروين ولندن الذي أعلنت بوتسوانا عزمها عل

االجراءات امللموسة اليت أعقبت هذه املؤمترات، مثل إنشاء صندوق حتدي االجتار يف األحياء الربية للملكة 
 ‘‘التنوع البيولوجي من أجل احلياة’’الشمالية، وإطالق مبادرة االحتاد األوريب  وآيرلنديةاملتحدة لربيطانيا العظمى 

 ذلك من املبادرات؛  وغري

وكان هناك دعم واسع النطاق لقرار مجعية البيئة القوي الذي تناول االجتار غري املشروع يف  ( ب)
على االلتزام املشرتك باحملافظة على الزخم الدويل وباإلبقاء على املوضوع يف جدول  األحياء الربية، بوصفه شاهداً 

 أعمال الدورة الثانية جلمعية البيئة؛

العديد من املمثلني إن هناك حاجة لكفالة تنفيذ االلتزامات اليت ُقطعت بالفعل وإحراز وقال  )ج(
 التقدم يف
غري املشروع يف األحياء الربية، بيد أنه ُأشري إىل ضرورة استغالل  لإلجتاراخلطوط األمامية للتصدي  

العامة، من خالل مشروع يعكف على  الفرصة ملعاجلة االجتار غري املشروع يف األحياء الربية على مستوى اجلمعية
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يف نيويورك. وأشار بعض املمثلني إىل أن املبعوث  ‘‘فريق أصدقاء مكافحة االجتار يف األحياء الربية’’إعداده 
 اخلاص لألمم املتحدة قد يساعد يف تعزيز التعبئة عرب منظومة األمم املتحدة؛

ضية االجتار غري املشروع يف األحياء الربية لضمان إدراج ق وكان هناك تأييد واسع النطاق أيضاً  )د(
 .3245ضمن برنامج التنمية ملا بعد عام 
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 المرفق الثالث

 تقرير اللجنة الجامعة

 رر: السيد محمود سامي )مصر(، نائب الرئيسالمق

 المقدمة -أولا 
العامة األوىل، املعقودة أنشأت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف جلستها  -4

من جدول األعمال. وُكلِّفت  42و 7و 2و 7و 5، جلنة جامعة للنظر يف البنود 3241حزيران/يونيه  32يف 
اللجنة أيضًا بالنظر يف مشاريع القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة 

، ويف مشاريع القرارات األخرى Add.1و UNEP/UNEA.1/L.1لواردة يف الوثيقة ويقرتح أن تعتمدها مجعية البيئة وا
 اليت تُقرتح أثناء الدورة.

حزيران/يونيه  32إىل  32من  ات يف الفرتةجلس سبعووفقًا ملقرر مجعية البيئة، عقدت اللجنة اجلامعة  -3
اي(. وانتخبت اللجنة السيد . وحسب ما قرره املكتب، ترأس اللجنة السيد فريناندو لوغريس )أوروغو 3241

 حممود سامي )مصر( مقرراً يها.

 افتتاح الجتماع -ثانياا 
. 3241حزيران/يونيه  32بعد ظهر يوم األثنني  22/45افتتح رئيس اللجنة اجلامعة االجتماع يف الساعة  -2

 . افتتاحيةوأدىل السيد إبراهيم ثياو، نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بكلمة 
ونيابة عن املدير التنفيذي، رحب نائب املدير التنفيذي باملشاركني. وأشار إىل التقدم الذي ُأحرز على مر  -1

السنوات منذ إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة وعرب املؤمترين الرئيسيني املعقودين يف ريو دي جانريو، يف عامي 
يزال طوياًل، فالدول  العاملية، غري أنه نّوه إىل أن الطريق ال، يف مواجهة التحديات البيئية 3243و 4773

األعضاء جيب أن تعاجل مسألة حتديد اخلصائص اليت متيز عاملًا مستدامًا بالفعل وحتدد بدقة السبل اليت ميكن أن 
الحت خالل تساهم هبا مجعية البيئة يف هذا املسعى. وميثل إنشاء اجلمعية فرصة ساحنة، لعلها أكرب الفرص اليت 

 األربعني سنة املاضية، إلجناز تلك املهمة.

واسرتعى نائب املدير التنفيذي االنتباه إىل البنود الرئيسية يف جدول أعمال اللجنة، وسلط األضواء بوجه  -5
خاص على مسؤولية اجملتمع الدويل يف حتسني نوعية ايهواء وإدارة النظام اإليكولوجي وكذلك اإلدارة السليمة 

وحتقيقًا لتلك الغاية، حثَّ اللجنة على إجياد وسائل ناجعة لتجسيد السياسات يف أعمال  الكيميائية.للمواد 
وأشار إىل أن ميزانية برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج عمله معروضان على اللجنة للنظر فيهما  ملموسة.

عملها وتنظر إىل الصورة األعم اليت  ي ختام كلمته، دعا اللجنة إىل أن تتجاوز تفاصيل جدول. واعتمادمها
 ينبغي أن تدير دفة مداوالهتا.
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 تنظيم العمل -ثالثاا 
وافقت اللجنة على اتباع جدول العمل املقرتح الذي ُعمِّم على أعضاء اللجنة يف جلستها األوىل يف ورقة  -7

 هناية اجللسة اليت سُتعقد بعد وطُلب إىل الوفود تقدمي أية مشاريع قرارات إىل أمني مجعية البيئية حىت اجتماع.
  ُتناقش مشاريع القرارات يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة هبا.وس حزيران/يونيه. 31ظهر يوم الثالثاء 

وكان معروضًا على اللجنة، عند نظرها يف البنود املندرجة ضمن اختصاصها، الوثيقة املبينة فيما يتعلق بكل  -2
 ، املرفق الثاين(.UNEP/EA.1/Add.1/Rev.1وح للدورة احلالية، )بند يف جدول األعمال املشر 

إنشاء فريق صياغة ترأسه السيدة إدون إيدهامي )النرويج( يتوىل استعراض مشاريع على واتفقت اللجنة  -8
  القرارات ووضعها يف صيغتها النهائية لتنظر فيها مجعية البيئة.

أعده وفد بالده بالتعاون مع وفدي اجلمهورية الدومينيكية ولفت ممثل شيلي انتباه اللجنة إىل مشروع قرار  -7
وانطالقًا من االعتقاد بأن تعزيز الدميقراطية يف  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية. 42واملكسيك عن املبدأ 

مجيع املستويات هو أفضل السبل ملعاجلة مسائل البيئة، اقرتحت بلداهنم إعداد صك إقليمي، يتضمن خارطة 
دولة  48 بالفعل وتشارك يف هذه العملية ق وخطة عمل، لتنفيذ املبادرات البيئية على الصعيد اإلقليمي.طري

وطلبت الوفود أن يندرج مشروع القرار يف إطار عملية أوسع نطاقاً  مليون شخص. 522عضو متثل أكثر من 
من  ‘‘رابعاً ’’ة يف مشروع القرار يف الفرع وترد املعلومات املتعلقة بنظر اللجن للسعي لتحقيق الدميقراطية البيئية.

 هذا احملضر.

 من جدول األعمال( 5قضايا السياسات العامة )البند  -رابعاا 
 المواد الكيميائية والنفايات -ألف 

لفت ممثل األمانة االنتباه إىل الوثائق  حزيران/يونيه، 32يف االجتماع األول للجنة، بعد ظهر يوم  -42
على النحو الذي وردت به يف شروحات جدول األعمال املؤقت  يميائية والنفاياتاملواد الكاملتعلقة ب

(UNEP/EA.1/1/Add.1/Rev.1 وقدم مشروع قرار جامعًا أعدته جلنة املمثلني الدائمني )املرفق الثاين ،
(UNEP/EA.1/L.1 7، مشروع القرار).  ويشمل مشروع القرار مسائل توطيد عرى التنسيق والتعاون ومتويل

املواد الكيميائية والنفايات واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والكادميوم والرصاص واملواد مسائل 
  األخرى.

ويف النقاش الذي أعقب ذلك، قال أحد املمثلني إن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات متثل  -44
الثالثة وأن هذا املوضوع ينبغي أن يُقدم إىل اجلزء الرفيع منوذجًا جيدًا لكيفية معاجلة ركائز التنمية املستدامة 

وقال ممثل آخر إن النطاق الواسع ملشروع القرار اجلامع بشأن املواد الكيميائية والنفايات يعرب عمَّا  املستوى.
  حتظى به من أولوية عالية يف جدول أعمال البيئة.

عتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وأشار أحد املمثلني وعلَّق عدة ممثلني على اإلجناز ايهام املتمثل يف ا -43
إىل ضرورة تنفيذ االتفاقية بطريقة فعالة وكفؤة وشاملة وقال إن السبيل الرئيسي إىل ذلك هو التعويل على الدراية 

ة مسألة وقال مندوبان إن التزام احلكومات وسواها من أصحاب املصلحة الزم ملعاجل واخلربة املتوافرتني حالياً.
  الرصاص والكادميوم.
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وحتدث أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان فأعرب عن تقديره ملرفق البيئة العاملية لتقدميه مزيدًا من  -42
التمويل، غري أنه أشار إىل أن احلاجة ال تزال قائمة لتوفري متويل إضايف كما ورد يف التقرير املرحلي للمدير 

وقال ممثل آخر إن احلصول على متويل خارجي أمر ضروري بالنسبة للبلدان  .32/43التنفيذي عن تنفيذ املقرر 
غري أن ممثاًل آخر أبدى انشغاله لذكر احلاجة إىل مزيد من التمويل يف التقرير، إذ سبق لبلده أن قدم  النامية.

  متويال وافراً لربنامج العمل احلايل.
لبلدان وأيده ممثالن آخران، أمهية دور املراكز اإلقليمية وأبرز أحد املمثلني، متحدثًا باسم جمموعة من ا -41

التفاقييت بازل واستكهومل يف تقدمي الدعم لألطراف لتنفيذ اتفاقيات املواد الكيميائية والنفايات والنهج 
 وقال أحد املمثلني إن املراكز اإلقليمية قد بدأت فعاًل يف االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.

  االضطالع بدور مهم يف تنسيق تنفيذ شىت االتفاقيات.
وقال أحد املمثلني، متحدثًا باسم جمموعة بلدان وأيده عدة ممثلني آخرين، إن للتمويل املستقر أمهية  -45

بالغة ورحب بإعداد الربنامج اخلاص للمواد الكيميائية املمول من التربعات لتقدمي الدعم لتعزيز املؤسسات على 
وأبدى املمثلون دعمًا عامًا للنهج  .والنهج االسرتاتيجي لوطين بغية تنفيذ اتفاقيات املواد الكيميائيةالصعيد ا

املتكامل الذي يأخذ به الربنامج اخلاص والذي قال أحد املمثلني إنه سيتيح حشد املوارد من طائفة واسعة 
  النطاق من املصادر.

اخلاص فقال، متحدثًا باسم جمموعة بلدان، إن االتفاق وانتقل أحد املمثلني إىل اختصاصات الربنامج  -47
وأشاد ممثل آخر باجلهود اليت بُِذلت يف التفاوض بشأن مشروع  بشأن هذه االختصاصات يشكل أولوية واضحة.

وأشار إىل أن النتيجة كانت  3242االختصاصات يف اجتماع البلدان الذي ُعِقد يف بانكوك يف آب/أغسطس 
وقال أحد املمثلني، متحدثًا باسم  وصل إليه بعد جهد جهيد وال ينبغي إحداث تغيري كبري فيه.حاًل وسطًا مت الت

جمموعة بلدان، إن النص ينبغي وضعه يف صيغته النهائية يف دورة مجعية البيئة هذه رغم أمهية اإلشادة جبهود 
اص فقط وأهنا ال ينبغي أن تشكل وذكر أحد املمثلني أن االختصاصات تتعلق بالربنامج اخل اخلرباء يف بانكوك.

  سابقة لتنفيذ برامج أخرى.
ورحب عدة ممثلني بالتقرير عن نتيجة العملية التشاورية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة  -42

املواد الكيميائية والنفايات وقال أحدهم، متحدثًا باسم جمموعة بلدان، إن هذه الوثيقة ستشكل أساسًا عاملياً 
عليه السياسات الطويلة األجل وأنه ينبغي إرسايها إىل طائفة واسعة النطاق من اجلهات الفاعلة. وقال ممثل  تُقام

 آخر إن الوثيقة تتضمن بعض العناصر املواتية للبلدان النامية.
البيئة  وقال عدة ممثلني إن البلدان النامية تفتقر إىل القدرات إلدارة املواد الكيميائية والنفايات وإن مجعية -48

وذكر العديد من املمثلني أن من املهم  ينبغي أن توِجد آليات فعالة لبناء القدرات والتمويل والدعم التقين.
 للبلدان املتقدمة أن تفي بالتزاماهتا.

وأشار أحد املمثلني إىل أن بلده ظلَّ ينفذ لعدة سنوات إطارًا قانونيًا للمواد الكيميائية والنفايات غري  -47
انصب على السالمة الكيميائية وأوىل أدىن قدر من االهتمام إلدارة النفايات الكيميائية على حنو أن تركيزه 

 سليم.
وفيما يتعلق مبشروع القرار بشأن املواد الكيميائية والنفايات، أبدى كثري من املمثلني استعدادهم للعمل  -32

روع القرار حباجة إىل التبسيط ألن ما أُِعد حىت وأشار أحد املمثلني إىل أن مش يف فريق اتصال يُعىن هبذه املسألة.
اآلن هو جمموعة من وجهات النظر املختلفة وأنه ينبغي التحقق من احلاجة إىل كل فقرة. وأعاد إىل األذهان أيضاً 
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عربَّ عنها يف اجتماع مفتوح للجنة املمثلني الدائمني ُعِقد يف 
ُ
 38إىل  31نريويب يف الفرتة من وجهة النظر امل

أن مجعية البيئة ينبغي أن تعتمد قرارات تركز على مسائل رئيسية من مسائل  امفادهاليت  3241ذار/مارس آ
 السياسات العامة ال على املسائل املاضية. وقال يف هذا السياق إن من املهم متابعة االتفاقات السابقة.

ًا من مشروع القرار ستضع تصوراً وذكر أحد املمثلني أن الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف القسم ثاني -34
طويل األجل لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياهتا وستحدد العوامل 
االسرتاتيجية لتحقيق ذلك، وأن حكومة بلده تدعم املقرتح الداعي إىل تقدميها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية 

 وإىل الفرق األخرى املهتمة. املعين بالنهج االسرتاتيجي
وأشار أحد املمثلني إىل القسم اخلاص باتباع هنج متكامل يف متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  -33

والنفايات الوارد يف القرار اجلامع، فقال إن العناصر الثالثة املتمثلة يف التعميم ومشاركة الصناعة والتمويل اخلارجي 
 .ن من املفيد إفراد قرار مستقل للتمويل املتكاملتفتقر إىل التوازن وأ

اتفاقية الذي تقدمت به األطراف يف طلب الوقال ممثل سويسرا إن حكومته ستكون مستعدة لدعم  -32
باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا والتحكم يف انتقايها وإدارهتا عرب احلدود داخل أفريقيا 

 اخلاصة هبا. خدمات األمانة تقدمي برنامج األمم املتحدة للبيئة  يتوىليت ال)اتفاقية باماكو(، 
وأبدت ممثلة جملموعة رئيسية من العمال والنقابات، متحدثة باسم جمموعتها واملرأة واملنظمات غري  -31

م البطيء يف احلكومية واملزارعني والسلطات احمللية واألطفال والشباب والشعوب األصلية، قلقها ممَّا وصفته بالتقد
جمال املواد الكيميائية والنفايات. وقالت إن لدى كثري من البلدان النامية قدرات حمدودة لضبط العدد املتزايد من 
املواد الكيميائية يف األسواق وإن إدارهتا للمواد الكيميائية بطريقة مناسبة تقتضي تنفيذ سياسات على كافة 

دة الرتكيز على احلصول على املعلومات والشفافية وإن مشروع . وينبغي زيا3232املستويات حبلول عام 
 االختصاصات احلايل للصندوق االستئماين للربنامج اخلاص يفتقر إىل أية إشارة ذات مغزى للمجتمع املدين.

وأعرب ممثل للمجموعة الرئيسية لقطاع األعمال والصناعة عن دعمه لنهج أصحاب املصلحة  -35
لتعزيز النهج االسرتاتيجي إلدارة املواد  32اب املصلحة إىل الوفاء بالتزامات ريو+املتعددين، ودعا مجيع أصح

الكيميائية حبسبانه هنجًا عامليًا رئيسياً. وقال إن البلدان املفتقرة إىل القدرات ملساعدة نفسها حباجة إىل الدعم، 
ية على الصعيد الُقطري. ورحبوا أيضاً وأعرب عن تأييد اجملموعة للربنامج اخلاص املقرتح لتعزيز القدرات املؤسس

بتقرير املدير التنفيذي عن تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وأشادت بالعملية الُقطرية الرامية إىل 
  املصلحة من غري احلكومات يف إعداد التقرير. أصحابإشراك 

املواد الكيميائية والنفايات ذو أمهية، وأن وصرحت ممثلة عن جمموعة املرأة بأن مشروع القرار بشأن  -37
يف املائة من البلدان ال توجد  82األمر حيتاج إيل حتسني إنفاذ التشريعات اخلاصة باملواد الكيميائية، ُمالحظًة أن 

لديها أي تشريعات على اإلطالق، وأضافت أن القطاع اخلاص جيب أن يتحمل املزيد من املسؤولية عند طرحه 
تأثريات ضارة عن تلك  جميميائية يف األسواق، وأن العبء يقع على عاتق املصنعني لكفالة أال تَنللمواد الك

 املواد الكيميائية. ووافقت على أن املزيد من التمويل الزم للبحوث، وأيضاً لالستثمار يف االبتكارات.
رأسه السيد آلف ويلز ويف أعقاب مناقشة اللجنة للمواد الكيميائية والنفايات، أنشأت فريق اتصال ي -32

تعزيز املؤسسات من أجل تنفيذ الربنامج اخلاص ب)جنوب أفريقيا(، وذلك ملناقشة مشروع القرار واختصاصات 
 االتفاقيات.
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 32وبعد فراغ فريق االتصال من أعماله، اعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة بعد ظهر اجلمعة  -38
كيميائية والنفايات للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية بشأن املواد ال حزيران/يونيه مشروع قرار شامالً 

 البيئة.
 )أ( من جدول األعمال( 5تعزيز الروابط بين العلوم والسياسات )البند  بشأن 27/2تنفيذ المقرر  - باء

، لفت ممثل األمانة االنتباه إىل 3241حزيران/يونيه  32وأثناء اجللسة األوىل للجنة، بعد ظهر يوم  -37
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية  88املعين بتنفيذ الفقرة ، 32/3وثائق املتعلقة بتنفيذ املقرر ال

(، UNEP/EA.1/1/Add.1/Rev.1على النحو الوارد يف شروحات جدول األعمال املؤقت  وحالة البيئة، املستدامة،
مشروعات  ضمن قائمة 5مشروع القرار السياسات )وإىل مشروع قرار بشأن الرتابط بني العلوم و  املرفق الثاين(

 .(UNEP/EA.1/L.1القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني )
وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، شدد املمثلون الذين تناولوا الكلمة على أمهية الرتابط بني العلوم  -22

ورًا مهمًا جيب االضطالع به يف احلفاظ علي والسياسات، وقال كثري منهم إن لربنامج األمم املتحدة للبيئة د
وذكر أحد املمثلني أن الرتابط بني العلوم والسياسات من صميم والية برنامج األمم  تلك العالقة وتعزيزها.

ل ممثل آخر إن دور برنامج األمم املتحدة  وقا املتحدة للبيئة، وأنه ميثل إحدى مواطن القوة لدى هذا الربنامج.
 ميثل جزءاً من واليته األساسية. كمقدم للمعارف

وشجعت إحدى املمثالت، وهي تتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، برنامج األمم املتحدة للبيئة  -24
على مواصلة دعم احلكومات يف مناقشاته للسياسات، كما دعت إىل بذل املزيد من اجلهود لتعزيز الشراكات مع 

ستفادة من املعلومات اليت ترد يف التقييمات اليت جُيريها برنامج األمم هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وذلك باال
وقالت إن برنامج األمم املتحدة  املتحدة للبيئة، وأعمال أفرقة اخلرباء العلمية، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
عم الدول األعضاء لكفالة إدراج للبيئة مؤهل جيدًا لتقدمي املعلومات البيئية إىل العمليات البيئية األخرى، ولد

  الُبعد البيئي يف مساعيها لتحقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك التقرير العاملي للتنمية املستدامة.
وصرح العديد من املمثلني بأن تعريف نطاق، وأهداف، وعملية وضع التقرير السادس لتوقعات البيئة  -23

دولية شفافة متعددة أصحاب املصلحة هي مفتاح موثوقيتها،  ( على يدْي مشاورة حكوميةGEO-6العاملية )
وأعرب عدد من املمثلني عن رأى مفاده أن املشاورة العاملية احلكومية الدولية املتعددة أصحاب املصلحة بشأن 

 ، سوف متثل منربًا مناسباً 3241بريف تشرين األول/أكتو التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية املقرر عقدها 
وأعرب أحد املمثلني عن أمله يف أن يتم االتفاق على عملية بشأن وضع التقرير السادس  للقيام بتلك املهام.

  لتوقعات البيئة العاملية أثناء الدورة اجلارية جلمعية األمم املتحدة للبيئة.
التقرير  وصرح ممثل وهو يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، بأنه ينبغي ختصيص وقت كاٍف إلنتاج -22

السادس لتوقعات البيئة العاملية مع ضمان جودته، وموثوقيته، ومملوكيته العاملية وأن ينبين التقييم العاملي على 
  أساس التقييمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية.

ج وقال ممثل آخر إن تقارير توقعات البيئة العاملية وموجزاهتا متثل بالنسبة لصناع السياسات أحد النوات -21
الرئيسية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأنه على الرغم من أمهية املستوى اإلقليمي، فإن الطبيعة العاملية لعملية 
توقعات البيئة العاملية هي أمٌر جوهري، وأن من األمهية مبكان مواصلة تعزيز أمهية تقارير توقعات البيئة العاملية 

 ى التقدم حنو حتقيق أهداف عاملية.بالنسبة للسياسات، وذلك بالرتكيز عل
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وشدد عدٌد من املمثلني على أمهية وقيمة موجزات توقعات البيئة العاملية بالنسبة لصناع السياسات،  -25
وقال عدد من املمثلني بأن تلك املوجزات ينبغي أن تشتمل على نص متفاوض بشأنه. وأشار أحد املمثلني إىل 

وجزات؛ وأن من األمهية مبكان أن يُقِدم صناع السياسات تغذية مرتدة ضرورة إشراك الوزراء يف وضع هذه امل
  .على حدة يملقكل إصة بتخمبشأن ما إذا كانت التوصيات عملية، ومقبولة، و 

أحــد املمثلني أن العالقة بني املنرب التفاعلي على اإلنرتنت لربنامج األمم املتحدة للبيئة  وذكر -27
UNEP Live ميكن  ة العاملية ينبغي توضيحها؛ وأن األوىل هي أداة مهمة ولكن األخرى الوتقارير توقعات البيئ

لشيء آخر أن حيل حملها كمنَتج رئيسي من نواتج برنامج األمم املتحدة للبيئة. وذكر ممثل آخر بأن إدراج 
 ة.معارف اجملتمعات احمللية والسكان األصليني يف تقارير توقعات البيئة العاملية أمٌر حيوي للغاي

بأهنا تؤيد تطوير واستخدام  ،وصرحت إحدى املمثالت، وهي تتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان -22
يف عمليات التقييم العاملية، وأضافت أنه  UNEP Liveاملنرب التفاعلي على اإلنرتنت لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
وأعربت كذلك عن دعمها  يهذا املنرب بالنسبة للبلدان.ينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ُيربز املزايا احملتملة 

وبصدد  .UNEP Liveلوضع خطة طويلة األجل لتطوير املنرب التفاعلي على اإلنرتنت لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
دة إبرازها ألمهية ملكية البيانات ملنصات تقاسم املعارف مثل املنرب التفاعلي على اإلنرتنت لربنامج األمم املتح

، صرحت بأنه من غري الواضح ما إذا كانت سياسة الوصول إىل املعلومات اليت يرمسها برنامج UNEP Liveللبيئة 
وصرح ممثل آخر بأن املعلومات بشأن األنواع  األمم املتحدة للبيئة يها من التفاصيل ما يكفي يف هذا الصدد.

والشعوب األصلية، ينبغي نشرها وتباديها من خالل املنرب املختلفة للمعارف، مبا يف ذلك معارف اجملتمعات احمللية 
 .UNEP Liveالتفاعلي علي اإلنرتنت لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

عن الرتابط ‘‘ إلزالة الطابع الغريب’’وقال أحد املمثلني إن من الضروري إحراز التقدم واختاذ اخلطوات  -28
ة املوجودة حول العامل، واالعرتاف بـ، وتعزيز، ومراعاة املعارف بني العلوم والسياسات، مع مراعاة الظروف النوعي

واملمارسات احمللية والتقليدية، وكذلك وجود الشعوب األصلية، وأن احلوار بني الثقافات وفهم النماذج املختلفة 
الشعوب  الطريق الرئيسي لتعزيز العالقة املتبادلة بني العلوم والسياسات. كما أن املعارف ونُظم معارف وه

األصلية واجملتمعات احمللية هي السبيل الرئيسي للربط بني العلوم والسياسات، وأن حتقيق املزيد من التوازن يف هذا 
الصدد ينبغي أن ينعكس يف مشروع القرار املطروح لالستعراض. ودعا إىل التحلي برؤية أوسع للحوار بني 

مم املتحدة للبيئة التعميم على نطاق واسع لإلطار املفاهيمي الثقافات، وطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األ
 للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

مهية اختاذ رؤية أوسع للرتابط بني العلوم والسياسات، واحلاجة إىل أل تأييدهوأعرب ممثل آخر عن  -27
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  12لتنوع الثقايف للتنمية املستدامة، على حنو ما ُأشري إليه يف الفقرة التحلي برؤية رحبة ل

، الذي اعرتف فيه رؤساء الدول ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’(، 32األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+
وأقروا بأن مجيع الثقافات  ،قايف يف العاملاملستوى بالتنوع الطبيعي والث ي رفيعنياملمثلغريهم من واحلكومات و 

 واحلضارات ميكن أن ُتسهم يف التنمية املستدامة.
منذ وقت طويل لتعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات من  اعن دعم بالده تاملمثال ىأحد توأعرب -12

حظة، واليت من شأهنا أجل توفري القدرات على املستويني اإلقليمي والقطري إلجراء التقييمات القائمة على املال
 أن تؤدى إىل اختاذ اإلجراءات لتحسني صحة البيئة ومحاية صحة اإلنسان.
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وذكر ممثل آخر بأن الرتابط بني العلوم والسياسة جيب أن يعزز من خالل إجراءات التقييم الشفافة  -14
ويل املعين بتغري املناخ واملنرب واملوحدة، واالستفادة من اخلربات املكتسبة، مبا يف ذلك يف سياق الفريق احلكومي الد

 ينبغي أن تستندو  احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
 سياسية وتتفادى ازدواجية اجلهود.وأن تتسم باجلدوى القاعدة متينة وُمنوعة من املعارف،  إىل التقييمات

ربط يف مشروع القرار بني عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنتدى وطالب أحد املمثلني بضرورة ال -13
 الرفيع املستوي للتنمية املستدامة، وأن تكفل والية الربنامج تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات.السياسي 

تعميق فهم  وشدد ممثل اجملموعة الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا على أمهية عملية توقعات البيئة العاملية يف -12
، واقرتح UNEP Liveورحب املمثل باملنرب التفاعلي على اإلنرتنت لربنامج األمم املتحدة للبيئة  حالة األرض.

والتعميم ‘‘ منرب مشاركة اجلمهور يف البحث العلمي’’أيضًا زيادة جتميع البيانات العلمية عن طريق مشروع 
وية من جانب أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين يف هذا املنرب. وأبرز احلاجة إىل املشاركة الق املفتوح لنتائجه.

وبصدد اإلشارة إىل املبادئ املتضمنة يف إعالن ريو، قال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة ال ميكن أن يفي بواليته 
يف ذلك املشاركة بإبقاء الوضع العاملي للبيئة قيد االستعراض بدون االشرتاك مع دوائر العلوم والتكنولوجيا، مبا 

ورحب بالزيادة يف املخصصات املوجهة إيل برنامج األمم املتحدة للبيئة من . النشيطة من جانب اجملتمع املدين
، ووضع البيئة قيد االستعراض، 2امليزانية العادية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وبزيادة التمويل للربنامج الفرعي 

  ية ألجل تنفيذ السياسات.وبتطوير وتعميم البيانات العلم
 إىل فريق الصياغة للمزيد من الدراسة. 5 قراروعقب مناقشتها اتفقت اللجنة على إحالة مشروع ال -11
حزيران/يونيه على  35وبعد انتهاء عمل فريق الصياغة وافقت اللجنة يف اجتماعها السادس يف مساء  -15

من أجل النظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مشروع القرار الشامل بشأن الرتابط بني العلوم والسياسات 
  مجعية البيئة.

قدمت ممثلة أوغندا مشروع قرار بشأن التكيف القائم على النظام ويف اجتماع اللجنة األول أيضا  -17
اإليكولوجي املوجود داخل جمموعة مشروعات القرارات املقدمة من جانب جلنة املمثلني الدائمني 

(UNEP/EA.1/L.1 2رار مشروع الق) . لتغريات املقرتحة على مشروع القرار واليت أُدخلت ل استعراضا عاماوقدمت
منذ حبثه من جانب جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، مبا يف ذلك زيادة التشديد على إنتاج األغذية، 

ية ورأس مايها الطبيعي، اليت واألمن الغذائي، وعلى االعرتاف بسيادة البلدان النامية ورعايتها لنظمها اإليكولوج
 . يتعرض لتهديدات التغري املناخي

ورحب أحد املمثلني وهو يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، مبشروع القرار وبالتغيريات اليت  -12
مبا يف ذلك عن طريق  -أُدخلت عليه، وصرح بأن من املمكن إدخال حتسينات إضافية على مشروع القرار 

 من خالل دراسته فقرة فقرة.-يةتوضيح تبعاته املال
ورحب ممثل آخر أيضًا مبشروع القرار، وقال إن التكيف القائم على النظام اإليكولوجي من األفضل له  -18

وأبرز أمهية التعاون والتضافر مع اجلهات الفاعلة . أن يتم إدماجه يف أنشطة التكيف على املستوي القطري
جوانب التآزر، مبا يف ذلك مع االتفاقات البيئية املتعددة  القصوى منالستفادة األخرى العاملة على التكيف، وا

األطراف مثل االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املعنية بتغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية 
و التصحر، وخباصة يف األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تلك البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أ

 أفريقيا.
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وقال ممثل آخر بأن مجعية األمم املتحدة للبيئة ليست هي املنرب املناسب ملناقشة القضايا ذات الصلة  -17
وشدد مع ذلك، على أن التكيف القائم على النظام اإليكولوجي جيب أن يسري جنبًا إىل جنب مع  بتغري املناخ.

لي، وأبرز أمهية املعارف التقليدية كمورد مهم لتحقيق التكيف مع تغري التكيف القائم على أساس اجملتمع احمل
 املناخ.

ملواصلة  ةغري رمسي بالتشاور بصفةوبناًء على اقرتاح من الرئيس، مت االتفاق على أن يقوم املشاركون  -52
 العمل بشأن مشروع القرار وإعادته إىل اللجنة للنظر فيه.

حزيران/يونيه  32اعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة بعد ظهر ويف أعقاب املشاورات غري الرمسية،  -54
 مشروع القرار بشأن التكيف القائم على النظم اإليكولوجية للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة.

 تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحسين نوعية الهواء – جيم
، قدم ممثل الواليات املتحدة 3241حزيران/يونيه  32ظهر االثنني،  وأثناء اجللسة األوىل للجنة، بعد -53

األمريكية مشروع قرار بشأن تعزيز دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية ايهواء، والوارد بني مشروعات 
نتائج دراسة (. واستذكر أن 8مشروع القرار  UNEP/EA.1/L.1املقررات اليت قدمتها جلنة املمثلني الدائمني )

نشأت  3243ماليني من الوفيات يف  2ُأجريت حديثًا بواسطة منظمة الصحة العاملية، أوضحت أن أكثر من 
عن نوعية ايهواء الرديئة داخل الدور وخارجها، مما جيعلها عامليًا السبب الرئيسي للموت املبكر بفعل املخاطر 

ذا التلوث على صحة اإلنسان، والبيئة واإلنتاجية البيئية. وقد أوضح التقدم العلمي أن تأثريات مثل ه
وقدم نظرة عامة على التغيريات . االقتصادية، إىل جانب عوامل أخرى، تزيد بكثري عما كان مفهومًا من قبل

 املقرتحة على مشروع القرار منذ أن درسته جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية.
عن تأييده ملشروع القرار، إىل توسيع نطاقه ليشمل املستوى  إعرابه يف معرضودعا أحد املمثلني،  -52

العاملي، وبصفة خاصة ألن برنامج األمم املتحدة للبيئة هو السلطة العاملية الرائدة يف جمال البيئة، وألنه ُيسهم يف 
 الصكوك العاملية مثل اتفاقية استكهومل واتفاقية ميناماتا.

وعة من البلدان، بأن تلوث ايهواء ُيشكل هاجسًا رئيسيًا يتعلق نيابة عن جمم متحدثاوقال ممثل آخر،  -51
غايات التنمية املستدامة ، كما أن له تأثري سليب مماثل على ، ويعوق حتقيق غايات التنمية لأللفيةعامةصحة الالب

يف من حدة املقرتحة. وقال إنه ينبغي ربط هذه القضية بالقضايا البيئية األخرى مثل التنمية املستدامة والتخف
 الفقر.

أعرب أحد املمثلني عن حزيران/يونيه. و  31واصلت اللجنة النظر يف املسألة يف جلستها الثانية صباح و  -55
، وللواليات املتحدة األمريكية جلمعية البيئة نوعية ايهواء يف الدورة احلاليةلرتكيز الذي أواله للربنامج البيئة تقديره ل

شار إىل وجود روابط قوية بني تلوث ايهواء والفقر وبني الصناعة واألعمال لتقدمي مشروع القرار. وبعد أن أ
التجارية، قال إنه من الضروري تناول املسألة بطريقة شاملة ومتكاملة، واقرتح عددًا من التعديالت على مشروع 

 القرار.
السياسية القائمة واعرتف ممثل تكلم بالنيابة عن مجيع اجملموعات الرئيسية بدور ومسامهات املبادرات  -57

واملمارسات اجليدة، وطالب بأن ييسر القرار اختاذ إجراءات فورية على مجيع مستويات احلكومة مع املشاركة 
 اإلجيابية جلميع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، واقرتح إدخال تعديالت على مشروع القرار.
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مية االهتمام إىل أثر نوعية ايهواء على واسرتعى ممثل للمجموعة الرئيسية من املنظمات غري احلكو  -52
 املنطقة القطبية الشمالية، طالباً أن تؤخذ هذه املنطقة يف االعتبار أثناء املداوالت بشأن هذه املسألة

وبعد املناقشة اليت أجرهتا اللجنة، اتفقت على إحالة مشروع القرار إىل فريق الصياغة ملواصلة النظر فيه  -58
 .اليت جرت يف اللجنةمبا يتسق مع املناقشات 

حزيران/يونيه على مشروع القرار اخلاص  35وبعد انتهاء عمل فريق الصياغة، وافقت اللجنة يف مساء  -57
 للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة. تعزيز دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية ايهواءب

 يمات البالستيكية البحريةالحطام البالستيكي البحري والجس - دال
قدمت ممثلة النرويج مشروع القرار بشأن احلطام حزيران/يونيه،  31يف اجللسة الثانية للجنة صباح  -72

البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية الوارد يف جمموعة مشاريع القرارات اليت قدمتها جلنة املمثلني 
(. وقالت إنه قد ُسلط الضوء على هذا التهديد املتزايد لألحياء 7رار ، مشروع القUNEP/EA.1/L.1الدائمني )

البحرية، ولكن يلزم قيام تعاون فيما بني القطاعات لتحقيق التحسينات املطلوبة بطريقة جمدية من حيث التكلفة، 
ج األمم املتحدة ودعت إىل التعاون يف إطار الشراكة العاملية بشأن القمامة البحرية، اليت أنشئت يف إطار برنام

. وبعد أن قالت إن اجلسيمات البالستيكية تسبب قلقاً 32كمتابعة ملقررات مؤمتر ريو+  3243للبيئة يف عام 
خاصاً، أشارت إىل أن فريق اخلرباء املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية من املتوقع أن ُيصدر 

إجراء  ،األشهر القليلة القادمة. واقرتح مشروع القرار، ضمن مجلة أمورتقريرًا تقييميًا عن هذه اجلسيمات يف 
دراسة تعتمد على أفضل املعارف املتاحة يف هذا اجملال مبا يف ذلك تقييم فريق اخلرباء املشرتك املعين باجلوانب 

للدراسة املقرتحة كجزء ها باإلشارة إىل التزام بلدها بتخصيص متويل حديثتمت واختالعلمية حلماية البيئة البحرية. 
 من مسامهته يف برنامج األمم املتحدة للبيئة.

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال مجيع املمثلني الذين تكلموا إن القمامة البحرية تعد قضية هامة  -74
 ة.غري أن معظمهم أشار إىل أهنم يفضلون أن يروا إدخال تغيريات طفيف تتطلب إجراًء عاجاًل وأيدوا االقرتاح.

وقال ممثالن، من بينهما ممثل تكلم بالنيابة عن جمموعة بلدان، إنه ينبغي أن يتم العمل يف املستقبل عن طريق 
 قائمة.العمليات التفاقيات و االؤسسات و امل

وأدىل ممثالن ببيانني بالنيابة عن جمموعتني رئيسيتني. ووافقت عدة جمموعات رئيسية على أن احلطام  -73
مة تتطلب اهتمامًا وإجراًء على املستوى العاملي من جانب مجيع أصحاب املصلحة على البحري ميثل قضية ها

املستويني الوطين واإلقليمي، وأيدا اجلهود املبذولة لتخفيض احلطام البحري أو القضاء عليه من مصادره يف 
كومية باإلضافة إىل احمليطات ومصادره الربية على حد سواء. وقال ممثل اجملموعة الرئيسية للمنظمات غري احل

ذلك إن القضية خطرية بشكل خاص بالنسبة للبلدان الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وأنه ينبغي 
التصدي أيضًا لقضية امللوثات األخرى الناشئة من مصادر برية، مبا يف ذلك جريان اآلفات املسببة الضطرابات 

يسية لقطاع األعمال والصناعة أنه ينبغي أن يتضمن القرار مجيع أشكال الغدد الصماء. واقرتح ممثل اجملموعة الرئ
النفايات البحرية، وليس النفايات البالستيكية فقط، وكرر احلاجة إىل أن تؤخذ يف االعتبار نتائج تقييم فريق 

 شأن احلطام البحري.اخلرباء املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية عند حبث العمل يف املستقبل ب
وأوضح ممثل اتفاقية األنواع املهاجرة من احليوانات الربية العمل الذي مت يف هذا اجملال من جانب  -72

 . األطراف يف االتفاقية، وطلب من اللجنة أن تضع ذلك يف اعتبارها أثناء مداوالهتا
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 فريق الصياغة ملواصلة النظر فيه وبعد املناقشة اليت أجرهتا اللجنة ملشروع القرار، اتفقت على إحالته إىل -71
 مبا يتسق مع مناقشة اللجنة اجلامعة.

حزيران/يونيه ابلغ رئيس جلنة الصياغة أن الفريق توصل التفاق  35ويف اجللسة السادسة للجنة مساء  -75
سال . واتفقت اللجنة على إر 41و 43بشأن مشروع القرار باستثناء مسألة التمويل من خارج امليزانية والفقرتني 

مشروع القرار بشأن احلطام البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية إىل الفريق العامل املعين بربنامج العمل 
 وامليزانية لكي ينظر يف العبارات غري املتفق عليها املدرجة بني معقوفتني.

لقرار اخلاص حزيران/يونيه على مشروع ا 32وبعد انتهاء عمل فريق امليزانية، وافقت اللجنة بعد ظهر  -77
للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية  حلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحريةبا

 البيئة.
 برنامج المياه - النظام العالمي للرصد البيئي - هاء

ع قرار حزيران/يونيه، قدم ممثل االحتاد األوريب ودوله األعضاء مشرو  31يف اجللسة الثانية للجنة صباح  -72
جمموعة مشروعات القرارات املقدمة من جانب جلنة برنامج املياه، يرد يف  –بشأن النظام العاملي للرصد البيئي 

برنامج املياه  - وقال إن النظام العاملي للرصد البيئي. (42مشروع القرار  UNEP/EA.1/L.1املمثلني الدائمني )
لعاملية، اليت تُعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر التنمية املستدامة ورخاء لديه دور هام يقوم به يف حتسني نوعية املياه ا

برنامج املياه،  - البشرية، وأن الوقت مالئم لكي تركز مجعية األمم املتحدة للبيئة على النظام العاملي للرصد البيئي
ألمم املتحدة للبيئة كان يعمل وتقدم الدعم السياسي والتوجيه بالنسبة لتنميته يف املستقبل. وأشار إىل أن برنامج ا

برنامج املياه بوصفه نظاماً عامليًا موثوقاً به  - على تأمني موارد لضمان مواصلة تطوير النظام العاملي للرصد البيئي
جلودة املياه العذبة، والرصد، واملعلومات، مبا يف ذلك عن طريق املسامهات املالية والعينية، وأعرب عن األمل يف 

 األعضاء يهذا اجلهد.الدول من  عدد كبريأن يستجيب 
أعرب كل من حتدثوا من املمثلني عن تأييدهم ملشروع القرار، بينما أشاروا إىل أنه ميكن أن يزاد و  -78

حتسينه. وأشار أحد املمثلني إىل أن برنامج املياه التابع للنظام العاملي لرصد البيئة مير مبرحلة انتقالية، حيث 
ري حتليلها وحتتاج إىل مزيد من النقاش، ولذلك طلبوا مناقشة واعتماد برنامج عمل جديد تزال هناك قضايا جي ال

يتضمن اختصاصات جلميع الكيانات قائلني إنه ينبغي أن ، 3247للنظام يف الدورة املقبلة جلمعية البيئة، يف عام 
 ئة.ويرتبط بوضوح بربنامج عمل فرتة السنتني املقبل لربنامج األمم املتحدة للبي

ويف حني سّلم ممثل آخر بأمهية مشروع القرار وأكد استعداده للعمل على إثراء نصه، قال إنه يلزم إبراز  -77
اجلوانب ايهامة بغية توفري توجيه لعمل اللجنة بشأن برنامج املياه التابع للنظام العاملي لرصد البيئة. ومن هذه 

وضرورة القضاء على الفقر، وسيادة البلدان على املياه، اجلوانب االعرتاف حبق الشعوب يف احلصول على املياه، 
والظروف واألولويات الوطنية لسياسات البلدان فيما يتعلق باملياه. وقال إن من املهم أيضًا التأكد من أن نظام 

صة املياه وإىل وضع سعر يها وإلدارهتا، خصختدم مصاحل من يسعون إىل خ ها الالرصد واملعلومات اليت يتم نشر 
 مع مصلحة أفقر الفقراء. وخاصة اجلميعاألمر الذي يتناىف مع مصلحة 

 .وبعد مناقشة مشروع القرار، وافقت اللجنة على إحالته إىل فريق الصياغة ملواصلة النظر فيه -22
حزيران/يونيه على مشروع القرار اخلاص  32وبعد اكتمال عمل فريق الصياغة وافقت اللجنة مساء  -24

 للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة. برنامج املياه - البيئي لنظام العاملي للرصدبا
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: تعزيز الدور التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على 27/5و 27/2مجلس اإلدارة  يتنفيذ مقرر  - واو
على نطاق نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن القضايا البيئية، عملية التحضير إلعداد استراتيجية بيئية 

 المنظومة وأعمال فريق اإلدارة البيئية 
من املدير التنفيذي عن  أوجز ممثل األمانة تقريراً حزيران/يونيه،  31يف اجللسة الثانية للجنة صباح  -23

(، تواصل مبوجبها  UNEP/EA.1/2/Add.3عملية إعداد اسرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن البيئة )
 األمم املتحدة عملها وفقاً لواليتها مع االستفادة من االسرتاتيجية املقررة على نطاق املنظومة كل هيئة من هيئات

برنامج األمم املتحدة للبيئة، استناداً إىل منصة للتشاور يوفرها فريق إدارة البيئة وآليات التنسيق  اليت يقوم بتنسيقها
 32/5ريق إدارة البيئة استجابة ملقرر جملس اإلدارة كما لفت االنتباه إىل تقرير مرحلي عن أعمال ف. األخرى

(UNEP/EA.1/3/Add.2 وإىل مشروع القرار ) املتعلق بتنسيق عمل منظومة األمم املتحدة يف جمال البيئة، كما يرد
، UNEP/EA.1/L.1) لكي تنظر فيها جمموعة مشروعات القرارات املقدمة من جانب جلنة املمثلني الدائمنييف 

 (.2رار مشروع الق
وحتدث أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان فأعرب عن تأييده لتعزيز دور برنامج األمم املتحدة  -22

للبيئة بوصفه املنظمة الرائدة بشأن القضايا البيئية، وقال إن االسرتاتيجية املقررة على نطاق املنظومة كانت عنصراً 
. وذكر أن من الضروري أن تشارك كيانات 32ولية قبل مؤمتر ريو+رئيسياً يف األعمال املتعلقة باحلوكمة البيئية الد

األمم املتحدة األخرى مشاركة نشطة يف إعداد االسرتاتيجية، مقرتحًا أن تعتمد اجلمعية العامة عملية التحضري 
 بغية ضمان تويل املسؤولية عن العملية على نطاق واسع. وقال إن االسرتاتيجية ينبغي أن تكون أداة عملية
للعمل الداخلي تستند إىل األهداف البيئية اليت وافقت عليها احلكومات وتوفر توجيهًا شاماًل وتسهم يف تعزيز 
التعاون من خالل توضيح تقسيم العمل. وشدد على دور فريق إدارة البيئة بوصفه ايهيئة الوحيدة املعنية بالبيئة 

مشاركة كاملة يف إعداد االسرتاتيجية. وقال إن وفده يتطلع  على نطاق املنظومة، قائاًل إن الفريق ينبغي أن يشارك
 إىل مناقشة مشروع القرار.

وذكَّر ممثل آخر بأن بلده اقرتح تعديالت لالسرتاتيجية كتابة. واقرتح أن ُيستخدم ملشروع القرار نفس  -21
ير املرحلي لفريق اإلدارة البيئية. العنوان الذي اسُتخدم يف السنوات السابقة، قائاًل إن القرار ينبغي أن يرحِّب بالتقر 

وقال إن عملية وضع االسرتاتيجية ينبغي أن تستند إىل القرار ذي الصلة الذي اعتمده جملس اإلدارة يف دورته 
السابعة والعشرين، الذي دعا إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من فريق اإلدارة البيئية وفقًا الختصاصاته، كما 

لفريق، وهو مساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة على ترويج النُّهج املنسَّقة بشأن العمل ينبغي أن تراعي هدف ا
. ودعا أيضًا إىل بشأن تنفيذ املقرر املتعلق باحلوكمة البيئية الدولية 31/4البيئي، وأن تراعي مقرر جملس اإلدارة 

س الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، واقرتح إجراء مناقشة حول كيفية حتسني الروابط بني فريق إدارة البيئة وجمل
أن يُطلب إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية البيئة يف دورهتا املقبلة وإىل ايهيئات األخرى تقريرًا عن أعمال 

 فريق إدارة البيئة.
مهم  إن مشروع القرار قائالً  عدة ممثلني آخرين، وقد لقي حديثه تأييدا منأحد املمثلني،  حتدثو  -25

ولكن تلزم توضيحات من أجل تعزيز القرار والوالية املتعلقة بصوغ اسرتاتيجية عاملية بشأن البيئة. وينبغي أن تضع 
االسرتاتيجية يف كامل االعتبار مجيع القضايا واجلهود اليت تبذيها البلدان يف سياقات متنوعة، وكذلك املفاوضات 

 اليت جتري يف حمافل أخرى.
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القرار، أعرب عن تأييده لطلب املدير التنفيذي بشأن مواصلة العمل املتعلق  مشروع وفيما خيص -27
كان جيب على الدول األعضاء االضطالع بدور القيادة وامللكية يف عملية تشاركية   هإنقال بإعداد االسرتاتيجية، و 

املستدامة املتوازنة، مع على مستوى رفيع. كما ينبغي أن تقّر هذه االسرتاتيجية بوضوح خمتلف سبل حتقيق التنمية 
 . تفادي أي شكل من أشكال التحيز

الواليات األساسية اليت يضطلع هبا برنامج  ىيشكل أحد ما فتئ أحد املمثلني قائاًل إن التنسيق انربىو  -22
، العاملية األولويات إحدىأن البيئة أصبحت  إذأن األمور قد تغريت،  بيداألمم املتحدة للبيئة منذ إنشائه. 

ونفوذ  مواردمنظمات عديدة أخرى داخل منظومة األمم املتحدة، ومنها بعض املنظمات اليت لديها  وأضحت
أكثر، تتعامل معها؛ ومن مث ينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة والفريق املعين بإدارة البيئة، التكيف مع هذا 

بداًل من  إدارة البيئةفريق  إغفايها ودعاالوضع. وحّذر من مغبة إعداد اسرتاتيجية على نطاق املنظومة قد يتم 
من األهداف  2هدف للاآلن  ىتح ذي حتققتنفيذ المستوى التعبئة منظومة األمم املتحدة لتحليل  إىل ذلك

على نطاق املنظومة وتقدمي تقرير يف هذا الشأن خالل اجتماع رؤساء  املعين باالستدامة البيئية اإلمنائية لأللفية
، على تنفيذ أي 3247عقب ذلك، تعبئة املنظومة للعمل، اعتباراً من عام ، و 3245ه يف عام الدول املزمع عقد

. هام املطلوبةللقيام بامل عمليمن شأن ذلك أن يكون مبثابة أسلوب  أن موضحاً تم االتفاق بشأنه. يهدف 
زيز قدرات جملس الرؤساء ومضى يقول إن أهم ما ميكن أن يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة هو العمل على تع

إلبراز   مثالالتنفيذيني واألمني العام فيما خيص املسائل البيئية؛ وأضاف أنه ينبغي استخدام موضوع تغري املناخ ك
كيف ميكن جمللس الرؤساء التنفيذيني، بدعم من الفريق املعين بإدارة البيئة، أن يقوم بتعبئة املنظومة مبا يساعد 

 . ، والرتكيز بدايًة على بلدان إفريقيا املساعدةاجة إىلاحلس البلدان اليت هي يف أم
املمثالت عن امتناهنا للتقرير املفصل املقدم من األمانة بشأن االسرتاتيجية. وأوضحت  ىوأعربت أحد -28

من مشروع القرار، مع إرجاء مسألة  42العمل باستفاضة بشأن القضايا الواردة يف الفقرة فضل أن وفد بالدها ي
مة يف جمال البيئة إىل وقت الحق، ومواجهة القضايا الراهنة واكتساب اخلربة إلعداد األدوات الالزمة للعمل احلوك

مستقباًل على تطبيق االسرتاتيجية ككل على مجيع الكيانات داخل منظومة األمم املتحدة. وشددت على أن 
لوثيقة للقدرات بالنسبة للبلدان النامية وفقًا القرار املعتمد ينبغي أن ينص على توفري الدعم التكنولوجي وبناء ا

 .32النهائية ملؤمتر ريو+
يطرح قضايا  هيبدو أن الذي إزاء أمهية وجدوى مشروع القرار تشككه الكبري وأعرب أحد املمثلني عن -27
. وأعرب عن قلقه من احتمال التداخل بني صالحيات برنامج البيئة 32حلها خالل مؤمتر ريو+يف نظره مت 

حيات ايهيئات األخرى يف إطار هذه االسرتاتيجية. ورأى أيضًا بأن العملية املقرتحة إلعداد االسرتاتيجية وصال
تشكل أولوية بالنسبة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بل وميكن أن حتّول انتباهه عن مهمته األساسية. ودعا إىل  ال

 أن املفاوضات املتعلقة باألهداف اإلمنائية املستدامة.العودة إىل هذه املسألة مبجرد إحراز مزيد من التقدم بش
فإن جملس اإلدارة،  من وقال أحد املمثلني إنه يف ضوء تشكيل الفريق املعين بإدارة البيئة مبوجب مقرر -82
وجود شعور بامللكية بني ومن  ،مجعية األمم املتحدة للبيئة التحقق من أهنا تضطلع بالدور املقرر يها مصلحةمن 

 . اليت تنفذ االسرتاتيجية اجلهات
وشدد أحد ممثلي منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات على أمهية التعاون مع برنامج األمم املتحدة  -84

للبيئة، من خالل عمليات االنتداب يف إطار الشراكة التعاونية الطوعية بشأن الغابات، واملسامهة يف إدارة 
 يع أحناء العامل.الغابات وحتقيق التنمية املستدامة يف مج
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ووافقت اللجنة عقب مناقشتها على إحالة مشروع القرار إىل فريق الصياغة إلمعان النظر فيه وفقاً  -83
 للمناقشات اجلارية يف اللجنة.

حزيران/يونيه على  32وبعد اكتمال عمل فريق الصياغة وافقت اللجنة يف جلستها السابعة بعد ظهر  -82
منظومة األمم املتحدة يف جمال البيئة، مبا يف ذلك فريق إدارة البيئة، للنظر  مشروع قرار بشأن التنسيق على نطاق

 فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة.
 العالقة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والتفاقات البيئية متعددة األطراف - زاي

تقرير من املدير األمانة االنتباه إىل  اسرتعى ممثلحزيران/يونيه،  31يف اجللسة الثالثة للجنة بعد ظهر  -81
( بشأن العالقة املؤسسية واإلدارية بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات UNEP/EA.1/INF/8) التنفيذي

البيئية متعددة األطراف، حيث يعمل فيها بوصفه أمانة أو يضطلع مبهام األمانة، ومت صياغتها بالتشاور مع 
لبيئية متعددة األطراف. وأنشأ املدير التنفيذي فرقة عمل وعقدت مشاورات، من خالل أمانات االتفاقات ا

فريقني عاملني، بشأن فعالية الرتتيبات اإلدارية والتعاون الربناجمي بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وهذه 
 .البيئة عروض على مجعيةاالتفاقات، وسرتد نتائج هذه املناقشات يف وقت الحق يف نسخة منقحة من التقرير امل

أيدت  3244وقالت أحد املمثالت، يف معرض حديثها بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إنه منذ عام  -85
تلك البلدان فكرة إقامة عالقة وطيدة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية متعددة األطراف نظراً 

امج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف حني ميكن لالتفاقات اليت الستفادة هذه األخرية، ومسامهتها يف برن
يدير شؤوهنا برنامج األمم املتحدة للبيئة أن حتقق وفورات احلجم وتستفيد من مشورة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

ل اجلارية تطوراً يف جمايل اإلدارة والتسيري من خالل توطيد أواصر التعاون. ويف حني تشكل مشاورات أفرقة العم
إجيابيًا إال أنه من املؤسف عدم اعتماد أي قرار يف هذا الشأن خالل االجتماع احلايل، ألن من شأن ذلك أن 
يعطل اختاذ اإلجراء املمكن مبوجب االتفاقات البيئية متعددة األطراف بشأن عدة أمور منها التنوع البيولوجي 

ن احلفاظ على الزخم، اقرتحت أن تعتمد اجلمعية قرارًا إجرائيًا يف هذا واملواد الكيميائية والنفايات. وللتأكد م
 .3241حزيران/يونيه  35الشأن، مشرية إىل أهنا ستقدم اقرتاحاً كي يُعرض على نظر اللجنة يوم 

لتوطيد العالقة بني القوي وقال أحد املمثلني إنه يتفهم الشواغل اليت تساور البعض، وأعرب عن تأييده  -87
األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية متعددة األطراف، موضحاً أن برنامج األمم املتحدة للبيئة ينبغي أن برنامج 

يقدم املشورة العامة بشأن السياسات إىل تلك االتفاقات وأنه من املستصوب إصدار قرار للحفاظ على الزخم يف 
 هذا الشأن.

يه، وافقت اللجنة على مشروع قرار قدمه االحتاد حزيران/يون 35ويف اجتماعها اخلامس، بعد ظهر  -82
، للنظر العالقة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية متعددة األطرافاألوريب ودوله األعضاء بشأن 

 فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة.
مم المتحدة للبيئة وغيره من هيئات منظومة إبرام مذكرتي تفاهم مؤسسيتين بشأن التعاون بين برنامج األ - حاء

 األمم المتحدة
 مذكرة من املدير التنفيذيقدم ممثل األمانة حزيران/يونيه،  31يف اجتماع اللجنة الثالث بعد ظهر  -88

(UNEP/EA.1/INF/9 تقدم معلومات عن مذكريت تفاهم مؤسسيتني أُبرمتا يف مارس/آذار )بني برنامج  3241
 .، على التوايلومتطوعي األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذريةمن جهة  ئةاألمم املتحدة للبي
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وقال أحد املمثلني إنه من املفيد أن يتعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة تعاونًا وثيقًا مع منظمة حظر  -87
يت يبذيها برنامج األمم األسلحة الكيميائية مشريًا إىل أن من شأن هذا التعاون أن يساعد على الدفع باجلهود ال

 املتحدة للبيئة يف جمال املواد الكيميائية.
 البيئة إسهامات المجموعات الرئيسية والجهات المعنية في جمعية -طاء 

قدم ممثل األمانة وثيقة معلومات حزيران/يونيه،  31يف اجللسة الثالثة للجنة بعد ظهر  -72
(UNEP/EA.1/INF/7عن املشاورات اإلقليمية مع اجمل ) موعات الرئيسية واجلهات املعنية حتضريًا للدورة األوىل

أن التصرحيات والتوصيات املقدمة جتّسد آراء اجملموعات الرئيسية واجلهات  وضحاجلمعية األمم املتحدة للبيئية، م
 املعنية وليس بالضرورة آراء برنامج األمم املتحدة للبيئة.

مختلفة الالزمة لالستدامة البيئية في سياق تحقيق التنمية الرؤى والنهوج والنماذج واألدوات ال - ياء
 المستدامة والقضاء على الفقر

قدم ممثل بوليفيا مشروع قرار بشأن خمتلف النهوج  حزيران/يونيه، 31يف اجللسة الثالثة للجنة بعد ظهر  -74
 32ن الوثيقة النهائية ملؤمتر ريو+م 57املتبعة يف حتقيق االستدامة البيئية. وقال إن مشروع القرار يستند إىل الفقرة 

وحيدد خمتلف النهوج املتبعة لتحقيق األبعاد الثالثة لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر باإلضافة إىل 
وأوضح أنه مت إقرار مدى صالحية جتاوز نطاق االقتصاد الذي  حتقيق االقتصاد الذي يراعي االعتبارات البيئية.

 .32البيئية يف عدة مؤمترات هامة، مبا يف ذلك مؤمتر ريو+ يراعي االعتبارات
يف  وصرح عدة ممثلني بأهنم حيتاجون ملزيد من الوقت للنظر يف مشروع القرار نظرًا ألهنم مل يتسلموه إال -73

 ذلك اليوم. وأعرب ممثالن اثنان عن تأييدمها ملشروع القرار. 
 الصياغة كي مُتعن النظر فيه.ووافقت اللجنة على إحالة مشروع القرار على فريق  -72
حزيران/يونيه  32وعقب فراغ فريق الصياغة من عمله، وافقت اللجنة يف اجتماعها السابع بعد ظهر  -71

الرؤى والنهوج والنماذج واألدوات املختلفة الالزمة لالستدامة البيئية يف سياق حتقيق على مشروع قرار بشأن 
 نظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة.، للالتنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 إشراك أصحاب المصلحةبشأن  27/2تنفيذ المقرر  –كاف 
قدم ممثل رومانيا، بوصفه نائبًا لرئيس جلنة حزيران/يونيه،  31يف اجتماع اللجنة الثالث بعد ظهر  -75

اجلهات املعنية بربنامج األمم املتحدة  املمثلني الدائمني، تقريرًا عن املناقشات بشأن السياسات املقرتحة إلشراك
 موضحًا أن، 32/3عمال مبقرر جملس اإلدارة للبيئة واليت اخُتذت يف اللجنة ويف سياق االستعداد للدورة احلالية، 

قضايا ينبغي هناك تزال  فاد بإحراز تقدم وإن كانت الوأُتدرج إسهامات أبرز اجلهات املعنية.  السياسة املقرتحة
 مسائل مثل االعتماد واحلصول على املعلومات حلها بشأن

وقال أحد املمثلني، يف معرض ترحيبه مبشاركة اجلهات املعنية، إن القرارات النهائية تندرج ضمن  -77
مسؤولية الدول األعضاء وإن عملية إشراك اجلهات املعنية ينبغي أن تتبع قواعد ولوائح األمم املتحدة وتراعي 

يف معرض رّده إن مشاركة  ممثل آخروقال . لة باجمللس االقتصادي واالجتماعيبالتحديد اللوائح ذات الص
 .اجلهات املعنية واجملتمع املدين تكتسي أمهية قصوى
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إجناز أعمال مكثفة  رغموقالت أحد املمثالت، يف معرض حديثها نيابة عن جمموعة من البلدان، إنه  -72
سيما اإلجراء املتعلق باالعتماد. وأضافت أنه  ها، البشأن السياسات، تبقى هناك نقاط حامسة ينبغي مناقشت

ينبغي أن حتدد السياسات تفاصيل االعتماد، بينما تتناول قواعد اإلجراء طريقة مشاركة اجلهات املعنية. وأضافت 
. قائلًة إن السياسات املطروحة والسياسات املتعلقة باحلصول على املعلومات ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض

وأوضحت أن اجملموعة التابعة يها تتطلع إىل إجراء مناقشة بناءة واختاذ إجراء بشأن إشراك اجلهات املعنية اليت 
 .32اضطلعت بوالية مؤمتر ريو+

لربنامج األمم املتحدة  بناءوأثىن أحد ممثلي اجملموعة الرئيسية للمنظمات غري احلكومية على التعاون ال -78
تشري إىل إدماج املنظمات غري  32كومية. وأوضح أن الوثيقة النهائية ملؤمتر ريو+للبيئة مع املنظمات غري احل

احلكومية واجملتمع املدين يف اجتماعات األمم املتحدة. وأضاف أن األمم املتحدة حددت معايري تتعلق بإشراك 
ت بنجاح. ومضى يقول إن اجملتمع املدين يف العمليات اليت تشكل يف أحيان كثرية شرطًا مسبقًا لتنفيذ االتفاقا

يشكل مثااًل ناجحًا لعملية مؤمترات القمة احلكومية الدولية اليت تسهل مشاركة اجلهات املعنية  32مؤمتر ريو+
وقد أتاحت مجعية األمم املتحدة للبيئة فرصة مماثلة. باإلضافة إىل ذلك، مت استحداث آليات تساعد على 

ية مع احلرص يف الوقت نفسه على مراعاة ميثاق األمم املتحدة، مثل صيغة املشاركة الكاملة واملرنة للجهات املعن
على أريا اليت جرى إعدادها يف سياق جملس األمن. وينبغي أن تساعد السياسات املتعلقة بإشراك اجلهات املعنية 

 املشاركة القصوى للجهات املعنية وعلى مجيع املستويات.
املسألة خالل الدورة احلالية من جانب الفريق العامل املنشأ  ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشة هذه -77

وترد نتائج مناقشات الفريق العامل يف الفرع اخلامس من حمضر اجللسة األوىل جلمعية  خالل اجللسة العامة.
 البيئة.

األمم إسهامات الندوات اإلقليمية المعنية بالبيئة التي عمل فيها برنامج  بشأن 27/2تنفيذ المقرر  -لم 
 المتحدة للبيئة بوصفه األمانة

بشأن إسهامات الندوات ا دم ممثل األمانة تقرير يونيه، قحزيران/ 31لثالثة للجنة بعد ظهر يف اجللسة ا -422
 UNEP/EA.1/2/Add.2) الوثيقة) اإلقليمية املعنية بالبيئة اليت عمل فيها برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه األمانة،

وقال إن الندوات اإلقليمية تؤدي دورًا حامسًا يف اختاذ القرارات  ،32/3ة ملقرر جملس اإلدارة مت إعداده استجاب
وأضاف أن برنامج األمم املتحدة يضطلع بدور األمانة خلمس من  وحتدد جداول األعمال واملواقف املشرتكة.

 هذه الندوات.
مم املتحدة للبيئة للمؤمتر الوزاري رحب أحد املمثلني بالتقرير وأعرب عن تقديره لدعم برنامج األو  -424

. ودعا (32سيما فيما يتعلق بتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+ األفريقي املعين بالبيئة، وال
افل وأبلغت احمل. برنامج األمم املتحدة للبيئة لزيادة مساعدته التقنية واملالية للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة

اإلقليمية مجعية األمم املتحدة للبيئة عن وجود أولويات إقليمية حمددة تسهم، بالتايل، يف عمل اجلمعية، وميكن 
طلب من اليونيب  إنهأن ُتستخدم أيضًا يف رصد تنفيذ قرارات اجلمعية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وقال 

امج عمله وأن ينظر يف دعم تنفيذ مقررات املؤمتر الوزاري أن يُْدرج األولويات اإلقليمية األفريقية ضمن برن
  األفريقي املعين بالبيئة بشأن مسائل مثل إنشاء مكاتب دون إقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف أفريقيا.

وقالت أحدى املمثالت إن منتدًى إقليميًا ُعِقد مؤخرًا يف املكسيك أكد على دور أمريكا الالتينية  -423
ة البحر الكارييب يف حتديد القضايا البيئية اإلقليمية ودور اليونيب يف تنسيق اإلجراءات ذات الصلة ووضع ومنطق
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سيما بالنظر  خطة بيئية إقليمية. ويكتسي دور املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أمهية متزايدة، وال
ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ممثلون تتواجد مقار إىل أن لدى عدٍد قليٍل نسبيًا من الدول األعضاء من أم

عملهم يف نريويب، ومن املهم أن يُبقَي املكتُب اإلقليمُي املنطقَة على علٍم بعمل اليونيب. واختتمت حديثها 
 قائلة، إنه ينبغي أن يتوافر للمكتب التمويل الكايف والعدد املناسب من املوظفني.

 سياسة برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن الحصول على المعلوماتبشأن  27/2تنفيذ المقرر  -ميم 
تقرير املعين بسياسة الوجه ممثل األمانة االنتباه إىل يونيه، زيران/ح 31يف اجللسة الثالثة للجنة بعد ظهر  -422

ملدير (، والذي أعده اUNEP/EA.1/2/Add.4برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن احلصول على املعلومات )
، ويهدف التقرير إىل االستجابة للحاجة إىل جعل املعلومات املتعلقة 32/3من املقرر  42التنفيذي عماًل بالفقرة 

بعمل املنظمة متاحة ألصحاب املصلحة وللجمهور العام. وقد ُقدمت نسخة من السياسة يف مرفق الوثيقة 
UNEP/EA.1/INF/23  احدة، جُتْرى خاليها املشاورات سعيًا للحصول وستدخل السياسة حيز التنفيذ ملدة سنة و

على آراء الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بشأهنا، وسيتم إصدار نسختها النهائية بنهاية حزيران/يونيه 
3245. 
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب ممثالن اثنان، يتحدث أحدمها نيابة عن جمموعة من البلدان واآلخر  -421

دى اجملموعات الرئيسية، عن قلقهما من التأثري احملتمل للسياسة اجلديدة على املشاركة الفعالة من نيابة عن إح
جانب أصحاب املصلحة. وحث األول منهما املدير التنفيذي ليقوم مبراجعة وثيقة السياسة، مشريًا إىل أهنا تركز 

مات؛ وأهنا ختلط املعلومات البيئية باملعلومات أكثر على القيود بداًل من الرتكيز على إمكانية احلصول على املعلو 
الشخصية والتجارية وغريمها من أنواع املعلومات؛ وأهنا مل تأخذ يف االعتبار بشكل كامل إمكانية قيام موقع 

( بتوفري إمكانية الوصول بشكل واسع إىل البيانات الوطنية الرمسية، UNEP Liveالربنامج التفاعلي لربنامج البيئة )
يف ذلك التشريعات البيئية؛ وكرر املمثل الثاين خماوفه بشأن أوجه القصور يف السياسة املذكورة اليت أعربت عنها مبا 

وقال ممثل آخر إن عملية التشاور جيب  اجملموعات الرئيسية كما أعرب عنها أصحاب املصلحة يف وقت سابق.
ي باختاذ القرارات بشأن اإلجراءات املتعلقة أن تكون شاملة وشفافة وأنه جيب السماح للحكومات بأن تقوم ه

 ببلداهنم.
ميكن أن تتاح لعامة اجلمهور  ويف معرض إشارته إىل أن املعلومات املتعلقة بالدول األعضاء وغريها ال -425

قبل رفع الرقابة عنها من قبل اجلهات القيِّمة عليها، أكد ممثل األمانة على حقيقة أن النسخة احلالية من السياسة 
ون نافذة ملدة سنة واحدة فقط، وطمأن اللجنة بأن عملية التشاور ستكون شفافة للغاية؛ وأن التعليقات ستك

اليت وردت ستؤخذ يف االعتبار عند مراجعة السياسة؛ وأن مجيع املعلومات ذات الصلة ستنشر بشكل آين على 
 موقع برنامج األمم املتحدة للبيئة.

 يو بشأن البيئة والتنميةمن إعالن ر  11المبدأ تنفيذ  - نون
حزيران/يونيه، وجه ممثل شيلي االنتباه إىل نسخة  31ويف اجللسة الثانية للجنة، اليت عقدت صباح يوم  -427

الذي قُدِّم يف اليوم السابق أثناء النظر يف تنظيم العمل من إعالن ريو  42املتعلق باملبدأ معدلة من مشروع القرار 
إن من املهم النظر يف الروابط مع عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة املعين  أعاله(، قائالً ، 7)انظر الفقرة 

 .باالستهالك واإلنتاج املستدامني، وبشكل أعم، املعين بالتعليم من أجل التنمية املستدامة
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب مجيع الذين حتدثوا عن تأييدهم ملشروع القرار، ولكن متحدثاً  -422

كلم باسم جمموعة من البلدان، قال إن هناك حاجة إىل املزيد من الوقت لتقييم التعديل املقرتح، وأنه واحداً، ت
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بشكل كامل يف  42قرار ليحث املدير التنفيذي على تنفيذ املبدأ مشروع الينبغي إجراء املزيد من التعديل على 
 املعلومات.السياسة اجلديدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن احلصول على 

 وافقت اللجنة على إحالة النسخة املعدلة من مشروع القرار إىل فريق الصياغة ملواصلة النظر فيها. -428
حزيران/يونيه  32وعقب فراغ فريق الصياغة من عمله، وافقت اللجنة يف اجتماعها السابع بعد ظهر  -427

 جانب مجعية البيئة. ، للنظر فيه وإمكانية اعتماده من42املبدأ تنفيذ  على مشروع قرار بشأن
 بشأن إدماج وظائف المقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في نيروبي  27/2تنفيذ المقرر  -سين 

وجَّه ممثل األمانة، يف معرض تقدميه يهذا املوضوع، يونيه، حزيران/ 31لثالثة للجنة بعد ظهر يف اجللسة ا -442
استجابة ملقرر جملس  تالتدابري اليت اختذ يشرح، UNEP/EA.1/2/Add.5املدير التنفيذي من االنتباه إىل تقرير 
تعزيز وترفيع مكانة برنامج األمم املتحدة للبيئة، إىل جانب االفرتاضات واملعايري والتعاريف اإلدارة القاضي ب

ت الرئيسية الرئيسية اليت تستند إليها املناقشات بشأن الدمج التدرجيي لوظائف املقر الرئيسي والنتائج والتوصيا
 املتوقعة.

 من إعالن ريو بشأن المبادئ التوجيهية الدولية لنوعية المياه للنظم اإليكولوجية 27/2تنفيذ المقرر  - عين
 معرض تقدميه يهذا املوضوع، وجَّه ممثل األمانة حزيران/يونيه، يف 31يف اجللسة الثالثة للجنة بعد ظهر  -444

، الذي وصف الرتتيبات املتخذة لوضع مبادئ توجيهية دولية UNEP/EA.1/3االنتباه إىل تقرير املدير التنفيذي 
الشركاء  . ويتضمن التقرير معلومات عن32/3استجابة لقرار جملس اإلدارة  لنوعية املياه للنظم اإليكولوجية

لمبادئ ؛ واخلطوط العريضة لا حيت اآلنمت االضطالع هب يتاحملتملني؛ والبحث املتعمق واملشاورات املستفيضة ال
صبح جمموعًة أوليًة من املبادئ التوجيهية جاهزة . وستالتوجيهية املوصى هبا واخلطوات التالية اليت يتعني اختاذها

 لالستعراض من قبل الفريق االستشاري املكوَّن من واضعي السياسات واخلرباء الفنيني يف الشهر املقبل.
تأييده لدور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف رصد وأعرب أحد املمثلني يف املناقشة اليت تلت ذلك عن  -443

نوعية املياه، ودعا إىل أن تكون املبادئ التوجيهية املقرتحة طوعية وقابلة للتكيف الستخدامها من قبل احلكومات 
 . ذات السيادة كأساس ملبادئ توجيهية وطنية تتناسب مع الظروف اجليولوجية السائدة يف بلداهنم

راض منتصف المدة للبرنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري، والتطورات عملية استع -فاء 
 بشأن تعزيز العدالة والحوكمة والقانون من أجل تحقيق الستدامة البيئية 27/9في تنفيذ المقرر 

 والتصديق على التفاقيات والبروتوكولت في مجال البيئة والنضمام إليها
وجَّه ممثل األمانة، يف معرض تقدميه يهذا املوضوع،  يونيه،حزيران/ 31ة للجنة بعد ظهر لثالثيف اجللسة ا -442

االنتباه إىل تقرير املدير التنفيذي عن عملية استعراض منتصف املدة للربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي 
الصادر عن جملس اإلدارة بشأن  32/7واستعراضه الدوري )برنامج مونتفيديو الرابع(، والتطورات يف تنفيذ املقرر 

وتعكف األمانة على  (.UNEP/EA.1/3/Add.3تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل حتقيق االستدامة البيئية )
إلجراء استعراض لربنامج مونتفيديو الرابع وستقدم النتائج اليت توصلت إليها يف الدورة املقبلة جلمعية  التحضري

 .32/7ئة، إىل جانب تقرير عن تنفيذ املقرر األمم املتحدة للبي
مانة بشأن التغيريات يف حالة االتفاقيات والربوتوكوالت يف جمال من األووجَّه االنتباه أيضًا إىل مذكرة  -441

اليت دخلت حيز النفاذ الصكوك ، واليت وفرت معلومات بشأن مجلة أمور، من بينها UNEP/EA.1/INF/10البيئة، 
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. 3241حزيران/يونيه  32إىل  3242كانون الثاين/يناير   4املشمولة بالتقرير، وهي الفرتة من وأُبرمت يف الفرتة 
 وجرى تشجيع احلكومات القادرة على القيام بذلك لكي تصبح أطرافاً يف تلك الصكوك.

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن تقديره لتقرير املدير التنفيذي، لكنه أوضح أن  -445
رة التقرير إىل الروابط بني السالم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية يف سياق تعزيز سيادة القانون والعالقة بني إشا

حقوق اإلنسان والبيئة قد تنم عن خطر التعدي على والية جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. وقال 
اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة يف  ممثل آخر، حتدث باسم إحدى اجملموعات الرئيسية، إن مشاركة

استعراض منتصف املدة لربنامج مونتفيديو الرابع ميكن أن تزيد من فرص الربنامج يف حتقيق نتائج أقوى يف 
السنوات اخلمس القادمة؛ وأن برنامج األمم املتحدة للبيئة هو يف أفضل وضع لتعزيز النهج القائم على احلقوق 

قانون البيئي؛ وأن مجعية األمم املتحدة للبيئة ينبغي أن ُتْصدر بيانًا قويًا عن أمهية توافر بيئة فيما يتعلق بسيادة ال
 . صحية لتنفيذ مثل هذا النهج، وللحفاظ على النظم اإليكولوجية، ولتحقيق التنمية املستدامة

 التجار غير المشروع في األحياء البرية  - صاد
حزيران/يونيه، قدم ممثل كينيا، الذي كان يتحدث نيابة عن  35يوم  خالل اجللسة الرابعة للجنة، صباح -447

اجملموعة األفريقية، ورقة اجتماع تتضمن مشروع قرار من الدول األفريقية واالحتاد األوريب ودوله األعضاء بشأن 
خرى. وألقى الضوء مشروع القرار حيظى بتأييد الكثري من الوفود األ قال إنو  ،اإلجتار غري املشرع يف األحياء الربية

 أجنزت خبصوص هذه املشكلةعلى حجم مشكلة اإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية وكمية العمل الكبرية اليت 
 تنص على عدم التسامح مطلقا ايف سياق خمتلف املنتديات واملنظمات الدولية. ويتضمن مشروع القرار أحكام

امة للمجتمعات املتأثرة، ودعا اجلمعية العامة إىل أن تنظر يف هذه غري املشروع وُسبل العيش املستد االجتار مع
املسألة خالل دورهتا التاسعة والستني، وطلب إىل املدير التنفيذي العمل مع املنظمات الدولية لوضع إطار مشرتك 

نون واحرتام اختصاصات ملعاجلة املسألة وملواصلة العمل الرائد يف منظومة األمم املتحدة لتعزيز القواعد البيئية للقا
املنظمات اليت تتصدى اآلن للمشكلة مع االستفادة من اختصاصات برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حتقيق تقدم 
يف التصدي لإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية. وأعرب ممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء عن دعمه 

اإلسهام فيه والذي أعرب عن أمله يف أن حيظى بدعم عاملي من جانب  ملشروع القرار ودعا مجيع املمثلني إىل
 بلدان املصدر والعبور واالستهالك. ومن املنشود احلصول على نتيجة دائمة وملموسة من جانب مجعية البيئة.

منهم عن شكرهم ملقدمي القرار  ونوأعرب املمثلون الذين حتدثوا عن دعمهم ملشروع القرار وعرب الكثري  -442
 ما بذلوه من جهد. على

التعاون على املستويات الدولية واإلقليمية ودون  توسيع نطاق وحتدث عدد من املمثلني عن أمهية -448
اإلقليمية مبا يف ذلك من خالل اللجان االقتصادية اإلقليمية، واحلاجة إىل أن تعرب مجعية البيئة عن التزام عاملي 

وأكد الكثري من املمثلني أمهية جتنب ازدواجية اجلهود والتعاون مع  وجي.باحملافظة على األحياء الربية والتنوع البيول
الصكوك واآلليات الوطنية والدولية القائمة مبا يف ذلك االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واالتفاقية املعنية 

واالحتاد  احليوانات الربيةأنواع ية حفظ بالتجارة الدولية يف األنواع النباتية واحليوانية الربية املعرضة لالنقراض، واتفاق
  الدويل لصون الطبيعة.

خالل السنوات األخرية  بصورة حادةغري املشروع قد زاد  االجتاروقال العديد من املمثلني أن حجم  -447
مجيع  غري املشروع على واالجتارواسرتعوا االهتمام إىل تعزيز إنفاذ التشريعات والقوانني ذات الصلة باجلرائم البيئية 
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املستويات، وتعزيز النظم الوطنية للعدالة اجلنائية واختاذ إجراءات متساوقة يف تنفيذ االتفاقات القانونية على مجيع 
  املستويات وبناء قدرات موظفي اجلمارك وضباط الشرطة وسلطات احملافظة على احلياة الربية.

تجات األحياء الربية غري املشروعة وحتدث عدد من املمثلني عن احلاجة إىل معاجلة الطلب على من -432
اليت تشمل التجارة  -يف األحياء الربية  االجتارواسرتعى أحد املمثلني االهتمام إىل خمتلف مراحل  واإلمداد هبا.

وأكد احلاجة إىل إسناد اهتمام متساٍو لكل مرحلة من هذه املراحل. كما مت إبراز احلاجة إىل  -والعبور والتجهيز 
وقال أحد املمثلني إن  ز وُسبل العيش البديلة املستدامة للمجتمعات املتضررة من اإلجتار غري املشروع.توفري احلواف

من بني التحديات الكثرية أن هناك موارد كبرية حتت تصرف جمموعات اجلرائم املنظمة متكنهم من االضطالع 
ارد ملكافحة هذه اجلرائم يف كثري من بأنشطتهم غري القانونية، وعلى العكس من ذلك فإن هناك نقصًا يف املو 

  البلدان األشد تضرراً من اإلجتار غري املشروع.
وقالت ممثلة إن مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي للتجارة غري املشروعة يف األحياء الربية   -434

غي أن حيدد مشروع ينب أضافت أنهو  ذات أمهية رئيسية. إذ أهنا طويل نذ وقتم كان من املفرتض أن حتدث
القرار دوراً لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار اختصاصاته ويفرق بني مسؤوليات الدول األعضاء وتلك اخلاصة 
 بربنامج األمم املتحدة للبيئة. وقالت إن من املهم عدم إلزام مجعية البيئة بإجراءات ال تستطيع االضطالع هبا.

حيرص الربنامج على أن يركز على األنشطة ذات الصلة بالُبعد البيئي لإلجتار  وقال ممثل آخر إن من الضروري أن
 غري املشروع يف األحياء الربية، مبا يف ذلك استثارة الوعي.

دعا ممثالن إىل حيث  يف مشروع القرار. ذات طابع حمددوطلب عدد من املمثلني إدراج عناصر  -433
لبحرية ومصايد األمساك. وطلب ممثالن اإلشارة بصورة حمددة إىل اإلشارة إىل اإلجتار غري املشروع يف األنواع ا

 اإلجتار غري املشروع يف األخشاب يف حني طلب ممثل إدراج املنتجات احلرجية غري اخلشبية ذات القيمة العالية.
  اجلهود اليت بُذلت يف سياق منظمة معاهدة التعاون لبلدان األمازون يف النص. إدراجوطلب ممثل 

ثل إن من املهم ضمان أن يتفق مشروع القرار مع التشريعات والقدرات الوطنية ودعا الدول وقال مم -432
وقال ممثل آخر إن مشروع . األعضاء إىل زيادة التزاماهتا من حيث معايري التمويل، ومبالغه ومسؤولياته وآلياته

بصورة غري ضمنيا و وع إال أنه يشري القرار متوازن من حيث عناصره الرئيسية الالزمة ملكافحة اإلجتار غري املشر 
  صحيحة إىل أن املسؤولية الرئيسية يف اإلجتار غري املشروع تقع على عاتق البلدان النامية.

وتضمنت القضايا اليت أثارها خمتلف املمثلني احلاجة امللحة إىل وقف التجارة يف األحياء الربية فيما  -431
ها، واحلاجة إىل محلة الستثارة الوعي لتثبيط األفراد متلك احليوانات يتعلق ببعض األنواع مثل الفيلة لتجنب انقراض

الربية واالحتفاظ هبا يف مساكنهم ويف حدائق احليوان اخلاصة، واألمهية اخلاصة ملشروع القرار بالنسبة للقارة 
  األفريقية.

 ودعا ع يف األحياء الربية،اهتمام مجعية البيئة باإلجتار غري املشرو بممثل اتفاقية األنواع املهاجرة رحب و  -435
اجلمعية إىل أن تأخذ يف االعتبار العمل الذي تضطلع به االتفاقية. واسرتعى االهتمام إىل العمل الذي تضطلع 
فيه االتفاقية يف جمال اإلجتار غري املشروع والتنسيق مع اتفاقية اإلجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية 

أكثر من عشر بلدان  الذي وقعت عليهض يف هذا اجملال مبا يف ذلك اتفاق خمصص حلفظ الفيلة املهددة باالنقرا
 .ةأفريقي
رئيسية إن اإلجتار غري املشروع يف األحياء الربية حيتاج، بالنظر إىل حجم الموعات اجملوقال ممثل  -437

ملنتدى املالئم للدعوة إىل مثل هذا عززة. ومتثل مجعية البيئة ااملستجابات اال تضمنالتحدي، إىل استجابة منسقة ت
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اإلجراء املنسق. ودعا الدول األعضاء إىل تعزيز مشروع القرار من خالل إدراج إشارات واضحة إىل تتبع 
وضمان احلرص الواجب، والتحقق واالعتماد يف التجارة اليت تضطلع هبا الشركات  شروعةالتدفقات املالية غري امل

اجلمعية العامة إىل النظر يف مدى استصواب إضافة بروتوكول رابع إىل اتفاقية األمم  ويف املشرتيات العامة، ودعا
واحلصاد غري القانوين يف  صيد غري املشروعاملتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وإدراج إشارة حمددة إىل ال

 العديد من فقرات مشروع القرار.
باحلاجة إىل جتنب ازدواجية اجلهود  كاملة  وا على درايةوقال ممثل كينيا إن مقدمي مشروع القرار كان -432

 واستحداث اختصاص إضايف لربنامج األمم املتحدة للبيئة.
أحالت اللجنة خالل جلستها  ،وبعد ذلك، عقب مشاورات غري رمسية فيما بني الوفود املعنية -438
لة النظر رهنًا مبزيد من املشاورات حزيران/يونيه، مشروع القرار إىل فريق الصياغة ملواص 35، مساء يوم دسةالسا

 غري الرمسية مبا يف ذلك يف اجملموعات اإلقليمية.
وعقب فراغ فريق الصياغة من عمله وإجراء املزيد من املشاورات غري الرمسية، وافقت اللجنة يف  -437

روع يف األحياء حزيران/يونيه على مشروع قرار بشأن االجتار غري املش 32اجتماعها السابع املعقود بعد ظهر يوم 
  الربية، للنظر فيه وإمكانية اعتماده من جانب مجعية البيئة.

 إدارة منبر عموم أوروبا للتنوع البيولوجي -قاف 
مشروع مقرر بشأن  3241حزيران/يونيه  35قدم ممثل سويسرا خالل اجللسة الرابعة للجنة، صباح يوم  -422

اسرتاتيجية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية للبلدان  إدارة منرب عموم أوروبا للتنوع البيولوجي الذي خلف
األوروبية. وأوضح أن ايهدف من مشروع القرار هو الرتخيص لربنامج األمم املتحدة للبيئة للعمل كأمانة للمنرب 
وهي املهمة اليت مل تنطوي على أي انعكاسات مالية من صندوق البيئة بالنظر إىل أن التمويل سوف يعتمد على 
مسامهات من خارج امليزانية من أعضاء املنرب. واقرتح أن باإلمكان مجع هذا القرار مع مقرر منفصل يتعلق بتوفري 
برنامج األمم املتحدة للبيئة خدمات األمانة التفاقية باماكو. وفيما يتعلق هبذا االقرتاح األخري، اسرتعى ممثل 

القرار اخلاص باتفاقية باماكو يقوم مبناقشته فريق االتصال إىل أن مشروع االنتباه ن، ان آخر آخر، يؤيده ممثال
مالية، اقرتح إنشاء صندوق  آثاراملعين باملواد الكيميائية والنفايات. وبعد أن أشار إىل أن القرار قد ينطوي على 

  استئماين لتمويل األنشطة ذات الصلة.
، قدمت ممثلة االحتاد األورويب 3241حزيران/يونيه  35يوم  بعد ظهرللجنة،  امسةوخالل اجللسة اخل -424

شفهيًا مشروع قرار بشأن توفري وظائف األمانة من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة وإدارة الصناديق 
طالب تاالستئمانية واملسامهات املخصصة واليت قالت إنه يضم نصوصًا من ثالثة مشروعات مقررات منفصلة 

خدمات األمانة لكل من املنرب األورويب للتنوع البيولوجي، واتفاقية باماكو بشأن برنامج األمم املتحدة للبيئة توفري 
 (،اتفاقية باماكو) حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا والتحكم يف انتقايها وإدارهتا عرب احلدود داخل أفريقيا

واألخرية كانت جزءًا من مشروع قرار واالتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )اتفاقية طهران( 
امليزانية. وسيكون من األفضل وضع القرار املقرتح ضمن قرار بإدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 
بالنظر إىل أن االضطالع مبهام األمانة يهيئات أخرى يتطلب إنشاء صناديق استئمانية جديدة. ووافقت اللجنة 

على إحالة النص إىل الفريق العامل املعين بامليزانية  حزيران/يونيه، 35عقودة مساء يوم يف جلستها السادسة امل
 بغرض إدماجه يف مشروع القرار املتعلق بإدارة الصناديق االستئمانية. وبرنامج العمل



UNEP/EA.1/10 

98 

متحدة سيما مؤتمر األمم ال متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، ول -خامساا 
للتنمية المستدامة، والجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية ذات األهمية لجمعية األمم 

 من جدول األعمال( 6المتحدة للبيئة )البند 
األمانة الوثيقتني املتصلتني  حزيران/يونيه، قدم ممثل 31يف جلسة اللجنة الثالثة، املعقودة بعد ظهر يوم  -423

(، مشريًا إىل أن الوثيقة األوىل تربز UNEP/EA.1/INF/3/Add.1و UNEP/EA.1/INF/3هبذا املوضوع، ومها )
القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني بصفة رئيسية، وهي قرارات هتم برنامج األمم 

مج األمم املتحدة للبيئة املتحدة للبيئة، يف حني تبني الوثيقة األخرية اخلطوط العريضة للتدابري اليت أختذها برنا
بشأن  72/337والتقدم الذي أحرزه، بوصفه منظمة غري مقيمة يف منظومة األمم املتحدة، يف تنفيذ القرار 

االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم 
 .املتحدة من أجل التنمية

وصندوق البيئة ومسائل الميزانية  2117-2116وبرنامج العمل لفترة السنتين الميزانية  -سادساا 
 من جدول األعمال( 7األخرى )البند 

حزيران/يونيه. ويف معرض  31يف اجتماعها الثاين، الذي عقد صباح يوم ، 2ناقشت اللجنة البند  -422
ت الصلة بامليزانية وبربنامج العمل لفرتة السنتني تقدميه يهذا البند، وجَّه ممثل األمانة االنتباه إىل عدد من الوثائق ذا

 3242-3243وبالقضايا ذات الصلة. وأشار أواًل إىل تقرير تقييم أداء الربنامج لفرتة السنتني  3247-3242
(UNEP/EA.1/INF/6 فقال، إن )يف املائة من اإلجنازات املتوقعة قد حتققت كليًا أو جزئياً. وقد سامهت  71

ادة يف فرتات السنتني السابقة يف ذلك املستوى العايل من اإلجناز. وقال، مستخدماً مثال الرصاص الدروس املستف
تقتصر على فرتة سنتني واحدة، لكنها غالبًا ما  يف الوقود، إن من املهم أن ندرك أن قياسات األداء ينبغي أال

. ويتمثل الدرس املستفاد ايهام الذي حتقق حلنجا ملدى اتتطلب فرتات أطول بكثري للتَّمكُّن من إجراء تقييم دقيق 
اآلخر يف أن هناك حاجة لتوسيع النطاق عن طريق إقامة الشراكات منذ بداية الربنامج من أجل حتسني اإلجناز. 
لقد مت ختصيص معظم املسامهات يف امليزانية، وقد َحدَّ هذا يف بعض األحيان من قدرة برنامج األمم املتحدة 

ذ قرارات طويلة األجل، وأصبحت املوارد يف بعض األحيان متيل حنو مناطق تركيز معينة، مبا يف للبيئة على اختا
ذلك الزئبق واإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية. كما تلقت الصناديق االستئمانية متوياًل حمدودًا لبعض األغراض، 

 ملمما جيعل من الصعب ممارسة اإلدارة القائمة على النتائج بشكل كا
نقح وامليزانية لفرتة السنتني  -421

ُ
كما يف الوثيقة   3245-3241وبتطرق احلديث لربنامج العمل امل

(UNEP/EA.1/7/Add.1 قال إن اجلمعية العامة وافقت ،) موارد من امليزانية العادية لألمم املتحدة لربنامج على
بكثري من املبلغ الذي طلبه األمني  مليون دوالر، أي أقل 25بلغ ت 3245-3241األمم املتحدة للبيئة للفرتة 

العام، مما استلزم إجراء تعديالت على برنامج العمل وامليزانية. ويبني الربنامج وامليزانية املنقحان املقرتحان أيضاً 
يف هيكل برنامج األمم  عديالتناجتة عن الت، وهي تقديرات تغيريات يف املساءلة عن النواتج يف برنامج العمل

، الوثيقة 3242-3247ووجه االنتباه أيضًا إىل برنامج العمل وامليزانية املقرتحان لفرتة السنتني . بيئةاملتحدة لل
((UNEP/EA.1/7 وهتدف  3242-3241، اليت ُتشكل النصف الثاين من االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة

اف طموحة مُيكن حتقيقها من خالل إىل اإلبقاء على استمرارية هذه االسرتاتيجية. وتضمن برنامج العمل أهد
ضمان وجود قدرة مستقرة داخل املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مع تدعيم التعاون املشرتك بني 
الوكاالت وقدرة التنسيق وتوحيد املهام الوظيفية يف املقر يف نريويب. واشتملت املبادئ األساسية على اإلدارة 
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ج وإمكانية تنبؤ أكرب بالتمويل وتدعيم مؤشرات قياس التغيريات وتقييم الصلة العاملية لعمل القائمة على النتائ
 برنامج األمم املتحدة للبيئة.

تعلق حبالة صندوق البيئة وموارد التمويل األخرى لربنامج األمم املتحدة للبيئة يمث قام بعرض تقرير  -425
(UNEP/EA.1/INF/5 ُقدم عماًل بالفقرة ،)وأظهرت البيانات املالية  .32/42ر جملس اإلدارة من مقر  41

نظمة أُديرت حبكمة وفعالية يف أعقاب األزمة أن امل 3242-3243لربنامج األمم املتحدة للبيئة لفرتة السنتني 
املالية العاملية، عندما قامت العديد من الدول األعضاء بتفعيل إجراءات تقشف. وبلغ جمموع املوارد املتاحة 

 457مليون دوالر. وبلغ إمجايل النفقات  474٪ من امليزانية املعتمدة البالغة 82يون دوالر، ما مُيثل مل 475.5
 مليون دوالر، مبعدل استخدام للصندوق 458 قدرها مقابل خمصصات 3242-3243مليون دوالر يف الفرتة 

اديق االستئمانية واملسامهات من الصن 3242-3243٪. وبلغ إمجايل املوارد املتاحة لفرتة السنتني 78.2 يبلغ
مليون دوالر ومت ترحيل  537.7املخصصة اليت تدعم بشكل مباشر برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة 

. وأظهر تقرير حول إدارة الصناديق االستئمانية 3245-3241مليون دوالر لفرتة السنتني  223رصيد 
معامالت الصناديق االستئمانية أحادية اجلهة املاحنة كانت ( أن تكاليف UNEP/EA.1/8واملسامهات املخصصة )

مرتفعة نسبيًا بسبب متطلبات خاصة للماحنني بشأن الرصد والتبليغ، يف حني عززت الصناديق االستئمانية 
متعددة املاحنني )ومنها صندوق البيئة( من الفعالية بفضل تقليل نفقات املعامالت وختفيف درجات املخاطرة 

والصناديق االستئمانية املخصصة. ووفرت مذكرة  ةاملتأصلة يف إدارة الصناديق االستئمانية الوحيدة املاحنالعالية 
( معلومات عن كيفية UNEP/EA.1/INF/17) 3245-3241عن النطاق الدال التطوعي ملسامهات فرتة السنتني 

. 32/42من مقرر جملس اإلدارة  37بالفقرة  تطبيقه يف ضوء العضوية العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، عمالً 
وتضمنت وثائق أخرى ذات صلة مبناقشة برنامج العمل وامليزانية تقريراً عن استعراض القواعد املالية لربنامج األمم 

(، وتقريرًا عن تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة العاملي املعاد هيكلته UNEP/EA.1/6املتحدة للبيئة )
(UNEP/EA.1/9 و ،) مذكرة توفر معلومات ُمكملة لتقرير املدير التنفيذي حول تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة

 (UNEP/EA.1/INF/21).العاملي املعاد هيكلته 
بشأن برنامج العمل وامليزانية املنقحني لفرتة  4 اتع القرار ير اويف اخلتام، لفت املمثل االنتباه إىل مش -427

 44؛ و3242-3247العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني برنامج بشأن  3، و3245-3241السنتني 
عاد هيكلته؛ و

ُ
بشأن إدارة الصناديق االستئمانية  43بشأن تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة العاملي امل

يف جمموعة مشاريع القرارات املقدمة من جلنة املمثلني الدائمني كما وردت واملسامهات املخصصة،  
.(UNEP/EA.1/L.1) 

أقر أحد املمثلني باألعمال اليت اضطلعت هبا األمانة باستخدام  ،ويف املناقشات اليت تلت ذلك -422
الدروس املستفادة يف إحداث حتسينات عن طريق عملية متكررة يف عدد من اجملاالت، مبا فيها عملية املوازنة، 

اقشات اليت متت أثناء االجتماع واإلطار االسرتاتيجي، وتقييم ونوعية الوثائق. وعالوة على ذلك، أفضت املن
املفتوح للجنة املمثلني الدائمني إىل االتفاق على أولويات عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة. بيد أنه تظل هناك 
خماوف بشأن التوازن بني ختصيص األموال للمجاالت اإلدارية، مبا يف ذلك التوظيف وشئون العاملني، واألنشطة 

أن هناك مثة حاجة إىل قدر أكرب من الواقعية والوضوح عند وضع امليزانية، وأن تقديرات  الرباجمية. وذكر أيضاً 
املوارد املالية املتاحة لربنامج األمم املتحدة للبيئة جيب أن تشتمل على أموال من خارج امليزانية باإلضافة إىل 

لتحسني إدارة الصناديق أعمال متهيدية يذ وعلى الرغم من تنفوعالوة على ذلك، . صندوق البيئة وامليزانية العادية



UNEP/EA.1/10 

100 

هناك حاجة ملحة لوضع الصيغة النهائية للقواعد املالية اليت  كما أنهناك حاجة لتنفيذ املزيد منها.  االستئمانية، 
 . تعني أن تكون قائمة قبل تنفيذ نظام أوموجا

قدم الدعم لكافة البلدان مبا وقال أحد املمثلني أن برنامج العمل جيب أن يكون واسعًا وشاماًل وأن يُ  -428
 أضاف أن. و 32يتماشى مع رؤاها وهُنجها اخلاصة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، وذلك وفقًا لروح ريو+

جمرد أداة من األدوات العديدة املتاحة لفرادى البلدان، لكنه حظي باهتمام غري مستحق هو االقتصاد األخضر 
و مماثل، فالرتكيز على األنشطة املرتبطة باملبادرة املعززة خلفض االنبعاثات يف برنامج العمل وامليزانية. وعلى حن

النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات يف برنامج العمل أخفق يف االعرتاف بتوافر هُنج بديلة حباجة لدعم يف 
ذات الصلة حبيث يُتيح هنجاً  امليزانية. وبناًء على ذلك، جيب تنقيح برنامج العمل وامليزانية ومشاريع القرارات

 أكثر دميوقراطية ومشواًل وتكامالً.
حتدث أحد املمثلني باسم جمموعة من البلدان فرحب باألعمال اليت مت تنفيذها على نطاق اإلطار و  -427

، األمر الذي يساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة 3242-3247االسرتاتيجي وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
قيام بشكل أفضل باستهداف وقياس األعمال اليت نفذها. وذكر أن من األمهية البالغة إجراء املشاورات يف على ال

املستقبل بشفافية أكرب ومعاجلتها بفعالية وأن تُقدم املعلومات يف الوقت املناسب. وأضاف، رغم أن صندوق 
مني موارد مالية مضمونة وثابتة وكافية بشكل إىل تأ 32البيئة قد شهد زيادات كبرية متاشيًا مع دعوة مؤمتر ريو+

أنه من الضروري للغاية حتري الواقعية عند تقدير حجم الصندوق  أكرب ومتزايد لربنامج األمم املتحدة للبيئة، إال
من أجل ضمان تأمني املوارد بشكل ثابت. وذكر أن مثة حاجة إىل وضع توقعات بديلة من أجل متكني برنامج 

وأشار إىل أنه متاشيًا مع العضوية العاملية جلمعية البيئة، . للبيئة من حتقيق أهداف برنامج العملاألمم املتحدة 
أن يُقدم كافة األعضاء مسامهات يف صندوق البيئة تعكس قدرهتا على املسامهة، بالنظر إىل  من األمهية مبكانف

٪ من موارد الصندوق. 72توفري أكثر من بجهة ماحنة  45مبوجبه أكرب تقوم الوضع احلايل الغري ُمستحب الذي 
وأخرياً، مثة حاجة إىل استعراض املهام الوظيفية للوظائف كما أوصت بذلك اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

 وامليزانية.
من أجل زيادة ميزانية برنامج األمم املتحدة للبيئة، يتعني على البلدان احلرص قال أحد املمثلني إنه و  -412

ن مثة حاجة إىل إجراء حوار إمبا يتماشى مع النطاق التطوعي للمسامهات. وقال عدد من املمثلني  على املسامهة
يتسم بالشفافية ويهدف إىل وضع توقعات اكثر منطقية ملوارد امليزانية املتاحة، وتشجيع إنشاء قاعدة أكثر اتساعاً 

لزيادات املقرتحة على امليزانية مستدامة ومن ما إذا كانت ابشأن للجهات املاحنة. وأعرب أحد املمثلني عن قلقه 
مث طلب إىل األمانة العامة أن تُقدم معلومات أكثر تفصياًل عن امليزانية إىل الدول األعضاء فيما يتعلق بكل من 
جماالت املشاريع. وقال ممثل آخر أنه جيب ختصيص عدد أكرب من املوارد املالية للقيام باملهام الوظيفية الرئيسية 

م والسياسات، وأنه ينبغي زيادة و نامج األمم املتحدة للبيئة، ومنها على سبيل املثال حتقيق الرتابط بني العللرب 
 الرتكيز على مشاركة اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار يف برنامج األمم املتحدة للبيئة.

لبيئة لالستثمار يف املكاتب اإلقليمية ودون ورحب أحد املمثلني مببادرة برنامج األمم املتحدة ل -414
زالت قائمة  لتدعيم برنامج البيئة وزيادة مشوليته. وأشار إىل أن احلاجة ال 32اإلقليمية، متشياً مع دعوة مؤمتر ريو+

أكد يف هذا البلدان اإلفريقية. و  سيما إىل توفري املزيد من املوارد للتعامل مع القضايا اليت تواجه البلدان النامية، وال
 ختصيصها وفقاً الصدد على ضرورة بذل اجلهود الالزمة لتخصيص موارد امليزانية على املستوى اإلقليمي فضاًل عن 

. وطالب ممثل آخر بإيالء قدر أكرب من االهتمام يف برنامج العمل وامليزانية للدول اجلزرية ةاملواضيعي لالعتبارات
 الصغرية النامية.
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يُزودا أن  و نيجيب أن يكونا تطلعي 3242-3247برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وقال أحد املمثلني أن -413
لدعم اجملتمع الدويل يف تقدمي نواتج  3247كانون الثاين/يناير   4برنامج البيئة باملوارد ليكون جاهزًا حبلول 

ب تصميمه ليس جدول أعمال التنمية اجلديد. ويهذا، أوضح أن برنامج العمل جي حتدد 3245اجتماعات عام 
يُؤخذ يف االعتبار الدور املنتظر أن يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة يف  يثوفقًا ملا مت إجنازه يف املاضي بل حب

كما جيب إيالء املزيد . سيما البلدان النامية، لتنفيذ إجراءات تتوافق مع جدول األعمال اجلديد دعم البلدان، وال
 عمل لالحتياجات الناشئة وامللحة، مبا فيها احلاجة إىل مكافحة التصحر.من االهتمام يف برنامج ال

وافقت اللجنة على أن حتيل املسائل اليت مت حبثها إىل الفريق العامل املعين بامليزانية وبرنامج العمل،  -412
لقرارات ا مشاريع الفريق العامل تناولوسوف ي. الذي يرأسه السيد/بارت أوفري )بلجيكا(، ليواصل النظر فيها

 ، ويأخذ علماً يف مداوالته بوثائق العمل ووثائق املعلومات ذات الصلة.43و 3و 4
حزيران/يونيه، قدم رئيس الفريق العامل املعين  32بعد ظهر يوم  املعقودة ،ة للجنةسادسويف اجللسة ال -411

اق، قائال إن مذكرة املعلومات تقريرا عن مداوالت الفريق. وأعلن أن الفريق توصل إىل اتف بربنامج العمل وامليزانية
اليت أعدهتا األمانة كانت مفيدة للغاية للفريق يف مداوالته بشأن برنامج العمل املقرتح وامليزانية لفرتة السنتني 

، وأن أعضاء الفريق يرون ضرورة إدراجها يف احملضر احلايل. وبناء عليه، ترد مذكرة املعلومات يف 3247-3242
 التقرير اخلاص باحملضر.املرفق الرابع يهذا 

ويف أعقاب ذلك التقرير، وافقت اللجنة على أن تعرض على مجعية البيئة للنظر فيهما واعتمادمها  -415
واآلخر بشأن برنامج  3245-3241مشروعي قرارين، أحدمها بشأن برنامج العمل املنقح وامليزانية لفرتة السنتني 

. ووافقت اجلمعية كذلك على نص ملشروع قرار بشأن 3242-3247العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني 
إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة مبا يشمل قيام برنامج األمم املتحدة للبيئة بتوفري مهام األمانة 
التفاقات بيئية متعددة األطراف لكي تدرج يف مشروع القرار املتعلق بإدارة الصناديق االستئمانية 

(UNEP/EA.1/L.1 43مشروع القرار.(  
 وبعد موافقة اللجنة على مشروعي القرارين بشأن برنامج العمل وامليزانية، قال ممثل اجلزائر، متحدثاً  -417

 22إدراج تعليقه هذا يف احملضر احلايل، إن بلده، بالنيابة عن جمموعة ال عدم االحنياز وطالباً بالنيابة عن حركة 
والصني وحركة عدم  22والصني، والدول األفريقية، واجلامعة العربية ورئيس جلنة التنسيق املشرتكة جملموعة ال

درج ضمن القرار اخلاص بربنامج االحنياز، قدم فقرة بشأن التصحر، فيما يتصل بأفريقيا بصفة خاصة، لكي ت
على خطورة التصحر،  . وقال إنه على الرغم من أن األمني العام قد شدد مؤخراً 3242-3247عمل وميزانية 

خاصة بالنسبة للبلدان األفريقية، فإن الفقرة جوهبت باعرتاض من ِقبل املمثلني اآلخرين، وإن مناصري الفكرة مل 
اعاة لروح الوفاق. ومع ذلك، فإهنم يأملون أن يويل برنامج األمم املتحدة للبيئة، يصروا على إدراج الفقرة وذلك مر 

عند تنفيذه برنامج العمل، االهتمام الالزم ملسألة التصحر وملساعدة البلدان األفريقية وغريها من البلدان يف 
 التصدي يها.

عرض الرئيس مشروع القرار بشأن يونيه/حزيران،  31ة اللجنة الثانية، املعقودة صباح يوم يف جلس -412
التعديالت على صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املعاد هيكلته الوارد يف جمموعة مشاريع القرارات املقدمة من جلنة 

عية مرفق البيئة العاملية اعتمدت عدداً (، مشرياً إىل أن مج44القرار مشروع ، UNEP/EA.1/L.1املمثلني الدائمني )
وتشمل التعديالت موافقة مرفق البيئة العاملية على القيام  .من تعديالت صك مرفق البيئة العاملية يف أيار/مايو

‘‘ املواد الكيميائية والنفايات’’اآلليات املالية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وإنشاء جمال الرتكيز  ىحدإبدور 

https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=91eda26d-b722-4c2d-b79c-28c14817c628
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ويف أعقاب عرض الرئيس،  ‘‘.امللوثات العضوية الثابتة’’و‘‘ استنفاد طبقة األوزون’’عاضة عن جمايل الرتكيز لالست
 بيئة. عية المجوافقت اللجنة على مشروع القرار، دون نقاش، للنظر فيه واحتمال اعتماده من 

األمم المتحدة للبيئة  جدول األعمال المؤقت، وموعد ومكان انعقاد الدورات المقبلة لجمعية - سابعاا 
 من جدول األعمال( 9)البند 

اسرتعى الرئيس االهتمام إىل حزيران/يونيه،  35يف اجللسة اخلامسة للجنة، املعقودة بعد ظهر يوم  -418
يف ورقة غرفة االجتماعات بشأن جدول األعمال املؤقت وتاريخ  ، يردمشروع قرار اقرتحه مكتب مجعية البيئة

مشروع القرار أن االجتماع القادم جلمعية البيئة سوف  ويذكرجلمعية األمم املتحدة للبيئة. ومكان الدورة الثانية 
 .3247يعقد يف أيار/مايو 

فضل العديد من املمثلني تارخيًا قبل ذلك لالجتماع مثل  ،وخالل املناقشات اليت دارت بعد ذلك -417
وأشار أحد . ذات الصلة األخرىبالنظر إىل أنه سيعقب بصورة أفضل االجتماعات  3247شباط/فرباير 

 املمثلني إىل أن هذا التغيري سيتطلب تعدياًل يف تواريخ االجتماع مفتوح العضوية القادم للجنة املمثلني الدائمني.
سوف يواصل النظر يف هذه املسألة يف ضوء املناقشات اليت دارت مجعية البيئة وأعلن الرئيس أن مكتب  -452

 .يف اللجنة
 32ب يف املسألة، وافقت اللجنة، يف جلستها السابعة، املعقودة بعد ظهر يوم وبعد أن نظر املكت -454

حزيران/يونيه، على مشروع قرار بشأن جدول األعمال املؤقت، وتاريخ ومكان الدورة الثانية جلمعية البيئة يقضي، 
مثلني الدائمني، ، وأن تقوم جلنة امل3247أيار/مايو  32إىل  32من مجلة أشياء، بعقد الدورة يف الفرتة من 

 بإعداد جدول أعمال الدورة. بالتشاور مع املكتب،

 مسائل أخرى -ثامناا 
 مل تنظر اللجنة يف أي مسائل أخرى. -453

 اعتماد التقرير - تاسعاا 
احملضر ، /يونيهحزيران 32املعقودة مساء اجلمعة السادسة العامة  تهايف جلس ،اعتمدت مجعية البيئة -452

، على أساس أن Add.1-2و UNEP/EA.1/CW/L.1 الوثيقتنييف  الوارداحملضر مشروع  إىل استناداً دورة ايل للاحل
 .باستكمال التقرير ووضعه يف صورته النهائية يف عمله، األمانةب ، مستعيناً عهد إىل املقرريُ 
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 المرفق الرابع

 مذكرة إعالمية من األمانة

الذي  3242-3247دة للبيئة لفرتة السنتني إن برنامج العمل وامليزانية املقرتحني لربنامج األمم املتح -4
مت وضعهما بالتشاور الوثيق  3241رفعته األمانة إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا األوىل يف حزيران/يونيه 

مع جلنة املمثلني الدائمني لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك جلستها مفتوحة العضوية اليت عقدت يف 
مليون دوالر من صندوق البيئة ومستوى دخل  385. ويشمل سيناريو ختطيط امليزانية توفري 3241ارس آذار/م

 مليون دوالر للفرتة املذكورة، مبا يف ذلك التمويل املتأيت من مرفق البيئة العاملية. 782إمجايل مقداره 

ن املسامهات لتحويل املوارد م على مسعى 3242-3247وتنطوي اسرتاتيجية التمويل للفرتة  -3
أدناه النمط الكلي للدخل. وبطلب من جلنة  خصصة لصندوق البيئة. ويشرح الشكلاملخصصة إىل املوارد غري امل

املمثلني الدائمني، قامت األمانة بإعداد سيناريو بديل يتضمن ميزانية خمفضة لصندوق البيئة. وينطوي سيناريو 
دوالر.  385ر مقارنة بسيناريو التخطيط األصلي البالغ مليون دوال 41امليزانية الثاين على خفض مقداره 

 اآلثار املرتتبة عن هذا السيناريو على برنامج العمل. 4ويشرح اجلدول 

 4اجلدول 
 توقعات الموارد حسب مكونات الميزانية 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 ميزانية 

3241-3245  
 امليزانية األصلية 

3247-3242  
 مليون دوالر(  385)اجملموع 

 امليزانية املنقحة
)اجملموع  3247-3242

 مليون دوالر( 324
 7 522 42 214 2 271 التوجيه التنفيذي واإلدارة -الف
 324 522 312 782 327 271 برنامج العمل -باء

 13 222 17 252 27 542 تغري املناخ  -4
 32 522 32 275 42 887 الكوارث والنزاعات -3
 12 222 13 812 27 824 النظم اإليكولوجية إدارة -2
 35 222 35 112 34 875 احلوكمة البيئية -1
 27 222 27 142 24 425 املواد الكيميائية والنفايات -5
 17 222 53 757 15 237 كفاءة استخدام املوارد -7
 47 222 47 178 47 278 البيئة قيد االستعراض -2

 41 222 41 222 43 522 احتياطي الربنامج صندوق -جيم
 47 222 47 725 45 243 دعم الربنامج -دال

 271 111 285 111 245 111 المجموع 

وفيما يلي األساس املنطقي يهذه التخفيضات: تشري بيانات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األخرية إىل  -2
امج الفرعية اخلاصة بتغري املناخ وإدارة إنه من املرجح تأمني احلصول على أموال إضافية من خارج امليزانية للرب 

النظام اإليكولوجي وكفاءة استخدام املوارد. وقد مت ختفيض االعتمادات لألموال املخصصة لتمويل هذه الربامج 
الفرعية من صندوق البيئة يف مستويات أعلى مقارنة بتلك املتعلقة بالربامج الفرعية األخرى نظرًا ألن التمويل 
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طي فيما يبدو أي قصور يف موارد صندوق البيئة. باإلضافة إىل ذلك، فإن ختفيضات امليزانية املخصص قد يغ
املخصصة يهذه الربامج من صندوق البيئة سوف تقرتن هبا زيادات مماثلة يف التمويل من خارج امليزانية مما يتيح 

لسيناريو يتوقف على موافقة ماحني مستوى مشاهباً من الطموح لكل واحد من هذه الربامج الفرعية. بيد أن هذا ا
  التمويل املعين للصناديق االستئمانية واملشاريع اليت جتري مواءمتها مع الفجوة التمويلية املعنية لصندوق البيئة.

وقد طلب املدير التنفيذي من األمانة أن حتقق حتسينات كبرية يف الكفاءة فيما يتعلق بعدد من  -1
يف املائة كل عام  2بب التضخم يتوقع أن ترتفع تكاليف املوظفني مبقدار . وبس3245اجملاالت حبلول عام 

مليون دوالر لتكاليف املوظفني  433خالل فرتة السنتني. ونظراً ألن برنامج البيئة حيافظ على حد أقصى مقداره 
يف  2فني بنسبة ، فإن هذا يعين ضمنياً زيادة يف إنتاجية املوظ3242-3243استناداً إىل تكاليف املوظفني لعام 

املائة لتأمني مكاسب الفعالية املطلوبة. وهناك جهود متواصلة تبذل لزيادة التمويل من خارج امليزانية للربامج 
 الفرعية املتأثرة بتخفيض املوارد املتأتية لصندوق البيئة. 

ني املزيد من وميكن كذلك ختفيض الدعم الربناجمي للتوجيه التنفيذي واإلدارة ودعم الربامج بغرض تأم -5
 مكاسب الكفاءة. غري أن التقديرات املنقحة لألمم املتحدة بشأن نظام اجلديد للتخطيط املركزي للموارد

مليون دوالر يف عام  1.2)أوموجا( تظهر ارتفاعًا كبريًا جدًا لتكاليف النظام بالنسبة لربنامج البيئة حبيث تبلغ 
كتب األمم املتحدة يف نريويب. ومن املتوقع أن تتواصل هذه مليون دوالر مل 4مبا يسجل تكلفة قدرها  3241

مع اإلدخال التدرجيي لتمديدات النظام املختلفة مما يقلل من  3242-3247التكاليف اإلضافية خالل الفرتة 
 فرص الوفورات املباشرة اإلضافية يف هذا البند من بنود امليزانية. 

، أي عند 3245- 3241مستواه يف فرتة السنتني الصندوق يف  احتياطيوسوف يتم اإلبقاء على  -7
 مليون دوالر إلدماج وظائف برنامج البيئة يف املقر يف نريويب.  4.5مليون دوالر ويشمل ذلك توفري مبلغ  41

وباختصار، فإن توقعات امليزانية هذه تتماشى مع اجتاهات التمويل اليت الحظتها أمانة برنامج البيئة  -2
- 3247االفرتاض املذكور أعاله، فإن التوقعات متكِّن برنامج البيئة من تنفيذ برنامج عمل  داً إىلامؤخراً. واستن

من الوثيقة اخلتامية  88على النحو الذي أجازته دوله األعضاء تنفيذًا كامالً، مبا يف ذلك تنفيذ الفقرة  3242
ويشمل ذلك الفقرة الفرعية املتعلقة بإدماج  ،’’املستقبل الذي نصبو إليه‘‘ ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

 وظائف برنامج البيئة يف املقر وتقوية املكاتب اإلقليمية. 

ويفرتض سيناريو امليزانية املخفضة أن يقرتح األمني العام فيما يتعلق بامليزانية العادية سوف يتضمن   -8
نية اليت أوصت هبا اللجنة االستشارية لشؤون تكلفة استكمال تعزيز املكاتب اإلقليمية، متاشيًا مع املرحلة الثا

اإلدارة وامليزانية، إىل جانب املوارد املطلوبة لتقدمي اخلدمات للهيئات اإلدارية. وسوف يقتضي ذلك استعراضًا 
مسبقًا من األمانة على النحو الذي أوصت به اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية كما سيتوقف على ما 

. 3245اللجنة االستشارية وعلى استعراض اللجنة اخلامسة وموافقة اجلمعية العامة يف هناية عام أوصت به 
وسوف يؤثر أي تغري توافق عليه اجلمعية العامة فيما يتعلق مبوارد امليزانية العادية لألمم املتحدة على برجمة 

فر للمشاركني يف الدورة الثانية صندوق البيئة من حيث عدد املوظفني واجلوانب األخرى، مثل تكاليف الس
  .3247جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف عام 

والشكل أدناه منط الدخل على مدى السنوات األخرية، ويتجلى من هذا اجلدول  3ويوضح اجلدول  -7
وق أن هناك تعزيزًا تدرجييًا للقاعدة املالية لربنامج البيئة مبا يف ذلك املسامهات املتعددة السنوات للصند

  االستئماين.
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  3اجلدول 
 ، الميزانية المعتمدة، والميزانية المقترحةالمقدمالدخل 

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة( 
  

 املقدمالدخل الفعلي 
 امليزانية املتوقعة

 املقرتحة املعتمدة 
  3242  3247  3245  3241  3242  3243  3244  3242  3227  3228 السنة 

EF 74  87  83 82 23  82  442  425  427  427  
XB 434  442  412  438 418  311  424  424  421  422  

GEF 75  57  57 27  52  28  52  52  57  57  
RB 8  2  8 8  7  8  42  42   حيدد

 الحقاً 
حيدد 
 الحقاً 

حيدد   242  385  142  383  377  387  375  385 اجملموع 
 الحقاً 

حيدد 
 حقاً ال

  223  377  372  378  123  322  372  328  358  332 من ( اجملموع )أقل

 والميزانية المقترحة  المقدمالدخل الفعلي 
 دوالرات الواليات املتحدة(اليني )مب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة وبالتايل ينبغي حتديدها. ، غري مدرجة يف إمجايل امليزانية املتوقع3242و 3247: توقعات امليزانية العادية للعامني مالحظة
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