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 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  - أولً 
الدكرة الثانية عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة التابية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف اؼبقر الرئيسي  عيقدت -1

 .3216أيار/مايو  37إىل  32لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف نَتكيب، خالؿ الفًتة من 

، على يد 3216أيار/مايو  32من صبيحة االثنُت  32/12كافتتحت الدكرة أععماؽبا يف سباـ الساعة  -3
 السيدة أكيونسنجاسورين، رئيسة صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة.

الصعمت ؼبدة من النظاـ الداخلي عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة دعت صبيية البيئة إىل  63كطبقان للقاعدة  -2
كالذم قدـ ، ‘‘مرحبان بكم إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة’’كبيد ذلك قدمت عرضان فلعميان بينواف دقيقة للتفكر. 

تتهدد ينر، اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نظرة عامة على اؼبخاطر البيئية اليت اتشه السيد أكيم ءأثنا
 ىذا الكوكب، كدعا اؼبشاىدين إىل ازباذ التدابَت ؼبواجهة تلك التهديدات.

ياك، ثؼبتحدة للبيئة، كالسيد إبراىيم كأيلقيت بيانات افتتاحية من جانب اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم ا -1
نائب اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نيابة عن السيد باف كي موف، األمُت الياـ لألمم اؼبتحدة، 

ه، اؼبدير الياـ ؼبكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب، كالسيدة جودل كاكهوجو، كزيرة البيئة كرؾ زكيد - كالسيدة سهل
(1).وارد الطبييية يف كينياكاؼبياه كاؼب

 

 تنظيم العمل - ثانياً 
 الحضور - ألف

التالية يف الدكرة: أفغانستاف، ألبانيا، اعبزائر، أنغوال، األرجنتُت، أسًتاليا،  األعضاءالدكؿ  كميثلت -5
اؼبتيددة -النعمسا، أذربيجاف، البحرين، بنغالديش، بربادكس، بيالركس، بلجيكا، بنن، بوتاف، بوليفيا )دكلة

م، كعمبوديا، الكامَتكف،  القوميات(، البوسنة كاؽبرسك، بوتسوانا، الربازيل، بوركينا فاسو، بوركندم، كابو فَتد
شيلي، الصُت، كولومبيا، جزر القعمر، الكونغو، كوستاريكا،  تشيكيا، كندا، صبهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، 

كوت ديفوار، كوبا، قربص، صبهورية كوريا الشيبية الديبقراطية، صبهورية الكونغو الديبقراطية، الدامبرؾ، جيبويت، 
ر، مصر، السلفادكر، إريًتيا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابوف، اعبعمهورية الدكمينيكية، إكوادك 

بيساك، غيانا، ىاييت، ىندكراس، ىنغاريا، -اغيني ‑جورجيا، أؼبانيا، غانا، اليوناف، غرينادا، غواتيعماال، غينيا، 
، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، الياباف، األردف،  اإلسالمية(، اليراؽ، أيرلندا - اؽبند، إندكنيسيا، إيراف )صبهورية

التفيا، لبناف، ليربيا، ليبيا، لكسعمربغ،  صبهورية الك الديبقراطية الشيبية، كينيا، كَتيباس، الكويت، قَتغيزستاف،
مدغشقر، مالكم، ماليزيا، ملديف، مايل، مالطة، جزر مارشاؿ، موريتانيا، موريشيوس، اؼبكسيك، موناكو، 

اعببل األسود، اؼبغرب، موزامبيق، ميامبار، ناميبيا، نيباؿ، ىولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجَتيا،  منغوليا،
الركسي، ركاندا، سانت كيتس كنيفس، سانت لوسيا،  االربادالنركيج، ععماف، باكستاف، بنعما، باراغوام، بَتك، 

يل، سَتاليوف، سنغافورة، سلوفاكيا، الصوماؿ، جنوب ساموا، اؼبعملكة اليربية السيودية، السنغاؿ، صربيا، سيش
أفريقيا، كجنوب السوداف، إسبانيا، سرم النكا، السوداف، سوازيلند، السويد، سويسرا، اعبعمهورية اليربية 

 أككرانيا، أكغندا، تركعمانستاف، تركيا، تونس، تونغا، توغو، ،ليشيت - السورية، طاجيكستاف، تايلند، تيعمور

                                                      
ربنامج األمم اؼبتحدة التابية لعميية األمم اؼبتحدة للبيئة عب الكاملة اؼبناقشات (UNEP/EA.2/19ؿبضر أععماؿ الدكرة )ترد يف  (1)

مداكالت اعبعميية بشأف اؼبسائل اؼبوضوعية كموجزات اليامة ك البيانات االفتتاحية  موجزاتللبيئة يف دكرهتا الثانية، دبا يف ذلك 
 ا.اؼبيركضة عليه
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تنزانيا اؼبتحدة، الواليات  صبهورية الشعمالية، يرلنداأك  اليظعمى لربيطانيا اؼبتحدة اؼبعملكة اؼبتحدة، ربيةالي اإلمارات
 البوليفارية(، فييت ناـ، اليعمن، زامبيا، زمبابوم. - اؼبتحدة األمريكية، أكركغوام، فنزكيال )صبهورية

 .الدكلة غَت اليضو التالية: جزر كوؾكميثلت  -6
 الرسويل كدكلة فلسطُت بصفة مراقب.الكرسي كميثل  -7
ىيئات األمم اؼبتحدة ككحدات األمانة كأمانات االتفاقيات التالية: إدارة الشؤكف االقتصادية كميثلت  -8

كاالجتعماعية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية كاالجتعماعية آلسيا كاحمليط اؽبادئ، كاللجنة 
كاألمانة اؼبؤقتة  آسيا، كاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب،االقتصادية كاالجتعماعية لغرب 

كأمانة األكزكف، كأمانة اتفاقية  التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، كمفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف،
تطبيق إجراء اؼبتيلقة باتفاقية ركترداـ ، ك عرب اغبدكد بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها

كاتفاقية  ،اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيعميائية كمبيدات آفات ميينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية
كأمانة اتفاقية ضباية كإدارة كتنعمية البيئة البحرية كالساحلية يف منطقة  استكهومل بشأف اؼبلوثات اليضوية الثابتة،

كأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، كأمانة اتفاقية االذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية  ريقيا،شرؽ أف
كأمانة اتفاقية األراضي  مياىدة احملافظة على األنواع اؼبهاجرة من اغبيوانات الربية،كأمانة اؼبيرضة لالنقراض، 

لطيور اؼباء، كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف  الرطبة ذات األنبية الدكلية كخاصة بوصفها موئالن 
، كمنظعمة األمم اؼبتحدة للطفولةالتصحر، كخباصة يف أفريقيا، من البلداف اليت تياين من اعبفاؼ الشديد ك/أك 

األمم اؼبتحدة برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، كىيئة األمم اؼبتحدة للعمساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة )ىيئة ك 
كبرنامج األمم اؼبتحدة للعمستوطنات  ،كاؼبركز الياؼبي لرصد اغبفظ التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،للعمرأة(

كميهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث، كاسًتاتيجية األمم اؼبتحدة الدكلية للحد من ـباطر الكوارث،  البشرية،
كبرنامج تب األمم اؼبتحدة ػبدمات اؼبشاريع، كجامية األمم اؼبتحدة، مكك كمكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب، 

 .األغذية الياؼبي
كاالت األمم اؼبتحدة اؼبتخصصة التالية كمنظعمات ذات صلة: منظعمة األغذية كالزراعة لألمم ميثلت ك ك  -9

ة الزراعية، كمنظعمة اليعمل ، كالصندكؽ الدكيل للتنعميكمرفق البيئة الياؼبية، كمنظعمة الطَتاف اؼبدين الدكيل ،اؼبتحدة
 كاؼبنظعمة الياؼبية لألرصاد اعبوية. كمنظعمة الصحة الياؼبية، ،كالبنك الدكيلالدكلية، 

اعبعماعة الكاريبية، كمنظعمة التياكف ك اؼبنظعمات اغبكومية الدكلية التالية: االرباد األفريقي،  كميثلت -12
لليلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات دكيل الكومي اغبنرب كاؼباالقتصادم، كاالرباد األكركيب، 

كجامية الدكؿ  كاؼبنظعمة الدكلية للهجرة، )اإلنًتبوؿ(، اؼبنظعمة الدكلية للشرطة اعبنائيةالنظم اإليكولوجية، ك 
غَت اؼبشركعة يف الذبار كافحة اؼب اؼبوجهة التياكيناإلنفاذ ععمليات فرقة ععمل اتفاؽ لوساكا بشأف ك اليربية، 

، كصندكؽ األكبك للتنعمية الدكلية، كمنظعمة كة اعبديدة من أجل تنعمية أفريقياالشرا ك يوانات كالنباتات الربية، اغب
االقتصادم، كمنظعمة الدكؿ األمريكية، كاؼبركز اإلقليعمي اؼبيٍت باألسلحة الصغَتة يف اؼبيداف كالتنعمية التياكف 

كاؼبركز البيئي اإلقليعمي لوسط ألفريقي كالدكؿ اؼبتاطبة، كاألسلحة اػبفيفة يف منطقة البحَتات الكربل كالقرف ا
 الربنامج البيئي التياكين عبنوب آسيا.ك كأمانة برنامج البيئة اإلقليعمي ؼبنطقة احمليط اؽبادئ، آسيا، 

كترد يف  مراقبُت.بصفة عدد من اؼبنظعمات غَت اغبكومية كمنظعمات اجملتعمع اؼبدين  ميثلإىل ذلك  إضافةن  -11
 باعبهات اؼبشاركة.قائعمة كاملة  UNEP/EA.2/INF/29الوثيقة 
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 انتخاب أعضاء المكتب - باء
 انتخبت اعبعميية بيد ذلك أعضاء اؼبكتب التالية أظباؤىم: -13

 السيد إدغار غوتيَتيز إسبيالتا )كوستاريكا(  الرئيس:
 السيدة أمينة ؿبعمد )نيجَتيا( نواب الرئيس:

 )الغابوف( السيد إيبانويل إيسوزم نغونديت
 )اليراؽ(جاسم ضبادم  السيد

 السيد راموف جي. يب. باجي )الفلبُت(
 (تشيكيا) ظبارساتؼ ديسالالسيد فال
 )اعببل األسود( بوشا كالوجَتكفيتشالسيد ني

 السيد دنيس لوم )بربادكس(
 السيد جوف ماتوساؾ )الواليات اؼبتحدة األمريكية(

 )بلجيكا( السيدة رككساف دم بيلدرلينغ  اؼبقررة:
 من جدول األعمال( 3)البند  الممثلين وثائق تفويض -جيم 

، أفاد اؼبقرر أف 3216أيار/مايو  37 عشية يـو اعبعمية يف اعبلسة اليامة السادسة عبعميية البيئة، -12
من  17من اؼبادة  3للفقرة  ككفقان  يف الدكرة اغبالية. يف األمم اؼبتحدة فبثلةه  ان دكلة عضو  192من بُت  163

أف كثائق التفويض الصادرة الدكؿ األعضاء ككجد ىذه فحص اؼبكتب كثائق تفويض فبثلي فقد  النظاـ الداخلي
غَت  الصادرة عنها الدكؿ األعضاء اليت كجد أف كثائق التفويضأما  سليعمة.دكلة من ىذه الدكؿ  119عن 

كاعتعمدت صبيية البيئة  ت ألغراض الدكرة اغبالية.صفة مراقب دكف أف يكوف ؽبا حق التصويفقد منحت سليعمة 
الصادرة عنها  كجد أف كثائق التفويض أخرلعضو  ةكاحددكلة  كإضافةن إىل تقرير اؼبكتب عن كثائق التفويض.

دكلة من الدكؿ األعضاء اليت لديها كثائق تفويض  152ما ؾبعموعو فقد ميثل  يف اعبلسة اليامة السادسة، سليعمة
 رة الثانية عبعميية البيئة.يف الدك  سليعمة

 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال -دال 
 إقرار جدول األعمال - 1

لدكرة، على أساس جدكؿ األععماؿ اؼبؤقت التايل لععماؿ األاعتعمدت صبيية البيئة جدكؿ  -11
(UNEP/EA.2/1/Rev.1 كAdd.1/Rev.1): 

 افتتاح الدكرة. -1
 تنظيم اليعمل: -3

 انتخاب أعضاء اؼبكتب؛ )أ(
 إقرار جدكؿ األععماؿ؛ )ب(
 تنظيم اليعمل. )ج(

 كثائق تفويض اؼبعمثلُت. -2
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 البيئية الدكلية: كاإلدارةاؼبسائل اؼبتيلقة بالسياسات  -1
 الربية؛ األحياءيف  القانونيةغَت  التجارة (أ)
 بُت اليلم كالسياسات؛ اعبوانب اؼبشًتكة (ب)
 اؼبواد الكيعميائية كالنفايات؛ (ج)
 ؛البحريةالبالستيكي البحرم كاعبسيعمات البالستيكية  اغبطاـ (د)
 نوعية اؽبواء؛ (ق)
 التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي؛ (ك)
 ؛النظاـ الياؼبي لرصد البيئة/برنامج اؼبياه (ز)
 التنعمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر؛ (ح)
 ذات الصلة؛غَتىا من اؼبسائل اؼبسائل الناشئة ك  (ط)
 منظومة األمم اؼبتحدة؛ على نطاؽالتنسيق كالتياكف يف اؼبسائل البيئية  (م)
 اليالقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ؛ (ؾ)
أكجو التآزر فيعما بُت االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع  (ؿ)

 البيولوجي؛
 القانوف البيئي. (ـ)

 االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل كبرنامج اليعمل كاؼبيزانية، كغَتىا من مسائل اإلدارة كاؼبيزانية: -5
-3216برنامج اليعمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت التنقيحات اؼبدخلة على  )أ(

 ؛3217
 ؛3231-3218االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل اؼبقًتحة للفًتة  )ب(
 ؛3219-3218اليعمل كاؼبيزانية اؼبقًتحاف لفًتة السنتُت  برنامج )ج(
 اؼبخصصة؛ كصناديق األمواؿإدارة الصناديق االستئعمانية  )د(
 كاؼبيزانية. اإلدارةباؼبسائل األخرل اؼبتيلقة  )ىػ(

 إشراؾ أصحاب اؼبصلحة. -6
 اعبزء الرفيع اؼبستول. -7
 .عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة ة الثالثةجدكؿ األععماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انيقاد الدكر  -8
 اعتعماد القرارات كاؼبقررات كالوثيقة اػبتامية للدكرة. -9

 اعتعماد التقرير. -12
 اؼبسائل األخرل. -11

 .اختتاـ الدكرة -13
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 تنظيم العمل - 2
ألمم اؼبتحدة للبيئة اعميية عبلدكرة الثانية ا اػباصة بسيناريوذكرة اؼبتوصيات اؼبكتب الواردة يف ب ععمالن  -15

رأس اللجنة تقرَّر أف تك . جامية، كافقت صبيية البيئة على إنشاء عبنة (UNEP/EA.2/INF/3) لبيئةا لربنامج التابية
الذم يف اجتعماعها من جدكؿ األععماؿ  8ك 5ك 1تنظر يف البنود أف ك  ،دىاًن )النركيج(آيف دك ياعبامية السيدة إ

 اليضوية ر كذلك تشكيل فريق أصدقاء الرئيس اؼبفتوح. كتقرَّ 3216مايو أيار/ 32بيد ظهر يـو االثنُت ييقد 
 ؼبساعدة الرئيس يف إعداد نتائج اعبزء الرفيع اؼبستول.

 ييقدبيد حفل افتتاح اعبزء الرفيع اؼبستول، حوار كزارم  يكوف ىناؾ، على أف اعبعميية أيضان  تكافقك  -16
، ‘‘3222لياـ  لتنعمية اؼبستدامةا خطة ربقيق’’شامل الع وضو اؼبحوؿ  3216مايو أيار/ 36اػبعميس يـو يف 

كجلسة  ،(UNEP/EA.2/INF/5) ‘‘صحاءأناس أ، صحيةبيئة ’’ اؼبينوفالتقرير اؼبوضوعي الياؼبي  تقدًن ليوي
لالجتعماع بكامل ىيئتو تيقد مستديرة كزارية  مائدةحوارات ك وازية تممستديرة  مائدةحوارات  مؤلفة منيية يضامو 
 .3216مايو أيار/ 37اعبعمية يـو يف 
حوار بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتيددين حوؿ  3216مايو أيار/ 37 اعبعميةيـو ييقد يف كتقرَّر أف  -17

البيد البيئي  لتحقيقشراكات الللناس كالكوكب:  كاستدامتها سليعمةاستيادة النظم اإليكولوجية ال’’موضوع 
يف  13ك 11ك 12ك 6ك 2األععماؿ صبيية البيئة بنود جدكؿ  كأف تتناكؿ .‘‘3222لياـ  لتنعمية اؼبستدامةاػبطة 

 .3216مايو أيار/ 37بيد ظهر يـو اعبعمية  اليت ستيقد اليامة جلستها
إىل يدعى رؤساء اللجنة اعبامية كأصدقاء الرئيس أف ، من النظاـ األساسي 18ؼبادة با كتقرَّر، ععمالن  -18

من  28ذلك، دبوجب اؼبادة كلبيئة  اافقت صبيية ك م. ك مكتب صبيية البيئة على أساس منتظ تقدًن إحاطات إىل
الدكؿ  وفبثل اليت يديل هبا الكلعماتطبس دقائق عبعميع  قدره على كضع حد زمٍت أقصىنظامها الداخلي، 

 اؼبنظعمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظعمات غَت اغبكومية.فبثلي لكلعمات األعضاء كثالث دقائق 
 إحاطة من المدير التنفيذي - ىاء

يبكن ك ، إحاطةن اؼبدير التنفيذم  قدـ، 3216أيار/مايو  32، يـو االثنُت للدكرة اعبلسة اليامة األكىل يف -19
 .(UNEP/EA.2/19يف ؿبضر أععماؿ الدكرة ) ى موجز ؽبذه اإلحاطةاالطالع عل

 من جدول األعمال( 7)البند  الجزء الرفيع المستوى -واو 
 37كصبيحة يـو  أيار/مايو 36 صبيحة كظهَتة يـو يف اػبامسةعيقدت اعبلسات اليامة من الثالثة إىل  -32

من جدكؿ األععماؿ. كتألف اعبزء الرفيع اؼبستول من  7يف شكل جزء رفيع اؼبستول يف إطار البند  أيار/مايو
إقباز البيد البيئي ػبطة ’’بشأف اؼبوضوع الرئيسي  ان تفاعلي ان حوار  تضعمنت اجتعماعات عامة كزاريةمراسم افتتاح ك 

بيئة صحية، أناس ’’، كتبع ذلك عرض التقرير اؼبواضييي الياؼبي اؼبينوف ‘‘3222التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 اركحو  تُتموازيكزاريتُت  يتُتحوار مائدة مستديرة جلسيت ، كجلسة مواضييية تألفت من اجتعماع عاـ ك ‘‘أصحاء

إيكولوجية صحية لإلنساف كالكوكب: استيادة كاستدامة نظم ’’ألصحاب مصلحة متيددين بشأف موضوع 
 .3216أيار/مايو  37يـو اعبعمية ‘‘ 3222شراكات إلقباز البيد البيئي ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

لبيئة، كذلك يف ا)كوستاريكا( رئيس صبيية  إسبيليتا افتتح اعبزء الرفيع اؼبستول السيد إدغار غوتَتيسك  -31
يار/مايو. كيف أثناء مراسم االفتتاح، أدلت شخصيات بارزة أ 36صباحان من يـو  32/12سباـ الساعة 

دبالحظات، مث انضعمت ىذه الشخصيات بيد ذلك إىل فبثلُت آخرين رفييي اؼبستول ألخذ صورة صباعية 
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(، قدـ السيد آكيم شتاينر، اؼبدير التنفيذم Kenyan Boys Choirتذكارية. كبيد عرض قدمتو جوقة بىٍت كينيا )
  اؼبتحدة للبيئة، إحاطة بشأف حالة البيئة الياؼبية.لربنامج األمم 

 36صبيحة يـو ‘‘ 3222إقباز البيد البيئي ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ’’كعقد اغبوار الوزارم بشأف  -33
 أيار/مايو.

أصحاء:  أناسبيئة صحية، ’’وضوع دب اؼبتيلقةالسياسات اليامة  الستيراض ةكزاري جلسةعقدت ك  -32
 .3216أيار/مايو  37صباح يـو  ‘‘3222طة التنعمية اؼبستدامة لياـ ػبالبيد البيئي  إقباز
صباح  ‘‘أناس أصحاء بيئة صحية،’’ تاف بشأف موضوعموازي تافكزاريمائدة مستديرة  كعقدت جلستا -31

اؼبوضوع اؼبتيلقة بالسياسات اليامة  الستيراض ةوزارياعبلسة ال، بيد افتتاح 3216أيار/مايو  37يـو اعبعمية، 
 نفسو.

دبقرر ؾبلس اإلدارة  أيار/مايو، ععمالن  37عقد اغبوار بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتيددين يـو اعبعمية، ك  -35
من الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة، يف إطار اؼبوضوع  88، بشأف تنفيذ الفقرة 37/3

 البيد البيئيإلقباز لناس كالكوكب: شراكات ا حية من أجلالصاستيادة كاستدامة النظم اإليكولوجية ’’الرئيسي 
 ‘‘.3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ ػبطة ا

زيد من التفاصيل عن اعبزء الرفيع اؼبستول يف الفرع السادس من ؿبضر الدكرة اؼبرد تك  -36
(UNEP/EA.2/19) 

 عمل اللجنة الجامعة -زاي 
، للنظر يف بنود 3216أيار/مايو  37إىل  32يف الفًتة من  عقدت اللجنة اعبامية سبع جلسات -37

أيار/مايو، قدـ  37كيف اعبلسة اليامة السادسة عبعميية البيئة، عشية يـو اعبعمية،  جدكؿ األععماؿ احملالة إليها.
ؿبضر الدكرة التقرير اؼبتيلق بإجراءات اللجنة يف اؼبرفق الثاين من  كيرد اللجنة. ععملنتائج  عن رئيس اللجنة تقريران 

(UNEP/EA.2/19). 
 لجنة الممثلين الدائمين عملتقرير عن  -حاء 

االنتباه ، كاؼبعمثلة الدائعمة لركمانيا رئيسة عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت ،)ركمانيا( باتاكي جوليا السيدة كجهت -38
 اؼبتحدة للبيئةبرنامج األمم عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت لدل  ععملتقرير عن  بشأفإىل مذكرة اؼبدير التنفيذم 

(UNEP/EA.2/INF/25) .للدكرة  اتالتحضَت منذ الدكرة األكىل عبعميية البيئة، على ، اللجنة ركزت كقالت إف
يف تنفيذ االتفاقات الدكلية الرئيسية اليت اعتعمدهتا الدكؿ  ان رئيسي عنصران فاعالن صبيية البيئة  جيلهبدؼ  ،اغبالية

اللجنة يف  كقد البرطتبوصفو السلطة البيئية الرائدة يف اليامل.  لبيئةبرنامج ا، كتيزيز 3215األعضاء يف عاـ 
 الرئيسية يف إطار اؼببادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة اػبتامية يةقضايا السياساتال بشأفمفاكضات شاملة كبناءة 

ؿ اللجنة كضع حلوؿ عاؼبية للعمشاكل البيئية الياؼبية. كتضعمنت أبرز أععما من أجل كضع 32 + ريو ؼبؤسبر
كتقديبها من مشاريع القرارات  مل يسبق لو مثيلالنظر يف عدد ك  ؛لدكرة اغباليةؿبورم لخارطة الطريق كموضوع 

الزكجية إىل لسنوات اتغيَت دكرة صبيية البيئة من بشأف إعداد خيارات ك ، الحقان نظر فيها كي تلالبيئة  عمييةعب
إدراجها يف الوثيقة اػبتامية للجزء الرفيع اؼبستول من  يتوخى، كربديد الرسائل الرئيسية اليت السنوات الفردية
لجنة يف ععملها، إىل التحديات اليت تواجهها ال كذلك  لفتت االنتباهك  .تلك الوثيقة شكلكاف   الدكرة الثانية، أيان 

يف  شراؾ ىذه الدكؿإك  بيثات دائعمة يف نَتكيب اليت ليس لديهاالدكؿ األعضاء باالتصاؿ  ةدبا يف ذلك صيوب



9 

استئناؼ اؼبباحثات بشأف الفقرات اليت سبق االتفاؽ عليها، كاغباجة إىل ربديد مواعيد ك  ؛اليعملية التفاكضية
لتحضَتية للدكرة كبغية ربسُت األععماؿ ا هنائية لًتصبة مشاريع القرارات إىل اللغات الرظبية الست لألمم اؼبتحدة.

 اليت فقرات من النظاـ الداخلي للجعمييةللتلك االرئيس، باسم اللجنة، بإجراء ربليل  أكصى، للجعميية الثالثة
كفاءة اؼبفاكضات يف فًتة ما بُت الدكرات، دبا يف ذلك فيعما يتيلق بتحديد   تيزز، أف يف حاؿ تيديلها، يبكن

للجنة اعبامية قبل رئيس عن طريق تييُت  عمييةاعب اؼبواعيد النهائية لتقدًن مشاريع القرارات أك زيادة كفاءة دكرات
 اجتعماع اللجنة اؼبفتوحة اليضوية للعمعمثلُت الدائعمُت.

 المسائل التي تتطلب اىتماماً خاصاً من جانب الجمعية العامة أو المجلس القتصادي والجتماعي -ثالثاً 
 2232خطة التنمية المستدامة لعام  إنجاز  -ألف 

 3/5أيار/مايو، القرار  37اليامة السادسة، عشية يـو اعبعمية،  تهاجلسيف اعتعمدت صبيية البيئة  -39
صبيية األمم ستقدـ من خاللو دد اإلطار الذم وبم ذ، ال3222خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  إقباز بشأف

اؼبيٍت بالتنعمية الرفيع اؼبستول  يمسانبتها يف اؼبنتدل السياسلربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة التابية اؼبتحدة للبيئة 
 اؼبستدامة ربت رعاية اجمللس االقتصادم كاالجتعماعي كاعبعميية اليامة لألمم اؼبتحدة.

التزاـ على  3222دعم تنفيذ خطة عاـ ل الراميعبعميية البيئة  طار التياكينلإلاليناصر البارزة كتشتعمل  -22
قدـ إىل تبأسلوب متكامل كأف  3222عاـ يف التنفيذ الفياؿ للبيد البيئي ػبطة  بأف تساىمصبيية البيئة من 

دعم دكرىا يف متابية اليت تدكراهتا لالنتائج الرئيسية  ،على أساس منتظم ،اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول
إىل كضع تقارير منتظعمة عن مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة أيضان يدعو القرار ك . 3222كاستيراض خطة عاـ 

اؼبنتدل السياسي إىل صبيية البيئة، من هبدؼ تقدًن التقارير، عن طريق قرار  3222للبيئة يف تنفيذ خطة عاـ 
 .افيه لكي ينظرالرفيع اؼبستول 

اؼبنتدل السياسي الرفيع من جانب كاالعًتاؼ بتيزيز الوضوح كالتأثَت  التفويض أيضان  3/5القرار كوبدد  -21
دكيل لليلـو كالسياسات يف الكومي اغباألفرقة اليلعمية القائعمة، مثل الفريق الدكيل اؼبيٍت باؼبوارد كاؼبنرب باؼبستول 

بُت اليلـو  قوة سباسك الًتابطؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، األمر الذم يسهم يف تيزيز 
 كالسياسات من أجل التنعمية اؼبستدامة.

اليت ينتظر  - تيزيز دكر تقارير توقيات البيئة الياؼبيةب يقدـ تفويضان  3/5إف القرار ف على ذلك عالكةن  -23
لتتبع التقدـ احملرز فيعما يتيلق بالبيد البيئي  أداةن بوصفها  -3218يف أكائل عاـ  منها النسخة السادسةأف تصدر 

يف  بوصفها إسهامان قيات البيئة الياؼبية الدعوة إىل زيادة أنبية تقارير تو مع ألىداؼ التنعمية اؼبستدامة كغاياهتا، 
 ععمل اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول.

أف يقدـ إىل اؼبنتدل إىل ف عن البيئة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة و لقرار نفسو، دعا الوزراء اؼبسؤكلكيف ا -22
القضايا الناشئة كاؼبخاطر اليت قد يكوف ؽبا تأثَت على ربقيق خطة التنعمية  عنالسياسي الرفيع اؼبستول ميلومات 

التأكد إىل اؼبدير التنفيذم  كأككلوا، اإلنذار اؼببكرب اؼبتيلقة على أساس أنشطة الربنامج 3222اؼبستدامة لياـ 
غطي يم ذؼبتحدة للبيئة، الربنامج األمم ااؼبتعمثل يف اؼبوقع التفاعلي لمنرب اؼبيلومات اإللكًتكنية  استعمرار من

لدعم  كؿبدثة مصداقيةيف توفَت ميلومات ذات ، بالفيل األىداؼ البيئية اؼبتيددة األطراؼ اؼبتفق عليها دكليان 
 متابية كاستيراض التقدـ احملرز كبو ربقيق أىداؼ التنعمية اؼبستدامة.
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 التي تتطلب اىتماماً عالمياً المسائل البيئية الناشئة والمسائل البيئية األخرى ذات الصلة  -باء 
بشأف  قراران  35نية الثا هتايف دكر ربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ل التابيةلبيئة ل ألمم اؼبتحدةاصبيية  تاعتعمد -21

 .ان دكلي ان مسائل بيئية رئيسية تتطلب اىتعمام
كالرفاه.  ة كحقوؽ اإلنساف كالصحةالبيئ نوعيةالركابط بُت يف نظرت صبيية البيئة  الدكرة تلككيف  -25

تلك ل نطاقان  الدكافع األكسع أظهرتأماـ صبيية البيئة األدلة اليلعمية  فإف الًتكيز اؼبواضيييكإضافةن إىل ىذا 
غَت  الييشأمباط ك ، دبا يف ذلك الديناميات اؼبتيلقة باالستدامة البيئية، مثل التحضر غَت اؼبخطط، الركابط
تيرض للعمواد الكيعميائية، كأمباط االستهالؾ كاإلنتاج غَت اؼبستدامة، كالتلوث، كال كاؼبتسعمة باؽبدر، الصحية

 .يهاكعدـ اؼبساكاة يف الوصوؿ إل استنفاد اؼبوارد الطبييية مثل اؼبياه كالطاقةك 
بشأف اليواصف الرملية  3/31يف القرار  الذم جرل تناكلوتلوث اؽبواء،  حيدِّد كيف ىذا السياؽ -26

 .على الصحةيف اليامل بيئي خطر أكرب على أنو كالًتابية، 
أف بأقرت اعبعميية اليامة لألمم اؼبتحدة  3215ديسعمرب كانوف األكؿ/  33اؼبؤرخ  72/195كيف القرار  -27

نظاـ بدكر  تلبلداف كاؼبناطق اؼبتضررة كاعًتفيف التنعمية اؼبستدامة ل كبَتان   اليواصف الرملية كالًتابية تشكل ربديان 
األمم اؼبتحدة يف تيزيز التياكف الدكيل ؼبكافحة اليواصف الرملية كالًتابية؛ كدعت صبيع اؽبيئات  التنعمية يف
اؼبشكلة من ىذه ، دبا يف ذلك برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، ؼبياعبة ذات الصلة كالصناديق كالربامج كالوكاالت

برنامج األمم دعت اعبعميية تحدة للبيئة صبيية األمم اؼب الصادر عن 3/31ـبتلفة. كيف القرار خالؿ تدابَت 
دعم النهج اؼبتبع على نطاؽ منظومة األمم اؼبتحدة لمع صبيع كيانات األمم اؼبتحدة  إىل االشًتاؾاؼبتحدة للبيئة 

 من أجل مكافحة اليواصف الرملية كالًتابية على الصييد الياؼبي.
ة بشأف اإلدارة السليعم 3/7يف القرار  تناكؽبا اليت جرلالتيرض للعمواد الكيعميائية كالنفايات، أما مسألة  -28

 3222زيد من االىتعماـ يف صبيع مراحل خطة عاـ اؼبتطلب ي آخر ؾباؿفهي للعمواد الكيعميائية كالنفايات، 
 .15ك 11ك 12ك 13ك 11ك 6ك 2كأىداؼ التنعمية اؼبستدامة ذات الصلة، دبا يف ذلك األىداؼ 

 ان بيئي ان يشكل ؿبركاؼبتيلق بدعم اتفاؽ باريس،  3/6يف القرار  الذم جرل تناكلوتغَت اؼبناخ، ال يزاؿ ك  -29
إىل اؼبخاطر اؼبقدرة على أساس السيناريوىات  هدد ربقيق التنعمية اؼبستدامة على الصييد الياؼبي. كإضافةن ي يان رئيس

، مثل السالمة لرفاه البشرملاليالقة بُت تغَت اؼبناخ كاعبوانب اغباظبة فإف اغبرارة  اتدرج الرتفاعاؼبختلفة 
، من 11ك 2ك 3كأىداؼ التنعمية اؼبستدامة  3222الشخصية كالصحة كالتغذية، كاليت مت تناكؽبا يف خطة عاـ 

 .مقارنةن باؼباضي بشكل أفضل اآلف مفهومةن أصبحت أخرل،  أموربُت 
صبيية البيئة  اعتعمدهتايف عدد من القرارات اليت  الذم جرل تناكلوتدىور النظم اإليكولوجية، كعما أف  -12

رأس اؼباؿ الطبييي من أجل التنعمية اؼبستدامة لبشأف اإلدارة اؼبستدامة  3/12يف دكرهتا الثانية، دبا يف ذلك القرار 
بشأف  3/12 كالقرار بشأف تيعميم التنوع البيولوجي من أجل الرفاه؛ 3/16كالقرار كالقضاء على الفقر؛ 

 القرارك  الدقيقة،كاعبسيعمات البالستيكية  ةالبحري ةالبالستيكي اياتالنفبشأف  3/11 كالقرار احمليطات كالبحار؛
جرل تناكلو يف أىداؼ ركابط ىامة مع الرفاه البشرم ك لو  بشأف اإلدارة اؼبستدامة للشياب اؼبرجانية، أيضان  3/13

 .16ك 8ك 6ك 5ك 2ك 3ك 1التنعمية اؼبستدامة 
أقرت ي كتيزيز الرعي اؼبستداـ كاؼبراعي، بشأف مكافحة التصحر كتدىور األراض 3/31كيف القرار  -11

اؼبركج كاؼبراعي تسهم يف النعمو االقتصادم كسبل الييش القادرة  الصحية يفصبيية البيئة بأف النظم اإليكولوجية 
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فوائد ازباذ إجراءات إف . 3222على التكيف كالتنعمية اؼبستدامة للرعي، ككذلك يف ربقيق خطة التنعمية لياـ 
أكرب بكثَت من تكاليف ىي األراضي من خالؿ تنفيذ أنشطة إدارة األراضي بصورة مستدامة  تدىورؼبكافحة 

 منع تدىور األراضي.
تينية من إعالف ريو بشأف البيئة كالتنعمية يف أمريكا الال 12بشأف تطبيق اؼببدأ  3/35كيف القرار  -13

واسية النطاؽ كالوصوؿ إىل اؼبيلومات صبيية البيئة على أف اؼبشاركة اليامة ال أكدت كمنطقة البحر الكارييب
اؼببادئ التوجيهية االنتباه إىل القرار كاإلجراءات القضائية كاإلدارية ضركرية لتحقيق التنعمية اؼبستدامة. كيوجو 

وضع تشرييات كطنية بشأف الوصوؿ إىل اؼبيلومات اػباصة ب 3212ربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لياـ لالطوعية 
كااللتزامات الواردة يف الوثيقة  ،ة كالوصوؿ إىل اليدالة يف اؼبسائل البيئية )مبادئ بايل التوجيهية(كاؼبشاركة اليام

البلداف على مواصلة  3/35القرار كيشجع . 3222اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة كخطة عاـ 
لقانوف البيئي على الصييد الدكيل كاإلقليعمي من إعالف ريو، كتيزيز سيادة ا 12بذؿ اعبهود لدعم تنفيذ اؼببدأ 

 كالوطٍت.
حقوؽ اإلنساف الصلة بُت إىل تيعميق فهم أدت قد حدثت تطورات كثَتة على مدل اليقود اؼباضية ك  -12

البيئة. ؾباؿ كتيزيز التطبيق اليعملي للنهج القائم على اغبقوؽ يف  اؼبؤسسات ذات الصلة ميان  صبع إىلك كالبيئة 
كالتقليل إىل  تخفيفالباغباجة إىل  ناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلحبشأف ضباية البيئة يف اؼب 3/15القرار كيسلم 

ألشخاص الذين على ااآلثار السلبية احملددة للتدىور البيئي الناجم عن الصراعات اؼبسلحة  أدىن حد فبكن من
عن كفالة ضباية البيئة يف حاالت الصراع اؼبسلح كيف حاالت ما بيد الصراع.  ىشة، فضالن  يييشوف أكضاعان 

ؼبرأة كاغباجة إىل تطبيق منظور جنساين فيعما يتيلق على اللتدىور البيئي احملددة باآلثار السلبية  كييًتؼ أيضان 
 بالبيئة كالنزاعات اؼبسلحة.

 الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد الدورة -جيم 
الذم بالتقرير اؼبقدـ من رئيس اللجنة اعبامية  اليامة السادسة علعمان  جلستهايف أحاطت صبيية البيئة  -11

بشأف جدكؿ األععماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انيقاد دكرهتا  ،باعتعماد مشركع اؼبقرر، الوارد يف كرقة اجتعماع أكصى
يف نَتكيب، عميية البيئة عبالثالثة  ةدكر تيقد الأف بمشركع اؼبقرر  كيوصي (.من جدكؿ األععماؿ 8الثالثة )البند 

، على النحو 3217كانوف األكؿ/ديسعمرب   6إىل  1على أساس استثنائي، على مدل ثالثة أياـ، يف الفًتة من ك 
لربنامج األمم اؼبتحدة التابية  صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة اتدكر تواتر بشأف استيراض  3/33اؼببُت يف القرار 
 من رئيس اعبعميية البت يف االقًتاح بناء على توصية أرجأ أكد من جدكل اؼبواعيد اؼبقًتحةللبيئة. كبغية الت

على أساس عدـ ك  3216حزيراف/يونيو  31يف  ،أكدت الدكؿ األعضاء يف اعبعميية األمانة. كيف كقت الحق
اؼبدير التنفيذم جانب من  كتايبالدكرة الثالثة للجعميية يف ضوء التأكيد اعًتاض، تاريخ كمكاف انيقاد الكجود 

 .اكاجتعماعاهت ؤسبرات األمم اؼبتحدةؼب الزمٍت دكؿباعب فيعما يتيلقعبدكل اؼبواعيد اؼبقًتحة 
 النظام الداخلي لجمعية البيئة -دال 

 كعيدلت ، التيديالت على النظاـ الداخلي عبعميية البيئة.3/1القرار  دبوجب ،اعتعمدت صبيية البيئة -15
كشبانية  ان من دكرة عادية تنتخب صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة رئيس األخَتلتنص على أنو خالؿ االجتعماع  18اؼبادة 

يف مناصبهم  اؼبكتب من البقاءأعضاء لتعمكُت  32اؼبادة كذلك عيدلت من بُت أعضائها.   ان نواب للرئيس كمقرر 
 حىت اختتاـ الدكرة اليادية التالية.
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 استعراض دورة انعقاد جمعية األمم المتحدة للبيئة -ىاء 
التابية صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة  انيقادبشأف استيراض دكرة  3/33 ىايف قرار  ،قررت صبيية البيئة -16

. 3217الثالثة يف عاـ  امن دكرهت عقد دكراهتا اليادية يف السنوات الوترية اعتباران  ،لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كطلبت اعبعميية إىل اؼبدير التنفيذم االضطالع جبهود تيبئة اؼبوارد كتقدًن تقرير إىل عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت عن 

، عند االقتضاء، الثالثة للجعميية يقدـ إىل الدكرةإىل اؼبدير التنفيذم أف  الثغرات يف التعمويل، كطلبت أيضان 
الثانية. كإضافة إىل ذلك، قررت أف ترجئ إىل  ايف دكرهت اعتيعمدتميلومات مستكعملة عن تنفيذ القرارات اليت 

 يف تقارير اؼبدير التنفيذم. الدكرة الرابية للجعميية النظر رظبيان 
ر الدكرة الثالثة عبعميية البيئة يف دكرهتا كيف القرار نفسو، دعت صبيية البيئة اعبعميية اليامة للنظر يف تقري -17

لدكرات اليادية لالطرائق التنظيعمية يف أف تنظر يف دكرهتا الثالثة  الثانية كالسبيُت. كقررت صبيية البيئة أيضان 
لربنامج كربسُت تقييم اؼبوارد اؼبخصصة من جانب األمم اؼبتحدة ػبدمة لللجعميية بغية تيزيز ععملية اؼبيزنة 

 يية األمم اؼبتحدة للبيئة.اجتعماعات صب
-2218لفترة السنتين  وبرنامج العمل والميزانية 2221-2218للفترة  الستراتيجية المتوسطة األجل -واو 

2219 
توسطة األجل اؼبقًتحة اؼبسًتاتيجية اال، 3/32 ىاقرار ، دبوجب اعتعمدت صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة -18

 .3219-3218لفًتة لكبرنامج اليعمل كاؼبيزانية  3231-3218للفًتة 
اؼبتوسطة األجل اؼببينة يف االسًتاتيجية ‘‘ 3222ياـ لة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة رؤي’’ ككجزء من -19

اجملتعميات كالبيئة ككل مع  مركنةغبد من اؼبخاطر البيئية كزيادة إىل اربنامج الهدؼ ي 3231-3218للفًتة 
كتوفر اؽبدؼ الشامل اؼبتعمثل يف تيزيز البيد البيئي للتنعمية اؼبستدامة كسبكُت اؼبنافع االجتعماعية كاالقتصادية. 

اللبنات  أيضان الفرعية السبية،  واجملاالت الرئيسية ذات األكلوية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، الواردة يف براؾب
ألىداؼ التنعمية اؼبستدامة. كقد كضيت خريطة نتائج لكل برنامج فرعي هبدؼ ربقيق ىدؼ  األساسية للتصدم

ىذه اؼبؤشرات ىي على مستول إف ت التنعمية اؼبستدامة ذات الصلة. ىداؼ كغاياأل استجابةن  3222ياـ ل
ألمم اؼبتحدة للبيئة التأثَت، فبا يسعمح برصد البيد البيئي للتنعمية اؼبستدامة كتقدًن تقارير منتظعمة إىل صبيية ا

 اعبعميية اليامة كاجمللس االقتصادم كاالجتعماعي كاؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول.ك 
 من جدول األعمال( 9)البند  اعتماد القرارات والمقررات والوثيقة الختامية للدورة -رابعاً 

أيار/مايو،  37اليامة السادسة، عشية يـو اعبعمية  تهايف جلس ،اعتعمدت صبيية البيئة بتوافق اآلراء -52
 ترد يف مرفق ىذا التقرير: اليتالقرارات التالية 

 الينواف القرار
 تيديالت على النظاـ الداخلي 3/1
 دكر ككظائف اؼبنتديات اإلقليعمية لوزراء البيئة كالسلطات البيئية 3/3
اؼبستدامة عن طريق التثقيف كالتدريب  االستثعمار يف القدرات البشرية من أجل التنعمية 3/2

 يف اجملاؿ البيئي
ربقيق أىداؼ  دكر تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبسار ساموا باعتباره كسيلة لتيسَت 3/1

 التنعمية اؼبستدامة كالوظائف كالطرائق اؼبرتبطة هبذا التنفيذ
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 الينواف القرار
 3222خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  قبازإ 3/5
 اتفاؽ باريسدعم  3/6
 اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات 3/7
 االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستداماف 3/8
 منع األغذية اؼبهدكرة كخفض كعمياهتا كإعادة استخدامها 3/9
 احمليطات كالبحار 3/12
 الدقيقةالبحرية النفايات البالستيكية البحرية كاعبسيعمات البالستيكية  3/11
 اإلدارة اؼبستدامة للشيب اؼبرجانية 3/13
 اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الطبييي من أجل التنعمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر 3/12
 التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية 3/11
 ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح 3/15
 مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق الرفاهتيعميم  3/16
تيزيز أععماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على صييد تيسَت التياكف كالتآزر فيعما بُت  3/17

 االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
يقدـ ؽبا اليالقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت  3/18

 خدمات األمانة
استيراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستيراضو دكريان )برنامج  3/19

 مونتيفيديو الرابع(
كبرنامج اليعمل كاؼبيزانية  3231-3218االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل اؼبقًتحة للفًتة  3/32

 3219-3218اؼبقًتحاف للفًتة 
 اليواصف الرملية كالًتابية 3/31
 استيراض تواتر دكرات صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة التابية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 3/33
 إدارة الصناديق االستئعمانية كاؼبسانبات اؼبخصصة 3/32
 مكافحة التصحر كتدىور األراضي كاعبفاؼ كتيزيز التنعمية اؼبستدامة للرعي كاؼبراعي 3/31
من إعالف ريو بشأف البيئة كالتنعمية يف منطقة أمريكا الالتينية كالبحر  12تطبيق اؼببدأ  3/35

 الكارييب
حىت الصباح الباكر  ت استعمر يتأيار/مايو، ال 37مساء يـو  ،عبعميية البيئة اعبلسة اليامة السادسة كيف -51

قطاع غزة، الوارد يف ل لبيئي اؼبيداينار بشأف التقييم اعميية يف مشركع قر نظرت اعبأيار/مايو،  38 من يـو السبت
كالصُت، إف مشركع القرار، الذم شاركت يف تقديبو  77ػػػػ ػباسم ؾبعموعة ال ربدثت، فبثلة تكرقة اجتعماع. كقال

دكلة عضو أخرل ال تنتعمي إىل نفس اجملعموعة، قد اقًتح بيد التشاكر مع اجملعموعات السياسية األخرل يف ؿباكلة 
إىل  تطابع تقٍت كدع ىو ذككالصُت  77ػػػػػ ال اآلراء. كقالت إف القرار الذم قدمتو ؾبعموعة للتوصل إىل توافق يف

للتصويت يف الدكرة القرار طرح  عن رأم مفاده أف تربليل اآلثار البيئية لألععماؿ القتالية يف قطاع غزة. كأعرب



14 

إف  ةن الرئيس بشأف كيفية التصرؼ قائلهات من كطلبت اغبصوؿ على توجي يشكل سابقة سلبية للغايةساغبالية 
فبثل  كذلك طلبطرؼ متينت.  ىناؾ كل جهد للتوصل إىل توافق يف اآلراء كلكن   تاألطراؼ اؼبينية قد بذل

كالصُت بتوافق  77ػػػػػ الالقرار الذم قدمتو ؾبعموعة يييتعمد من البلداف، أف أخرل باسم ؾبعموعة  ربدثآخر، 
لصاحل  قرار سابق فباثلسحب مشركع إىل  أدلم ذالتوصل إىل توافق اآلراء الرغبة يف  ىناؾإف  كقاؿاآلراء، 

كالصُت. كأشار إىل أف ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اعتعمد  77ػللجدؿ قدمتو ؾبعموعة ال أقل إثارةن  قرار
 بشأف نفس اؼبوضوع يف دكرتو اػبامسة كاليشرين. قراران 
فبثل دكلة عضو التصويت على  طلب قطاع غزةل التقييم البيئي اؼبيداينار بشأف كبيد تقدًن مشركع القر  -53

، إف ويت سَتسي سابقة سيئة يف اعبعمييةتفق مع الرأم القائل بأف كضع القرار للتصياالقًتاح. كقاؿ فبثل آخر، 
اف كمل وبدث أف  إنو ك  ،ذلك حبسن نية تصبيع األطراؼ اليت شاركت يف اؼبناقشات بشأف مشركع القرار فيل

توصل إىل توافق يف اآلراء. كطلب بالتايل إىل مقدمي مشركع نو مل يي إطرؼ كاحد، بل جانب تينت من  ىناؾ
 .والقرار النظر يف سحب

يدـ سحب بكالصُت بأنو مت التوصل إىل اتفاؽ  77ػػػػػ الفبثل ؾبعموعة  أبلغ مشاكراتإجراء كعقب  -52
رل طلب فبثل آخر أف لكمشركع القرار. لذ ، قبل التصويت على مضعموف القرار، بشأف ما تصويت إجرائي هبي

 .أك عدـ إجرائو اؼبيٍت إجراء التصويتيتيُت إذا كاف 
تصويت إجرائي بشأف ما إذا كاف ينبغي  أجرل من النظاـ الداخلي 55 من اؼبادة 3بالفقرة  ععمالن ك  -51

كقت  ةصبيية البيئة اغباضر  يف تبُت أف عدد الدكؿ األعضاء على مضعموف القرار. كعقب التصويت التصويت
صبيية كلذلك فإف من النظاـ الداخلي.  23تلك الدكؿ، على النحو اؼبطلوب يف اؼبادة  ال يبثل غالبيةالتصويت 

 كبيِّيالشركع يف التصويت على مشركع القرار بسبب عدـ اكتعماؿ النصاب. كيف كقت الحق  هايئة ال يبكنالب
 اؼبسألة من جانب صبيية البيئة. ىذه إجراء بشأف كمل يتخذ أم جانبان  مشركع القرار

 من جدول األعمال( 6)البند  إشراك أصحاب المصلحة -خامساً 
عن عزمو عقد مشاكرات غَت رظبية فيعما بُت اؼبعمثلُت  اليامة األكىل تهاجلسيف  رئيس اعبعمييةأعلن  -55

 ات عامةتقرير اؼبدير التنفيذم عن سياس اؼبقًتح الوارد يف بشأفاؼبهتعمُت من اجملعموعات اإلقليعمية كالسياسية 
(، الذم عرض نتائج اؼبشاكرات اؼبفتوحة غَت الرظبية اليت UNEP/EA.2/18أصحاب اؼبصلحة ) إشراؾبشأف 

قد . ك ات اليامةمع الدكؿ األعضاء بشأف ىذه السياس عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئةعقدىا رئيس الدكرة األكىل 
من الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم  88اؼبتيلق بتنفيذ الفقرة  37/3رر ؾبلس اإلدارة دبق ععمالن  اتىذه السياسأعدت 

اليت  للبيئة يف دكرتو الياؼبية األكىلؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة  اعتعمدهاؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة، الذم 
اؼبشاكرات اؼبفتوحة غَت  . ككاف اؽبدؼ من3212شباط/فرباير  33إىل  18يف نَتكيب يف الفًتة من  عقدت

دة لربنامج األمم اؼبتحدة اعبدي ات اليامةلسياسل اليالقةالرظبية ىو تقييم مواقف الدكؿ األعضاء بشأف اليناصر 
الوصوؿ ك ععملية االعتعماد كاؼبيايَت ك  اؼبصلحة صاحب ربديد دبا يف ذلك إشراؾ أصحاب اؼبصلحة، بشأف للبيئة

الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة اؼبيتعمدين مع مكتب  األفرقةكاجتعماعات  الدكرةكثائق إىل كثائق ما قبل الدكرة ك 
عدـ كجود اتفاؽ بُت الدكؿ  ظلر بأنو يف اؼبشاكرات غَت الرظبية بُت الوفود اؼبهتعمة، أقً  كعقبصبيية البيئة. 

يف  كاسع النطاؽ توافقفقد كاف ىناؾ الصييد اغبكومي الدكيل متفق عليها على اعتعماد  بشأف ععمليةاألعضاء 
 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اآلليات كاؼبعمارسات اليت تتبيها أمانةك  االعًتاؼ بأف القواعد اغبالية علىاآلراء 
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أصحاب  إلشراؾ شكل أساسان ت، أصحاب اؼبصلحة إشراؾدليل إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كاجملعمية يف خبصوص 
 .بطريقة شاملة ككاسية النطاؽ كمستعمرةاؼبصلحة 

 من جدول األعمال 8و 5و 4البنود  -ادساً س
البيئية  كاإلدارةاؼبسائل اؼبتيلقة بالسياسات جدكؿ األععماؿ )من  1د نبيف النظرت اللجنة اعبامية  -56

االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل كبرنامج اليعمل كاؼبيزانية، كغَتىا من ) من جدكؿ األععماؿ 5البند (، ك الدكلية
كتاريخ كمكاف انيقاد الدكرة  ،)جدكؿ األععماؿ اؼبؤقتمن جدكؿ األععماؿ  8 البندك  (مسائل اإلدارة كاؼبيزانية

 قدـ رئيس اللجنة تقريران  أيار/مايو 37سة اليامة السادسة عبعميية البيئة مساء يـو الثالثة عبعميية البيئة(. كيف اعبل
اين من ؿبضر الدكرة التقرير اؼبتيلق بإجراءات اللجنة يف اؼبرفق الثكيرد اللجنة.  ععملنتائج  عن

(UNEP/EA.2/19). 
 من جدول األعمال( 12اعتماد التقرير )البند  -سابعاً 

إىل مشركع احملضر  ؿبضر الدكرة استنادان  اليامة السادسة تهايف جلساعتعمدت صبيية البيئة  -57
(UNEP/EA.2/L.1 على أساس أنو سوؼ )اؼبقرر الذم ييعمل  من جانب صيغتو النهائيةكيوضع يف ستكعمل ي

 مع األمانة. بالتياكف
 من جدول األعمال( 12اختتام الدورة )البند  -ثامناً 

لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف الساعة التابية الدكرة الثانية عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة اختتاـ أعلن  -58
 .3216أيار/مايو  38الرابية صباح يـو السبت 
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 القرارات
 تعديالت على النظام الداخلي -2/1

 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،
 الداخلي: هانظاميتعمد التيديالت التالية على تى  - 1

 على النحو التايل بيد التيديل: 18تصبح اؼبادة  )أ(
تنتخب صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة، خالؿ اعبلسة اػبتامية لدكرة عادية، رئيسان كشبانية نواب 

ىؤالء مكتب صبيية األمم اؼبتحدة  كيشكل أعضاء اؼبكتبللرئيس كمقرران من بُت أعضائها. 
كيدعى إىل  تنفيذ أععماؿ صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة ععمومان.للبيئة. كيساعد اؼبكتب الرئيس يف 
دبقتضى  ة اليت يتم إنشاؤىاملاالي الفرؽؤساء عباف الدكرة أك اؼبشاركة يف اجتعماعات اؼبكتب ر 

 أدناه. 61اؼبادة 
 تايل بيد التيديل:على النحو ال 32تصبح اؼبادة  )ب(

يشغل الرئيس كنواب الرئيس كاؼبقرر مناصبهم إىل حُت انتخاب من ىبلفهم. كيبدأ ىؤالء 
يف مناصبهم حىت اختتاـ  ف، كيبقو افيه انتخبوا يتغل مناصبهم عند اختتاـ الدكرة الش اتفًت 

 .18أخرل مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  كيكونوف مؤىلُت لالنتخاب مرة ،الدكرة اليادية القادمة
 .ؼبنصب يبثل فيو عضوا آخر وشغل ألمو منهم شغل منصبو بيد انتهاء مدة هبوز كال

 يتيُت على أف يبدأ سرياف التيديالت السالفة الذكر يف مستهل دكرهتا الثالثة. كلذلك قررت - 3
 حىت اختتاـ دكرهتا الثالثة. يواصل ععملوأف  نية عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئةلدكرة الثالاؼبكتب اؼبنتخب 

 وزراء البيئة والسلطات البيئيةل يات اإلقليميةمنتدالدور ووظائف  -2/2
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

يف دكرتو السابية كاليشرين اليت ىي برنامج البيئة الصادر عن ؾبلس إدارة  37/3إىل اؼبقرر إذ تشَت 
يزيز الوجود اإلقليعمي ت، ب3212شباط/فرباير  33إىل  18اؼبيقودة يف نَتكيب يف الفًتة من دكرتو الياؼبية األكىل، 

 ،لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل مساعدة البلداف على تنفيذ براؾبها كسياساهتا كخططها البيئية الوطنية
 11/7بشأف اؼبؤسبر البيئي األفريقي ك 1985ياـ ل 12/6 م ؾبلس اإلدارةإىل مقرر  كإذ تشَت أيضان 

ا حكومات اؼبنطقة إىل أف تيقد، بالتياكف مع و دع ينذل، الالربنامج اإلقليعمي ألفريقيابشأف  1982لياـ 
أفريقيا للبيئة ؼبناقشة األكلويات البيئية الوطنية كربديد اؼبشاكل اؼبشًتكة  اؼبنظعمات كاؼبؤسسات اإلقليعمية، مؤسبران 

أف إىل اؼبدير التنفيذم  ااء برنامج ععمل إقليعمي ؼبياعبة اؼبشاكل البيئية اػبطَتة يف أفريقيا، كطلباليت تتطلب إنش
 ،اؼبكتب اإلقليعمي ألفريقيا من خالؿللعمؤسبر  األمانةيقدـ خدمات 

بشأف دعم التياكف بُت ؾبلس الوزراء  1999لياـ  32/11إىل مقرر ؾبلس اإلدارة  كذلككإذ تشَت  
اليرب اؼبسؤكلُت عن شؤكف البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من خالؿ اؼبكتبُت اإلقليعميُت لغرب آسيا كأفريقيا، 

ايات كمقاصد ؾبلس الوزراء الذم طلب فيو اجمللس إىل اؼبدير التنفيذم أف يدعم، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة، غ
اليرب اؼبسؤكلُت عن شؤكف البيئة كاؼبكتبُت اإلقليعميُت لغرب آسيا كأفريقيا، كأف ييقيم آلية مناسبة بغية دعم تنفيذ 

 ،كتنسيق الربامج اإلقليعمية يف اؼبنطقة اليربية
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ت الذم أكصى فيو اجمللس حكوما 1983لياـ  12/5إىل قرار ؾبلس اإلدارة  كإذ تشَت كذلك
بشأف البيئة يف أمريكا الالتينية  إقليعميان  حكوميان  اجتعماعان  أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب بأف تيقد دكريان 

كاسًتاتيجية للعمنطقة يف ىذا اؼبيداف، كطلب إىل اؼبدير عامة كمنطقة البحر الكارييب من أجل كضع سياسات 
خدمات األمانة الدائعمة لتلك االجتعماعات من خالؿ اؼبكتب التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن 

 ،اإلقليعمي ألمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب
دبا أحرزتو اؼبنتديات اإلقليعمية لوزراء البيئة اليت يدععمها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من  كإذ ترحب
لتيزيز مشاركة البلداف يف إعداد كمتابية دكرات  ىامة تشكل منصةتلك اؼبنتديات قر بأف تقدـ كإقبازات، كإذ تي 

 ،صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة التابية لربنامج البيئة
الدكرة األكىل ؼبنتدل كزراء البيئة كالسلطات البيئية يف منطقة آسيا كاحمليط  كإذ تالحظ مع التقدير
 حكومة تايلند يف استضافتها،اليت شاركت ، 3215أيار/مايو  32ك 19اؽبادئ اؼبيقودة يف بانكوؾ يومي 

نتدل كزراء البيئة كالسلطات البيئية يف منطقة الدكرة األكىل ؼببو  تالطلب الذم تقدمكإذ تالحظ 
 ،لذلك اؼبنتدل آسيا كاحمليط اؽبادئ إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج البيئة بيقد دكرات منتظعمة للعمنتدل

ؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبيٍت للدعم الذم قدمو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل  كإذ تييرب عن تقديرىا
 أفريقيا،من خالؿ مكتبو اإلقليعمي يف  بالبيئة

باليعمل اعبارم ؼبنتدل كزراء البيئة يف أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب، كإذ ربيط  كإذ تيًتؼ
 ،3216رتاخينا بكولومبيا يف آذار/مارس ااؼبيقود يف ك بنتائج االجتعماع اليشرين للعمنتدل علعمان 

 ععملو لربنامج ككفقان  البيئة برنامج كالية حدكد يف ،إىل اؼبدير التنفيذم أف يقـو تطلب -1
  البيئية؛ طاتلكالس البيئة لوزراءاؼبنتديات اإلقليعمية القائعمة  كتيسَت عقد ك/أك تيزيز دعمب كميزانيتو،

، أف التنفيذم اؼبدير إىل كذلك  تطلب -3 انيقاد بدعم كتيسَت  البيئة، برنامج كالية حدكد يف يقـو
 اليعملية خالؿ كمن اؼبينية، اؼبناطق طلب على بناء ،طات البيئيةلمنتديات إقليعمية جديدة لوزراء البيئة كالس

 اؼبالية؛ اؼبوارد بتوافر كرىنان  منطقة، كل يف البلداف صبيع مع بالشراكة الدكلية، اغبكومية
تقدًن آخر اؼبيلومات اؼبستجدة إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة يف  التنفيذمإىل اؼبدير  تطلب -2

ذم الصلة جبعميية  دكرهتا الثالثة اؼبقبلة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار من خالؿ اليعمل فيعما بُت الدكرات
 األمم اؼبتحدة للبيئة، حسب االقتضاء.

الستثمار في القدرات البشرية من أجل التنمية المستدامة عن طريق التثقيف والتدريب في  -2/3
 المجال البيئي

 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة
إىل برنامج اليعمل الياؼبي للتيليم من أجل التنعمية اؼبستدامة، الذم أحاطت اعبعميية اليامة  إذ تشَت
، باعتباره متابية ليقد األمم اؼبتحدة 3211كانوف األكؿ/ديسعمرب  19اؼبؤرخ  69/311ععمالن بو يف قرارىا 

، على النحو الذم أقره اؼبؤسبر الياـ ؼبنظعمة األمم اؼبتحدة 3211للتيليم من أجل التنعمية اؼبستدامة بيد عاـ 
 ،للًتبية كاليلم كالثقافة يف دكرتو السابية كالثالثُت
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اؼبستقبل الذم ”إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة، اؼبينونة  كإذ تشَت أيضان 
دمج التنعمية ك النهوض بالتيليم من أجل التنعمية اؼبستدامة بكاليت تشعمل، يف صبلة أمور، االلتزاـ “ نصبو إليو

 (3)،أجل التنعمية اؼبستدامةاؼبستدامة بفيالية أكرب يف ؾباؿ التيليم يف فًتة ما بيد عقد التيليم من 
 ،3222يف ربقيق خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  يُتالبيئكالتدريب بالدكر الرئيسي للتثقيف  كإذ تسلم

بإعالف تبليسي اؼبتيلق بالتثقيف البيئي، كالوثيقة اػبتامية للعمؤسبر اغبكومي الدكيل  كإذ ربيط علعمان 
، كبياف تبليسي، كىو الوثيقة 1977األكؿ للتثقيف البيئي، الذم عقد يف تبليسي يف تشرين األكؿ/أكتوبر 

يف تبليسي يف أيلوؿ/سبتعمرب  اػبتامية للعمؤسبر اغبكومي الدكيل للتثقيف البيئي من أجل التنعمية اؼبستدامة، اؼبنيقد
3213، 

إىل النعمو السريع للشراكة الياؼبية للجاميات بشأف البيئة كاالستدامة، منذ إطالقها يف عاـ  كإذ تشَت
 ،، يف الفًتة اؼبفضية إىل مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة3213

ضع أدكات كمنهجيات تيليعمية مبتكرة باعبهود اليت يبذؽبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ك  كإذ ترحب
 ،لنشر قاعدتو اؼبيرفية، دبا يف ذلك الدكرات اإللكًتكنية اؼبفتوحة اغباشدة

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من خالؿ زيادة  تطلب -1
، دبا يف ذلك زيادة بناء اجملاؿ بناء القدرات يف ىذاك التثقيف البيئي، كفرص التدريب  فرص اغبصوؿ على

القدرات من أجل مساعدة الدكؿ األعضاء، بناء على طلبها، على إدماج البيد البيئي يف براؾبها التيليعمية ذات 
لدعم التكنولوجي كبناء القدرات، كال سيعما للبلداف النامية ل، سبشيان مع تنفيذ خطة بايل االسًتاتيجية الصلة

 حسب االقتضاء؛ يةاداهتا دبرحلة انتقال سبر اقتصكالبلداف اليت
إىل اؼبدير التنفيذم أف يشجع التياكف كالتفاعل بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  تطلب أيضان  -3

 كاالستدامة يف التيليم كالتدريب؛تيعميم البيئة  ؾباؿ كأكساط التيليم اليايل يف
إىل اؼبدير التنفيذم أف ييزز التياكف مع صبيع ىيئات األمم اؼبتحدة اؼبينية، دبا  تطلب كذلك -2

يف ذلك منظعمة األمم اؼبتحدة للًتبية كاليلم كالثقافة، كجامية األمم اؼبتحدة، كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتيددة 
ة من أجل ربسُت تنفيذ برنامج األطراؼ، كميهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث كغَتىا من اؼبؤسسات الدكلي

 تيليم من أجل التنعمية اؼبستدامة؛اليعمل الياؼبي لل
الدكؿ األعضاء كاعبهات اؼبينية األخرل القادرة على القياـ بذلك إىل دعم ععمل برنامج  تدعو -1

 ثقيف كالتدريب يف اجملاؿ البيئي؛األمم اؼبتحدة للبيئة يف تيزيز الت
أف يقدـ إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة تقريران عن التقدـ احملرز يف  إىل اؼبدير التنفيذم تطلب -5

 تنفيذ ىذا القرار.
  

                                                      
 .322، اؼبرفق، الفقرة 66/388انظر قرار اعبعميية اليامة   (3)
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دور تنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة لمسار ساموا باعتباره وسيلة لتيسير تحقيق  - 2/4
 أىداف التنمية المستدامة والوظائف والطرائق المرتبطة بهذا التنفيذ

 اؼبتحدة للبيئة،إف صبيية األمم 
، الذم 3215كانوف األكؿ/ديسعمرب   1اؼبؤرخ يف  72/323على قرار اعبعميية اليامة  إذ تؤكد ؾبددان 

، كإعالف (1)كبرنامج ععمل التنعمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية (2)يييد التأكيد على إعالف بربادكس
برنامج اليعمل من أجل التنعمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية  ، كاسًتاتيجية موريشيوس ؼبواصلة تنفيذ(5)موريشيوس

كخطة تنفيذ نتائج  (7)، كإجراءات اليعمل اؼبيجَّل للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية )مسار ساموا((6)الصغَتة النامية
ق بالتنعمية ، دبا يف ذلك الفصل السابع اؼبتيل(8)مؤسبر القعمة الياؼبي للتنعمية اؼبستدامة )خطة جوىانسربغ للتنفيذ(

 اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية،
اؼبتيلق بالوثيقة اػبتامية  3213سبوز/يوليو  37اؼبؤرخ  66/388إىل قرار اعبعميية اليامة  كإذ تشَت

، الذم دعت اعبعميية “اؼبستقبل الذم نصبو إليو” كاؼبينوف 3213حدة للتنعمية اؼبستدامة لياـ ؼبؤسبر األمم اؼبت
 ،3211، يف صبلة أمور أخرل، إىل عقد مؤسبر دكيل ثالث ميٍت بالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية يف عاـ اليامة فيو

أف الدكؿ األعضاء دعت إىل تيزيز الدعم الذم تقدمو منظومة األمم اؼبتحدة  كإذ تأخذ يف اعتبارىا
إىل الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية للتصدم للتحديات اؼبتيددة، القائعمة منها كاؼبستجدة اليت تواجهها ىذه الدكؿ 

 (9)يف سييها إىل ربقيق التنعمية اؼبستدامة،
 ، الذم أقرت اعبعميية3211تشرين الثاين/نوفعمرب  11اؼبؤرخ يف  69/15القرار  كإذ تؤكد ؾبددان 

فيو مسار ساموا، اؼبيتعمىد يف اؼبؤسبر الدكيل الثالث اؼبيٍت بالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية، كيؤكد ذلك القرار  اليامة
أف الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ما زالت تشكل حالة خاصة يف ؾباؿ التنعمية ”من جديد، يف صبلة أمور، 

اؼبستدامة بالنظر إىل مواطن الضيف اػباصة اليت تنفرد هبا، كأهنا ال تزاؿ تواجو قيودان لبلوغ أىدافها يف صبيع 
بتويل الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية زماـ األمور كالقيادة يف التغلب ”، كييًتؼ “األبياد الثالثة للتنعمية اؼبستدامة

ربقيق النجاح سيظل صيبان ما مل يكن ”قت نفسو على أف ، مع التشديد يف الو “على بيض ىذه التحديات
 ،“ىناؾ تياكف دكيل

إىل الوثيقة اػبتامية للجزء الوزارم من الدكرة األكىل عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة اليت هتدؼ  كإذ تشَت
 إىل التيزيز اؼبؤسسي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،

                                                      
 6 -نيساف/أبريل  35تقرير اؼبؤسبر الياؼبي اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية، بريدجتاكف، بربادكس،   (2)

 ، اؼبرفق األكؿ.1األكؿ، القرار  كالتصويباف(، الفصل A.94.I.18)منشورات األمم اؼبتحدة، رقم اؼببيع  1991أيار/مايو 
 (  اؼبرجع نفسو، اؼبرفق الثاين.1)
تقرير االجتعماع الدكيل الستيراض تنفيذ برنامج اليعمل من أجل التنعمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية، بورت   (5)

كالتصويب(، الفصل  A.05.II.A.4)منشورات األمم اؼبتحدة، رقم اؼببيع  3225كانوف الثاين/يناير   11-12لويس، موريشيوس، 
 ، اؼبرفق األكؿ.1األكؿ، القرار 

 اؼبرجع نفسو، اؼبرفق الثاين.  (6)
  ، اؼبرفق.69/15( القرار 7)
 3223أيلوؿ/سبتعمرب  1 -آب/أغسطس  36لتنعمية اؼبستدامة، جوىانسربج، جنوب أفريقيا، لتقرير مؤسبر القعمة الياؼبي   (8)

 ، اؼبرفق.3كالتصويب(، الفصل األكؿ، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم اؼبتحدة، رقم اؼببيع 
 .179، الفقرة “اؼبستقبل الذم نصبو إليو” ( 9)
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، الذم اعتعمدت 3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1إىل قرار اعبعميية اليامة  كإذ تشَت أيضان 
ربويل عاؼبنا: خطة ”دبوجبو اعبعميية اليامة الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر قعمة األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة 

 ،“3222التنعمية اؼبستدامة لياـ 
ستضافة اؼبؤسبر الدكيل الثالث اؼبيٍت بالدكؿ عن امتناهنا لساموا، حكومة كشيبان، ال تيرب - 1

 ، كلتقدًن كل ما يلـز من دعم؛3211أيلوؿ/سبتعمرب  1إىل  1اعبزرية الصغَتة النامية يف آبيا، يف الفًتة من 
اؼبتيلق بتيزيز الوجود اإلقليعمي لربنامج األمم اؼبتحدة  37/3بتنفيذ مقرر ؾبلس اإلدارة  تقر - 3

كاتب إقليعمية جديدة للربنامج يف منطقة البحر الكارييب كمنطقة احمليط اؽبادئ، كتشجع للبيئة من خالؿ إنشاء م
 على بذؿ مزيد من اعبهود يف ىذا الصدد؛

 الدكؿ األعضاء على تقدًن الدعم، على كبو نشط كفياؿ، لتنفيذ مسار ساموا، كالتشجع  - 2
كالتياكف الثالثي كالتياكف فيعما بُت بلداف اعبنوب سيعما عن طريق إقامة الشراكات للتياكف بُت الشعماؿ كاعبنوب، 

بشأف القضايا ذات األنبية للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية من قبيل التعمويل، كالتجارة، كنقل التكنولوجيا، كبناء 
 القدرات كالدعم اؼبؤسسي؛

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على اإلسهاـ، ضعمن حدكد كاليتو، كحسب  كذلك  تشجع - 1
 القتضاء، يف تنفيذ مسار ساموا، كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم القياـ دبا يلي:ا

إجراءات تساعد الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية على تنفيذ مسار ساموا كإدراجها يف ربديد  )أ(
ء االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل كبرنامج ععملها اعبارم، مع الًتكيز على الشراكات، كنقل التكنولوجيا، كبنا

 القدرات، كالدعم اؼبؤسسي كالرصد كاإلبالغ كالتقييم؛
تيزيز تقدًن الدعم االسًتاتيجي كاحملدد اؽبدؼ يف اجملاالت اليت يغطيها البيد البيئي من مسار  )ب(

 ساموا، دبا يف ذلك، يف صبلة أمور، السياحة اؼبستدامة؛
كاعبنوب كبُت بلداف اعبنوب، دبا  تيسَت التيلم كتبادؿ اؼبيلومات كالتياكف بُت بلداف الشعماؿ )ج(

سيعما فيعما يتيلق بطريقة تكيُّفها  يشعمل الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كاؼبناطق كالبلداف النامية األخرل، ال
 كتنفيذىا لنهج من قبيل أمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة كربقيق الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد؛

ف اإلقليعمية لإلبالغ فيعما يتيلق دبسار ساموا كأىداؼ التنعمية بناء القدرات الوطنية كدك  )د(
اؼبستدامة، كربط ذلك دبنصات اإلبالغ البيئي الدكلية التابية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مثل اؼبوقع التفاعلي 

اؼبؤشرات من (، كاالستفادة من نظاـ الربنامج ؼبيلومات اإلبالغ عن UNEP-Liveلربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة )
 أجل اإلبالغ يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ كأىداؼ التنعمية اؼبستدامة؛

إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ الدعم للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية يف اإلجراءات الرامية  تطلب - 5
 عمية اؼبستدامة؛إىل تنفيذ مسار ساموا، الذم من شأنو أف يساىم أيضان يف ربقيق أىداؼ التن

بأهنا كىيئاهتا الفرعية يبكن أف تكوف دبثابة ؿبفل ىاـ لتيسَت كتبادؿ اؼبيلومات فيعما يتيلق  تقر - 6
بتنفيذ البيد البيئي من مسار ساموا، عن طريق إبراز اجملاالت اليت ربتاج إىل مزيد من اليعمل كتوجيو االنتباه 

 ل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة؛كاؼبوارد إليها، فضالن عن اؼبسانبة يف اؼبنتد
إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إليها تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار، مع  تطلب - 7

 الًتكيز على نواتج كآثار األنشطة الربناؾبية.
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 2232خطة التنمية المستدامة لعام  إنجاز - 2/5
 للبيئة،إف صبيية األمم اؼبتحدة 

الذم اعتعمدت دبوجبو  3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1ر اعبعميية اليامة إىل قرا إذ تشَت
ربويل عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ”الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر قعمة األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة 

3222“، 
اؼبستقبل الذم ”إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة  كذلك  إذ تشَتك 

النسق كاعبوانب التنظيعمية ’’بشأف  3212سبوز/يوليو  9اؼبؤرخ  67/392كإىل قرار اعبعميية اليامة “ نصبو إليو
 ،‘‘ستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامةلعمنتدل السياسي الرفيع اؼبل

اؼبتيلق خبطة ععمل  3215سبوز/يوليو  37اؼبؤرخ  69/212إىل قرار اعبعميية اليامة  لككإذ تشَت كذ
أديس أبابا الصادرة عن اؼبؤسبر الدكيل الثالث لتعمويل التنعمية، اليت تشكِّل جزءان ال يتجزٌأ من خطة التنعمية 

 ، 3222اؼبستدامة لياـ 
مم اؼبتحدة للبيئة الذم يتعماشى مع مقرر عميية األعبإىل دكر اعبزء الرفيع اؼبستول  كإذ تشَت أيضان 

كتقدًن توجيهات سياساتية شاملة كربديد  ةالبيئة الياؼبيأععماؿ يف كضع جدكؿ  37/3ؾبلس اإلدارة 
 االستجابات السياساتية من أجل التصدم للتحديات البيئية الناشئة،

إىل نتائج الدكرة األكىل عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة، دبا يف ذلك التزامها بضعماف  كإذ تشَت كذلك
اؼبدير التنفيذم أف يضع  ها إىلكطلب 3222خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  يفاإلدماج الكامل للبيد البيئي 

 سياسات،قوم بُت اليلـو كالال الًتابط كأف ييززاسًتاتيجيات على نطاؽ اؼبنظومة بشأف البيئة 
تيزيز اليدالة ’’بشأف  37/9برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مقرر ؾبلس إدارة إىل  كإذ تشَت كذلك

 ،‘‘كاغبوكعمة كالقانوف من أجل االستدامة البيئية
 إىل خطة بايل االسًتاتيجية للدعم التكنولوجي كبناء القدرات، كإذ تشَت كذلك
، اليت تيًتؼ بأف كسائل 3222من خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  12إىل الفقرة  كإذ تشَت كذلك

تحقيق خطة التنعمية ل مهعمةأىداؼ التنعمية اؼبستدامة  كيف إطار كل ىدؼ من 17يف إطار اؽبدؼ  الغاياتتنفيذ 
التنعمية  خطةكأنو يبكن ربقيق يف األنبية مع األىداؼ كالغايات األخرل،  كتتساكل 3222اؼبستدامة لياـ 
من أجل التنعمية  ميززةأىداؼ التنعمية اؼبستدامة، يف إطار شراكة عاؼبية  ذلك ، دبا يف3222اؼبستدامة لياـ 

يف الوثيقة اػبتامية للعمؤسبر الدكيل الثالث لتعمويل  ةيعملية اؼببينالجراءات اإلسياسات ك الاؼبستدامة، تدععمها 
رحب بتأييد اعبعميية اليامة ت، 3215سبوز/يوليو  16إىل  12التنعمية، الذم عقد يف أديس أبابا يف الفًتة من 

بأف التنفيذ  كتيًتؼ، 3222ال يتجزأ من خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  طة ععمل أديس أبابا، اليت تشكل جزءان ػب
 الكامل ػبطة ععمل أديس أبابا أمر بالغ األنبية من أجل ربقيق أىداؼ كغايات التنعمية اؼبستدامة،

، اليت تيًتؼ بأف كل بلد 3222من خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  11إىل الفقرة  كذلككإذ تشَت  
يتحعمل مسؤكلية رئيسية عن تنعميتو االقتصادية كاالجتعماعية، كإذ تشَت إىل أف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

الية كبناء القدرات كنقل اغباجة إىل تيبئة اؼبوارد اؼبك تتناكؿ الوسائل الالزمة لتنفيذ األىداؼ كالغايات،  3222
إىل البلداف النامية بشركط مواتية، دبا يف ذلك الشركط التساىلية كالتفضيلية، حسبعما  التكنولوجيا السليعمة بيئيان 

ضطلع بدكر حيوم يف توفَت اػبدمات ي، على الصييدين احمللي كالدكيل، الياـ التعمويلأف ك يتفق عليو فيعما بينها، 
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ًتاكح بُت الذم يامة كحفز تيبئة مصادر التعمويل األخرل، تقر بدكر القطاع اػباص اؼبتنوع األساسية كاؼبنافع الي
منظعمات اجملتعمع اؼبدين كاؼبنظعمات دكر إىل شركات متيددة اعبنسيات، ك  ةتياكنيشركات مشاريع بالغة الصغر إىل 

 ،3222اػبَتية يف تنفيذ خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 ،3222ياـ عن ععملية متابية كاستيراض خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ترٌحب بتقرير األمُت ال

ربيط علعمان بتقرير اؼبدير التنفيذم عن التنسيق عرب منظومة األمم اؼبتحدة يف ميداف البيئة، دبا يف ذلك 
 ،فريق اإلدارة البيئية

 للتنعمية اؼبستدامة اليت قدمتها االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ، اؼبهعمةباؼبسانبات  كإذ تيًتؼ
 ؽبا التنفيذ الناجحأف ىي خطة للجعميع ك  3222بأف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  كإذ تيًتؼ أيضان 

 ،ذكم الصلةيتطلب إشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة 
أنبية احًتاـ كضباية كتيزيز حقوؽ اإلنساف كاؼبساكاة بُت اعبنسُت كاالعًتاؼ بدكر الشيوب  ؤكدتكإذ 

 ،3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ طة االبيد البيئي ػب إقبازاألصلية كاجملتعميات احمللية يف 

 أولً 
 الُبعد البيئي مساىمة جمعية األمم المتحدة للبيئة في تحقيق

 2232ام لخطة التنمية المستدامة لع
على كبو  3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ طة اباؼبسانبة يف التنفيذ الفياؿ للبيد البيئي ػب لتـزت - 1

متكامل، من خالؿ كضع جدكؿ األععماؿ البيئي الياؼبي، كتقدًن التوجيو يف ؾباؿ السياسات الشاملة كربديد 
كإجراء  اليامة لسياساتللتصدم للتحديات البيئية الناشئة، كإجراء استيراض من أجل اسياساتية استجابات 

 حوار كتبادؿ اػبربات، كتيزيز شراكات من أجل ربقيق األىداؼ البيئية كتيبئة اؼبوارد؛
اؼبيٍت بالتنعمية  اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول إىل دكراهتالبنقل الرسائل الرئيسية  أيضان تلتـز  - 3

 ؛3222دعم مهعمتو يف متابية كاستيراض خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  من أجل اؼبستدامة

 ثانياً 
 د البيئيمساىمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق الُبع

 2232لعام  لخطة التنمية المستدامة
إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كىو السلطة البيئية الرائدة على  تطلب - 2

الصييد الياؼبي، أف ييزِّز أنشطة الربنامج بالتياكف مع كيانات األمم اؼبتحدة األخرل، دععمان التساؽ تنفيذ البييد 
كالياؼبي، آخذان يف االعتبار توصيات  على الصيد الوطٍت كاإلقليعمي 3222البيئي ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

 ستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة،اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼب
بدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعتباره أمانة اإلطار اليشرم للربامج بشأف أمباط  ترحِّب - 1

جهود برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة كدععمو، كتطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل
 ،3222لتشغيل برامج اإلطار الستة، فبا يسهِّل تنفيذ خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
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اؼبدير التنفيذم على أف يتخذ، يف حدكد كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبرنامج  تشجٌع - 5
داخل منظومة األمم اؼبتحدة يف ربقيق البييد البيئي  كالتعماسك كالتكامل ععملو كميزانيتو، إجراءات لتيزيز التناسق

 ، كذلك من خالؿ صبلة أمور منها:3222ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 ت األمم اؼبتحدة األخرل اؼبينية؛تشجيع إقامة الشراكات كالوسائل األخرل للتياكف مع ىيئا )أ(

 ليعمية، حسب االقتضاء؛مع آليات التنسيق اإلقاليعمل بنشاط  )ب(
التيزيز الفياؿ إلدماج البيد البيئي يف أطر اؼبساعدة اإلمبائية لألمم اؼبتحدة على اؼبستول  )ج(

 القطرم؛
 تيزيز بناء اؼبؤسسات كبناء القدرات البشرية على اؼبستول الوطٍت كاإلقليعمي كالدكيل؛ )د(
، عن التاليةإىل اؼبدير التنفيذم أف يقدُّـ تقريران إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا  تطلب - 6

التقدُّـ احملرز يف تنفيذ التوصيات كاالستنتاجات الواردة يف تقرير فريق اإلدارة البيئية عن الفيالية كإطار 
كأف يدعو أعضاء فريق اإلدارة البيئية إىل تقدًن  االسًتاتيجيات اؼبتيلقة بالبيئة على نطاؽ منظومة األمم اؼبتحدة،

 ؛تقرير إىل ىيئات اإلدارة اليت يتبيوف ؽبا عن التقدُّـ احملرز يف أععماؿ الفريق
األمُت الياـ لألمم اؼبتحدة كؾبلس الرؤساء التنفيذيُت ؼبنظومة األمم اؼبتحدة اؼبيٍت  تدعو - 7

بالتنسيق، حسب االقتضاء، إىل مواصلة دععمهم لتنفيذ توصيات تقرير الفيالية الصادر عن فريق اإلدارة البيئية 
 ككذلك إطار االسًتاتيجيات اؼبتيلقة بالبيئة على نطاؽ منظومة األمم اؼبتحدة؛ 

اغبكومات الرامية إىل تيزيز القدرات اؼبؤسسية كالبشرية، جهود اؼبدير التنفيذم لدعم  شجعت - 8
طة عن السياسات كاألطر القانونية، بناء على طلبها، من أجل اإلدماج الفياؿ كتنفيذ البيد البيئي ػب فضالن 

 ؛3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ ا
 خطة التنعمية ربقيقدف كاؼبستوطنات البشرية يف ػي يو اؼبعلى الدكر الرئيسي الذم تؤدٌ  تؤكِّد - 9

، كلذلك تطلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يدعم تنفيذ البييد البيئي للتنعمية 3222اؼبستدامة لياـ 
األمم  كياناتاغبضرية اؼبستدامة بالتياكف الوثيق مع برنامج األمم اؼبتحدة للعمستوطنات البشرية كغَته من  

 كمتابيتو؛ أف يواصل أداء دكر نشط يف التحضَت ؼبؤسبر اؼبوئل الثالثك  ،اؼبتحدة ذات الصلة
يف تيزيز على الصييد الوطٍت كاإلقليعمي كالياؼبي،  أف يستعمر،اؼبدير التنفيذم على  شجعت -12

سسي للهيئات اإلدارية لتلك أكجو التآزر بُت االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ، مع االعًتاؼ باالستقالؿ اؼبؤ 
 االتفاقات، هبدؼ زيادة الكفاءة كالفيالية كالشعموؿ كتفادم ازدكاجية اعبهود؛

االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ إىل أف تضع يف االعتبار الغايات كاؼبؤشرات ذات  تدعو -11
ًن التقارير دبوجب ىذه تقد ا على صييديف سياؽ التزاماهت 3222الصلة من خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

 االتفاقات؛
 ثالثاً 

 الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين
إىل اؼبدير التنفيذم أف يشرع يف بناء شراكات جديدة فيعما بُت أصحاب اؼبصلحة  تطلب -13

ك مع القطاع اؼبتيٌددين، حسب االقتضاء، كيف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة، كيف تيزيز الشراكات القائعمة، دبا يف ذل
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اػباص كاجملتعمع اؼبدين كغَت ذلك من أصحاب اؼبصلحة اؼبينيُت لدعم األنشطة اليت تسهم يف ربقيق البييد البيئي 
 ؛3222ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل، يف إطار كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،  أيضان تطلب  -12
التشاكر مع اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كالقطاع اؼبايل اػباص، مع االستفادة من تقرير التقصي الذم أعده برنامج 

ة بالتداخل بُت التعمويل كالبيئة، يف صدد القضايا اؼبتيلق“ النظاـ اؼبايل الذم كبتاجو”األمم اؼبتحدة للبيئة بينواف 
 ؛ 3222دععمان إلقباز خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

ؾ بُت  اليعمل بالدكر التنسيقي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف إطار فريق ترحِّب -11 اؼبشًتى
الذم يبثل جزءان مهعمان ك  ـ كالتكنولوجيا كاالبتكار ألغراض أىداؼ التنعمية اؼبستدامة،و الوكاالت اؼبيٍت بتسخَت اليل

التنسيق كالتعماسك كالتياكف من أجل تيزيز مع مالحظة كجود فرصة لتشجيع  من آلية التيسَت التكنولوجي،
ت كاالبتكارات السليعمة بيئيان التكنولوجياالتآزر كالكفاءة، كخصوصان تيزيز مبادرات بناء القدرات يف ؾباؿ 

 على البيئة؛ ةر الضار اثمن أجل تقليل اآللقطاعات األخرل يف ا ككذلك اليلـو كالتكنولوجيا كاالبتكار
 رابعاً 

 ستعراضالمتابعة و ال
متابية يؤٌدم دكران ىامان يف يف حدكد كاليتو،  على أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، تشٌدد -15

البييد البيئي للتنعمية اؼبستدامة، دبا يف ذلك توفَت ميلومات تتصل بالسياسات  تنفيذالتقدُّـ احملرز يف  كاستيراض
كيف  اؼبستدامة تقرير الياؼبي للتنعميةالؼبية، كعمسانبة يف توقُّيات البيئة الياتقارير عن طريق ععمليات التقييم مثل 

من اؼبتابية كاالستيراض الشاملُت ، كصبييها ينبغي أف يدعم التقرير اؼبرحلي السنوم عن أىداؼ التنعمية اؼبستدامة
 اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة؛  جانب

 خامساً 
 أوجو الترابط بين العلم والسياسات

اؼبدير التنفيذم على مواصلة ععمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، بطريقة تتجنب  تشجع -16
 ؛3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ طة االبيد البيئي ػب إقبازاالزدكاجية، بشأف اؼبؤشرات لدعم رصد 

اؼبدير التنفيذم إىل مواصلة إذكاء الوعي بشأف السياسات البيئية اليت أثبتت فياليتها يف  تدعو -17
 ربقيق التنعمية اؼبستدامة، بطريقة تضعمن إدماج أبيادىا الثالثة؛

بُت اليلم كالسياسات يف صدد البييد البيئي  إىل اؼبدير التنفيذم أف ييٌزز أكجو الًتابطتطلب  -18
 :، من خالؿ3222ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

استخداـ البيانات، اؼبصنَّفة حسب االقتضاء، كاؼبيلومات اؼبأخوذة من ؾبعموعة كاسية من  )أ(
بيئة، كاليعمل استنادان اؼبصادر عرب صبيع اجملاالت ذات الصلة، كتيزيز التياكف مع الشركاء خارج ؾبتعمع اؼبينيُت بال

 ؛إىل ما ىو قائم من الصكوؾ كالتقييعمات كاألفرقة كشبكات اؼبيلومات الوطنية كالدكلية
مواصلة التياكف مع ىيئات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة كتسهيل أععماؿ األفرقة اليلعمية  )ب(

اليت يؤدم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اليت تقدِّـ تقييعمات متكاملة لدعم صينع السياسات، كخاصة تلك األفرقة 
دكر األمانة ؽبا، مثل الفريق الدكيل اؼبيٍت باؼبوارد كاؼبنرب اغبكومي الدكيل لليلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوُّع 

 البيولوجي كخدمات النيظيم اإليكولوجية؛
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ستول اؼبيٍت زيادة كضوح كتأثَت ىذه التقييعمات بيرضها على اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼب )ج(
 ؛بالتنعمية اؼبستدامة كتسهيل نشرىا على ؾبعموعة كاسية من اعبعماىَت

مواصلة توفَت اؼبيلومات اؼبتصلة بالسياسات، دبا يف ذلك تقييعمات توقُّيات البيئة الياؼبية، من  )د(
ك اؼبيلومات اؼبتيلقة أجل تتبُّع التقدُّـ احملرز يف صدد البييد البيئي ألىداؼ التنعمية اؼبستدامة كغاياهتا، ككذل

باذباىات االستدامة الياؼبية، كعرضها على اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة لدعم ازباذ 
 ت اؼبستنَتة بشأف تيزيز التنفيذ؛القرارا

 تقدًن التقارير كالتقييعمات ذات الصلة اليت تيسهم يف صياغة تقرير التنعمية اؼبستدامة على )ىػ(
الصييد الياؼبي، الذم سيوفِّر اؼبيلومات الجتعماعات اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة 

 برعاية اعبعميية اليامة؛
 سادساً 

 التقييمات واإلنذار المبكِّر
إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل مراعاة ععملية كضع التوقُّيات البيئية الياؼبية كمنتجاهتا  تطلب -19

، اليت تشعمل تقييعمات غبالة البيئة كاذباىاهتا كتوقياهتا كتغطي األىداؼ البيئية اؼبتفق عليها كتقييعماهتا اؼبواضييية
 ؛التنعمية اؼبستدامة، كخاصة أىداؼ كغايات 3222ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  عاؼبيان،

أنشطة اإلنذار اؼببكِّر لربنامج األمم اؼبتحدة  دعمإىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل  كذلك  تطلب -32
ؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة من خالؿ توفَت ؼبقررم السياسات ذكم الصلة كاللبيئة 

 ؛3222خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  ربقيقشئة اليت قد تؤثٌر على القضايا اؼبستجدة كاؼبخاطر النا عنميلومات 
 سابعاً 

 الموقع التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
، الذم إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل تقدًن اؼبوقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تطلب -31

التقدُّـ احملرز  لدعم متابية كاستيراض ة كؿبدثةموثوق ؼبيلومات يغطي بالفيل األىداؼ البيئية اؼبتفق عليها دكليان،
على صبيع اؼبستويات، من خالؿ كضع خطة طويلة األجل لصيانة اؼبوقع  التنعمية اؼبستدامةيف إقباز أىداؼ 

 ككفالة جدكل ؿبتوياتو كإمكانية التتبع اعبٌيد للبيانات كاؼبيلومات اؼبتاحة فيو؛
 ثامناً 

 العمل والميزانية والستراتيجية المتوسطة األجلالصلة مع برنامج 
برنامج اليعمل كاؼبيزانية كاالسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  يف تبُتِّ  -33

من ، اليت يبكن ربقيقها من خالؿ بناء أكجو التآزر عرب الربامج الفرعية، 3222مسانبة الربنامج يف خطة عاـ 
 عمل مع اآلخرين لتحقيق ىذا الغرض؛موارد كاليزبصيص خالؿ 

 تاسعاً 
 التقرير المرحلي

يف دكرهتا  صبيية األمم اؼبتحدة للبيئةتنظر فيو كي إىل اؼبدير التنفيذم أف ييًيٌد تقريران ل تطلب -32
لتقرير إىل بغرض إحالة ا 3222يػيبػىلِّغ فيو عن مسانبة الربنامج يف تنفيذ خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ التالية، 

 اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبيٍت بالتنعمية اؼبستدامة للنظر فيو.
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 دعم اتفاق باريس -2/6
 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة

كىو يزعزع ، نواجهها يف زمننا اغباضربأف تغَت اؼبناخ ىو كاحد من أكرب التحديات اليت  إذ تسلم
اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ، على القليلة اؼبناعة بصورة خاصة أماـ البلداف، كخاصة البلداف النامية صبيع  قدرات

  ة كالقضاء على الفقر،ربقيق التنعمية اؼبستدام
 باعتعماد اتفاؽ باريس يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ،كإذ ترحب 

نيساف/أبريل  33بلدان على اتفاؽ باريس يف احتفاؿ أقيم يـو  172بتوقيع أكثر من  أيضان  ترحب كإذ
 بلدان حىت اآلف على االتفاؽ ، 17، يف نيويورؾ، كبتصديق 3216

 صبيع الدكؿ األعضاء على التصديق على اتفاؽ باريس أك قبولو أك اؼبوافقة عليو، ربث كإذ
اخ ىي اؼبنتدل الدكيل كاغبكومي الدكيل بأف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبنكإذ تقر 

الرئيسي للتفاكض بشأف االستجابة الياؼبية لتغَت اؼبناخ، كأف الطبيية الياؼبية لتغَت اؼبناخ تستلـز التياكف الدكيل 
 ازدكاجية اليعمل،بدكف 

ربويل ”، كاؼبينوف 3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1باعتعماد قرار اعبعميية اليامة  كإذ ترحب
اليت اعتعمدت يف كإذ ترحب أيضان باعتعماد خطة ععمل أديس أبابا  ،“3222عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

-3215للفًتة  الكوارثر ـباطإطار ًسندام للحد من ب ربيط علعمان إذ ك  ،الدكيل الثالث لتعمويل التنعمية اؼبؤسبر
3222، 

على مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف التصدم للتحدم الياؼبي اؼبتعمثل يف تغَت اؼبناخ كإذ تثٍت 
 من خالؿ برناؾبو الفرعي لتغَت اؼبناخ؛

 ،بشأف التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي 1/8إىل قرارىا  كإذ تشَت
ألصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة من أجل ؿباربة تغَت اؼبناخ كتقر مع التيبئة الياؼبية  أنبية تالحظ كإذ
 باريس، - برنامج ععمل ليعماالتقدير بنتائج 
، ضعمن كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كبالتياكف مع يساىمالتنفيذم أف  اؼبدير إىل تطلب -1

 الرامية للتصدم 3232اعبهود الياؼبية قبل عاـ  تنفيذ يف اؼبنظعمات كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ذكم الصلة،
 لتحدم تغَت اؼبناخ عن طريق:

التثقيف كالتدريب كالتوعية كاؼبشاركة اليامة كحصوؿ اليامة على  يف ؾباالتتيزيز اعبهود  )أ(
 اؼبيلومات كالتياكف؛

 لربامج كاؼببادرات؛تيزيز كتسريع كتَتة مشاركة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف الشراكات كا )ب(
تيزيز التياكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كىيئات األمم اؼبتحدة ذات الصلة كأصحاب  )ج(

اؼبصلحة اآلخرين ذكم الصلة بشأف اليعمل اؼبتيلق بالتكيف كالتخفيف كالتحوؿ إىل مستقبل مستداـ بطريقة 
 من الكفاءة كالفيالية؛تيزز التآزر كتؤدم إىل تفادم االزدكاجية كربقق أقصى قدر 

التيجيل بدعم البلداف، خصوصان البلداف النامية، من أجل بناء قدرات استيداد كطنية لتنفيذ  )د(
 اتفاؽ باريس، كبناء قدرات التنفيذ كالقدرات على اغبصوؿ على التعمويل كالتكنولوجيا؛
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 يٍت بتغَت اؼبناخ؛تيزيز دعم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للفريق اغبكومي الدكيل اؼب )ق(
تقدًن تيزيز دعم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للتقييعمات الياؼبية ذات الصلة بتغَت اؼبناخ ك  )ك(

 ذه التقييعمات؛ؽب اؼبسانبات
اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران عن تنفيذ ىذا القرار خالؿ الدكرة الثالثة  إىل كذلك  تطلب - 3

 عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة.
 اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات - 2/7

 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،
كإىل اؼبقررات السابقة جمللس إدارة  ،اؼبواد الكيعميائية كالنفاياتب اؼبتيلق 1/5إىل قرارىا  إذ تشَت

 ،برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف ىذه اؼبسألة
بأف اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات أحد اؼبتطلبات الرئيسية للتنعمية  كإذ تسلم

إىل ىذا سبثل فرصة لكفالة توجيو اىتعماـ سياسي أكرب  3222اؼبستدامة، كبأف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 اؼبتيلقة بو،كالتنفيذ الفياؿ لإلجراءات اجملاؿ 

عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة، كال سيعما  1/5ر متابية القرار باليعمل اؼبضطلع بو يف إطا كإذ ترحب
 ،‘‘تدعيم اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات على اؼبدل الطويل’’ ػػػػػمرفقو اؼبتيلق بػ

التياكف كالتنسيق يف ؾبعموعة اؼبواد الكيعميائية كالنفايات، كإذ تقر باغباجة إىل ب أيضان  كإذ ترحب
التجارب كاػبربات ذات الصلة يف ؾباالت االىتعماـ من االستفادة التامة لتياكف كالتنسيق بغية ىذا ا مواصلة

االستخداـ الفياؿ كالكفء اؼبشًتؾ، من أجل تشجيع االتساؽ يف السياسات كربقيق أكرب قدر فبكن من 
 حسب االقتضاء، ،للعموارد على صبيع اؼبستويات

عن اغباجة إىل ازباذ اؼبزيد من  فضالن  ،كأكلية خطَتان  ان بأف إدارة النفايات تشكل ربدي كإذ تسلم
 اإلجراءات اؼبركزة كاؼبنسقة ؼبساعدة البلداف النامية فيعما تبذلو من جهود لضعماف اإلدارة السليعمة بيئيان 

 للنفايات،
إىل ما يضطلع بو اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية من كالية كدكر تنسيقي، دبا يف ذلك يف  كإذ تشَت

، بالنسبة ليعمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ إدارة النفايات، على النحو ؾباؿ التكنولوجيا السليعمة بيئيان 
 ،37/13ك 16/21اؼببُت يف مقررم ؾبلس اإلدارة 

كأداة لتقدًن حملة عامة عن التحليالت كالتوصيات   الياؼبية إلدارة النفايات بالتوقيات كإذ ترحب
للتوقيات، ال  للنفايات، كإذ تضع يف اعتبارىا أنو، كفقان  اؼبتيلقة بسياسات كإجراءات اإلدارة السليعمة بيئيان 

نظم من النفايات، يزاؿ ثالثة باليُت شخص على األقل يف صبيع أكباء اليامل يفتقركف إىل مرافق التخلص اؼب
 ،كأف خدمات صبع النفايات الصلبة ال تزاؿ غَت متاحة لبليوين شخص يف أكباء اليامل

اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد يف  أنبية تربز ذكإ
 يعمل اعبارم لتنفيذ إعالف كارتاخيناللنفايات اػبطرة كغَتىا من النفايات، دبا يف ذلك ال اإلدارة السليعمة بيئيان 

 ،منع توليد النفايات اػبطرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها إىل اغبد األدىن كاستيادهتابشأف 
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بشأف استكهومل اتفاقية بازؿ ك  ةالدكر الذم تقـو بو اؼبراكز اإلقليعمية التفاقي كذلك  كإذ تربز
يف مساعدة اؼبناطق على تنفيذ ىاتُت االتفاقيتُت، كغَت ذلك من اليعمل ذم الصلة اؼبلوثات اليضوية الثابتة 

 فيعما يتيلق باالتفاقيات البيئية اؼبتيددة األطراؼ يف ؾبعموعة اؼبواد الكيعميائية كالنفايات يف البلداف اليت زبدمها، 
اريات الرصاص عادة تدكير نفايات بطإلإزاء اآلثار الصحية كالبيئية  كإذ يساكرىا قلق ععميق

اغبعمضية، ال سيعما من خالؿ أنشطة يف القطاع غَت الرظبي يف البلداف النامية، كعدـ توافر اؽبياكل األساسية 
يف بيض  الالزمة إلعادة تدكير ىذا النوع من البطاريات، اليت تتزايد أعدادىا بسرعة، بطريقة سليعمة بيئيان 

ىذه النفايات كانبياثاهتا خفض الكعميات اؼبتسربة من  البلداف النامية، كإذ تالحظ اغباجة إىل مواصلة
، بسبل منها ععمل برنامج البيئة من أجل ربسُت نوعية ؽبا، كزيادة تأمُت سالمة الياملُت كضبايتهم كالتيرض

 ؛اؽبواء
دبا يشكلو تسرب الرصاص كالكادميـو يف البيئة من خطر فادح على صحة اإلنساف  كإذ تسلم

 كسالمة البيئة،
من اعبزء األكؿ من مقرر ؾبلس  1إىل الطلب اؼبوجو إىل اؼبدير التنفيذم يف الفقرة  شَتكإذ ت

، السيعما يف اجملاالت اليت ثبت أف التوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائيةدبواصلة اليعمل بشأف  37/13 اإلدارة
 ،3232اـ تقييم التقدـ احملرز كبو ربقيق ىدؼ علغَت كافية أك غَت مالئعمة  البيانات فيها

اعتبار يف دكرتو الرابية، دبا فيها اؼبؤسبر الدكيل اؼبيٍت بإدارة اؼبواد الكيعميائية نتائج ب كإذ ترحب
قضية جديدة يف ؾباؿ السياسات اليامة، كاعتبار مبيدات اآلفات الشديدة  اؼبلوثات الصيدالنية الثابتة بيئيان 

 ،يف سياؽ النهج االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للعمواد الكيعميائية جديدان  اػبطورة شاغالن 
اؼبتيلق باؼبواد  1/5يف تقرير اؼبدير التنفيذم عن تنفيذ قرار صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة  كقد نظرت
 ،(12)الكيعميائية كالنفايات

 أولً 
 وما بعده 2222تحقيق ىدف عام 

بإدارة اؼبواد الكيعميائية، اليت اؼبيٍت عمؤسبر الدكيل الرابية للالدكرة القرارات اؼبتخذة يف ب ترحب -1
تشعمل اؼبنحى الياـ كالتوجيهات، بوصفها عناصر رئيسية لتيسَت ازباذ صبيع األطراؼ اؼبينية، على الصيد 
الياؼبي كاإلقليعمي كالوطٍت، اإلجراءات اؼبنسقة اليت تدعو إليها اغباجة بصورة عاجلة، من أجل ربقيق ىدؼ 

على النحو احملدد يف الوثيقة اػبتامية  3232نهج االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للعمواد الكيعميائية كىدؼ عاـ لا
-13 الغايةكبالصيغة اؼبدرجة يف ‘‘ اؼبستقبل الذم نصبو إليو’’اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة  األممؼبؤسبر 

 ،لتنعمية اؼبستدامةامن أىداؼ  1
أساليب اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية  اء اليت مل تيدمج بيدالدكؿ األعض تدعو -3

كالنفايات على سبيل األكلوية يف ععملياهتا للتخطيط للتنعمية اؼبستدامة كاسًتاتيجياهتا للقضاء على الفقر 
 إىل القياـ بذلك، مع مراعاة اؼبرحلة اليت بلغتها يف على الصييد الوطٍت، كسياساهتا القطاعية ذات الصلة

 ؛التنعمية كقدراهتا كمبدأ السيطرة الوطنية على اسًتاتيجيات التنعمية اؼبستدامة

                                                      
(12 ) UNEP/EA.2/6/Add.3. 
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 يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة: إىل اؼبدير التنفيذم أف يقـو دبا يلي تطلب -2
التنسيق مع أصحاب اؼبصلحة اؼبينيُت على الصييد الدكيل كدعم الدكؿ األعضاء حسب  )أ(
اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات من بغرض  اليت تضطلع هبالسياسات كاإلجراءات االقتضاء يف ا

 ؛ذات الصلةأجل ربقيق أىداؼ كغايات التنعمية اؼبستدامة 
اليعمل مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل على استقاء البيانات ذات الصلة، دبا يف ذلك  (ب)

 اإلحصائية يف األمم اؼبتحدة؛ اللجنةاؼبؤشرات التكعميلية، لدعم اؼبؤشرات اليت كضيت ربت رعاية 
بشأف السياسات كاإلجراءات ، 3217حبلوؿ هناية عاـ لصانيي السياسات، إصدار موجز  (ج)

أىداؼ كغايات التنعمية  يناسب االحتياجات كاألكلويات الوطنية، من أجل بلوغ دبااليت يبكن ازباذىا، 
 ؛اؼبستدامة

اؼبتيلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة  ركترداـاتفاقية بازؿ ك  ةمؤسبرات األطراؼ يف اتفاقي تدعو -1
استكهومل، اتفاقية ك  عن علم على مواد كيعميائية كمبيدات آفات ميينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية

نسق ككذلك مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا عندما يأيت أكانو، إىل النظر يف فرص تقدًن التقارير على كبو م
 جراءات اؼبنطبقة بيُت االعتبار؛مع أخذ اإل 3222بشأف كيفية مسانبة كل اتفاقية يف تنفيذ خطة عاـ 

لربنامج منظعمة مشاركة يف ا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، باعتبار إىل اؼبدير التنفيذمتطلب  -5
اركة كتقدًن الدعم يف ععملية ما بُت اؼبشب اؼببادرة ،اؼبشًتؾ بُت اؼبنظعمات لإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية

الدكرات اؼبتفق عليها خالؿ اؼبؤسبر الدكيل الرابع اؼبيٍت بإدارة اؼبواد الكيعميائية، هبدؼ إعداد توصيات بشأف 
، من أجل صبلة أمور منها تشجيع 3232 اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات يف فًتة ما بيد عاـ

 ؛ات صاحبة اؼبصلحة اؼبينية يف قطاع الصناعةاؼبشاركة الفيالة للجه
األعضاء يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظعمات لإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كيف  تدعو  -6

اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات، إىل القياـ  لتيزيزتدابَت  ارة البيئة، الذين مل يتخذكا بيدفريق إد
، كربقيق 3232جراءات اؼبقررة يف إطار الواليات اػباصة بكل منهم لبلوغ ىدؼ عاـ بذلك، دبا يشعمل اإل

 ؛ 3222خطة عاـ 
إىل اؼبدير التنفيذم أف يساعد البلداف، كال سيعما البلداف النامية، على تنفيذ النهج  تطلب -7

أنبية الوطنية، كمالحظة  مع مراعاة الظركؼ اؼبتكامل لتعمويل اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات،
بناء القدرات من  أنشطةجو اػبصوص على ك يف ربقيق اليديد من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة، ك  ىذا النهج

 أجل تيعميم مراعاة اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية؛
، كفقان ؽبذا النهج اؼبتكامل، بدكر ىاـ يف التعمويل، ككذلك  هتيب -8 بالقطاع اػباص أف يقـو

ببناء قدرات اؼبؤسسات الصغَتة كمتوسطة اغبجم من أجل اإلدارة السليعمة للعمواد الكيعميائية كالنفايات يف 
 القطاعات الصناعية ذات الصلة؛

لتوقيات لبتنسيق التحديثات اؼبتياقبة  إىل اؼبدير التنفيذم أف ينظر يف السبل الكفيلة تطلب -9
 من حيث التوقيت كالنهج؛ كالتوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائية الياؼبية إلدارة النفايات

إىل اؼبدير التنفيذم أف يتياكف مع اغبكومات كالقطاع اػباص، دبا فيو قطاع  كذلك  تطلب -12
؛يفالصناعة، كاؼبنظعمات غَت اغبكومية، يف مواصلة اليعمل    ؾباؿ الرصاص كالكادميـو
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 ثانياً 
 النفايات

للنفايات، دبا يف  إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل اإلدماج التاـ لإلدارة السليعمة بيئيان  تطلب -11
 ؛برنامج األمم اؼبتحدة للبيئةج النفايات، يف االسًتاتيجيات كالسياسات الشاملة لربامج ا ذلك منع إنت

للنفايات إىل التياكف مع  صبيع أصحاب اؼبصلحة اؼبشاركُت يف اإلدارة السليعمة بيئيان  تدعو -13
برنامج البيئة من أجل تنفيذ السياسات كاغبوافز كاإلجراءات الالزمة لتيزيز منع إنتاج النفايات كالتقليل من  

يف ذلك تدابَت استيادة  كعميتها كإعادة استخدامها كإعادة تدكيرىا كازباذ تدابَت االستيادة األخرل، دبا
 يف اؼبناخ كالصحة احمليطات؛ تيزيز اؼبنافع اؼبتجلية ميان ك الطاقة؛ 

باعتباره  ،اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئيةععمل تيزيز كربسُت  التنفيذم إىل اؼبدير تطلب -12
تيلق بإنشاء قاعدة ميرفية يبكن اليعمل اؼبمركز التفوؽ الياؼبي يف ععملو يف ؾباؿ إدارة النفايات، ال سيعما 
االسًتاتيجيات كخطط اليعمل السياسات ك عبعميع اعبهات اؼبينية الوصوؿ إليها، كبناء القدرات على كضع 

اؼبساعدة عن  تلكعن إيصاؿ  على الصييد الوطٍت كعلى صييد البلديات، فضالن اػباصة بإدارة النفايات 
بتياكف كثيق مع صبيع ككاالت األمم  ،ؼبتيلقة بإدارة النفاياتطريق الشراكات، كال سيعما الشراكة الياؼبية ا

 اؼبتيددة األطراؼ؛ كأمانات االتفاقات البيئية ، كاؼبراكز اإلقليعمية اؼبتحدة ذات الصلة
للتوقيات الياؼبية إلدارة صيغة مستكعملة صدر إىل اؼبدير التنفيذم أف ي أيضان  تطلب -11

مع كفالة التكامل مع  يف ذلك موجز ـبصص لصانيي السياسات، ، دبا3219حبلوؿ هناية عاـ  النفايات
على النحو اؼبناسب، كمع اليعملية اعبارية للتوقيات  للتوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائيةة لالصيغة اؼبستكعم

 اإلقليعمية إلدارة النفايات، هبدؼ مياعبة صبلة أمور منها ما يلي:
من القرار  38ة كالنفايات، على النحو اؼبطلوب يف الفقرة كفالة الًتابط بُت اؼبواد الكيعميائي )أ(

 عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة؛ 1/5
 تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل ربقيق أىداؼ التنعمية اؼبستدامة؛ تقدًن خيارات ل )ب(
لتيزيز منع إنتاج النفايات كالتقليل من كعميتها كإعادة استخدامها  اتكضع اسًتاتيجي )ج(

التقليل ، دبا ييفضي إىل كإعادة تدكيرىا كازباذ تدابَت االستيادة األخرل، دبا يف ذلك تدابَت استيادة الطاقة
تلك  ةمياعبمن الكعميات النهائية اليت يتم التخلص منها، دبا يف ذلك يف مدافن القعمامة، ككفالة ععمومان 

كفالة فصل اؼبواد الضارة عن مسارات ، السيعما  النفايات بطريقة سليعمة بيئيان  للحاجة إىل إدارةاالسًتاتيجيات 
تشجيع اؼبنتجُت على عرض منتجات أكثر استدامة يف ك  ،النفايات بشكل سليم كمياعبتها مياعبة مناسبة
 األسواؽ كدعم خطط االسًتجاع كإعادة التدكير؛

ذات الصلة كاؼبراكز اإلقليعمية التفاقية بازؿ مات كاؼبنظعمات اغبكومية الدكلية اغبكو  تدعو -15
كاؼبنظعمات غَت اغبكومية كالقطاع الصناعي كاألكساط األكاديبية كاعبهات اؼبينية األخرل كاتفاقية استكهومل 

ء يف الشراكات يف إىل دعم الشراكة الياؼبية اؼبتيلقة بإدارة النفايات، كاالضطالع بدكر رائد عند االقتضا
 للنفايات؛ اجملاالت األساسية لإلدارة السليعمة بيئيان 

  



32 

تدابَت تنظيعمية إىل اعتعماد تدابَت من قبيل ما  الدكؿ األعضاء اليت مل تيتعمد بيدي  تشجع -16
 :يلي

عبعمع نفايات  اؼبسؤكلية اؼبوسية للعمنتجُتاسًتاتيجيات كطنية بسبل منها تشجيع كضع  )أ(
 ؛اغبعمضية، كذلك للتأكد من إعادة تدكير ىذه البطاريات بطريقة سليعمة بيئيان  بطاريات الرصاص
التيرض من جراء نفايات إعادة تدكير كحوادث االنبياثات ك  اؼبالئعمة لإلطالقاتياعبة اؼب )ب(

 ؛عن طريق اعتعماد ميايَت كقواعد مناسبة ، مثالن التدكير إعادة منها بسبل ،بطاريات الرصاص اغبعمضية
من نفايات  ضئيالن  الدكؿ األعضاء، كال سيعما الدكؿ األعضاء اليت تنتج قدران  تدعو -17

بطاريات الرصاص اغبعمضية، إىل التياكف على صبع تلك البطاريات من أجل ذبهيزىا يف مرافق إعادة التدكير 
 اػبطرة اياتالنف نقل يف التحكم بشأف بازؿ اتفاقية لألحكاـ ذات الصلة من كفقان أك الوطنية اإلقليعمية 
 كاالتفاقيات اإلقليعمية ذات الصلة، مثل اتفاقية باماكو؛، اغبدكد عرب منها كالتخلص

بتوافر اؼبوارد، مساعدة البلداف، كخباصة البلداف النامية  إىل اؼبدير التنفيذم، رىنان  تطلب -18
 ربسُت تنفيذ اإلدارة السليعمة بيئيان كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية، يف جهودىا الرامية إىل تيزيز ك 

 للنفايات على الصيد الوطٍت كاإلقليعمي كدكف اإلقليعمي، بسبل أنبها ما يلي: 
إعداد توقيات إقليعمية إلدارة النفايات بغية تيزيز توافر اؼبيلومات، دبا يف ذلك اؼبيلومات  )أ(

ايات، من خالؿ مركز اؼبيارؼ حسب االقتضاء، يف ؾباؿ اإلدارة اؼبتكاملة للنف عن التكنولوجيا السليعمة بيئيان 
 ؛ التوقيات الياؼبية إلدارة النفاياتمع مراعاة 

من تيسَت بناء القدرات كاؼبشاريع التكنولوجية اإلرشادية، كال سيعما يف اؼبناطق اغبضرية،  )ب(
كذلك  (،تدكيرالستخداـ كإعادة االكإعادة من الكعميات التقليل النفايات ) إلدارة يالثالثنهج التيزيز أجل 

منع إنتاج النفايات كالتقليل منها كإعادة استخدامها كإعادة تدكيرىا كازباذ تدابَت االستيادة  من خالؿ
 األخرل، دبا يف ذلك تدابَت استيادة الطاقة؛

 ان اؼبيلومات بشأف أفضل التقنيات كالتكنولوجيا اؼبتاحة من أجل اإلدارة السليعمة بيئي إتاحة )ج(
 للنفايات؛

تطوير اليعمل يف ؾباؿ تقييم التكنولوجيا، باستخداـ أدكات من قبيل منهجية تقييم استدامة  )د(
 للنفايات؛ التكنولوجيا، لتعمكُت صانيي القرار من اختيار أنسب التكنولوجيا لتحقيق اإلدارة السليعمة بيئيان 

البلداف  يفصلحة اؼبتيددين لنهج القطاعات اؼبتيددة كأصحاب اؼب بناء القدرات كفقان  )ىػ(
من أجل تنفيذ أطر تنظيعمية كبرامج إلعادة تدكير نفايات بطاريات ، كال سيعما أقل البلداف مبوان  ،النامية

 ؛التدكيرإعادة الرصاص اغبعمضية، دبا يف ذلك دكر القطاع اػباص يف ععملية 
 اإلدارة السليعمة بيئيان تيزيز من أجل  القائعمةصكوؾ الكتنفيذ على أنبية كضع  شددت -19

ألسباب ؼبياعبة ا ،كاستيادهتا إىل أدىن حد فبكن منع إنتاج النفايات كالتقليل منها ، دبا يف ذلكللنفايات
 الكامنة للقعمامة البحرية،
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 ثالثاً 
 ميائيةيالك المواد

البلداف كاؼبنظعمات الدكلية كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة اؼبينيُت، دبا يف ذلك القطاع  دعوت -32
إىل أمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل أف تقدـ  الكيعمياء اؼبستدامةات يف ؾباؿ ها خرب دياػباص، اليت ل

إلدارة السليعمة للعمواد ل ىذه اؼبعمارساتكيفية تيزيز مع بياف  ، اأفضل فبارساهت 3217حزيراف/يونيو  22حبلوؿ 
 لإلدارة االسًتاتيجي النهجعن  فضالن  ،3222منها تنفيذ خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  سبلالكيعميائية، ب

 ذات الصلة باؼبواد الكيعميائية كالنفايات؛ االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼك  الكيعميائية للعمواد الدكلية
وبلل فيو  3218خالؿ الفصل األكؿ من عاـ  إىل اؼبدير التنفيذم أف ييد تقريران  تطلب -31

على النظر يف  النهج االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للعمواد الكيعميائيةاؼبيلومات اليت تلقاىا، من أجل مساعدة 
 ج اؼبستدامُت؛ فضالن االستهالؾ كاإلنتا سياسات الفرص اليت تتيحها الكيعمياء اؼبستدامة، دبا يف ذلك صلتها ب

 ؛3222طة التنعمية اؼبستدامة لياـ عن اإلمكانات اليت قد توفرىا الكيعمياء اؼبستدامة للعمسانبة يف ربقيق خ
بشأف الزئبق حىت اآلف كتدعو الدكؿ األخرل  على اتفاقية ميناماتا لتصديقاتبا ترحب -33

كاؼبنظعمات اإلقليعمية للتكامل االقتصادم إىل أف تتخذ يف أقرب كقت فبكن التدابَت الداخلية الالزمة لتعمكينها 
من الوفاء بالتزاماهتا عند التصديق، كأف تقـو بيد ذلك بالتصديق على االتفاقية أك قبوؽبا أك إقرارىا أك 

 ا حيز النفاذ يف أقرب كقت فبكن؛كي يتسٌت دخوؽب  االنضعماـ إليها
 إىل اؼبدير التنفيذم: تطلب -32
، دبا للتوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائيةصيغة مستكعملة  3218حبلوؿ هناية عاـ أف يقدـ  )أ(

سيعما خبصوص عدـ   يف ذلك موجز ؼبقررم السياسات، تتناكؿ صبلة أمور منها اليعمل الذم اضطيلع بو، ال
تطوير بدائل كعما تتناكؿ  ،3232اية البيانات أك عدـ مالءمتها لتقييم التقدـ احملرز كبو ربقيق ىدؼ عاـ كف

 ،كالركابط بُت اؼبواد الكيعميائية كالنفايات، بالتنسيق مع التوقيات الياؼبية إلدارة النفايات ،غَت كيعميائية
التنعمية اؼبستدامة  أىداؼمن أجل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل ربقيق كخيارات كتتضعمن مسانبات علعمية 

 كبيده؛ 3232ذات الصلة حىت عاـ 
من البلداف كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين بشأف اػبطة اؼبقًتحة لتحديث تيليقات عمس تلي أف (ب)

طلب من اللجنة يكأف ، UNEP/EA.2/INF/20الوثيقة  على النحو اؼببُت يف التوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائية
لنظر يف ىذه التيليقات كيف التيديالت اليت يبكن إدخاؽبا على ا للتوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائيةالتوجيهية 

 األكؿ؛ ااجتعماعه خالؿاػبطة اؼبقًتحة، حسب االقتضاء، 
عمسائل اليت مت لل لتوقيات الياؼبية للعمواد الكيعميائيةلتناكؿ الصيغة اؼبستكعملة كفل يأف  (ج)

عن  فضالن  ،اؼبؤسبر الدكيل اؼبيٍت بإدارة اؼبواد الكيعميائية سياساتية جديدة خالؿربديدىا بوصفها قضايا 
 ؛كجود خطر على صحة اإلنساف كالبيئةاليت تشَت األدلة اعبديدة بشأهنا إىل اؼبسائل األخرل 

عضو يف النهج كاضيان يف االعتبار أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ىو  ،أف ييعمل (د)
بالتياكف مع اؼبدير الياـ ؼبنظعمة الصحة الياؼبية من أجل تيزيز  ،االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للعمواد الكيعميائية

من خالؿ تيزيز  اعبديدة، كال سيعما مسألة اؼبلوثات الصيدالنية الثابتة بيئيان على صييد  ىذه اؼبنظعمة ععمل
 القاعدة اليلعمية؛
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اغبكومات كاؼبنظعمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظعمات غَت اغبكومية كقطاع الصناعة  تدعو -31
راهتا، من كاألكساط األكاديبية كاعبهات اؼبينية األخرل إىل تقدًن أشكاؿ اؼبساعدة اؼبالئعمة، يف حدكد قد

 أجل تنفيذ ىذا القرار؛
تقريران  اؼبقبلةتنفيذم أف يقدـ إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا إىل اؼبدير ال تطلب -35

 عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.
 الستهالك واإلنتاج المستدامان - 2/8

 صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،إف 
اؼبتيلق بالوثيقة اػبتامية  3213سبوز/يوليو  37اؼبؤرخ يف  66/388إىل قرار اعبعميية اليامة إذ تيشَت 

، كال سيعما منها الفقرات ذات الصلة ‘‘اؼبستقبل الذم نصبو إليو’’ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة 
ة يف مبط االستهالؾ كاإلنتاج لدل اجملتعميات أف التغيَتات األساسي تدرؾباالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت، كإذ 

 ،ضركرية لتحقيق التنعمية اؼبستدامة على الصييد الياؼبي
ربويل ’’، اؼبينوف 3215الصادر يف أيلوؿ/سبتعمرب  72/1إىل قرار اعبعميية اليامة  أيضان  كإذ تشَت

ضعماف أمباط اإلنتاج ’’ػػػػػ تيلق بػاؼب 13اؽبدؼ ب تقر، كإذ ‘‘3222عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
أيدرج يف األىداؼ كالغايات كنظران ألف اؽبدؼ من االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت قد  ،‘‘كاالستهالؾ اؼبستدامة

 ،األخرل
، كمع مالحظة أف صبيع البلداف استهالؾ كإنتاج مستدامُت االنتقاؿ إىل أنبيةإىل  تشَت كذلك كإذ

مستول التنعمية يف البلداف  مراعاةمع ك ، رائددكر بالبلداف اؼبتقدمة قياـ مع  يتيُت عليها أف تتخذ إجراءات،
 النظم مثلج القائعمة على هي بأف النهج اؼبختلفة، دبا يف ذلك النػُّ  ، حسب االقتضاء،التسليممع ك النامية كقدراهتا، 

، على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليعمي اؼبواد، كهنج االقتصاد الدائرمؾبتعمع دكرة مفهـو ك لعمواد، اؼبستدامة لإلدارة ا
 ،االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف ربقيقسهم تحسب االقتضاء، 

من الفقرة اػبامسة  ، كالسيعما منها الفقرة )ج(اؼبتيلق بنتائج دكرهتا 1/1ىا إىل قرار  كذلككإذ تشَت  
مباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت، دبا كدعم اعبهود لتشجيع أ الوزراء بتسريع التزاـاليت تؤكد ؾبددان  من اؼبنطوؽ

إىل  الرامية اإلجراءات كتسريعأمباط الييش اؼبستدامة، ك استخداـ اؼبوارد يف كفاءة ربقيق اليف ذلك عن طريق 
الذم اعتعمد يف مؤسبر األمم  امةتنفيذ إطار السنوات اليشر للربامج اؼبتيلقة بأمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستد

باعتباره أداة لليعمل من أجل االستهالؾ  ، بدعم من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة
 ،اػباص بوسائل التنفيذجزؤه كاإلنتاج اؼبستدامُت، دبا يف ذلك 

عن  فضالن  راضي اؼبتدىورةللوصوؿ إىل عامل خايل من األ باذباه السييأف اعبهود اؼببذكلة  الحظتكإذ 
 ،كتيزيز األمن الغذائي كخدماتو لنظاـ اإليكولوجيالصحية لدعم الوظائف لمهعمة االستدامة اغبضرية 

تغيَتات جذرية  بإدخاؿ 72/1يف قرار اعبعميية اليامة  38 االلتزاـ اؼبنصوص عليو يف الفقرة ربزتي  كإذ
 أصحاب اؼبصلحة اؼبينيُت، دبا يف ذلك دعوة كتستهلكها كاػبدماتؾبتعمياتنا السلع اليت تنتج هبا طريقة اليف 

اؼبالية  اتاؼبساعد حشدتدامة، دبا يف ذلك عن طريق إلسهاـ يف تغيَت أمباط االستهالؾ كاإلنتاج غَت اؼبسل
النتقاؿ للبلداف النامية من أجل ا االبتكاريةك  اليلعمية كالتكنولوجيةلتيزيز القدرات من صبيع اؼبصادر  كالتقنية

 لالستهالؾ كاإلنتاج، صوب أمباط أكثر استدامةن 
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إذ ، ك اط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامةاليشرم للربامج اؼبتيلقة بأمباليعمل إطار  كإذ تؤكد من جديد
للربامج  ماليشر  اليعملبدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعتباره أمانة إطار كإذ تيقر ، وكغايات ودعم أىدافت

 ،يف صبيع براؾبو ان منفذ ان كشريك
ىو إطار عاؼبي لليعمل من أجل دعم اؼببادرات اإلقليعمية  للربامج ماليشر  اليعملبأف إطار  كإذ تسلم
من  ميان  كالبلداف الناميةالنعمو إنتاج مستدامُت يف البلداف اؼبتقدمة استهالؾ ك  كبو االنتقاؿكالوطنية الرامية إىل 

السيي  من خالؿ، للنظم اإليكولوجيةالقدرات االستييابية أجل تيزيز التنعمية االجتعماعية كاالقتصادية ضعمن 
كربسُت الكفاءة كاالستدامة يف استخداـ اؼبوارد كععمليات اإلنتاج  فصل النعمو االقتصادم عن التدىور البيئي،ل

 ،اؼبوارد كالتلوث كالنفايات استنزاؼمع التقليل من 
كاألطر، مثل إطار اليعمل اليشرم للربامج  على ضركرة مواصلة تيزيز الربامج كالشراكات شددتكإذ 

 كتيزيزذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت من أجل تكرار ، اط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامةاؼبتيلقة بأمب
اؼبلكية الوطنية لالسًتاتيجيات مع مراعاة ، االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُتيف ؾباؿ  السياسات كأفضل اؼبعمارسات

 ،بلدافال يف صبيعاإلمبائية 
 من االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُتباعبهود اؼببذكلة على ـبتلف الصيد من أجل تيزيز كإذ ترحب 

 األخرل، كاؼببادرات كاؼبنتديات اإلقليعمية األطر خالؿ
 كفالةل كلوياتاألمع مراعاة القدرات الوطنية ك أمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة، تيزيز  ربزتكإذ 

على النظم  طواؿ سلسلة القيعمة مع اغبفاظ أيضان بصورة مستدامة كاستخداـ اؼبوارد الطبييية كاؼبواد توفَت 
كإذ اؼبناخ كالتكيف ميو، يف التخفيف من آثار تغَت  كاؼبسانبة هاكإعادة تأىيل /كظائفهااإليكولوجية كخدماهتا

كإذ تالحظ أنبية  ،كالتكيف ميها االستثعماراتالتخفيف من آثار األدكات الالزمة لتيسَت كزيادة  تالحظ أنبية
 األدكات الرامية لتيسَت االستثعمارات كزيادهتا،

اؼبغذيات اؼبزيد من اإلجراءات ؼبواجهة التحديات اليت تشكلها إدارة ازباذ اغباجة إىل ب سلمتكإذ 
 كتأثَتىا على البيئة،

االستخداـ اؼبستداـ للعموارد الطبييية يف سياؽ  من حيثبأنبية تطور اليلم كاؼبيارؼ  كإذ تسلم
 ،، كال سيعما أععماؿ فريق اؼبوارد الدكيل3222ياـ ل التنعمية اؼبستدامة ػبطةالتنفيذ اؼبتسق 
من أىداؼ  13اػبطوات الالزمة لتحقيق اؽبدؼ  على أف تتخذالدكؿ األعضاء  تشجع - 1

، مع مراعاة القدرات كاألكلويات يف أىداؼ التنعمية اؼبستدامة األخرلالتنعمية اؼبستدامة كالغايات ذات الصلة 
ربسُت كفاءة استخداـ اؼبوارد مع ، ةاط استهالؾ كإنتاج مستدامأمببأىداؼ االنتقاؿ إىل  مع التسليمك الوطنية 
كفقان إلطار اليعمل اليشرم للربامج اؼبتيلقة بأمباط  إىل فصل النعمو االقتصادم عن التدىور البيئي، يسيكالالياؼبية 

 ،ان قيادي ان دكر  النعمو البلداف اؼبتقدمةتويل مع االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة، 
 إىل االنتقاؿ اآلخرين ذكم الصلة،أصحاب اؼبصلحة صبيع الدكؿ األعضاء ككذلك  عشجِّ تي  - 3

أمباط استهالؾ كإنتاج مستدامة، مع مراعاة األكلويات اإلمبائية كالسياسات كاالسًتاتيجيات الوطنية،  كبو
 كالتياكف على ما يلي:

ج دكرة اغبياة، دبا يف ذلك كفاءة استخداـ اؼبوارد كاستخداـ اؼبوارد كإدارهتا بطريقة  )أ( تيزيز هني
ج قائعمة على اليلم كهني  كتصعميعمات غَت مولدة للنفايات ج تقليدية قائعمة على اؼبيرفة، مستدامة، إضافةن إىل هني
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ج أخرل ذات صلة، حسب  كمفهـو اإلعادات الثالث )اػبفض كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير(، كهني
 االقتضاء؛

نهج ب فيعما يتيلقاإلجراءات، دبا يف ذلك عن طريق تبادؿ اػبربات كبناء القدرات تيسَت  )ب(
 ؛من أجل استخداـ اؼبوارد بصورة أكثر كفاءةن  كاػبدمات كالسلعاؼبواد فيعما ىبص ، ةدكر ال

 السلع كاػبدمات؛كل مرحلة من مراحل دكرة   يفاالستدامة تشجيع إدماج  )ج(
ربسُت توفر اؼبيلومات اليت سبكن اؼبستهلكُت كاؼبستثعمرين كالشركات كاغبكومات من ازباذ  )د(
 قرارات مستنَتة؛
الشركات إىل اعتعماد فبارسات مستدامة كمواصلة تيزيز اإلبالغ عن اؼبيلومات اؼبتيلقة دعوة  )ق(

 باالستدامة دبا يتسق مع اؼبيايَت الدكلية اآلخذة يف التطور؛
 للعمواد الثانوية؛ سليعمة كعادلة تيزيز الظركؼ اؼبواتية إلنشاء أسواؽ )ك(
تصعميم كتنفيذ سياسات كخطط ععمل كطنية تتيلق باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت أك  )ز(
لألكلويات  ، كفقان يشكل االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستداماف جزءان منهااالستدامة  أكسع نطاقان يف ؾباؿاسًتاتيجيات 

 كالظركؼ الوطنية؛
إىل أمباط استهالؾ  االنتقاؿالتدريب لتيزيز ك  إدماج االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف التيليم )ح(

 ؛كإنتاج مستدامة يف صبيع البلداف
على ازباذ إجراءات طعموحة لتنفيذ  كأصحاب اؼبصلحة ذكم الصلةصبيع البلداف  أيضان  تشجع - 2

عن ربقيق أىداؼ كغايات  ، فضالن اؼبتيلق بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة للربامج ماليشر  اليعملإطار 
، دبا يف ذلك من خالؿ ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت 3222ياـ التنعمية اؼبستدامة ل خطة

خطة عاـ  تنفيذلبوصفو أداة  اؼبتيلق بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة للربامج ماليشر  اليعملاستخداـ إطار 
 ؛3222

للسياسات  اؼبستدامة، كفقان  اليامةفبارسات الشراء  صبيع البلداف على تيزيز شجع أيضان ت - 1
 ؛كاألكلويات الوطنية

 على يعملولبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة التأكد من مواصلة كتيزيز إىل اؼبدير التنفيذم  طلبت - 5
امُت كتنفيذ األىداؼ كالغايات تيسَت اعبهود اؼبنسقة يف صبيع اؼبناطق لضعماف االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدصييد 

، دبا يف ذلك من خالؿ 3222خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يفذات الصلة 
 مواصلة اعبهود الرامية إىل توفَت الدعم كالتحليالت كالبيانات؛ 

اؼبتحدة للبيئة الرامية إىل التنفيذم مواصلة كتيزيز جهود برنامج األمم إىل اؼبدير  أيضان  طلبت - 6
، مع مراعاة بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة ةاؼبتيلق للربامج تيسَت تنفيذ صبيع برامج اإلطار اليشرم

 دبا يف ذلك من خالؿ ما يلي: ،االسًتاتيجيات كالقدرات كاألكلويات الوطنية
، دبا يف هابينفيعما ك  تيزيز الشراكات بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتيددين داخل الربامج اؼبواضييية )أ(

القضايا ك أفضل اؼبعمارسات،  تربزذلك من خالؿ الركابط االسًتاتيجية مع اؼببادرات الياؼبية األخرل اليت 
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استخداـ اؼبوارد كاالستهالؾ  كالنعماذج اعبديدة لألععماؿ التجارية من أجل الكفاءة يف ،كاالبتكار ،التجارية
 ؛اؼبتيلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة للربامج ماليشر  اليعملتيسر تنفيذ إطار ك  ،كاإلنتاج اؼبستدامُت

اؼبتيلقة بأمباط  للربامج ماليشر  اليعملنطاؽ مصادر التعمويل من أجل تنفيذ إطار  توسيع )ب(
 ؛اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة

اؼبتيلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ  للربامج ماليشر  اليعملإطار  من أجل تنفيذ تدابَتك إنشاء  )ج(
 أىداؼ التنعمية اؼبستدامة؛ يدعم، دبا اؼبستدامة

اؼبتيلقة بأمباط اإلنتاج للربامج  ماليشر  اليعملتنفيذ إطار  باذباهلتقدـ احملرز ا رصد كتقييم )د(
 من خالؿ إطار اؼبؤشرات؛  كاالستهالؾ اؼبستدامة

 اؼبالئم القياس كاؼبتابية كاالستيراضمن أجل دعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلداف النامية  )ىػ(
من خالؿ اؼبؤشرات  دبا يف ذلك اؼبتيلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهالؾ اؼبستدامة، للربامج ماليشر  اليعملطار إل

 ؛ذات الصلة باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت التنعمية اؼبستدامة لغاياتاؼبتفق عليها 
الدكؿ األعضاء كأصحاب اؼبصلحة، اؼبشًتكُت من حيث مصاحل القطاعُت الياـ  تشجع - 7

لوصوؿ إىل ؾبتعميات تتعميز لكاػباص، على التياكف لبدء شراكات كربالفات من أجل إهباد طرؽ مبتكرة 
 بالكفاءة يف استخداـ اؼبوارد؛

إىل اؼبدير التنفيذم على كجو اػبصوص إقامة كتيزيز شراكات بُت أصحاب اؼبصلحة  طلبت - 8
أفضل فبارسات االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت  تقاسم تيسَتمن أجل  ،اؼبوارد اؼبتاحة حدكداؼبتيددين، يف 

 يف كل القطاعات ذات الصلة؛ ىاكتنفيذ
ات للتنعمية اغبضرية اؼبستدامة اليت تركج مواصلة كضع كتنفيذ سياس إىلالدكؿ األعضاء  دعوت - 9

كالطاقة، كالنفايات، النقل،  مثل القطاعيةاليامة السياسات  كاؼبركنة كتيعمل على مواءمةلكفاءة استخداـ اؼبوارد 
الرقعمنة، ععملية تيحها تاؼبستدامة، دبا يف ذلك االستفادة من الفرص اليت  كاإلنشاءاتكاؼبباين  اليادمة،كإدارة اؼبياه 

 على صييد تشجيع التنعمية اغبضرية اؼبستدامة اؼبدير التنفيذم أف يستكشف فرص تيزيز التياكف إىلطلب تك 
 ؛أصحاب اؼبصلحة اآلخرينعلى مستول اؼبدف، داخل منظومة األمم اؼبتحدة كمع 

االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة على صبيع اؼبستويات، مثل كسياسات ج أف هني  تالحظ -12
كاغبوافز االقتصادية، يبكن أف تكوف أدكات مفيدة كاػباص الشراكات بُت القطاعُت الياـ ك اؼبعمارسات اعبيدة، 

، لتحسُت االستدامة يف اجملاالت اؼبختلفة، دبا يف ذلك التخطيط اغبضرم، كحفظ اؼبوارد الطبييية، كإدارة اؼبوارد
اإلقليعمية كاؼببادرات  كاؼبنتدياتيبكن تيزيزىا من خالؿ األطر ك األراضي كإدارة اؼبغذيات،  استغالؿكإدارة 

 األخرل؛
الربامج كفيعما بُت إىل اؼبدير التنفيذم تيسَت تبادؿ اؼبيلومات كأفضل اؼبعمارسات داخل  طلبت -11

يز التياكف بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتيددين لتيزيز كاألنشطة اليت يضطلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتيز 
 يف اجملاالت اؼبختلفة؛ ُتمن االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدام اؼبعمارسات اعبيدة كتوليد منافع متيددة

على مواصلة تقدًن الدعم اليلعمي كاػبرباء من خالؿ اإلطار اليشرم  اؼبدير التنفيذم شجعت -13
من ، ذات الصلة الربامج كاؼبنتدياتك للربامج اؼبتيلقة بأمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة، بالتياكف مع اؼبنظعمات 
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فهم أمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة يف اؼبناطق اؼبختلفة كفيالية السياسات كالربامج  تيزيز أجل
 ؛ُتتشجيع االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستداميف كاالسًتاتيجيات 
األخرل ذات الصلة إىل إتاحة كأفرقة اػبرباء اليلعمية كاألفرقة الفريق الدكيل اؼبيٍت باؼبوارد  دعوت -12

اذباىات كتوقيات االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت، ك  حالةذا القرار، دبا يف ذلك عن هبصلة التقارير ذات ال
 ؛3219عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة، كلكن يف موعد ال يتجاكز عاـ جتعماع مقبل ال

 الدكؿ األعضاء كاعبهات األخرل القادرة، على حشد التربعات من مصادر متيددة تشجع -11
، اؼبتيلقة بأمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة للربامج ماليشر  اليعملإلطار ؽ االستئعماين من أجل دعم الصندك 

يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة  ُتالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستداملكضع برامج من أجل 
 انتقالية.

 منع األغذية المهدورة وخفض كمياتها وإعادة استخدامها - 2/9
 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة

ألف كبو ثلث األغذية اؼبنتجة عاؼبيان لالستهالؾ البشرم يكوف مصَتىا الفقداف أك  إذ يساكرىا القلق
لكعميات اؽبائلة من اؼبوارد الشحيحة مثل األراضي كالطاقة كاؼبياه اليت تستخدـ ككذلك اغباؿ بالنسبة لاؽبدر، 

 ،مصَتىا الفقداف أك اؽبدر الحقان إلنتاج األغذية اليت يكوف 
اؼبفقودة أك  من كعميات األغذية ةالسلبيالبيئية كاالجتعماعية كاالقتصادية ر اثاآل كإذ تدرؾ أيضان 

اليت  - مثل األراضي، كالطاقة، كاؼبياه -اؼبهدرة، كيشعمل ذلك فقداف كعميات ىائلة من اؼبوارد الشحيحة 
تدخل يف  اؼبهدكرة األغذية كأفصَتىا بيد ذلك الفقداف أك اؽبدر، األغذية اليت يكوف مكنقل تستخدـ إلنتاج 

 حعمل يف الغالب أعباء فوؽ طاقتها،نظم إدارة النفايات اليت تت

 كاؼبغذيات األمن الغذائي ربقيقباألكلوية األساسية للعمجتعمع الدكيل اؼبتعمثلة يف  كذلك  كإذ تسلم
 ،كالقضاء على اعبوع الذم ينجم عن صبلة أمور منها اآلثار البيئية الضارة لتغَت اؼبناخ كالتصحر

وبدث أساسان، كلكن ليس  اؽبدر الغذائي كفقداف األغذية يف البلداف النامية بأفكذلك   كإذ تسلم
 حصران، يف اؼبراحل اؼببكرة من سلسلة القيعمة الغذائية، 

الذم يياجل اؼبكونات اليضوية كغَت اليضوية للنفايات ارة النفايات، بتسلسل إد أيضان  كإذ تسلم
، ها، كإعادة استخدامفبكن ، كالتقليل منها إىل أدىن حدالنفايات إنتاجنع الصلبة كييطي األكلوية بالًتتيب ؼب

 ي،كأمباط االستيادة األخرل، دبا يف ذلك استيادة الطاقة، كالتخلص النهائ ىاكإعادة تدكير 
من شأنو أف يضع أكلوية للتخفيض من اؼبصدر  لألغذية اؼبهدكرة ةالفيال اإلدارةبأف  كذلك لمستكإذ 

كإعادة ، اؼبفقود أك اؼبهدرالغذاء  من خالؿ اؼبنع كالتقليل إىل أدىن حد فبكن من هبدؼ تقليل الكعميات
ذلك، كاستيادة  خبالؼاألغذية اؼبأمونة كاؼبغذية الصاغبة لالستهالؾ البشرم، اليت قد تذىب سدل  استخداـ
كربويل الغذاء الفاقد  إذا كاف ذلك مأمونان، األغذية اؼبفقودة أك اؼبهدرة الستخدامها علفان للحيواف، ـبلفات

 ،الصناعة، دبا يف ذلك استيادة الطاقة كاؼبهدر من التخلص منو يف مدافن النفايات إىل االستخداـ اؼبفيد يف
 اؼبفقوديف التقليل من الغذاء  اؼببادرات القائعمة على السوؽ م قد تقـو بوذبالدكر ال كذلك  كإذ تسلم

 ،كؼ الوطنية اؼبختلفة يف االعتباركاؼبهدر، مع أخذ الظر 
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األدكار احملددة للعمؤسسات اغبكومية اؼبينية كالفرص اػباصة هبا، دبا يف ذلك كزارات  كإذ تالحظ
كالوزارات األخرل الوزارات الزراعية ك اؼبنظعمات الدكلية، ك البيئة كاؼبؤسسات الوطنية اليت تتوىل مسؤكليات بيئية، 

ل اؼبتيلقة بالفاقد يف حل اؼبشاك ئي،اليت تقع على عاتقها مسئولية األمن الغذا اعبهات الشريكة ؽباك  ذات الصلة
كالبيئية كمشاكل  االقتصادية كاالجتعماعية لغذاء، مع توجهها بشكل خاص كبو مياعبة اؼبشاكلكاؼبهدر من ا

 ،اؼبوجهة كبو التنعمية اؼبستدامة الصحة اليامة، مع تشجيع اغبلوؿ كالفرص
حدة للبيئة من أجل إذكاء الوعي هبذه باليعمل الذم يقـو بو برنامج األمم اؼبت مع التقدير كإذ تسلم

اليت ينفذىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كمنظعمة “ فكِّر، كيل، كفِّر”اؼبسألة اؽبامة من خالؿ اؼببادرة اؼبشًتكة 
اليعمل إطار  ضعمناألغذية كالزراعة لألمم اؼبتحدة، ككذلك بتدشُت برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة مؤخران 

ج اؼبتيلقة بأمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة، الذم كضع بواسطة شراكة اسًتاتيجية بُت برنامج اليشرم للربام
 األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظعمة األغذية كالزراعة لألمم اؼبتحدة، 

اية ىدؼ التنعمية ، اليت تشعمل، يف صبلة أمور، غ3222خبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  كإذ ترحب
فيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية الياؼبية على صييد أماكن البيع بالتجزئة زب كىي 2-13اؼبستدامة 

، كاغبد من فقداف األغذية يف مراحل اإلنتاج كسالسل اإلمداد، دبا يف ذلك 3222كاؼبستهلكُت حبلوؿ عاـ 
ربقيق أىداؼ  يف 2-13خسائر ما بيد اغبصاد، كإذ تسلم باألثر اإلهبايب الذم يبكن أف يًتتب على الغاية 

 ،3التنعمية اؼبستدامة األخرل، كال سيعما اؽبدؼ 
 :، مع مراعاة الظركؼ الوطنية اؼبختلفةاغبكومات إىل القياـ دبا يلي تدعو -1

اليت تقلل   القائعمة على السوؽ اؼببادراتتنفذ برامج دبا يف ذلك، حسب االقتضاء، أف  )أ(
األغذية إعادة استخداـ  صبيع مراحل سلسلة القيعمة الغذائيةيف كأف تشجع  ،درهتك اليت تيفقد كعميات األغذية 

ذلك، من أجل زيادة كعمية األغذية الصحية كاؼبغذية اؼبتاحة لالستهالؾ  خبالؼاليت قد هتدر  الصاغبة لألكل
تقليل  ك البشرم، كال سيعما بالنسبة للفئات السكانية اليت تياين من أشد ظركؼ انيداـ األمن الغذائي كالتغذكم، 

 عمية الغذاء الصاحل لالستخداـ اليت يتم التخلص منها كنفايات؛ك
غَت اليعمل بالتياكف مع اؼبنظعمات كاؼبؤسسات الدكلية كالقطاع كاؼبنظعمات غَت اغبكومية ك  )ب(

ىدرىا على ك فقداف األغذية  منع كتقليل دؼ إىلهت من أصحاب اؼبصلحة اؼبهتعمُت من أجل كضع برامجذلك 
فاقد كاؼبهدر من األغذية، دبا يف ذلك األجزاء غَت بيئيان لل السليعمةاإلدارة كتيزيز لألغذية امتداد سلسلة القيعمة 

باللوائح  ، عندما يكوف ذلك مأمونان، كرىنان مثالن  الصاغبة لألكل يف األطيعمة، الستخدامها يف اليلف اغبيواين
 مراعاةالطاقة، مع األظبدة اليضوية ك الصحية اؼبيعموؿ هبا كالتطبيقات السائدة يف اجملاالت الصناعية كإنتاج 

 ت؛تسلسل إدارة النفايا
 اتاؼبشاركة يف اعبهود الدكلية القائعمة فيعما يتيلق بتحسُت اؼبنهجيات من أجل إجراء قياس ()ج

نظم غذاء تتسم  لتطبيقالبيئية ك االجتعماعية ك  االقتصادية كتوليد النفايات كاؼبنافعلعمهدر من الغذاء لأفضل 
 ؛ستدامةبالكفاءة كاال
لتلوث يف اعن  ناجمالفقداف األغذية  /القضاء علىخفض هبدؼ التياكف الدكيل االلبراط يف (د)

اليت ثبتت فياليتها يف ىذا الصدد اعبيدة اؼبعمارسات ك اؼبيارؼ التقنية  تقاسممرحلة اإلنتاج، كذلك عن طريق 
  كتسهم يف االستخداـ اؼبستداـ للعموارد الطبييية؛
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إىل اؼبدير التنفيذم، أف ييعمل، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة كبالتياكف مع منظعمة األغذية  تطلب -3
 كالزراعة لألمم اؼبتحدة كغَتىا من اؼبنظعمات الدكلية اؼبختصة، من أجل القياـ دبا يلي:

اليت تركز على خفض إىدار الغذاء كمنيو دعم كضع مبادرات أصحاب اؼبصلحة اؼبتيددين  )أ(
لة القيعمة الغذائية، دبا يف ذلك التلوث يف مرحلة اإلنتاج، كإعادة استخداـ الغذاء، كربويل الفاقد على طوؿ سلس

من الغذاء كاؼبهدر منو إىل استخدامات مثعمرة أخرل بدالن من التخلص منو يف مدافن القعمامة، كاالستخداـ 
 - نظعمات كاؼبؤسسات الدكلية األخرلالتياكف مع اؼبالكامل لربامج الشراكة القائعمة ذات الصلة هبدر الغذاء، ك 

كاؼبنظعمات غَت  ككذلك التياكف مع القطاع اػباص –“رل. كفِّ ر. كي فكِّ ”على سبيل اؼبثاؿ، من خالؿ مبادرة 
الذم  برنامج نظم األغذية اؼبستدامةكة يف مثل تلك اؼبشاًر  من اعبهات صاحبة اؼبصلحة اؼبينيةاغبكومية كغَتىا 

 ؛ةاالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامأمباط للربامج اؼبتيلقة ب طار اليعمل اليشرمكالتابع إلانطلق مؤخران 
التياكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كغَته من ككاالت األمم اؼبتحدة اؼبينية، كذلك  تيزيز )ب(

 ؛للعمجتعميات احمللية اليت ؽبا فبارسات تركز على خفض الفاقد كاؼبهدر من األغذيةهبدؼ تقدًن الدعم 
كاؼبهدر من  الفاقد ات، من أجل ربسُت قياساعباريةيف اؼببادرات الدكلية  مواصلة اؼبشاركة )ج(

 الغذاء، دبا يف ذلك اؼببادرات اليت هتدؼ إىل ربديد حجم اؼبنافع االجتعماعية كاالقتصادية كالبيئية؛
تيزيز اعبهود، مثل تلك اليت يبذؽبا اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية، من أجل نشر اؼبيلومات  )د(

للربامج  إدارة النفايات يف منتديات من قبيل برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة التابع إلطار اليعمل اليشرم عن
سبنع مات اؼبتيلقة بالتكنولوجيات اؼبتاحة اليت ، دبا يف ذلك اؼبيلو ةاالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامأمباط اؼبتيلقة ب

كعموارد اقتصادية منتجة، كحبث فرص التياكف مع اؼبهدر من األغذية  إعادة استخداـ سبكن من فقداف الغذاء ك 
عمواد هدر من األغذية كاؼبك منظعمة األمم اؼبتحدة للتنعمية الصناعية لتوسيع نطاؽ استخداـ منتجات الفاقد 

 ؛نتاج السعماد اليضوماغبيوم كإ كسيطة لتوليد الغاز
اؼبعمارسات ك مواصلة إذكاء الوعي باألبياد البيئية ؼبشكلة اؽبدر الغذائي كاغبلوؿ اؼبعمكنة ؽبا  )ىػ(

 للعمهدر منتشجيع إعادة استخداـ الغذاء، كاإلدارة السليعمة بيئيان ك  كخفضو من أجل منع ىدر الغذاءاعبيدة 
 من خالؿ إشراؾاإلقليعمية كدكف اإلقليعمية، دبا يف ذلك  على الصيد مراكز اػبرباتعن ربديد  فضالن  الغذاء

 لدعم ىذه األىداؼ؛اؼبكاتب اإلقليعمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 
لتقدـ احملرز يف تنفيذ يف دكرهتا التالية عن ارير إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة اتقدًن تق )ك(

 ألحكاـ ذات الصلة من ىذا القرار.ا
 المحيطات والبحار - 2/12

 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

 بأف البيئة البحرية، دبا فيها احمليطات كالبحار كاؼبناطق الساحلية اؼبتاطبة، تشكل كالن  إذ تسلم
 ،ىامة لتحقيق التنعمية اؼبستدامة ، كىي مكوف أساسي لنظاـ دعم اغبياة الياؼبي كثركة توفر فرصان متكامالن 

إزاء األخطار اليت هتدد صحة ؿبيطاتنا كمناطقنا الساحلية كأراضينا الرطبة  د القلقكإذ يساكرىا شدي
كجزرنا، على النحو الوارد يف صبلة كثائق منها التقييم البحرم الياؼبي اؼبتكامل األكؿ )التقييم الياؼبي األكؿ 

على الصييد الياؼبي، دبا يف ذلك  للعمحيطات( التابع لليعملية اؼبنتظعمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية كتقييعمها
، كالتقرير 72/325يف قرارىا  لألمم اؼبتحدة االقتصادية، اليت اعًتفت هبا اعبعميية اليامة -اعبوانب االجتعماعية 
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اؼبينية تقرير التقييم اػبامس للهيئة اغبكومية الدكلية ، ك (11)الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف الياملعن 
 ،، كإزاء احتعماؿ تفاقم ىذه األخطار يف اؼبستقبل اؼبنظور(13)بتغَت اؼبناخ

يدعو إىل حفظ  3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1 قرار اعبعميية اليامةأف إىل  كإذ تشَت أيضان 
ة األمم احمليطات كمواردىا كاستخدامها اؼبستداـ من خالؿ تنفيذ القانوف الدكيل كفق ما ىو كارد يف اتفاقي

تشَت  اؼبتحدة لقانوف البحار اليت توفر اإلطار القانوين غبفظ احمليطات كمواردىا كاستخدامها اؼبستداـ، كفق ما
 ،‘‘اؼبستقبل الذم نصبو إليو’’من كثيقة  158إليو الفقرة 

 ، كإذ ترحب بإدراج3222طة التنعمية اؼبستدامة لياـ ػباعبعميية اليامة  اعتعمادإىل  كإذ تشَت أيضان 
من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة يف تلك اػبطة، كما يتضعمنو من االلتزاـ حبفظ احمليطات كاستخدامها  11اؽبدؼ 

اؼبستداـ، مع االعًتاؼ يف نفس الوقت بالصلة القائعمة بُت صحة احمليطات كإنتاجيتها كسائر أىداؼ التنعمية 
 اؼبستدامة،

كاؼبينوف  3215كانوف األكؿ/ديسعمرب   33ؤرخ اؼب 72/336إىل قرار اعبعميية اليامة  كإذ تشَت كذلك
من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة: حفظ احمليطات كالبحار كاؼبوارد  11مؤسبر األمم اؼبتحدة لدعم تنفيذ اؽبدؼ ’’

كترحب على كجو اػبصوص بالقرار الوارد فيو  ،‘‘البحرية كاستخدامها على كبو مستداـ لتحقيق التنعمية اؼبستدامة
 ،3217يف فيجي يف حزيراف/يونيو لرفيع اؼبستول بيقد اؼبؤسبر ا

اتفاقيات البحار اإلقليعمية كخطط اليعمل اإلقليعمية كاؼبنظعمات اإلقليعمية إلدارة مصائد دبسانبة  كإذ تقر
ذات  األخرل من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة كاألىداؼ 11يف ربقيق اؽبدؼ  ، كفقان للقانوف الدكيل،األظباؾ

عن اؼبتابية كاالستيراض اإلقليعميُت، دبا يف ذلك من خالؿ آليات الرصد  الصلة بو على الصييد اإلقليعمي، فضالن 
 ،3222كاإلبالغ اليت يتيُت كضيها من أجل تنفيذ خطة عاـ 

ق باؼبسانبة اؽبامة اليت يقدمها اليديد من االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ يف ربقي كإذ تسلم أيضان 
 ،أىداؼ التنعمية اؼبستدامة كاؼبسانبة يف ععمليات اؼبتابية كاالستيراض

اؼبستقبل الذم نصبو ’’إىل أف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة كإذ تشَت 
َت اغبفظ اؼبتخذة للتنوع البيولوجي اؼبتيلقة بتداب 11شي رقم تآي ىدؼأكدت من جديد االلتزاـ الوارد يف ‘‘ إليو

إىل أفضل  مع القانوف الوطٍت كالدكيل كاستنادان  حسب اؼبناطق، دبا يف ذلك اؼبناطق البحرية احملعمية، اتساقان 
، (12)اؼبيلومات اليلعمية اؼبتاحة، باعتبار ذلك أداة غبفظ التنوع البيولوجي كاستخداـ مكوناتو بطريقة مستدامة

يف اؼبائة من اؼبناطق  12التنعمية اؼبستدامة تستدعي حفظ ما ال يقل عن من أىداؼ  5-11كإىل أف الغاية 
 ،3232الساحلية كالبحرية حبلوؿ عاـ 

كأىداؼ آيتشي  3232-3211إىل اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  أيضان  كإذ تشَت
لدراسة االستشرافية ا عنوارد يف التقرير اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي اؼبنبثقة عنها، كإذ تالحظ مع القلق التقييم ال

رغم فبا ربقق من تقدـ ملحوظ كبو ربقيق بيض على ال بأنو للتنوع البيولوجي يف اليامل الذم يفيد الرابية
                                                      

تقييم منتصف اؼبدة للتقدـ احملرز أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الدراسة االستشرافية الرابية للتنوع البيولوجي يف اليامل:   (11)
 .3211مونًتياؿ، ، 3232-3211صوب تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 

مسانبة الفريق اليامل الثاين يف تقرير التقييم اػبامس الصادر عن اآلثار كالتكيف كالقابلية للتأثر. : 3211اؼبناخ  تغَت(  13)
 ، نيويورؾ، مطبية جامية كامربدج.ؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبينية بتغَت اؼبناخا
 .177الفقرة ، اؼبرفق، 66/388قرار اعبعميية اليامة   (12)
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يف ميظم أف كتَتة التقدـ لن تكفي إال أىداؼ آيتشي اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي من اعبزء األكرب من كونات اؼب
 ،ما مل تيتخذ إجراءات إضافية 3232حبلوؿ عاـ  غاياتلتحقيق الاغباالت 

فيو البلداف على ازباذ  وبث الذم اؼبتيلق باحمليطات، 37/6دارة اإلؾبلس مقرر  إىل كإذ تشَت كذلك
اػبطوات الضركرية لتنفيذ االلتزامات القائعمة ذات الصلة، ككذلك االلتزامات اؼبقطوعة خالؿ مؤسبر األمم اؼبتحدة 
للتنعمية اؼبستدامة، حبعماية كاستيادة صحة احمليطات كالنظم اإليكولوجية البحرية كإنتاجيتها كقدرهتا على الصعمود، 

ولوجي، كالتطبيق الفياؿ لنهج قائم على النظاـ اإليكولوجي، كاتباع النهج التحوطي يف تنوع البيالكاغبفاظ على 
هبدؼ ربقيق صبيع األبياد الثالثة للتنعمية  للقانوف الدكيل إدارة األنشطة اليت تؤثر على البيئة البحرية، كفقان 

 اؼبستدامة،

ل كاألنشطة اؼبستجدة اليت تزيد الضغط دبسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف مياعبة اؼبسائ كإذ تقر
كنقص  مسائل من قبيل القعمامة البحرية كربعمض احمليطات، كيف زيادة اؼبيارؼ بشأفعلى البيئة البحرية، 

 ،الكربوف البحرية كالساحلية كخزانات بالوعاتك  األكسجُت

ستخداـ مكوناتو دبسانبة تدابَت اإلدارة على أساس اؼبناطق غبفظ التنوع البيولوجي كا كإذ تسلم
بطريقة مستدامة دبوجب الصكوؾ الدكلية األخرل، مثل اؼبناطق البحرية الشديدة اغبساسية اليت أنشأهتا اؼبنظعمة 

اليعمل ك البحرية الدكلية، كالنظم اإليكولوجية البحرية اؽبشة اليت حددهتا منظعمة األغذية كالزراعة لألمم اؼبتحدة، 
التدابَت األخرل لإلدارة ك  عمية دبوجب اتفاقيات كخطط ععمل البحار اإلقليعمية،الذم مت بشأف اؼبناطق البحرية احمل

من  11على أساس اؼبناطق اليت ازبذهتا اؼبنظعمات اإلقليعمية إلدارة مصائد األظباؾ، من أجل ربقيق اؽبدؼ 
البحرية دبا يف اؼبائة على األقل من اؼبناطق الساحلية ك  12غبفظ  3232أىداؼ التنعمية اؼبستدامة حبلوؿ عاـ 

، كإذ تنوه باألععماؿ اليلعمية يتسق مع القوانُت الوطنية كالدكلية كاستنادان إىل أفضل اؼبيلومات اليلعمية اؼبتاحة
 يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي أك بيولوجيان  كالتقنية ذات الصلة بشأف اؼبناطق البحرية اؼبهعمة إيكولوجيان 

 ،ياألخرل على الصييد الياؼب كاؼببادرات

الذم اعتعمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت  باتفاؽ باريس كإذ ترحب
اؼبناخ باعتباره خطوة حاظبة صوب التخفيف من اآلثار اؼبًتتبة على تغَت اؼبناخ من احًتار احمليطات كربعمضها 

يكولوجية البحرية كالساحلية كسكاف اليواقب السلبية على النظم اإل كخفضكارتفاع مستول سطح البحر، 
كالدكؿ األخرل القابلة  السواحل يف صبيع أكباء اليامل، دبا يف ذلك اليواقب على الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية

 للتأثر،

اؼبتيلق بوضع صك  3215حزيراف/يونيو  19اؼبؤرخ  69/393إىل قرار اعبعميية اليامة  كإذ تشَت
اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحرم كاستخدامو يف إطار  دكيل ملـز قانونان 

 ،اؼبستداـ يف اؼبناطق الواقية خارج حدكد الوالية الوطنية
اؼبسانبة اليت يبكن أف يقدمها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، بناء على طلب  كإذ تضع يف اعتبارىا

ربقيق أىدافها يف إطار دبا يف ذلك اؼبساعدة يف  ،الدكؿ اؼبينية للعمساعدة على ضباية كحفظ البيئة البحرية
 القانوف الدكيل ذم الصلة،

يعما بُت اؼبنظعمات كاحملافل الدكلية تيزيز التياكف كالتنسيق ف بالتحديات اليت ينطوم عليها كإذ تسلم
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مع ىذه اؼبنظعمات  من جانب، كتربز قيعمة التياكف كالتنسيق اؼبينية باؼبسائل البحرية

 ،3222كاؼبنتديات من أجل اؼبسانبة يف اإلقباز اؼبتسق ػبطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
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األكلوية لليعمل )اؼبغذيات كالقعمامة البحرية كاؼبياه اليادمة(  الثالثة ذاتإىل فئات اؼبصادر  تشَت كإذ
برنامج اليعمل الياؼبي غبعماية البيئة البحرية من األنشطة  بشأف تيزيز تنفيذ 3213يف إطار إعالف مانيال لياـ 

 الربية،

ؿ ، اليت اعتعمدت خال3232-3217إىل التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليعمية للفًتة  كإذ تشَت
 ،االجتعماع الياؼبي السابع عشر التفاقيات كخطط ععمل البحار اإلقليعمية

 3222تنفيذ خطة عاـ لإىل اؼبدير التنفيذم أف يدرج اعبوانب اؼبتيلقة باحمليطات  تطلب -1
يف  كأىداؼ آيتشي اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي 3232-3211اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة ك 

بالتياكف كالتنسيق مع اؼبنتديات الياؼبية كاإلقليعمية ذات الصلة امج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبتصلة، أنشطة برن
إىل صبيية البيئة يف دكرهتا  عن ىذا اليعمل كأف يقدـ تقريران كاالتفاقات كاؼبنظعمات، دبا يتسق مع القانوف الدكيل، 

 ؛التالية

الياؼبية بُت صبيع اؼبنظعمات  بشأف اؼبسائل البحرية التياكف كالتنسيق استعمرارإىل تدعو  -3
منظعمة األغذية كالزراعة كاؼبنظعمة البحرية الدكلية كاللجنة األكقيانوغرافية  دبا يف ذلك، ذات الصلة كاإلقليعمية

اغبكومية الدكلية كالسلطة الدكلية لقاع البحار كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد اغبيتاف، كبرنامج األمم اؼبتحدة 
 ؛من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة كغاياتو اؼبًتابطة بطريقة متسقة 11للبيئة، من أجل تنفيذ اؽبدؼ 

 11اؼبدير التنفيذم إىل تقدًن اؼبسانبات الالزمة ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة لدعم تنفيذ اؽبدؼ  تدعو -2
، اؼبقرر ها على كبو مستداـبحرية كاستخداممن أىداؼ التنعمية اؼبستدامة: حفظ احمليطات كالبحار كاؼبوارد ال

  ؛حسب االقتضاء 3217تنظيعمو يف حزيراف/يونيو 

إىل االتفاقية الدكلية ؼبراقبة كتصريف مياه صابورة تنضم بيد  الدكؿ األعضاء اليت مل تدعو -1
 إىل النظر يف االنضعماـ إىل ىذه االتفاقية لتيزيز بدء نفاذىا بسرعة؛ السفن كركاسبها

مع  ، عند االقتضاء،اء كاتفاقيات كخطط ععمل البحار اإلقليعمية، بالتياكفالدكؿ األعض تدعو -5
األخرل ذات الصلة، مثل اؼبنظعمات اإلقليعمية إلدارة مصائد األظباؾ، إىل اليعمل من أجل  كاؼبنتديات اؼبنظعمات

ة للتنوع البيولوجي تنفيذ ـبتلف األىداؼ اإلمبائية اؼبتيلقة باحمليطات كالغايات اؼبرتبطة هبا كاػبطة االسًتاتيجي
  ؛كأىداؼ آيتشي اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي، كاإلبالغ عنها 3232-3211للفًتة 

من خالؿ برناؾبو أف يسرع كتَتة ععملو، دبا يف ذلك إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  تطلب -6
يكولوجية يف إدارة البيئة البحرية ساعدة البلداف كاؼبناطق على تطبيق هنج النظم اإلدب فيعما يتيلقللبحار اإلقليعمية 

كالساحلية، دبا يف ذلك عن طريق تيسَت التياكف بُت القطاعات يف ؾباؿ اإلدارة اؼبتكاملة للعمناطق الساحلية 
  ؛كالتخطيط اؼبكاين البحرم

أف يقدـ، بناءن على طلب الدكؿ األعضاء، إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  تطلب أيضان  -7
التقنية بشأف تييُت اؼبناطق البحرية احملعمية كإنشائها كإدارهتا الفيالة كبشأف تطبيق تدابَت اإلدارة اؼبكانية اؼبشورة 

االتفاقات  ، حسب االقتضاء،األخرل بالتياكف مع اؼبنتديات كاؼبنظعمات الدكلية كاإلقليعمية اؼبختصة، دبا يف ذلك
 ؛ائد األظباؾالبيئية اؼبتيددة األطراؼ، كاؽبيئات اإلقليعمية ؼبص

ضعمن اؽبيئات اإلقليعمية، على تييُت مناطق  الدكؿ األعضاء، فرادل كؾبتعمية، كأيضان  تشجع -8
كازباذ تدابَت حفظ فيالة أخرل حسب اؼبناطق، دبا يتسق مع القانوف الوطٍت كالدكيل  فياليةحبرية ؿبعمية كإدارهتا ب
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قيق الغايات الياؼبية ذات الصلة، كال سيعما يف اؼبناطق اليت إىل أفضل اؼبيلومات اليلعمية اؼبتاحة، بغية رب كاستنادان 
يف اؼبائة من اؼبناطق الساحلية كالبحرية، أك عندما  12أقل بكثَت من  تشعمل فيها تدابَت اغبفظ حىت اآلف نسبةن 

 جي غَت كافيُت؛ال تتم إدارة اؼبناطق احملعمية إدارة فيالة كمنصفة، أك عندما يكوف الًتابط بينها أك سبثيلها اإليكولو 

على االستعمرار يف اؼبشاركة يف اليعملية اليت أطلقتها  برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كذلك تشجع -9
يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف  كضع صك دكيل ملـز قانونان بشأف  69/393اعبعميية اليامة يف قراراىا 

  ؛اؼبستداـ يف اؼبناطق الواقية خارج الوالية الوطنيةالبحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحرم كاستخدامو 

 ،3232-3217التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليعمية للفًتة  إىل الوثيقة بشأف تشَت -12
كتطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يبلغ مؤسبرات األطراؼ كاالجتعماعات اغبكومية الدكلية أك ىيئات اإلدارة األخرل 

 ؛التفاقيات كخطط ععمل البحار اإلقليعمية ذات الصلة بالتوجيهات االسًتاتيجية

اإلقليعمية، إىل اؼبدير التنفيذم، من خالؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبرنامج البحار  تطلب -11
تيزيز التياكف كالتنسيق كاالتصاالت كتبادؿ أفضل اؼبعمارسات كاؼبيلومات بُت اتفاقيات كخطط ععمل البحار 

-3217مع التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليعمية للفًتة  اإلقليعمية القائعمة يف ـبتلف اؼبناطق اعبغرافية، سبشيان 
 ؛ئةاليت كضيها برنامج األمم اؼبتحدة للبي 3232

اتفاقيات كخطط ععمل للبحار اليت مل تصبح أطرافان ك/أك أعضاءن يف الدكؿ األعضاء  تدعو -13
 على دعمبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، من خالؿ برناؾبو للبحار اإلقليعمية،  تشجعك  إىل أف تفيل ذلك، اإلقليعمية
 ؛ىذه الدكؿ األعضاء يف ذلك الصدد مبادرات

إمكانية توسيع اتفاقيات البحار اإلقليعمية القائعمة إىل النظر يف يف دة األطراؼ اؼبتياق تشجع -12
 كفقان للقانوف الدكيل؛ تلك الصكوؾلاإلقليعمي  النطاؽ

الشراكة االسًتاتيجية بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظعمة األغذية كالزراعة يف إطار  تقر -11
جل تنفيذ برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة التابع إلطار ، كتيرب عن دععمها ؽبا، ال سيعما من أ3222خطة عاـ 

 السنوات اليشر للربامج اؼبتيلقة بأمباط االستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامة؛

مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف أنشطة إصالح النظم اإليكولوجية البحرية،  تدعم -15
يف اؼبناطق الساحلية، كاغبلوؿ الطبييية للتكيف لتغَت  كعلى كجو اػبصوص إدارة النظم اإليكولوجية كإصالحها

اؼبناخ كإهباد فرص اليعمل كسبل الييش اؼبستدامة يف اؼبناطق الساحلية، بسبل منها الشراكات بُت أصحاب 
 اؼبصلحة اؼبتيددين؛

 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على تقدًن الدعم اليلعمي، بالتياكف مع اؼبنظعمات كالربامج تشجع -16
كاؼبنتديات ذات الصلة، من أجل زيادة فهم التغيَتات البيئية اؼبفاجئة أك اؼبتسارعة أك غَت القابلة لالنيكاس اليت 

كمن األمثلة على ذلك  - كبالتايل اؼبساعدة على ذبنبها -وبتعمل أف تًتتب عليها آثار كبَتة على الصييد الياؼبي 
 عبليد البحرم كاعبباؿ اعبليدية؛ذكباف الًتبة الصقييية يف قاع البحر كذكباف ا

التابية  3211إىل اؼبدير التنفيذم تقييم فيالية االسًتاتيجية البحرية كالساحلية لياـ  تطلب -17
بتحديث االسًتاتيجية أك مراجيتها أك  لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كأف يقدـ باالستناد إىل ذلك اقًتاحان 

 .استبداؽبا، لكي تنظر فيو صبيية البيئة يف دكرهتا اؼبقبلة
  



45 

 الدقيقة البحرية النفايات البالستيكية البحرية والجسيمات البالستيكية -2/11
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

إىل القلق اؼبيرب عنو يف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة، اؼبينونة  إذ تشَت
، من أف احمليطات كالتنوع البيولوجي البحرم يتأثراف سلبان بالتلوث البحرم، دبا يف “اؼبستقبل الذم نصبو إليو”

يضوية الثابتة كالفلزات الثقيلة كاؼبركَّبات سيعما اؼبواد البالستيكية كاؼبلوثات ال كال ،ذلك القعمامة البحرية
 ،النيًتكجينية، الناشئة من اليديد من اؼبصادر البحرية كالربية، كإىل االلتزاـ باغبد من ىذه اؼبلوثات

إىل إعالف مانيال لدعم تنفيذ برنامج اليعمل الياؼبي غبعماية البيئة البحرية من األنشطة  أيضان  كإذ تشَت
الربية الذم سلط الضوء على أنبية اسًتاتيجية ىونولولو كالتزاـ ىونولولو ؼبنع كإدارة اغبطاـ البحرم كدعا إىل 

ذلك يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية  إقامة الشراكة الياؼبية ؼبياعبة مشكلة القعمامة البحرية، اليت أيطلقت بيد
 ،( كاستضافها برنامج اليعمل الياؼبي32)ريو+ 3213اؼبستدامة لياـ 

كاعبسيعمات البالستيكية  ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتزيادة اؼبيرفة بشأف مستويات  كإذ تالحظ
اؼبعمكنة للحد منها، كعما مت تلخيصها يف يف البيئة البحرية كمصادرىا، كآثارىا السلبية، كالتدابَت الدقيقة البحرية 

الدقيقة:  كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفايات’’ 3216صبلة مصادر منها دراسة عاـ 
بشأف ‘‘ الدركس كالبحوث على الصييد الياؼبي الرامية إىل حفز اليعمل كتوجيو التغَت يف السياسات اليامة

يف  بإعدادىاصبيية البيئة  كجهت، اليت الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةلبحريا ةالبالستيكي النفايات
 ،1/6قرارىا 

أف تقرير التقييم الياؼبي األكؿ للعمحيطات يشَت إىل القضية الناشئة اؼبتيلقة بأصغر  كذلك  كإذ تالحظ
 القلق إزاء قدرة اعبسيعمات البالستيكية، اليت تكوف باغبجم النانوم، كتيرب عن الدقيقة اعبسيعمات البالستيكية

 ،على دخوؿ السالسل الغذائية البحرية كاؼبخاطر احملتعملة لذلك على البيئة كالصحة البشرية البحرية الدقيقة
قد تنتقل عرب  البحرية الدقيقة البالستيكيةكاعبسيعمات البالستيكية أف اؼبواد  كإذ تالحظ مع القلق

كأف اؼبواد  توجد يف صبيع أقساـ البيئة البحرية؛ كأف مدخالهتا تتزايد بسرعة؛و نظم اؼبياه اليذبة مثل األهنار
 مثل ،البالستيكية يف البيئة البحرية تتحلل ببطء شديد للغاية؛ كأف اؼبواد البالستيكية ربتوم على مواد كيعميائية

الكائنات  انتشاريف ك  نشرىاكيبكن أف تسهم يف ا امتزاز ىذه اؼبواد كإطالقها، كيبكنه ،ثابتةاليضوية اللوثات اؼب
كولوجية كخدماهتا دبا يف ذلك النظم اإليك  آثار سلبية على اغبياة البحرية لوكل ما سبق اغبية الضارة؛ كأف  

 كاالقتصادات،احمللية  اجملتعميات، فضالن عن كالنقل البحرم كالًتفيو كالسياحةد األظباؾ، ئمصا
، الذم اعتعمدت اعبعميية اليامة 3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1قرار اعبعميية اليامة كإذ تؤكد 

، ترمياليت  فيو 1الغاية ك  11، كإذ تشَت إىل ىدؼ التنعمية اؼبستدامة 3222دبوجبو خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
سيعما من األنشطة  عو كاغبد منو بدرجة كبَتة، كالمنع التلوث البحرم جبعميع أنوا’’، إىل 3235حبلوؿ عاـ 

ىداؼ أل، كإذ تسلم بأنبية الغايات األخرل ذات الصلة ‘‘الربية، دبا يف ذلك اغبطاـ البحرم، كتلوث اؼبغذيات
 ،من أجل التنفيذ الفياؿ ،اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي ، ككذلك غايات آيتشيالتنعمية اؼبستدامة

كانوف   32اؼبؤرخ  72/325 ىاأف اعبعميية اليامة أعربت عن قلقها يف قرار  كإذ تالحظ
 ةالبحري النفايات، بشأف احمليطات كقانوف البحار، إزاء اآلثار السلبية اؼبًتتبة على 3215األكؿ/ديسعمرب 

 ،كحثت الدكؿ على ازباذ إجراءات ،البحرية الدقيقةكاعبسيعمات البالستيكية 
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ف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقيات كالصكوؾ الدكلية اؼبتصلة دبنع بأنبية التياك كإذ تسلم 
البحرية ، دبا يف ذلك النفايات البالستيكية فبكن إىل أدىن حد البحرم من النفايات كالتقليل منوالتلوث 

كالبيئة،  اإلنسافة على صحة كاؼبواد الكيعميائية اؼبرتبطة هبا كآثارىا السلبي الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية
مثل االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن، كاتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة 

 كالتخلص منها عرب اغبدكد، كالنهج االسًتاتيجي لإلدارة الدكلية للعمواد الكيعميائية،
يف البيئة  (11)الدقيقة اؼبواد البالستيكية كاعبسيعمات البالستيكية نفايات بأف كجود تسلم -1

مع األخذ يف االعتبار  كخطَتة تثَت شواغل عاؼبية كربتاج إىل استجابة عاؼبية عاجلة، متفاقعمةالبحرية يبثل قضية 
بالستيكية كاعبسيعمات ال ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتبأف مستويات كمصادر هنج دكرة اؼبنتج كمع اإلقرار 

تدابَت  ازباذ، كأنو يتيُت من منطقة ألخرل، يبكن أف زبتلف للتصدم للعمشكلة ، كاؼبوارد اؼبتاحةالدقيقة البحرية
 كاإلقليعمية؛احمللية كالوطنية  لألكضاعكفقان  ،حسب االقتضاءكتكييفها، 

 كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي نفاياتال’’، اؼبينوف 1/6قرارىا إىل  تشَت -3
 مندبا يف ذلك ، كربث صبيع الدكؿ اليت مل تنفذ صبيع توصياتو كقراراتو بالكامل على القياـ بذلك، ‘‘الدقيقة
 ؛التدابَت الوطنية كالتياكف اإلقليعمي كالدكيل كعرب القطاعات خالؿ

ا منظعمة األغذية كالزراعة ، دبا فيهذات الصلةبأنشطة ىيئات كمنظعمات األمم اؼبتحدة  ترحب -2
بيئة البحرية من برنامج اليعمل الياؼبي غبعماية ال اليت تيعمل بالتنسيق مع الدكليةلألمم اؼبتحدة، كاؼبنظعمة البحرية 

بحرية كالشراكة الياؼبية ؼبياعبة مشكلة ، كفريق اػبرباء اؼبشًتؾ اؼبيٍت باعبوانب اليلعمية غبعماية البيئة الاألنشطة الربية
كاغبد منها؛ كتشجع اؼبسانبة  الدقيقة البحرية كاعبسيعمات البالستيكية النفاياتالبحرية؛ هبدؼ منع  القعمامة

بُت برنامج األمم اؼبتحدة كتقاسم اؼبيلومات الفيالة عبعميع أصحاب اؼبصلحة يف ععملها؛ كتقر بأنبية التياكف 
التياكف يف إطار الشراكة الياؼبية ؼبياعبة مشكلة كذلك كمنظعمة األغذية كالزراعة كاؼبنظعمة البحرية الدكلية؛ ك  للبيئة

 القعمامة البحرية، بشأف ىذه اؼبسألة؛
خبطط اليعمل اإلقليعمية بشأف القعمامة البحرية دبوجب اتفاقية ضباية البيئة البحرية كاؼبناطق  تقر -1

طلسي، كاتفاقية ضباية البيئة الساحلية للبحر األبيض اؼبتوسط، كاتفاقية ضباية البيئة البحرية لشعماؿ شرؽ احمليط األ
خطة اليعمل ك  الكربل نطقة البحر الكارييبكاتفاقية ضباية كتنعمية البيئة البحرية ؼب، البحرية ؼبنطقة حبر البلطيق

كترحب دبواصلة كضع اؼبتيلقة حبعماية كإدارة كتنعمية البيئة البحرية كالساحلية ؼبنطقة مشاؿ غرب احمليط اؽبادئ، 
كبرنامج البيئة اإلقليعمي عبنوب احمليط اؽبادئ كاتفاقية الكويت ىبص البحر األسود، مثل ىذه اػبطط فيعما 

اإلقليعمية للتياكف يف ضباية البيئة البحرية من التلوث؛ كترحب خبطة ععمل ؾبعموعة السبية ؼبكافحة القعمامة 
، حسب كربث اغبكومات كاؼبناطق األخرل على التياكف من أجل كضع خطط ععمل مثل ىذه (15)البحرية؛

 االقتضاء؛
اتفاقية التنوع البيولوجي، كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد اغبيتاف،  ربت رعايةباليعمل  ترحب -5

كاتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة، فيعما يتيلق بآثار اغبطاـ البحرم على التنوع البيولوجي البحرم 
اتفاقية ضباية اؼبوارد الطبييية كالبيئة يف منطقة جنوب احمليط اؽبادئ، فيعما يتيلق بالتلوث الناجم عن كربت رعاية 

                                                      
 ة.م، دبا يف ذلك اعبسيعمات النانويلم 5ن اليت يقل قطرىا ع البحرية الدقيقة (  اعبسيعمات البالستيكية11)
 يرلندا الشعمالية كالواليات اؼبتحدة األمريكية.إ(  كندا كفرنسا كأؼبانيا كإيطاليا كالياباف كاؼبعملكة اؼبتحدة لربيطانيا اليظعمى ك 15)
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السفن كمن اؼبصادر الربية كتدعو إىل تنسيق ىذا اليعمل مع األععماؿ األخرل ذات الصلة يف إطار الشراكة 
 البحرية؛ النفاياتالياؼبية ؼبياعبة مشكلة 

بشأف تنفيذ قرار اعبعميية  اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة (16)بتقرير كذلك  ترحب -6
، كربيط علعمان بتوصيات الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتب ، اؼبتيلق1/6

حسب االقتضاء كحسبعما يكوف مناسبان، دبا يف ذلك  إف أمكنتقييعمها كتنفيذىا على اؼبدير التنفيذم، كربث 
من خالؿ تيزيز التدابَت كالتياكف كخطط اليعمل على الصيد الوطنية كاإلقليعمية كالدكلية، كربديد أكلويات 
اؼبصادر كاآلثار اؽبامة كالتدابَت الفيالة من حيث التكلفة، كالتياكف مع الصناعة كاجملتعمع اؼبدين كأصحاب 

كمن مستوياهتا  الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية ةالبالستيكي النفاياتين للحد من مدخالت اؼبصلحة اآلخر 
 كأثرىا يف احمليطات؛

لنجاح على اؼبدل امفتاح تكوف النفايات كاإلدارة السليعمة بيئيان ؽبا نبا  أف منع تشدد على - 7
 كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتالطويل يف مكافحة التلوث البحرم، دبا يف ذلك 

دبا يتسق مع كضع كتنفيذ السياسات كاألطر التنظيعمية كالتدابَت الالزمة الدكؿ األعضاء إىل ، كتدعو الدقيقة
كعلى ضركرة أف تنظر الدكؿ  على أنبية توفَت بناء القدراتالسياؽ كتؤكد يف ىذا ، تسلسل إدارة النفايات

من للبلداف النامية كالبلداف األقل مبوان، خصوصان الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية،  اؼبساعدة اؼبالية األعضاء يف تقدًن
 ؛أجل ربقيق ىذه األىداؼ

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اليت ينظعمها الدكرة الدراسية اإللكًتكنية اؼبفتوحة اغباشدة ب رحبت -8
ؿبيطات ’’ربت شيار  3216األمم اؼبتحدة لياـ  الذم تنظعمو للعمحيطاتاليـو الياؼبي ك  بشأف القعمامة البحرية؛

بشأف احمليطات كقانوف يف األمم اؼبتحدة اليعملية التشاكرية غَت الرظبية اؼبفتوحة اليضوية ك  ؛‘‘كوكب سليم  سليعمة،
 بالستيكيةكاؼبواد البالستيكية كاعبسعميات ال، ةالبحري النفاياتعلى  3216يف عاـ سوؼ تركز البحار، اليت 

 (17)؛م أعد لالجتعماعذاألمُت الياـ اليف ىذا الصدد تقرير  كتالحظالدقيقة، 
السطحي كاألهنار كمصبات الصرؼ الصحي تيترب مسارات مهعمة لنقل  اعبريافبأف  تسلم -9

القعمامة من الرب إىل البحر؛ كتسلم أيضان باغباجة إىل ازباذ تدابَت ؼبكافحة رمي القعمامة يف ؾبارم اؼبياه اليذبة، دبا 
لة؛ كتشجع غَتىا من آثار تغَت اؼبناخ ذات الصك يف ذلك تدابَت للتكيف مع اليواصف الشديدة كالفيضانات 

 التياكف الدكيل يف ؾباؿ اجملارم اؼبائية اليابرة للحدكد يف ىذا الصدد، حيثعما يكوف مناسبان؛ 
فيعما يتيلق باؼبصادر،  كإذكاء الوعي بأف التيليم كبناء القدرات كنقل اؼبيارؼ أيضان  تسلم -12
كتدابَت اغبد منها كمنيها،  الدقيقة بحريةكاعبسيعمات البالستيكية ال ةالبحري ةالبالستيكي للنفاياتكاآلثار السلبية 

 نظم اإلدارة السليعمة بيئيان للنفايات كإجراءات التنظيف، مسائل ذات أنبية بالغة؛ كذلك ك 
سيعما  كال ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة الدكؿ األعضاء، مساعدة اؼبدير التنفيذمإىل  تطلب -11

الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف مبوان، بناء على طلبها، يف كضع كتنفيذ  مع الًتكيز على لناميةالبلداف ا
اليت ذبد نفسها يف كضع يبكنها من ذلك إىل تأييد  اعبهات تدعوك التدابَت كخطط اليعمل الوطنية أك اإلقليعمية؛ 

                                                      
(16  )UNEP/EA.2/5. 
(17)  A/71/74 
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للقعمامة البحرية ذات أنبية  كتسلم بأف التدابَت اؼبستهدفة يف اؼبناطق اليت تيد أكرب مصادر ؛ىذه اإلجراءات
 على الصييد الياؼبي؛ الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتخاصة للحد من 

 كإىلالقعمامة البحرية،   لنقل كتوزيعباغباجة إىل ربديد اؼبسارات كالنقاط الساخنة تسلم  -13
 تنظيف ىذه النقاط الساخنة حيثعما كاف ذلك مناسبان، كتطوير نظم كأساليب من أجلالتياكف اإلقليعمي كالدكيل 

إلزالة كالتخلص من النفايات البحرية بشكل سليم؛ كتشدد على أف اإلزالة مسألة عاجلة يف اؼبناطق ل سليعمة بيئيان 
ييش اؼبيتعمدة على اليت تشكل فيها هتديدان مباشران للنظم اإليكولوجية البحرية كالساحلية اغبساسة أك سبل ال

اؼبوارد البحرية أك اجملتعميات احمللية؛ كتسلم بأف إجراءات اإلزالة ينبغي أف تكوف قائعمة على اؼبخاطر كفيالة من 
 حيث التكلفة قدر اإلمكاف، كتتبع أفضل التقنيات اؼبتاحة كاؼبعمارسات البيئية كمبدأ اؼبلوِّث يدفع؛

مواصلة إقامة الشراكات مع قطاع الصناعة  اغبكومات على صبيع اؼبستويات على تشجع -12
كاجملتعمع اؼبدين كبُت القطاعُت الياـ كاػباص، دبا يف ذلك ما يتيلق بالبدائل اؼبراعية للبيئة ؼبواد التيبئة البالستيكية 

عمات كاعبسي ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتكرد مبالغ التأمُت لليبوات اليت يياد استخدامها، لزيادة الوعي دبصادر 
كآثارىا السلبية كالتدابَت اؼبعمكنة للحد منها، كتيزيز تغيَت السلوكيات الفردية  الدقيقة البالستيكية البحرية

كتدعو يف ىذا الصدد إىل مبادرات لتنعمية  ة،البحري ةالبالستيكي النفاياتكاؼبؤسسية كالتياكف على منع كتنظيف 
التابع إلطار اليعمل اليشرم للربامج اؼبتيلقة لسياحة اؼبستدامة برنامج االسياحة اؼبستدامة، دبا يف ذلك من خالؿ 

 ؛ةاالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامأمباط ب
باليعمل اؼبنفذ من جانب منظعمة األغذية كالزراعة لألمم اؼبتحدة كاؽبيئات اإلقليعمية  تسلم -11

اؼبينية دبصايد األظباؾ كمنظعمات اإلدارة لتخفيف آثار ميدات الصيد اؼبهجورة أك اؼبفقودة أك اليت مت التخلص 
التدابَت يف خطط اليعمل منها كإزالتها، كتشجع الدكؿ األعضاء كاغبكومات بكافة مستوياهتا على إدراج ىذه 

القعمامة البحرية، حسب االقتضاء، مشَتة إىل أف التكنولوجيات  مكافحةالوطنية كاإلقليعمية الرامية إىل 
 كاؼبعمارسات الفيالة من حيث التكلفة متاحة؛

على ضركرة تبادؿ اؼبيارؼ كاػبربات بشأف أفضل التقنيات كاؼبعمارسات البيئية اؼبتاحة  تشدد -15
للحد من القعمامة الناصبة عن صناعة صيد األظباؾ كتربية األحياء اؼبائية كتنفيذ مشاريع ذبريبية عند االقتضاء، دبا 

كععمليات االستيادة الطوعية، كخاصة كاالتفاقات يف ذلك فيعما يتيلق بالربامج القائعمة على إيداع قيعمة تأمُت، 
 ؛كإعادة التدكيركإعادة االستخداـ ض  فمن خالؿ اؼبنع كاػب

بدكر اؼبنظعمة البحرية الدكلية يف التخفيف من القعمامة البحرية، كتشَت إىل اؼبرفق  تسلم -16
، كتوافق على اغباجة ػبفض التخلص غَت القانوين اػبامس من االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن

، كالتحديد يف اؼبوانئ فيالة مرافق استقباؿمن القعمامة بإلقائها يف البحر، دبا يف ذلك من خالؿ إنشاء كاستخداـ 
، رسـو اؼبيناء كالنفايات، دبا يف ذلك عرباؼبرتبطة بالتخلص من القعمامة لتكاليف كاالستيادة، حسب االقتضاء، ل

ج ابتكارية؛كال  نظر يف تقدًن حوافز أخرل كهني
 النفاياتبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف اليت أجراىا  3216دراسة عاـ البنتائج  تقر -17

أىم اؼبصادر الياؼبية كالتدابَت ب فيعما يتيلق، (18)الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي
اليت تدخل إىل البيئة البحرية كتسلم بأف اغبكومات حباجة إىل  الدقيقة البالستيكيةاؼبعمكنة لتجنب اعبسيعمات 

                                                      
على الصييد الياؼبي الرامية إىل : الدركس كالبحوث النفايات البالستيكية البحرية كاعبسيعمات البالستيكية البحرية الدقيقة(  18)

 .3216برنامج البيئة،  ،حفز اليعمل كتوجيو التغَت يف السياسات اليامة
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مواصلة ربديد أىم اؼبصادر كالتدابَت الوقائية اؽبامة كالفيالة من حيث التكلفة على الصييدين الوطٍت كاإلقليعمي، 
كمن خالؿ التياكف اإلقليعمي ذه التدابَت ذات األكلوية على اؼبستول الوطٍت القياـ هبكتدعو اغبكومات إىل 

 من استخداـ التدرهبي التخلصكالدكيل كبالتياكف مع الصناعة، حسب االقتضاء، كتبادؿ خرباهتا، كربث على 
ية اؼبوجودة يف اؼبنتجات، دبا يف ذلك كلعما أمكن منتجات مثل منتجات ساساأل الدقيقة عبسيعمات البالستيكيةا

الرعاية الشخصية كاؼبواد الكاشطة الصناعية كمنتجات الطباعة، كاالستياضة عنها دبركبات عضوية أك ميدنية غَت 
 خطرة؛ 

م على  على النظر يف اآلثار البيئية لدكرة اؼبنتجات اليت ربتو كغَتىم مصنيي اؼبنتجات  تشجع -18
اليت قد تضر  يف اؼبراحل األكىل، دبا يف ذلك اآلثار احملتعملة عضوية ظبدةأل يبكن ربويلهاكبوليعمرات  كريات دقيقة

ك خفض استخداـ اعبسيعمات البالستيكية الدقيقة األساسية يف أ، كإزالة بإعادة تدكير النفايات البالستيكية
كاؼبنظفات الصناعية ل منتجات الرعاية الشخصية اؼبنتجات، دبا يف ذلك حيثعما أمكن، منتجات من قبي

م منتجات بديلة ىي منتجات سليعمة بيئيان، كالتياكف يف اإلدارة السليعمة أكمنتجات الطباعة، كالتأكد من أف 
 بيئيان ؽبذه النفايات البالستيكية؛

 ةالبالستيكي فيعما يتيلق حبجم النفاياتمتسقة على كضع تياريف كمصطلحات  أيضان  تشجع -19
 ةالبالستيكي النفاياتكميايَت كأساليب متوافقة لرصد كتقييم  الدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري
تكلفة كالتياكف ، ككذلك كضع نظم للرصد فيالة من حيث الالدقيقة كاعبسيعمات البالستيكية البحرية ةالبحري

بديلة  آليةبرامج الرصد اعبارية ذات الصلة كالنظر يف تكنولوجيات  منقدر اإلمكاف  فادةبشأهنا، كاالست
 كتكنولوجيات لالستشيار عن بيد كلعما كاف ذلك فبكنان كمناسبان؛

الزباذ إجراءات للحاجة أنو يف حُت أف البحوث اليت أجريت بالفيل تقدـ أدلة كافية  تؤكد -32
كاعبسيعمات البالستيكية  ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتشأف زيد من البحوث باؼب إلجراءف ىناؾ حاجة إال أ فورية

، دبا يف ذلك اؼبواد الكيعميائية اؼبرتبطة هبا، كخصوصان بشأف اآلثار البيئية كاالجتعماعية، دبا يف ذلك الدقيقة البحرية
، يف صبيع التشظي كالتحلل ميدالتاؼبسارات، كالتدفقات، كاؼبصَت، دبا يف ذلك بشأف على الصحة البشرية، ك 

كذلك احمليطات الساحلية كاؼبفتوحة ك مياه اؼبناطق البحرية كخاصة يف اؼبسطحات اؼبائية كالركاسب من أقساـ 
التأثَتات على مصايد األظباؾ كتربية األحياء اؼبائية كاالقتصاد؛ كربث اغبكومات على صبيع اؼبستويات، كالدكؿ 

 كنها من ععمل ذلك؛األعضاء أف تدعم ىذه البحوث إذا كانت يف كضع يب
ات كاؼبنظعمات األخرل ذات ، بالتياكف الوثيق مع اؽبيئأف هبرم إىل اؼبدير التنفيذم طلبت -31

ؼبكافحة النفايات ذات الصلة اإلقليعمية كدكف اإلقليعمية ك الدكلية اإلدارة ج اسًتاتيجيات كهنُّ لفيالية  ان تقييعمالصلة، 
الدكلية  ، مع األخذ يف االعتبار األطر التنظيعميةالدقيقة البحرية كاعبسيعمات البالستيكيةالبحرية البالستيكية 

كربديد الثغرات احملتعملة كاػبيارات اؼبتاحة للتصدم ؽبا، دبا يف ذلك عن  ذات الصلة اإلقليعمية كدكف اإلقليعميةك 
طريق التياكف كالتنسيق اإلقليعميُت، كأف يقدـ التقييم إىل صبيية البيئة يف دكرهتا القادمة، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة 

 ؽبذا الغرض؛
ن، يب اؼبصلحة اآلخر ، بالتياكف مع الصناعة كأصحاإىل أف تنظم ك/أك تشارؾ الدكؿ تدعو -33

 القعمامة البحرية منعك على الصييد الوطٍت كدكف اإلقليعمي كاإلقليعمي كالدكيل، يف ضبالت التوعية السنوية، 
لتنظيف  األياـ اؼبخصصة كتيزيز، دبا يف ذلك يف اؼبناطق الساحلية كاحمليطات، لدعم سليعمة بيئيان  ها بطريقةتنظيفك 

 ؛اؼبديناجملتعمع اليت يقودىا الشواطئ 
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 ؼبتابية تنفيذ ىذا القرار؛ة إىل توفَت الدعم اؼبايل كغَته اعبهات القادر  تدعو -32
إىل صبيية البيئة يف دكرهتا الثالثة عن التقدـ احملرز يف  إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران  طلبت -31

 تنفيذ ىذا القرار.
 ب المرجانيةااإلدارة المستدامة للشع - 2/12

 ،األمم اؼبتحدة للبيئةيية صبإف 

كانوف األكؿ/ديسعمرب   32اؼبؤرخ  65/152 ىاقرار يف حثت  قد اعبعميية اليامةأف إىل  إذ تشَت
الدكؿ، يف إطار كالياهتا  ‘‘ضباية الشياب اؼبرجانية من أجل سبل الييش كالتنعمية اؼبستدامة’’اؼبينوف ، ك 3212

، يف ضوء ما يتوجب إقبازه من  الوطنية، كاؼبنظعمات الدكلية اؼبختصة، يف إطار اؼبهاـ اؼبنوطة هبا، على أف تقـو
ععمل، بازباذ صبيع اػبطوات اليعملية على اؼبستويات كافة غبعماية الشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم 

عمية اؼبستدامة، دبا يف ذلك ازباذ إجراءات فورية متضافرة على الصيد إيكولوجية من أجل سبل الييش كالتن
الياؼبي كاإلقليعمي كاحمللي للتصدم لتحديات تغَت اؼبناخ، بسبل تشعمل تدابَت التخفيف من حدتو كالتكيف ميو، 

م كمياعبة ما ينجم عنو كعن ربعمض احمليطات من آثار سلبية تضر بالشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظ
 ،إيكولوجية

اؼبستقبل الذم ’’إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة اؼبينونة  كإذ تشَت أيضان 
بأف الشياب اؼبرجانية تيود بفوائد اقتصادية كاجتعماعية كبيئية كبَتة،  كنسلم أيضان ’’، اليت كرد فيها ‘‘نصبو إليو

من الدكؿ الساحلية، كبأف الشياب اؼبرجانية كغابات اؼبنغركؼ تتأثر بشدة كخباصة بالنسبة للدكؿ اعبزرية كغَتىا 
بيوامل من بينها آثار تغَت اؼبناخ كربعمض احمليطات كاإلفراط يف الصيد كاؼبعمارسات الضارة يف ؾباؿ صيد األظباؾ 

لغابات اؼبنغركؼ التياكف الدكيل من أجل اغبفاظ على الشياب اؼبرجانية كالنظم البيئية  كبن نؤيدكالتلوث، ك 
كاالستفادة منها يف اجملاالت االجتعماعية كاالقتصادية كالبيئية كتيسَت التياكف التقٍت كتبادؿ اؼبيلومات 

 ،(19)‘‘طوعان 
، 1996خطة ععمل مؤسبر القعمة الياؼبي لألغذية، اؼبيتعمدة يف ركما يف عاـ  كإذ تضع يف اعتبارىا

عن مبادئ ركما اػبعمسة من أجل أمن غذائي عاؼبي مستداـ، احملددة يف اإلعالف اؼبنبثق عن مؤسبر القعمة  فضالن 
 ،3229الياؼبي اؼبيٍت باألمن الغذائي لياـ 

التقليل من  ، كىواؼبتيلق بالتنوع البيولوجي 12ىدؼ آيتشي رقم  أيضان كإذ تضع يف اعتبارىا 
الضغوط البشرية اؼبتيددة على الشياب اؼبرجانية كغَتىا من النظم اإليكولوجية اؽبشة اؼبتضررة من تغَت اؼبناخ أك 

كإذ  ربعمض احمليطات إىل أدىن حد فبكن، من أجل احملافظة على سالمة ىذه الشياب كالنظم كأدائها لوظائفها،
 ،3215يساكرىا قلق ععميق ليدـ الوفاء دبهلة عاـ 

اؼبينونة  3215الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة لياـ  كإذ تضع يف اعتبارىا
تيًتؼ جبعملة أمور منها أف اليت  11منو الفقرة سيعما  ، كال‘‘3222ربويل عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ’’

ر كربعمض احمليطات كغَت ذلك من آثار تغَت اؼبناخ اليت ارتفاع درجات اغبرارة الياؼبية كارتفاع مستول سطح البح
كالدكؿ اعبزرية الصغَتة  اليديد من أقل البلداف مبوان  هااؼبناطق الساحلية كالبلداف الساحلية اؼبنخفضة، دبا فيتضر ب

 من أىداؼ التنعمية اؼبستدامة، 11مع مراعاة اؽبدؼ النامية، 

                                                      
 .3213سبوز/يوليو  37اؼبؤرخ  66/388اعبعميية اليامة (  النص اؼبتفق عليو يف قرار 19)
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اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار لياـ  ؤكد ؾبددان ي 65/152إىل أف قرار اعبعميية اليامة  تشَتكإذ 
اليت توفر اإلطار القانوين الياـ لألنشطة اؼبضطلع هبا يف احمليطات، كإذ تشدد على طابيها اعبوىرم، كإذ  1983

دد بد من النظر فيها ككل باتباع هنج متكامل متي كال ان،كثيقمًتابطة ترابطان تيي أف مشاكل حيز احمليطات 
 ،التخصصات كالقطاعات

 11بإعالف مانادك اؼبتيلق باحمليطات الذم اعتعمده اؼبؤسبر الياؼبي اؼبيٍت باحمليطات يف  تقركإذ 
، ككذلك اؼبقرر 1995رتا بشأف التنوع البيولوجي البحرم كالساحلي لياـ ا، كبوالية جاك3229أيار/مايو 

 ،ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي 13/32

بربنامج اليعمل الياؼبي غبعماية البيئة البحرية من األنشطة الربية، كبالدعوة اؼبتواصلة إىل  كإذ تيًتؼ
اؼبنبثق عنها، اللذين يوفراف  3212ازباذ إجراء اليت كجهتها اؼببادرة الدكلية للشياب اؼبرجانية كإطار اليعمل لياـ 

بإدارة  ذات الصلةاإلقليعمية األخرل /أك الدكلية ك ياناتالكعن  للنهوض بقضايا احمليطات، فضالن  مفيدان  أساسان 
 ،احمليطات كالتنوع البيولوجي البحرم

 3211إىل القرار الذم ازبذتو اؼببادرة الدكلية للشياب اؼبرجانية يف تشرين األكؿ/أكتوبر  كإذ تشَت
لية، مع التأكيد على الًتابط بُت إىل اجملتعميات احمل بشأف تيزيز هنج متكامل إزاء حفظ الشياب اؼبرجانية استنادان 

 بسبب األنشطة الربية، ضارةالرب كالبحر، الذم يركز على ما تتيرض لو الشياب اؼبرجانية من آثار 

أيار/مايو  16دك الذم اعتعمد يف اؼبؤسبر الياؼبي اؼبيٍت بالشياب اؼبرجانية يف اإىل بياف مان إذ تشَتك 
كف بُت اغبكومات كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، ككذلك مع سائر ، كالذم اعًتؼ بأنبية استعمرار التيا3211

اؼبنظعمات الدكلية كاؼبنظعمات غَت اغبكومية كالقطاع اػباص كاجملتعميات احمللية، من أجل اإلدارة اؼبستدامة 
 ،ةللشياب اؼبرجانية، كبأف بإمكاف البلداف إحراز تقدـ يف ىذا التياكف من خالؿ صبيية األمم اؼبتحدة للبيئ

 ،(32)65/152، كفق ما ىو مبُت يف قرار اعبعميية اليامة بأف اؼباليُت من سكاف اليامل كإذ تسلم
ييتعمدكف على سالمة الشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية من أجل سبل الييش كالتنعمية 

 للعمجتعميات احمللية كيوفر اؼبستدامة ألهنا مصدر رئيسي للغذاء كالدخل كعنصر ييزز البيدين اعبعمايل كالثقايف
 ،الشواطئ كتيريةاغبعماية من اليواصف كموجات تسونامي  أيضان 

بالتياكف كاؼببادرات اإلقليعمية، دبا يف ذلك مبادرة اؼبثلث اؼبرجاين اؼبتيلقة بالشياب اؼبرجانية  كإذ ترحب
التحدم الكارييب، كمشركع اؼبناظر البحرية مبادرة كمصائد األظباؾ كاألمن الغذائي، كربدم ميكركنيزيا، ك 

الشرقية من احمليط اؽبادئ، كشراكة غرب احمليط اؽبندم، كربدم احملافظة على اؼبوارد الطبييية  االستوائيةللعمناطق 
يف غرب أفريقيا، كاؼببادرة اإلقليعمية للعمحافظة على أشجار اؼبنغركؼ كالشياب اؼبرجانية كاستغالؽبا على كبو 

 ،منطقة األمريكتُترشيد يف 

االلتزامات على الصيد الوطٍت كاإلقليعمي أخذ التياكف ك إقامة اؼببادرات ك ازباذ إىل  تدعو -1
لشياب النظم اإليكولوجية لكالدكيل من أجل احملافظة على الشياب اؼبرجانية كإدارهتا بطريقة مستدامة، دبا فيها 

هم يف ربقيق األمن الغذائي كالتغذية من أجل سبل عيش اؼبرجانية للعمياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ اليت تس
 الشيوب؛

                                                      
 .من الديباجة 12الفقرة   (32)
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كربقيق النعمو اؼبستداـ الشامل  إىل إتاحة الفرص االقتصادية اؼبستدامة بيئيان  على اغباجةتشدد  -3
 ؛من الشياب اؼبرجانية من أجل ربسُت سبل عيش اؼبستفيدين يف اجملتعميات احمللية

أنبية الشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا ب اؼبتيلقةت كنقل اؼبيارؼ بأف التيليم كبناء القدرا تسلم -2
من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك النظم اإليكولوجية اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ، كالتهديدات اليت 

مستدامة، ىي أمور تتيرض ؽبا ىذه النظم اإليكولوجية، كالتدابَت اؼبوصى هبا لكفالة ضبايتها كاستخدامها بطريقة 
 بالغة األنبية، كتدعو اغبكومات القادرة على دعم اإلجراءات من ىذا القبيل إىل القياـ بذلك؛

اغبكومات على مواصلة إقامة الشراكات مع قطاع الصناعة، دبا يف ذلك مصائد  تشجع -1
الشراكات بُت القطاعُت الياـ  إقامةعلى األظباؾ كمؤسسات تربية األحياء اؼبائية كالسياحة، كاجملتعمع اؼبدين، ك 

كاػباص من أجل إذكاء الوعي بأنبية الشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك النظم 
التهديدات اليت تتيرض ؽبا ىذه النظم اإليكولوجية، باإليكولوجية اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ، ك 

كفالة ضبايتها كاستخدامها بطريقة مستدامة؛ كتشجع اغبكومات على التياكف على ضباية كالتدابَت اؼبوصى هبا ل
ىذه النظم اإليكولوجية كإدارهتا على كبو مستداـ؛ كتدعو يف ىذا الصدد إىل ازباذ اؼببادرات لتطوير السياحة 

شرم للربامج اؼبتيلقة برنامج السياحة اؼبستدامة التابع إلطار اليعمل الياؼبستدامة، دبا يف ذلك من خالؿ 
 ؛باالستهالؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت

اغبكومات على صياغة كاعتعماد كتنفيذ هنج متكاملة كقائعمة على النظم  تشجع أيضان  -5
اإليكولوجية كشاملة لإلدارة اؼبستدامة للشياب اؼبرجانية كالشياب اؼبرجانية للعمياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ كما 

 ولوجية؛هبا من نظم إيك تصلي

من أىداؼ  12البلداف يف ىذا السياؽ إىل ازباذ إجراءات ذات أكلوية لتحقيق اؽبدؼ  تدعو - 6
 ؛هبا تصلةشي للتنوع البيولوجي اؼبتيلق بالشياب اؼبرجانية كالنظم اإليكولوجية اؼبتآي

يف ذلك  اغبكومات على إيالء األكلوية غبفظ الشياب اؼبرجانية كإدارهتا اؼبستدامة، دباتشجع  - 7
من خالؿ إنشاء مناطق حبرية ؿبعمية كإدارهتا إدارة فيالة، ككذلك من خالؿ النهج القطاعية كاؼبكانية األخرل 

هبدؼ تيزيز دبا يتسق مع القانوف الوطٍت كالدكيل كاستنادان إىل أفضل اؼبيلومات اليلعمية اؼبتاحة، ذات الصلة، 
 عمرار توفَت خدمات النظم اإليكولوجية للشياب اؼبرجانية؛القدرة على الصعمود أماـ تغَت اؼبناخ كتأمُت است

اغبكومات كاعبهات اؼباكبة إىل تقدًن الدعم التقٍت كاؼبايل من أجل حفظ الشياب  دعوت -8
 يف البلداف النامية؛دبا يف ذلك اؼبرجانية كإدارهتا، 

 طريقةبالدكر اغبيوم الذم تؤديو اؼبرأة يف حفظ الشياب اؼبرجانية كاستخدامها ب كإذ تسلم -9
اؼبتيلقة السياسات كتنفيذ مستدامة، كإذ تؤكد ضركرة اؼبشاركة الكاملة للعمرأة على صبيع اؼبستويات يف كضع 

 ؛حبفظ الشياب اؼبرجانية كاستخدامها بصورة مستدامة

من خالؿ  ، على األخصمج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقـوإىل اؼبدير التنفيذم لربنا تطلب -12
كحدة الشياب اؼبرجانية كبالتياكف مع اؼبنظعمات كاؼببادرات الدكلية األخرل ذات الصلة، كيف إطار برنامج اليعمل 

ار إطعن ععمليات التقييم يف  كاؼبوارد اؼبتاحة، باؼبسانبة يف إذكاء الوعي من خالؿ ضبالت التوعية اليامة، فضالن 
نبية اإلدارة اؼبستدامة للشياب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية، دبا يف ذلك أل توقيات البيئة الياؼبية

 لشياب اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة؛اإليكولوجية لنظم ال



53 

، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة كبالتياكف مع اغبكومات ان تطلب أيض -11 إىل اؼبدير التنفيذم أف يقـو
عبهات اؼبينية القادرة على ذلك، بتيزيز بناء القدرات كنقل اؼبيارؼ كتطوير أدكات التخطيط ذات الصلة من كا

هبا من نظم إيكولوجية،  تصلأجل ذبنب اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ كاألنشطة البشرية على الشياب اؼبرجانية كما ي
عدة على تيزيز كإدامة قدرة الشياب اؼبرجانية كالنظم ، فضالن عن اؼبساأك اغبد من تلك اآلثار أك التخفيف منها
 اإليكولوجية ذات الصلة هبا على الصعمود؛

خالؿ كحدة الشياب اؼبرجانية،  من ال سيعما ،إىل اؼبدير التنفيذم أف يقـو تطلب كذلك -13
، اؼبوارد اؼبتاحة، يف حدكد كبالتياكف مع اؼبنظعمات كاؼببادرات الدكلية األخرل ذات الصلة، دبساعدة اغبكومات

كغَتىا من الدكؿ الساحلية النامية، بناء  دبا يف ذلك حكومات الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف مبوان 
 إقليعمية كخطط ععمل يف ىذا الصدد؛ك على طلبها، على كضع كتنفيذ تدابَت كطنية 

، كبالتياكف مع اؼببادرة الدكلية 3218عاـ ، حبلوؿ يدي إىل اؼبدير التنفيذم أف ي كذلك  تطلب -12
لألدكات السياساتية كآليات اغبوكعمة  ربليالن للشياب اؼبرجانية كغَتىا من اؼبنظعمات كاعبهات الشريكة اؼبينية، 

 عماية الشياب اؼبرجانية كإدارهتا اؼبستدامة؛اؼبينية حب الياؼبية كاإلقليعمية

 ،اصلة تطوير اؼبؤشرات ذات الصلة بالشياب اؼبرجانيةمو دعم إىل اؼبدير التنفيذم  تطلب أيضان  -11
التقييعمات اإلقليعمية للشياب اؼبرجانية، كإعداد تقرير عاؼبي عن حالة كاذباىات الشياب اؼبرجانية من خالؿ ك 

اإلقليعمية ، بالتياكف مع اؼببادرات الشبكة الياؼبية لرصد الشياب اؼبرجانية التابية للعمبادرة الدكلية للشياب اؼبرجانية
 ؛القائعمة، آخذان يف اعتباره التقييعمات اإلقليعمية كالياؼبية اعبارية

لبيئة يف دكرهتا األمم اؼبتحدة ل إىل صبيية إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران  كذلكتطلب   -15
 عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار. الثالثة

 من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقراإلدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي  -2/13
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

ربويل عاؼبنا: خطة ’’، 3215أيلوؿ/سبتعمرب  35اؼبؤرخ  72/1إىل قرار اعبعميية اليامة  إذ تشَت
 ،اكغاياهت أىداؼ التنعمية اؼبستدامةك ، ‘‘3222التنعمية اؼبستدامة لياـ 

صبيية األمم  اعتعمدتوالذم  1/12كالقرار  37/8مقرر ؾبلس اإلدارة  من 3قرة إىل الف كإذ تشَت أيضان 
الذم يسلم بأف الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة كضيت ـبتلف النهج كالرؤل كالنعماذج ك اؼبتحدة للبيئة، 

 كاألدكات لتحقيق التنعمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر،
 فإف ألغراض ىذا القراركأنو ، شانقلزاؿ قيد اي ال أس اؼباؿ الطبييي ىو مفهـو ميناهبأف ر  كإذ تقر

 زبضع للوالية الوطنية كالسيادة الوطنية،ك  ـبتلفة أساسيةيم ؽبا ق اؿ الطبييياؼب رأسأصوؿ 
سهم يف تنفيذ خطة التنعمية ترأس اؼباؿ الطبييي سلأف اإلدارة اؼبستدامة  كإذ تضع يف اعتبارىا

 ،3222اؼبستدامة لياـ 
التحليل يف رأس اؼباؿ الطبييي بأنبية إدماج البيانات كاؼبيلومات اؼبتيلقة  أيضان  ىاكإذ تضع يف اعتبار 

إلدارة اؼبستدامة كاستخداـ فيعما ىبص االوطٍت على اؼبستول يف ععمليات التخطيط كصنع القرار ك  االقتصادم
 ىذه اؼبوارد،
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اؼبوارد الطبييية يبكن اػباصة برأس اؼباؿ الطبييي كآليات التقييم كاحملاسبة  حبقيقة أفكإذ ربيط علعما 
 الطبييي كرصد التدىور البيئي، ارأظباؽبلساعد البلداف على تقييم كتقدير القيعمة الكاملة تأف 

كاحتسابو  الطبييي ارأظباؽبل، يف ؾباؿ التقييم الدقيق األعضاءبالتحديات اليت تواجهها الدكؿ  كإذ تقر
  ،كععمليات التخطيط اإلمبائي القوميةيف ربليالهتا االقتصادية، كمراعاتو يف صنع القرار، كاغبسابات 

باالتفاؽ الذم توصلت إليو اللجنة اإلحصائية لألمم اؼبتحدة بشأف نظاـ احملاسبة البيئية  ترحبكإذ 
ع تطبيق حسابات النظم اإليكولوجية اػباصة كاالقتصادية بوصفو ميياران إحصائيان كالقرار الذم ازبذتو بتشجي

 ،بالنظاـ كمواصلة ربسينها
أف كجود اؼبؤسسات اليت تتسم بالكفاءة كتشعمل اعبعميع، كالسياسات كالقوانُت اؼبناسبة،  كإذ تالحظ

حملاسبة البيئية كاالقتصادية، يبكن أف يسهم يف تيزيز اكتنفيذ الصكوؾ الدكلية ذات الصلة، دبا يف ذلك نظاـ 
 ،الطبييي لرأس اؼباؿاإلدارة اؼبستدامة  اغبوكعمة الرشيدة يف

على كبو يكفل ضباية النظم  رأس اؼباؿ الطبيييل االستغالؿ اؼبستداـإىل أف  كإذ تشَت أيضان 
 اؼبسانبةبالتايل ك ألصوؽبا البيئية  إضافة قيعمةالتدىور البيئي يبكن أف يساعد البلداف على من اإليكولوجية كيقلل 

 ،3222يف ربقيق خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
بالنتائج اؼبتيلقة دبناقشات رأس اؼباؿ الطبييي، دبا يف ذلك نتائج الدكرة اػبامسة عشرة  يط علعمان ربكإذ 

إدارة رأس اؼباؿ الطبييي يف أفريقيا من أجل ’’للعمؤسبر الوزارم األفريقي اؼبيٍت بالبيئة، الذم عقد ربت شيار 
رأس اؼباؿ الطبييي لالقتصاد لاؼبؤسبر الدكيل اؼبيٍت بالتقييم كاحملاسبة ك  ؛‘‘اؼبستدامة كالقضاء على الفقرعمية التن

كمؤسبر القعمة من أجل االستدامة يف أفريقيا، الذم عقد يف  منتدل التنعمية األفريقي الثامن؛ك  األخضر يف أفريقيا؛
 ت عقديتأكركبا ككسط آسيا، اليف منطقة  بة الطبيييةللعمحاس اإلقليعميةكحلقة اليعمل  ؛3213غابوركين يف عاـ 

 ،س اؼباؿ الطبييي، ضعمن مسائل أخرلرأ ؿباسبةمع الًتكيز على  3215يف اسطنبوؿ يف عاـ 

 ،تكنولوجيا اؼببتكرة، كتيبئة اؼبوارد اؼبالية، كبناء القدراتكالكالتطوير، أف أنشطة البحث  كإذ تؤكد
 ،الطبييي االبلداف على كبو مستداـ رأظباؽب لكي تدير ىذه أنشطة مهعمةىي اؼبيارؼ بُت البلداف  كتقاسم

، دبا يف ذلك رأس اؼباؿ الطبيييل اإلدارة اؼبستدامةالدكؿ األعضاء إىل ازباذ تدابَت لتيزيز  تدعو -1
 3222كجزء من اؼبسانبة يف تنفيذ خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ   ضباية خدمات النظاـ اإليكولوجي ككظائفو،

 ىداؼ التنعمية اؼبستدامة؛كأ
لتيزيز القدرة  الراميةرأس اؼباؿ الطبييي  إلدارة توازنةاؼبشاملة ك الاؼبتكاملة ك النُّهج أنبية  تدرؾ -3

ف هتدؼ كيتيُت أ على إدارة اؼبوارد الطبييية كتيزيز التنعمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر بطريقة منسقة كفيالة.
 ىذه النهج إىل ما يلي:

 ؽبا،كإضافة قيعمة موارد رأس اؼباؿ الطبييي زيادة الوعي بشأف تقدير  )أ(
 يفرأس اؼباؿ الطبييي كمسانبات اؼبوارد الطبييية لبناء القدرات إلدماج التقييم كاحملاسبة  )ب(

 التخطيط الوطٍت كصنع القرارات من أجل التنعمية اؼبستدامة؛
القطاعُت الياـ كاػباص لدعم بناء القدرات ككضع هنج كتكنولوجيات  بُت الشراكاتتيزيز  )ج(
 رأس اؼباؿ الطبييي؛لالقيعمة إضافة ابتكارية لتيزيز 
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دماج اؼبيلومات كاؼبيارؼ بشأف ربليالت رأس اؼباؿ الطبييي يف إلالدكؿ األعضاء  تدعو -2
االقتصادية ك  تنفيذ نظاـ احملاسبة البيئيةالؿ كالتخطيط اإلمبائي كصنع القرار، ال سيعما من خ الوطنيةاغبسابات 

 كغَته، من أجل ربسُت االستخداـ اؼبستداـ للعموارد الطبييية ألغراض التنعمية اؼبستدامة؛
تيزيز اعبهود اليت يقودىا  أف يواصلإىل اؼبدير التنفيذم، بالشراكة مع الدكؿ األعضاء،  طلبت -1

اػبدمات االستشارية ك ، اؼببادرة اؼبينية بالفقر كالبيئة، جهاتصبلة  منبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، دبا يف ذلك، 
 إىل ما يلي: ترميكالشراكة من أجل اليعمل بشأف االقتصاد األخضر، اليت  ،القتصاد األخضرل

 ؛وكاذباىات تقييم كرصد أكضاع رأس اؼباؿ الطبييي )أ(
يف كضع السياسات  اؼباؿ الطبييياؼبتصلة برأس كاؼبيارؼ النظر يف دمج البيانات كاؼبيلومات  )ب(
 كصنع القرارات؛
االقتصادية، ك  نظاـ احملاسبة البيئية صبلة نظم من بينهاتطبيق ل بناء القدرات يف الدكؿ األعضاء )ج(

 الدكؿ األعضاء مثل إعالف غابوركف؛مبادرات دبا يتسق مع 
أف إىل اؼبدير التنفيذم يف شراكة مع ككاالت األمم اؼبتحدة كالشركاء اآلخرين  أيضان  طلبت -5

 تيزيز ما يلي:لبتوافر اؼبوارد،  لبلداف، بناء على طلبها كرىنان لالدعم  يقدـ
رأس اؼباؿ الطبييي كاحًتاـ الطبيية، كمسانبتها يف التنعمية اؼبستدامة للبلداف كرفاه بالتوعية  )أ(

 سكاهنا؛
 رأس اؼباؿ الطبييي؛ؿباسبة ك ت بناء القدرات من أجل اإلدارة اؼبستدامة للعموارد الطبييية آليا )ب(
رأس اؼباؿ الطبييي، لالشراكات بُت القطاعُت الياـ كاػباص من أجل تيزيز اإلدارة اؼبستدامة  )ج(

 كإضافة القيعمة كاحملاسبة، كعكس مسار التدىور البيئي كفقداف التنوع البيولوجي؛
عن القدرة التقنية على اإلدارة اؼبستدامة  البحث كالتطوير كاالبتكارات التكنولوجية، فضالن  )د(

 لرأس اؼباؿ الطبييي الوطٍت؛
عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار إىل  إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران  تطلب كذلك -6

 .3219صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة يف موعد ال يتجاكز عاـ 
 التجارة غير القانونية في األحياء البرية ومنتجات الحياة البرية -2/14

 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،
 ،غَت اؼبشركع باألحياء الربية باإلذباراؼبتيلق  1/2إىل قرارىا  إذ تشَت

اؼبتيلق بالتصدم  3215سبوز/يوليو  22اؼبؤرخ  69/211بازباذ اعبعميية اليامة القرار  كإذ ترحب
 ؛غَت اؼبشركع باألحياء الربية لإلذبار

على اغباجة إىل تنفيذ أىداؼ التنعمية اؼبستدامة اليت اعتعمدهتا اعبعميية اليامة من أجل  كإذ تشدد
 ربويل عاؼبنا، 

بأنبية دكر اتفاقية التجارة الدكلية بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة باالنقراض  كإذ تسلم
ددة باالنقراض من اغبيوانات كالنباتات الربية األنواع اؼبهيف بوصفها اآللية الرئيسية يف تنظيم التجارة الدكلية 
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كععمل االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات الربية الرامي إىل اؼبدرجة يف تذييالت االتفاقية، 
 دعم التدخالت من أجل التصدم للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كاالذبار هبا،

كف على الصيد الثنائي كاإلقليعمي كالدكيل يشكل أداة أساسية ؼبنع كمكافحة بأف التيا كإذ تسلم أيضان 
استخداـ الصكوؾ بسبل منها األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية، يف  كاستئصاؿ التجارة غَت القانونية كاالذبار
 اؼبتيددة األطراؼ،لهيئات لالقانونية الدكلية كالقرارات ذات الصلة 

ألبياد البيئية كاالقتصادية كاالجتعماعية الضارة للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية ا كإذ تدرؾ سبامان 
 ،3222يف تقويض التقدـ صوب إقباز خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  اعن آثارى كمنتجات اغبياة الربية، فضالن 

 بأف التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كاالذبار هبا يبكنهعما اإلضرار بالصحة اليامة، تقركإذ 
اؼبستداـ يف إقباز خطة  هااستخدامك تجاهتا نألحياء الربية كمحفظ ابالدكر اؽباـ الذم يؤديو  كإذ تسلم

الربية كاالذبار هبا، بسبل منها  ، كيف التصدم للتجارة غَت القانونية يف األحياء3222التنعمية اؼبستدامة لياـ 
تطوير سبل عيش بديلة للعمجتعميات احمللية اؼبتضررة من التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمن آثارىا 

 السلبية،
األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية يف  التجارة غَت القانونية تزايد فبارسة كإذ تالحظ مع القلق

ة اليت ؽبا تأثَت كبَت على البيئة، على أيدم عصابات إجرامية أشكاؿ أخرل من اعبرائم البيئيكاالذبار هبا كارتكاب 
 ،منظعمة عابرة للحدكد

باعتعماد االسًتاتيجية اؼبشًتكة األفريقية بشأف مكافحة التجارة غَت القانونية يف  كإذ ربيط علعمان 
اغبيوانات كالنباتات الربية، كخطة ععمل االرباد األكركيب ؼبكافحة االذبار باألحياء الربية، كااللتزامات األخرل 

م للتحديات اؼبتزايدة ا حىت اآلف الدكؿ األعضاء للتصدلتهكما يًتتب على ذلك من جهود بذذات الصلة، 
 ، للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية

باعبهود اليت تبذؽبا منظومة األمم اؼبتحدة ربت قيادة األمُت الياـ يف ؾباؿ تيزيز  كإذ ترحب
استجابتها التياكنية كاؼبتسقة للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية، كىي جهود تليب 

 ،طلب مواصلة ربسُت تنسيق األنشطة اؼبضطلع هبا
بتقرير اؼبدير التنفيذم عن اآلثار البيئية للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية  كإذ ترحب أيضان 

الذم أعده مكتب األمم اؼبتحدة اؼبيٍت  عن اعبرائم اؼبتيلقة باغبياة الربيةالياؼبي تقرير الك كمنتجات اغبياة الربية، 
 درات كاعبريبة،باؼبخ

زاؿ تمن أف التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ال  كإذ يساكرىا بالغ القلق
ؤثر على طائفة كاسية من اغبيوانات كالنباتات الربية كاؼبائية يف صبيع القارات، على الرغم من اعبهود تك  ةمستعمر 

 ،الياؼبية للتصدم ؽبذه اؼبشكلة
صبيية األمم التزامها بالتنفيذ الكامل كدكف إبطاء لاللتزامات اؼبنصوص عليها يف قرار  تؤكد -1
 ؛69/211كقرار اعبعميية اليامة  1/2اؼبتحدة للبيئة 
الدكؿ األعضاء على ازباذ مزيد من اػبطوات كاإلجراءات اغباظبة على الصييد الوطٍت،  ربث -3

ذلك التياكف مع االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات  كعن طريق التياكف اإلقليعمي كالدكيل، دبا يف
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مع شركاء آخرين من أجل منع كسدِّ سبل اإلمداد كاليبور كالطلب فيعما يتيلق بالتجارة غَت ك  (31)كالنباتات الربية
 :القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية، بسبل منها

اسًتاتيجيات كخطط ععمل مناسبة للتصدم للتجارة غَت القانونية يف كضع كاعتعماد كتنفيذ  )أ(
دبا يتالءـ مع التحديات كالسياقات  ،األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية على الصييدين الوطٍت كاإلقليعمي

 ؛احملددة
 كالتياكف بُتتيزيز نظم إدارة األحياء الربية يف ىذه الدكؿ، دبا يف ذلك تيزيز اؼبؤسسات  )ب(

كتكثيف جهود مكافحة الفساد كغسل األمواؿ من حيث صلتهعما الوزارات كالوكاالت اغبكومية اؼبينية، 
 ؛يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية غَت القانونية كاالذباربالتجارة 

يل قدًن الدعم إىل االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات الربية كصندكؽ الفت )ج(
)مثل خطة اليعمل اؼببادرات اإلقليعمية ككذلك ، األفريقي، من أجل تنفيذ خطة اليعمل اؼبتيلقة بالفيل األفريقي

كالوطنية كاحمللية ( األفريقية اؼبشًتكة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشركع بالنباتات كاغبيوانات الربيةالتابية لالسًتاتيجية 
يف اغبيوانات كالنباتات الربية اؽبادفة إىل دعم تنفيذ خطط اليعمل ذات الصلة ؼبكافحة التجارة غَت القانونية 

 منتجاهتا كاالذبار هبا؛ك 
اؼبساعدة على هتيئة سيبل مييشة مستدامة كبديلة للعمجتعميات احمللية اؼبتضررة من التجارة غَت  (د)

، بوصفها من تامان  الربية كآثارىا، مع إشراؾ اجملتعميات احمللية اؼبتاطبة ؼبوائل اغبياة الربية إشراكان القانونية يف األحياء 
الشركاء الفاعلُت يف حفظ األحياء الربية كاستخدامها اؼبستداـ، دبا ييزز حقوؽ تلك اجملتعميات كقدرهتا على 

 إدارة األحياء الربية كاالستفادة منها؛
احملعمية، االذبار غَت اؼبشركع بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية  اعتبارىل إالدكؿ األعضاء  دعوت -2

)ب( من اتفاقية  3لتشريياهتا الوطنية كاؼبادة  جريبة خطَتة، كفقان  ،اعبعماعات اإلجرامية اؼبنظعمةالذم تشارؾ فيو 
 ؛الوطنيةاغبدكد األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظعمة عرب 

الدكر اؽباـ الذم تقـو بو اؼبنظعمات غَت اغبكومية كاؼبؤسسات األكاديبية كالقطاع ب سلمت -1
 ؛كاالذبار هبا األحياء الربيةالقانوين يف كافحة االذبار غَت أف يتجسد يف ازباذ إجراءات ؼبيبكن  ، كىو دكراػباص

أنواع اغبيوانات كالنباتات ب الدكيلإلذبار مواصلة التياكف مع اتفاقية االتنفيذم إىل اؼبدير  تطلب -5
الربية اؼبهددة باالنقراض، كغَت ذلك من الشركاء يف االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات 

 ، ككيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة من أجل مساعدة الدكؿ األعضاء على تنفيذ التزاماهتا، بسبل منها:ةالربي
باؼبيرفة اليت تدعم اإلجراءات اؼبستنَتة، دبا يف ذلك من خالؿ مواصلة تقييم اآلثار النهوض  )أ(

 ؛البيئية للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية كاالذبار هبا
دعم اعبهود الرامية إىل إذكاء الوعي كتشجيع تغيَت السلوؾ يف أسواؽ االستهالؾ بشأف  )ب(

 ؛ربية كمنتجات اغبياة الربية اؼبتاجر هبا بصورة غَت قانونية، دبا فيها النباتات كاغبيواناتاألحياء ال

                                                      
أنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة باالنقراض، كاؼبنظعمة الدكلية للشرطة بالدكيل إلذبار تضم عضوية االرباد اتفاقية ا ( 31)

 .الياؼبيةاعبنائية، كمكتب األمم اؼبتحدة اؼبيٍت باؼبخدرات كاعبريبة، كالبنك الدكيل، كمنظعمة اعبعمارؾ 
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بشأف  1/2 ىالبيئة للتقرير اؼبطلوب يف قرار األمم اؼبتحدة لتقدًن ربديثات منتظعمة إىل صبيية  )ج(
 ؛األحياء الربيةالتجارة غَت القانونية يف 

لقة بالفيل األفريقي، عن طريق تيبئة اؼبزيد من اؼبسانبات مواصلة دعم أنشطة خطة اليعمل اؼبتي )د(
 يف صندكؽ الفيل األفريقي كالتوعية بدكر الصندكؽ يف تنفيذ خطة اليعمل؛

 بتيسَت، ، مثل برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائيالقياـ، بالتياكف مع اؼبنظعمات األخرل ذات الصلة )ىػ(
يف إدارة اغبياة الربية  ةاحمللي اتإشراؾ اجملتعميب فيعما يتيلقلدكيل على الصييد اارسات الفضلى عمربليل للعمتقدًن 

الستخداـ غَت اؼبستداـ لألحياء شكلة اللتصدم ؼب ، بوصف ذلك هنجان صبيية األمم اؼبتحدة للبيئةلكي تنظر فيو 
 ؛الربية كمنتجات اغبياة الربية كالتجارة غَت القانونية يف ىذه األحياء كاؼبنتجات

اغبكومات الوطنية، بناء على طلبها، من أجل تيسَت  دعمإىل اؼبدير التنفيذم  تطلب أيضان  -6
، بسبل منها بناء القدرات يف ؾباالت األحياء الربيةكضع كتنفيذ قوانُت كطنية تتيلق باالذبار غَت القانوين يف 

 ؛تشعمل ربقيقات اؼبالحقة القانونية
إىل اؼبدير التنفيذم اليعمل مع اؼبنظعمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظعمات الدكلية  تطلب كذلك -7

اعبرائم أحدث اؼبيارؼ بشأف  تأكيد كتوثيقعلى  ، ضعمن كالية برنامج البيئة،غَت اغبكومية األخرل ذات الصلة
كمنتجاهتا كاالذبار هبا، السيعما اليت ؽبا تأثَت خطَت على البيئة، دبا يف ذلك التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية 

عن ذلك إىل صبيية  ، كأف يقدـ تقريران ، كربديد الصالت بُت ىذه اعبرائمما ىبتص باآلثار البيئية ؽبذه التجارة
 قبلة؛لبيئة يف دكرهتا اؼباألمم اؼبتحدة ل
عن التقدـ  إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبيية البيئة يف دكرهتا الثالثة تقريران  كذلك  تطلب -8

 .القرارتنفيذ ىذا احملرز يف 
 حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح -2/15

 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة
يف اعتبارىا أنبية اغبفاظ على البيئة الطبييية يف أكقات النزاع اؼبسلح من أجل األجياؿ  إذ تضع

 اؼبقبلة، كلتوطيد اعبهود الرامية إىل ضباية بيئتنا اؼبشًتكة،
بدكر النظم اإليكولوجية السليعمة كاؼبوارد اليت زبضع لإلدارة اؼبستدامة يف اغبد من خطر  كإذ تسلم

 النزاعات اؼبسلحة،
إزاء األضرار اليت غبقت بالبيئة من جراء استخداـ بيض كسائل اغبرب  تيرب عن بالغ قلقها كإذ

 كأساليبها، ال سيعما أثناء النزاعات اؼبسلحة،
ؾبددان التزامها القوم بالتنفيذ الكامل ألىداؼ التنعمية اؼبستدامة الواردة يف قرار اعبعميية  كإذ تؤكد

 ،“3222ا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ربويل عاؼبن”، كاؼبينوف 72/1اليامة 
، الذم “ضباية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح”اؼبينوف  17/27إىل قرار اعبعميية اليامة  كإذ تشَت

حثت فيو الدكؿ على ازباذ صبيع التدابَت لكفالة االمتثاؿ للقانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة يف أكقات 
يف االنضعماـ إىل االتفاقيات الدكلية ذات الصلة، كحثت الدكؿ على ازباذ اػبطوات النزاع اؼبسلح، كعلى النظر 
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ـى القانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة، كقرار اعبعميية اليامة  ، 56/1الكفيلة بتضعمُت أدلتها اليسكرية أحكا
 ،“كريةاالحتفاؿ باليـو الدكيل ؼبنع استخداـ البيئة يف اغبركب كالصراعات اليس”اؼبينوف 

كقرار  اعبعميية “ نزع السالح الياـ الكامل”، اؼبينوف 52/72بقرار اعبعميية اليامة  كإذ ربيط علعمان 
، الذم يؤكد ؾبددان على أنو كفقان “تقرير األمُت الياـ عن البيئة كاؼبستوطنات البشرية”اؼبينوف  52/313اليامة 

نخرط يف ربديد النزاعات أك منيها أك تسويتها، كالقرار لوالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، ال ينبغي لو أف ي
الذم ييقر باغباجة إىل تيعميم كتنسيق منع نشوب الصراعات ‘‘ اؼبسلحة منع النزاعات’’اؼبينوف  57/227

اؼبسلحة يف منظومة األمم اؼبتحدة، كتطلب إىل صبيع األجهزة كاؼبؤسسات كاؽبيئات ذات الصلة التابية ؽبا أف 
لواليات كل منها، يف كيفية إدراج منظور منع نشوب الصراعات يف أنشطتها على أفضل كبو، حيثعما   تنظر، كفقان 

 كاف ذلك مالئعمان،
على أنبية تنفيذ صبيع الدكؿ األعضاء للقانوف الدكيل الواجبة التطبيق فيعما يتيلق حبعماية  كإذ تشدد

ؼبسؤكليات القانونية اؼبًتتبة على الدكؿ األعضاء، كإذ البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات اؼبسلحة سبشيان مع ا
ترحب يف ىذا الصدد، باعبهود اليت يبذؽبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل بناء القدرات كتوفَت اػبربات 

 عبعميع الدكؿ األعضاء بناء على طلبها،
فيعما  1991األضبر لياـ  باؼببادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدكلية للصليب كإذ ربيط علعمان 

 يتيلق باألدلة اليعملية كالتيليعمات اليسكرية بشأف ضباية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح،
بأنبية اليعمل اؼبتيلق حبعماية البيئة الذم يضطلع بو يف إطار منظومة األمم اؼبتحدة كيف  كإذ تسلم

اؽبيئات الدكلية األخرل، دبا يف ذلك اليعمل الذم يقـو بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف تقدًن اؼبساعدة يف 
 إجراء التقييعمات كبيد النزاعات ؾباؿ زبفيض كزبفيف آثار التدىور البيئي الناجم عن النزاعات اؼبسلحة، كيف

فضالن عن أنشطتو يف االستجابة غباالت األزمات يف صبيع أكباء اليامل، بوسائل تشعمل توفَت اػبربات البيئية 
 الواسية النطاؽ للحكومات الوطنية كالشركاء يف منظومة األمم اؼبتحدة،

 بيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات،بيعمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ ضباية ال ترحبكإذ 
بضركرة التخفيف من األثر البيئي الناجم عن أنشطة اعبعماعات اإلجرامية اليابرة للحدكد  كإذ تيًتؼ

الوطنية كغَتىا من اعبعماعات اإلجرامية اؼبنظعمة، دبا فيها اعبعماعات اؼبسلحة غَت القانونية، فضالن عن االستغالؿ 
الطبييية كالتجارة غَت القانونية فيها يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح، كإذ تالحظ الدكر غَت القانوين للعموارد 

الذم يبكن لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يضطلع بو، يف حدكد كاليتو، من أجل دعم الدكؿ األعضاء يف 
 التصدم ؽبذه التحديات عندما يطلب ذلك منو،

رية يف اجملاؿ ذم الصلة، اليت تقـو هبا عبنة القانوف الدكيل، دبا يف ذلك باليعملية اعبا كإذ ربيط علعمان 
 بشأف ضباية البيئة فيعما يتيلق بالنزاعات اؼبسلحة، 3215تقرير عاـ 

 بأف التنعمية اؼبستدامة كضباية البيئة تسهعماف يف الرفاه البشرم كالتعمتع حبقوؽ اإلنساف، كإذ تسلم
بضركرة زبفيف األضرار احملددة الناصبة عن التدىور البيئي كالتقليل منها إىل أدىن حد  كإذ تسلم أيضان 

 النزاع اؼبسلح كما بيدىا، كىي األضرار اليت تلحق باألشخاص الذين يييشوف يف ظركؼ ىشة، أكضاعفبكن يف 
 كف داخليان كاؼبهاجركف،كالالجئوف كاؼبشرد األصليوفكمنهم األطفاؿ كالشباف كذكك اإلعاقة كاؼبسنوف كالسكاف 

 يف مثل ىذه األكضاع، كفالة ضباية البيئةكذلك  ك 
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باألضرار احملددة الناصبة عن التدىور البيئي بالنسبة للعمرأة كبضركرة تطبيق اؼبنظور  كإذ تسلم كذلك
 اعبنساين فيعما يتيلق بالبيئة كالنزاعات اؼبسلحة،

يع األكقات، كخباصة يف أكقات النزاع اؼبسلح، على األنبية اغباظبة غبعماية البيئة يف صب تؤكد -1
كاألنبية اغباظبة إلصالحها يف فًتة ما بيد انتهاء النزاع، من اآلثار غَت اؼبتيعمدة للنزكح البشرم الناجم عن النزاع 

 اؼبسلح؛
على ضركرة تنفيذ قدر أكرب من التوعية على الصييد الدكيل فيعما يتيلق باألضرار البيئية  تشدد -3

 النزاعات اؼبسلحة كضركرة توفَت اغبعماية الكافية للبيئة عند تأثرىا بالنزاع اؼبسلح؛ أثناء
الدكؿ على ازباذ صبيع التدابَت اؼبناسبة لضعماف االمتثاؿ لاللتزامات الدكلية ذات الصلة  ربث - 2

 دبوجب القانوف اإلنساين الدكيل فيعما يتيلق حبعماية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح؛
عو صبيع الدكؿ األعضاء إىل تطبيق القانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة يف حاالت تد -1

النزاع اؼبسلح، دبا يف ذلك يف تشريياهتا احمللية، حسب االقتضاء ككفقان لاللتزامات الدكلية اليت قبلتها، كإىل النظر 
 اليت مل تنضم إليها بيد؛يف اإلعراب عن موافقتها على االلتزاـ باالتفاقات الدكلية ذات الصلة 

لألدلة اليعملية  الدكؿ األعضاء إىل النظر يف أف تيكس يف تشريياهتا اؼببادئ التوجيهية تدعو -5
 اؼبتيلقة حبعماية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح، اليت كضيتها اللجنة الدكلية للصليب األضبر؛كالتيليعمات اليسكرية 

ىل التياكف على كبو كثيق بشأف منع اآلثار السلبية اليت صبيع الدكؿ األعضاء إ تدعو أيضان  -6
 تلحق بالبيئة من جراء النزاعات اؼبسلحة كالتقليل منها كالتخفيف من حدهتا؛

، بالشراكة مع اغبكومات،  تطلب -7 إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقـو
تعمع اؼبدين كاعبهات اؼبينية األخرل، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة، كاؼبؤسسات اليلعمية، كككاالت األمم اؼبتحدة كاجمل

كدبا يتعمشى مع كالية الربنامج، دبواصلة تقدًن دعم ميزز إىل البلداف اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح كالبلداف اؼبارة بفًتة 
كح البشرم اؼبتصل بالنزاع، ما بيد انتهاء النزاع، دبا يف ذلك تلك اؼبتضررة من اآلثار اليرضية غَت اؼبتيعمدة للنز 

 بناء على طلبها، من أجل إجراء التقييعمات البيئية كالتيايف بيد انتهاء األزمات؛
إىل اؼبدير التنفيذم، باالشًتاؾ مع اؼبدير الياـ ؼبنظعمة األمم اؼبتحدة للًتبية كاليلم  تطلب أيضان  -8

كالثقافة كاغبكومات كاعبهات اؼبينية صاحبة اؼبصلحة، يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة، كدبا يتعمشى مع كالية الربنامج، 
اث الياؼبي الطبييي الواقية يف أراضيها من أف يواصل أيضان تقدًن الدعم اؼبيزز إىل البلداف اليت تتضرر مواقع الًت 

النزاعات اؼبسلحة، دبا يف ذلك تلك اؼبتضررة من اآلثار البيئية الناصبة عن االستغالؿ غَت اؼبشركع للعموارد 
 الطبييية، كذلك بناء على طلب تلك الدكؿ؛

الربامج  صبيع الدكؿ األعضاء أف تواصل، عند االقتضاء، تقدًن الدعم لوضع كتنفيذ تناشد -9
 كاؼبشاريع كالسياسات اإلمبائية الرامية إىل منع آثار النزاعات اؼبسلحة على البيئة الطبييية أك التقليل منها؛

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل التفاعل مع عبنة القانوف الدكيل، بوسائل منها توفَت  تطلب -12
 ؼبتيلق حبعماية البيئة يف حاالت النزاع اؼبسلح؛اؼبيلومات ذات الصلة للجنة بناء على طلبها كلدعم ععملها ا

إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة، يف أقرب كقت  تطلب أيضان  -11
فبكن، على أف ال يتجاكز الدكرة الرابية، تقريران عن التقدـ الذم أقبزه برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تنفيذ ىذا 

 القرار.
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 الرفاهتحقيق عميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ت -2/16
 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة

على أف اتفاقية التنوع البيولوجي ربدد األىداؼ اليت اتفق عليها اجملتعمع الدكيل من  إذ تؤكد ؾبددان 
اشئة عن أجل حفظ التنوع البيولوجي، كاالستخداـ اؼبستداـ ليناصره كالتقاسم اليادؿ كاؼبنصف للعمنافع الن

 ،استخداـ اؼبوارد اعبينية

شي تكأىداؼ آي 3232-3211فًتة على أف اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي لل كإذ تشدد
، وبظى فيها التنوع البيولوجي بالتقدير كييسيى 3252 كضيت لياـاؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي تتواصل يف رؤية 

إىل حفظو كإصالحو كاستخدامو حبكعمة، على كبو يصوف خدمات النظاـ اإليكولوجي، كييعمل على استدامة  
 ،ع الشيوبـ اؼبنافع األساسية عبعميكوكب سليم كيقد

 ،على ضركرة تيزيز أكجو التآزر بُت االتفاقات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كإذ تؤكد ؾبددان 

اغبفظ كاالستخداـ تيزيز لتشعمل أىدافان كغايات  3222أف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  ؤكدكإذ ت
النعمو ك  ،بالرفاه االجتعماعي من أجل النهوض لتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية ذات األكلويةاؼبستداـ ل

 ،هج اؼبتكاملةاالقتصادم كضباية البيئة عن طريق تطبيق الني 

أنبية اعتعماد كتنفيذ السياسات كاؼببادئ التوجيهية الرامية إىل إدماج التنوع البيولوجي  أيضان  ؤكدكإذ ت
اتيجية للتنوع البيولوجي كاستخدامو على كبو مستداـ يف صبيع القطاعات ذات الصلة لضعماف تنفيذ اػبطة االسًت 

 3222شي اؼبتيلقة بالتنوع البيولوجي، كخطة التنعمية اؼبستدامة لياـ تكأىداؼ آي 3232-3211للفًتة 
 ،كأىداؼ التنعمية اؼبستدامة

أف االجتعماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي، كاالجتعماع  تالحظ -1
 ،األحيائيةالسالمة شأف ب كارتاخينابركتوكوؿ  يف  ألطراؼييد دبثابة اجتعماع لؼبؤسبر األطراؼ الذم  الثامن

بركتوكوؿ ناغويا بشأف اغبصوؿ على اؼبوارد  ؼبؤسبر األطراؼ الذم ييد دبثابة اجتعماع لألطراؼ يف كاالجتعماع الثاين
اؼبكسيك، يف الفًتة من  ستيقد يف كانكوف، ،اعبينية كالتقاسم اليادؿ كاؼبنصف للعمنافع الناشئة عن استخدامها

 ؛“الرفاه ربقيق تيعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل” عنواف، ربت 3216كانوف األكؿ/ديسعمرب   17إىل  1

أف االجتعماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي يبثل فرصة  على تشدد -3
ربامج كااللتزامات اؼبيتعمدة يف إطار تلك الصكوؾ الدكلية مع من أجل اؼبواءمة، عند االقتضاء، للخطط كال

، هبدؼ تنشيط الدعم السياسي للجهود اؼببذكلة 3222اؼببادئ كالنػيهيج اؼببينة يف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 ارة اؼبستدامة للعموارد الطبييية؛على صبيع اؼبستويات من أجل ربقيق اإلد

يبثل هنجان  3222أف إدماج السياسات الواردة يف خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ  على تؤكد -2
مالئعمان لتيزيز حفظ التنوع البيولوجي كاستخدامو اؼبستداـ يف ـبتلف القطاعات، دبا يف ذلك الزراعة، كاغبراجة، 

مع األمن الغذائي، كالنعمو كالسياحة، كغَتىا من اجملاالت، اليت تكوف مًتابطة، يف صبلة أمور،  ،كمصائد األظباؾ
االقتصادم، كالصحة البشرية، كربسُت الظركؼ اؼبييشية كالتعمتع ببيئة سليعمة؛ كتدعو الدكؿ األعضاء إىل تيزيز 
النهج اؼبتكامل يف سياساهتا الوطنية، مع مراعاة اختالؼ الظركؼ كالقدرات كمستويات التنعمية على الصيد 

 ؛الوطنية
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ا غبكومة اؼبكسيك بوصفها البلد اؼبضيف لالجتعماع الثالث عشر كدععمه عن امتناهناتيرب  -1
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي، كتدعو صبيع األطراؼ اجملتعمية إىل اؼبشاركة على كبو بٌناء من أجل 

 التوصل إىل اتفاقات من شأهنا أف تسهم يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
بين فيما تيسير التعاون والتآزر  على صعيدالمتحدة للبيئة تعزيز أعمال برنامج األمم  -2/17

 ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجييالتفاق
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة

ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بطريقة متوائعمة يبالفوائد اليت تًتتب على تنفيذ االتفاق إذ تسلم
وفر اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة كفياليتها، كىو تنفيذ تي كمتسقة، دبا ييزز تنفيذىا ككفاءهتا 

 ،لو شامالن  شي للتنوع البيولوجي إطاران تأىداؼ آيك  3211-3232
اؼبتيلق بإدارة شؤكف البيئة الدكلية، الذم اعتيعمد يف الدكرة  13/2 - إ.إىل اؼبقرر د كإذ تشَت

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كالذم يسلم بأنبية تيزيز أكجو التآزر بُت االستثنائية الثانية عشرة جمللس إدارة 
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، دكف اؼبساس باألىداؼ احملددة اػباصة هبا، كيسلم بالواليات اؼبنوطة 

ات ييالية االتفاقبكل منها، كيدعو اؼبدير التنفيذم أف يضطلع، حسب االقتضاء، باؼبزيد من األنشطة لتحسُت ف
يف  ذات الصلةكربسُت التياكف بينها، مع مراعاة استقاللية مؤسبرات األطراؼ  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

 ،سلطاهتا يف ازباذ قراراهتا
أكجو التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، يف سياؽ  لتيزيزاؼبتاحة بالفرص كإذ تسلم 
سيعما أىداؼ التنعمية اؼبستدامة كغاياهتا ذات الصلة  ، كال3222لتنعمية اؼبستدامة لياـ تنفيذ جدكؿ أععماؿ ا

 ،بالتنوع البيولوجي
رة لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع على أنبية االعًتاؼ باألنشطة السابقة كاغبالية كاؼبقرَّ  كإذ تشدد

كربديد كمياعبة الفرص الساكبة كاالستفادة من ىذه األنشطة البيولوجي كغَتىا من اعبهات الفاعلة ذات الصلة 
 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، لبناء أكجو التآزر كزيادة االتساؽ يف تنفيذ ىذه االتفاقيات

بضركرة قياـ صبيع اعبهات الفاعلة، دبا فيها اغبكومات كىيئات األمم اؼبتحدة كىيئات  كإذ تسلم
بالتنوع البيولوجي كأماناهتا، كالوكاالت الدكلية كالوطنية األخرل، كسائر أصحاب ات ذات الصلة يإدارة االتفاق

اؼبصلحة اؼبينيُت، دبواصلة تيزيز كتنفيذ اعبهود اؼبتضافرة كاتباع النهج الرامية إىل تيزيز التياكف كالتآزر بُت 
 ،ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجيياالتفاق

اؼبستقبل ’’اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة، اؼبينونة  من الوثيقة 89إىل الفقرة  كإذ تشَت
لتيزيز أكجو التآزر بُت االتفاقيات الثالث يف ؾبعموعة اؼبواد  اليت تنوه باليعمل اؼبضطلع بو فيالن ‘‘ الذم نصبو إليو

على النظر يف ازباذ مزيد  ذات الصلة بالتنوع البيولوجيات ياالتفاق يف طراؼاألالكيعميائية كالنفايات، كتشجع 
من التدابَت، يف إطار ىذه اجملعموعة كغَتىا من اجملعموعات، حسب االقتضاء، لتيزيز اتساؽ السياسات على 
صبيع اؼبستويات يف ىذا اجملاؿ كزيادة الكفاءة كاغبد من التداخل كاالزدكاجية غَت الضركريُت كزيادة التنسيق 

 بالتنوع البيولوجي،ذات الصلة ات ياالتفاق بُتكالتياكف 
 قضيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي اليت تيبالقرارات اليت ازبذهتا ىيئات إدارة االتفاق كإذ ترحب

 ،اتياالتفاقىذه تيزيز التياكف كالتآزر فيعما بُت ب
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بنتائج اؼبشركع الذم يقوده برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف ربسُت فيالية االتفاقيات  ترحب -1
سيعما كثيقة  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كالتياكف فيعما بينها كاستكشاؼ الفرص اؼبتاحة لزيادة التآزر، كال

 ؛لتنوع البيولوجياؼبيلومات اؼبتيلقة بوضع خيارات تيزيز التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة با
، لقة اليعمل اؼبينية بأكجو التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجيحب ترحب كذلك -3

كتطلب إىل اؼبدير  ،3216يف جنيف يف شباط/فرباير  كاليت عقدت اليت استضافتها اتفاقية التنوع البيولوجي
 نتائج ىذا اؼبشركع؛ ذات الصلة بالتنوع البيولوجيينقل إىل مؤسبرات األطراؼ يف االتفاقيات التنفيذم أف 
إىل اؼبدير التنفيذم أف ييعمل، يف سبيل تيزيز أكجو التآزر، على تقاسم اؼبيلومات  تطلب -2

كالسيي إىل اؼبواءمة بُت برنامج ععمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبقررات كالقرارات الصادرة عن مؤسبرات 
مؤسبرات األطراؼ ذات الصلة إىل مراعاة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كتدعو اقيات األطراؼ ذات الصلة لالتف

 برنامج ععمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أثناء مداكالهتا؛
-3211ػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة ا تيزيزإىل اؼبدير التنفيذم  كذلك  تطلب -1

للتنوع البيولوجي، كاإلعالف عن أنبية االسًتاتيجيات كخطط اليعمل الوطنية للتنوع  شيتكأىداؼ آي 3232
ات ذات الصلة بالتنوع يعلى صبيع اؼبستويات، باعتبارىا أدكات لتحقيق التنفيذ اؼبتسق كالفياؿ لالتفاق البيولوجي

ة يف القطاعات كالسياسات التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي من خالؿ دمجالبيولوجي، دبا يف ذلك 
 ذات الصلة؛ 
ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، يإىل اؼبدير التنفيذم التياكف مع أمانات االتفاق تطلب أيضان  -5

كمع اؼبنرب اغبكومي الدكيل لليلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، من أجل 
كتيزيز تقاسم اؼبيلومات بُت االتفاقيات ذات انات كاؼبيلومات كاؼبيارؼ كاألدكات، لبيتيسَت التشغيل اؼبتبادؿ ل

اؼبنرب اغبكومي الدكيل لليلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم الصلة بالتنوع البيولوجي، ك 
 ، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛اإليكولوجية

إجراءات متسقة على نطاؽ اؼبنظومة بشأف بناء  ييززإىل اؼبدير التنفيذم أف  تطلب أيضان  -6
عن طريقة صبلة أشياء ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، يالقدرات من أجل تيسَت التنفيذ اؼبتسق كالفياؿ لالتفاق

اتفاقيات التنوع البيولوجي، من بينها التياكف داخل فريق إدارة البيئة، كبالتياكف مع أعضاء فريق االتصاؿ اؼبيٍت ب
سيعما من خالؿ االسًتاتيجيات كخطط اليعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، دبا يف ذلك عن  الحسب االقتضاء، 

طريق اؼبكاتب اإلقليعمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كربط ذلك اليعمل الذم يقـو بو برنامج األمم اؼبتحدة 
 للعمسانبة يف إطار األمم اؼبتحدة للعمساعدة اإلمبائية؛ لألمم اؼبتحدة، سييان للبيئة مع ععمل األفرقة القطرية 

إىل اؼبدير التنفيذم أف ييسر التياكف بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع  تطلب كذلك -7
البيولوجي كىيئات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة من أجل متابية كاستيراض ععملية األىداؼ كالغايات ذات 

اؼبيٍت  ة بالتنوع البيولوجي ضعمن أىداؼ التنعمية اؼبستدامة، من جانب اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستولالصل
 بالتنعمية اؼبستدامة؛

كىيئات األمم اؼبتحدة األخرل ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي يىيئات إدارة االتفاق تدعو -8
، ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجيةاؼبنرب اغبكومي الدكيل لليلـو كالسياسات يف ك ذات الصلة 

إىل النظر يف نتائج اؼبشركع  تدعوىاإىل مواصلة تيزيز التياكف فيعما بينها كتيزيز أكجو التآزر فيعما بينها، كعما 
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 اؼبتيلق بتحسُت فيالية االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كالتياكف فيعما بينها كاستكشاؼ فرص اؼبزيد من
 أكجو التآزر؛

، بالتياكف الوثيق مع صبيع أف ينظراتفاقية التنوع البيولوجي إىل  األطراؼ يفمؤسبر  تدعو -9
لألمم  ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كاؼبنظعمات األخرل ذات الصلة، مثل منظعمة األغذية كالزراعةياالتفاق
االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي اػبطة كضع إطار اسًتاتيجي ؼبتابية يف كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي،  اؼبتحدة
دبا يف ذلك اليعمل الذم دعم تلك اليعملية،  إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتدعو، 3232-3211للفًتة 

 تضطلع بو اؽبيئة الفرعية للتنفيذ يف ىذا الصدد؛
اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا اليادية اؼبقبلة  إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبيية األممتطلب  -12

عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار كعن اؼبسانبات األخرل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تنفيذ اػبطة  تقريران 
 .3232-3211االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 

برنامج األمم المتحدة للبيئة والتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يقدم  العالقة بين -2/18
 لها خدمات األمانة

 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،
، ككذلك قرارىا 37/12ك 13/2-اكد. 13/1- إ كد. 36/9إىل مقررات ؾبلس اإلدارة  إذ تشَت

عن اليالقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات  ، الذم طيلب فيو إىل اؼبدير التنفيذم إعداد تقارير1/13
 ،البيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت يوفر ؽبا الربنامج خدمات األمانة

االتفاقات البيئية اؼبتيددة كل اتفاؽ من أنو بالنظر إىل أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ك ب تقركإذ 
فإف من اؼبفيد ، كىيئات لصنع القرارات كإجراءات خاصة هبا، قانونيان  األطراؼ لديها ىياكل إدارية مستقلة

للحكومات أف تتأكد من أف ععمليات صنع سياساهتا اؼبتيلقة بقرارات صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة كمقررات  
 ؛داععمة لبيضها البيضذات الصلة، ككذلك تنفيذ ىذه القرارات كاؼبقررات، االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ 

أف ىناؾ أحكاـ ؿبددة كاردة يف كل اتفاؽ من االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ تنص  إذ تالحظك 
على اؼبهاـ الرئيسية كالصالحيات كاؼبسؤكليات اؼبسندة إىل اؽبيئات اإلدارية كاألمانات ذات الصلة من أجل تنفيذ 

 ،االتفاقات
تطلب إىل اؼبدير  أفاالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ و عندما تقرر ىيئات إدارة أن كإذ تالحظ أيضان 

خاضيةن  البيئية اؼبتيددة األطراؼات أمانات االتفاق ا تقبل أف تصبحأف يوفر خدمات األمانة ؽبا فإهنالتنفيذم 
األمم للنظاـ اإلدارم كاؼبايل كالقواعد اإلدارية كاؼبالية لألمم اؼبتحدة على النحو الذم تنطبق بو على برنامج 

 ،اؼبتحدة للبيئة ككفق ما تنص عليو القواعد اؼبالية لالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ
 األطراؼ أنو عند تكليف اؼبدير التنفيذم بتوفَت خدمات األمانة التفاؽ بيئي متيددتشَت إىل كإذ 

ترتيبات  ازباذتحدة للبيئة على أيضان اغبصوؿ على موافقة ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼب يطلب اؼبدير التنفيذم فإف
مالئعمة لالضطالع دبهاـ األمانة كإنشاء أك سبديد الصناديق االستئعمانية لتلك االتفاقات البيئية اؼبتيددة 

 ،األطراؼ
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ليديد مع التقدير أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يوفر حاليان أك سيوفر خدمات األمانة ل كإذ تالحظ
االتفاقات البيئية ’’ يشار إليها فيعما بيد بػػػػك اؼبتيددة األطراؼ اؼبدرجة يف مرفق ىذا القرار )التفاقات البيئية من ا

 ،‘‘(برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اليت يديرىااؼبتيددة األطراؼ 
، الذم يشَت إىل أف االتفاقيات اليت يضطلع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 1/16 اقرارىتشَت إىل كإذ 

هبب أف تستند إىل مبدأ اسًتداد التكاليف عندما يتيلق األمر بالتكاليف اإلدارية، دبا  لصاغبها مانةبوظائف األ
 يتعماشى مع النظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لألمم اؼبتحدة،

تقرير اؼبدير التنفيذم عن اليالقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية  تالحظكإذ 
كأععماؿ فرقة اليعمل، الذم يستند إىل التياكف الوثيق بُت االتفاقات  )33(الربنامج اليت يديرىااؼبتيددة األطراؼ 

 ،رنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف إعداد توصياهتابرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كب اليت يديرىاالبيئية اؼبتيددة األطراؼ 
باػبطوات اليت ازبذىا اؼبدير التنفيذم لزيادة فيالية الًتتيبات اإلدارية كتقدًن اػبدمات،  رحبت

كالتياضد بُت برامج اليعمل بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت يقدـ ؽبا 
 األمانة، دبا يف ذلك ازباذ خطوات لتنفيذ توصيات فريق اليعمل،خدمات 

 ألف
 اإلطار المؤسسي والمساءلة

، بالتشاكر مع أمانات االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ ضعأف ي إىل اؼبدير التنفيذم طلبت -1
مشركع مبوذج مرف ػبيارات تقدًن خدمات األمانة يف شكل مناسب، ا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، اليت يديرى

التفاقات لمثل مذكرة تفاىم بُت اؼبدير التنفيذم كمؤسبرات األطراؼ أك اؽبيئات اإلدارية األخرل ذات الصلة 
 نظر فيو؛كي تالبيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت يديرىا الربنامج، ل

إرساء ععمليات تفويض السلطة إىل رؤساء  عند، على أف وبافظ اؼبدير التنفيذم شجعت -3
 يف ذلك أمانات االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ، على اؼبركنة الالزمة على أساس كل حالة على حدة، دبا

 عكس حجم أمانات االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ؛
 باء

 اإلطار اإلداري والمالي
التفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اىيئات إدارة  تدعو -2

 لتنفيذ اليعملي ؼبذكرات التفاىمل واجهها نتيجةن تإدارية أك مالية ربديات أم على طلع اؼبدير التنفيذم تأف إىل 
 ؛اػباصة هبا

ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة  أيضان  دعوت -1
 ؛فيها كإدارة اؼبوارد البشرية تهايزانياؼبعمارسات اعبيدة فيعما يتيلق دبفيعما بينها أف تتقاسم للبيئة إىل 

مج على التربعات تنازؿ عن تكاليف دعم الرباي أفإىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  طلبت -5
من تكاليف دعم الربامج  ُتاؼبوظفُت اإلداريُت اؼبعمولمن جانب شاركة اؼبلتكاليف اؼبشاركة عندما يتم ترتيب 

 على اؼبيزانية التشغيلية؛

                                                      
(33)  UNEP/E.A.2/11. 
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يئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ ؽبميلومات إىل اؼبدير التنفيذم أف ييد تطلب  -6
 التشغيلية؛ ااحملاسبية الدكلية للقطاع الياـ على ميزانياهتاؼبيايَت تطبيق آثار  عن

 جيم
 التعاضد بين برامج العمل

ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتيددة  بناءن على دعوة من، أف ييزز طلب إىل اؼبدير التنفيذمت -7
بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، برامج اليعمل اؼبتداععمة

كتوفَت ميلومات علعمية ذات  3222كاالتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ يف إطار خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 
 ؛اصلة بيعمله

 دال
 الخطوات المقبلة

ىذه اؼبسائل بطريقة مفتوحة  على صييدإىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل جهوده  طلبت -8
 ربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.التابية لعن التقدـ احملرز إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة  ان تقرير  يقدـكأف كشفافة، 
 المرفق

قائمة بالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حاليًا 
 يد التطبيقخدمات األمانة أو التي توجد فيما يخصها مقررات في ىذا الشأن ق

 التفاقات التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حالياً خدمات األمانة
 اتفاقية االذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبيٌرضة لالنقراض -1
 اتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة كاالتفاقات اؼبرتبطة هبا -3
 كبركتوكوالهتا البيولوجياتفاقية التنوع  -2
 التابع ؽبا اتفاقية فيينا غبعماية طبقة األكزكف، كبركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنًفدة لطبقة األكزكف -1
 اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكدالنفايات  قلالتحكم يف نشأف اتفاقية بازؿ ب -5
إىل أفريقيا كمراقبة حركتها عرب اغبدكد كإدارهتا ضعمن اتفاقية باماكو بشأف حظر استَتاد النفايات اػبطرة  -6

 أفريقيا
اتفاقية ركترداـ اؼبتيلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيعميائية كمبيدات آفات ميينة  -7

 خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية
 اتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات اليضوية الثابتة -8
 كبركتوكوالهتا اية البيئة البحرية كاؼبناطق الساحلية للبحر األبيض اؼبتوسط )اتفاقية برشلونة(اتفاقية ضب -9

 كبركتوكوالهتا اتفاقية ضباية كتنعمية البيئة البحرية ؼبنطقة البحر الكارييب الكربل )اتفاقية كارتاخينا( -12
 كبركتوكوالهتاحمليط اؽبندم )اتفاقية نَتكيب( اتفاقية ضباية كإدارة كتطوير البيئة البحرية كالساحلية لغرب ا -11
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)اتفاقية أبيدجاف(  اتفاقية التياكف يف ضباية كتنعمية البيئة البحرية كالساحلية ؼبنطقة غرب ككسط أفريقيا -13
 كبركتوكوالهتا

 االتفاقية االطارية بشأف ضباية منطقة الكاربات كتنعميتها اؼبستدامة -12
التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حاليًا خدمات األمانة المؤقتة ووافقت جمعية األمم  التفاقات

 المتحدة للبيئة على أن توفر لها خدمات األمانة الدائمة
              االتفاقية اإلطارية غبعماية البيئة البحرية لبحر قزكين )اتفاقية طهراف(  -11

 التي تنص على أن يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة خدمات األمانة عند بدء نفاذىا التفاقات
 اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق -15
استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضو دوريًا )برنامج  -2/19

 مونتيفيديو الرابع(
 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة

، الذم اعتعمده ؾبلس اإلدارة يف القانوف البيئي كاستيراضو دكريان  لوضعإىل الربنامج الرابع  تشَتإذ 
)أكالن( بوصفو اسًتاتيجية شاملة جملتعمع القانوف الدكيل كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل  35/11مقرره 

، كاستيراض منتصف اؼبدة اؼبنصوص 3212صياغة األنشطة يف ؾباؿ القانوف البيئي لليقد الذم يبدأ يف عاـ 
 ،اؼبقررعليو يف ذلك 

من  الصادر عن ؾبلس اإلدارة بشأف تيزيز اليدالة كاغبوكعمة كالقانوف 37/9إىل اؼبقرر  يضان كإذ تشَت أ
اؼببادئ التوجيهية بشأف كضع اؼبتيلق بألف  11/5-ا، كإىل مقرر ؾبلس اإلدارة د.أجل ربقيق االستدامة البيئية

، كإىل وؿ إىل اليدالة يف القضايا البيئيةالتشرييات الوطنية اؼبتيلقة باغبصوؿ على اؼبيلومات كاؼبشاركة اليامة كالوص
 من إعالف ريو بشأف البيئة كالتنعمية، 12اؼبتيلق بتنفيذ اؼببدأ  1/12قرار صبيية البيئة 

اليعمل اؼبضطلع بو من جانب اجتعماع كبار اؼبسؤكلُت اغبكوميُت اػبرباء يف  كإذ تالحظ مع التقدير
يف يقود دكرم، اؼبالنامج الرابع لتطوير القانوف البيئي كاستيراضو القانوف البيئي بشأف استيراض منتصف اؼبدة للرب 

بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ، كاؼببادرة اؼبشًتكة 3215أيلوؿ/سبتعمرب  11إىل  7ة من مونتفيديو يف الفًت 
اليت تبذؽبا  هودسياؽ اعبيف للتدريب كالبحث، اؼبتخذة كميهد األمم اؼبتحدة  ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي

، ‘‘ريو إعالفمن  12اؼببدأ  إععماؿ’’اؼبينوف دليل الكضع ، كمنها 12تيزيز تنفيذ اؼببدأ  اؼبنظعمات من أجل ىذه
 ،اؼببذكلة يف ىذا الصدداألخرل عن اعبهود  فضالن 

، باإلضافة إىل بأف مواصلة تنفيذ الربنامج الرابع لتطوير القانوف البيئي كاستيراضو دكريان  كإذ تسلم
سيعما خطة  مياعبة اؼبسائل اؼبستجدة، ينبغي أف يتم يف ظل التطورات األخَتة للنهوض بالتنعمية اؼبستدامة، كال

تطور القانوف البيئي الدكيل، كيشعمل ذلك االتفاقات البيئية اؼبتيددة  كاستعمرار 3222التنعمية اؼبستدامة لياـ 
مم اؼبتحدة ررات ذات الصلة الصادرة عن صبيية األعن القرارات كاؼبق ، فضالن 3212عاـ  منذ اؼبربمة األطراؼ

 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، للبيئة كؾبلس إدارة
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اليت تضطلع هبا اغبكومات كاػبرباء  - األنشطة اؼبنفذة يف ؾباؿ القانوف البيئي ى ضركرةعل كإذ تشدد
من أجل  -للبيئة  امج األمم اؼبتحدةالقانونيوف كاألكاديبيوف كمنظعمات األمم اؼبتحدة اؼبينية، دبا يف ذلك برن

 ،ىداؼ التنعمية اؼبستدامة كغاياهتااؼبسانبة يف ربقيق أ
 (32)،يف تقرير اؼبدير التنفيذم نظرىاكبيد 

الدكؿ األعضاء إىل تييُت جهات اتصاؿ كطنية لتبادؿ اؼبيلومات كبناء القدرات من  تدعو -1
أجل اليعمل اؼبشًتؾ مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتوفَت التوجيو لو يف تيزيز تطبيق برنامج تطوير القانوف البيئي 

 كاستيراضو دكريان، كلرصد كتقييم تنفيذ ذلك الربنامج؛
 1التنفيذم، بالتنسيق الوثيق مع جهات االتصاؿ الوطنية اؼبيينة يف الفقرة إىل اؼبدير  تطلب -3
 بتوافر اؼبوارد، ما يلي: أعاله، كرىنان 

اإلجراءات ذات األكلوية فيعما يتيلق بالقانوف البيئي خالؿ الفًتة اؼبتبقية من الربنامج  أف وبدد )أ(
عم تنفيذ البيد البيئي من خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ الرابع لتطوير القانوف البيئي كاستيراضو دكريان، هبدؼ د

، دبا يتسق مع األىداؼ البيئية، كالفوائد اؼبًتتبة على الصحة اليامة، مثل تلك اؼبتيلقة بنوعية اؽبواء، كاليت 3222
التوصيات  مت ربديدىا يف قرارات صبيية األمم اؼبتحدة كقرارات كمقررات ؾبلس اإلدارة الصادرة مؤخران، مع مراعاة

ذات الصلة الصادرة عن اجتعماع كبار اؼبسؤكلُت اغبكوميُت اػبرباء يف القانوف البيئي بشأف استيراض منتصف 
 اؼبدة للربنامج الرابع لتطوير القانوف البيئي كاستيراضو دكريان؛

اليت التوجيهات للدكؿ األعضاء من أجل إنشاء األطر التشرييية كأطر التنفيذ كاإلنفاذ  أف يضع )ب(
بشأف تيزيز اليدالة كاغبوكعمة كالقانوف من أجل  37/9تتسم بالفيالية، على كبو يتسق مع مقرر ؾبلس اإلدارة 

من إعالف ريو بشأف البيئة  12تنفيذ اؼببدأ اؼبتيلق ب 1/12األمم اؼبتحدة للبيئة صبيية قرار ك ، االستدامة البيئية
 ؛، حسب االقتضاءكالتنعمية

تقييعمان لتنفيذ كفيالية كأثر الربنامج الرابع لتطوير القانوف البيئي كاستيراضو دكريان، ‘ 1’أف ييد  )ج(
مقًتحات بشأف اليعمل الذم يقـو بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ القانوف البيئي لفًتة ؿبددة تبدأ ‘ 3’ك

الربنامج الرابع لتطوير القانوف البيئي لجهات الفاعلة اؼبينية اليت تقـو بتنفيذ لرصة أف يتيح ف؛ ك 3232يف عاـ 
لكي تقدـ تيليقاهتا بشأف  كاستيراضو دكريان، دبا يف ذلك اجملعموعات الرئيسية كاعبهات اؼبينية صاحبة اؼبصلحة،

صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة يف  لكي تنظر فيها التقييم كاؼبقًتحات كأف يقدـ التقييم كاؼبقًتحات اؼبذكورة آنفان،
 . 3219ليت تيقد قبل هناية عاـ ادكرهتا 

وبرنامج العمل  2221-2218الستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة  -2/22
 2219-2218والميزانية المقترحان للفترة 
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

كبرنامج اليعمل  (31)3231-3218يف االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل اؼبقًتحة للفًتة  كقد نظرت
(35)،3219-3218كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت 

 

                                                      
(32)  UNEP/EA.2/13. 

(31)  UNEP/EA.2/15. 
(35)  UNEP/EA.2/16. 
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كعلى برنامج اليعمل كاؼبيزانية  3231-3218على االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل للفًتة  توافق -1
 ؛3219-3218لفًتة السنتُت 

مليوف دكالر من دكالرات  371على رصد اعتعمادات لصندكؽ البيئة مقدراىا  توافق أيضان  -3
غراض مليوف دكالر لتغطية تكاليف الوظائف لفًتة السنتُت لأل 133الواليات اؼبتحدة، ىبصص منها مبلغ أقصاه 

 اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:
 2219-2218برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيتو لفترة السنتين 

 دكالرات الواليات اؼبتحدة( )بآالؼ
 1 722 أجهزة تقرير السياسات -ألف
 7 822 التوجيو التنفيذم كاإلدارة -باء

  برنامج اليعمل -جيم

 23 222 تغَت اؼبناخ - 1

 31 522 اؼبركنة للكوارث كالنزاعات - 3

 11 822 النظم اإليكولوجية الصحية كاؼبنتجة - 2

 26 222 اغبوكعمة البيئية -1

 23 222 اؼبواد الكيعميائية كالنفايات كنوعية اؽبواء -5

 29 622 كفاءة استخداـ اؼبوارد  -6

 39 222 البيئة قيد االستيراض -7

 14 222 صندكؽ احتياطي الربنامج -داؿ 

 14 722 دعم الربنامج -ىاء 

 271 222 المجموع

على أنبية إجراء مشاكرات مبكرة كمكثفة كشفافة بُت اؼبدير التنفيذم كالدكؿ األعضاء تشدد  -2
كعبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت بشأف إعداد مشاريع االسًتاتيجيات اؼبتوسطة األجل كأطر اليعمل االسًتاتيجية كبرامج 

اؼبناسبة إلتاحة اؼبشاركة  اليعمل كاؼبيزانيات كعلى اغباجة عبدكلة االجتعماعات كتوفَت اؼبيلومات يف األكقات
 الكاملة من جانب صبيع الدكؿ األعضاء طواؿ ىذه اليعملية، كترحب يف ىذا الصدد بالتقدـ احملرز حىت اآلف؛ 

، كتشيد جبهود اؼبدير التنفيذم الرامية 19/23من مقرر ؾبلس اإلدارة  12إىل الفقرة  تشَت -1
ات الصلة باالسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل كبربنامج اليعمل كاؼبيزانية لكفالة أف تيقدِّـ األمانة الوثائق كاؼبيلومات ذ

إىل الدكؿ األعضاء كإىل عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت قبل أربية أسابيع على األقل من انيقاد االجتعماع الذم سيتم فيو 
 النظر فيهعما؛ 
ات اؼبقًتحة من على اغباجة إىل ميلومات شاملة، كتربير كامل، بشأف النفقات كاؼبسانبتشدد  -5

صبيع مصادر التعمويل، دبا يف ذلك ميلومات عن مالؾ اؼبوظفُت، لتقديبها إىل عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت يف كقت 
إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل عقد مشاكرات يف التوقيت  مبكر قبل النظر يف برنامج اليعمل كاؼبيزانية، كتطلب

 خرل؛يزانيات يف اؼبستقبل قبل إحالتها إىل اؽبيئات اؼبختصة األاؼبناسب بشأف إعداد صبيع برامج اليعمل كاؼب
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على ضركرة أف يستند برنامج اليعمل كاؼبيزانية إىل اإلدارة القائعمة على النتائج، كترحب  تشدد -6
، على النحو الوارد يف تقرير أداء 3217-3211بالتقدـ الػعميحرز يف تنفيذ االسًتاتيجية اؼبتوسطة األجل للفًتة 

 ؛ 3215-3211سنوم للفًتة  كالتقرير التجعمييي للتقييم االثٍت، 3215-3211نامج لفًتة السنتُت الرب 
التقدـ الػيعمحرز يف زيادة اؼبخصصات من صندكؽ البيئة لألنشطة كاليعمليات يف برنامج  تالحظ -7

 ؛ 3219-3218اليعمل لفًتة السنتُت 
للعمدير التنفيذم بأف يييد توزيع اؼبوارد بُت أبواب اؼبيزانية للربامج الفرعية حبد أقصى قدره تأذف  -8

يف اؼبائة من ـبصصات الربامج الفرعية كأف يبلغ عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت بذلك، كيف الظركؼ االستثنائية اليت  12
يف اؼبائة من اؼبخصصات اليت  32تتجاكز  يف اؼبائة كال 12تقتضيها الضركرة، أف يييد زبصيص مبالغ تزيد على 

 يياد زبصيص اؼبوارد منها، بيد التشاكر اؼبسبق مع عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت؛ 
للعمدير التنفيذم بأف ييٌدؿ، بالتشاكر مع عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت، مستول تأذف أيضان  -9

ـبصصات صندكؽ البيئة للربامج الفرعية، لتتعماشى مع التغَتات احملتعملة يف الدخل مقارنة دبستول االعتعمادات 
 الذم سبت اؼبوافقة عليو؛ 

مليوف  32قيعمتها على  للعمدير التنفيذم بالدخوؿ يف التزامات آجلة ال تزيد كذلك تأذف -12
 ؛ 3231-3232دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة ألنشطة صندكؽ البيئة لفًتة السنتُت 

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل اتباع هنج حصيف يف إدارة اؼبوارد اؼبتأتية من صبيع تطلب  -11
 لًتتيبات التياقدية؛ اؼبصادر، دبا فيها صندكؽ البيئة، دبا يف ذلك من خالؿ اإلدارة اغبريصة ل

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل الًتكيز اغبايل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على تطلب أيضان  -13
ربقيق النتائج، هبدؼ إقباز أىداؼ الربنامج، كاستخداـ اؼبوارد بكفاءة كشفافية لتحقيق ىذه الغاية، رىنان 

 اليت تضطلع هبا األمم اؼبتحدة؛ بيعمليات اإلشراؼ كاالستيراض كالتقييم اؼبستقل 
إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن تقارير سنوية إىل الدكؿ األعضاء، من تطلب كذلك  -12

خالؿ عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت، كإىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة التابية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكراهتا اليت 
قييم كالتقدـ الػعميحرز فيعما يتيلق بأداء كل من الربامج الفرعية كإقبازاهتا اؼبتوقية، تيقد كل سنتُت، عن نتائج الت

ص االعتعمادات أك تيديل كعن تنفيذ ميزانية صندكؽ البيئة، دبا يف ذلك التربعات كالنفقات كإعادة زبصي
 اؼبخصصات؛

عضاء، من خالؿ إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن التقارير إىل الدكؿ األ كذلك  تطلب -11
عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت، بطريقة مبسطة، كذلك بإدماج التقارير اؼبرحلية عن شؤكف اإلدارة كاؼبيزانية مع تقريره عن 

 أداء الربنامج؛ 
منتظعمة للجنة اؼبعمثلُت  إىل اؼبدير التنفيذم أف يواظب على تقدًن إحاطاتتطلب أيضان  -15

الدائعمُت بشأف أداء الربنامج كاؼبيزانية لكل برنامج فرعي، لتعمكُت اللجنة من االضطالع اؼبالئم دبهعمة الرصد 
 اؼبوكلة إليها؛ 

إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل أف تنفيذ برنامج اليعمل يدعم كهبعمع الربامج  تطلب كذلك -16
السًتاتيجية اؼبتوسطة األجل كبرنامج اليعمل لفًتة السنتُت، كأنو يأخذ يف االعتبار كاألنشطة اإلقليعمية كالوطنية يف ا
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األكلويات اإلقليعمية كاألطر اإلقليعمية، حيثعما كجدت، كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف ييدرج ميلومات عن الربامج 
 كاألنشطة اإلقليعمية يف التقرير اؼبرحلي عن تنفيذ برنامج اليعمل؛ 

إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل استخداـ الصناديق االستئعمانية كاؼبسانبات  ككذل  تطلب -17
اؼبخصصة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتعمويل األنشطة اليت تتوافق مع برنامج اليعمل، فيعما عدا الصناديق اليت 

 يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نيابة عن ىيئات حكومية دكلية أخرل؛ 
الدكؿ األعضاء كغَتىا من اعبهات القادرة على زيادة  ربثبيضويتها الشاملة، مدعومةن  -18

صندكؽ البيئة، كتطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف وبشد، كال سيعما التربعات لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، 
من التربعات للربنامج من القواعد اؼبالية لألمم اؼبتحدة، اؼبزيد النظاـ اؼبايل ك كفقان لقواعد سياسات الشراكات ك 

 صبيع الدكؿ األعضاء كغَتىا من اعبهات القادرة كأف يواصل توسيع نطاؽ قاعدة اؼبسانبُت؛ 
األثر اإلهبايب عبدكؿ التربعات اإلرشادم يف توسيع قاعدة اؼبسانبات يف التعمويل  تالحظ -19

دير التنفيذم أف يواصل تطويع جدكؿ الطوعي لصندكؽ البيئة كتيزيز القدرة على التنبؤ هبا، كتطلب إىل اؼب
 ؛كأم مقررات الحقة 7/1-ا.د اجمللس التنفيذم التربعات اإلرشادم كذلك، يف صبلة أمور، كفقان ؼبقرر

كضع كتنفيذ على  ، بالتياكف الوثيق مع عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت،اؼبدير التنفيذم شجعت  -32
الشركاء اآلخرين، الدكؿ األعضاء ك  على توسيع قاعدة اؼبسانبُت منتنصب األكلوية فيها تيبئة اؼبوارد اسًتاتيجية ل

 دبا يتيح موارد كافية يبكن التنبؤ هبا بصورة أفضل؛
كبالتشاكر  ،الرابيةيف دكرهتا إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة  تطلب -31

ؿبدد األكلويات كموجو صوب النتائج كمبسط،  3231-3232مع عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت، برنامج ععمل للفًتة 
 للنظر فيو كاعتعماده؛

إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل رصد كإدارة حصة صندكؽ البيئة اؼبخصصة  كذلك تطلب -33
صندكؽ البيئة لكل من تكاليف الوظائف كتكاليف غَت الوظائف، مع كضع أكلويات كاضحة الستخداـ موارد 

 يف أنشطة الربنامج.
 العواصف الرملية والترابية -2/21

 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة
م بأف بشأف مكافحة اليواصف الرملية كالًتابية، الذم يسل 72/195إىل قرار اعبعميية اليامة  إذ تشَت

يبكن أف تسبب اليت دارة غَت اؼبستدامة لألرض، من بُت عوامل أخرل، اإلكفبارسات  اليواصف الًتابية كالرملية
 أيضان  كيسلمللتنعمية اؼبستدامة يف البلداف كاؼبناطق اؼبتضررة،  كبَتان   أك تؤدم إىل تفاقم ىذه الظواىر، تشكل ربديان 

 اؼبناطقسكاف باجتعماعية كاقتصادية كبَتة  ان أضرار  كالًتابية اليواصف الرمليةسببت يف السنوات القليلة اؼباضية  وبأن
 ، كخاصة يف أفريقيا كآسيا،يف اليامل شبو الرطبة قاحلة كشبو القاحلة كاؼبناطق اعبافةال

 اؼبتيلق بتيزيز دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ربسُت نوعية اؽبواء، 1/7 اإىل قرارى شَت أيضان تكإذ 
الصحة كالبيئة: مياعبة اآلثار ’’ػػػ بػاؼبتيلق  68/8 -ج ص ع  إىل القرار التارىبي كذلك  كإذ تشَت

أف التيرض  أبرز حقيقةالذم  الثامنة كالستوف، الذم اعتعمدتو صبيية الصحة الياؼبية ‘‘اؽبواءالصحية لتلوث 
على الصحة، كىو أىم عامل من عوامل اػبطر البيئي على  كبَتان   يشكل خطران  للجسيعمات الدقيقة اليالقة

 ،الصييدين الياؼبي كاإلقليعمي فيعما يتيلق باألمراض غَت اؼبيدية كالوفيات اؼببكرة
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الذم اعتعمدتو اللجنة االقتصادية كاالجتعماعية آلسيا  E/ESCAP/RES/72/7بالقرار  كإذ ربيط علعمان 
الشركع يف تياكف إقليعمي ؼبكافحة اليواصف الرملية كالًتابية يف  من أجلكاحمليط اؽبادئ يف دكرهتا الثانية كالسبيُت 

 آسيا كمنطقة احمليط اؽبادئ،
الوفاء بالطلب اؼبوجو إىل األمُت  من أجلرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعبهود اليت يبذؽبا ب كإذ تيًتؼ

يد، بالتياكف مع كيانات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة، دبا يف يأف ب 72/195الياـ يف قرار اعبعميية اليامة 
البلداف اليت تياين من يف  ذلك اؼبنظعمة الياؼبية لألرصاد اعبوية كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر

ؼبي لليواصف الرملية تقييم عا’’ بينواف ان ، تقرير اعبفاؼ الشديد ك/أك من التصحر، كخباصة يف أفريقيا
 م على اعبعميية اليامة يف دكرهتا اغبادية كالسبيُت،يعمَّ يي  ‘‘كالًتابية

لعمنظعمة الياؼبية التابع لاإلنذار من اليواصف الرملية كالًتابية بربنامج نظاـ التقييم ك  كإذ ربيط علعمان 
، افإقليعمي افمنظعمة يف مناطق جغرافية ـبتلفة، دبا يف ذلك مركز  15لألرصاد اعبوية ، الذم يتألف من أكثر من 

 ُتيف صبهورية الص كيوجد آلسياكاآلخر  ،نيايف إسبا كيوجد شعماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركباأحدنبا ل
 ،الشيبية

دعم الدكؿ األعضاء،  ،اؼبدير التنفيذم، يف حدكد برنامج اليعمل كاؼبوارد اؼبتاحة إىل طلبت -1
بالتياكف مع كيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة كالشركاء اآلخرين، يف التصدم لتحديات اليواصف الرملية 
كالًتابية عن طريق ربديد الثغرات يف البيانات كاؼبيلومات ذات الصلة، كتدابَت السياسة اليامة كاإلجراءات، 

  33اؼبؤرخ  72/195دبوجب قرار اعبعميية اليامة  ‘‘الرملية كالًتابيةياؼبي لليواصف التقييم ال’’ كاالستفادة من
قرار صبيية ل اؽبواء استجابةن  نوعية، كيف سياؽ اعبهود اعبارية بشأف رصد كتقييم 3215كانوف األكؿ/ديسعمرب 

 ؛1/7األمم اؼبتحدة للبيئة 
تيزيز لمع صبيع كيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة  االشًتاؾإىل اؼبدير التنفيذم  طلب أيضان ت -3

 هنج منسق ؼبكافحة اليواصف الرملية كالًتابية على الصييد الياؼبي؛
اؼبيارؼ بشأف صبيع اعبوانب  كتقاسمتكثيف الرصد كصبع البيانات  إىلالدكؿ األعضاء  تدعو -2
 كالرفاه؛ اإلنسافنظم اإليكولوجية كصحة اليواصف الرملية كالًتابية، دبا يف ذلك أثرىا على البذات الصلة 

ستكشاؼ فرص التياكف، دبا يف ذلك بُت بلداف الشعماؿ كاعبنوب، كفيعما بُت بلداف اعبنوب كفيعما بُت بلداف كا
 يفكدعم تبادؿ اؼبيارؼ كأفضل اؼبعمارسات يف مياعبة اؼبشكلة من خالؿ تدخالت ععملية  الشعماؿ؛اعبنوب ك 
 ات اؼبؤسسية كالتقنية، حسب االقتضاء؛اؼبستوي على اليامة السياسات

اؼبسانبة  إىلالدكؿ األعضاء، كمصارؼ التنعمية اإلقليعمية كاعبهات األخرل القادرة  دعو أيضان ت -1
 لتصدم لتحدم اليواصف الرملية كالًتابية؛من أجل ادبوارد مالية ذباه اؼببادرات كاؼبشاريع اإلقليعمية 

إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة تقريران عن التقدـ احملرز يف  تطلب -5
 تنفيذ ىذا القرار.
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 استعراض تواتر دورات جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة -2/22
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

، 1973كانوف األكؿ/ديسعمرب   15( اؼبؤرخ 37-)د 3997إىل قرارات اعبعميية اليامة  إذ تشَت
، 3213كانوف األكؿ/ديسعمرب   31اؼبؤرخ  67/312، ك1987كانوف األكؿ/ديسعمرب   11اؼبؤرخ  13/185ك
 ،3212شباط/فرباير  33اؼبؤرخ  37/3، كمقرر ؾبلس اإلدارة 3212آذار/مارس  12اؼبؤرخ  67/351ك

 ؛3217من دكرهتا الثالثة، يف  تيقد دكراهتا اليادية يف السنوات الفردية، اعتباران  أف تقرر -1
سينطبق أيضان على االجتعماعات اؼبفتوحة  أعالهأف تواتر الدكرات اؼبشار إليو  تقرر أيضان  -3

 ؛37/3اليضوية للجنة اؼبعمثلُت الدائعمُت اليت ستيقد كفقان ؼبقرر ؾبلس اإلدارة 
 لى أساس استثنائي:أنو ع، تقرر كذلكك  - 2

أياـ، دكف اؼبساس دبدة كمهاـ اعبزء الرفيع  2ؼبدة تتألف الدكرة الثالثة من اجتعماع يستعمر  )أ(
 ؛37/3اؼبستول التابع للدكرة على النحو اؼببُت يف مقرر ؾبلس اإلدارة 

دة ؼبجتعماع يستعمر الدكرة الثالثة لالجتعماع اؼبفتوح اليضوية للجنة اؼبعمثلُت الدائعمُت من ا تتألف )ب(
 ؛تكاليف اؼبالية إىل أدىن حد فبكنيقد بالتياقب مع الدكرة الثالثة للجعميية هبدؼ تقليل الي أياـ 2

، كتستيرض 3217عاـ ييقد االجتعماع الرابع للجنة الفرعية التابية للجنة اؼبعمثلُت الدائعمُت يف  )ج(
 جدكؿ األععماؿ كالطرائق التنظيعمية للجنة الفرعية؛ عبنة اؼبعمثلُت الدائعمُت

االجتعماع اؼبفتوح اليضوية للجنة اؼبعمثلُت ك  3217 لياـ بأف تكلفة دكرة اعبعميية تسلم - 1
، 3217-3216برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للفًتة  ععمل كميزانية مل تيكس يف برنامج 3217لياـ  الدائعمُت

 ألخرل القادرة على اإلسهاـ بأمواؿ من أجل عقد ىذه االجتعماعات؛كتشجع الدكؿ األعضاء كاعبهات ا
إىل اؼبدير التنفيذم االضطالع جبهود تيبئة اؼبوارد كتقدًن تقرير إىل عبنة اؼبعمثلُت  طلبت - 5

 الدائعمُت عن الثغرات يف التعمويل؛
إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل الدكرة الثالثة للجعميية، حسب االقتضاء،  كذلك  تطلب -6

أف ترجئ النظر الرظبي يف تقارير اؼبدير  كتقرريف دكرهتا الثانية،  اؼبيتعمدةميلومات مستكعملة عن تنفيذ القرارات 
 التنفيذم إىل الدكرة الرابية للجعميية؛

يف دكرهتا  عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة الثالثة ةدكر ال اعبعميية اليامة إىل النظر يف تقرير تدعو -7
 ؛الثانية كالسبيُت
الطرائق التنظيعمية للدكرات اليادية  صبلة أمور من بينها أف تنظر يف دكرهتا الثالثة يف تقرر - 8

 األمم اؼبتحدة ا زبصصهيتال اؼبواردهبدؼ تيزيز ععملية اؼبيزنة للربنامج كربسُت تقييم  عبعميية األمم اؼبتحدة للبيئة
 عبعميية.اػبدمة اجتعماعات 
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 إدارة الصناديق الستئمانية والمساىمات المخصصة -2/23
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

 كاؼبسانباتة ػػػػػػػق االستئعمانيػػػػػػػػق بإدارة الصناديػػػػػػػػػذم اؼبتيلػػػػػػػر التنفيػػػػػػػػر اؼبديػػػػػػػػػي تقريػػػػفػػػػػػػػرت نظ دػػػػػػػػكق
 (36)،اؼبخصصة

إىل أنو كفقان للنظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لألمم اؼبتحدة فاالتفاقات اليت يقـو برنامج  تشَت -1
 البيئة دبهاـ األمانة ؽبا هبب أف تستند إىل مبدأ اسًتداد التكاليف حُت يتيلق األمر بالتكاليف اإلدارية؛

 أولً )أ(
 المتعددةستئمانية الصناديق إدارة ال

إدارة الصناديق أف ييد تقريران يربز فيو التحديات اليت تواجو إىل اؼبدير التنفيذم  طلبت -3
اليت يبكن ازباذىا للتقليل من اليبء اإلدارم لتيهد ىذه الصناديق  ، كأف يقًتح اػبطواتاالستئعمانية اؼبتيددة

 االستئعمانية؛
 )ب( أولً 

 تدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة الصناديق الستئمانية التي
للقياـ  ، رىنان بتلقي اؼبدير التنفيذم طلباتالتالية االستئعمانيةسبديد الصناديق  على توافق -2

 :السلطات اؼبختصةبذلك من 
 عامةالستئمانية الصناديق ال -ألف 

الياـ بشأف اؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبيٍت بالبيئة الذم ميدِّد  الصندكؽ االستئعماين - AML )أ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو حىت 

 الصندكؽ االستئعماين لدعم أنشطة مركز كشبكة تكنولوجيا اؼبناخ، الذم أنشئ يف - CLL )ب(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21بتاريخ انتهاء يف  3212 عاـ

الصندكؽ االستئعماين الياـ بشأف ؾبلس الوزراء األفريقي اؼبيٍت باؼبياه، الذم ميدِّد  - CWL )ج(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو حىت

 الزئبق كمرٌكباتو، الذم ميدِّد حىتيف ؾباؿ نشطة األدعم لالصندكؽ االستئعماين الياـ  - MCL (د)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو

التحالف اؼبيٍت باؼبناخ كاؽبواء النقي للحد من لدعم أنشطة  الصندكؽ االستئعماين - SLP )ق(
 ؛3233شباط/فرباير  16 هناية يـو ميدِّد حىت، الذم ملوثات اؼبناخ القصَتة اليعمر

الصندكؽ االستئعماين الياـ بشأف برنامج البداية السريية للنهج االسًتاتيجي لإلدارة  - SML (ك)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو واد الكيعميائية، الذم ميدِّد حىتالدكلية للعم

                                                      
(36  )UNEP/EA.2/17/Rev.1. 
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الصندكؽ االستئعماين الياـ لتوفَت الدعم لنظاـ رصد البيئة الياؼبية/مكتب برنامج اؼبياه  - WPL (ز)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو كالًتكيج ألنشطتو، الذم ميدِّد حىت

 ستئمانية للتعاون التقنيالصناديق ال -باء 
الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت ألغراض أنشطة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،  - AFB (أ)

كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 يـو باعتباره كيانان منفِّذان متيٌدد األطراؼ جمللس صندكؽ التكيُّف، الذم ميدِّد إىل هناية
 ؛3219

للتياكف التقٍت لتنفيذ االتفاؽ مع بلجيكا )فبوَّؿ من حكومة الصندكؽ االستئعماين  - BPL (ب)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو بلجيكا(، الذم ميدِّد حىت

االتفاقية اإلطارية بشأف التياكف الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت لتنفيذ  - CFL )ج(
كانوف   21هناية يـو الذم ميدِّد حىت االسًتاتيجي بُت كزارة ضباية البيئة يف الصُت كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، 

 ؛3219األكؿ/ديسعمرب 
الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت لدعم تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية لألنشطة اليالجية  - CIL (د)

كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو ادثة اؼبخٌلفات السامة يف أبيدجاف، كوت ديفوار، الذم ميدِّد حىتعقب ح
 ؛3219

األطراؼ  اؼبتيٌدد يرلندمالبيئة اآلالصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت اػباص بصندكؽ  - IAL )ق(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 ـوهناية ي الذم ميدِّد حىت ،يرلندا(آأفريقيا )فبٌوؿ من حكومة  ةؼبساعد

للعمشاريع ذات األكلوية لتحسُت البيئة يف صبهورية  الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت  - IEL )ك(
كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الذم ميدِّد حىتكوريا الديبقراطية الشيبية )فبوؿ من صبهورية كوريا(، 

 ؛3219
للتياكف التقٍت للعمساعدة يف تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد  الصندكؽ االستئعماين - IPL (ز)

كانوف   21 هناية يـو اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف البلداف النامية )فبوَّؿ من حكومة السويد(، الذم ميدِّد حىت
 ؛3219األكؿ/ديسعمرب 

للتياكف التقٍت بشأف تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  الصندكؽ االستئعماين - MDL (ح)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو لصندكؽ إقباز األىداؼ اإلمبائية لأللفية، الذم ميدِّد حىت

الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت لتيزيز الطاقة اؼبتجٌددة يف منطقة البحر األبيض  - REL (ط)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو من حكومة إيطاليا(، الذم ميدِّد حىتاؼبتوسط )اؼبعمٌوؿ 

د  - SEL (م) الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت لتنفيذ االتفاؽ اؼبيقود مع السويد، الذم ميدِّ
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو حىت

للتياكف التقٍت بشأف تنفيذ االتفاؽ اإلطارم بُت إسبانيا كبرنامج  الصندكؽ االستئعماين - SFL (ؾ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو األمم اؼبتحدة للبيئة، الذم ميٌدد حىت
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الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت ؼبساعدة البلداف النامية يف ازباذ إجراءات غبعماية  - VML (ؿ)
  21 هناية يـو عموَّؿ من حكومة فنلندا(، الذم ميدِّد حىتاؼبفيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ ) طبقة األكزكف دبوجب اتفاقية

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب 
إغالؽ الصناديق االستئعمانية التالية، رىنان باستكعماؿ أنشطتها كالوفاء  تالحظ كتوافق على - 1

 جبعميع التبيات كااللتزامات اؼبالية اؼبًتتبة عليها:
 ستئمانية للتعاون التقنيالاديق صنال - جيم

الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت لدعم مكتب تنسيق برنامج اليعمل الياؼبي غبعماية  - GNL (أ)
 ؛لربية )فبوَّؿ من حكومة ىولندا(البيئة البحرية من األنشطة ا

اؼبنظعمة )فبوَّؿ من لتوفَت موظفُت فنيُت مبتدئُت الصندكؽ االستئعماين للتياكف التقٍت  - TOL )ب(
 ؛(الدكلية للفرانكفونية

 ثانياً 
 الصناديق الستئمانية التي تدعم برامج البحار اإلقليمية

 والتفاقيات والبروتوكولت والصناديق الخاصة
الصناديق االستئعمانية التالية منذ الدكرة األكىل عبعميية األمم إنشاء  تالحظ كتوافق على -5

 اؼبتحدة للبيئة:
 يف أنشئالذم ؼبيزانية الربنامج األساسية لربكتوكوؿ ناغويا، الصندكؽ االستئعماين  - BBL (أ)

 ؛3217كانوف األكؿ/ديسعمرب   21بتاريخ انتهاء يف  3211
الصندكؽ االستئعماين الطوعي اػباص للعمسانبات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة  - BXL (ب)
 ؛3217كانوف األكؿ/ديسعمرب   21اء يف بتاريخ انته 3211 يف أنشئالذم ؛ اؼبوافق عليها

السلطات  طلبات للقياـ بذلك من بيد تلقي التالية  االستئعمانيةسبديد الصناديق على  توافق - 6
 اؼبختصة؛

للعمسانبات الطوعية اؼبتيلقة باتفاقية حفظ الطيور اؼبائية الصندكؽ االستئعماين الياـ  - AVL )أ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو الذم ميدِّد حىت األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية اؼبهاجرة، 

التفاقية الطيور اؼبائية األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية، الصندكؽ االستئعماين الياـ  - AWL )ب(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو  الذم ميدِّد حىت
فظ اغبوتيات الصغَتة يف حبر البلطيق كمشاؿ شرؽ غبالصندكؽ االستئعماين الياـ  - BAL )ج(

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو الذم ميدِّد حىت ، احمليط األطلسي كالبحر اآليرلندم كحبر الشعماؿ
الذم ميدِّد حىت ؼبيزانية الربنامج األساسية لربكتوكوؿ ناغويا، الصندكؽ االستئعماين  - BBL (د)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو 
التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص  الصندكؽ االستئعماين - BCL )ق(

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو الذم ميدِّد حىت منها عرب اغبدكد، 
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ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة للعمساعدة الصندكؽ االستئعماين  - BDL (ك)
الذم ميدِّد حىت التقنية لتنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد، 

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو 
 الياـ للعمسانبات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة اؼبوافىق عليها الصندكؽ االستئعماين - BEL (ز)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو دبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذم ميدِّد حىت
الصندكؽ االستئعماين الياـ ؼبيزانية الربامج األساسية لربكتوكوؿ السالمة اإلحيائية،  - BGL (ح)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الذم ميدِّد حىت
الصندكؽ االستئعماين الطوعي اػباص للعمسانبات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة  - BHL (ط)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو اؼبيتعمدة لربكتوكوؿ السالمة اإلحيائية، الذم ميدِّد حىت
 هناية يـو الياـ التفاؽ حفظ اػبفاش األكركيب، الذم ميدِّد إىل الصندكؽ االستئعماين - BTL (م)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21
الصندكؽ االستئعماين الطوعي اػباص للعمسانبات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة  - BXL (ؾ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الذم ميدِّد إىل، اؼبوافق عليها

  21 هناية يـو الصندكؽ االستئعماين الياـ التفاقية التنوُّع البيولوجي، الذم ميدِّد حىت - BYL )ؿ(
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب 

الصندكؽ االستئعماين للعميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية اؼبتيٌلقة حبعماية منطقة  - CAP (ـ)
كانوف   21 هناية يـو هبا، الذم ميدِّد حىتجباؿ الكاربات كتنعميتها اؼبستدامة كالربكتوكوالت اؼبتيٌلقة 

 ؛3219األكؿ/ديسعمرب 
الصندكؽ االستئعماين اإلقليعمي لتنفيذ خطة اليعمل لربنامج البيئة يف منطقة البحر  - CRL (ف)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الكارييب، الذم ميدِّد حىت
التفاقية التجارة الدكلية بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة  الصندكؽ االستئعماين - CTL (س)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الذم ميدِّد حىتباالنقراض، 
 هناية يـو الصندكؽ االستئعماين للبحار اإلقليعمية ؼبنطقة شرؽ أفريقيا، الذم ميدِّد حىت - EAL (ع)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21
الصندكؽ االستئعماين للبحار اإلقليعمية لتنفيذ خطة اليعمل غبعماية كتنعمية البيئة البحرية  - ESL )ؼ(

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو كاؼبناطق الساحلية لبحار شرؽ آسيا، الذم ميدِّد حىت
د حىت الصندكؽ االستئعماين غبعماية البحر األبيض اؼبتوسط من التلٌوث، الذم ميدِّ  - MEL (ص)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21هناية يـو 
الصندكؽ االستئعماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، الذم  - MPL (ؽ)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو ميدِّد حىت
 التفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة، الذم مدد حىت الصندكؽ االستئعماين - MSL (ر)

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو



78 

الصندكؽ االستئعماين الياـ للعمسانبات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات  - MVL (ش)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو الربية اؼبهاجرة، الذم ميدِّد حىت

الصندكؽ االستئعماين الياـ غبعماية كإدارة كتنعمية البيئة الساحلية كالبحرية ؼبنطقة مشاؿ  - PNL (ت)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو غرب احمليط اؽبادئ كمواردىا، الذم ميدِّد حىت

تطبيق إجراء اؼبتيلقة بالصندكؽ االستئعماين الياـ للعميزانية التشغيلية التفاقية ركترداـ  - ROL (ث)
د ػي اؼبوافقة اؼب سبقة عن علم على مواد كيعميائية كمبيدات آفات ميينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية، الذم ميدِّ

 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو حىت
سبقة ػي تطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبب اؼبتيلقةالصندكؽ االستئعماين اػباص التفاقية ركترداـ  - RVL (خ)

 هناية يـو عن علم على مواد كيعميائية كمبيدات آفات ميٌينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية، الذم ميدِّد حىت
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21

الصندكؽ االستئعماين الياـ لتعمويل أنشطة البحث كاؼبالحظة اؼبنهجية اؼبتيلقة باتفاقية  - SOL (ذ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو فيينا، الذم ميدِّد حىت

الصندكؽ االستئعماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاىم اؼبينية باغبفاظ على أظباؾ  - SMU (ض)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو القرش اؼبهاجرة، الذم ميدِّد حىت

لية يف ععمل الصندكؽ االستئعماين الطوعي لتيسَت مشاركة اجملتعميات األصلية كاحمل - VBL (غ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذم ميدِّد حىت

 هناية يـو الصندكؽ االستئعماين التفاقية فيينا غبعماية طبقة األكزكف، الذم ميدِّد حىت - VCL (ظ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21

غبعماية كتنعمية البيئة البحرية كاؼبناطق الساحلية يف منطقيت غريب  الصندكؽ االستئعماين - WAL (أأ)
 ؛3219كانوف األكؿ/ديسعمرب   21 هناية يـو ككسط أفريقيا، الذم ميدِّد حىت

طلبات للقياـ بذلك من بيد تلقي الصناديق االستئعمانية التالية  تالحظ كتوافق على دمج - 7
 (37)السلطات اؼبختصة:

ستئعماين الطوعي اػباص للعمسانبات الطوعية لتيسَت مشاركة األطراؼ، الصندكؽ اال - BIL )أ(
 يةكال سيعما أقل البلداف مبوان كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية من بينها كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال

 ؛()بركتوكوؿ السالمة األحيائية
لتيسَت مشاركة األطراؼ يف ععملية  الصندكؽ االستئعماين الياـ للعمسانبات الطوعية - BZL )ب(

 اتفاقية التنوُّع البيولوجي؛

 على سبديد الصندكؽ االستئعماين اؼبندمج الذم تياد تسعميتو على النحو التايل: توافق

                                                      
 .مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجيالذم اعتعمده  13/23من اؼبقرر  35ك 31 ُتمع الفقرت اؼبقررىذا  يتوافق(  37)
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8 - BZL - لتيسَت مشاركة األطراؼ من البلداف النامية يف اجتعماعات مؤسبر  الصندكؽ االستئعماين
األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي، كال سيعما األطراؼ من أقل البلداف مبوان كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية، 

 .3219سعمرب كانوف األكؿ/دي  21، ك يبدد حىت هناية يـو يةككذلك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
 مكافحة التصحر وتدىور األراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة للرعي والمراعي -2/24

 ،إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة
ربويل عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ’’اؼبينوف  72/1بازباذ اعبعميية اليامة القرار  إذ ترحب

كخطة ععمل أديس أبابا الصادرة عن اؼبؤسبر الدكيل  ؛التنعمية اؼبستدامةمن أىداؼ  15اؽبدؼ دبا فيها ، ‘‘3222
 منها، كإطار ًسندام للحد من ـباطر الكوارث، 17الثالث لتعمويل التنعمية، كال سيعما الفقرة 

كانوف األكؿ/ديسعمرب   33اؼبؤرخ  72/326التزامها بتنفيذ قرار اعبعميية اليامة  كإذ تؤكد من جديد
بشأف تنفيذ اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف البلداف اليت تياين من اعبفاؼ الشديد ك/أك من  3215

بأف اعبفاؼ كالتصحر مشكلتاف ؽبعما بيد عاؼبي، اعًتفت فيو اعبعميية التصحر، كخباصة يف أفريقيا، كالذم 
 ثار اعبفاؼ، مكافحة التصحر ك/أك التخفيف من آميا على ععمل اجملتعمع الدكيل ضركرة كب

ؼ عرٌ الذم ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر،  13/2إىل اؼبقرر  كإذ تشَت
حالة تكوف فيها كعمية كنوعية موارد األراضي الالزمة لدعم كظائف ”اؼبؤسبر التغلب على تدىور األراضي بأنو فيو 

تقرتُت أك تتزايداف يف نطاقات زمنية كمكانية كضعمن نظم النظاـ اإليكولوجي كخدماتو كتيزيز األمن الغذائي مس
 ، “إيكولوجية ؿبددة
، كىي إطار اسًتاتيجي مشًتؾ “أفريقيا اليت نصبو إليها”اؼبينونة  3262طة عاـ خب يط علعمان كإذ رب

أفريقيا: للتنعمية الشاملة للجعميع كاؼبستدامة يف أفريقيا، كإطار سياسات االرباد األفريقي لألنشطة الرعوية يف 
 ،تأمُت كضباية كربسُت حياة اجملتعميات الرعوية كسبل عيشها كحقوقها

إىل نتائج الدكرة االستثنائية السادسة للعمؤسبر الوزارم األفريقي اؼبيٍت بالبيئة اؼبيقود يف  كإذ تشَت
ر كاعبفاؼ باليعمل على مكافحة التصح اؼبتيلق 6/1-اؼبقرر د.ا  ، دبا يف ذلك3216نيساف/أبريل  يفالقاىرة 

 ،من أجل التغلب على تدىور األراضيكالفيضانات كاستصالح األراضي اؼبتدىورة 
على أنبية التياكف كاليعمل اؼبشًتؾ بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاتفاقية األمم اؼبتحدة  كإذ تشدد

 صحر كتدىور األراضي،مكافحة التؾباؿ ؼبكافحة التصحر كغَتىا من االتفاقات البيئية اؼبتيددة األطراؼ يف 
اإلسهاـ يف ربقيق النعمو يف باألنبية اغبيوية للنظم اإليكولوجية السليعمة للعمركج كاؼبراعي  كإذ تسلم

االقتصادم كسبل الييش القادرة على الصعمود كالتنعمية اؼبستدامة للرعي كتنظيم تدفق اؼبياه كاغبفاظ على استقرار 
ؿ الكربوف كالسياحة كغَت ذلك من سلع كخدمات النظم اإليكولوجية، الًتبة كالتنوع البيولوجي كدعم ععملية عز 

 ،3222عن أساليب اغبياة كالثقافات اؼبتعميزة، كأف بوسيها أداء دكر ىاـ يف إقباز خطة عاـ  فضالن 
أف نسبة كبَتة من سطح اليابسة مصنفة كعمراع أك مركج، كأف ىذه اؼبناطق األحيائية هتيعمن  كإذ تدرؾ

على الغطاء األرضي يف البلداف ذات األراضي اعبافة كالبلداف اؼبتضررة من التصحر، كأف ىناؾ عددان كبَتان من 
 الرعي سبارس على الصييد الياؼبي،الرعاة يف اليامل يييشوف يف اؼبراعي كاؼبركج، كأف ىناؾ أشكاالن متيددة من 
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أف الرعي فبارسة تارىبية ترتبط بشكل كبَت يف كثَت من البلداف بالثقافات كاؽبويات ب تسلمكإذ 
كاؼبيارؼ التقليدية كأمباط اؼبييشة التقليدية للعماليُت من أبناء الشيوب األصلية كاجملتعميات احمللية يف صبيع أكباء 

 التنوع البيولوجي كاألمن الغذائي كاإلدارة اؼبستدامة للعمراعي، كصوف تيزيز اليامل، كىي أمور أسهعمت يف 
يقـو على اؼبيارؼ األصلية كاحمللية كالتجربة التارىبية  ديناميان  بأف الرعي، بوصفو نظامان  أيضان  كإذ تسلم

يازة األراضي، كعدـ  يف التيايش مع الطبيية، يواجو ربديات ـبتلفة يف أكباء اليامل، دبا يف ذلك انيداـ أمن ح
كفاية االستثعمار، كالتنعمية غَت اليادلة، كعدـ كفاية مستويات اإلؼباـ بالقراءة كالكتابة، كعدـ امتالؾ التكنولوجيا 

َتات غَت اؼبستدامة يف استخداـ األراضي كاؼبوارد يكاؽبياكل األساسية اؼبناسبة كتيذر الوصوؿ إىل األسواؽ، كالتغ
االستفادة من اػبدمات االجتعماعية كاإلرشادية، كأمن الرعاة كاجملتعميات احمللية اليت  الطبييية، كؿبدكدية فرص

 أماـ تغَت اؼبناخ، كازدياد اؽبشاشة ،هبتازكهنا
أف اعبفاؼ يؤدم إىل عواقب كخيعمة من حيث فقداف األركاح البشرية، كانيداـ األمن  كإذ تالحظ

نتائج سلبية بالنسبة للحيوانات كالنباتات، كالفقر كاالضطرابات  الغذائي، كتدىور اؼبوارد الطبييية، كتًتتب عليو
االجتعماعية، كأف ىناؾ خسائر اقتصادية فورية قصَتة األجل كطويلة األجل آخذة يف االزدياد يف عدد من 

ة القطاعات االقتصادية، منها الزراعة كتربية اؼبواشي كمصائد األظباؾ كإمدادات اؼبياه كالصناعة كإنتاج الطاق
 كالسياحة،

بأف منافع ازباذ اإلجراءات ؼبكافحة تدىور األراضي من خالؿ تنفيذ أنشطة اإلدارة  كإذ تقر
اؼبستدامة لألراضي ىي أكرب بكثَت من تكاليف منع تدىور األراضي، كأف التدابَت الرامية إىل مكافحة تدىور 

ستقرار الياؼبي، األراضي كتيزيز استصالح األراضي يبكنها أف تساعد على مياعبة التشرد القسرم كعدـ  اال
، دبا يف 3222كلذلك ينبغي إدماجها يف تدابَت اغبد من الفقر، من أجل إقباز خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ 

 ذلك أىداؼ التنعمية اؼبستدامة اليت تركز على تيزيز األمن الغذائي كالتغذية،
اجملاالت اؼبواضييية لربنامج بأنبية الرعي اؼبستداـ بالنسبة ليدد من الربامج الفرعية ك  تسلم كذلككإذ 

البيئة، كإذ تقر باعبهود التياكنية اليت يبذؽبا اليديد من ككاالت األمم اؼبتحدة، كال سيعما منظعمة األغذية كالزراعة 
 كاؼبنظعمات اغبكومية الدكلية كالشركاء يف اجملتعمع اؼبدين،

كات الياؼبية القائعمة من أجل لبيئة إىل اؼبسانبة يف تيزيز الشرا األمم اؼبتحدة لبرنامج  تدعو -1
تشجيع رؤية مشًتكة للعمساحات الطبييية القادرة على الصعمود، اليت سبكن اإلنساف من الصعمود، كتيزيز تنسيق 

 مكافحة التصحر كتدىور األراضي؛ جهود
الدكؿ األعضاء على زيادة جهود االستثعمار يف برامج التصدم ؼبشاكل التصحر كإزالة  تشجع -3

الغابات كاعبفاؼ كفقداف التنوع البيولوجي كتدىور اؼبراعي كغزك األنواع الغريبة كشح اؼبياه، كذلك من أجل 
كالربامج اإلمبائية صوف كربسُت إنتاجية األراضي كإدارهتا اؼبستدامة، من خالؿ السياسات كاالسًتاتيجيات 

 الوطنية اليت توضع بالتشاكر ك/أك بالتياكف مع أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت، حسب االقتضاء؛
إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن الدعم إىل اتفاقية األمم اؼبتحدة  تطلب -2

ضع كتنفيذ األطر االسًتاتيجية كنظم خبصوص ك الفيضلى ؼبكافحة التصحر من أجل تيسَت تبادؿ اؼبعمارسات 
اإلنذار اؼببكر اليت هتدؼ إىل تيزيز إدارة ـباطر الكوارث كاإلدارة اؼبستدامة لألراضي كاستصالح األراضي كالقدرة 

 على مواجهة اعبفاؼ؛
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الدكؿ األعضاء على االستثعمار يف إدارة ـباطر الكوارث كنظم اإلنذار اؼببكر كبرامج  تشجع -1
، حيثعما كاف ذلك مناسبان، من أجل مساعدة اجملتعميات احمللية على التصدم للجفاؼ األمافبكات ش

 كالفيضانات كاألمراض؛
إيراد بقوة الدكؿ األعضاء على االعًتاؼ بأىداؼ التنعمية اؼبستدامة ذات الصلة ك  تشجع -5
للتشرييات الوطنية، دبا يف  قان يف السياسات كاالسًتاتيجيات كاػبطط الوطنية، حسب االقتضاء ككفإشارات إليها 

لصاحل الرعاة كالشيوب  ذلك األىداؼ اؼبتيلقة بتيزيز األمن اؼبييشي كاػبدمات االجتعماعية كاؼبوارد الطبييية
 األصلية؛

بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة التياكف مع اتفاقية مكافحة التصحر كغَتىا من الشركاء من  هتيب -6
أجل تيبئة اؼبوارد ؼبساعدة الدكؿ األعضاء اؼبتضررة من التصحر، بناء على طلبها، على كضع كتنفيذ برامج ععمل 

 ؛هبذا الصدد كطنية
أىداؼ التنعمية اؼبستدامة كبلوغ الدكؿ األعضاء إىل ازباذ إجراءات من أجل ربقيق  تدعو -7

للظركؼ كاألكلويات اإلمبائية الوطنية احملددة،  غايات طوعية فيعما يتيلق بالتغلب على تدىور األراضي، كفقان 
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية مكافحة التصحر، كتشجع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،  13/2سبشيا مع اؼبقرر 

 طلوب إىل البلداف يف ىذا الصدد؛تحدة األخرل، على تقدًن الدعم التقٍت اؼببالتياكف مع ككاالت األمم اؼب
، دبا والدكؿ األعضاء على بناء قدرات قطاع تربية اؼباشية كمواصلة أك زيادة االستثعمار في ربث -8

تاحة يف ذلك االستثعمار يف اؼبعمارسات اؼبستدامة إلدارة األراضي كربسُت النظم اإليكولوجية أك استصالحها كإ
إمكانية الوصوؿ إىل األسواؽ كاالعتناء بصحة اؼباشية كتكاثرىا، كتيزيز اػبدمات اإلرشادية يف ؾباؿ تربية 

ظ على التنوع اؼباشية، من أجل ربسُت االنتاجية كاإلسهاـ يف خفض انبياثات غازات االحتباس اغبرارم كاغبفا
 البيولوجي كربسينو؛

بتوافر اؼبوارد، كيف شراكة مع  رىنان ك  تولبيئة القياـ يف إطار كاليإىل برنامج األمم اؼبتحدة ل تطلب -9
الدكؿ األعضاء كككاالت كبرامج األمم اؼبتحدة كاعبهات اؼبينية األخرل، دبا يف ذلك منظعمات اجملتعمع اؼبدين، 

ت البيئية تقدًن الدعم التقٍت كيف التقييعمااؼبتبع حاليان يف باستكشاؼ ما إذا كانت ىناؾ ثغرات يف األسلوب 
االقتصادية للعمراعي كاؼبركج كربات الًتبة كتدىور األراضي كأمن حيازة األراضي كاألمن اؼبائي يف  - كاالجتعماعية

األراضي اعبافة، دبا يف ذلك التقييعمات اعبارية اليت يقـو هبا اؼبنرب اغبكومي الدكيل لليلـو كالسياسات يف ؾباؿ 
من أجل ربسُت فهم اآلثار اؼبًتتبة على سبل الييش اؼبستدامة، ، اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي كخدمات النظم 

 األصلية؛اػباصة بالشيوب مع مراعاة اؼبيارؼ كالتكنولوجيا احمللية ك 
اؽبيئات اغبكومية الدكلية القارية كاإلقليعمية على دعم الربامج اإلمبائية اؼبشًتكة كاليابرة  تشجع -12

عن  لرعوية اجملاكرة كغَتىا من اجملتعميات احمللية، سييان لتيعميق الثقة اؼبتبادلة، فضالن للحدكد لصاحل اجملتعميات ا
 التخفيف من حدة النزاعات؛

إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، بالشراكة مع اغبكومات كاؼبؤسسات اليلعمية كككاالت  تطلب -11
ـ و بُت اليل الركابطتيزيز مواصلة اعبهات اؼبينية األخرل، األمم اؼبتحدة كاجملتعمع اؼبدين كالرعاة كاجملتعميات احمللية ك 

 فيعما يتيلق بالرعي اؼبستداـ كاؼبراعي اؼبستدامة؛كالسياسات 
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باجملتعمع الدكيل كاعبهات األخرل صاحبة اؼبصلحة أف تواصل تقدًن الدعم لتنفيذ  هتيب -13
اؼببادرات الوطنية كاإلقليعمية كالياؼبية الرامية إىل مكافحة التصحر كتدىور األراضي كتيزيز الرعي اؼبستداـ، من 

 شأف الغابات، كربدم بوف؛قبيل مبادرة السور األخضر اليظيم للساحل كالصحراء يف أفريقيا، كإعالف نيويورؾ ب
بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبسانبة يف إذكاء الوعي الياؼبي بشأف الرعي كاؼبراعي  هتيب -12

 اؼبستدامة، بالتياكف مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل كاالتفاقيات ذات الصلة كالشركاء؛
كحدة التنسيق اإلقليعمي ألفريقيا،  أف ينظر يف استضافة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئةإىل  تطلب -11

 بتوافر التعمويل من االتفاقية؛ من أجل تيزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف القارة األفريقية، رىنان 
أف يقدـ تقريران إىل صبيية األمم اؼبتحدة  لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئةإىل اؼبدير التنفيذم  تطلب -15

 للبيئة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.
في منطقة أمريكا الالتينية والبحر  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 12تطبيق المبدأ  -2/25

 الكاريبي
 إف صبيية األمم اؼبتحدة للبيئة،

اؼبستقبل ”بشأف البيئة كالتنعمية ككثيقة  1993من إعالف ريو لياـ  12يف اعتبارىا اؼببدأ  إذ تضع
، اليت اعتعمدىا مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنعمية اؼبستدامة ككافقت عليها اعبعميية اليامة يف قرارىا “الذم نصبو إليو

ء الدكؿ كاغبكومات على اليت شجيت رؤسا 99، كخصوصان الفقرة 3213سبوز/يوليو  37اؼبؤرخ  66/388
اليعمل على اؼبستويات اإلقليعمية كالوطنية كدكف الوطنية كاحمللية لتيزيز الوصوؿ إىل اؼبيلومات كاؼبشاركة اليامة 

 يف ععملية ازباذ القرار كالوصوؿ إىل اليدالة يف اؼبسائل البيئية، حسب االقتضاء،
سيادة القانوف على اؼبستويُت الوطٍت الديبقراطية كاغبكم الرشيد ك احًتاـ مبادئ أف  كإذ تدرؾ

 ساسية لتحقيق التنعمية اؼبستدامة،األيوامل من ال وى ، على النحو الوارد يف ميثاؽ األمم اؼبتحدةكالدكيل
على أف اؼبشاركة الواسية النطاؽ من جانب اعبعمهور كالوصوؿ إىل اؼبيلومات  كإذ تشدد

 التنعمية اؼبستدامة،كاإلجراءات القضائية كاإلدارية تساىم يف تيزيز 
اؼببادئ  3212إىل أف ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة قد اعتعمد يف شباط/فرباير  كإذ تشَت

التوجيهية الطوعية لوضع تشرييات كطنية بشأف الوصوؿ إىل اؼبيلومات، كاؼبشاركة اليامة كالوصوؿ إىل اليدالة 
 يف اؼبسائل البيئية )مبادئ بايل التوجيهية(،

الصادر عن ؾبلس اإلدارة لكونو يتيلق باؼبشاركة الفيالة عبعميع  37/3إىل اؼبقرر  إذ تشَت أيضان ك 
أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة، كخصوصان أصحاب اؼبصلحة من البلداف النامية، كاالستفادة من أفضل 

جديدة  اؼبعمارسات كالنعماذج من اؼبؤسسات اؼبتيددة األطراؼ ذات الصلة، كاغباجة الستكشاؼ آليات
 لتيزيز الشفافية كاؼبشاركة الفيالة من اجملتعمع اؼبدين يف ععمل اجمللس كععمل ىيئاتو الفرعية،

من إعالف ريو بشأف البيئة كالتنعمية يف  12إىل اإلعالف اؼبتيلق بتطبيق اؼببدأ  كإذ تشَت كذلك
 ،32إطار مؤسبر ريو +أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب، الذم اعتعمدتو بيض بلداف اؼبنطقة يف 

تيزيز اغبوار الذم يشجع البلداف على مواصلة بذؿ اعبهود من أجل  1/12إىل القرار  كإذ تشَت
من إعالف ريو، كعلى اليعمل على تيزيز سيادة  12اؼببدأ الدكيل كاؼبساعدة التقنية كبناء القدرات دععمان لتنفيذ 
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ة كالوطنية، مع مالحظة التقدـ احملرز على الصييدين اإلقليعمي القوانُت البيئية على اؼبستويات الدكلية كاإلقليعمي
 كالوطٍت،

الوثيقة اػبتامية  اليامة اعبعميية وجبودب اعتعمدت الذم 72/1 اليامة اعبعميية قرار إىل تشَتذ كإ
 ،“3222ربويل عاؼبنا: خطة التنعمية اؼبستدامة لياـ ” اؼبينونةللتنعمية اؼبستدامة  اؼبتحدة األمم عمةؼبؤسبر ق

اإلقبازات اليت ربققت على الصييدين الوطٍت كاإلقليعمي يف تيزيز حقوؽ الوصوؿ إىل  كإذ تالحظ
البيئية، ككذلك التحديات اؼبستعمرة اليت تقف اؼبسائل اليدالة يف الوصوؿ إىل ك  ، كاؼبشاركة اليامةاؼبيلومات

 أماـ تنفيذىا كالظركؼ اػباصة بكل بلد،
اؼبساعدة تقدًن اعبهود لتيزيز اغبوار كالتياكف الدكليُت، ك البلداف على مواصلة بذؿ  تشجع -1

آخذة يف اعتبارىا التقدـ احملرز يف اجملاالت ذات ، من إعالف ريو 12عم تطبيق اؼببدأ التقنية كبناء القدرات لد
سيادة القوانُت الصلة كالصكوؾ كالتجارب كاؼبعمارسات ذات الصلة منذ اعتعماد اإلعالف، كاليعمل على تيزيز 

 الدكيل كاإلقليعمي كالوطٍت؛ ديصيالبيئية على ال
التقدـ احملرز يف منطقة أمريكا الالتينية كالبحر الكارييب للنهوض بوضع اتفاؽ  تالحظ  -3

إقليعمي بشأف إتاحة اؼبيلومات كمشاركة اعبعمهور كالوصوؿ إىل اليدالة يف اؼبسائل البيئية، على النحو اؼبكرس 
، بدعم من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية كمنطقة البحر 1993لياـ من إعالف ريو  12يف اؼببدأ 

 الكارييب بوصفها أمانة فنية.

___________ 


