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 القرارات
 الوثيقة الوزارية الختامية للدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم - 0/0

 المتحدة للبيئة
 ،ة األمم املتحدة للبيئةمجعيإن 

 :الوثيقة الوزارية اخلتامية التاليةتعتمد 
 الوثيقة الوزارية الختامية للدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج  إن وزرا  البيئة ورؤسا  الوفود اجملتمعني  ي الدورة األوىل جلمعية
 :2114يزيران/يونيه  27و 26األمم املتحدة للبيئة  ي نريويب يومي 

، والذي 1972كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل قرار اجلمعية العامة  يرشريون
، وإىل إعالن 2111أيار/مايو  31خ أُنرشئ مبوجبه برنامج األمم املتحدة للبيئة، وإىل إعالن ماملو الوزاري املؤر 

برشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئة، والذي أعلن أن برنامج األمم املتحدة للبيئة  1997نريويب لعام 
تماسك للُبعد هو السلطة القيادية  ي جمال البيئة العاملية، اليت تضع الربنامج البيئي وترشجع التنفيذ املتكامل وامل

لتنمية املستدامة داخل منظومة األمم املتحدة، باعتبارها النصري الرمسي للبيئة العاملية، على النحو الذي البيئي  ي ا
 ؛2111عززه إعالن نوسادوا املؤرخ شباط/فرباير 

، 1972من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البرشرية  ي استكهومل عام  إىل أنه اعتبارا   يرشريون أيضا  
، واعتماد جدول أعمال القرن 1992األمم املتحدة للبيئة والتنمية  ي ريو دي جانريو، الربازيل عام ومرورا  مبؤمتر 

، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية 2112، واعتماد خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة عام 21
تزايد ألمهية البيئة  ي سياق التنمية ، توصلنا إىل فهم م2112عام  ي ريو دي جانريو ( 21املستدامة )ريو+

 املستدامة، وعززنا مؤسساتنا، والتزمنا بالعمل؛
املستقبل الذي نصبو ’’بعنوان  21تأكيد التزامنا بالتنفيذ الكامل للوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+ نعيد

املستقبل ’’ا  جيم من وثيقة ندعو إىل تنفيذ الفر  رابعو ومجيع مبادئ إعالن ريو برشأن البيئة والتنمية،  (1)‘‘إليه
عن تعزيز برنامج األمم املتحدة  22الركيزة البيئية  ي سياق التنمية املستدامة، والفقرة ، املتعلقة ب‘‘الذي نصبو إليه

 للبيئة ورفع كفا ته؛
 ، مع وضع ما تقدم  ي االعتبار، األمهية التارخيية لعقد الدورة العاملية األوىل هلذا احملفل الدويلنؤكد

وهيئة صنع القرار، من أجل التصدي للتحديات البيئية العاملية وتوفري توجيه سياسي شامل  ي إطار منظومة 
األمم املتحدة، مع االعرتاف بالدور األساسي جلمعية األمم املتحدة للبيئة  ي ترشجيع التنفيذ املتكامل واملتماسك 

 لفرص وتقدمي احللول من جدول األعمال البيئي العاملي؛للُبعد البيئي للتنمية املستدامة، وقدرته على حتديد ا
 اجملتمع الدويل، ونؤكد التزامنا مبا يلي: نطالب

ضمان اإلدماج الكامل للُبعد البيئي على نطاق جدول األعمال الدويل، مع االعرتاف بأن  )أ(
 ية املستدامة؛، وعنصر متكني رئيسي من أجل جدول أعمال التنمالبيئة الصحية تعد مطلبا  أساسيا  

                                                      
 .، املرفق66/222العامة  قرار اجلمعية (1)
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تدرج بالكامل  2115حتقيق خطة طموية عاملية وقابلة للتنفيذ وواقعية للتنمية فيما بعد عام  )ب(
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة بطريقة متماسكة وجامعة وشاملة ومتوازنة، مبا  ي ذلك 

دف القضا  على الفقر، واماية البيئة، وترشجيع التنمية أهداف شاملة وعملية املنحى للتنمية املستدامة هب
 االجتماعية واالقتصادية الرشاملة بطريقة تتوا م مع الطبيعة؛

اإلسرا  ببذل ودعم اجلهود لترشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا  ي ذلك عن  )ج(
باإلجرا ات، مع دعم برنامج األمم املتحدة واإلسرا  املوارد وأمناط العيش املستدامة،  طريق كفا ة استخدام

للبيئة، لتنفيذ إطار السنوات العرشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة باعتباره أداة للعمل من 
 أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا  ي ذلك الفر  اخلاص بوسائل التنفيذ؛

غري املرشرو  باألييا  الربية  االجتارون الدويل ملكافحة تعزيز اإلجرا ات وحتسني التعا )د(
تسهم  ي تدمري النظم اإليكولوجية وسبل  ومنتجاهتا، وهو أمر له تأثريات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرية، 

 ؛كسب العيش  ي املناطق الريفية وتزعز  اإلدارة اجليدة وسيادة القانون وهتدد األمن القومي
البلدان،  متثل أزمة مستمرة تؤثر على مجيعت عاجلة جملاهبة آثار تغري املناخ، واليت اختاذ إجرا ا )ه(

وتزعز  قدراهتا، خصوصا  البلدان النامية، لتحقيق التنمية املستدامة وهو أمر يتطلب التعاون من جانب مجيع 
 ؛املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية برشأن تغريالبلدان، وفقا  ألهداف ومبادئ وأيكام 

 ي شكل بروتوكول،  2115 ي عام وثيقة ختامية طموية عتماد مواصلة العمل باجتاه ا )و(
وصكك قانوين آخر أو وثيقة ختامية متفق عليها تتمتع بالقوة القانونية  ي إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

 املعزز؛ ملنهاج ديربان للعملبرشأن تغري املناخ، تسري على كل األطراف وفقا  
ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وااللتزامات البيئية الدولية واإلقليمية  )ز(

جيابية  ي التنمية إلاألخرى بطريقة فعالة ومنسقة مع تعزيز أوجه التآزر فيما بينها، واالعرتاف مبسامهتها ا
 املستدامة؛

دي لفقدان التنو  البيولوجي، ومكافحة التصحر، تعزيز اجلهود املبذولة من أجل التص ح()
ئية القائمة وضمان قدرة النظم واجلفاف، وتدهور األراضي، مبا  ي ذلك عن طريق تنفيذ االتفاقات البي

 يكولوجية على الصمود ومواصلة تقدمي خدماهتا؛اإل

ة اليت تواجه تعزيز وترشجيع إقامة شراكات يقيقية ودائمة من أجل التصدي للتحديات البيئي )ط(
 ي املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية  ة اليت ستجرىناقرشمع التطلع إىل املالدول اجلزرية الصغرية النامية، 

 ؛2114الصغرية النامية املقرر عقده  ي ساموا  ي أيلول/سبتمرب 
، هتا األوىلدة للبيئة  ي دور هتا مجعية األمم املتحاليت اعتمدالقرارات املسائل اليت عاجلتها أمهية  نؤكد

وندعو اجملتمع الدويل إىل املرشاركة  ي اجلهود املبذولة، مبا  ي ذلك تلك اليت بذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
 لتنفيذ النتائج؛

بثرا  النقاش الذي جرى على هامش الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة، ومسامهات  نريب
ية، واجملتمع املدين، واخلربا   ي تختلف احملافل اما ساهم  ي فهمنا للتحديات والفرص اليت األوساط األكادمي

تواجهنا، مبا  ي ذلك فيما يتعلق بسيادة القانون عن البيئة، والعالقة بني اجلنسني، والرشباب، ودور املرشرعني، 
 ، ونوصي مبواصلة هذه املمارسة؛ويل االقتصاد األخضرومت
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رنامج األمم املتحدة للبيئة  ي تيسري املفاوضات احلكومية الدولية برشأن االتفاقات على دور ب نثين
البيئية املتعددة األطراف، مبا  ي ذلك اعتماد اتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق، ونؤكد أمهية املسامهة اإلجيابية لإلدارة 

 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ي حتقيق التنمية املستدامة؛
يكتسب أمهية رئيسية  ي تقرير السياسات األكثر  اتم والسياسو بأن التواصل املعزز بني العل عرتفن

فعالية وكفا ة برشأن التنمية املستدامة على مجيع املستويات، ونؤكد دور برنامج األمم املتحدة للبيئة  ي توفري 
ية من أجل صانعي القرار، مبا  ي ذلك معارف ومعلومات مرتابطة وقائمة على األدلة برشأن يالة البيئة العامل

 ؛2115إعداد جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 
، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، املعين بالتنمية املستدامة املنتدى السياسي الرفيع املستوى نطالب

وتوصيل رسائلها بغية حتقيق واجلمعية العامة، كل  ي يدود واليته، بإيال  االعتبار املالئم هلذه الوثيقة اخلتامية، 
 تكامل متوازن لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  ي عمل األمم املتحدة ودوهلا األعضا .

 تعديالت على النظام الداخلي - 0/7
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

 :التعديالت التالية على النظام الداخلي تعتمد
 املعدلة تقرأ كما يلي: 2املادة  - 1

 ي تاريخ حتدده  3تعقد كل دورة عادية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، مع مراعاة أيكام املادة  - 1
ن اجمللس االقتصادي واالجتماعي مجعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا السابقة على حنو، إذا أمكن، ميك  

 لسنة.واجلمعية العامة من النظر  ي تقرير مجعية األمم املتحدة للبيئة  ي نفس ا
ة لدورة مجعية األمم املتحدة للبيئة فإنه يتعني األخذ  ي نيعند حتديد التاريخ  ي سنة مع - 2

االعتبار تواريخ اجتماعات اهليئات األخرى ذات الصلة، مبا  ي ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين 
 بالتنمية املستدامة.

 املعدلة تقرأ كما يلي: 7املادة  - 2
دير التنفيذي بإبال  تاريخ اجللسة األوىل لكل دورة إىل مجيع الدول األعضا   ي األمم يقوم امل

املتحدة أو األعضا  بالوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورؤسا  األجهزة الفرعية جلمعية األمم 
كون اجلمعية  ي دورة انعقاد، ورئيس املتحدة للبيئة، يسبما يقتضي األمر، وكذلك رئيس اجلمعية العامة يني ت

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واهليئات املالئمة باألمم 
أدناه واملنظمات غري احلكومية وأصحاب  62املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املرشار إليها  ي املادة 

 أدناه. ويرسل هذا اإلخطار: 69املرشار إليهم  ي املادة ي الصلة ذو املصلحة اآلخرين 
  ي يالة الدورة العادية، قبل موعد عقدها بأثنني وأربعني يوما  على األقل؛ )أ(

أعاله بأربعة عرشر يوما  على  6 ي يالة الدورة االستثنائية، قبل التاريخ احملدد طبقا  للمادة  )ب(
 األقل.
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 ‘‘.مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة’’تصبح ‘‘ أعضا  املكتب’’ا : عنوان الفر  رابع - 3
 ‘‘.مثانية نواب للرئيس’’تصبح ‘‘ ثالثة نواب للرئيس’’ 12، املادة 1الفقرة  - 4

 بالفقرة التالية: 12من املادة  2تستبدل الفقرة 
ن مجيع املناطق اخلمسة عند انتخاب أعضا  املكتب يتعني على مجعية األمم املتحدة للبيئة أن تتأكد بأ

 امثلة بعضوين  ي مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة.
 ، كما يلي:19وقبل املادة  12مادة جديدة، تدرج بعد املادة  - 5

 استبدال عضو من أعضاء المكتب
، أثنا  دورة مجعية األمم املتحدة للبيئة جيوز للجمعية أن ختتار عضوا  بديال  إذا كان العضو املعين - 1

باستثنا  الرئيس، غري قادر على القيام بوظائفه أو وظائفها بصورة دائمة بنا  على تعيني من جانب دولة أو 
 جمموعة إقليمية عضو ينتمي إليها العضو املعين.

خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات، إذا استقال عضو املكتب أو أصبح غري قادرا  على أدا   - 2
ضو أو اجملموعة اإلقليمية اليت ينتمي إليها العضو املعين بديال  له للفرتة املتبقية من مدة وظائفه، ترشح الدولة الع

خدمته. وخُيطر املدير التنفيذي فور تسلمه للرتشيح مجيع أعضا  مجعية األمم املتحدة للبيئة بالرتشيح كتابة . و ي 
ملرشح. و ي يال اعرتاض دولة عضو يال مل تقدم أي اعرتاضات  ي غضون شهر وايد كتابة ، يتم اختيار ا

 خُيتار املرشح  ي يال تأييد ترشيحه من جانب غالبية الدول األعضا .
 املعدلة تقرأ كما يلي: 43املادة  - 6

تُقدم االقرتايات والتعديالت  ي األيوال العادية كتابة وُتسلم إىل املدير التنفيذي، الذي يعمم نسخا  
. وال جيوز بصفة عامة، أن يناقش أي اقرتاح مجعية األمم املتحدة للبيئة الرمسيةجبميع لغات  منها على األعضا 

إال إذا كان قد سبق تعميم نسخ  مجعية األمم املتحدة للبيئةأو أن يطرح للتصويت  ي أي جلسة من جلسات 
مجعية ذ موافقة منه على مجيع األعضا   ي موعد ال يتجاوز اليوم السابق للجلسة. على أنه جيوز للرئيس بعد أخ

، أن يسمح مبناقرشة ونظر مثل هذه االقرتايات أو التعديالت ولو مل تكن قد ُعممت أو إذا  األمم املتحدة للبيئة
 كانت قد ُعممت  ي اليوم ذاته.

 عنوان الفر  ثامنا : يستبدل العنوان احلايل بالعنوان التايل: - 7
ت واألفرقة العاملة والهيئات الفرعية لجمعية األمم اللجان العاملة أثناء الدورات أو فيما بين الدورا

 المتحدة للبيئة
 املعدلة تقرأ كما يلي: 59املادة  - 2

العاملة أثنا  الدورات أو فيما بني الدورات لجان النرشئ ما يلزم من تأن  معية األمم املتحدة للبيئةجيوز جل
 .امبهامهواألجهزة الفرعية من أجل النهوض الفعال العاملة فرقة األو 
 املعدلة تقرأ كما يلي: 64املادة  - 9

، جلمعية األمم املتحدة للبيئةالتوصيات وسائر املقررات الرمسية اإلعالنات و مجيع القرارات و تاح ت - 1
 .مجعية األمم املتحدة للبيئةإىل اجلمعية العامة وغري ذلك من الوثائق باللغات املستعملة  ي  افضال  عن تقاريره
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ركني  ي الدورة نصوص اوغريهم من املرش مجعية األمم املتحدة للبيئةاألمانة على مجيع أعضا  توز   - 2
العاملة لجان الو  مجعية األمم املتحدة للبيئةعتمدها رمسية اليت تالتوصيات وسائر املقررات الاإلعالنات و القرارات و 

املطبوعة هلذه القرارات والتوصيات وسائر واألجهزة الفرعية األخرى، إن ُوجدت. وتوز  النصوص أثنا  الدورات 
إىل اجلمعية العامة، بعد ختام الدورة، على مجيع  مجعية األمم املتحدة للبيئةاملقررات الرمسية، فضال  عن تقارير 

الدول األعضا   ي األمم املتحدة أو األعضا   ي الوكاالت املتخصصة أو  ي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى 
 أدناه. 62ات الدولية احلكومية املرشار إليها  ي املادة املنظم

 املعدلة تقرأ كما يلي: 66املادة  -11
واألجهزة املة فرقة العاألو  اتالدور العاملة أثنا  لجان الو  مجعية األمم املتحدة للبيئةتُعقد جلسات 

ن أمكن، هذه اإلجرا ات . وتذا ، إالفرعية، إن وجدت، برشكل علين، ما مل تقرر اهليئة املعنية غري ذلك
 للجمهور األوسع نطاقا  من خالل الوسائل اإللكرتونية.

 اجلديدة كما يلي: 3تدرج الفقرة  62املادة  -11
جيوز ملنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن ترشارك  ي مداوالت مجعية األمم املتحدة للبيئة وفق نفس 

 ل اجلمعية العامة.الطرائق اليت تسري على مرشاركتها  ي دورات وأعما
موضو  قرار ’’تقرأ كما يلي: ‘‘ منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي’’تضاف ياشية مقابل املصطلح 

 .‘‘65/276اجلمعية العامة 

 غير المشروع في األحياء البرية االتجار - 0/3
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

املرشرو   ي األييا  الربية ومنتجات احلياة الربية، غري  االجتاربرشأن تزايد نطاق  إذ يساورها بالغ القلق
 األخرشاب واألنوا  البحرية، وآثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية السلبية،املنتجات الغالبية و  مبا  ي ذلك

وتأثرياته الضارة تساهم  ي تدمري النظم غري املرشرو   ي األييا  الربية  االجتار أن دركوإذ ت
ل كسب العيش  ي املناطق الريفية وتزعز  اإلدارة اجلديدة وسيادة القانون وهتدد األمن الوطين اإليكولوجية وسب

وتكون هلا تأثريات سلبية على االستغالل املستدام، مبا  ي ذلك السياية اإليكولوجية والسياية القائمة على 
 ،األييا  الربية

يوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض بوصفها أنوا  احلبالدويل  االجتاردور اتفاقية وإذ تدرك أيضا  
يوانات والنباتات الربية لبقا  هذه الدويل  ي عينات احل االجتارالصك الدويل الرئيسي الذي يضمن عدم هتديد 

 رة،، وإذ تعرتف بدور االتفاقيات األخرى  ي هذا اجملال، مثل االتفاقية املعنية باألنوا  املهاجاحليوانات والنباتات
املعنونة ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة من الوثيقة اخلتامية  213إىل الفقرة وإذ ترشري 

باحلاجة إىل اختاذ إجرا ات يازمة ومعززة  ي جمايل العرض  فيها رأُق  اليت  ،(2)‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
 ،نوا  احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراضأبالدويل  االجتارمع األخذ  ي االعتبار دور اتفاقية  والطلب،

                                                      
(2)  Article VIII, para. 4 (b), and resolution Conf. 10.7 (Rev. CoP15). 
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برشأن تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل  27/9إىل مقرر جملس اإلدارة  أيضا   وإذ ترشري
غري املرشرو   االجتاراجلرائم البيئية، وخاصة أن أشار فيه اجمللس إىل مجلة أمور من بينها االستدامة البيئية، والذي 

إىل أن أشار تم بصورة متزايدة من جانب مجاعات اجلرمية املنظمة، و ت ،الربية، مبا  ي ذلك األخرشابباألييا  
التعاون الدويل على مجيع املستويات وفقا  للقانون الدويل، مع ايرتام الواليات القضائية الوطنية يسهم  ي 

 مكافحة هذه اجلرائم بصورة أكثر فعالية،
برشأن منع اجلرمية والعدالة  2113/41لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجمل أن وإذ تؤكد من جديد

فيه الذي شجع هو القرار اجلنائية يستجيب لإلجتار غري املرشرو  بأنوا  احليوانات والنباتات الربية احملمية، و 
 بهلع طالذي تض غري املرشرو  بأنوا  احليوانات والنباتات الربية احملمية االجتاراألعضا  على اعتبار اجمللس الدول 

من اتفاقية األمم  2اجلماعات اإلجرامية املنظمة جرمية خطرية، يسبما هو مبني  ي الفقرة )ب( من املادة 
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة،

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية برشأن الصادر عن جلنة  23/1القرار تأكيد  أيضا   وإذ تعيد
، مبا لغابيةغري املرشرو  باملنتجات ا االجتارموجهة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل مكافحة  تعزيز استجابة

 ي املنتجات الغابية، مبا  ي غري املرشرو   االجتار ي ذلك األخرشاب، والذي يرشجع الدول األعضا  على جعل 
ة، يسبما هو مبني  ي الفقرة )ب( الذي ترشارك فيه اجلماعات اإلجرامية املنظمة جرمية خطري ذلك األخرشاب، 

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يسب االقتضا ، 2من املادة 
الذي يؤكد أن تنسيق العمل ياسم للقضا  على  62/193 قرار اجلمعية العامة كذلك  وإذ تؤكد

باألييا  الربية واألخرشاب واملنتجات اخلرشبية  جتاراالالفساد وتفكيك الرشبكات غري املرشروعة اليت تقود وتيسر 
 اليت جُتىن  ي انتهاك للقوانني الوطنية،

التكامل بنتيجة الدورة الثانية والعرشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واليت ترشجع وإذ تريب 
ول األعضا  وتنسيقها  ي جمال منع وتنسق اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والد

 اجلرمية من أجل التصدي بصورة فعالة للتحدي الذي ترشكله اجلرائم الناشئة اليت ترتك أثرا  هاما  على البيئة،
بااللتزامات اليت أعلنها وزرا  السياية األفارقة، واألمني العام ملنظمة السياية  أيضا   وإذ تريب

 ي اجتما  وزرا  السياية األفارقة برشأن الصيد غري نية والدولية ذات الصلة العاملية، وامثلو املنظمات الوط
 ،2114آذار/مارس  6 ي برلني  ي املرشرو  الذي عقد 

غري املرشرو ، واملعقودة  ي غابورون، باريس ولندن، ضمن  باإلجتاراملؤمترات املعنية ب كذلك  وإذ تريب
 مؤمترات أخرى،

الزخم السياسي الذي تولد عن طريق هذه املبادرات الدولية  لحفاظ علىلعلى احلاجة وإذ ترشدد 
 واإلقليمية الرفيعة املستوى وغريها من املبادرات األخرى،

خطة العمل املعنية بالفيل األفريقي كإطار حلفظ وإدارة الفيل األفريقي ضمن  باعتمادوإذ تريب 
امج األمم املتحدة للبيئة باعتباره آلية متويل لتنفيذ طائفة األنوا ، مث إنرشا  صندوق للفيل األفريقي حتت إدارة برن

 خطة العمل،
، الذي يرشمل احليوانات والنباتات الربيةاجلرمية ضد بإنرشا  االحتاد الدويل ملكافحة وإذ تريب كذلك 

ت املهددة االجتار الدويل بأنوا  احليوانات والنباتاوأمانة اتفاقية  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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باالنقراض واملنظمة الدولية للرشرطة اجلنائية ومنظمة اجلمارك العاملية والبنك الدويل، بوصفه جهدا  تعاونيا  مهما  
 لتعزيز اإلنفاذ،

بقيمة أنرشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة ذات الصلة لبذل جهود دولية من أجل مكافحة وإذ تعرتف 
ربية بصورة أكثر فعالية، وعلى سبيل املثال ال احلصر، مبادرة اجلمارك اخلضرا ، غري املرشرو  باألييا  ال االجتار

وعمل املركز العاملي لرصد يفظ الطبيعة، وكرشريك  ي الرشراكة التعاونية برشأن اإلدارة املستدامة للحياة الربية، 
 ومبادرة مراقبة الغابات العاملية،

كومات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا بالدور احلاسم الذي قامت به احلكذلك وإذ تعرتف 
غري املرشرو  باألييا   االجتاراحمللية، واجملتمع املدين، والقطا  اخلاص، ملكافحة و  األصلية  ي ذلك اجملتمعات

 الربية،
غري املرشرو  باألييا  الربية ومنتجات  االجتارتصميمها القوي على منع وحماربة ووقف تؤكد  -1

 ا  ي ذلك األخرشاب واألنوا  البحرية على نطاق العامل؛احلياة الربية، مب
 ضا  واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي على:الدول األع بقوة حتث -2

غري املرشرو  باألييا  الربية، واليت أُعلنت بالفعل  ي منتديات  االجتاركافحة مبتنفيذ التزاماهتا  )أ(
 أخرى؛

، مبا  ي ذلك لصندوق الفيل األفريقي وآليات التمويل األخرى توفري القيادة وتعبئة املوارد )ب(
غري املرشرو  باألييا  الربية ومنتجات احلياة الربية، والسيما  االجتاراملتعلقة باحلياة الربية من أجل تعزيز مكافحة 

 دثة؛ونطاقه، واإلجرا  املتخذ أدلة قوية وحم غري املرشرو  االجتارالتأكد من أن األدلة عن اجتاهات 
 الطلب على املنتجات غري املرشروعةاإلمدادات والعبور و  االضطال  بعمل موجه للقضا  على )ج(
 املرشرو  باألييا  الربية وأثاره مع ايرتام واماية غري باإلجتار، مبا  ي ذلك عن طريق زيادة الوعي للحيوانات الربية

 ؛االجتار املرشرو  واملستدام  ي منتجات احلياة الربية
وتعزيز  عند الضرورة، عم العمل لتعزيز اإلطار القانوين مبا  ي ذلك عن طريق تدابري رادعة،د )د(

 سلسلة اإلنفاذ بكاملها؛ القدرات  ي
ترشجيع التعاون املرشرتك بني الوكاالت على مجيع املستويات من أجل التصدي لألبعاد البيئية  )ه(

 رو  باألييا  الربية ومنتجات احلياة الربية؛واالقتصادية واالجتماعية واألمنية لإلجتار غري املرش
ترشجيع العمل ملواصلة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني بلدان املصدر والعبور الرشرو   ي و  )و(

 واملقصد، مبا  ي ذلك عن طريق الدعم اإلضا ي لرشبكات إنفاذ قوانني احلياة الربية؛
ع األنرشطة غري املرشروعة، مبا  ي ذلك الفساد سياسات عدم التسامح إطالقا  م وتنفيذتعزيز  )ز(

 غري املرشرو  باألييا  الربية؛ باإلجتاراملرتبط 
االجتار غري املرشرو  للمجتمعات احمللية املتضررة من  وبديلة تنمية ُسبل معيرشة مستدامة دعم )ح(

وائل األييا  الربية ويوهلا مع مرشاركة كاملة من جانب اجملتمعات احمللية  ي موآثاره الضارة األييا  الربية   ي
، وتعزيز يقوق اجملتمعات احمللية وقدرهتا واالستخدام املستدام طني  ي جمال احلفظاباعتبارها من الرشركا  النرش

 على إدارة األييا  الربية واحلياة الربية واالستفادة منها؛
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ُتَّجر فيها تعزيز التعاون من أجل اإلعادة احلسنة التوقيت والفعالة الكلفة لأليي )ط(
ا  الربية احلية امل

على حنو غري مرشرو ، مبا ذلك البيض، وفق ما دعت إليه اتفاقية االجتار الدويل بأنوا  احليوانات والنباتات 
 املهددة باالنقراض؛

الدويل بأنوا  احليوانات  االجتاراتفاقية   ي إطارتزاماهتا لفعال اللتنفيذ االعلى  األطرافحتث   -3
لربية املعرضة لالنقراض، وكذلك االتفاقات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، واالعرتاف بأن والنباتات ا

االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية، والذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين 
 العاملية، والبنك الدويل، منظمة اجلمارك، و ةمة الدولية للرشرطة اجلنائيظواملن، االتفاقيةباملخدرات واجلرمية، وأمانة 

 ميكنها تقدمي مساعدة قيمة  ي هذا الصدد؛ واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة،
مجيع اجلهات املرشاركة  ي جهود مكافحة االجتار غري املرشرو   ي احليوانات والنباتات  حتث  -4

 نب االزدواجية؛الربية على تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتنسيق وجت
غري املرشرو  باألييا  الربية  ي دورهتا التاسعة  االجتاراجلمعية العامة بالنظر  ي قضية تطالب   -5

 والستني؛
 ي ضو  األثر السليب لإلجتار غري املرشرو  باألييا  الربية بالنسبة للتنمية املستدامة ترشدد،   -6

 ؛2115ملا بعد عام على أمهية التصدي للقضية  ي سياق إطار التنمية 
على أمهية إبقا  قضية االجتار غري املرشرو   ي احليوانات والنباتات الربية ومنتجاهتا على  تؤكد  -7

 جدول األعمال العاملي؛
مجيع البلدان على أن حتدد وتعبئ،  ي يدود إمكانياهتا، موارد ملكافحة االجتار غري  حتث  -2

ة وفقا  لسياساهتا وأولوياهتا وخططها وبراجمها الوطنية، مع ماليظة أن هذه املرشرو   ي احليوانات والنباتات الربي
املوارد ميكن أن ترشمل التمويل احمللي من خالل السياسات ذات الصلة واسرتاتيجيات التنمية وامليزانيات الوطنية 

وغريهم امن هلم القدرة  والتمويل الثنائي واملتعدد األطراف، إضافة  إىل مسامهة القطا  اخلاص، وترشجع املاحنني
على أن يعبئوا ويقدموا، على حنو عاجل، موارد مالية ومساعدات لدعم جهود البلدان النامية  ي التصدي 

 من أجل إنرشا  وتعزيز القدرات الوطنية؛غري املرشرو   ي احليوانات والنباتات الربية، خصوصا   لإلجتار
املنفذة  ي املوقع من  و/أو أن تدعم األنرشطة مجيع البلدان على أن ترشارك بفعالية  ي تدعو  -9

ويل اإلنفاذ احملليني ؤ الربية لتعزيز قدرات وفعالية مس جانب االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات
 وتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل؛

 :إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئةتطلب  -11
غري  لإلجتارلآلثار البيئية حتليال   ،جلمعية األمم املتحدة للبيئة الثانيةالدورة أن يقدم، قبل  )أ(

 ومنتجاهتا؛ املرشرو  باألييا  الربية
أن يواصل تعزيز أنرشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة ذات الصلة بالتعاون مع الدول األعضا   )ب(

واملخاطر املرتبطة باإلمدادات  اكلرشاملوالوطنية املعنية األخرى لزيادة الوعي ب واجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية
 ؛جات احلياة الربية غري املرشروعةالطلب على منتوالعبور و 
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أن يعمل بصورة وثيقة مع االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية، ومع  )ج(
، ابعة لألمني العام لألمم املتحدةالت والتنسيق واملوارد موعة سيادة القانونبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومع جم

وخاصة فيما يتعلق باجملاالت الرئيسية خلربة برنامج األمم املتحدة للبيئة مثل اجلوانب البيئية لسيادة القانون، 
 ن القرارات واملمارسات القضائية؛والتدريب القضائي، وتبادل املعلومات برشأ

يواصل دعم احلكومات الوطنية، بنا   على طلبها، لوضع وتنفيذ القوانني البيئية، وأن  أن )د(
تواصل  ي هذا السياق جهودها ملكافحة االجتار غري املرشرو  وأن تستمر  ي تعزيز اإلجرا ات، مبا  ي ذلك عن 

 طريق بنا  القدرات؛
يئة لصندوق الفيل األفريقي، من أجل أن يقوم بدور استباقي  ي إدارة برنامج األمم املتحدة للب )و(

 ضمان مسامهته  ي تنفيذ خطة عمل الفيل األفريقي؛
)ه( ملناقرشته  ي  11)أ( إىل  11أن يقدم تقريرا  عن تنفيذ األنرشطة املدرجة  ي الفقرات من  )ز(

 الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر -11

 ترابط بين العلوم والسياساتال - 0/2
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

برشأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  2112متوز/يوليه  27  ي 66/222إىل قرار اجلمعية العامة  إذ ترشري
من الوثيقة  22وخاصة الفقرة ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’( املعنونة 21األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو +

 ،27/2من مقرر جملس اإلدارة  2، وإذ ترشري أيضا  إىل الفقرة تاميةاخل

 ي قرار  وظائف ومسؤوليات برنامج األمم املتحدة للبيئة على النحو املبني وإذ تضع  ي اعتبارها
مبا  ي ذلك اإلبقا  على أوضا  البيئة  1972كانون األول/ديسمرب   15(  ي 27-د) 2997اجلمعية العامة 

عن يالة البيئة  2113شباط/فرباير  22 ي  27/11د االستعراض، وإذ ترشري إىل مقرر جملس اإلدارة العاملية قي
 ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة  ي التصدي للتحديات البيئية الكبرية،

 اليت تدعو إىل 91، وخاصة فقرهتا األمم املتحدة للتنمية املستدامةالوثيقة اخلتامية ملؤمتر ب وإذ تعرتف
تعزيز أنرشطة التقييم، وحتسني احلصول على البيانات واملعلومات، وإذ تاليظ احلاجة إىل إدماج األبعاد 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتنمية املستدامة ونرشر وتبادل املعلومات البيئية املعتمدة على القرائن برشأن 

 اشئة،القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية الرئيسية والن
 ،27/11بالقسم الثالث من مقرر جملس اإلدارة  3إىل الفقرة  وإذ ترشري
املنافع احملتملة للتقييم املفصل املعتمد على القرائن والسليم علميا  برشأن يالة البيئة إلذكا   وإذ تدرك

 الوعي، وصياغة السياسات املستنرية، وصنع القرار  ي سياق التنمية املستدامة،
 UNEPقدم احملرز خالل تصميم ووضع املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بالت وإذ تريب

Live  باعتباره أداة لتعزيز الكفا ة ومردودية التكاليف بدرجة كبرية برشأن النهج املستقبلي إلبقا  أوضا  البيئة
نامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا العاملية قيد االستعراض مبا  ي ذلك بنا  القدرات ودعم التكنولوجيا للبلدان ال
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مبريلة انتقال لتحسني جهودها الرامية جلمع البيانات والتقييم وضمان إتاية البيانات اجملمعة واملعلومات املولدة 
 ملقرري السياسات واجلمهور،

 21لفقرة )و( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وا 22إىل الفقرة  وإذ ترشري
اليت تدعو إىل تعزيز تفعيل خطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبنا   27/2من مقرر جملس اإلدارة 

 القدرات،
أن هناك ثغرات  ي معارفنا عن يالة البيئة ناشئة عن نقص توليد البيانات واملعلومات  وإذ تدرك

 احلالية ونرشرها،
خذ احلكومات إجرا  لسد تلك الثغرات من خالل بنا  أن مثة ياجة عاجلة إىل أن تت وإذ تاليظ

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

 مع البيانات وحتليلها مع إيال  اهتمام خاص اليتياجات وظروف البلدان النامية،جل
بالدعم املستمر الذي يقدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة لعمل األفرقة واهليئات والعمليات  وإذ تريب

 العلمية احلكومية الدولية،
يز الرتابط بني العلوم والسياسات لعمل فريق املوارد الدويل الذي يسهم  ي تعز  عن تقديره وإذ يعرب

 وقاعدة املعرفة  ي اجملاالت الرئيسية باستخدام املوارد وإدارة املعرفة،
بإصدار التقرير الثالث لتوقعات البيئة  ي أفريقيا الذي يكرشف عن الصالت اهلامة بني  وإذ تريب

 الصحة والبيئة  ي أفريقيا، 
الذي يدرس التغريات البيئية اليت يدثت  ية بيئتنا املتغريةبإصدار أطلس املنطقة العرب وإذ تريب أيضا  

 أحنا  املنطقة العربية،  ي
 الترابط بين العلوم والسياسات

باملعلومات اليت قدمها املدير التنفيذي عن الرتابط بني العلوم والسياسات للجز   تريب - 1
ة وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي الرفيع املستوى من الدورة األوىل  ي مجعية األمم املتحدة للبيئ

املعلومات املستمدة من عمليات التقييم القائمة واجلارية فضال  عن التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف البيئية 
 العاملية اليت سبقت املوافقة عليها لتوجيه املداوالت القادمة املتعلقة بالسياسات  ي اجلمعية؛

التنفيذي أن يواصل استكرشاف الُسبل إلبال  النتائج العلمية الرئيسية إىل املدير  تطلب - 2
ألعمال التقييم  ي 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؛
إىل املدير التنفيذي أن يرشجع الروابط القوية بني العلوم والسياسات من خالل  ب أيضا  تطل - 3

التوسع  ي إقامة شراكات مع مراكز اخلربات الرفيعة وبرامج البحوث، والرتويج لعمليات التقييم البيئية املتكاملة 
ل األعضا  وقطا  األعمال واليت ختضع الستعراض النظرا  وحتليل السياسات والعمل بصورة وثيقة مع الدو 

 واخلربا  لتحديد تدفقات البيانات املستكملة واملضمونة اجلودة؛
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إىل املدير التنفيذي أن يعزز التعاون مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة  تطلب كذلك - 4
يز الرتابط بني األطراف ووكاالت وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة واألفرقة العلمية لبذل جهود مرشرتكة لتعز 

 العلوم والسياسات وتوفري األدوات اخلاصة بالُنهج املتكاملة وصنع القرار املستنري؛
عن حتليل الثغرات فيما يتعلق  ا  تقرير  أن يقدممن جديد الطلب للمدير التنفيذي  تكرر - 5

وك السياسات لتعزيز بالبيانات واملعلومات البيئية وعمليات التقييم البيئية، فضال  عن التوصيات برشأن صك
 الرتابط بني العلوم والسياسات مع توصيات جلمعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية؛

 تعزيز الُبعد البيئي للتنمية المستدامة
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي مدخالت اخلربا  برشأن الُبعد البيئي فيما يتعلق  تطلب - 6

 ؛وفقا  للوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة التنمية املستدامة بأهداف
إىل املدير التنفيذي أن يعمل بصورة وثيقة مع هيئات األمم املتحدة ذات  تطلب أيضا   - 7

الصلة مبا  ي ذلك إدارة الرشؤون االقتصادية واالجتماعية  ي األمانة برشأن إعداد التقرير العاملي عن التنمية 
 ة؛املستدام

 عمليات التقييم
إىل املدير التنفيذي،  ي يدود برنامج العمل وامليزانية، أن يضطلع بعملية التحضري  تطلب - 2

بنطاق وأهداف  UNEP Liveللتقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية بدعم من املنرب التفاعلي لربنامج البيئة 
رتكة بني احلكومات وأصحاب املصلحة املتعددين التقرير السادس الذي ستحدده مرشاورات عاملية شفافة مرش

مبا يفضي إىل إصدار التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية املوثوق به  UNEP/EA.1/INF/14تستنري بالوثيقة 
علميا  واخلاضع الستعراض النظرا  مع املوجز املصايب له ملقرري السياسات والذي ستوافق عليه مجعية األمم 

 ؛2112ئة  ي موعد أقصاه املتحدة للبي
إىل املدير التنفيذي أن يترشاور مع مجيع أقاليم برنامج األمم املتحدة للبيئة  تطلب أيضا   - 9

 برشأن أولوياهتا اليت ستأخذ  ي االعتبار  ي عملية التقييم العاملي؛
ائج إىل املدير التنفيذي،  ي يدود برنامج العمل احلايل، أن يسهم  ي نرشر نت تطلب كذلك -11

األفرقة واهليئات والعمليات العلمية ذات الصلة والتوعية هبا حتت إشراف املنظمات احلكومية الدولية لتعزيز 
 انترشارها بني مقرري السياسات واجلمهور إىل أقصى يد امكن؛

توقعات البيئة لتقارير من جديد الطلب للمدير التنفيذي بتعزيز الصالت السياساتية  تكرر -11
ن خالل قياس التقدم صوب حتقيق األهداف والغايات البيئية العاملية اليت سبقت املوافقة عليها وتوفري العاملية م

االستنارة للعمليات واالجتماعات العاملية ذات الصلة ييثما سيجري مناقرشة التقدم صوب هذه األهداف 
 والغايات املتفق عليها؛

 UNEP Liveالمنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
احلكومات، واجملموعات الرئيسية، وأصحاب املصلحة، ووكاالت األمم املتحدة  ترشجع -12

املتخصصة وبراجمها، وأمانات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف واهليئات العلمية الدولية واإلقليمية االشرتاك  ي 
، واقتسام موارد البيانات واملعلومات املناسبة واملوثوق  ي املستقبل UNEP Liveتطوير املنرب التفاعلي لربنامج البيئة 
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هبا واملضمونة اجلودة لدعم الُبعد البيئي لعمليات تقييم التنمية املستدامة اليت سيمكن احلصول عليها من خالل 
 ؛UNEP Liveمنرب 

احلكومات إىل املدير التنفيذي أن يعد،  ي إطار برنامج العمل وامليزانية وبالترشاور مع  تطلب -13
ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها، وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واهليئات العلمية الدولية واإلقليمية، 

مع إشارة خاصة إىل مسامهتها  ي تقارير توقعات البيئة  UNEP Liveخطة طويلة األجل لتطوير واستخدام منرب 
املستقبل ومرشاركة أصحاب الرشأن وإقامة الرشبكات املؤسسية وأنرشطة  العاملية  ي املستقبل، وطرق التقييم  ي

مراعاة  ، معوخاصة بالنسبة للبلدان النامية ،الرشراكات، وتطوير احملتوى ودعم التكنولوجيا وبنا  القدرات
املتحدة  األعمال والعمليات العلمية احلالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة وأن يقدم هذه اخلطة إىل مجعية األمم

 للبيئة  ي دورهتا الثانية؛
بنا   بأنرشطةإىل املدير التنفيذي أن يضطلع، بنا   على طلب الدول األعضا ،  تطلب أيضا   -14

القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال لتحسني إدارهتا جلمع 
تعزيز نظم معارف اجملتمعات األصلية واحمللية وامارساهتا يسب مقتضى احلال البيانات وتقييمها، مبا  ي ذلك 

 لتنفيذ هذا القرار؛
احلكومات واجلهات األخرى القادرة إىل توفري الدعم املايل لتنفيذ هذا القرار وخاصة  تدعو -15

لدان النامية أن ترشارك  ي جمال الدعم التكنولوجي والبنية األساسية للبيانات وبنا  القدرات لكي تستطيع الب
 ؛UNEP Liveبفعالية وأن تستفيد من منافع املنتديات املختلفة مثل املنرب التفاعلي 

إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا  جلمعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية عن  تطلب -16
 تنفيذ هذا القرار.

 المواد الكيميائية والنفايات - 0/5
 ،ألمم املتحدة للبيئةإن مجعية ا

 (3))خطة جوهانسبري  للتنفيذ( نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتنفيذ إىل خطة  إذ ترشري
واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا ، مبا  ي ذلك األهداف والغابات البيئية واألهداف اإلمنائية لأللفية، والوثيقة 

، وبصفة خاصة اهلدف الرامي ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ي للتنمية املستدامة املعنونة اخلتامية ملؤمتر القمة العامل
اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية طوال دورة يياهتا، والنفايات اخلطرة بطرق  2121إىل أن تتحقق حبلول عام 

 يئة،تؤدي إىل احلد إىل أقصى درجة من اآلثار الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والب
أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تساهم بقدر كبري  ي األبعاد الثالثة للتنمية  وإذ ترى

 املستدامة،
برشأن خيارات متويل املواد الكيميائية والنفايات  ي  العملية الترشاورية عنالثامن  الفر  إىلوإذ ترشري 

يل املستدام والكا ي الطويل األجل هو عنصر رئيسي لإلدارة أن التمو إذ ترشري إىل و  ،27/12 مقرر جملس اإلدارة

                                                      
 2112أيلول/سبتمرب  4 –آب/أغسطس  26انظر تقرير القمة العاملية للتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا،  ( 3)

 ، املرفق.2، الفصل األول، القرار والتصويبات( A.03.II.A.1)منرشورات األمم املتحدة، رقم 
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ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية من الوثيقة اخلتامية  223السليمة للمواد الكيمائية والنفايات، كما ورد  ي الفقرة 
 املستدامة،

عقود  ي باالجتما  املرشرتك ملؤمترات األطراف  ي اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل امل وإذ تريب
 ،2113جنيف  ي عام 

، وقد نظرت  ي التقرير املريلي للمدير الصادر عن جملس اإلدارة 27/12رر إىل املق وإذ ترشري
 التنفيذي عن تنفيذه،

 أوالا 
 مواصلة تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات على المدى البعيد

 ؛2121واد الكيمائية والنفايات إىل ما بعد عام باألمهية املستمرة لإلدارة السليمة للم تسلم - 1
اخلاصة بتعزيز التعاون القطرية العملية الترشاورية  عن نتائجاملدير التنفيذي  بتقرير تريب – 2

تعزيز اإلدارة ’’، والوثيقة اخلتامية عن هذه العملية املعنونة (4)والتنسيق  ي إطار جمموعة املواد الكيميائية والنفايات
 ؛)املرفق األول(املرفقة هبذا القرار‘‘ مواد الكيميائية والنفايات على املدى البعيدالسليمة لل

للجهات التالية  2املدير التنفيذي أن يقدم الوثيقة اخلتامية املرشار إليها  ي الفقرة  تطلب إىل – 3
 لالطال  عليها ألغراض السياسات واإلجرا ات:

لتنمية املستدامة، والفريق العامل املفتوح العضوية املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين با ( أ)
 املعين بأهداف التنمية املستدامة؛

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

لفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية الدورة الثانية ل )ج(
 لمواد الكيميائية، واالجتما  الرابع للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية؛ل

 مؤمترات األطراف  ي اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل؛ )د(

جلنة التنسيق املرشرتكة بني املنظمات التابعة للربنامج املرشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة  )ه(
 للمواد الكيميائية؛

أمهية االمتثال لاللتزامات الدولية احلالية املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات عن طريق  توكد -4
 التنفيذ املالئم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 ثانياا 
 النهج المتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

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

                                                      
(4 ) UNEP/EA.1/5/Add.2. 
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املخصص، تعضد بعضها بعضا  وأهنا مجيعا  مهمة لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على كافة 
 ستويات؛امل

إلدراج جمال تركيز  ي املواد  البيئة العاملية بتنقيح الصك الذي أجرته مجعية مرفق تريب أيضا   – 6
 الكيميائية والنفايات، وزيادة املوارد املخصصة للمواد الكيميائية والنفايات  ي التجديد السادس للموارد؛

مُتول عن طريق  فق الثاين(، اليتالقرار )املر اختصاصات لربنامج خاص مرفقة هبذا  تعتمد - 7
التربعات، هبدف دعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتعزيز تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، 

 واتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق، والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
اختصاصات الربنامج اخلاص، أن ينرشئ ويدير  إىل املدير التنفيذي، مبا يتسق مع تطلب - 2

 الصندوق االستئماين للربنامج اخلاص، وأن يوفر أمانة لتقدمي الدعم اإلداري للربنامج؛
على ضو  خربة الربنامج والدروس املستفادة  ي للربنامج اخلاص،التنفيذ اجمللسإىل تطلب  – 9

تيبات املتخذة للربنامج الواردة  ي االختصاصات، وأن البلدان املتلقية، أن يستعرض مدى فعالية الرت  جانب من
، 2112 ي دورهتا الثالثة  ي عام مجعية األمم املتحدة للبيئة  لكي تنظر فيهيقدم تقررا  عن ذلك االستعراض 

 ؛تيبات الترشغيلية للربنامج اخلاصلرت على ا ، عند الضرورة،تنقيحاتهبدف إدخال 
ذي أن يقدم اختصاصات الربنامج اخلاص ملؤمترات ألطراف إىل املدير التنفي كذلكتطلب   – 11

 ي اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل، وجلنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية ميناماتا برشأن الزئبق، والفريق 
 ؛ا، للعلم هبالعامل املفتوح باب العضوية املعين بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

احلكومات القادرة، فضال  عن القطا  اخلاص، مبا  ي ذلك قطا  الصناعة،  ترشجع – 11
واملؤسسات، واملنظمات غري احلكومية، وأصحاب املصلحة اآلخرين على تعبئة املوارد املالية من أجل إنرشا  

 الربنامج اخلاص على حنو فعال، والرشرو   ي تنفيذه على وجه السرعة؛
 ثالثاا 

 مستدامةالتنمية ال
عنصر أساسي ال يتجزأ هي أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ترشدد على - 12

 من التنمية املستدامة وشامل لعدة قطاعات وهام للغاية جلدول أعمال التنمية املستدامة؛
 رابعاا 
 الزئبق

ي عقد  ي كوماموتو باعتماد اتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق  ي مؤمتر املفوضني الذ تريب - 13
 ؛2113ترشرين األول/أكتوبر  11باليابان بتاريخ 

إىل املدير التنفيذي تيسري التعاون، يسب االقتضا ، بني األمانة املوقتة التفاقية  تطلب - 14
ميناماتا وأمانات اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهومل وغريها لالستفادة الكاملة من اخلربات املهمة اليت قد 

 عد البلدان  ي االنضمام إىل االتفاقية وذلك رهنا  بتوفر املوارد املخصصة هلذا الغرض؛تسا
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قرار مؤمترات األطراف  ي اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل الذي  تاليظ مع التقدير - 15
تبادل ملؤمتر أعربت فيه عن رغبتها، وأشارت إىل استعدادها للتعاون والتنسيق مع اتفاقية ميناماتا، والقرار امل

 املفوضني اخلاص باتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق؛
 خامساا 

 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
باملسامهة الكبرية للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  ي تيسري  تريب - 16

 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ العمل لكل أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل اإلدارة
على احلاجة إىل املرشاركة املتواصلة واملعززة من جانب قطاعات متعددة وأصحاب  تؤكد - 17

 مصلحة متعددين؛
 ؛مواصلة تعزيز النهج االسرتاتيجي على ضرورة ترشدد أيضا   - 12
، واملؤمتر  ي دورته الثانية يالفريق العامل املفتوح العضوية التابع للنهج االسرتاتيج تدعو - 19

الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية إىل أن ينظر  ي اجتماعه الرابع  ي سبل تعزيز إشراك ومرشاركة كل أصحاب 
 املصلحة ذوي الصلة على حنو ميكن من االستجابة بفعالية وكفا ة للتحديات والقضايا اجلديدة والناشئة؛

لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ي اختاذ الرتتيبات الرامية إىل إنرشا  إىل الدور الرائد  ترشري - 21
أمانة للنهج االسرتاتيجي تتسم بالفعالية والكفا ة، وتطلب إىل املدير التنفيذي مواصلة دعم النهج االسرتاتيجي، 

 ؛2121مبا  ي ذلك توفري التوجيه واإلرشاد لتنفيذ هدف عام 
، وتوفري دور قيادي  ي النهج االسرتاتيجي الصحة العاملية لتويلاملدير العام ملنظمة  تدعو - 21

ما يلزم من املوظفني واملوارد األخرى ألمانة النهج، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن ينقل هذه الدعوة إىل 
 االجتما  املقبل للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية؛

مات لدعم أمانة النهج االسرتاتيجي، مبا  ي ذلك تدعو أعضا  الربنامج املرشرتك بني املنظ - 22
 ما يتيسر من الدعم باملوظفني؛

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، وقطا  الصناعة، واجملتمع املدين،  تدعو - 23
 وأصحاب املصلحة اآلخرين  ي النهج االسرتاتيجي لدعم تنفيذ النهج االسرتاتيجي ومواصلة تطويره؛

مات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطا  الصناعة احلكو  حتث - 24
واجلهات األخرى القادرة على تقدمي مسامهات مالية وعينية أن تقدم املساعدات للنهج االسرتاتيجي وألمانته 

إلدارة وتنفيذه، مبا  ي ذلك عن طريق برامج عمل املنظمات األعضا   ي الربنامج املرشرتك بني املنظمات ل
 السليمة للمواد الكيميائية؛

 سادساا 
 الرصاص والكادميوم

املخاطر الكبرية اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة بسبب إطالقات الرصاص  تدرك - 25
 والكادميوم  ي البيئة؛
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باالجتما  الثالث املقبل للتحالف العاملي للتخلص من الدهانات احملتوية على  تريب - 26
ة العمل املقرتنة هبذا االجتما  اليت تركز على وضع ترشريعات وطنية للقضا  التدرجيي على الرصاص، ويلق

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

 من يلقات العمل اإلقليمية؛
جتميع املعلومات عن تقنيات ختفيف اإلنبعاثات، وإمكانية استبدال الرصاص  تتطلع إىل - 27

 والكادميوم مبواد أو تقنيات أقل خطورة؛
 سابعاا 

 النفايات
ملواد الكيميائية املدير التنفيذي أن يدرس تضمني الرتابط بني سياسات ا تطلب إىل - 22

والنفايات  ي تقرير التوقعات العاملية ملنع النفايات، واحلد منها إىل أدىن درجة، وإدارهتا، الذي ال يزال قيد 
 اإلعداد؛

 ثامناا 
 المراكز اإلقليمية: تعميم منظور اإلدارة السليمة واإلنجاز المنسق

مل  ي دعم تنفيذ االتفاقيتني ومجيع بدور املراكز اإلقليمية التفاقييت بازل واستكهو  تسلم - 29
األنرشطة ذات الصلة، والدور الذي تؤديه هذه املراكز  ي املسامهة  ي الصكوك ذات الصلة باملواد الكيميائية 

 والنفايات، وتعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛
ن، مبن فيهم األطراف  ي األطراف  ي هذين االتفاقيتني وأصحاب املصلحة اآلخري تدعو - 31

اتفاقية ميناماتا، والنهج االسرتاتيجي للنظر  ي سبل تعزيز شبكة مراكز إقليمية ذات فعالية وكفا ة لدعم تقدمي 
املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي  ي إطار هذه االتفاقيات من أجل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد 

 ستدامة، واماية صحة اإلنسان، والبيئة؛الكيميائية والنفايات، والتنمية امل
املدير التنفيذي، وتدعو األطراف  ي اتفاقيات بازل، وروتردام، واستكهول،  تطلب إىل - 31

واملرفق العاملي للبيئة، واملؤسسات املالية الدولية األخرى ذات الصلة، والصكوك والربامج للنظر  ي فرص التعاون 
قليمية  ي تنفيذ اإلدارة اإلقليمية السليمة للمرشروعات اخلاصة باملواد الكيميائية بفعالية وكفا ة مع املراكز اإل

 والنفايات؛
 تاسعاا 

املدير التنفيذي أن يقدم جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم  تطلب إىل - 32
 لقرار.املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية تقريرا  عن التقدم احملرز  ي تنفيذ هذا ا
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 األول المرفق

 (5)تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على المدى الطويل

 المقدمة -ألف 
ترتبط املواد الكيميائية ارتباطا  وثيقا  حبياتنا؛ فهي ُتستخدم أو تُنتج تقريبا   ي كافة أنرشطة الصناعة  - 1

النقل، والزراعة، والبنا  والترشييد، وصناعة النسيج والتعدين والقطا  االجتماعي، مبا  ي ذلك الصحة، والطاقة، و 
كبريا   ي رفاهية اجملتمع كما أهنا أساسية لتحقيق التنمية  واملنتجات االستهالكية. وُتسهم املواد الكيميائية إسهاما  

لبيئة والتنمية املستدامة ومواجهة حتديات املستقبل. بيد أن هذه املواد قد ُترشكل خطرا  على صحة اإلنسان وا
 املستدامة، إذا مل تتم إدارهتا بطريقة سليمة طوال دورة يياهتا، مبا  ي ذلك مريلة حتوهلا إىل نفايات.

إن إنتاج واستخدام املواد الكيميائية واملتاجرة هبا على الصعيد العاملي، باإلضافة إىل توليد النفايات  - 2
ب  املتزايد الذي تفرضه أمناط النمو على البلدان النامية والبلدان اليت واملتاجرة هبا، آخذ كله  ي االزدياد، مع الع

متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال، وال سيما أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، اما ُيسبب هلا صعوبات 
 .خاصة  ي جماهبة هذا التحدي

بغية حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  وتتأكد احلاجة إىل مواصلة اختاذ إجرا ات متضافرة - 3
والنفايات بسبب عدم وجود القدرات اإلدارية  ي البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال، 
واالعتماد على مبيدات اآلفات  ي الزراعة، وتعرض العمال واجملتمعات احمللية خلطر املواد الكيميائية الضارة 

فايات والقلق برشأن اآلثار الطويلة األمد للمواد الكيميائية والنفايات على كل من صحة اإلنسان والبيئة، والن
ومن مث على التنمية املستدامة. واما يدعو للقلق ذلك العب  الكبري املـُتمثل  ي املرض الذي يُعزى السبب فيه إىل 

تكون التجمعات السكانية األكثر فقرا  والفئات الضعيفة هي  التعرض خلطر املواد الكيميائية والنفايات. وغالبا  ما
 األكثر تضررا .

على وضع هدف تسعى إىل  2112و ي جوهانسرب ، جبنوب أفريقيا، وافقت احلكومات  ي عام  - 4
، وهو أن يتم استخدام وإنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل التقليل ألدىن يد من 2121حتقيقه، حبلول عام 

آلثار الضارة امللموسة على صحة اإلنسان والبيئة. وأُعتمد هذا اهلدف من قبل العديد من أصحاب املصلحة ا
برشكل أكرب  ي الوثيقة  2121 ي الدورة األوىل للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية. وأُعرتف هبدف عام 

، وُوسع نطاق ‘‘املستقبل الذي نصبوا إليه’’ جا ت بعنوان اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، اليت
الوثيقة لترشمل النفايات اخلطرة. ويعد تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل مبثابة 

والصحة، مسألة شاملة وأساسية بالنسبة للتنمية املستدامة وذلك ألن هناك فوائد ستعود بالنفع على البيئة، 
 .وقضية القضا  على الفقر، واالقتصاد، واجملتمعات برشكل عام

                                                      
تعزيز التعاون  ملزيد مناملتعلقة با التحديات واخليارات برشأن اليت تقودها البلدان العملية الترشاورية نتاج هذه الوثيقة هي (5)

جملس الصادر عن  26/12املقرر   يبني ، على النحو املعلى املدى الطويل والنفايات داخل جمموعة املواد الكيميائية والتنسيق
 2114شباط/فرباير  27 ي األمم املتحدة للبيئة  التنفيذي لربنامج إىل املديرتُقدم هذه الوثيقة و . املتحدة للبيئة برنامج األمم إدارة

اليت أعرب بعض اآلرا  ل ا  ملخص الوثيقة ههذتقدم . و 2114 ي يزيران/يونيه  املتحدة للبيئة مجعية األمم  ي تقريره إىل إلدراجها
إصدار  أو استباق هتدف إىل والاالتفاق عليها،  أو را  مل يتم التبايث برشأهنااآل خالل هذه العملية. وهذه عنها املرشاركون

 .جمموعة املواد الكيميائية والنفايات اليت تتم  ي العمليات األخرى  ي القرارات أيكام ُمسبقة على
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لتنمية املستدامة، أثنت احلكومات على زيادة التنسيق والتعاون بني اتفاقية لو ي مؤمتر األمم املتحدة  - 5
تطبيق إجرا  بازل برشأن التحكم  ي نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة ب

املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة  ي التجارة الدولية واتفاقية 
 استكهومل برشأن امللوثات العضوية الثابتة، وشجعوا على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينها.

ائية والنفايات، مبا  ي ذلك من خالل جمال تركيز وزادت املوارد املخصصة لإلدارة السليمة للمواد الكيمي - 6
مرفق البيئة العاملية على املواد الكيميائية والنفايات، واليت أصبح هلا اآلن نطاق أوسع، ولكن هناك ياجة إىل 

 املزيد من املوارد لالستجابة للتحديات املتعددة.
 الرؤية -باء 

ال دورة يياهتا وإدارة النفايات اخلطرة بالطرق اليت تؤدي إىل حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طو  - 7
منع اآلثار الضارة امللموسة على صحة اإلنسان والبيئة أو تقليلها إىل أدىن يد امكن، وذلك كمسامهة أساسية 

 . ي حتقيق األبعاد الثالثية للتنمية املستدامة
 ة المدىات البعيدعناصر السياس -جيم 
 سية لتحقيق الرؤيةالعناصر األسا - 0

إن تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل هو أمر أساسي لتحقيق  - 2
 التنمية املستدامة، وينبغي تضمينه  ي أجندة التنمية املستدامة كجز  ال يتجزأ منها.

لسياسات واالسرتاتيجيات احمللية والوطنية ينبغي تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ي ا - 9
واإلقليمية والدولية، مبا  ي ذلك السياسات القطاعية واملالية والقانونية وسياسات بنا  القدرات، فضال  عن آليات 

 ومؤسسات التمويل الدولية.
ة والنفايات على وهناك ياجة لزيادة األولوية السياسية وااللتزام باإلدارة السليمة للمواد الكيميائي - 11

املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، مع االعرتاف بأن هناك عددا  من العمليات اليت تُتيح فرص لفت 
الَنهج االسرتاتيجي لإلدارة ’’االنتباه إىل هذه القضايا اهلامة، ومنها تلك املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة و

 ‘.‘الدولية للمواد الكيميائية
وينطوي حتقيق الرؤية على االستجابة بفعالية وكفا ة واتساق وتنسيق للتحديات  ي جمال اإلدارة  - 11

 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
كيميائية والنفايات اخلطرة واحلاجة إىل منع أو التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية امللموسة للمواد ال - 12

على صحة اإلنسان والبيئة سوف تستمر  ي توفري األساس القوي الالزم لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
 .، وقد ُيصايبها أهداف ومؤشرات تكميلية،  ي غضون إطار زمين حُمدد2121والنفايات بعد عام 

ت هي مسؤولية مرشرتكة بني كافة أصحاب املصلحة، مبا واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايا - 13
 فيهم احلكومات والصناعة وغريها.
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 العناصر األساسية التي ينبغي معالجتها - 7
من العناصر األساسية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات احلاجة إىل وضع وتطبيق وإنفاذ  - 14

ساسية، مبا  ي ذلك حتديد مسؤوليات نرشاط الصناعة وجمتمع األعمال األطر الترشريعية والسياسات الوطنية األ
 األوسع، وأن تتوفر القدرات املؤسسية الوطنية الالزمة.

ويضطلع نرشاط الصناعة مبسؤولية خاصة، باعتباره اجلهة املصممة واملنتجة واملستخدمة للمواد  - 15
مة، مع االعرتاف باجلهود اجلارية اليت تُبذل  ي هذا الكيميائية ومنتجاهتا، وعليه أن يُطبق الكيميا  املستدا

 الصدد.
ضرورة التطبيق الفعال والكف  لاللتزامات القائمة املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات  ي إطار  - 16

 االتفاقات واإلجرا ات البيئية املتعددة األطراف بتطبيق اأُلطر الطوعية، مع البنا  على اخلربات والنجايات.
ضرورة حتسني سبل الوصول إىل البيانات ذات الصلة واملعلومات املفهومة وحتسني إنرشائها وتبادهلا  ي  - 17

 مجيع يلقاهتا لتحقيق قدر أكرب من االستنارة  ي صنع القرار والوعي السياسي والعام.
هالك واإلنتاج تنطوي اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على النهوض بأمناط االست - 12

 املستدامني، ويرشمل ذلك تطبيق هنج دورة احلياة، واعتبار النفايات أيد املوارد.
ينبغي حتديد القضايا والتحديات اجلديدة الناشئة اليت حتظى باهتمام عاملي، بأسلوب علمي من خالل  - 19

مناسب وفعال. واالستجابة  عملية شاملة وفاعلة تضم العديد من أصحاب املصلحة، على أن يتم تناوهلا برشكل
 لتلك القضايا والتحديات تستلزم توافر القدرات الكافية على الُصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 إجراءات التدعيم - 3
عند حتديد اخليارات لتعزيز إدارة املواد الكيميائية والنفايات على املدى الطويل، هناك مثة ياجة إىل  - 21

، مع األخذ بعني االعتبار 2121ة الوضع بعناية وتقييم التقدم احملرز  ي حتقيق هدف عام البد  أوال  بدراس
 التقييمات ذات الصلة اليت متت  ي جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ينبغي أن تستجيب، على وجه التحديد، اليتياجات  - 21
 ان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال.وحتديات البلد

واجلوانب املتعددة األبعاد لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تُتيح الفرصة لتعزيز التعاون  - 22
بني  والتنسيق على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مع إقرار العمل اجلاري لتعزيز نقاط التآزر فيما

 اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل.
اجلهود الرامية إىل االرتقا  باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات سوف تستلزم مرشاركة تعاونية  - 23

من قطاعات متعددة، وخباصة من خالل توسيع مرشاركة القطاعات اليت مل تكن ترشارك عادة من قبل. وهذا 
 أوجه الرتابط القوي مع قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والتعدين، والبيئة، التعاون ينبغي أن يُعاجل

 والزراعة، واملياه، والصناعة.
كما تستلزم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات إشراك أصحاب املصلحة املتعددين، مبا فيهم  - 24

 عن األوساط البحثية والعلمية.أصحاب املصلحة من الصناعة واجملتمع املدين، فضال  
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وعلى الصعيدين العاملي واإلقليمي، من شأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اإلفادة من  - 25
تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات املرشاركة  ي الربنامج املرشرتك بني املنظمات املعين باإلدارة السليمة للمواد 

ها من املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، واليت من بينها برنامج األمم املتحدة وغري  (6)الكيميائية
للمستوطنات البرشرية، ومن تعزيز التعاون والتنسيق مع االتفاقيات املـربمة داخل جمموعة املواد الكيميائية 

 والنفايات وخارجها.
لمواد الكيميائية والنفايات التعاون بني مجيع وعلى الصعيد الوطين، تستلزم اإلدارة السليمة الفعالة ل - 26

 الوزارات املعنية، مثل التعاون بني وزاريت الزراعة والبيئة فيما يتعلق باللوائح اخلاصة مببيدات اآلفات.
اجلهود املستقبلية إلدارة املواد الكيميائية والنفايات طوال دورة يياهتا سوف تعتمد على تعزيز التعاون  - 27

الدراسة االسترشرافية للمواد ’’لتقين واملعارف وتفيد من ذلك، مع البنا  على مجلة أمور منها تقرير العلمي وا
‘‘ الدراسة االسترشرافية ملستقبل إدارة النفايات  ي العامل’’وما يتضمنه من توصيات، وتقرير ‘‘ الكيميائية  ي العامل

من شأن البيانات العلمية احلالية واملستقبلية أن وغري ذلك من مصادر املعلومات ذات الصلة. عالوة على ذلك، 
 تعزز اعتبار األهداف املرشرتكة حلماية الصحة والبيئة مبثابة األساس لسياسات املستقبل.

حتققت يلول التقليل قدر اإلمكان من اآلثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات من خالل  - 22
رة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ي العديد من البلدان، واليت املمارسات القائمة اليت تنطوي على اإلدا

 ميكن إمكانية تكرارها، ويرشمل ذلك إجرا  ذلك من خالل بنا  قدرات البلدان على تنفيذ تلك احللول.
والقيام بوضع هَنج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ومن ذلك عن طريق  - 29

التعميم  ي امليزانيات الوطنية وخطط املساعدة اإلمنائية، ويعد إشراك الصناعة وتخصصات التمويل اخلارجية أمر 
 بالغ األمهية  ي تعبئة املوارد املالية على املدى الطويل.

كما أن التمويل املالئم املستدام، والطويل األجل، الذي مُيكن التنبؤ به واحلصول عليه على كافة  - 31
ملستويات، باإلضافة إىل توفر املساعدة التقنية اآلنية واملناسبة لألنرشطة الداعمة لإلدارة السليمة للمواد ا

 الكيميائية والنفايات، هو عنصر أساسي، ال سيما  ي البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال.
جل، وخاصة فيما يتعلق بالنفايات، استنادا  على ينبغي بذل جهود إضافية لوضع الرؤية طويلة األ - 31

املرشاركة الكاملة ألصحاب املصلحة املتعددين، وزيادة الوعي لدى القيادات العامة والسياسية، والتقدم احملرز  ي 
 .2121حتقيق هدف عام 

                                                      
ألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية  ي امليدان االقتصادي، وبرنامج لمنظمة األمم املتحدة  (6)

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب 
 .يةوالبحث، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العامل
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 الثانيالمرفق 

ت بازل وروتردام اختصاصات للبرنامج الخاص للدعم المؤسسي على الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقيا
 واستكهولم، واتفاقية ميناماتا المرتقبة والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

برشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات،  27/12من اجلز  الثامن من املقرر  14و 13باإلشارة إىل الفقرتني  
 املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة:الصادر عن الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة/

 الهدف من البرنامج الخاص -أوالا 
يهدف الربنامج اخلاص إىل دعم التعزيز املؤسسي الذي تقوده البلدان على الصعيد الوطين، و ي سياق  - 1

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

وتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية اتفاقيات بازل ور 
 ‘‘(.الصكوك’’)وُيرشار إليها هنا فيما بعد بـــــــ 

 تعريف التعزيز المؤسسي -ثانياا 
ؤسسية للحكومات يُعرف التعزيز املؤسسي، ألغراض الربنامج اخلاص، بأنه حتسني استدامة القدرات امل - 2

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

 والنفايات طوال دورة يياهتا.
 ائج المتوقعة من التعزيز المؤسسي من خالل البرنامج الخاصالنت -ثالثاا 

 من املتوقع أن تكون للمؤسسات الوطنية بعد تعزيزها القدرة على القيام مبا يلي: - 3
وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والترشريعات الوطنية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )أ(

 والنفايات ورصد تنفيذها؛
تعزيز اعتماد الترشريعات واألطر التنظيمية لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ورصدها  )ب(

 وإنفاذها؛
ترشجيع تعميم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  ي خطط التنمية الوطنية وامليزانيات  )ج(

، مبا  ي ذلك سد الثغرات وتفادي ازدواجية والسياسات والترشريعات الوطنية وأطر التنفيذ على مجيع املستويات
 اجلهود؛

العمل  ي القطاعات املتعددة برشكل يتسم بالفعالية والكفا ة والرشفافية واملسا لة واالستدامة  ي  )د(
 األجل الطويل؛
تيسري التعاون والتنسيق بني القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد  )ه(

 الوطين؛
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 يز املسؤولية واملسا لة واملرشاركة  ي القطا  اخلاص؛تعز  )و(
تعزيز فعالية تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة والنهج  )ز(

 االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
 تعزيز التعاون والتنسيق  ي تنفيذ الصكوك على الصعيد الوطين. )ح(

 نطاق البرنامج الخاص -رابعاا 
ينبغي أن يتجنب الربنامج اخلاص ازدواجية آليات التمويل وأشكال اإلدارة املتصلة هبا وانترشارها وأن  - 4

 ميول األنرشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق البيئة العاملية.
 جيوز أن ترشمل األنرشطة اليت مُتول  ي إطار الصندوق اخلاص ما يلي: - 5

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

تعزيز القدرات املؤسسية على ختطيط ووضع ورصد وتنسيق تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات  )ب(
 د الكيميائية والنفايات؛والربامج الوطنية لإلدارة السليمة للموا

 تعزيز القدرات املؤسسية لتحسني قدرات تقدمي التقارير عن التقدم احملرز أو تقييم األدا ؛ )ج(

تعزيز هتيئة بيئة متكينية لتعزيز التصديق على اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا  )د(
 املرتقبة؛

مؤسسية مكرسة لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية التمكني من تصميم وترشغيل هياكل  )ه(
 والنفايات طوال دورة يياهتا؛

تعزيز القدرات املؤسسية لوضع تدابري لدعم مجيع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  )و(
 ها الصكوك.والنفايات، مبا  ي ذلك اجملاالت املواضيعية األكثر حتديدا  على الصعيد الوطين واليت تغطي

 األهلية لتلقي الدعم من البرنامج الخاص -خامساا 
يتوفر الدعم املقدم من الربنامج اخلاص للبلدان النامية مع مراعاة االيتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا   - 6

 لبلدان األقل قدرة.وللدول اجلزرية الصغرية النامية وللبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال، مع إعطا  األولوية ل
تكون اجلهات املقدمة للطلبات مؤهلة للدعم إذا كانت أطرافا   ي أي وايدة من االتفاقيات ذات  - 7

 الصلة أو إذا أثبتت أهنا بصدد اإلعداد للتصديق على أي وايدة من االتفاقيات.
ددة اليت تزمع اختاذها لضمان تدرج اجلهات املقدمة للطلبات  ي طلباهتا التدابري احمللية ذات الصلة احمل - 2

 أن تكون القدرات املؤسسية الوطنية اليت يدعمها الربنامج اخلاص مستدامة  ي األجل الطويل.
 الترتيبات اإلدارية للبرنامج الخاص -سادساا 

سيكون اجمللس التنفيذي هو اهليئة املناط هبا صنع القرارات واإلشراف على الربنامج اخلاص بدعم من  - 9
 مانة.األ
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يعكس تكوين اجمللس التنفيذي التوازن ]التمثيل اجلغرا ي العادل[ بني اجلهات املاحنة واملتلقية. وتكون  - 11
 مدة املمثلني سنتني بالتناوب. وسوف يتألف اجمللس التنفيذي على النحو التايل:

يا، آسيا ومنطقة احمليط أربعة امثلني من البلدان املتلقية من مناطق األمم املتحدة التالية: أفريق )أ(
اهلادئ، شرق ووسط أوروبا، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وباإلضافة إىل ذلك، يضم اجمللس التنفيذي 

 امثال  من أقل البلدان منوا  أو البلدان اجلزرية الصغرية النامية بالتناوب؛
ان املستفيدة ]من أقاليم األمم املتحدة مخسة امثلني من اجلهات املاحنة، على أال تكون من البلد )ب(

 وعلى حنو متوازن[.

جيوز لألمنا  التنفيذيني ألمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا املرتقبة، ومنسق  - 11
تكامل لل النهج االسرتاتيجي وامثل ألمانة مرفق البيئة العاملية، فضال  عن امثلي احلكومات واملنظمات اإلقليمية

وأي وكاالت منفذة وامثل وايد من كل من اهليئات اإلدارية للصكوك، أن يرشاركوا، على نفقتهم  االقتصادي
 ني  ي اجتماعات اجمللس التنفيذي.اخلاصة كمراقب

 والية المجلس التنفيذي ومهامه -سابعاا 

 ايد من البلدان املاحنة.يكون للمجلس التنفيذي رئيسان مرشاركان، وايد من البلدان املتلقية وو  - 12
ويتخذ قراراته بتوافق اآلرا  بقدر اإلمكان. وإذا تعذر التوصل إىل مرة  ي السنة جيتمع اجمللس التنفيذي  - 13

بأغلبية ثلثي األعضا  احلاضرين واملصوتني. ويقوم  ،توافق  ي اآلرا ، يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته، كمالذ أخري
 يسب االقتضا . ،ماعه األول، بزيادة تطوير نظامه الداخلياجمللس التنفيذي،  ي اجت

يتخذ اجمللس التنفيذي القرارات التنفيذية فيما يتعلق بأدا  الربنامج اخلاص، مبا  ي ذلك املوافقة على  - 14
طلبات احلصول على التمويل، وجييز اإلجرا ات اخلاصة بالطلبات والتقومي، واإلبال  والتقييم. ويقوم اجمللس 

 بتوفري التوجيه التنفيذي برشأن تنفيذ الربنامج اخلاص وتقدمي املرشورة برشأن املسائل األخرى يسب االقتضا .
 المنظمة القائمة باإلدارة -ثامناا 

يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه املنظمة القائمة باإلدارة، صندوقا  استئمانيا  للربنامج اخلاص  - 15
 م اإلداري للربنامج، مبا  ي ذلك ختصيص املوارد البرشرية وغريها من املوارد.وأمانة لتقدمي الدع

تقوم األمانة بتجهيز الطلبات املقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها، وبإدارة املخصصات املوافق  - 16
وتكون مسؤولة أمام عليها وخدمة اجمللس التنفيذي. وتقدم األمانة التقارير برشأن عملياهتا إىل اجمللس التنفيذي 

املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ي املسائل اإلدارية واملالية. وتقدم األمانة تقريرا  سنويا  إىل اجمللس 
 التنفيذي ويُرسل هذا التقرير أيضا  إىل اهليئات اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة والصكوك للنظر فيه.

 لتشغيلية للبرنامج الخاصالترتيبات ا -تاسعاا 
يتلقى الربنامج اخلاص الطلبات من احلكومات الوطنية مباشرة. وسيتميز بأنه سهل الوصول إليه  - 17

 ومبسط وفعال ويستند على التجارب املستمدة من آليات الدعم القائمة يسب االقتضا .
يز القدرات املؤسسية. وينبغي أن وينبغي أن حتدد الطلبات  ي سياق النهج القطري الرشامل إزا  تعز  - 12

 تتضمن الطلبات التدابري املقرتية واألهداف املرجوة من األدا  واملعلومات املتعلقة باالستدامة طويلة األجل.
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تقدم الطلبات إىل األمانة. وتقوم األمانة بتقييم الطلبات لتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لدراستها والبت  - 19
 فيها.
لس التنفيذي  ي املخصصات الرتاكمية لبلد ما، على أساس التربعات الواردة وااليتياجات يبت اجمل - 21

  ي املائة من ذلك اجملمو  لألغراض اإلدارية. 13املبينة  ي الطلبات املقدمة. وجيوز اإلبقا  على مبلغ ال يتجاوز 
األقل من جممو  املبلغ املخصص.   ي املائة على 25تساهم البلدان املستفيدة مبوارد تعادل ما قيمته  - 21

وجيوز للمجلس التنفيذي أن خيفض تلك النسبة املئوية مبا يتناسب مع اعتبارات الظروف الوطنية اخلاصة ملقدم 
 الطلب والقيود  ي القدرات والثغرات وااليتياجات اخلاصة به.

ا  كل مرشرو ، يُقدم تقرير هنائي وبيان تقدم البلدان املستفيدة تقارير سنوية عن التقدم احملرز. وعند انته - 22
مراجعة للحسابات، يتضمن كرشفا  كامال  لألموال اليت اسُتخدمت وتقييما  للنتائج، فضال  عن دليل إثبات ما إذا  

 كانت األهداف قد حتققت.
 المساهمات -عاشراا 

واحلكومات األخرى ُيرشجع تقدمي املسامهات من مجيع األطراف املوقعة واألطراف  ي االتفاقيات  - 23
القادرة على القيام بذلك، وكذلك من القطا  اخلاص، مبا  ي ذلك دوائر الصناعة واملؤسسات وغريها من 

 املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى من أصحاب املصلحة.
 مدة البرنامج الخاص -حادي عشر 

لبات لتقدمي الدعم ملدة سبع سنوات اعتبارا  من سيكون الربنامج اخلاص مفتويا  لتلقي التربعات والط - 24
تتجاوز مدهتا مخس سنوات إضافية وذلك  تاريخ إنرشائه. وسيكون الربنامج اخلاص مؤهال  للتمديد مرة وايدة ال

على أساس استعراض مرض وتقييم رهنا  بتوصية من اجمللس التنفيذي إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة. وجيوز توزيع 
سنوات اعتبارا  من تاريخ إنرشا  الربنامج، أو ملدة مثانية سنوات اعتبارا  من  11ربنامج اخلاص ملدة أقصاها أموال ال

تاريخ متديده، عند االقتضا ، وعندها ُيكمل الربنامج عملياته ويغلق. ويبت اجمللس التنفيذي  ي اختصاصات 
 االستعراض والتقييم املذكورين أعاله.

 كي البحري والجسيمات البالستيكية البحريةالحطام البالستي - 0/6
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

إىل القلق املعرب عنه  ي الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة  إذ ترشري
بالتلوث  ا  ، من أن صحة احمليطات والتنو  البيولوجي  ي البحار يتأثران سلب‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’

البحري، مبا  ي ذلك احلطام البحري، وال سيما اللدائن وامللوثات العضوية الثابتة والفلزات الثقيلة واملركَّبات 
النيرتوجينية الناشئة من العديد من املصادر البحرية والربية، وااللتزام باختاذ إجرا ات لتحقيق خفض كبري  ي 

 كولوجية البحرية،يدوث هذا التلوث وآثاره  ي النظم اإلي
اإلجرا ات الدولية اليت جيري اختاذها لترشجيع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال  وإذ تاليظ

دورهتا وللنفايات بسبل تؤدي إىل منع اآلثار الضارة الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة والتقليل منها إىل احلد 
 األدىن،
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ز تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنرشطة برشأن تعزيإىل إعالن مانيال  وإذ ترشري
اجتما  االستعراض احلكومي الدويل الثالث برشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة  الربية الذي اعتمده

إنرشا  الرشراكة البحرية من األنرشطة الربية، الذي شدد على أمهية اسرتاتيجية هونولولو والتزام هونولولو وأوصى ب
 العاملية برشأن القمامة البحرية،

باملقررات اليت اعتمدها املؤمتر احلادي عرشر لألطراف  ي اتفاقية التنو  البيولوجي فيما  وإذ حتيط علما  
 يتعلق بالتصدي آلثار احلطام البحري  ي التنو  البيولوجي البحري والسايلي،

السنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية وأن  2114ة إىل أن اجلمعية العامة قد أعلنت سن وإذ ترشري
 هذه الدول يددت إدارة النفايات كأولوية من أولويات العمل لديها،

اآلثار اخلطرية اليت ميكن أن حتدثها القمامة البحرية، مبا فيها املواد البالستيكية  مع القلق تاليظوإذ 
لبيئة البحرية وخدمات النظم البيئية البحرية واملوارد الطبيعية البحرية الناشئة عن املصادر الربية والبحرية،  ي ا

 ،صحة اإلنسانومصائد األمساك والسياية واالقتصاد، وكذلك املخاطر املمكنة على 
على أمهية النهج الوقائي الذي مبقتضاه ال ينبغي استخدام عدم وجود يقني علمي كامل   تؤكد - 1

فعالة من ييث التكلفة ملنع التدهور البيئي ييثما توجد تخاطر يدوث أضرار كسبب لتأجيل اختاذ تدابري 
 خطرية أو غري قابلة للزوال؛

املخاطر الكبرية الناشئة عن اإلدارة والتخلص غري املالئمني من البالستيك وضرورة اختاذ  تدرك - 2
 إجرا ات  ي هذا الصدد؛

املنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية و  ترشجع - 3
على التعاون مع الرشراكة العاملية برشأن القمامة البحرية  ي ذات الصلة الصناعية واجلهات الفاعلة األخرى 

 تنفيذها السرتاتيجية هونولولو وعلى تيسري تبادل املعلومات عرب شبكة القمامة البحرية على اإلنرتنت؛
مبا فيها اجلسيمات البالستيكية، املوجودة  ي البيئة البحرية متثل  أن املواد البالستيكية، تدرك - 4

مرشكلة تتفاقم برشكل سريع بسبب استخدام هذه املواد الواسع النطاق والذي ما زال يتزايد واملصحوب باإلدارة 
تيكي  ي غري املالئمة والتخلص غري املالئم من النفايات البالستيكية، وبسبب الترشظي التدرجيي للحطام البالس

 البيئة البحرية وحتوله إىل جسيمات بالستيكية ثانوية؛
احلاجة إىل املزيد من املعارف والبحوث برشأن مصدر ومصري اجلسيمات  كذلك تدرك - 5

البالستيكية البحرية وتأثريها على التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية البحرية وصحة اإلنسان، وتاليظ ما 
كائنات احلية ميكن أن تبتلع هذه اجلسيمات كما أن من شأهنا أن تنتقل إىل مستويات من أن ال ُعرف مؤخرا  

 أعلى  ي السلسلة الغذائية البحرية مسببة  آثارا  ضارة ؛
أن اجلسيمات البالستيكية ميكن أيضا  أن تساهم  ي نقل امللوثات العضوية الثابتة  تاليظ - 6

ليت ترتاكم بيولوجيا  وغريها من امللوثات اليت توجد  ي تلك اجلسيمات أو واملواد األخرى السامة املقاومة للتحلل ا
 تلتصق هبا،  ي النظم اإليكولوجية البحرية؛

أن اجلسيمات البالستيكية املوجودة  ي البيئة البحرية تنرشأ من نطاق واسع من املصادر،  تدرك - 7
ات الصناعية ومياه اجملارير، والتدفق السطحي مبا  ي ذلك تفكك احلطام البالستيكي  ي احمليطات، واالنبعاث

 الناجم عن استخدام املنتجات احملتوية على اجلسيمات البالستيكية؛
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على أن هناك ياجة إىل اختاذ إجرا ات عاجلة إضافية للتصدي للتحديات اليت  تؤكد - 2
اجلة هذه املواد  ي مصدرها يرشكلها احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية، من خالل مع

 خبفض التلوث من خالل حتسني امارسات إدارة النفايات وبتنظيف احلطام والقمامة املوجودين؛
بإنرشا  الرشراكة العاملية برشأن القمامة البحرية، اليت أُطل قت  ي ريو دي جانريو  تريب - 9

 ؛2113 ، وعقد أول منتدى للرشراكة  ي عام2112بالربازيل  ي يزيران/يونيه 
اتفاقية اماية البيئة البحرية واملناطق السايلية  باعتماد األطراف املتعاقدة  يكذلك  تريب - 11

اجتماعها العادي الثامن عرشر الذي عقد  ي اسطنبول، تركيا، خالل الفرتة   ي (اتفاقية برشلونة) للبحر املتوسط
، وهي أول قليمية برشأن إدارة القمامة البحريةإلاعمل الطة ، التابعة خل2113كانون األول/ديسمرب   6إىل  3من 

لرشمال شرق احمليط  برشأن القمامة البحريةعمل الخطة  مبرشرو  خطة عمل من نوعها  ي العامل، كما تريب
اليت من املنتظر أن تعتمدها جلنة اتفاقية اماية البيئة البحرية لرشمال شرق احمليط األطلسي  ي اجتماعها  األطلسي

، وترشجع احلكومات على التعاون عرب االتفاقيات البحرية اإلقليمية وجلان األهنار اإلقليمية تغالبكاسكيس، الرب 
 ذات الصلة هبدف اعتماد خطط عمل مثل هذه  ي مناطقها؛

إىل املدير التنفيذي أن يدعم البلدان، بنا  على طلبها،  ي وضع وتنفيذ خطط عمل  تطلب - 11
 ة البحرية؛وطنية أو إقليمية للحد من القمام

مببادرة فريق اخلربا  املرشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية إلصدار تقرير  تريب - 12
 ؛2114تقييمي عن اجلسيمات البالستيكية، من املقرر نرشره  ي ترشرين الثاين/نوفمرب 

برشأن تقييم آثار بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدولية لرشؤون صيد احليتان  أيضا   تريب - 13
 ي ألطراف  ي اتفاقية يفظ أنوا  احليوانات الربية املهاجرة ااحلطام البحري على احليتانيات، ومبوافقة مؤمتر 

 األنوا  املهاجرة؛ علىالذي يتناول آثار احلطام البحري  4-11على القرار اجتماعه العاشر 
ؤسسات األخرى ذات الصلة وأصحاب إىل املدير التنفيذي أن جيري، بالترشاور مع املتطلب  - 14

املصلحة ذوي الصلة، دراسة عن احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحرية، باالستفادة من 
 األعمال القائمة، ومع مراعاة أيدث الدراسات والبيانات، تركز على ما يلي:

 يمات البالستيكية البحرية؛حتديد املصادر الرئيسية للحطام البالستيكي البحري واجلس )أ(
حتديد التدابري املمكنة وأفضل التقنيات املتاية واملمارسات البيئية املتاية ملنع تراكم  )ب(

 اجلسيمات البالستيكية وتقليل مستواها إىل احلد األدىن  ي البيئة البحرية؛
 ؛توصيات برشأن أكثر اإلجرا ات إحلايا   )ج(
صفة خاصة إىل إجرا  املزيد من البحوث، مبا  ي ذلك اآلثار حتديد اجملاالت اليت حتتاج ب )د(

 الرئيسية  ي البيئة و ي صحة اإلنسان؛
أي جماالت أخرى ذات أولوية وذات صلة مت حتديدها  ي التقييم الذي أجراه فريق اخلربا   )ه(

 ؛ املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية املرشرتك
استكهومل برشأن امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية بازل برشأن التحكم  ي  أمانيت اتفاقية تدعو - 15

نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واملنظمات ذات الصلة املرشاركة  ي مكافحة التلوث وإدارة 
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التفاقيات وخطط العمل املواد الكيميائية والنفايات، وأمانات اتفاقية التنو  البيولوجي واتفاقية الطيور املهاجرة وا
 ؛من هذا القرار 14اخلاصة بالبحار اإلقليمية، إىل املسامهة  ي الدراسة املرشار إليها  ي الفقرة 

احلكومات والقطا  اخلاص على ترويج االستخدام األكثر كفا ة  للموارد واإلدارة  ترشجع - 16
 السليمة للمواد البالستيكية واجلسيمات البالستيكية؛

احلكومات على اختاذ إجرا ات شاملة ملعاجلة مسألة احلطام البالستيكي البحري  أيضا  ترشجع  - 17
واجلسيمات البالستيكية البحرية وذلك، عند االقتضا ، من خالل الترشريعات، وإنفاذ االتفاقات الدولية، وتوفري 

ت، ودعم أنرشطة تنظيف مرافق استقبال مناسبة للنفايات الناجتة عن السفن، وحتسني امارسات إدارة النفايا
 عن برامج توفري املعلومات والتعليم والتوعية العمومية؛ الرشواطئ، فضال  

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع العلمي واملنظمات غري احلكومية  تدعو - 12
صلة فيما يتعلق والقطا  اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إطال  املدير التنفيذي على املعلومات ذات ال

 ؛14بالدراسة املرشار إليها  ي الفقرة 
اجلهات القادرة على تقدمي الدعم املايل وأنوا  الدعم األخرى إلجرا  الدراسة احملددة  ي  تدعو - 19

 إىل تقدمي ذلك الدعم؛ 14الفقرة 
تنظر فيها  إىل املدير التنفيذي أن يقدم الدراسة املتعلقة باجلسيمات البالستيكية لكيتطلب  - 21

 .الثانيةمجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا 

 تعزيز دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحسين نوعية الهواء - 0/2
 املتحدة للبيئة، األمم مجعيةإن 
تمده جملس إدارهتا  ي أيار/مايو أن منظمة الصحة العاملية تقدر، من خالل التقرير الذي اع إىلترشري  إذ

ماليني يالة وفاة مبكرة سنويا  على مستوى العامل، وهو عب  قد يتجاوز  7، أن تلوث اهلوا  يساهم  ي 2114
 ياليا  عب  أمراض املالريا والسل واإليدز معا ،

جملس اإلدارة من مقرر  2بوالية برنامج األمم املتحدة للبيئة على النحو الوارد  ي الفقرة إذ تذك ر 
27/2، 

أن نوعية اهلوا  الرديئة ترشكل حتديا  متناميا   ي سياق التنمية املستدامة، خصوصا   ي املدن  وإذ تدرك
 واملراكز احلضرية، وأن هناك ياجة لبذل جهود  ي تختلف القطاعات لتحسني نوعية اهلوا ،

ية املستدامة، مبا يؤثر على مجلة أمور أن تلوث اهلوا  يرشكل عائقا  أمام التنمية الوطن كذلكوإذ تدرك 
 من بينها االقتصاد وإنتاجية العامل وتكاليف الرعاية الصحية والسياية،

أن حتسني نوعية اهلوا  ميثل أولوية  حلماية الصحة العامة وتوفري منافع مرشرتكة للمناخ،  وإذ تعي
 وخدمات النظام البيئي، والتنو  البيولوجي، واألمن الغذائي،

الذي أقرت مبوجبه  2112متوز/يوليه  27املؤرخ  ي  66/222إىل قرار اجلمعية العامة  ترشريوإذ 
واليت التزمت ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’اجلمعية الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بعنوان 
ملستدامة اليت تدعم نوعية اهلوا  الصحي  ي فيها كل الدول األعضا   ي األمم املتحدة بترشجيع سياسات التنمية ا
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سياق املدن واملستوطنات البرشرية املستدامة وأقرت بأن خفض مستوى تلوث اهلوا  سيؤثر برشكل إجيايب على 
 الصحة،

أن االجتما  التاسع عرشر ملنتدى وزرا  البيئة  ي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قد  وإذ تدرك
 ة عمل إقليمية برشأن التلوث اجلوي،اعتمد مقررا  خلط

إىل اجلهود املبذولة على كافة املستويات لدعم اإلجرا ات الرامية إىل حتسني نوعية  وإذ ترشري مع التقدير
اهلوا ، مثل اتفاقية استكهومل برشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق، واتفاقية جلنة األمم 

ادية ألوروبا برشأن تلوث اهلوا  بعيد املدى عرب احلدود وبروتوكوالهتا الثمانية، واملبادئ التوجيهية املتحدة االقتص
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية برشأن نوعية اهلوا  احمليط، وائتالف املناخ واهلوا  احمليط، والرشراكة من أجل 

مبادرات من قبيل املنرب التفاعلي لربنامج األمم  هادمتقأنوا  الوقود النظيف واملركبات، واملسامهات اهلامة اليت 
واألنظمة العاملية للرصد البيئي، وشبكة رصد ترسب األاماض  ي شرق آسيا ، (UNEP Live)املتحدة للبيئة 

 ،  ي جمال تقاسم املعلومات وأفضل املمارسات،برشأن البعد اإلنساين لتغري املناخ العاملي وإعالن ماليه
اختاذ إجرا ات  ي تختلف القطاعات لتحسني نوعية اهلوا  من أجل  علىمات احلكو  ترشجع - 1

 اماية صحة اإلنسان والبيئة، واحلد من اآلثار السلبية، مبا  ي ذلك على االقتصاد، وتعزيز التنمية املستدامة؛
د احلكومات على إعداد خطط عمل واستحداث وتنفيذ معايري لنوعية اهلوا  احمليط حُتدَّ  ترشجع – 2

على املستوى الوطين، مع مراعاة املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية برشأن نوعية اهلوا  وغريها من 
 املعلومات ذات الصلة، ووضع معايري لالنبعاثات فيما خيص مصادر تلوث اهلوا  املهمة لديها؛

ية على أن تيسر احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واإلقليمية، والدول ترشجع أيضا   - 3
 بصورة أكرب الوصول إىل بيانات نوعية اهلوا  وفهمها من جانب العامة؛

احلكومات على إطال  أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة والدول األعضا  على النتائج  ترشجع - 4
الدورة الثانية جلمعية من هذا املقرر قبيل انعقاد  3و 2و 1والتجارب املتعلقة باجلهود اليت بذلتها عمال  بالفقرات 

 ؛2116مم املتحدة للبيئة  ي عام األ
 إىل املدير التنفيذي: تطلب - 5

االضطال  بأنرشطة موسعة لبنا  القدرات  ي جمال نوعية اهلوا ، ومن ذلك عقد يلقات عمل  )أ(
 3و 2و 1 واملساعدة على وضع السياسات العامة، هبدف دعم احلكومات  ي جهودها الرامية لتنفيذ الفقرات

 من هذا املقرر؛
إذكا  الوعي باملخاطر املرتتبة عن تلوث اهلوا  على الصحة العامة والبيئة، وبالفوائد املتعددة  )ب(

لتحسني نوعية اهلوا ، من خالل عدة أمور منها امالت التوعية العامة وعمليات تقييم توقعات البيئة العاملية، 
 ؛2115من اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام  ة املستدامة بوصفها جز ا  وخصوصا   ي سياق مناقرشات أهداف التنمي

استكرشاف الفرص لتعزيز التعاون  ي جمال تلوث اهلوا  ضمن منظومة األمم املتحدة، ومثال  )ج(
منظمة الصحة اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا برشأن تلوث اهلوا  بعيد املدى عرب احلدود، و ذلك 
ية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مبا  ي ذلك إنرشا  روابط بني املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة العامل

(UNEP Live) ونظام معلومات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وائتالف املناخ واهلوا  احمليط، وأنظمة إدارة ،
 قليمية اهلامة األخرى ذات الصلة؛املعلومات، والربامج، واجلهود واملبادرات اإل
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تيسري ترشغيل الربامج احلكومية الدولية القائمة اليت يدعمها برنامج األمم املتحدة للبيئة فيما  )د(
 يتعلق بتقييم قضايا نوعية اهلوا ؛

إن أمكن ذلك، بتقييمات إقليمية ودون إقليمية، يسب  2116االضطال ، حبلول عام  )ه(
وفرص التعاون  مبا  ي ذلك الرصد واملراقبةحتديد الثغرات  ي قدرات معاجلة نوعية اهلوا ، االقتضا ، تركز على 

وخفض مستوى تلوث اهلوا ، بالتأسيس على جهود التعاون العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة  ي جمال 
ية ميناماتا برشأن الزئبق، واتفاقية جلنة تلوث اهلوا ، مثل اتفاقية استكهومل برشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاق

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا برشأن تلوث اهلوا  بعيد املدى عرب احلدود وبروتوكوالهتا الثمانية، واملعلومات 
 اليت توفرها الدول األعضا   ي برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

 أن تصبح أطرافا  ي االتفاقيات العاملية احلكومات اليت مل تفعل ذلك بعُد على النظر  ي ترشجع - 6
 ذات الصلة مبعاجلة تلوث اهلوا ؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم ويعرض تقريرا  عن املعلومات اليت قدمتها احلكومات عمال   تطلب - 7
 مجعية من هذا املقرر وأن يقدم معلومات مستكملة عن التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذا املقرر إىل 4بالفقرة 

 األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية.

 التكيف القائم على النظام اإليكولوجي - 0/8
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

أن تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يؤكد أن النظم املناخية  إذ تاليظ
العاملية ستستمر  ي االرتفا   ي العقود املقبلة، إن مل يكن  ي  احلرارةت ترشهد زيادة  ي درجات احلرارة، وأن درجا

القرون املقبلة يىت لو يدث استقرار  ي مستويات انبعاثات غازات االيتباس احلراري على حنو يؤثر  ي النظم 
 الطبيعية اليت تعتمد عليها البرشرية، ويربز احلاجة للتكييف مع آثار تغري املناخ،

الذي أكدت فيه اجلمعية جمددا  أن تغري املناخ هو  67/211قرار اجلمعية العامة  كذلك  وإذ تاليظ
من أن مجيع البلدان، خصوصا  البلدان النامية، أيد أكرب التحديات  ي عصرنا، وأعربت فيه عن قلقها العميق 

دة، مبا  ي ذلك اجلفاف املستمر قابلة للتأثر باآلثار الضارة لتغري املناخ، وأهنا تعاين بالفعل من تأثريات متزاي
والظواهر املناخية الرشديدة الوطأة، وارتفا  مستوى سطح البحر، والتعرية  ي املناطق السايلية وازدياد اموضة 
احمليطات، اما يرشكل هتديدا  إضافيا  لألمن الغذائي واجلهود الرامية للقضا  على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، 

 ،كيف مع تغري املناخ ميثل أولوية  عاملية  عاجلة وملحةوأكدت فيه أن الت
املستقبل الذي ’’ من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 191الفقرة  وإذ ترشري إىل

عن القلق من أن مجيع البلدان تعاين بالفعل من اآلثار  ، اليت عرب فيها رؤسا  الدول واحلكومات‘‘نصبو إليه
رة لتغري املناخ اليت هتدد اجلهود الرامية لتحقيق التنمية املستدامة، والقضا  على الفقر، وحتقيق األمن الضا

 تغري املناخ ميثل أولوية عاجلة وملحة،التكيف مع الغذائي، وأكدت أن 
الصادر عن مؤمتر األطراف  ي اتفاقية التنو  البيولوجي، والذي  11/33املقرر  وإذ تضع  ي االعتبار

وفقا  للقدرات والظروف الوطنية إلدماج هُنج التكيف القائمة على ’’ُدعيت فيه األطراف واحلكومات األخرى، 
النظام اإليكولوجي  ي االسرتاتيجيات ذات الصلة، مبا  ي ذلك اسرتاتيجيات وخطط التكيف، وخطط العمل 

البيولوجي، واسرتاتيجيات احلد من الوطنية الرامية إىل مكافحة التصحر، واسرتاتيجيات وخطط عمل التنو  
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املتعلقة بالتنو  ‘‘ الفقر، واسرتاتيجيات احلد من أخطار الكوارث، واسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة لألراضي
البيولوجي وتغري املناخ، ودور التكيف القائم على النظام اإليكولوجي الذي ُسلط عليه الضو   ي هذا املقرر، 

تعمم منظور التكيف على تغري املناخ القائم على النظام ’’لب فيه إىل األطراف أن ، الذي طُ 11/15واملقرر 
اإليكولوجي، واستعادة النظم اإليكولوجية، وإدارة األنوا  الدخيلة من أجل صحة االنسان ورفاهه، وإدماج كل 

ه الدعوة ، مع توجي‘‘ذلك  ي مجيع خطط ومرشاريع تنمية اجلزر ويفظها، وبنا  القدرات عند تطبيقها
 للمنظمات، مبا فيها برنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم التكيف القائم على النظام اإليكولوجي،

العمل الذي أجنزه برنامج عمل نريويب، وعملية دعم اتفاقية األمم املتحدة  أيضا   وإذ تضع  ي االعتبار
 لوطنية،اإلطارية برشأن تغري املناخ، وعملية دعم صياغة وتنفيذ خطط التكيف ا

باعتماد مجيع البلدان، خصوصا  البلدان النامية، على النظم اإليكولوجية  ي سبل كسب  وإذ تسلم
 العيش وإنتاج الغذا  وحتقيق الرفاه، مبا  ي ذلك التكيف مع آثار تغري املناخ،

ري إىل أن تغري الذي يرش ،ثغرة التكيف  ي أفريقيا، ربنامج األمم املتحدة للبيئةالتقين لتقرير ال وإذ تاليظ
املناخ سيؤثر على مجلة قطاعات من بينها التنو  البيولوجي، وإمدادات املياه، وصحة اإلنسان، وإنتاج الغذا ، 
وأنه سيؤدي على األرجح إىل زيادة أعداد السكان الذين سيتعرضون خلطر اجلو ، فضال  عن نسبة السكان 

  ي املائة من سكاهنا بالفعل من اجلو ، 22نسبته الذين يعانون من سو  التغذية  ي منطقة يعاين ما 
أن إجرا ات التكيف والتخفيف من اآلثار الضارة تفضي إىل العديد من املنافع  وإذ تضع  ي االعتبار

 املرشرتكة، 
أن مرونة الكثري من النظم اإليكولوجية قد مت جتاوزها بالفعل نتيجة للتضافر غري  وإذ تاليظ مع القلق

 وامل تغري املناخ، و ما يصايبها من اضطرابات، و غريها من العوامل األخرى،املسبوق بني ع
اآلثار الضارة لتغري املناخ وغريها من العوامل، على النظم اإليكولوجية وقدرهتا على تلبية  وإذ تدرك

 بني مجلة أمور،االيتياجات الوطنية  ي جماالت اإلنتاج الغذائي، واألمن الغذائي الوطين، واملوارد املائية، من 
القابلية العالية لتأثر البلدان النامية بتغري املناخ، خصوصا  أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية  وإذ تدرك

 الصغرية النامية،
أن الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي ينبغي أن تساهم  ي التنمية املستدامة القادرة على  وإذ تدرك

 مع هُنج التكيف األخرى ذات الصلة  ي كل القطاعات، التكيف مع املناخ بالتضافر
بسيادة البلدان النامية وإشرافها على نظمها اإليكولوجية ومواردها الطبيعية اليت يهددها  وإذ تسلم أيضا  

 تغري املناخ والعوامل األخرى،
أن ة للبيئة الذي طلب فيه اجمللس إىل برنامج األمم املتحد 22/3مقرر جملس اإلدارة  وإذ ترشري إىل

خطط العمل اإلقليمية والوطنية خلفض مستوى دعم ل،  ي يدود املوارد املتاية و ي ضو  برنامج عمله، يعزز دوره
 قابلية البلدان النامية للتأثر بتغري املناخ،

العمل املتواصل الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بأنرشطة التكيف  وإذ تدرك
هبدف خفض القابلية للتأثر بتغري املناخ وما يتبع ذلك من أوجه الضعف  ي  على النظام اإليكولوجيالقائمة 

 جماالت من قبيل األمن الغذائي، واملياه، والصحة، والتنو  البيولوجي،
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دور اجملتمع املدين، واملؤسسات العلمية، وغريها من أصحاب املصلحة  ي توفري األدلة،  أيضا   وإذ تدرك
وات، ودراسات احلالة، والرصد، وأفضل املمارسات، من بني مجلة أمور،  ي جمال التكيف القائم على واألد

 النظام اإليكولوجي،
ضرورة مراعاة ايتياجات الفئات واجلماعات الضعيفة، وأمهية إشراكها  ي تنفيذ  كذلك وإذ تدرك

 تدابري التكيف القائم على النظام اإليكولوجي،
ير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل،  ي يدود املوارد املتاية و ي إىل املد تطلب - 1

إطار برنامج عمله، باالشرتاك مع احلكومات، واملؤسسات العلمية، ووكاالت األمم املتحدة، واجملتمع املدين، 
ى طلبها، لوضع وتنفيذ وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة، تقدمي وتعزيز الدعم للبلدان النامية بنا   عل

برامج وأنرشطة تكيف قائمة على نظم إيكولوجية جمتمعية، ووطنية، وإقليمية عن طريق مجلة أدوات من بينها 
األدوات العملية واملرشاريع التجريبية هبدف بيان أوجه استخدام هذه األدوات وأشكال الدعم التقين األخرى 

 املتعلقة بتقرير السياسات؛
لبلدان على إدراج تدابري التكيف القائم على النظم اإليكولوجية، والتكيف مجيع ا ترشجع - 2

األمن الغذائي، اصة بالتكيف على تغري املناخ، و اجملتمعي  ي سياساهتا الوطنية، مبا  ي ذلك السياسات اخل
 واإلدارة املستدامة للغابات وفقا  لظروفها وأولوياهتا الوطنية؛

تراعي بطريقة متكاملة،  ي إطار وضعها وتنفيذها للتدابري اخلاصة  مجيع البلدان إىل أن تدعو - 3
بالتكيف القائم على النظام اإليكولوجي، والتكيف اجملتمعي، نظم وامارسات املعارف األصلية واحمللية، 

ي والتقليدية، مبا  ي ذلك، يسب االقتضا ، الرأي العام للمجتمعات احمللية برشأن اجملتمع والبيئة كمصدر رئيس
 للتكيف على تغري املناخ؛

مجيع البلدان إىل أن تأخذ  ي االعتبار النظم اإليكولوجية  ي سياق وضع  كذلك تدعو - 4
 سياساهتا لكل القطاعات ذات الصلة، مبا  ي ذلك سياساهتا وخططها للتكيف على تغري املناخ؛

ل التعاون مع برنامج األمم إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواص تطلب - 5
املتحدة اإلمنائي، واملؤسسات واملنظمات األخرى ذات الصلة بغية إدراج النظم اإليكولوجية بوصفها عنصرا  
رئيسيا   ي عمليات التخطيط الوطنية للتكيف وفقا  للمبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية برشأن تغري 

 يت ُوضعت  ي إطار اتفاقية التنو  البيولوجي  ي االعتبار؛املناخ، وأخذ التوجيهات ال
البلدان القادرة إىل مواصلة دعم وضع وتنفيذ الربامج واملرشاريع والسياسات اإلمنائية  ي  تدعو - 6

 جمال التكيف على اآلثار الضارة لتغري املناخ اليت تأخذ  ي االعتبار النظم اإليكولوجية، ال سيما الربامج واملرشاريع
 والسياسات  ي البلدان النامية، بنا  على طلب هذه البلدان؛

إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم تقريرا  إىل مجعية األمم املتحدة  تطلب - 7
 للبيئة  ي دورهتا الثانية عن التقدم احملرز على صعيد تنفيذ هذا القرار.
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 برنامج المياه -ئي النظام العالمي للرصد البي - 0/9
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

املستقبل ’’من الوثيقة ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة  124و 121الفقرتني إذ ترشري إىل 
، اليت دعا فيها رؤسا  الدول واحلكومات إىل اعتماد تدابري لتحقيق خفض كبري لتلوث املياه ‘‘الذي نصبو إليه

الصرف التوفري املستمر للوصول ملياه الرشرب اآلمنة واملعقولة الكلفة وخدمات ز نوعية املياه والتزموا بوتعزي
 الصحي األساسية،
أن نوعية املياه اجليدة وكمية املياه الكافية مها عامالن مهمان للتنمية املستدامة ورفاه اإلنسان   إذ تدرك

 ي وتكامل النظم اإليكولوجية على الكوكب،كما أهنما شرط ضروري حلماية التنو  البيولوج
 اليت مهد ، الفر  السادس،27/11و 26/14و 24/16و 23/2مقررات جملس اإلدارة  وإذ ترشري إىل

الدول األعضا  للمرشاركة  ي  برنامج املياه، ويدد واليته ودعا - صد البيئيإلنرشا  النظام العاملي للر  فيها اجمللس
 ت ومعلومات عن املياه على مستوى العامل،اجلهود الرامية لتوفري بيانا

برنامج  - عن امتناهنا حلكومة كندا الستضافتها ودعمها للنظام العاملي للرصد البيئي تعرب - 1
وتقر باإلجنازات اليت حتققت، وتريب بالتزام يكومات أملانيا وإيرلندا والربازيل بدعم النظام  ،املياه  ي املاضي

  ي املستقبل؛ ،برنامج املياه - العاملي للرصد البيئي
األنسب  ابرنامج املياه مه - النظام العاملي للرصد البيئيبرنامج األمم املتحدة للبيئة و أن  تعترب - 2

ألهداف املرتبطة بنوعية املياه وتلوث املياه اليت ميكن أن ترشكل جز ا  من جدول أعمال التنمية ملا ا حتقيقلدعم 
 يتعني البت فيه، من خالل تقدمي بيانات ومعلومات لتقييمات ذات صلة؛يزال  الذي ال 2115بعد عام 

أن تقرير التقييم العاملي لنوعية املياه، وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة باملياه والتقييمات  تؤكد - 3
ومعلومات معتمدة  األخرى املتعلقة حبالة موارد املياه العذبة على تختلف املستويات اجلغرافية تتطلب توفري بيانات

برنامج املياه املعزز هبدف إثرا  عملية تقرير  - وموثوقة ويسنة التوقيت من جانب النظام العاملي للرصد البيئي
 السياسات على املستويات ذات الصلة؛

على احلاجة ملواصلة تعزيز التغطية العاملية واتساق بيانات نوعية املياه وكذلك لتوسيع  تؤكد - 4
برنامج املياه وتدعو الدول األعضا  ووكاالت األمم املتحدة ذات  - النظام العاملي للرصد البيئينطاق شبكة 

لنظام العاملي للرصد االصلة واجملتمع العلمي الدويل والرشركا  وأصحاب املصلحة اآلخرين الراغبني للتعاون مع 
 ،املياه ي جمال مركز تنمية القدرات  - ئيوالنظام العاملي للرصد البي، مياهويدة التنسيق العاملي لل - البيئي

وقاعدة بيانات النظام  ي بنا  نظام معلومات ورصد عاملي معتمد للمياه العذبة ولدعم املبادرات ذات الصلة، مبا 
برنامج املياه، وفقا  للظروف  - ي للرصد البيئي ي ذلك من خالل املسامهات املالية والعينية لرشبكة النظام العامل

 ويات الوطنية للبلد؛واألول
إىل املدير التنفيذي التعاون برشكل وثيق مع الدول األعضا  هبدف حتديد عناصر رئيسية  تطلب - 5

برنامج املياه، مثل املراكز اإلقليمية، وبرامج تنمية القدرات، والدعم  - إضافية للنظام العاملي للرصد البيئي
وفق ما نص عليه برنامج العمل ضمان املوارد الضرورية و  ،يسب االقتضا  ،التكنولوجي واخلدمات اجلديدة

ويدة التنسيق للربنامج العاملي للمياه  ي برنامج األمم املتحدة  - النظام العاملي للرصد البيئيوامليزانية لتمكني 
ام والنظالوطنية، وقاعدة بيانات النظام،  التنسيقراكز برشكل فعال وناجع كواجهة بينية مل من العملللبيئة، 
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واملراكز اإلقليمية للنظام والرشركا  العامليني ذوي مركز تنمية القدرات  ي جمال املياه،  - العاملي للرصد البيئي
 الصلة؛

 ي مناقرشات مع الدول األعضا  ووكاالت األمم  أن يرشر املدير التنفيذي إىل  تطلب أيضا   - 6
ت عمال  كبريا   ي وضع معايري تبادل نوعية املياه اليت أجنز املتحدة واملؤسسات واملنظمات األخرى ذات الصلة 

تسمح بتبادل  ، مع األخذ  ي االعتبار الترشريعات الوطنية ذات الصلة اليتبرشأن سياسات مرشرتكة للبيانات
املتعلقة باملياه بغرض بنا  قاعدة بيانات متسقة  ي قاعدة البيانات التابعة للنظام  والبيانات الوصفية لبياناتا

وإثرا   UNEP Liveبرنامج املياه، ودعم املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - للرصد البيئي العاملي
 سياسات التنمية املستدامة؛

 - يضع مرشروعا  منقحا  للنظام العاملي للرصد البيئيإىل املدير التنفيذي أن  تطلب كذلك - 7
لبيئة  ي دورهتا الثانية، مبا  ي ذلك ميزانية ، وربطه بصورة واضحة برنامج املياه لكي تعتمده مجعية األمم املتحدة ل

 بربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة التايل لفرتة السنتني؛
برنامج املياه لدعم تنمية القدرات لبذل جهود  - شركا  النظام العاملي للرصد البيئي تدعو - 2

أفضل امارسات بنوعية املياه وحتليلها وتبادهلا وإدارهتا، ومن ذلك التوييد القياسي  ي مجع البيانات ذات الصلة 
ومعايري وكالة اماية البيئة  ي الواليات املتحدة/شبكة تبادل بيانات االحتاد املفتوح للجغرافيا املكانية  ي جمال املياه 

لبيانات والبيانات الوصفية عرض وتبادل انوعية املياه من املسح اجليولوجي  ي الواليات املتحدة اليت هتدف إىل 
عن نوعية املياه، خصوصا   ي البلدان النامية، بنا   على طلبها، وتنسيق هذه اجلهود مع املبادرات اجلارية ذات 

 الصلة؛
برنامج املياه هبدف دعم  - الدول األعضا  على االتصال بالنظام العاملي للرصد البيئي ترشجع - 9

حتسني أنظمة رصد املياه العذبة، وتبادل التكنولوجيات اليت من شأهنا أن جهود تنمية القدرات وتكييفها، و 
السعي للحصول على املساعدة لالنضمام  ىوطنية واإلقليمية والعاملية، وعلالوشبكات الرصد تدعم التقييمات 

 برنامج املياه. - إىل شبكة النظام العاملي للرصد البيئي
 برنامج املياه. - البيئي تؤكد والية النظام العاملي للرصد - 11

الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات المختلفة الرامية لتحقيق االستدامة البيئية في سياق  - 0/01
 التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
املستقبل الذي نصبو ’’ بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة إذ تُريب

، اليت تُقُر بتوفر هُنج ورؤى  ومناذج وأدوات تختلفة لكل بلد، طبقا  لظروفه وأولوياته 56، وخباصة الفقرة ‘‘إليه
 الوطنية، ترمي إىل حتقيق التنمية املستدامة، 

بأن كوكب من الوثيقة اخلتامية اليت سلِّم فيها رؤسا  الدول واحلكومات  39إىل الفقرة  وإْذ ترشري
، هي تعبري شائع  ي عدد من البلدان واألقاليم، وإْذ ‘‘من ا األرضأُ ’’األرض وُنظمه اإليكولوجية مها بيتنا وأن 

 ُتاليظ أيضا  أن بعض البلدان تُق رُّ حبقوق الطبيعة  ي سياق ترشجيع التنمية املستدامة،
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ُيسلم فيها اجمللس بأن هناك  ، اليت27/2من مقرر جملس اإلدارة  2إىل الفقرة  وإذ ترشري أيضا  
هُنجا  ورؤى ، ومناذج وأدوات تختلفة طورهتا الدول األعضا   ي األمم املتحدة من أجل حتقيق التنمية املستدامة، 

من ا األرض وأخذت علما   ي هذا الصدد بالنهج املتمثل  ي العيش الكرمي  ي إطاٍر من التوازن والوئام مع أُ 
مع  انسجاممال  لتحقيق التنمية املستدامة ميكن أن يقود اإلنسانية لكي تعيش  ي بصفته هنجا  كليا  ومتكا

 ،الطبيعة، ويؤدى إىل بذل اجلهود الستعادة صحة وسالمة الُنظم اإليكولوجية لألرض
باإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  ي جمال التنو   وإْذ تُريب

 اإليكولوجية، البيولوجي وخدمات النظم
من ’’والصني، وعنوانه  77بإعالن مؤمتر قمة رؤسا  دول ويكومات جمموعة الـــــ  وإْذ حتيط علما  

، الذي اعُتم د مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني للمؤمتر، اليت أيُتفل ‘‘أجل نظام عاملي جديد للعيش الكرمي
 ،2114يزيران/يونيه  15و 14ة القوميات، يومي ، بدولة بوليفيا املتعدددوال سيريا هبا  ي سانتا كروز

من  3إىل املدير التنفيذي أن يُعد تقريرا  على أساس املعلومات الناجتة عن الفقرة  تطلب - 1
 ، وأن يُقدم التقرير إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية؛27/2مقرر جملس اإلدارة 

أن ينظر  ي تنظيم يلقة عمل  ي الدورة الثانية جلمعية  إىل املدير التنفيذي تطلب أيضا   - 2
األمم املتحدة للبيئة يول الُنهج والرؤى والنماذج واألدوات املختلفة الرامية لتحقيق التنمية املستدامة، مرشرية 

من ا األرض، وأنه  ي هذا السياق، فإن يلقة العمل ستقدم إىل هنج العيش الكرمي  ي توازن ووئام مع أُ 
 ت إىل املدير التنفيذي من أجل اختاذ اخلطوات الاليقة والقيام بالعمل بطريقة صحيحة؛توصيا

إىل املدير التنفيذي أن يقدم التوجيهات وأن يقوم، من خالل موقع  كذلك تطلب - 3
، بتيسري توضيح الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات املختلفة (UNEP Live)الربنامج التفاعلي لربنامج البيئة 

 ؛27/2من مقرر جملس اإلدارة  2للفقرة  تحقيق التنمية املستدامة وفقا  ل

إىل املدير التنفيذي أن يأخذ بعني االعتبار الرؤى والُنهج والنماذج واألدوات  تطلب - 4
من هذا القرار أثنا  عمليات الترشاور برشأن توقعات البيئة العاملية وموقع  3املختلفة املرشار إليها  ي الفقرة 

 نامج التفاعلي لربنامج البيئة؛الرب 

إيال  االهتمام املناسب ملسألة االنسجام مع الطبيعة عند وضع خطة التنمية ملا  ترشجع - 5
 ؛2115بعد عام 

البلدان الراغبة  ي القيام بذلك إىل تنفيذ هنج العيش الكرمي  ي توازن ووئام مع  تدعو - 6
والقضا  على الفقر، مبا يتمرشى مع الظروف واألولويات من ا األرض وذلك  ي سياق التنمية املستدامة أُ 

 الوطنية لتلك البلدان.
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 التنسيق عبر منظومة األمم المتحدة في مجال البيئة بما في ذلك فريق اإلدارة البيئية - 0/00
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

 ،1972ل/ديسمرب كانون األو   15( املؤرخ 27 -د) 2997إىل قرار اجلمعية العامة إذ ترشري 
صادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة الإىل الوثيقة اخلتامية، وإذ ترشري أيضا  

متوز/يوليه  27املؤرخ  66/222اليت صدقت عليها اجلمعية العامة بقرارها ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’
 منه، 22، وعلى وجه اخلصوص الفقرة 2112

، 2112كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/213إىل قرارات اجلمعية العامة  وإذ ترشري كذلك
 ،2113كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  62/215و 2113آذار/مارس  13املؤرخ  67/251و

بتاريخ  12/2-إ، ود.2111شباط/فرباير  24بتاريخ  26/11إىل مقررات جملس اإلدارة وإذ ترشري 
 ،2113شباط/فرباير  22املؤرخني  27/5و 27/2و، 2112شباط/فرباير  22

على تعزيز وظائفها من أجل توفري التوجيه السياسي العام  ي عمل الربامج البيئية  تعقد العزم
 (،27 -)د 2997وتنسيقها داخل منظومة األمم املتحدة، وفقا  لقرار اجلمعية العامة 

بار موظفي فريق اإلدارة البيئية  ي للتقرير املريلي الذي أُعد حتت إشراف كوإذ تعرب عن تقديرها 
 اجتماعها التاسع عرشر والذي قدمه املدير التنفيذي،

إىل أهداف فريق اإلدارة البيئية املتمثلة  ي مساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئة  ي وإذ ترشري 
األمم املتحدة وتعزيز االضطال  مبهامه ذات الصلة بالرتويج بالُنهج املتساوقة إزا  القضايا البيئية  ي منظومة 

 ،األخرى  ي منظومة األمم املتحدة األبعاد البيئية وخاصة اجلوانب التحليلية  ي عمل املنظمات
الذي يعرتف بفريق اإلدارة البيئية باعتباره أداة على  24/1إىل مقرر جملس اإلدارة وإذ ترشري أيضا  

ة للبيئة  ي تعزيز تنسيق السياسات  ي تختلف األنرشط املستوى املرشرتك بني الوكاالت يساعد مجعية األمم املتحدة
 ،البيئية ملنظومة األمم املتحدة

 أوالا 
 عملية إلعداد مقترح استراتيجية بيئية على نطاق منظومة األمم المتحدة

وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يُعد،  27/5من قرار جملس اإلدارة  3الفقرة تؤكد من جديد  - 1
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية  22عماال  للفقرة إارة البيئية بالدرجة األوىل و إلدمن خالل فريق ا

، اسرتاتيجيات على نطاق املنظومة برشأن البيئة وأن يدعو إىل ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املستدامة املعنونة 
ظومة األمم املتحدة لتيسري امللكية العريضة  ي مرشاركة األمني العام وجملس الرؤسا  التنفيذيني للتنسيق  ي من

 األمم املتحدة على مجيع املستويات؛
إىل املدير التنفيذي أن يُعد، بالترشاور مع األقاليم يسب مقتضى احلال وأن يقدم  تطلب -2

دارة البيئية حتدد جلمعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا الثانية تقريرا  يتضمن مقرتيات توضع باالقرتان مع فريق اإل
  ي العمل البيئي الذي تضطلع به األمم املتحدة؛ 2115إدماج نتائج جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 
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 اا ثاني
 فريق اإلدارة البيئية

اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق اإلدارة البيئية لتعزيز التعاون بني  تاليظ مع التقدير - 3
البيئية  ي أنرشطة منظومة األمم املتحدة على مستوى السياسات والربامج واإلدارة،  الوكاالت إلدماج االعتبارات

 بالتعاون الوثيق مع جملس الرؤسا  التنفيذيني  ي منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وهيئاته الفرعية؛
 العام إىل املدير التنفيذي بصفته رئيس فريق اإلدارة البيئية، بالترشاور مع األمنيتطلب  - 4

وجملس الرؤسا  التنفيذيني، حتديد التدابري املمكنة لتعظيم فعالية وكفا ة الفريق وتقدمي تقرير مع التوصيات إىل 
 مجعية األمم املتحدة للبيئة للنظر خالل دورهتا الثانية؛

 بأداة إدارة حتديد املعارف للتنو  البيولوجي عرب اإلنرتنت اليت أعدها فريق اإلدارة تريب - 5
، فضال  عن هنج الفريق  ي املسامهة 2121-2111البيئة لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنو  البيولوجي للفرتة 

 ي عملية استعراض منتصف املدة ألهداف آترشي برشأن التنو  البيولوجي وأخذ االعتبار لطرق إدماج أهداف 
وى القطري وذلك من قبيل أطر عمل األمم آترشي برشأن التنو  البيولوجي  ي أدوات التخطيط  ي إطار املست

 املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛
مسامهة فريق اإلدارة البيئية  ي الدورة احلادية عرشر ملؤمتر األطراف  ي اتفاقية األمم  تاليظ - 6

 املتحدة ملكافحة التصحر  ي البلدان اليت تعاين من اجلفاف الرشديد و/أو التصحر، وال سيما  ي أفريقيا وذلك
 ( لتنسيق العمل  ي األراضي اجلافة؛2112-2112بإعداد خطة عمل لألمم املتحدة )

تابع  والنفايات بإنرشا  فريق إلدارة القضايا معين باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تريب - 7
 لفريق اإلدارة البيئية؛

االستدامة  ي عمل فريق اإلدارة البيئية على مواصلة دعم اجلهود املبذولة لتعزيز  ترشجع - 2
 منظومة األمم املتحدة، مبا  ي ذلك  ي جماالت إدارة االستدامة البيئية واستعراض األقران  ي ميدان البيئة؛

إىل املدير التنفيذي بصفته رئيسا  لفريق اإلدارة البيئية أن يقدم تقريرا  موجزا  إىل الدورة تطلب  - 9
عمل الفريق يربز فيه القضايا اليت قد تتطلب اهتماما  خاصا  من  الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة برشأن

 اجلمعية؛
إىل املدير التنفيذي بصفته رئيسا  لفريق اإلدارة البيئية أن حييل التقرير املوجز تطلب أيضا   - 11

 إىل اهليئات الرئاسية ألعضا  الفريق.

 ت البيئية المتعددة األطرافالعالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقا - 0/07
 ،للبيئة إن مجعية األمم املتحدة

الذي  2113شباط/فرباير  22املؤرخ  27/13من مقرر جملس اإلدارة  29إىل الفقرة  إذ ترشري
، عن العالقة بني برنامج 2113يزيران/يونيه  31طُلب فيه إىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير كامل حبلول 

واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقوم الربنامج هلا بدور األمانة وتقدمي التقرير األمم املتحدة للبيئة 
 ،النهائي إىل اهليئة اإلدارية للربنامج  ي دورته التالية
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برنامج األمم  بني العالقة برشأن ،2114 أيار/مايو 31 املؤرخ التنفيذي املدير بتقرير علما   حتيط
 (7)،ت البيئية املتعددة األطرافاملتحدة للبيئة واالتفاقا

 مرشاورات بإجرا  بدأت عمل فرقة إلنرشا  التنفيذي املدير اختذها اليت باخلطوات تريب - 1
برنامج األمم املتحدة للبيئة وعدد من االتفاقات  بني الربنامج  ي والتعاون اإلدارية الرتتيبات فعالية مدى برشأن

 ؛البيئية املتعددة األطراف
 املدير التنفيذي أن يواصل بذل جهوده  ي هذه املسائل، وأن يضمن تقدمي إىل تطلب - 2

 تقرير هنائي إىل الدورة املقبلة للجنة املفتوية العضوية للممثلني الدائمني، وذلك هبدف عرض هذه املسألة
 ؛على مجعية األمم املتحدة للبيئة

قدم الذي حُترزه فرقة العمل إىل املدير التنفيذي أن يقدم معلومات عن الت تطلب أيضا   - 3
والفريقان العامالن التابعان هلا إىل مؤمترات واجتماعات األطراف ذات الصلة اليت سُتعقد  ي الفرتة اليت تسبق 

 انعقاد الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

 شأن البيئة والتنميةمن إعالن ريو ب 01تنفيذ المبدأ  - 0/03
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’وثيقة  إذ تضع  ي اعتبارها
، وخصوصا  الفقرة 2112متوز/يوليه  27بتاريخ  66/222املستدامة ووافقت عليها اجلمعية العامة  ي قرارها 

على العمل على املستويات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية  يها رؤسا  الدول واحلكوماتف ، اليت شجع99
واحمللية لتعزيز الوصول إىل املعلومات، واملرشاركة العامة  ي عملية اختاذ القرار والوصول إىل العدالة  ي املسائل 

 البيئية، يسب االقتضا ،
ة القانون  ي الربامج الوطنية والدولية هي عوامل أن الدميقراطية واحلكم الرشيد وسياد وإذ تدرك

 أساسية للتنمية املستدامة،
على أن املرشاركة الواسعة النطاق من جانب اجلمهور والوصول إىل املعلومات  وإذ ترشدد

 واإلجرا ات القضائية واإلدارية تساهم  ي تعزيز التنمية املستدامة،
املبادئ  2111ملتحدة للبيئة قد اعتمد  ي شباط/فرباير إىل أن جملس إدارة برنامج األمم ا وإذ ترشري

التوجيهية الطوعية لوضع ترشريعات وطنية برشأن الوصول إىل املعلومات، واملرشاركة العامة والوصول إىل العدالة  ي 
 املسائل البيئية )مبادئ بايل التوجيهية(،

تعلق باملرشاركة الفعالة جلميع الصادر عن جملس اإلدارة لكونه ي 27/2إىل املقرر  وإذ ترشري أيضا  
أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وخصوصا  أصحاب املصلحة من البلدان النامية، واالستفادة من أفضل 
املمارسات والنماذج من املؤسسات املتعددة األطراف ذات الصلة، واحلاجة الستكرشاف آليات جديدة لتعزيز 

  عمل اجمللس وعمل هيئاته الفرعية،الرشفافية واملرشاركة الفعالة من اجملتمع املدين  ي

                                                      
((7  UNEP/EA.1/INF/8. 
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اإلجنازات اليت حتققت على الصعيدين الوطين واإلقليمي  ي تعزيز يقوق الوصول إىل  وإذ تاليظ 
تزال تقف أمام تنفيذها والظروف  املعلومات البيئية والعدالة واملرشاركة  ي صنع القرار، وكذلك التحديات اليت ال

 اخلاصة بكل بلد،
من إعالن ريو برشأن البيئة والتنمية  ي أمريكا  11باإلعالن املتعلق بتطبيق املبدأ  حتيط علما   - 1

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذي اعتمدته العديد من بلدان املنطقة على هامش مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
 بلدان املنطقة الستكرشاف إمكانية املستدامة، والذي أدى إىل إنرشا  عملية هتدف إىل تعزيز احلوار والتعاون بني

 اعتماد صك إقليمي برشأن يقوق الوصول إىل املعلومات، واملرشاركة والعدالة البيئية؛
التقدم احملرز  ي تلك العملية اليت تنسقها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  تاليظ - 2

 ومنطقة البحر الكارييب بصفتها أمانة  تقنية؛
من إعالن ريو برشأن البيئة والتنمية، مع اإلقرار باألمهية املعطاة  11املبدأ ب حتيط علما   - 3

للمرشاركة العامة الواسعة النطاق والوصول إىل املعلومات واإلجرا ات القضائية واإلدارية،  ي الوثيقة اخلتامية ملؤمتر 
  األنظمة والعمليات اإلقليمية والوطنية؛، و ي‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 

البلدان على مواصلة بذل اجلهود لتعزيز احلوار والتعاون الدوليني، واملساعدة التقنية  ترشجع - 4
من إعالن ريو برشأن البيئة والتنمية، مع األخذ  ي االعتبار أوجه التقدم  11وبنا  القدرات لدعم تنفيذ املبدأ 

رسات ذات الصلة منذ اعتماده، وعلى العمل على تعزيز سيادة القوانني البيئية على والصكوك والتجارب واملما
 املستوى الدويل واإلقليمي والوطين؛

إىل املعلومات  ي السياسات العامة املستقبلية  الوصولإىل املدير التنفيذي أن يواصل تعزيز  تطلب - 5
 ذات الصلة.

 7105-7102لفترة السنتين برنامج العمل والميزانية المنقحان  - 0/02
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

و ي برنامج العمل  2117-2114 ي االسرتاتيجية املتوسطة األجل املعتمدة للفرتة وقد نظرت 
 ،2115-2114املعتمد وامليزانية املعتمدة لفرتة السنتني 

األجل املقرتية للفرتة  االسرتاتيجية املتوسطة برشأن 27/13مقرر جملس اإلدارة وإذ تعيد تأكيد 
الذي وافق اجمللس مبوجبه  (2)،2115-2114وبرنامج العمل وامليزانية املقرتيني لفرتة السنتني  2114-2117

مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية على  245على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدارها 
 النحو املبني  ي اجلدول التايل:

                                                      
 ، املرفق.(A/68/25) 25الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  (2)
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  7105-7102عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتين برنامج 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2 292 التوجيه التنفيذي واإلدارة -الف 

 719 392 برنامج العمل -با  

 39 511 تغري املناخ -1

 17 226 الكوارث والنزاعات -2

 36 231 إدارة النظم اإليكولوجية -3

 21 295 ةاحلوكمة البيئي -4

 31 175 املواد الكيميائية والنفايات -5

 45 329 كفا ة استخدام املوارد -6

 16 762 البيئة قيد االستعراض -7

 07 511 صندوق ايتياطي الربنامج -جيم

 05 307 دعم الربنامج -دال

 725 111 المجموع

ت الواليات املتحدة لربنامج مليون دوالر من دوالرا 34.9موافقة اجلمعية العامة على مبلغ  تاليظ
 األمم املتحدة للبيئة من امليزانية العادية لألمم املتحدة،

اللذين يأخذان  (9)2115-2114على برنامج العمل وامليزانية املنقحني لفرتة السنتني  توافق - 1
 امج األمم املتحدة للبيئة، ي االعتبار اآلثار املرتتبة من مستوى املوارد من امليزانية العادية لألمم املتحدة لربن

أن األمني العام سيقوم، بالترشاور مع املدير التنفيذي، باستعراض وظائف مالك موظفي  تاليظ - 2
وذلك إلعادة تعريف وظائفه وإعادة تصنيفها إىل برشكل عام برنامج األمم املتحدة للبيئة وإتاية االستعراض 

حبلول  ،ىنعم الربنامج ووظائف الربنامج الترشغيلي، يىت يتسثالثة فئات: وظائف التنظيم واإلدارة، ووظائف د
حتديد الوظائف اليت ينبغي أن متول من امليزانية العادية لألمم املتحدة والنظر  ي نفس الوقت  ي  ،2115عام 

 فرص الوفورات اليت ميكن حتقيقها نتيجة الكفا ة  ي أعداد الوظائف.

 7102-7106حان لفترة السنتين برنامج العمل والميزانية المقتر  - 0/05
 مجعية األمم املتحدة للبيئة،إن 

وبرنامج العمل  (11)2117-2114 ي االسرتاتيجية املتوسطة األجل املعتمدة للفرتة وقد نظرت 
 (11)،2117-2116وامليزانية املقرتيني لفرتة السنتني 

  21املؤرخ  67/213و 2112متوز/يوليه  27املؤرخ  66/222اجلمعية العامة  يإىل قرار  وإذ ترشري
 مبوجبهما برنامج األمم املتحدة للبيئة،العامة ، اللذين عز زت اجلمعية 2112كانون األول/ديسمرب 

االعتبار الذي أولته الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة جلملة أمور منها  كذلك وإذ تاليظ
غري املرشرو   ي  االجتارظام اإليكولوجي، ونوعية اهلوا ، و املواد الكيميائية والنفايات، والنهوج القائمة على الن

                                                      
(9)  UNEA/EA.1/7/Add.1. 
(11)  UNEP/GC.27/9. 

11  UNEA/EA.1/7. 
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األييا  الربية، والقمامة البحرية، والرتابط بني العلوم والسياسات واملياه ضمن النظام العاملي للرصد البيئي 
 والتصحر،

ذات قررات امل، واضعة  ي اعتبارها 2117-2116لعمل لفرتة السنتني على برنامج ا توافق - 1
 ؛األمم املتحدة للبيئة مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامجالصادرة من  الصلة

مليون دوالر من دوالرات  271على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدراها  توافق أيضا   - 2
ض مليون دوالر لتغطية تكاليف الوظائف لفرتة السنتني لألغرا 122مبلغ أقصاه منها الواليات املتحدة، خيصص 

 املبينة  ي اجلدول التايل:
  7102-7106برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتين 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 9 511 التوجيه التنفيذي واإلدارة -الف 

 730 511 برنامج العمل -با  

 42 111 تغري املناخ -1

 21 511 الكوارث والنزاعات -2

 41 111 يكولوجيةإدارة النظم اإل -3

 25 111 احلوكمة البيئية -4

 36 111 املواد الكيميائية والنفايات -5

 49 111 كفا ة استخدام املوارد -6

 19 111 البيئة قيد االستعراض -7

 02 111 صندوق ايتياطي الربنامج -جيم

 06 111 دعم الربنامج -دال

 720 111 المجموع

والدول شفافة بني املدير التنفيذي مبكرة ومكثفة و ورات على أمهية إجرا  مرشاترشدد  - 3
وجلنة املمثلني الدائمني برشأن إعداد مرشرو  برنامج العمل وامليزانية وعلى احلاجة جلدولة االجتماعات األعضا  

إلتاية املرشاركة الكاملة من جانب مجيع الدول األعضا  طوال هذه وتوفري املعلومات  ي األوقات املناسبة 
 ؛يىت اآلن وتريب  ي هذا الصدد بالتقدم احملرز ،ليةالعم

، وتطلب إىل املدير التنفيذي كفالة أن 19/32من مقرر جملس اإلدارة  13إىل الفقرة  ترشري - 4
إىل الدول تُقدِّم األمانة الوثائق واملعلومات ذات الصلة باالسرتاتيجية املتوسطة األجل وبربنامج العمل وامليزانية 

جلنة املمثلني الدائمني قبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتما  الذي سيتم فيه النظر  األعضا  وإىل
 فيهما؛

النفقات واملسامهات املقرتية رشأن ب ، وتربير كامل،شاملة معلوماتعلى احلاجة إىل ترشدد  - 5
جلنة املمثلني الدائمني  ي وقت من مجيع مصادر التمويل، مبا  ي ذلك معلومات عن مالك املوظفني، لتقدميها إىل 
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 يول  ي التوقيت املناسبإىل املدير التنفيذي عقد مرشاورات  مبكر قبل النظر  ي برنامج العمل وامليزانية، وتطلب
 األخرى؛املختصة إعداد مجيع برامج العمل وامليزانيات  ي املستقبل قبل إيالتها إىل اهليئات 

تريب العمل وامليزانية إىل اإلدارة القائمة على النتائج، و على ضرورة أن يستند برنامج  ترشدد - 6
 األدا تقرير على النحو الوارد  ي ، 2113-2111 للفرتة بالتقدم الـُمحرز  ي تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل

 ؛2113-2112لفرتة السنتني 
لعمليات  ي صندوق البيئة لألنرشطة وا من التقدم الـُمحرز  ي زيادة املخصصات تاليظ - 7

 ؛2117-2116 العمل لفرتة السنتنيبرنامج 
أن يعيد توزيع املوارد بني أبواب امليزانية للربامج الفرعية حبد أقصى بللمدير التنفيذي تأذن  - 2

 ي الظروف االستثنائية و  بذلك، جلنة املمثلني الدائمني وأن يبلغ الربامج الفرعيةتخصصات من  ي املائة  11قدره 
 ي املائة من املخصصات  21 ي املائة وال تتجاوز  11ختصيص مبالغ تزيد على  أن يعيديها الضرورة، اليت تقتض

 مع جلنة املمثلني الدائمني؛املسبق الترشاور عد ، باليت يعاد ختصيص املوارد منها
للمدير التنفيذي بأن يعد ل، بالترشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، مستوى  أيضا  تأذن  - 9

ستوى االعتمادات مبمقارنة ع التغريات احملتملة  ي الدخل ت صندوق البيئة للربامج الفرعية، لتتماشى متخصصا
 الذي متت املوافقة عليه؛

مليون  21للمدير التنفيذي بالدخول  ي التزامات آجلة ال تزيد قيمتها على  كذلك تأذن - 11
 ؛2119-2112لفرتة السنتني  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألنرشطة صندوق البيئة

من مجيع املتأتية إىل املدير التنفيذي أن يواصل اتبا  هنج يصيف  ي إدارة املوارد تطلب  - 11
 اإلدارة احلريصة للرتتيبات التعاقدية؛ خاللمن  مبا  ي ذلكصندوق البيئة،  مبا فيهااملصادر، 

يل على حتقيق النتائج، هبدف إجناز احلا هتركيز  إىل املدير التنفيذي مواصلةتطلب أيضا   - 12
أهداف الربنامج، واستخدام املوارد بكفا ة وشفافية لتحقيق هذه الغاية، رهنا  بعمليات االستعراض والتقييم 

 طلع هبا األمم املتحدة؛ضواإلشراف اليت ت
 إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل الدول األعضا ، منتطلب كذلك  - 13

اليت خالل جلنة املمثلني الدائمني، وإىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ي دوراهتا 
كل سنتني، عن التقدم الـُمحرز فيما يتعلق بأدا  كل من الربامج الفرعية وإجنازاهتا املتوقعة، وعن تنفيذ تعقد  

 وإعادة ختصيص االعتمادات أو تعديل املخصصات؛ عات والنفقاتذلك الترب ميزانية صندوق البيئة، مبا  ي 
إىل الدول األعضا ، من خالل جلنة  التقاريرإىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تطلب  - 14

املمثلني الدائمني، بطريقة مبسطة، وذلك بإدماج التقارير املريلية عن شؤون اإلدارة وامليزانية مع تقريره عن أدا  
 امج؛الربن

إىل املدير التنفيذي أن يواظب على تقدمي إياطات منتظمة للجنة املمثلني تطلب أيضا   - 15
مبهمة الرصد برنامج فرعي، لتمكني اللجنة من االضطال  املالئم  لكلالدائمني برشأن أدا  الربنامج وامليزانية 

 ؛املوكلة إليها
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الربامج ذ برنامج العمل يدعم وجيمع أن يكفل أن تنفيإىل املدير التنفيذي  تطلب كذلك - 16
وبرنامج العمل وامليزانية  2121-2112األجل للفرتة  املتوسطةاألنرشطة اإلقليمية والوطنية  ي االسرتاتيجية و 

يأخذ  ي االعتبار األولويات اإلقليمية واألطر اإلقليمية، ييثما وجدت،  هوأن، 2117-2116لفرتة السنتني 
 ي التقرير املريلي يسب املناطق ي أن يُدرج معلومات عن الربامج واألنرشطة اإلقليمية ويطلب إىل املدير التنفيذ
 عن تنفيذ برنامج العمل؛

إىل املدير التنفيذي أن يكفل استخدام الصناديق االستئمانية واملسامهات تطلب  - 17
لعمل، فيما عدا الصناديق اليت املخصصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتمويل األنرشطة اليت تتوافق مع برنامج ا

 دولية أخرى؛ هيئات يكوميةاألمم املتحدة للبيئة نيابة عن يديرها برنامج 
ربنامج لزيادة متويلها الطوعي  اليت تستطيع الدول األعضا  وغريها من اجلهاتمجيع  حتث - 12

ىل املدير التنفيذي، على ضو  وتطلب إ ،أن تفعل ذلك على األمم املتحدة للبيئة، مبا  ي ذلك لصندوق البيئة،
العضوية العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، أن يواصل جهوده  ي توسيع قاعدة املاحنني وتعبئة املوارد من مجيع 

 املصادر، مبا  ي ذلك من أصحاب املصلحة؛
 تدامةالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسمن )ب(  22الفقرة إىل ترشري  - 19

أن تكون لدى  دعا فيها رؤسا  الدول واحلكومات إىل ضرورةاليت  ،(1)‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 
من امليزانية العادية لألمم املتحدة،  ومزيدةومالئمة  ومستقرةبرنامج األمم املتحدة للبيئة موارد مالية مأمونة 

 ،  ي مقرتيات ميزانيتهيضع  ي اعتبارهأن  إىل ام لألمم املتحدةاألمني الع اومسامهات طوعية ألدا  واليته، ودعو 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة، احلاجة إىل  2117-2116لفرتة لمن امليزانية العادية لألمم املتحدة  برشأن تخصص

الفرص لزيادة ، فضال  عن املذكورةمن الوثيقة اخلتامية  22مواصلة تنفيذ الفقرات الفرعية )أ( إىل )ح( من الفقرة 
 الكفا ة  ي استخدام املوارد؛

جز ا  من  نيرشكال 2117-2116إىل أن برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني ترشري  - 21
ستوافق  دة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وأن االعتماد املخصص  ي امليزانية العادية لألمم املتحمستمرةعملية 

 تحدة  ي دورهتا السبعني؛عليه اجلمعية العامة لألمم امل
تقريرا   ي دورهتا الثانية إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  تطلب - 21

 ؛2117-2116برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  علىيدث املعلومات عن التمويل ألعن أي آثار 
ادي  ي توسيع قاعدة املسامهات  ي التمويل األثر اإلجيايب جلدول التربعات اإلرش تاليظ - 22

الطوعي لصندوق البيئة وتعزيز القدرة على التنبؤ هبا، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يواصل تطويع جدول 
املتحدة للبيئة، وفقا  للمقرر مجلة أمور،  ي ضو  العضوية العاملية لربنامج األمم   ي، وذلكالتربعات اإلرشادي 

، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرا هبذا الصدد إىل مجعية األمم املتحدة ررات اليقةوأي مق 7/1-إد.
 ؛للبيئة  ي دورهتا الثانية

 ي اجتماعها التايل، الذي  للجنة املمثلني الدائمنييقدم إىل املدير التنفيذي أن  تطلب - 23
سيما أقل البلدان  الالبلدان النامية،  مندويب خيارات لتأمني مرشاركة ،2114سيعقد  ي الربع الثالث من عام 

فتوية امل ي جلنة املمثلني الدائمني  ،خاصةاليت تعاين من جوانب ضعف والدول اجلزرية الصغرية النامية  منوا  
املدير التنفيذي من الذي سيقدمه طلب املقبل لل توفري املعلوماتهبدف  ،ألمم املتحدة للبيئةامجعية و العضوية 
 موارد امليزانية العادية؛للحصول على  قنوات املناسبةخالل ال
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كانون   21بتاريخ  67/213قرار اجلمعية العامة ل وفقا  إىل املدير التنفيذي،  أيضا   تطلب - 24
لقرار  وفقا   اإلداريةللجنة املمثلني الدائمني خيارات لتأمني اخلدمات للهيئات أن يقدم ، 2112األول/ديسمرب 
للطلب املقبل الذي سيقدمه املدير  توفري املعلوماتهبدف  1972( لعام 27-د) 2997اجلمعية العامة 

 ؛التنفيذي من خالل القنوات املناسبة للحصول على موارد امليزانية العادية
مجعية األمم املتحدة للبيئة  ي دورهتا  إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل كذلك  تطلب - 25

حمددة  2121-2112اسرتاتيجية متوسطة األجل للفرتة  ،ملمثلني الدائمني، وبالترشاور مع جلنة االثانية
، للنظر فيها 2119-2112ميزانية لفرتة السنتني وبرنامج عمل و  ،األولويات وموجهة صوب النتائج ومبسطة

 واعتمادها؛
كل واصل رصد وإدارة يصة صندوق البيئة املخصصة ليأن إىل املدير التنفيذي  تطلب - 26

الستخدام موارد صندوق البيئة  ي  ةواضح وضع أولوياتيف الوظائف وتكاليف غري الوظائف، مع تكالمن 
 أنرشطة الربنامج.

 إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة - 0/06
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

لهيئات األخرى  ي الطلبات بأن يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة ل وقد نظرت
 (12)وتقرير املدير التنفيذي عن إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة،

مكان وترتيبات األمانة لالتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر ’’املعنون املقرر ب حتيط علما  
خالل طهران املعقود  ي أشغابات،  الذي اعتمده املؤمتر اخلامس لألطراف  ي اتفاقية‘‘ قزوين )اتفاقية طهران(

 ،2114أيار/مايو  31إىل  22الفرتة من 
يظر استرياد الصادر عن املؤمتر األول لألطراف  ي اتفاقية باماكو برشأن  1/6املقرر ب حتيط علما  

ج األمم طُلب فيه إىل برنام، الذي أفريقيا  يالنفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة يركتها عرب احلدود وإدارهتا 
 ،أن يضطلع بوظائف األمانةاملتحدة للبيئة 

، الذي عقد  ي باتومي، نتائج املؤمتر السادس للتنو  البيولوجي  ي أوروباب كذلك حتيط علما  
الذي أنرشأ املنرب األورويب للتنو  البيولوجي وطلب الدول األعضا   ي املنرب إىل برنامج األمم و  جورجيا،

 ،األمانة للمنرب دماتخاملتحدة للبيئة أن يوفر 
 برشأن املواد الكيميائية والنفايات، 1/5مبقرر مجعية البيئة  حتيط علما  

 أوالا 
 الصناديق االستئمانية التي تدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة

برنامج األمم املتحدة للبيئة مهام األمانة خلدمة االتفاقيات بأن يوفر بالطلبات  تريب - 1
 ؛ة ذات الصلة بربنامج عملهالبيئي

                                                      
((12  UNEP/EA.1/8. 
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، مترشيا  مع النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، فإن االتفاقيات اليت أنه تاليظ - 2
 يضطلع برنامج األمم املتحدة للبيئة بوظائف األمانة لديها جيب أن تستند إىل مبدأ اسرتداد التكاليف عندما

 ؛يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية
للمدير التنفيذي بأن يوفر وظائف األمانة التفاقية طهران، وفق ما هو حمدد  ي  نأذت - 3

من اتفاقية طهران، وفق الرشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي واألطراف أهنا مالئمة  1-23املادة 
لبحرية لبحر قزوين )اتفاقية مكان وترتيبات أمانة االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة ا’’وتتفق مع املقرر املعنون 

 ، الذي اعتمد  ي مؤمتر األطراف اخلامس  ي اتفاقية طهران؛‘‘طهران(
للمؤمتر  1/6بأن يوفر وظائف األمانة احملددة  ي املقرر للمدير التنفيذي  أذن كذلكت - 4

ة يركتها عرب احلدود يظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقببرشأن األول لألطراف  ي اتفاقية باماكو 
، وفق الرشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي واألطراف أهنا مالئمة وتتفق مع املقرر أفريقيا  يوإدارهتا 

 للمؤمتر األول لألطراف  ي اتفاقية باماكو؛ 1/6
 إىل املدير التنفيذي أن يقدم وظائف األمانة للمنرب األورويب للتنو  البيولوجي تطلب - 5

وفق الرشروط املتفق عليها واليت يرى املدير التنفيذي وأعضا  املنرب أهنا مالئمة وتتفق مع نتائج املؤمتر السادس 
 للتنو  البيولوجي  ي أوروبا الذي أنرشأ املنرب األورويب للتنو  البيولوجي؛

عرشرين على إنرشا  الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة السابعة وال وتوافق تاليظ - 6
 جمللس اإلدارة:

 صناديق استئمانية عامة -ألف 
: الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  ي جمال التنوُّ  PES )أ(

 بدون تاريخ انتها ؛ 2114البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، الذي أنرشئ  ي 
  للتنو  البيولوجي؛: الصندوق االستئماين ألمانة املنرب األورويبPBL )ب(
صندوق استئماين خاص للتربعات لدعم اتفاقية باماكو برشأن يظر استرياد النفايات  :BWL )ج(

 ؛أفريقيا  ياخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة يركتها عرب احلدود وإدارهتا 
 : صندوق استئماين عام مليزانية الربنامج األساسية التفاقية باماكو برشأن يظر استريادBML )د(

 أفريقيا؛  يالنفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة يركتها عرب احلدود وإدارهتا 
صندوق استئماين للربنامج اخلاص لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتعزيز : CML )ه(

ة الدولية للمواد تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماتا برشأن الزئبق والنهج االسرتاتيجي لإلدار 
 الكيميائية؛

 صناديق استئمانية للتعاون التقني -باء 
: الصندوق االستئماين لدعم أنرشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، الذي أنرشئ  ي CLL (و)

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31بتاريخ انتها   ي  2113
القتصادات اخلضرا   ي بلدان : الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ برنامج اGRL (ز)

 بدون تاريخ انتها ؛ 2113(، الذي أنرشئ  ي عام EaP-GREENأوروبا الرشرقية ووسط آسيا )
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على متديد الصناديق االستئمانية التالية رهنا  بتلق ي املدير التنفيذي لربنامج األمم  توافق - 7
 تعاقدة املعنية:املتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من احلكومات أو األطراف امل

 صناديق استئمانية عامة -جيم 
: الصندوق االستئماين العام برشأن املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة الذي ُمدِّد يىت AML )أ(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31
يىت  : الصندوق االستئماين العام برشأن جملس الوزرا  األفريقي املعين باملياه، الذي ُمدِّدCWL )ب(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31
  31: الصندوق االستئماين العام برشأن دعم أنرشطة الزئبق ومرك باته، الذي ُمدِّد يىت MCL )ج(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين العام برشأن برنامج البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة SML )د(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31ة، الذي ُمدِّد يىت الدولية للمواد الكيميائي
: الصندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام رصد البيئة العاملية/مكتب برنامج املياه WPL )هـ(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31والرتويج ألنرشطته، الذي ُمدِّد يىت 
 صناديق استئمانية للتعاون التقني -دال 

االستئماين للتعاون التقين ألغراض أنرشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة،  : الصندوقAFB )و(
كانون األول/ديسمرب   31باعتباره كيانا  منفِّذا  متعد د األطراف جمللس صندوق التكيُّف، الذي ُمدِّد إىل هناية 

 ؛2117
من يكومة  : الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق مع بلجيكا )اموَّلBPL )ز(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31بلجيكا(، الذي ُمدِّد يىت 
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لألنرشطة العالجية CIL )ح(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31عقب يادثة املخل فات السامة  ي أبيدجان، كوت ديفوار، الذي ُمدِّد يىت 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العاملي حلماية  :GNL )ط(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31البيئة البحرية من األنرشطة الربية )اموَّل من يكومة هولندا(، الذي ُمدِّد يىت 
دات املتعد دة : الصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص بالصندوق االيرلندي للمساعIAL )ي(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31األطراف للبيئة  ي أفريقيا )امو ل من يكومة إيرلندا( الذي ُمدِّد يىت 
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساعدة  ي تنفيذ بروتوكول مونرتيال برشأن املواد IPL )ك(

كانون   31ومة السويد(، الذي ُمدِّد يىت املستنفدة لطبقة األوزون  ي البلدان النامية )اموَّل من يك
 ؛2117األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين للتعاون التقين برشأن تنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة لصندوق MDL )ل(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي ُمدِّد يىت 
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ون التقين لتعزيز الطاقة املتجد دة  ي منطقة البحر األبيض : الصندوق االستئماين للتعاREL )م(
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31املتوسط )املمو ل من يكومة إيطاليا(، الذي ُمدِّد يىت 

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق املعقود مع السويد، الذي ُمدِّد يىت SEL )ن(
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31

: الصندوق االستئماين للتعاون التقين برشأن تنفيذ االتفاق اإلطاري بني إسبانيا وبرنامج SFL )س(
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31األمم املتحدة للبيئة، الذي ُمد د يىت 

) ( VML الصندوق االستئماين للتعاون التقين ملساعدة البلدان النامية  ي اختاذ إجرا ات حلماية :
كانون   31زون مبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال )املموَّل من يكومة فنلندا(، الذي ُمدِّد يىت طبقة األو 

 ؛2117األول/ديسمرب 
 ثانياا 

 الصناديق االستئمانية الداعمة للبرامج واالتفاقيات والبروتوكوالت
 والصناديق الخاصة المتعلقة بالبحار اإلقليمية

الصندوقني االستئمانيني التاليني منذ الدورة السابعة إنرشا   تاليظ وتوافق على - 2
 والعرشرين جمللس اإلدارة:

اتفاقية : الصندوق االستئماين لالتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين )PCL )أ(
 طهران(؛

: الصندوق االستئماين لدعم أنرشطة أمانة مذكرة التفاهم برشأن احلفاظ على أمساك SMU )ب(
 ؛2115كانون األول/ديسمرب   31مبوعد انتها   ي  2113رش املهاجرة، الذي أنرشئ  ي عام الق

على متديد الصناديق االستئمانية التالية، رهنا  بتلق ي املدير التنفيذي لربنامج األمم  توافق - 9
 املتحدة اإلمنائي لطلبات للقيام بذلك من احلكومات أو األطراف املتعاقدة املعنية:

 صناديق استئمانية عامة -هاء 
: الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنرشطة املواَفق عليها BEL )أ(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31مبوجب اتفاقية التنوُّ  البيولوجي، الذي ُمدِّد يىت 
ول السالمة اإلييائية، : الصندوق االستئماين العام مليزانية الربامج األساسية لربوتوكBGL )ب(
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31الذي ُمدِّد يىت 
: الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنرشطة BHL )ج(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31املعتمدة لربوتوكول السالمة اإلييائية، الذي ُمدِّد يىت 
الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مرشاركة األطراف،  : الصندوق االستئماينBIL )د(

وال سيما أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبريلة انتقال 
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31)بروتوكول السالمة األييائية(، الذي ُمدِّد يىت 
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كانون   31االستئماين العام التفاق يفظ اخلفاش األورويب، الذي ُمدِّد إىل  : الصندوقBTL )هـ(
 ؛2117األول/ديسمرب 
كانون   31: الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوُّ  البيولوجي، الذي ُمدِّد يىت BYL )و(
 ؛2117األول/ديسمرب 
مرشاركة األطراف  ي عملية : الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري BZL )ز(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31اتفاقية التنوُّ  البيولوجي، الذي ُمدِّد إىل 
: الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية املتعل قة حبماية منطقة جبال CAP )ح(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31د يىت الكاربات وتنميتها املستدامة والربوتوكوالت املتعل قة هبا، الذي ُمدِّ 
: الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئة  ي منطقة البحر CRL )ط(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31الكارييب، الذي ُمدِّد يىت 
كانون   31: الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمدِّد يىت EAL )ي(
 ؛2117األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل حلماية وتنمية البيئة البحرية ESL )ك(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31واملناطق السايلية لبحار شرق آسيا، الذي ُمدِّد يىت 
  31تلو ث، الذي ُمدِّد يىت : الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من الMEL )ل(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب 
: الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال برشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الذي MPL )م(

 .2117كانون األول/ديسمرب   31ُمدِّد يىت 
ي مدد يىت : الصندوق االستئماين التفاقية يفظ أنوا  احليوانات الربية املهاجرة، الذMSL )ن(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31
: الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية يفظ أنوا  احليوانات MVL )س(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31الربية املهاجرة، الذي ُمدِّد يىت 
) ( PNL البحرية ملنطقة مشال : الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة السايلية و

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31غرب احمليط اهلادئ ومواردها، الذي ُمدِّد يىت 
: الصندوق االستئماين العام للميزانية الترشغيلية التفاقية روتردام برشأن تطبيق إجرا  ROL )ف(

سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة  ي
ُ
الذي ُمدِّد  التجارة الدولية، املوافقة امل

 ؛2117ديسمرب كانون األول/  31يىت 
سبقة عن RVL )ص(

ُ
: الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام برشأن تطبيق إجرا  املوافقة امل
كانون   31علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معي نة خطرة متداولة  ي التجارة الدولية، الذي ُمدِّد يىت 

 ؛2117ل/ديسمرب األو 
: الصندوق االستئماين العام لتمويل أنرشطة البحث واملاليظة املنهجية املتعلقة باتفاقية SOL )ق(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31فيينا، الذي ُمدِّد يىت 
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: الصندوق االستئماين لدعم أنرشطة أمانة مذكرة التفاهم املعنية باحلفاظ على أمساك SMU )ر(
 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31الذي ُمدِّد يىت  القرش املهاجرة،
: الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مرشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية  ي عمل VBL )ش(

 ؛2117كانون األول/ديسمرب   31اتفاقية التنوُّ  البيولوجي، الذي ُمدِّد يىت 
كانون   31ألوزون، الذي ُمدِّد يىت : الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة اVCL )ت(
 ؛2117األول/ديسمرب 

: الصندوق االستئماين حلماية وتنمية البيئة البحرية واملناطق السايلية  ي منطقيت غريب WAL )ث(
 . 2117كانون األول/ديسمرب   31ووسط أفريقيا، الذي ُمدِّد يىت 

 ته العالمية المعاد هيكل تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة - 0/02
 األمم املتحدة للبيئة، مجعيةإن 
برشأن اعتماد صك إنرشا  مرفق  1994يزيران/يونيه  12املؤرخ  ي  4/1-إإىل مقررها د. ترشريإذ 

 ،‘‘(الصك’’ويرشار اليه هنا فيما يلي بـالبيئة العاملية املعاد هيكلته )
على  2114ة  ي أيار/مايو إىل موافقة مجعية مرفق البيئة العاملية  ي دورهتا اخلامس أيضا   وإذ ترشري

ْعل املرفق مستعدا  للعمل كإيدى  ميناماتا التفاقية املالية اآلليات إدخال عدد من التعديالت على الصك جل 
مبجال ‘‘ امللوثات العضوية الثابتة’’و‘‘ استنفاد طبقة األوزون’’الزئبق؛ واالستعاضة عن جمايل الرتكيز  برشأن

؛ املرفقتمويل من الولتحديث معايري األهلية للحصول على  ،‘‘والنفايات املواد الكيميائية’’خيصالرتكيز 
 ولتعكس تغيري االسم من مكتب تقييم مرفق البيئة العاملية إىل مكتب التقييم املستقل ملرفق البيئة العاملية،

 (13)بتقرير املدير التنفيذي، وقد أياطت علما  
عمال  بقرار مجعية مرفق البيئة العاملية املنعقدة اعتماد التعديالت التالية على الصك،  تقرر - 1

 من جدول األعمال(: 5)البند  2114 ي أيار/مايو 
من الصك اليت سيعمل مرفق البيئة العاملية مبقتضاها كإيدى اآلليات  6تعديل الفقرة  )أ(

 الزئبق؛ برشأن ميناماتا املالية التفاقية
من الصك بغرض توضيح  6و)د( من الفقرة  ،و)ج( ،و)ب(تعديل الفقرات الفرعية )أ(،  )ب(

 مسؤوليات املرفق مبوجب االتفاقيات اليت خيدمها على حنو منظم؛
من الصك اليت تدعو مرفق البيئة العاملية إىل تنقيح هيكل جماالت تركيزه  2تعديل الفقرة  )ج(

الستعاضة عن جمايل الرتكيز واسرتاتيجيته كي يتمكن من تناول جدول أعمال املواد الكيميائية والنفايات، وا
 ؛‘‘املواد الكيميائية والنفايات’’مبجال تركيز ‘‘ امللوثات العضوية الثابتة’’و‘‘ استنفاد طبقة األوزون’’

من الصك، اليت يتم مبقتضاها حتديث معايري األهلية للحصول على متويل  9تعديل الفقرة  )د(
 طرأت على معايري األهلية  ي البنك الدويل برشأن التمويل، و ي الستيعاب التحديثات اليتالبيئة العاملية من مرفق 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برشأن املساعدة الفنية؛
                                                      

(13  )UNEP/EA.1/9. 
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من مجعية البيئة العاملية من الصك حبيث تنص على أن يتألف مرفق  11تعديل الفقرة  )ه(
 وجملس وأمانة، مبا  ي ذلك مكتب تقييم مستقل؛

من االتفاقية، اليت يتم مبقتضاها زيادة توضيح مهام مكتب التقييم  21تعديالت الفقرة  )و(
 املستقل؛

إىل املدير التنفيذي النظر  ي سبل تعزيز قدرة برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه  تطلب - 2
 اهليئة الرئيسية لألمم املتحدة  ي جمال البيئة، وتعزيز دوره كوكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية؛

إىل كبرية املوظفني التنفيذيني ورئيسة  القرارإىل املدير التنفيذي إيالة هذا  أيضا   تطلب - 3
 مرفق البيئة العاملية.
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 المقررات
 من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 88تنفيذ الفقرة  - 0/0

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
 ،27/2قرر جملس اإلدارة من م 6الفقرة إىل  إذ ترشري

أن مُيثَّل كل إقليم من األقاليم اخلمسة بعضوين  ي مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة املكون  تقرر
 أعضا . 11من 

مشروع مقرر بشأن جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية لجمعية  - 0/7
 األمم المتحدة للبيئة
 للبيئة، إن مجعية األمم املتحدة

، 1972كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ ترشري
 67/251، و2112كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/213، و2112متوز/يوليه  27املؤرخ  66/222و

 ،2113كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  62/215، و2113آذار/مارس  13املؤرخ 
كانون   22( املؤرخ 17ألف )الفقرة  47/212إىل قرار اجلمعية العامة  ضا  وإذ ترشري أي

كانون   24املؤرخ  56/242، و1999كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  54/242، و1992األول/ديسمرب 
، 2113نيسان/أبريل  15من اجلز  ثانيا ( املؤرخ  11-9با  )الفقرات  57/223، و2111األول/ديسمرب 

 9)الفقرة  62/225، و2116كانون األول/ديسمرب   22من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ  9رة )الفق 61/236و
من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ  9)الفقرة  63/242، و2117كانون األول/ديسمرب   22من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ 

كانون   22من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ  9)الفقرة  64/231، و2112كانون األول ديسمرب   24
، 2111كانون األول/ديسمرب   24من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ  11)الفقرة  65/245، و2119األول/ديسمرب 

 ،2113كانون الثاين/يناير   22من اجلز  ثانيا  ألف( املؤرخ  13)الفقرة  67/237و
 ،2113شباط/فرباير  22رخني املؤ  27/2و 27/1مقرري جملس اإلدارة وإذ تضع  ي اعتبارها 

املسامهة اليت قدمها االجتما  املفتوح العضوية للجنة املمثلني الدائمني  ي  وإذ تاليظ مع التقدير
 ،(14)عناصر جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية جلمعية البيئة والتعليقات املقدمة  ي ذلك االجتما 

لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن تعقد الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة  قررت - 1
 ؛2116أيار/مايو  27إىل  23مبقرها  ي نريويب  ي الفرتة من 

إىل جلنة املمثلني الدائمني، بالترشاور مع مكتب مجعية البيئة، املسامهة  ي إعداد  تطلب - 2
 مرشرو  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية للجمعية.

__________________ 

                                                      
 ..UNEP/CPR/127/2, sect. XI.Aأنظر   (14)


