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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 وزراء البيئة والسلطات البيئيةل يات اإلقليميةمنتدالدور ووظائف  -2/2
 إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،

يف دورته السابعة والعشرين اليت هي برنامج البيئة الصادر عن رللس إدارة  32/3إىل ادلقرر إذ تشري 
عزيز الوجود اإلقليمي ت، ب3212شباط/فرباير  33إىل  11ادلعقودة يف نريويب يف الفرتة من دورته العادلية األوىل، 

 ،لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة من أجل مساعدة البلدان على تنفيذ برارلها وسياساهتا وخططها البيئية الوطنية
 11/2بشأن ادلؤمتر البيئي األفريقي و 1811عام ل 12/6 ي رللس اإلدارةإىل مقرر  وإذ تشري أيضاً 

ا حكومات ادلنطقة إىل أن تعقد، بالتعاون مع و دع ينذل، الالربنامج اإلقليمي ألفريقيابشأن  1812لعام 
أفريقيا للبيئة دلناقشة األولويات البيئية الوطنية وحتديد ادلشاكل ادلشرتكة  ادلنظمات وادلؤسسات اإلقليمية، مؤمتراً 

أن إىل ادلدير التنفيذي  ااء برنامج عمل إقليمي دلعاجلة ادلشاكل البيئية اخلطرية يف أفريقيا، وطلباليت تتطلب إنش
 ،ادلكتب اإلقليمي ألفريقيا من خاللللمؤمتر  األمانةيقدم خدمات 

بشأن دعم التعاون بني رللس الوزراء  1888لعام  32/11إىل مقرر رللس اإلدارة  كذلكوإذ تشري  
العرب ادلسؤولني عن شؤون البيئة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة من خالل ادلكتبني اإلقليميني لغرب آسيا وأفريقيا، 

ايات ومقاصد رللس الوزراء الذي طلب فيه اجمللس إىل ادلدير التنفيذي أن يدعم، يف حدود ادلوارد ادلتاحة، غ
العرب ادلسؤولني عن شؤون البيئة وادلكتبني اإلقليميني لغرب آسيا وأفريقيا، وأن يُقيم آلية مناسبة بغية دعم تنفيذ 

 ،وتنسيق الربامج اإلقليمية يف ادلنطقة العربية
ت الذي أوصى فيه اجمللس حكوما 1813لعام  12/1إىل قرار رللس اإلدارة  وإذ تشري كذلك

بشأن البيئة يف أمريكا الالتينية  إقليمياً  حكومياً  اجتماعاً  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بأن تعقد دورياً 
واسرتاتيجية للمنطقة يف هذا ادليدان، وطلب إىل ادلدير عامة ومنطقة البحر الكارييب من أجل وضع سياسات 

خدمات األمانة الدائمة لتلك االجتماعات من خالل ادلكتب التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة تقدمي 
 ،اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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مبا أحرزته ادلنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة اليت يدعمها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة من  وإذ ترحب
لتعزيز مشاركة البلدان يف إعداد ومتابعة دورات  هامة تشكل منصةتلك ادلنتديات قر بأن تقدم وإجنازات، وإذ تُ 

 ،مجعية األمم ادلتحدة للبيئة التابعة لربنامج البيئة
الدورة األوىل دلنتدى وزراء البيئة والسلطات البيئية يف منطقة آسيا واحمليط  وإذ تالحظ مع التقدير
 حكومة تايلند يف استضافتها،اليت شاركت ، 3211أيار/مايو  32و 18اذلادئ ادلعقودة يف بانكوك يومي 

نتدى وزراء البيئة والسلطات البيئية يف منطقة الدورة األوىل دلبه  تالطلب الذي تقدموإذ تالحظ 
 ،لذلك ادلنتدى آسيا واحمليط اذلادئ إىل ادلدير التنفيذي لربنامج البيئة بعقد دورات منتظمة للمنتدى

دلؤمتر الوزاري األفريقي ادلعين للدعم الذي قدمه برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل  وإذ تُعرب عن تقديرها
 أفريقيا،من خالل مكتبه اإلقليمي يف  بالبيئة

بالعمل اجلاري دلنتدى وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وإذ حتيط  وإذ تعرتف
 ،3216رتاخينا بكولومبيا يف آذار/مارس اادلعقود يف ك بنتائج االجتماع العشرين للمنتدى علماً 

 عمله لربنامج ووفقاً  البيئة برنامج والية حدود يف ،إىل ادلدير التنفيذي أن يقوم تطلب -1
  البيئية؛ طاتلوالس البيئة لوزراءادلنتديات اإلقليمية القائمة  وتيسري عقد و/أو تعزيز دعمب وميزانيته،

انعقاد بدعم وتيسري  البيئة، برنامج والية حدود يف يقوم، أن التنفيذي ادلدير إىل كذلك  تطلب -3
 العملية خالل ومن ادلعنية، ادلناطق طلب على بناء ،طات البيئيةلمنتديات إقليمية جديدة لوزراء البيئة والس

 ادلالية؛ ادلوارد بتوافر ورهناً  منطقة، كل يف البلدان مجيع مع بالشراكة الدولية، احلكومية
تقدمي آخر ادلعلومات ادلستجدة إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف  التنفيذيإىل ادلدير  تطلب -2

ذي الصلة جبمعية  دورهتا الثالثة ادلقبلة عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار من خالل العمل فيما بني الدورات
 األمم ادلتحدة للبيئة، حسب االقتضاء.

 السادسةالعامة اجللسة 
 3216أيار/مايو  32

_________ 


