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جمعية األمم المتحدة للبيئة 
برنامج األمم المتحدة لالتابعة 
 للبيئة

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/رأيا 37-32نريكيب، 

 إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة -2/22

 إف مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
كادلسامهات  االستئمانية الصناديقبإدارة  ادلتعلق تقرير ادلدير التنفيذم كقد نظرت يف

 (1)ادلخصصة،
االتفاقات اليت يقـو إىل أنو كفقان للنظاـ ادلايل كالقواعد ادلالية لألمم ادلتحدة ف تشري -1

برنامج البيئة مبهاـ األمانة ذلا جيب أف تستند إىل مبدأ اسًتداد التكاليف حني يتعلق األمر بالتكاليف 
 اإلدارية؛

 أوالً )أ(
 المتعددةستئمانية االصناديق إدارة ال

ديق إدارة الصناأف يعد تقريران يربز فيو التحديات اليت تواجو إىل ادلدير التنفيذم  طلبت -3
اليت ميكن اختاذىا للتقليل من العبء اإلدارم لتعهد ىذه  ، كأف يقًتح اخلطواتاالستئمانية ادلتعددة

 الصناديق االستئمانية؛
 أواًل )ب(

 الصناديق االستئمانية التي تدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة
 لقي ادلدير التنفيذم طلبات، رىنان بتالتالية االستئمانيةمتديد الصناديق  على توافق -2

 :السلطات ادلختصةللقياـ بذلك من 

                                                      
(1  )UNEP/EA.2/17/Rev.1. 
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 عامةالستئمانية االصناديق ال -ألف 
الصندكؽ االستئماين العاـ بشأف ادلؤمتر الوزارم األفريقي ادلعين بالبيئة الذم ُمدِّد حىت  - AML )أ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو 

 عاـ دعم أنشطة مركز كشبكة تكنولوجيا ادلناخ، الذم أنشئ يفالصندكؽ االستئماين ل - CLL )ب(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21بتاريخ انتهاء يف  3212

 الصندكؽ االستئماين العاـ بشأف رللس الوزراء األفريقي ادلعين بادلياه، الذم ُمدِّد حىت - CWL )ج(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو

 الزئبق كمرّكباتو، الذم ُمدِّد حىتيف رلاؿ نشطة األدعم لاالستئماين العاـ الصندكؽ  - MCL (د)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو

التحالف ادلعين بادلناخ كاذلواء النقي للحد من لدعم أنشطة  الصندكؽ االستئماين - SLP )ق(
 ؛3233ط/فرباير شبا 16 هناية يـو ُمدِّد حىت، الذم ملوثات ادلناخ القصرية العمر

الصندكؽ االستئماين العاـ بشأف برنامج البداية السريعة للنهج االسًتاتيجي لإلدارة  - SML (ك)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الدكلية للمواد الكيميائية، الذم ُمدِّد حىت

ية/مكتب برنامج ادلياه الصندكؽ االستئماين العاـ لتوفري الدعم لنظاـ رصد البيئة العادل - WPL (ز)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو كالًتكيج ألنشطتو، الذم ُمدِّد حىت

 ستئمانية للتعاو  التننياالصناديق ال -باء 
الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين ألغراض أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  - AFB (أ)

كانوف   21 يـو طراؼ لجملس صندكؽ التكيفف، الذم ُمدِّد إىل هنايةباعتباره كيانان منفِّذان متعّدد األ
 ؛3219األكؿ/ديسمرب 

الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين لتنفيذ االتفاؽ مع بلجيكا )مموَّؿ من حكومة  - BPL (ب)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو بلجيكا(، الذم ُمدِّد حىت

االتفاقية اإلطارية بشأف التعاكف اين للتعاكف التقين لتنفيذ الصندكؽ االستئم - CFL )ج(
  21هناية يـو الذم ُمدِّد حىت االسًتاتيجي بني كزارة محاية البيئة يف الصني كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، 

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب 
جية لألنشطة العالجية الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسًتاتي - CIL (د)

كانوف   21 هناية يـو عقب حادثة ادلخّلفات السامة يف أبيدجاف، كوت ديفوار، الذم ُمدِّد حىت
 ؛3219األكؿ/ديسمرب 

األطراؼ  ادلتعّدد يرلندمالبيئة اآلالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين اخلاص بصندكؽ  - IAL )ق(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد حىت ،(يرلنداآأفريقيا )ممّوؿ من حكومة  ةدلساعد

للمشاريع ذات األكلوية لتحسني البيئة يف مجهورية  الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين  - IEL )ك(
كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد حىتكوريا الدميقراطية الشعبية )مموؿ من مجهورية كوريا(، 

 ؛3219
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الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين للمساعدة يف تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد  - IPL (ز)
كانوف   21 هناية يـو ادلستنفدة لطبقة األكزكف يف البلداف النامية )مموَّؿ من حكومة السويد(، الذم ُمدِّد حىت

 ؛3219األكؿ/ديسمرب 
بشأف تنفيذ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لصندكؽ الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين  - MDL (ح)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو إجناز األىداؼ اإلمنائية لأللفية، الذم ُمدِّد حىت
الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين لتعزيز الطاقة ادلتجّددة يف منطقة البحر األبيض  - REL (ط)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو (، الذم ُمدِّد حىتادلتوسط )ادلمّوؿ من حكومة إيطاليا
الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين لتنفيذ االتفاؽ ادلعقود مع السويد، الذم ُمدِّد  - SEL (م)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو حىت
ارم بني إسبانيا كبرنامج الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين بشأف تنفيذ االتفاؽ اإلط - SFL (ؾ)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو األمم ادلتحدة للبيئة، الذم ُمّدد حىت
الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين دلساعدة البلداف النامية يف اختاذ إجراءات حلماية  - VML (ؿ)

 هناية يـو حكومة فنلندا(، الذم ُمدِّد حىتموَّؿ من ادلطبقة األكزكف مبوجب اتفاقية فيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ )
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21

إغالؽ الصناديق االستئمانية التالية، رىنان باستكماؿ أنشطتها كالوفاء  تالحظ كتوافق على - 4
 جبميع التبعات كااللتزامات ادلالية ادلًتتبة عليها:

 ستئمانية للتعاو  التننياالصناديق ال - جيم
الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العادلي حلماية  - GNL (أ)

 ؛لربية )مموَّؿ من حكومة ىولندا(البيئة البحرية من األنشطة ا
ادلنظمة )مموَّؿ من لتوفري موظفني فنيني مبتدئني الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقين  - TOL )ب(

 ؛(الدكلية للفرانكفونية
 نياً ثا

 الصناديق االستئمانية التي تدعم برامج البحار اإلقليمية
 واالتفاقيات والبروتوكوالت والصناديق الخاصة

الصناديق االستئمانية التالية منذ الدكرة األكىل جلمعية األمم إنشاء  تالحظ كتوافق على -5
 ادلتحدة للبيئة:

 يف أنشئالذم سية لربكتوكوؿ ناغويا، دليزانية الربنامج األساالصندكؽ االستئماين  - BBL (أ)
 ؛3217كانوف األكؿ/ديسمرب   21بتاريخ انتهاء يف  3214

الصندكؽ االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم  - BXL (ب)
 ؛3217كانوف األكؿ/ديسمرب   21بتاريخ انتهاء يف  3214 يف أنشئالذم ؛ األنشطة ادلوافق عليها

 طلبات للقياـ بذلك من بعد تلقي التالية  االستئمانيةمتديد الصناديق لى ع توافق - 6
 :السلطات ادلختصة
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للمسامهات الطوعية ادلتعلقة باتفاقية حفظ الطيور الصندكؽ االستئماين العاـ  - AVL )أ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو الذم ُمدِّد حىت ادلائية األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية ادلهاجرة، 

التفاقية الطيور ادلائية األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية، الصندكؽ االستئماين العاـ  - AWL )ب(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو الذم ُمدِّد حىت 

يف حبر البلطيق كمشاؿ شرؽ فظ احلوتيات الصيرية حلالصندكؽ االستئماين العاـ  - BAL )ج(
كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو الذم ُمدِّد حىت ، احمليط األطلسي كالبحر اآليرلندم كحبر الشماؿ

 ؛3219
الذم ُمدِّد حىت دليزانية الربنامج األساسية لربكتوكوؿ ناغويا، الصندكؽ االستئماين  - BBL (د)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو 

التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  الصندكؽ االستئماين - BCL )ق(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو الذم ُمدِّد حىت كالتخلص منها عرب احلدكد، 

دلساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة للمساعدة الصندكؽ االستئماين  - BDL (ك)
الذم ُمدِّد تفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد، التقنية لتنفيذ ا

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو حىت 
الصندكؽ االستئماين العاـ للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة ادلواَفق  - BEL (ز)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو دِّد حىتعليها مبوجب اتفاقية التنوفع البيولوجي، الذم مُ 
الصندكؽ االستئماين العاـ دليزانية الربامج األساسية لربكتوكوؿ السالمة اإلحيائية،  - BGL (ح)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد حىت
افية لدعم الصندكؽ االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلض - BHL (ط)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو األنشطة ادلعتمدة لربكتوكوؿ السالمة اإلحيائية، الذم ُمدِّد حىت
هناية  الصندكؽ االستئماين العاـ التفاؽ حفظ اخلفاش األكركيب، الذم ُمدِّد إىل - BTL (م)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 يـو
الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم الصندكؽ االستئماين  - BXL (ؾ)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد إىل، األنشطة ادلوافق عليها
 هناية يـو الصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية التنوفع البيولوجي، الذم ُمدِّد حىت - BYL )ؿ(

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21
ؽ االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية ادلتعّلقة حبماية منطقة الصندك  - CAP (ـ)

كانوف   21 هناية يـو جباؿ الكاربات كتنميتها ادلستدامة كالربكتوكوالت ادلتعّلقة هبا، الذم ُمدِّد حىت
 ؛3219األكؿ/ديسمرب 

يئة يف منطقة البحر الصندكؽ االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج الب - CRL (ف)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الكارييب، الذم ُمدِّد حىت
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التفاقية التجارة الدكلية بأنواع احليوانات كالنباتات الربية  الصندكؽ االستئماين - CTL (س)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد حىتادلهددة باالنقراض، 

هناية  صندكؽ االستئماين للبحار اإلقليمية دلنطقة شرؽ أفريقيا، الذم ُمدِّد حىتال - EAL (ع)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 يـو

الصندكؽ االستئماين للبحار اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل حلماية كتنمية البيئة  - ESL )ؼ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 يـوهناية  البحرية كادلناطق الساحلية لبحار شرؽ آسيا، الذم ُمدِّد حىت

الصندكؽ االستئماين حلماية البحر األبيض ادلتوسط من التلّوث، الذم ُمدِّد حىت  - MEL (ص)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21هناية يـو 
الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف،  - MPL (ؽ)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو الذم ُمدِّد حىت
الصندكؽ االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة، الذم مدد  - MSL (ر)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو حىت
الصندكؽ االستئماين العاـ للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع  - MVL (ش)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو ادلهاجرة، الذم ُمدِّد حىت احليوانات الربية
الصندكؽ االستئماين العاـ حلماية كإدارة كتنمية البيئة الساحلية كالبحرية دلنطقة  - PNL (ت)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو مشاؿ غرب احمليط اذلادئ كمواردىا، الذم ُمدِّد حىت
تطبيق إجراء ادلتعلقة بؽ االستئماين العاـ للميزانية التشييلية التفاقية ركترداـ الصندك  - ROL (ث)
سبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية، الذم ػُ ادلوافقة ادل
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو ُمدِّد حىت
سبقة ػُ تطبيق إجراء ادلوافقة ادلب ادلتعلقةاخلاص التفاقية ركترداـ  الصندكؽ االستئماين - RVL (خ)

هناية  عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معّينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية، الذم ُمدِّد حىت
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 يـو

حظة ادلنهجية ادلتعلقة الصندكؽ االستئماين العاـ لتمويل أنشطة البحث كادلال - SOL (ذ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو باتفاقية فيينا، الذم ُمدِّد حىت

الصندكؽ االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاىم ادلعنية باحلفاظ على أمساؾ  - SMU (ض)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو القرش ادلهاجرة، الذم ُمدِّد حىت

الصندكؽ االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة الجمتمعات األصلية كاحمللية يف عمل  - VBL (غ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو اتفاقية التنوفع البيولوجي، الذم ُمدِّد حىت

 هناية يـو الصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األكزكف، الذم ُمدِّد حىت - VCL (ظ)
 ؛3219وف األكؿ/ديسمرب كان  21

الصندكؽ االستئماين حلماية كتنمية البيئة البحرية كادلناطق الساحلية يف منطقيت  - WAL (أأ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسمرب   21 هناية يـو غريب ككسط أفريقيا، الذم ُمدِّد حىت
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ـ بذلك من طلبات للقيابعد تلقي الصناديق االستئمانية التالية  تالحظ كتوافق على دمج - 7
 (3)السلطات ادلختصة:

الصندكؽ االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة  - BIL )أ(
األطراؼ، كال سيما أقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصيرية النامية من بينها كاألطراؼ اليت متر اقتصاداهتا 

 ؛()بركتوكوؿ السالمة األحيائية يةمبرحلة انتقال
الصندكؽ االستئماين العاـ للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراؼ يف عملية  - BZL ب()

 اتفاقية التنوفع البيولوجي؛

 على متديد الصندكؽ االستئماين ادلندمج الذم تعاد تسميتو على النحو التايل: توافق
8 - BZL - ية يف اجتماعات الصندكؽ االستئماين لتيسري مشاركة األطراؼ من البلداف النام

مؤمتر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي، كال سيما األطراؼ من أقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصيرية 
كانوف األكؿ/ديسمرب   21، ك ميدد حىت هناية يـو يةالنامية، ككذلك األطراؼ اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

3219. 

 اجللسة العامة السادسة
 3216ر/مايو أيا 37

_________ 

                                                      
 .مؤمتر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجيالذم اعتمده  13/23من ادلقرر  35ك 34 نيمع الفقرت ادلقررىذا  يتوافق(  3)


