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 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 37-32نريويب، 

العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يقدم  -2/81
 لها خدمات األمانة

 إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
، وكذلك قرارىا 37/12و 13/2-اود. 13/1- إ ود. 36/9إىل مقررات رللس اإلدارة  إذ تشري

، الذي طُلب فيو إىل ادلدير التنفيذي إعداد تقارير عن العالقة بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالتفاقات 1/13
 ،البيئية ادلتعددة األطراف اليت يوفر ذلا الربنامج خدمات األمانة

االتفاقات البيئية ادلتعددة كل اتفاق من بالنظر إىل أن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة و أنو ب تقروإذ 
فإن من ادلفيد ، وىيئات لصنع القرارات وإجراءات خاصة هبا، قانونياً  األطراف لديها ىياكل إدارية مستقلة

تحدة للبيئة ومقررات  للحكومات أن تتأكد من أن عمليات صنع سياساهتا ادلتعلقة بقرارات مجعية األمم ادل
 ؛داعمة لبعضها البعضذات الصلة، وكذلك تنفيذ ىذه القرارات وادلقررات، االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف 

أن ىناك أحكام زلددة واردة يف كل اتفاق من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف تنص  وإذ تالحظ
ادلسندة إىل اذليئات اإلدارية واألمانات ذات الصلة من أجل تنفيذ على ادلهام الرئيسية والصالحيات وادلسؤوليات 

 ،االتفاقات
تطلب إىل ادلدير  أناالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف و عندما تقرر ىيئات إدارة أن وإذ تالحظ أيضاً 

خاضعًة  ة األطرافالبيئية ادلتعددات أمانات االتفاق ا تقبل أن تصب أن يوفر خدمات األمانة ذلا فإهنالتنفيذي 
للنظام اإلداري وادلايل والقواعد اإلدارية وادلالية لألمم ادلتحدة على النحو الذي تنطبق بو على برنامج األمم 

 ،ادلتحدة للبيئة ووفق ما تنص عليو القواعد ادلالية لالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف
 األطراف خدمات األمانة التفاق بيئي متعددأنو عند تكليف ادلدير التنفيذي بتوفري تشري إىل وإذ 

ترتيبات  اختاذأيضاً احلصول على موافقة رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على  يطلب ادلدير التنفيذي فإن
مالئمة لالضطالع مبهام األمانة وإنشاء أو دتديد الصناديق االستئمانية لتلك االتفاقات البيئية ادلتعددة 

 ،األطراف
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لعديد مع التقدير أن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يوفر حاليًا أو سيوفر خدمات األمانة ل ذ تالحظوإ
االتفاقات البيئية ’’ يشار إليها فيما بعد بــــو التفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ادلدرجة يف مرفق ىذا القرار )من ا

 ،‘‘(لبيئةبرنامج األمم ادلتحدة ل اليت يديرىاادلتعددة األطراف 
، الذي يشري إىل أن االتفاقيات اليت يضطلع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 1/16 اقرارىتشري إىل وإذ 
جيب أن تستند إىل مبدأ اسرتداد التكاليف عندما يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية، مبا  لصاحلها بوظائف األمانة

 يتماشى مع النظام ادلايل والقواعد ادلالية لألمم ادلتحدة،
تقرير ادلدير التنفيذي عن العالقة بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية  تالحظوإذ 

وأعمال فرقة العمل، الذي يستند إىل التعاون الوثيق بني االتفاقات  )1(الربنامج يرىااليت يدادلتعددة األطراف 
 ،برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف إعداد توصياهتا اليت يديرىاالبيئية ادلتعددة األطراف 

باخلطوات اليت اختذىا ادلدير التنفيذي لزيادة فعالية الرتتيبات اإلدارية وتقدمي اخلدمات،  رحبت
والتعاضد بني برامج العمل بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف اليت يقدم ذلا 

 ،األمانة، مبا يف ذلك اختاذ خطوات لتنفيذ توصيات فريق العملخدمات 
 ألف

 اإلطار المؤسسي والمساءلة
ضع، بالتشاور مع أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف أن ي إىل ادلدير التنفيذي طلبت -1
مشروع منوذج مرن خليارات تقدمي خدمات األمانة يف شكل مناسب، ا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، اليت يديرى

التفاقات لمثل مذكرة تفاىم بني ادلدير التنفيذي ومؤدترات األطراف أو اذليئات اإلدارية األخرى ذات الصلة 
 نظر فيو؛كي تالبيئية ادلتعددة األطراف اليت يديرىا الربنامج، ل

إرساء عمليات تفويض السلطة إىل رؤساء  عند ،على أن حيافظ ادلدير التنفيذي شجعت -3
 يف ذلك أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف، على ادلرونة الالزمة على أساس كل حالة على حدة، مبا

 عكس حجم أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف؛
 باء

 اإلطار اإلداري والمالي
التفاقات البيئية ادلتعددة األطراف اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة اىيئات إدارة  تدعو -2

 لتنفيذ العملي دلذكرات التفاىمل واجهها نتيجةً تأي حتديات إدارية أو مالية على طلع ادلدير التنفيذي تأن إىل 
 ؛اخلاصة هبا

ىيئات إدارة االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة  أيضاً  دعوت -4
 ؛فيها وإدارة ادلوارد البشرية تهايزانيفيما بينها ادلمارسات اجليدة فيما يتعلق مبأن تتقاسم للبيئة إىل 

التربعات  مج علىتنازل عن تكاليف دعم الرباي أنإىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  طلبت -5
من تكاليف دعم الربامج  نيادلوظفني اإلداريني ادلمولمن جانب شاركة ادللتكاليف ادلشاركة عندما يتم ترتيب 

 على ادليزانية التشغيلية؛

                                                      
(1)  UNEP/E.A.2/11. 
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يئات إدارة االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذلمعلومات إىل ادلدير التنفيذي أن يعد تطلب  -6
 التشغيلية؛ ااحملاسبية الدولية للقطاع العام على ميزانياهتادلعايري تطبيق آثار  عن

 جيم
 التعاضد بين برامج العمل

ىيئات إدارة االتفاقات البيئية ادلتعددة  بناًء على دعوة من، أن يعزز إىل ادلدير التنفيذي طلبت -7
بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  األطراف اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، برامج العمل ادلتداعمة
وتوفري معلومات علمية ذات  3222واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف يف إطار خطة التنمية ادلستدامة لعام 

 ؛اصلة بعمله
 دال

 الخطوات المقبلة
ىذه ادلسائل بطريقة مفتوحة  على صعيدإىل ادلدير التنفيذي أن يواصل جهوده  طلبت -8

 ربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.التابعة لعن التقدم احملرز إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  اً تقرير  يقدموأن وشفافة، 
 المرفق
باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حاليًا  قائمة

 خدمات األمانة أو التي توجد فيما يخصها مقررات في هذا الشأن قيد التطبيق
 االتفاقات التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حالياً خدمات األمانة

 الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعّرضة لالنقراض اتفاقية االجتار -1
 اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة واالتفاقات ادلرتبطة هبا -3
 وبروتوكوالهتا اتفاقية التنوع البيولوجي -2
 التابع ذلا لطبقة األوزوناتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنِفدة  -4
 اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالنفايات  قلالتحكم يف نشأن اتفاقية بازل ب -5
اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا ضمن  -6

 أفريقيا
فقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة اتفاقية روتردام ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوا -7

 خطرة متداولة يف التجارة الدولية
 اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة -8
 وبروتوكوالهتا اتفاقية محاية البيئة البحرية وادلناطق الساحلية للبحر األبيض ادلتوسط )اتفاقية برشلونة( -9
 وبروتوكوالهتا اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية دلنطقة البحر الكارييب الكربى )اتفاقية كارتاخينا( -12
 وبروتوكوالهتااتفاقية محاية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لغرب احمليط اذلندي )اتفاقية نريويب(  -11
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)اتفاقية أبيدجان(  والساحلية دلنطقة غرب ووسط أفريقيا اتفاقية التعاون يف محاية وتنمية البيئة البحرية -13
 وبروتوكوالهتا

 االتفاقية االطارية بشأن محاية منطقة الكاربات وتنميتها ادلستدامة -12
التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حاليًا خدمات األمانة المؤقتة ووافقت جمعية األمم  االتفاقات

 المتحدة للبيئة على أن توفر لها خدمات األمانة الدائمة
          االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )اتفاقية طهران(  -14

 لها برنامج األمم المتحدة للبيئة خدمات األمانة عند بدء نفاذها االتفاقات التي تنص على أن يوفر
 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق -15

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  37

_________ 


