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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيهي/حزيران ٢٧  - ٢٣نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٧و ٦ انالبند

متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة التي تعقدها األمم 
سيما مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية،   المتحدة، وال

واالجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية ذات األهمية 
  لجمعية األمم المتحدة للبيئة

، ٢٠١٧-٢٠١٦لفترة السنتين الميزانية وبرنامج العمل 
  وصندوق البيئة ومسائل الميزانية األخرى

  هيكلته داالعالمية المع البيئة مرفقإنشاء  صكتعديالت 
  تقرير المدير التنفيذي

 وجزم
، ٢٠١٤يف اجتماعه السادس واألربعني الذي عقد يف أيار/مايو  البيئة العاملية مرفقبناء على توصية من جملس   

  :حبيث هيكلته دااملع البيئة العاملية مرفقإنشاء  صكعلى إدخال تعديالت على  رفق البيئة العامليةموافقت مجعية 
 بشأن ميناماتا التفاقية املالية اآللية منها تتألف اليت الكيانات كإحدى  مرفق البيئة العاملية يعمل  (أ)  

  ا؛الزئبق، وقد مت توضيح مسؤولياته فيما يتعلق باالتفاقيات اليت خيدمه
مبجال  ‘‘امللوثات العضوية الثابتة’’و ‘‘استنفاد طبقة األوزون’’متت االستعاضة عن جمايل الرتكيز   (ب)  

  ؛‘‘املواد الكيميائية والنفايات’’الرتكيز 
  البيئة العاملية؛ مرفقمت حتديث معايري األهلية للحصول على متويل من   (ج)  
 .البيئة العاملية ملرفقاملية إىل مكتب التقييم املستقل البيئة الع مرفقمت تغيري اسم مكتب تقييم   (د)  
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ا اخلامسة سارية املفعول بعد  مرفقوستصبح التعديالت اليت وافقت عليها مجعية    البيئة العاملية يف دور
املتحدة اإلمنائي، البيئة العاملية (برنامج األمم  ملرفقاعتمادها النهائي من قبل اهليئات اإلدارية للوكاالت املنفِّذة التابعة 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل). وبالتايل قد ترغب مجعية األمم املتحدة للبيئة يف النظر يف املعلومات 
  .الواردة يف هذا التقرير واعتماد التعديالت املدخلة على االتفاقية

  للبيئة المتحدة األمم لتابعة لبرنامجا للبيئة المتحدة األمم اتخاذه من جمعية المقترح اإلجراء  - أوالً 
 :ضوء املقرتحات التالية على مقرر اعتماد يف النظر للبيئة املتحدة األمم مجعية ترغب قد  - ١

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
 مرفقإنشاء  صكبشأن اعتماد  ١٩٩٤حزيران/يونيه  ١٨املؤرخ يف  ٤/١  - د.إإىل مقررها  إذ تشري

  فيما يلي)، ‘‘الصك’’( هيكلته دااملعالبيئة العاملية 
ا اخلامسة البيئة العاملية مرفقإىل موافقة مجعية  أيضاً  وإذ تشري على  ٢٠١٤يف أيار/مايو  يف دور

 ميناماتا التفاقية املالية اتاآللي للعمل كإحدى مستعداً  املرفقِجلْعل  الصكإدخال عدد من التعديالت على 
مبجال  ‘‘امللوثات العضوية الثابتة’’و ‘‘استنفاد طبقة األوزون’’ايل الرتكيز الزئبق؛ واالستعاضة عن جم بشأن

البيئة العاملية؛  مرفق؛ ولتحديث معايري األهلية للحصول على متويل من ‘‘املواد الكيميائية والنفايات’’الرتكيز 
 البيئة العاملية، ملرفققل البيئة العاملية إىل مكتب التقييم املست مرفقولتعكس تغيري االسم من مكتب تقييم 

  )١(،بتقرير املدير التنفيذي قد أحاطت علماً و 
 مرفق البيئة العامليةمجعية بقرار  ، عمالً الصكاعتماد التعديالت التالية على  تقرر  - ١

  من جدول األعمال): ٥(البند  ٢٠١٤املنعقدة يف أيار/مايو 
 كإحدى  هامبقتضا العامليةمرفق البيئة  سيعمل اليت الصكمن  ٦تعديل الفقرة   (أ)

  الزئبق؛ بشأن ميناماتا التفاقية املاليةات اآللي
بغرض  الصكمن  ٦تعديل الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة   (ب)

  مبوجب االتفاقيات اليت خيدمها على حنو منظم؛ املرفقتوضيح مسؤوليات 
إىل تنقيح هيكل جماالت  لعامليةمرفق البيئة ادعو ت اليت الصكمن  ٢تعديل الفقرة   (ج)

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

  ؛‘‘والنفايات
حتديث معايري األهلية للحصول على  ا يتم مبقتضاه، اليتالصكمن  ٩تعديل الفقرة   (د)

الستيعاب التحديثات اليت طرأت على معايري األهلية يف البنك الدويل بشأن التمويل،  من املرفقمتويل 
  ويف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن املساعدة الفنية؛

من مجعية وجملس املرفق ألف حبيث تنص على أن يت صكمن ال ١١تعديل الفقرة   (ه)
  ؛، مبا يف ذلك مكتب تقييم مستقلوأمانة
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من االتفاقية، اليت يتم مبقتضاها زيادة توضيح مهام مكتب  ٢١تعديالت الفقرة   (و)
  التقييم املستقل؛

إىل املدير التنفيذي النظر يف سبل تعزيز قدرة برنامج األمم املتحدة للبيئة،  تطلب  - ٢
  البيئة العاملية؛ ملرفقسية لألمم املتحدة يف جمال البيئة، وتعزيز دوره كوكالة منفذة بوصفه اهليئة الرئي

 نيالتنفيذياملوظفني  كبريةإىل املدير التنفيذي إحالة هذا املقرر إىل   ضاً أي تطلب  - ٣
  البيئة العاملية. مرفقورئيسة 

 معلومات عامة  -  ثانياً 
 (يشار إليهم أيضاً  املرفقثلي مجيع البلدان األعضاء يف البيئة العاملية من مممرفق تتألف مجعية   - ٢
بناء  صكال اجيوز للجمعية املوافقة بتوافق اآلراء على تعديل هذ الصكمن  ٣٤). وطبقًا للفقرة ‘‘باملشاركني’’

(برنامج األمم املتحدة للبيئة، ك على توصية من اجمللس، وذلك بعد مراعاة وجهات نظر الوكاالت املنفذة للص
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل) والقّيم، وتصبح سارية املفعول بعد اعتمادها من قبل الوكاالت و 

  املنفذة والقيٍّم وفقاً للقواعد واملتطلبات اإلجرائية اخلاصة بكل منها.
 لوماتاملع وثائق )UNEP/EA.1/INF/21( مبذكرة األمانةت من الرابع إىل السادس يتضمن املرفقا  - ٣

 املنعقدين يف وإىل مجعيته اخلامسة، واألربعني السادس اجتماعه يف العاملية البيئة مرفق جملس إىل املقدمة األساسية
 أعاله املذكورة إدخال التعديالت يف النظر لدعم ،٢٠١٤ عام أيار/مايو ٢٩إىل  ٢٥املكسيك، من  كانكون،

 إيشي، ناوكو السيدة من ورسالةً  التعديالت اعتمادَ  جلمعيةا ملقرر الرمسي احملضرَ  الوثائق وتشمل. الصك على
 املدير إىل موجهة ٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢ يف مؤرخة العاملية، البيئة قمؤف ورئيسة نيالتنفيذياملوظفني  كبرية

  أيار/مايواملنعقدة يف العاملية البيئة رفقمل اخلامسة اجلمعية أن توضح فيها لربنامج األمم املتحدة للبيئة، التنفيذي
 ورئيسةَ  نيالتنفيذياملوظفني  كبرية ودعت الصك على على إدخال تعديالت اآلراء، بتوافق وافقت، ٢٠١٤

 اخلاصة اإلجرائية واملتطلبات للقواعد وفقاً  التعديالت اعتماد والقيٍّم املنفذة إىل الوكاالت تطلب ق إىل أناملرف
  منها. بكل
 اجلمعية موافقة قبل املرفق جملس اجتماعات يف ٢٠١٤- ٢٠١٣ فرتةال خالل التعديالت مناقشة ومتت  - ٤

 اجمللس ومقررات األساسية املعلومات وثائق باملذكرةت من األول إىل الثالث ن املرفقامويتض. اخلامسة عليها
 .ذات الصلة بتلك املناقشات

 التعديالت  -  ثالثاً 

 ١ التعديل
  الزئبق بشأن ميناماتا التفاقية المالية اآللية منها تتألف تيال الكيانات البيئة العالمية كإحدى مرفقيعمل 

وفتح باب التوقيع عليها يف   االتفاقية صادق مؤمتر املفوضني التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الذي أقر  - ٥
اليت  املالية الرتتيبات بشأن ٢القرار  على ، أيضاً ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر عام  ١٠كوماموتو، اليابان، يوم 

 التفاقية املالية إطار اآللية يف له التابع االستئماين الصندوق إدراج العاملية إىل تفعيل البيئة مرفق جملس تدعو
 على الضرورية االستعجال إلدخال التعديالت سبيل على مجعية مرفق البيئة العاملية إىل توصية وتقدمي ميناماتا،
  .املالية اآللية بدوره يف علتمكينه من االضطالاملرفق املعدل إنشاء  صك
ملؤمتر املفوضني واعتماده  ٢للدعوة الواردة يف القرار  الصكيستجيب هذا التعديل الذي أدخل على   - ٦

  اتفاقية ميناماتا.
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 ، مشرياً مرفق البيئة العاملية لصكويرحب املدير التنفيذي بقرار مؤمتر املفوضني وما ترتب عنه من تعديل   - ٧
بتوجيه من مؤمتر  رفق البيئة العامليةاتفاقية ميناماتا، جيب تشغيل الصندوق االستئماين التابع مل إىل أنه ألغراض

، وهو ما الصكمن  ٦أمامه. ويضيف التعديل فقرة فرعية إىل الفقرة  األطراف يف اتفاقية ميناماتا ويكون مسؤوالً 
 .أدناه) ١٠ (أنظر الفقرة املنقحة ٦ينعكس يف الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 

 ٢التعديل 
 كل واحدة من االتفاقيات التي يخدمها  تجاه مرفق البيئة العالميةتوضيح مسؤوليات 

حتديث  بغرض الصكمن  ٦، لتعديل الفقرة الصكمن اعتماد  عاماً  ٢٠الفرصة، بعد  ٢يتيح التعديل   - ٨
منظم. وتوضح هذه  حنو لىوتوضيحها ع خيدمها اليت مبوجب كل واحدة من االتفاقيات املرفقمسؤوليات 

  التعديالت ما يلي:
  باالتفاقيات املعنية وُيساءل مبقتضاها؛ مسرتشداً  مرفق البيئة العامليةيعمل   (أ)  
بتوفري املوارد الالزمة لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها للفوائد البيئية العاملية  املرفقويقوم   (ب)  

  على االتفاقية ذات الصلة؛ بعض أو كل األنشطة التمكينية، اعتماداً  والتكاليف الكاملة املتفق عليها من
 والفقرات ذات الصلة بشكل صحيح. واملواداإلشارة إىل مراجع القرارات   (ج)  

، ال سيما أنه يتوافق للصكوالتعديل املنبثق عنه  مرفق البيئة العامليةيرحب املدير التنفيذي بقرار مجعية   - ٩
واالتفاقيات اليت  املرفقية الواردة يف االتفاقيات على مر السنني، وأنه يعزز أكثر العالقات بني مع املبادئ التوجيه

  خيدمها.
  )٢(املنقحة اليت تتضمن هذه التعديالت على ما يلي: ٦تنص الفقرة   -  ١٠

  :بأغراضه جزئياً  الوفاء إطار يف
 اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ ليةاملا اآللية بتشغيل مؤقتة بصفة مرفق البيئة العاملية يقوم  (أ)

 ٢٧الفقرتني  إبرامها مبقتضى ميكن اليت التعاون اتفاقيات أو ترتيبات مبوجب وذلك بتغّري املناخ، املعنية
 بشأن عليها املتفق التامة بالتكاليف للوفاء أيضاً  استعداد على املرفق ويكون .االتفاقية هذه من ٣١و

 استعداد على املرفق اإلطارية. ويكون االتفاقية من ١٢ املادة من ١الفقرة  يف وصفها الوارد األنشطة
                                                      

  ، دون هذه التعديالت، على ما يلي:٦)  تنص الصيغة احلالية للفقرة ٢(
البيئة العاملية بصفة مؤقتة بتشغيل اآللية املالية  مرفقيف إطار الوفاء بأغراضه جزئياً، يقوم   (أ)  - ٦

 الذي املؤسسي اهليكل بوظيفة مؤقتة بصفة املرفق يقوماملناخ. و  لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّري 
 ميكن اليت التعاون اتفاقيات أو ترتيبات مبوجب وذلك البيولوجي، اتفاقية التنوّع لتنفيذ املالية اآللية عمل ينّفذ

تنفيذ تلك على استعداد ملواصلة خدمة األغراض املالية ل املرفق. ويكون ٣١و ٢٧الفقرتني  مبقتضى إبرامها
للعمل كهيئة مكلفة بتشغيل اآللية  على استعداد أيضاً  املرفقذلك. ويكون األطراف  مؤمتر طلب إذااالتفاقيات 

عمله بتوجيه من مؤمتر  املرفقاملعنية بامللوثات العضوية الثابتة. ويف هذا الصدد، يؤدي  استكهوملاملالية التفاقية 
سرتاتيجية وأولويات الربامج ومعايري األهلية ألغراض اسات واالت بشأن السيااألطراف الذي يتخذ القرار 

 وصفها الوارد األنشطة بشأن عليها املتفق التامة بالتكاليف للوفاء أيضاً  استعداد على املرفق االتفاقيات. ويكون
  .اإلطارية االتفاقية من ١٢املادة  من ١ الفقرة يف

لية املالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على استعداد للقيام مبهمة اآل املرفقيكون   (ب)
(ب) من  ٢سيما يف أفريقيا، وذلك بناء على الفقرة  يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر، ال

 املرفقمن هذه االتفاقية. وينظر اجمللس يف ترتيبات ويوافق عليها لتسهيل التعاون بني  ٢١، واملادة ٢٠املادة 
  سيما يف أفريقيا. واالتفاقية وفيما بني البلدان فيما يتعلق بالبلدان املتأثرة، وال
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 ذلك األطراف منه مؤمتر طلب إذا اإلطارية االتفاقية املالية لتنفيذ اآللية أغراض خدمة يف لالستمرار
 ذيال األطراف مؤمتر من بتوجيه عمله املرفقيؤدي  الصدد، هذا . ويف١١املادة  من ٤الفقرة  مبوجب
اإلطارية،  باالتفاقية الصلة األهلية ذات ومعايري الربامج وأولويات السياسات بشأن القرارات يتخذ

  ؛١١املادة  من ١للفقرة  أمامه، وفقاً  ويكون مسؤوالً 
 املالية اآللية عمل ينّفذ الذي املؤسسي اهليكل بوظيفة مؤقتة بصفة مرفق البيئة العاملية يقوم  (ب)
 مهاراإب ميكن اليت التعاون اتفاقيات أو ترتيبات مبوجب وذلك البيولوجي، بالتنوّع ملعنيةاالتفاقية ا لتنفيذ

 خدمة لالستمرار يف استعداد على املرفق االتفاقية. وسيكون هذه من ٣١و ٢٧ الفقرتني مبقتضى
 ٣ الفقرة جبمبو  ذلك األطراف منه مؤمتر طلب إذا التنوّع البيولوجي اتفاقية لتنفيذ املالية اآللية أغراض

القرارات  يتخذ الذي األطراف مؤمتر من بتوجيه عمله املرفق يؤدي الصدد، هذا . ويف٢١املادة  من
 ، ويكون مسؤوالً اتفاقية التنوع البيولوجيألغراض  األهلية ومعايري الربامج وأولويات السياسات بشأن
  ؛٢١ املادة من ١ للفقرة وفقاً  أمامه،
ستكهومل املعنية اعلى استعداد للعمل كهيئة مكلفة بتشغيل اآللية املالية التفاقية  املرفقيكون   (ج)

عمله بتوجيه من مؤمتر األطراف الذي يتخذ  املرفقبامللوثات العضوية الثابتة. ويف هذا الصدد، يؤدي 
تفاقية، سرتاتيجية وأولويات الربامج ومعايري األهلية ألغراض هذه االالقرارات بشأن السياسات واال

  ؛١٣(أ) من املادة  ٧للفقرة  أمامه، وفقاً  ويكون مسؤوالً 
على استعداد للقيام مبهمة اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف  املرفقيكون   (د)

سيما يف أفريقيا، وذلك بناء على الفقرة  البلدان اليت تعاين من اجلفاف و/أو التصحر الشديد ال
من االتفاقية. وينظر اجمللس يف ترتيبات ويوافق عليها لتسهيل  ٢١واملادة  ٢٠املادة  (ب) من ٢

  ؛سيما يف أفريقيا واالتفاقية وفيما بني البلدان فيما يتعلق بالبلدان املتأثرة، ال املرفقالتعاون بني 
الزئبق، مبوجب اليت تتألف منها اآللية املالية التفاقية ميناماتا بشأن  الكياناتيعمل كإحدى   (ه)

عمله بتوجيه من مؤمتر األطراف  املرفق. ويف هذا الصدد، يؤدي ١٣من املادة  ٨و ٦و ٥الفقرات 
الذي يقدم توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربنامج وأهلية احلصول على 

التوجيهات من  املرفق، يتلقى أمامه. وباإلضافة إىل ذلك املوارد املالية واستخدامها، ويكون مسؤوالً 
مؤمتر األطراف بشأن قائمة إرشادية لفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم؛ ويوفر موارد للوفاء 
بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض أنشطة 

  من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. ١٣ة من املاد ٧للفقرة  التمكني، وذلك وفقاً 
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 ٣التعديل 
بمجال التركيز  ‘‘الملوثات العضوية الثابتة’’و ‘‘استنفاد طبقة األوزون’’االستعاضة عن مجالي التركيز 

 ‘‘المواد الكيميائية والنفايات’’
 املستنِفدة لطبقة ملوادوا الثابتة العضوية امللوثات ٢الفقرة  يف مرفق البيئة العاملية إنشاء صك ددحي  -  ١١

 الكيميائية للمواد خيارات التمويل بشأن التشاور وبناء على عملية جمايل تركيز منفصلني. باعتبارمها األوزون
االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  يف للبيئة املتحدة األمم لربنامج التنفيذي املدير والنفايات اليت أطلقها
بشأن املواد الكيميائية وإدارة  ٢٧/١٢ثات العضوية الثابتة، وبناء على مقرر جملس إدارته استكهومل بشأن امللو 

 أجندة تناول من يتمكن كي واسرتاتيجيته تركيزه جماالت هيكل إىل تنقيح جملس املرفقالنفايات، الذي دعا فيه 
مالية. ودعا  كآلية خيدمها اليت فاقياتاالت مع عالقاته تعزيز مواصلة سبل يف والنفايات، والنظر الكيميائية املواد

 ٢٠١٢الذي اختذه يف دورته الثالثة يف أيلول/سبتمرب  ٣/١ املؤمتُر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف قراره
إىل أن  ةمرفق البيئة العامليبشأن املوارد املالية والتقنية لتنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، 

ينظر، خالل التجديد السادس ملوارد صندوقه االستئماين، يف األولويات واألنشطة احملددة يف النهج االسرتاتيجي 
  لدعم حتقيق أهدافه.

، بناء على توصية من جملسه، على إدخال تعديل على الفقرة مرفق البيئة العامليةلذلك، وافقت مجعية   -  ١٢
(ه)،  ٢ الفرعيتني (ه) و(و) واالستعاضة عنهما بفقرة فرعية جديدة يقضي حبذف الفقرتني الصكمن  ٢

 ليصبح نصها كما يلي:
توىل إدارة ت اليت بني اهليئات والشراكة فيما نالتعاو أساس على بعمله، مرفق البيئة العامليةيقوم 

واإلضافية  املنح اجلديدة من أجل إتاحة الدويل نالتعاو آليات وتنفيذ مشروعاته، كآلية من الصندوق
العاملية  التمويلية بشروط ميسرة للوفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها إلجراءات املنافع البيئية واملوارد

  :الرتكيز التالية يف جماالت
  التنوع البيولوجي؛  (أ)    

  وتغري املناخ؛  (ب)
  واملياه الدولية؛  (ج)
  سيما التصحر وإزالة الغابات؛ وتدهور األراضي، ال  (د)
 واملواد الكيميائية والنفايات.  (ه)

 عنه. وتعديل الصك املنبثق مرفق البيئة العامليةمجعية يرحب املدير التنفيذي بقرار   -  ١٣
 ٤التعديل 

 البيئة العالمية مرفقتحديث معايير األهلية للحصول على تمويل 
 على ما يلي: الصك(ب) من  ٩الفقرة  اجلملة الثانية من تنص  -  ١٤

إذا كان مؤهًال لالقرتاض من البنك الدويل (البنك الدويل  املرفقد مؤهًال لتلقي املنح من يكون البل
لإلنشاء والتعمري و/أو املؤسسة الدولية للتنمية) أو إذا كان مؤهًال لتلقي املساعدات الفنية من برنامج 

  األمم املتحدة اإلمنائي من خالل رقم التخطيط اإلرشادي اخلاص بذلك البلد.
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تغريت معايري األهلية لدى البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  الصكغري أنه منذ وضع   -  ١٥
جملموعة خمتارة من البلدان منخفضة الدخل أثناء الفرتة الثانية  وقدم البنك الدويل (املؤسسة العاملية للتنمية) منحاً 

توزيع املخصصات من املوارد العادية لربنامج  ). وعالوة على ذلك، جيري٢٠٠٢-٢٠٠٠عشرة لتجديد موارده (
 األمم املتحدة اإلمنائي لألنشطة الرباجمية على الصعيد القطري يف إطار أهداف ختصيص املوارد من األموال

 من ‘‘١ البند’’ . ويشري)TRACsاألساسية  األموال من املوارد ختصيص أهداف باسم املعروفة( األساسية
 املستفيدة البلدان ألحد الربنامج العادية السنوي ملوارد املستوى إىل األساسية األموال من املوارد ختصيص أهداف

 تزويد إىل األساسية األموال من املوارد أهداف ختصيص من ٢ ويهدف البند. الربجمة فرتة خالل الربنامج من
 اجلودة وذات الفعالية والشديد الكبري ريالتأث الرباجمية ذات لألنشطة العادية املوارد لتخصيص الالزمة املدير باملرونة

 املقرر( لالحتياجات املختلفة بفعالية االستجابة على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ومساعدة العالية،
٢٠١٣/٤(.  
على تعديل النص ذي الصلة يف  ،املرفقبالتشاور مع جملس ، مرفق البيئة العامليةوافقت مجعية  ،لذلك  -  ١٦

  )٣(:لى النحو التايل(ب) ع ٩الفقرة 
 البنك( الدويل البنك من متويل على للحصول مؤهالً  كان إذا املرفقمن  املنح لتلقي مؤهالً  البلد يكون
 الفنية املساعدات لتلقي مؤهالً  كان إذا أو) للتنمية املؤسسة الدولية أو/و والتعمري لإلنشاء الدويل
 ،حتديداً ( األساسية األموال من املوارد صيصهدف خت خالل من اإلمنائي املتحدة األمم برنامج من
  .)األموال األساسية من املوارد ختصيص أهداف من ٢ البند أو/و ،١ البند

 شروط املنبثق عنه لتحديث الصك تعديلو  مرفق البيئة العاملية مجعية بقرار التنفيذي املدير يرحب  -  ١٧
 .الصندوق يف إطار األهلية

 ٥ التعديل
 العالمية البيئة مرفق تقييم المتصلتين بوظيفة الصك من ٢١و ١١ تعديل الفقرتين

 إىل التقييم مكتب اسم تغيري ،٢٠١٣ الثاين/نوفمرب تشرين يف ،جملس مرفق البيئة العاملية اجتماع قرر  -  ١٨
 التقييم مكتب إىل إشارة إلدراج ١١ الفقرة بتنقيح ٢٠١٤ عام يف مجعية املرفقوأوصى  املستقل، التقييم مكتب
 :التايل النحو على املستقل

  .مستقل تقييم مكتب ذلك يف مبا ة،أمانو  وجملس مجعية من العاملية البيئة مرفق يتألف
 فرعية فقرة لتشمل الصك من ٢١ الفقرة بتنقيح ٢٠١٤ عام يف مجعية املرفق أوصى ذلك، على وعالوة  -  ١٩

 :لذلك وفقاً  الفقرات ترقيم ويعدل يل،التا النحو على التقييم، وظيفة استقاللية تؤكد) ط( ٢١ جديدة

                                                      
  (ب)، دون هذه التعديالت، على ما يلي: ٩تنص الصيغة احلالية للفقرة )  ٣(

األخرى للبلدان املؤهلة املتلقية للمساعدات وألنشطة أخرى، عند االقتضاء، من النوع الذي  املرفقتُتاح كافة منح 
وفقًا هلذه الفقرة ومعايري أهلية إضافية حيددها اجمللس. ويكون البلد مؤهًال لتلقي املنح من  املرفقدم أغراض خي

إذا كان مؤهًال للحصول على متويل من البنك الدويل (البنك الدويل لإلنشاء والتعمري و/أو املؤسسة الدولية  املرفق
 التخطيط رقم خالل منلفنية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للتنمية) أو إذا كان مؤهًال لتلقي املساعدات ا

 ٦ألنشطة ضمن جمال الرتكيز لالتفاقية املشار إليها يف الفقرة  املرفق. وال تُتاح منح البلد بذلك اإلرشادي اخلاص
  يف االتفاقية املعنية.ولكنها خارج إطار اآللية املالية لتلك االتفاقية إال للبلدان املؤهلة املتلقية ملساعدات وطرف 
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 عاتقه على وتقع منه، تقارير يتلقى الذي اجمللس خيتاره مدير يرأسه مستقل تقييم مكتب هناك يكون
 اجمللس. قرارات مع يتسق حنو على املستقلة التقييم عمليات مسؤولية تنفيذ

 على يؤكد املنبثق عنه الذي الصك تعديلوب مجعية مرفق البيئة العاملية بقرار التنفيذي املدير يرحب  -  ٢٠
  .املرفق تقييم وظيفة استقاللية

  :التقرير هذا يف املقدمة املعلومات لدعم الوثائق التالية )UNEP/EA.1/INF/21( األمانة مذكرةتقدم   -  ٢١
  ؛)املرفق األول( املرفق جمللس واألربعني اخلامس االجتماع عن الصادر املشرتك الرؤساء موجز  )أ(  
  ؛)الثاين املرفق( الصك على املقرتحة التعديالت بشأن العاملية البيئة مرفق جملس من وثيقة  )ب(  
 الصك املقرتح إدخاهلا على بشأن التعديالت مرفق البيئة العاملية أمانة من رسالة إلكرتونية  )ج(  

  ؛)الثالث املرفق(
  ؛)املرفق الرابع( الصك قرتح إدخاهلا علىامل التعديالت بشأن البيئة العاملية مجعية مرفقمن  وثيقة  )د(  
  ؛)اخلامس املرفق( رفق البيئة العامليةاخلامسة مل عن اجلمعية موجز الرئيس  )ه(  
 التنفيذي املدير إىل موجهة مرفق البيئة العاملية ورئيسة نيالتنفيذي كبرية املوظفني من مراسلة  )و(  
 السادس). املرفق( للبيئة املتحدة األمم لربنامج

___________ 


