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 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  - أولا 
ة للبيئة يف مقر برانمج األمم التابعة لربانمج األمم املتحدجلمعية األمم املتحدة للبيئة ُعقدت الدورة الرابعة  -١

 .٢٠١٩آذار/مارس  ١٥إىل  ١١املتحدة للبيئة يف نريويب، خالل الفرتة من 
من صباح يوم اإلثنني املوافق  ١٠:3٥وافتتح الدورة السيد سيم كيسلر، رئيس مجعية البيئة يف الساعة  -٢

 .٢٠١٩س آذار/مار  ١١
مم املتحدة للبيئة دقيقة صمت حدادًا على كل الذين فقدوا يس، التزمت مجعية األوبناًء على دعوة الرئ -3

أرواحهم، مبن فيهم املندوبون واملرتمجون الفوريون وموظفو األمم املتحدة، يف حادث حتطم طائرة أثناء سفرهم من 
 أديس أاباب إىل نريويب يف اليوم السابق.

التنفيذية ابإلانبة لربانمج األمم والسيدة جويس مسواي، املديرة افتتاحي كل من السيد كيسلر؛  وأدىل ببيان -4
املتحدة للبيئة؛ والسيدة ميمونة حممد شريف، املديرة العامة ابإلانبة ملكتب األمم املتحدة يف نريويب واملديرة التنفيذية 

 .(١)اكينيايكو توبيكو، وزير البيئة يف  لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛ والسيد كري 
 من جدول األعمال( 2تنظيم العمل )البند  - اثنياا 
 احلضور - ألف

بلدًا من البلدان األعضاء يف الدورة، وهي: االحتاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني،  ١73ُمثل  -٥
ر، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات األردن، أرمينيا، إريرتاي، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إسرائيل، إسواتيين، أفغانستان، إكوادو 

اإلسالمية(،  -سيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران )مجهورية العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندوني
بنغالديش، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، ابراغواي، ابكستان، ابالو، البحرين، الربازيل، برابدوس، الربتغال، بلجيكا، 

املتعددة القوميات(،  -بولندا، بوليفيا )دولة ان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، نن، بواتن، بوتسوابنما، ب
اجلبل بريو، بيالروس، اتيلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوابغو، تشاد، تشيكيا، توغو، توفالو، تونس، تونغا، 

اجلمهورية ر القمر، جزر مارشال، مجهورية تنزانيا املتحدة، األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جز 
الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوراي، مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، مجهورية الكونغو 

جيا، جيبويت، الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جور 
، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا

السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، 
اان، غينيا، غابون، غامبيا، غاان، غرينادا، غواتيماال، غيالن، صربيا، الصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، ُعما

البوليفارية(، فنلندا، فيجي، فييت انم، قطر،  -بيساو، فرنسا، الفلبني، فنزويال )مجهورية  -غينيا االستوائية، غينيا 
، كولومبيا، الكونغو، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوداي، كندا، كواب، كوت ديفوار، كوستاريكا

فيا، لبنان، لكسمربغ، ليرباي، ليبيا، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزاي، مدغشقر، مصر، الكويت، كرييباس، كينيا، الت
ظمى العاملغرب، مقدونيا الشمالية، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا 

املوحدة(،  -ار، ميكرونيزاي )والايت س، موزامبيق، موانكو، ميامنغوليا، موريتانيا، موريشيو وأيرلندا الشمالية، من
غوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاراي، هولندا، اانميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرياي، نيكار 

 الوالايت املتحدة األمريكية، الياابن، اليمن، اليوانن.

                                                      
يرد وصف أكمل ملناقشات اجلمعية األمم املتحدة للبيئة برانمج األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة، مبا يف ذلك موجزات  ( ١)

معية بشأن املسائل اجلوهرية املعروضة عليها، يف حمضر أعمال الدورة للبياانت االفتتاحية والبياانت العامة ومداوالت اجل
(UNEP/EA.4/2). 
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 رسويل، نيوي.لدول التالية غري األعضاء: دولة فلسطني، الكرسي اللت اوُمث -6
وُمثلت هيئات األمم املتحدة، ووحدات األمانة وأماانت االتفاقات التالية يف الدورة: التحالف املعين  -7

إدارة الشؤون  ؛ إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات؛للحد من ملواثت املناخ القصرية العمر ابملناخ واهلواء النقي
مرفق املكتب التنفيذي لألمني العام؛ فريق اإلدارة البيئية؛ دية ألورواب؛ للجنة االقتصااالقتصادية واالجتماعية؛ ا

جملس حقوق اإلنسان؛ برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس البيئة العاملية؛ الصندوق األخضر للمناخ؛ 
األمم املتحدة حلقوق  دوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل؛ مفوضيةنقص املناعة البشرية/اإليدز؛ الصن

اإلنسان؛ أمانة األوزون؛ رائسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت 
قة املسبقة عن علم على مواد كيميائية اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املواف

 نة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة؛ أمانةومبيدات آفات معي
اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث؛ اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر الكارييب الكربى؛ 

الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض؛  تجارةمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛ أمانة اتفاقية الأ
أمانة معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليواانت الفطرية؛ أمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية 

حرية والساحلية ملنطقة شرق أفريقيا؛ ملائية؛ أمانة اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البوخاصة بوصفها موئالً للطيور ا
أمانة االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية جبال الكارابت وكفالة تنميتها املستدامة؛ أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق؛ 

 ن اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصةأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدا
منظمة األمم شبكة حلول التنمية املستدامة؛ يف أفريقيا؛ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ 

م املتحدة للمساواة املتحدة للطفولة؛ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ هيئة األم
ألمم املتحدة للمرأة(؛ برانمج األمم املتحدة للبيئة؛ برانمج األمم املتحدة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة ا

بوابة األمم املتحدة اإللكرتونية للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(؛ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
ة للتدريب والبحث؛ اسرتاتيجية األمم معهد األمم املتحد؛ التفاقات البيئية املتعددة األطرافللمعلومات املتعلقة اب

املتحدة الدولية للحد من خماطر الكوارث؛ مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛ مكتب األمم املتحدة يف نريويب؛ 
 ألغذية العاملي.مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ صندوق األمم املتحدة للسكان؛ برانمج ا

ة املتخصصة واملنظمات املعنية التالية: منظمة األغذية والزراعة وُمثلت يف الدورة وكاالت األمم املتحد -8
مؤسسة  ؛منظمة الطريان املدين الدويل ؛الدولية للطاقة الذرية، البنك الدويل لإلنشاء والتعمريالوكالة  ؛لألمم املتحدة

 ؛االحتاد الدويل لالتصاالت ؛رةاملنظمة الدولية للهج ؛املنظمة البحرية الدولية ؛دوليةمنظمة العمل ال ؛التمويل الدولية
جمموعة البنك  ؛منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةالوكالة الدولية لضمان االستثمار؛ مركز التجارة الدولية؛ 

 الدويل.
االحتاد  ؛مصرف التنمية األفريقي ؛معهد أفريقيا وُمث ِّلت املنظمات احلكومية الدولية التالية يف الدورة: -٩

مركز التنوع البيولوجي لرابطة أمم جنوب شرق  ؛مصرف التنمية اآلسيوي ؛املنظمة العربية للتنمية الزراعية ؛األفريقي
 ؛(BirdLife International)املنظمة الدولية املعنية حبياة الطيور  ؛جلنة محاية البيئة البحرية يف منطقة حبر البلطيق ؛آسيا

مجاعة  ؛مركز شرق أفريقيا للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ؛مركز البحوث احلرجية الدوليةمركز القانون البيئي الدويل؛ 
االحتاد  ؛املصرف األورويب لالستثمار ؛املفوضية األوروبية ؛اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ؛شرق أفريقيا

 ؛املركز الدويل لبحوث احلراجة الزراعية ؛ركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبالامل ؛رصد األرضالفريق املعين ب ؛األورويب
االحتاد الدويل حلماية  ؛الشبكة الدولية للخيزران والروطان ؛اللجنة الدولية للصليب األمحر ؛غرفة التجارة الدولية

 ؛الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقياالعربية؛ الدول جامعة  ؛املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ؛الطبيعة



 

5 

أمانة برانمج البيئة  ؛املركز اإلقليمي لرسم خرائط موارد التنمية ؛منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
االحتاد من  ؛الربانمج البيئي التعاوين جلنوب آسيا ؛نوب األفريقياجلماعة اإلمنائية للجاإلقليمي للمحيط اهلادئ؛ 

 أجل املتوسط.
وإضافًة إىل ذلك، ُمثل عدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بصفة مراقب. وميكن  -١٠

 .UNEP/EA.4/INF/21االطالع على القائمة الكاملة للمشاركني يف الدورة الرابعة جلمعية البيئة يف الوثيقة 
 ول األعمال(من جد 12انتخاب أعضاء املكتب )البند  - ابء

من النظام الداخلي جلمعية البيئة، انتخبت اجلمعية ابلتزكية  ١8يف اجللسة العامة السابعة، ووفقاً للمادة  -١١
 أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل يف دورهتا اخلامسة:

 )النرويج( السيد أوال إلفيستوين الرئيس:
 وستاريكا( السيد كارلوس مانويل رودريغيز إشاندي )ك نواب الرئيس:

 السيد وينستون الكني )سورينام( 
 السيد غوران تريفان )صربيا( 

 السيدة برون بوارسون )فرنسا( 
 السيد حممد بن َدينه )البحرين(

 السيدة الكسمي ديوانيت )إندونيسيا( 
 السيد آدو لومُهس )إستونيا( 

 سيد ابتيو ابسيري )بوركينا فاسو( ال
 كونيانه )جنوب أفريقيا(السيدة إيدان نومفوال مو  مقرر:

 من جدول األعمال( 3واثئق تفويض املمثلني )البند  - جيم
، أفاد ٢٠١٩آذار/مارس  ١٥خالل اجللسة العامة السابعة جلمعية البيئة، املعقودة بعد ظهر يوم اجلمعة  -١٢

لدول األعضاء رئيس جلنة واثئق التفويض، السيد فيلكس فرييت )سويسرا( أبن املكتب تلقى ودرس واثئق تفويض ا
، ٢٠١٩آذار/مارس  ١4وأضاف أنه حىت من النظام الداخلي جلمعية البيئة.  ١7و ١6املقدمة وفقًا للمادتني 

دولة من الدول األعضاء قد قدمت إىل املديرة التنفيذية لربانمج البيئة واثئق تفويض رمسية صادرة عن  ٩6كانت 
ذلك احلني، وردت واثئق تفويض رمسية من دولة واحدة أخرى  رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية. ومنذ

دولة من الدول األعضاء قدمت معلومات عن تعيني ممثليها  7٥إن عدداً إمجالياً قدره  من الدول األعضاء. وقال
يف مجعية البيئة عن طريق برقيات أو رسائل ابلفاكس موجهة من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية، أو 

جمموع عدد الدول األعضاء برسالة أو مذكرة شفوية من البعثة املعنية، أو بشكل آخر من أشكال االتصال. وبلغ 
دولة. ومنذ اعتماد املكتب لتقريره بشأن واثئق  ٢٢اليت مل ترسل أي معلومات بشأن ممثليها إىل املديرة التنفيذية 

ورة غري رمسية. وأوصى املكتب أبن تقبل اجلمعية التفويض، قدمت أربع من الدول األعضاء واثئق تفويض بص
 واثئق تفويض الدول األعضاء.

 طت مجعية البيئة علماً بتقرير املكتب عن واثئق التفويض.وأحا -١3
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 من جدول األعمال( 2إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )البند  - دال
 إقرار جدول األعمال - 1

اس جدول األعمال وىل جدول األعمال التايل للدورة، على أساعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة األ -١4
 .(UNEP/EA.4/1/Rev.1)املؤقت 

 افتتاح الدورة. -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -٢
 واثئق تفويض املمثلني. -3
 تقرير جلنة املمثلني الدائمني. -4
 املسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية الدولية. -٥
 مليزانية.مج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل اإلدارية واملتعلقة ابانبر  -6
 إشراك أصحاب املصلحة. -7
 اإلسهامات يف اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة. -8
 اجلزء الرفيع املستوى. -٩

 ة وموعد انعقادها.جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة جلمعية البيئ -١٠
 اعتماد نتائج الدورة. -١١
 كتب.انتخاب أعضاء امل -١٢
 مسائل أخرى. -١3
 اعتماد التقرير. -١4
 اختتام الدورة. -١٥

 تنظيم العمل -2
من النظام الداخلي جلمعية البيئة، اتفقت اجلمعية على إنشاء جلنة جامعة للنظر يف  6٠وفقًا للمادة  -١٥

دول األعمال. ووافقت اجلمعية أيضاً، وفقًا لتوصيات املكتب، على أن يتوىل السيد خمتلف البنود املدرجة يف ج
بوتريا ابراتما )إندونيسيا( مهام املقر ِّر، وأن تنظر  آي يبامعة، والسيد فرانندو كوميربا )الربازيل( رائسة اللجنة اجل

، جدول األعمال املؤقت للدورة ١٠لية، والبند ، املسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية الدو ٥اللجنة يف البند 
 اخلامسة جلمعية البيئة وموعد انعقادها.

لتحدايت البيئية املتعلقة اول يتناول وكذلك وافقت اجلمعية على أن تعقد ثالثة حوارات للقيادة، األ -١6
ي ووقف فقدان التنوع البيولوجي، ابلفقر وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك النظم الغذائية املستدامة واألمن الغذائ

اجملتمع املدين بشأن رايدة آذار/مارس، يعقبه حوار ألصحاب املصلحة املتعددين مع قادة  ١4ويعقد يوم اخلميس 
املبتكرة من أجل االستهالك املستدام، يف حني يتناول احلواران الثاين والثالث مواضيع ُُنج دورة احلياة إزاء احللول 

والطاقة واملواد الكيميائية وإدارة النفاايت، واالبتكارات يف تنمية األعمال يف عصر يتميز ابلتغري  كفاءة املوارد،
 ر/مارس.آذا ١٥قدان يوم اجلمعة التكنولوجي السريع، ويع
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 من جدول األعمال( 9اجلزء الرفيع املستوى )البند  - هاء
من جدول  ٩رفيع املستوى يف إطار البند اختذت اجللسات العامة من الثانية إىل السادسة شكل اجلزء ال -١7

ء الرفيع املستوى من االفتتاح الرمسي ببياانت من املتكلمني الرئيسيني الرفيعي املستوى، ومن األعمال. وأتلف اجلز 
احللول املبتكرة للتحدايت البيئية ومن ”وضوع الشامل اجللسات الوزارية العامة اليت تضمنت بياانت وطنية بشأن امل

ار بني أصحاب املصلحة املتعددين، وجلسة ، وثالثة حوارات للقيادة، وحو “ستهالك واإلنتاج املستدامنيأجل اال
 اختتام وجلسة عامة ختامية.

ة األمم بعرض من جوق ٢٠١٩آذار/مارس  ١4من يوم  ١٢:٢٠وافتتح اجلزء الرفيع املستوى يف الساعة  -١8
ملستوى ببياانت افتتاحية. وبعد ذلك، أدىل ممثلو الدول املتحدة. وعقب العرض أدىل متحدثون رئيسيون رفيعو ا

ضاء يف اجملموعات اإلقليمية ببياانت عامة، تلتها البياانت الوطنية من الوزراء وغريهم من املمثلني الرفيعي األع
 املستوى.

ذلك النظم البيئية املتعلقة ابلفقر وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف التحدايت ”ونظم حوار للقيادة بشأن  -١٩
، وأعقبه حوار ٢٠١٩آذار/مارس  ١4يوم “ لتنوع البيولوجيالغذائية املستدامة واألمن الغذائي ووقف فقدان ا

 ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن رايدة احللول املبتكرة من أجل االستهالك املستدام.
ُُنج دورة احلياة ”اضيع آذار/مارس، بشأن مو  ١٥آخران من حوارات القيادة يوم اجلمعة وعقد حواران  -٢٠

االبتكارات يف تنمية األعمال يف عصر يتميز ”و“اد الكيميائية وإدارة النفاايتإزاء كفاءة املوارد، والطاقة واملو 
 “.ابلتغري التكنولوجي السريع

 .(UNEP/EA.4/2)ستوى يف الفرع التاسع من حمضر الدورة ويرد املزيد من التفاصيل عن اجلزء الرفيع امل -٢١
 عمل اللجنة اجلامعة - واو

عقدت اللجنة اجلامعة ستة اجتماعات للنظر يف بنود جدول األعمال احملالة إليها، واختتمت أعماهلا يف  -٢٢
س اللجنة تقريراً . وخالل اجللسة العامة السابعة جلمعية البيئة، قدم رئي٢٠١٩آذار/مارس  ١3مساء يوم األربعاء 
 عن نتائج أعماهلا.

 .(UNEP/EA.4/2)فق الثالث من حمضر الدورة بعمل اللجنة يف املر  ويرد التقرير املتعلق -٢3
 من جدول األعمال( 4تقرير جلنة املمثلني الدائمني )البند  - زاي

املمثلني الدائمني، نتائج أودونتون، املمثلة الدائمة لغاان ورئيسة جلنة -عرضت السيدة فرانسيسكا آشييت -٢4
، ٢٠١٩آذار/مارس  8إىل  4 املفتوحة العضوية، الذي عقد يف الفرتة من االجتماع الرابع للجنة املمثلني الدائمني

مباشرة قبل دورة مجعية البيئة. وأيدت اللجنة املفتوحة العضوية مشروع اإلعالن الوزاري لكي تنظر فيه مجعية األمم 
ت وحتسينات يف اجلزء رهتا الرابعة، دون املساس حبقوق الدول األعضاء يف أن تقرتح تعديالاملتحدة للبيئة يف دو 

من جدول أعماهلا يف مجيع  7إىل  ٥حة العضوية يف إطار البندين الرفيع املستوى للجمعية. ونظرت اللجنة املفتو 
ن العديد من الواثئق اإلعالمية، وأحاطت ع التقارير الرمسية اليت قدمتها املديرة التنفيذية إىل مجعية البيئة، فضالً 

يت قدمتها الدول اثئق. ونظرت أيضًا يف عدد قياسي من مشاريع القرارات واملقررات العلمًا بتلك التقارير والو 
 األعضاء.
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 املسائل اليت تتطلب اهتماماا خاصاا من اجلمعية العامة أو اجمللس القتصادي والجتماعي - اثلثاا 
لتزام مجعية ، اب٢٠١6كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ يف  7١/٢3١اجلمعية العامة يف قرارها اعرتفت  -٢٥

، وذلك بطريقة متكاملة. ٢٠3٠مية املستدامة لعام البيئة ابإلسهام يف التنفيذ الفعال للبعد البيئي من خطة التن
امة تتيح فرصة فريدة وإطاراً مؤسسياً مناسباً تزال دورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستد وال

ة البيئة. ابعة القرارات اجلماعية اليت يتخذها وزراء البيئة يف العامل يف دورات مجعيلكفالة هذا التكامل وكذلك مت
 وتدعى الدول األعضاء إىل النظر يف اختاذ اإلجراءات الرامية إىل حتقيق ذلك.

، كررت اجلمعية ٢٠١8كانون األول/ديسمرب   ٢٢عية العامة يف الصادر عن اجلم 73/٢6٠ويف القرار  -٢6
الذي اعتمدته  (UNEP/EA.3/HLS.1) ‘‘حنو كوكب خال من التلوث’’الن الوزاري املعنون أتكيدها على اإلع

مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة، وأعادت أتكيدها على أن معاجلة التلوث عنصر حاسم يف تنفيذ خطة 
بعة، اختذت مجعية البيئة يف دورهتا وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وعلى سبيل املتا ٢٠3٠مية املستدامة لعام التن

كوسيلة للتنفيذ الفعال ألهداف ‘ “  حنو كوكب خال من التلوث’فيذ خطة التن”املعنون  4/٢١الرابعة القرار 
تزامات الطوعية. ويف هذا الصدد، قد يود اجمللس عن االل اإلعالن، وقرارات مجعية البيئة ذات الصلة، فضالً 

ذ، وأن عو هيئات األمم املتحدة املعنية والشركاء إىل اإلسهام يف إجناز خطة التنفياالقتصادي واالجتماعي أن يد
يشجع الدول األعضاء على اختاذ إجراءات منسقة لتخفيض التلوث على الصعيدين العاملي واإلقليمي متشيا مع 

 .4/٢١وخطة التنفيذ اليت اعتمدهتا مجعية البيئة يف قرارها  ٢٠3٠خطة العام 
حلول مبتكرة ”دت مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة اإلعالن الوزاري املعنون ذلك، اعتم وعالوة على -٢7

بوصفه النتيجة الرئيسية  (UNEP/EA.4/HLS.1)“ للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني
ت الصلة جبدول أعمال اجمللس لرفيع املستوى. ويف اإلعالن، قررت مجعية البيئة اختاذ عدد من اإلجراءات ذاللجزء ا

 ذلك ما يلي: االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة، مبا يف
أن تتخذ التدابري من أجل االستثمار يف ُُنج متكاملة ومبتكرة ومتسقة يف وضع وتنفيذ السياسات،  (أ)

 املوارد الطبيعية؛اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر من خالل اإلدارة املستدامة للبيئة و  من أجل رايدة
أن توسع على حنو طموح نطاق ما تبذله من جهود للتغلب على التحدايت البيئية، مبا يف ذلك  (ب)

ة عن طريق تشجيع التحدايت املتعلقة ابلصحة، على حنو متوازن ومتكامل من خالل حتديد وتطوير احللول املبتكر 
 إدارة املوارد على حنو مستدام وفعال؛

تدامة، بوسائل تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، تهالك واإلنتاج املسأن تنهض أبمناط االس (ج)
االقتصاد الدائري والنماذج االقتصادية املستدامة األخرى، وتنفيذ إطار العمل العشري للربامج املتعلقة أبمناط 

 االستهالك واإلنتاج املستدامة،
ية والساحلية، مع مالحظة أن أن تتخذ اإلجراءات الستعادة ومحاية النظم اإليكولوجية البحر  (د)

 لربانمج األمم املتحدة للبيئة ميكن أن تسهم يف اجلهود اجلماعية يف هذا اجملال؛ االسرتاتيجية البحرية والساحلية
بيئية قابلة للمقارنة وتدعم وضع برانمج البيئة السرتاتيجية عاملية أن تعمل من أجل إجياد بياانت  (ه)

 ، وذلك ابلتعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية األخرى؛٢٠٢٥للبياانت البيئية حبلول العام 
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أن تشجع استخدام مناذج حتليل البياانت لوضع تقارير التبصر البيئية ودعم اختاذ القرارات القائمة  (و)
وحتسني االستعداد واالستجاابت الوطنية واحمللية للتخفيف من التدهور البيئي واملخاطر النامجة عن على األدلة، 

 ؛٢٠3٠كوارث والنزاعات متشياً مع خطة العام ال
أن تتصدى للضرر الذي يلحق ابلنظم اإليكولوجية بسبب االستخدام غري املستدام للمنتجات  (ز)

منها التخفيض بقدر كبري من تصنيع واستخدام املنتجات  البالستيكية وعمليات التخلص منها، بوسائل
 ؛٢٠3٠ام البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة حبلول الع

أن تستثمر يف البحوث البيئية والتعليم والتوعية يف إطار التنمية املستدامة، مع الرتكيز القوي على  (ح)
 مثل برامج علوم املواطنني الشاملة للجميع.النساء والشباب، وأن تشجع التوسع يف استخدام النهج املبتكرة، 

ق اجمللس االقتصادي واالجتماعي فرصة ممتازة ويتيح التقرير احلايل املقدم إىل اجلمعية العامة عن طري -٢8
اج نتائج مجعية البيئة يف أعمال ومداوالت هاتني اهليئتني. ويتوقع أن تنظر اجلمعية العامة يف تقرير ملواصلة إدم

جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة والسبعني. ويف هذا السياق، قد تود الدول األعضاء  الدورة الرابعة
 القيام مبا يلي:

 أن حتيط علماً ابلتقرير، وابإلعالن الوزاري والقرارات اليت اختذهتا مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة؛ (أ)
عنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض أن تدعو اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة واللجنة امل (ب)

 الدعم للمديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف التنمية وغريها من كياانت األمم املتحدة املعنية إىل تقدمي
يف ية، على النحو املشار إليه يف اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة وضع اسرتاتيجية عاملية للبياانت البيئ

 دورهتا الرابعة؛
ام يف إجناز أن تدعو الدول األعضاء ومجيع هيئات األمم املتحدة وشركائها املعنيني إىل اإلسه (ج)

 ؛4/٢١ على النحو املبني يف القرار“ حنو كوكب خال من التلوث”خطة التنفيذ 
ي يُعد، ابلتشاور أن توفر التوجيه والتعليقات إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة لك (د)

تحدة املعين ابلبيئة البشرية الذي مع الدول األعضاء، لالحتفال إبنشاء برانمج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األمم امل
الستفادة من املسامهات اليت قدمتها اجلهات ، اب١٩7٢حزيران/يونيه  ١6إىل  ٥ُعقد يف استكهومل يف الفرتة من 
بشأن جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان  4/٢النحو املطلوب مبوجب املقرر املعنية صاحبة املصلحة، على 

 عية األمم املتحدة للبيئة، الذي يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير؛انعقاد الدورة اخلامسة جلم
أن حتيط علماً ابلطلب الذي قدمته مجعية البيئة إىل املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة للبيئة  (ه)

مات عن كيفية لكي تدرج يف التقارير اليت تقدم إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة للبيئة معلو 
يم منظومة األمم املتحدة بشأن إعادة تنظ 7٢/٢7٩تنفيذ برانمج البيئة لألحكام الواردة يف قراري اجلمعية العامة 

نشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل لسياسة األ
مل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع بشأن االستعراض الشا 7١/٢43التنمية و

ية اليت التنمية، وأن جتري تقييمًا للسياسات واملبادئ التوجيهية والنظم الداخل هبا منظومة األمم املتحدة من أجل
مليزانية للفرتة بشأن برانمج العمل وا 4/١للمقرر  حتتاج إىل تعديل من أجل تنفيذ أحكام هذين القرارين، وفقاً 

 ، الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير؛٢٠٢١-٢٠٢٠
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مجعية البيئة إىل املديرة التنفيذية أبن تكفل أن مجيع أنشطة برانمج األمم املتحدة أن ترحب بطلب  (و)
قتضاء، لبيئة على الصعيد القطري تتماشى مع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتدرج ضمنه، عند االل

 ؛4/١للمقرر  وفقاً ابعتباره الوسيلة األهم لتخطيط وتنفيذ أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد القطري، 
 73/٢6٠العام لألمم املتحدة يف قرارها أن تتابع الطلب الذي وجهته اجلمعية العامة إىل األمني (ز)

، بتقدمي املقرتحات، حسب االقتضاء، “األمم املتحدة للبيئة تقرير مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج”املعنون 
مانة لبيئة، والقدرة على التنبؤ بذلك التمويل واستقراره، متشياً مع مذكرة األبشأن استدامة متويل هيئة إدارة برانمج ا

 ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة بشأن اآلاثر املرتتبة على التمويل ألجهزة تقرير السياسات يف سياق برانمج العمل وامليزانية ل
(UNEP/EA.4/INF/10)  ؛4/١ووفقاً للمقرر 

أن تشيد مبشاركة رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف الدورة الرابعة جلمعية البيئة، اتساقاً مع  (ح)
 .٢٠3٠الطابع العاملي خلطة التنمية املستدامة لعام روح التكامل و 

 ال(من جدول األعم 5لبيئية الدولية )البند املسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة ا - رابعاا 
به. وخالل  ةاملتعلقومشاريع القرارات واملقررات من جدول األعمال  ٥نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -٢٩

اجللسة العامة السابعة جلمعية البيئة، قدم رئيس اللجنة تقريرًا عن نتائج أعماهلا. ويرد التقرير املتعلق بعمل اللجنة 
 .(UNEP/EA.4/2)الثالث من حمضر الدورة يف املرفق 

 من جدول األعمال( 6ند برانمج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل اإلدارية واملتعلقة ابمليزانية )الب - خامساا 
من جدول األعمال واملقررات ذات الصلة به. وخالل اجللسة العامة  6ونظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -3٠

ئة، قدم رئيس اللجنة تقريراً عن نتائج أعماهلا. ويرد التقرير املتعلق بعمل اللجنة يف املرفق الثالث السابعة جلمعية البي
 .(UNEP/EA.4/2)من حمضر الدورة 

 وأحاطت اجلمعية العامة علما بتقرير اللجنة اجلامعة. -3١
 من جدول األعمال( 7إشراك أصحاب املصلحة )البند  - سادساا 

أصحاب املصلحة، حملًة عامة عن نتائج املنتدى ممثلة اجملموعات الرئيسية و قدمت السيدة خولة املهندي،  -3٢
آذار/مارس  8و 7املصلحة، الذي عقد يف نريويب يومي العاملي الثامن عشر للمجموعات الرئيسية وأصحاب 

٢٠١٩. 
 من جدول األعمال( 8البند اإلسهامات يف اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة ) - سابعاا 

قد طلبت  يف اجللسة العامة السابعة، أشار الرئيس إىل أن جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية كانت -33
إسهامات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف املنتدى ”إىل املدير التنفيذي تنقيح الوثيقة املعنونة  الرابعيف اجتماعها 

: الردود على األسئلة اليت طرحها رئيس اجمللس ٢٠١٩املعين ابلتنمية املستدامة لعام  السياسي الرفيع املستوى
، على أن جيري ذلك التنقيح على أساس اإلسهامات اخلطية (UNEP/EA.4/INF/15)“ االقتصادي واالجتماعي

 اليت تقدمها الدول األعضاء.
شروع الوثيقة وتقدمها إىل اجمللس االقتصادي ووافقت مجعية البيئة على أن تضع األمانة الصيغة النهائية مل -34

لني الدائمني يف اجتماعها املقبل ل املوعد النهائي احملدد، وأن تنظر فيها بعد ذلك جلنة املمثواالجتماعي حبلو 
 .3/3 مجعية البيئةلقرار  ابلنيابة عن اجلمعية، وفقاً 
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 (من جدول األعمال 10البند ) موعد انعقادهاجدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة جلمعية البيئة و  - اثمناا 
من جدول األعمال ومشروع املقرر املتعلق به. ويرد التقرير املتعلق  ١٠نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -3٥

 .(UNEP/EA.4/2)بعمل اللجنة اجلامعة يف املرفق الثالث من حمضر الدورة 
واتريخ ومكان  بشأن جدول األعمال املؤقت 4/٢اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السابعة املقرر  -36

 مم املتحدة للبيئة، على النحو الذي ُعد ِّل به.انعقاد الدورة اخلامسة جلمعية األ
 من جدول األعمال( 11اعتماد نتائج الدورة )البند  - اتسعاا 

حلول مبتكرة للتحدايت البيئية ”اعتمدت مجعية البيئة يف اجللسة العامة السابعة اإلعالن الوزاري املعنون  -37
 .(UNEP/EA.4/HLS.1)“ ستهالك واإلنتاج املستدامنيومن أجل اال

ويف اجللسة العامة السابعة أيضاً، اعتمدت مجعية البيئة بتوافق اآلراء القرارات واملقررات التالية. وترد فرادى  -38
على املوقع الشبكي جلمعية  أيضاً . وتتاح UNEP/EA.4/Res.23إىل  UNEP/EA.4/Res.1املقررات يف الواثئق من 

 .4/3و 4/٢و 4/١إىل جانب املقررات  (http://web.unep.org/environmentassembly)املتحدة للبيئة  األمم
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 العنوان القرار
 املسارات املبتكرة لتحقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني ١/4
 احللول املبتكرة للحد من فقدان األغذية وهدرها املمارسات املستدامة تعزيز ٢/4
 دام املست التنقل 4/3
 التصدي للتحدايت البيئية من خالل املمارسات التجارية املستدامة 4/4
 اهلياكل األساسية املستدامة ٥/4
 القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة 4/6
 اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت 4/7
 ية والنفاايتاإلدارة السليمة للمواد الكيميائ 4/8
 معاجلة التلوث ابملنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة ٩/4
 االبتكار يف جمايل التنوع البيولوجي وتدهور األراضي ١٠/4
 محاية البيئة البحرية من األنشطة الربية ١١/4
 اإلدارة املستدامة للصحة العاملية ألشجار املانغروف ١٢/4
 نيةاملرجا تدامة للشعاباإلدارة املس ١3/4
 اإلدارة املستدامة للنيرتوجني ١4/4
 االبتكارات يف املراعي املستدامة والرعي املستدام ١٥/4
 حفظ أراضي اخلث وإدارهتا املستدامة ١6/4
 تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، ومتكني النساء والفتيات يف اإلدارة البيئية ١7/4
 فقر والبيئةبني الالصلة  ١8/4
 إدارة املوارد املعدنية ١٩/4
الربانمج اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري )برانمج مونتيفيديو اخلامس(: العمل  ٢٠/4

 وكبلصاحل البشر والك
 ‘‘حنو كوكب خال من التلوث’’خطة التنفيذ  ٢١/4
 للبيئة تنفيذ ومتابعة قرارات مجعية األمم املتحدة ٢٢/4
إبقاء البيئة العاملية قيد االستعراض: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف برانمج األمم  ٢3/4

 املتحدة للبيئة وإقرار تقرير توقعات البيئة العاملية
 العنوان املقرر

 ٢٠٢١-٢٠٢٠برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ١/4
 البيئة وموعد انعقادها.اخلامسة جلمعية جدول األعمال املؤقت للدورة  ٢/4
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 4/3

ويرد موجز للبياانت اليت أدىل هبا املمثلون فيما يتعلق بنتائج الدورة يف اجلزء احلادي عشر من حمضر الدورة  -3٩
(UNEP/EA.4/2). 
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 من جدول األعمال( 13مسائل أخرى )البند  - عاشراا 
والتخلص منها عرب ال ابلذكرى السنوية الثالثني لتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة حتفال

 وداحلد
يصادف الذكرى السنوية الثالثني  ٢٠١٩يف اجللسة العامة األوىل جلمعية البيئة الحظ الرئيس أن العام  -4٠

د والتخلص منها، ووجه االنتباه إىل منجزات التفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدو 
 االتفاقية.

 من جدول األعمال( 14التقرير )البند اعتماد  -حادي عشر
اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السابعة حمضر الدورة استنادًا إىل مشروع احملضر  -4١

(UNEP/EA.4/L.1 وUNEP/EA.4/L.1/Add.1)عه يف صيغته النهائية، يضو  ، على أساس أن املقر ِّر سيستكمله
 وذلك ابلعمل جنباً إىل جنب مع األمانة.

 من جدول األعمال( 15اختتام الدورة )البند  -اثين عشر
يف أعقاب تقدمي عرض وتقدمي األطفال الحتفال تقليدي أبمهية املاء؛ وعرض رسالة ابلفيديو من رئيسة  -4٢

سبينوزا؛ أدىل الرئيس مبالحظات ختامية موجزة، وأعلن اختتام إ دااجلمعية العامة لألمم املتحدة، السيدة ماراي فرانن
 .٢٠١٩آذار/مارس  ١٥من مساء يوم اجلمعة،  ١٩:3٠الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف الساعة 
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 املرفق األول
 (1)املقررات اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة

(1) 
 عنوانلا القرار

 (UNEP/EA.4/Res.1)املسارات املبتكرة لتحقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني  ١/4
 (UNEP/EA.4/Res.2)تعزيز احللول املبتكرة للحد من فقدان األغذية وهدرها  ٢/4
 (UNEP/EA.4/Res.3)التنقل املستدام  4/3
 (UNEP/EA.4/Res.4)ستدامة التصدي للتحدايت البيئية من خالل املمارسات التجارية امل 4/4
 (UNEP/EA.4/Res.5التنقل املستدام ) ٥/4
 (UNEP/EA.4/Res.6)القمامة البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة  4/6
 (UNEP/EA.4/Res.7)اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت  4/7
 (UNEP/EA.4/Res.8)ت اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفااي 4/8
 (UNEP/EA.4/Res.9)معاجلة التلوث ابملنتجات البالستيكية اليت تستخدم مرة واحدة  ٩/4
 (UNEP/EA.4/Res.10)االبتكار يف جمايل التنوع البيولوجي وتدهور األراضي  ١٠/4
 (UNEP/EA.4/Res.11)محاية البيئة البحرية من األنشطة الربية  ١١/4
  (UNEP/EA.4/Res.12)صحة العاملية ألشجار املانغروف ستدامة للاإلدارة امل ١٢/4
 (UNEP/EA.4/Res.13)اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية  ١3/4
 (UNEP/EA.4/Res.14)اإلدارة املستدامة للنيرتوجني  ١4/4
 (UNEP/EA.4/Res.15)بتكارات يف املراعي املستدامة والرعي املستدام اال ١٥/4
 (UNEP/EA.4/Res.16)اضي اخلث وإدارهتا املستدامة أر  حفظ ١6/4
تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، ومتكني النساء والفتيات يف اإلدارة البيئية  ١7/4

(UNEP/EA.4/Res.17) 
 (UNEP/EA.4/Res.18)الصلة بني الفقر والبيئة  ١8/4
 (UNEP/EA.4/Res.19)إدارة املوارد املعدنية  ١٩/4
دوري )برانمج مونتيفيديو اخلامس(: العمل الربانمج اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه ال ٢٠/4

 (UNEP/EA.4/Res.20)لصاحل البشر والكوكب 
 (UNEP/EA.4/Res.21)‘‘ حنو كوكب خال من التلوث’’خطة التنفيذ  ٢١/4
 (UNEP/EA.4/Res.22)تنفيذ ومتابعة قرارات مجعية األمم املتحدة للبيئة  ٢٢/4
إبقاء البيئة العاملية قيد االستعراض: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف برانمج األمم املتحدة  ٢3/4

 (UNEP/EA.4/Res.23)للبيئة وإقرار تقرير توقعات البيئة العاملية 

 اإلعالن
كرة للتحدايت البيئية ومن أجل حلول مبت”اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة يف دورهتا الرابعة: 

 .(UNEP/EA.4/HLS.1)“ االستهالك واإلنتاج املستدامني
                                                      

قرارات اليت اختذهتا مجعية البيئة واإلعالن الوزاري الذي اعتمدته يف دورهتا الرابعة بوصفها واثئق مستقلة وابلرمز احملدد (  تصدر ال١)
ويف  (UNEP/EA.4/2)البيئة يف دورهتا الرابعة يف املرفق الثاين من حمضر الدورة  أعاله لكل منها. وترد املقررات اليت اعتمدهتا مجعية

 .املرفق الثاين من هذا التقرير
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 املرفق الثاين
 املقررات اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة

 2021-2020برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  4/1املقرر 
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

 ،٢٠٢١-٢٠٢٠يف برانمج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني  وقد نظرت
 ؛٢٠٢١-٢٠٢٠على برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  توافق -١
مليون دوالر من دوالرات  ٢٠٠على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدارها  توافق أيضاً  -٢

ون دوالر لتغطية تكاليف الوظائف لفرتة السنتني لألغراض ملي ١٢٢الوالايت املتحدة، خيصص منها مبلغ أقصاه 
 :املبينة يف اجلدول التايل

)آبالف دوالرات الوالايت  2021-2020برانمج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفرتة السنتني 
 املتحدة(

 4 000 أجهزة تقرير السياسات -ألف
 7 200 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء

  لعملبرانمج ا -جيم
 ٢٢ ٢٠٠ تغري املناخ -١
 ١٥ 6٠٠ الصمود أمام الكوارث والنزاعات -٢
 ٢8 ٠٠٠ النظم اإليكولوجية السليمة واملنتِّجة -3
 ٢6 ٢٠٠ اإلدارة البيئية -4
 ٢3 4٠٠ املواد الكيميائية والنفاايت ونوعية اهلواء -٥
 ٢8 4٠٠ الكفاءة يف استخدام املوارد -6
 ٢3 ٠٠٠ راضالبيئة قيد االستع -7

 10 000 احتياطي برانمج الصندوق -دال
 12 000 دعم الربامج -هاء

 200 000  اجملموع

على أمهية إجراء مشاورات مبكرة ومكثفة وشفافة بني املديرة التنفيذية والدول األعضاء  تشدد -3
ذات الطابع اهلام واملوضوعي  وجلنة املمثلني الدائمني بشأن إعداد برامج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك املبادرات

ة ذات األولوية لربانمج األمم املتحدة للبيئة واالسرتاتيجي اليت ميكن أن تتطلب موارد كثرية تؤثر على الربامج احلالي
أو على نطاق وصول الربانمج، كما تشدد على ضرورة وضع جدول لالجتماعات وتوفري املعلومات يف األوقات 

ملشاركة الكاملة من مجيع الدول األعضاء طوال عملية التشاور، وترحب يف ذلك الصدد املناسبة من أجل إاتحة ا
 اآلن؛ ابلتقدم احملرز حىت

، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يكفل أن ١٩/3٢من مقرر جملس اإلدارة  ١3إىل الفقرة  تشري -4
إىل الدول األعضاء وإىل جلنة املمثلني الدائمني  تُقد ِّم األمانة الواثئق واملعلومات ذات الصلة بربانمج العمل وامليزانية



 

16 

الفرعية واالجتماعات األخرى اليت سيتم فيها  تهاسنوي للجنقبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع ال
 النظر فيهما؛
على احلاجة إىل معلومات شاملة، وتربير كامل، بشأن النفقات واملسامهات املقرتحة من  تشدد -٥
 ر التمويل، مبا يف ذلك معلومات عن مالك املوظفني، لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمني يف وقت مبكرمجيع مصاد

قبل النظر يف برانمج العمل وامليزانية، وتطلب إىل املديرة التنفيذية أن تواصل عقد املشاورات يف التوقيت املناسب 
قبل إحالتها إىل اهليئات املختصة األخرى وأن تواصل العمل بشأن إعداد مجيع برامج العمل وامليزانيات يف املستقبل 

ءلة بشأن التكاليف وامليزانيات لتمكني اللجنة من تقدمي التوجيه بشأن على وجه السرعة حنو زايدة الشفافية واملسا
 التنفيذ؛

 على ضرورة أن يستند برانمج العمل وامليزانية إىل اإلدارة القائمة على النتائج؛ تشدد -6
للمديرة التنفيذية أبن تعيد توزيع املوارد بني بنود امليزانية للربامج الفرعية حبد أقصى قدره  أتذن -7

يف املائة من خمصصات الربامج الفرعية وأن تبلغ جلنة املمثلني الدائمني، ويف الظروف االستثنائية اليت تقتضيها  عشرة
يف املائة من املخصصات اليت يعاد ختصيص  ٢٠يف املائة وال يتجاوز  ١٠الضرورة، أن تعيد ختصيص ما يفوق 

 ئمني؛املوارد منها، بعد التشاور املسبق مع جلنة املمثلني الدا
للمديرة التنفيذية أبن تعد ل، ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، مستوى خمصصات  أتذن أيضاً  -8

خل مقارنة مبستوى االعتمادات الذي متت صندوق البيئة للربامج الفرعية، لتتماشى مع التغريات احملتملة يف الد
 سبان؛املوافقة عليه؛ مع أخذ الدخول املتوقعة من مصادر أخرى يف احل

مليون دوالر  ٢٠للمديرة التنفيذية ابلدخول يف التزامات آجلة ال تزيد قيمتها على  أتذن كذلك -٩
 ؛٢٠٢١-٢٠٢٠العمل لفرتة السنتني من دوالرات الوالايت املتحدة ألنشطة صندوق البيئة من أجل تنفيذ برانمج 

وظيفة يف فرتة السنتني  3٠أن العدد اإلمجايل ملوظفي املكتب التنفيذي ينبغي أال يتجاوز  تقرر -١٠
 ، ما مل أتذن جلنة املمثلني الدائمني خبالف ذلك؛٢٠٢١-٢٠٢٠

يع املصادر، إىل املدير التنفيذي أن يواصل اتباع ُنج حصيف يف إدارة املوارد املتأتية من مج تطلب -١١
 بوسائل منها اإلدارة احلريصة للرتتيبات التعاقدية؛مبا فيها صندوق البيئة، 

إىل املديرة التنفيذية أن تواصل رصد وإدارة حصة صندوق البيئة املخصصة لكل من  تطلب أيضاً  -١٢
 أنشطة تكاليف الوظائف وتكاليف غري الوظائف، مع وضع أولوايت واضحة الستخدام موارد صندوق البيئة يف

 الربانمج؛
ديرة التنفيذية أن حتسن إجناز أهداف الربانمج، وأن تستخدم املوارد بكفاءة إىل امل تطلب كذلك -١3

 وشفافية لتحقيق هذه الغاية، رهناً مبا تقوم به األمم املتحدة من عمليات اإلشراف واالستعراض والتقييم املستقل؛
االجتماع لتقارير إىل الدول األعضاء، من خالل إىل املديرة التنفيذية أن تواصل تقدمي ا تطلب -١4

ومجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف  للجنة املمثلني الدائمني السنوي للجنة الفرعية
ة وإجنازاهتا دوراهتا اليت تعقد كل سنتني، عن نتائج التقييم والتقدم الـُمحرز فيما يتعلق أبداء كل من الربامج الفرعي

زانية صندوق البيئة، مبا يف ذلك التربعات والنفقات وإعادة ختصيص االعتمادات أو تعديل املتوقعة، وعن تنفيذ مي
 املخصصات؛



 

17 

إىل املديرة التنفيذية أن تواصل تقدمي التقارير إىل الدول األعضاء، من خالل تقارير املدير  تطلب -١٥
بسطة، وإبدماج التقارير املرحلية عن نة املمثلني الدائمني، وذلك بطريقة مالتنفيذي ربع السنوية اليت تقدم إىل جل

 شؤون اإلدارة وامليزانية مع تقارير أداء الربانمج؛ 
إىل املدير التنفيذي، يف هذا الصدد، أن يدرج يف التقارير املقدمة إىل جلنة املمثلني  تطلب كذلك -١6

اردة يف قراري اجلمعية العامة مج األمم املتحدة للبيئة األحكام الو الدائمني معلومات عن الطريقة اليت نفذ هبا بران
بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع  7٢/٢7٩

 بشأن 7١/٢43سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية و
سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة  االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع

 من أجل التنمية؛
إىل املديرة التنفيذية أن جتري تقييمًا للسياسات واملبادئ التوجيهية واللوائح الداخلية اليت  تطلب -١7

، وأن تقدم خطة 7٢/٢7٩و 7١/٢43يف قراري اجلمعية العامة يتعني تعديلها من أجل تنفيذ األحكام الواردة 
ادس واألربعني بعد املائة، وأن تقدم تقريراً مع اجلداول الزمنية لتنفيذها إىل جلنة املمثلني الدائمني يف اجتماعها الس

اتيجية وبرانمج العمل حمدَّاثً للنظر فيه يف االجتماع السنوي للجنة الفرعية، وأن تعكس نتائج التقييم يف تنفيذ االسرت 
 املعتمَدين لألجل املتوسط وكذلك يف تصميم واثئق التخطيط يف املستقبل؛

ن تواظب على تقدمي اإلحاطات املنتظمة، اليت تنظم يف الوقت إىل املديرة التنفيذية أ تطلب أيضاً  -١8
ج وامليزانية لكل برانمج فرعي، لتمكني املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ هبا، إىل جلنة املمثلني الدائمني بشأن أداء الربانم

 اللجنة من االضطالع على حنو مالئم مبهمة الرصد اليت تتوالها؛
يذية أن تكفل أن تنفيذ برانمج العمل يدعم وجيمع الربامج واألنشطة إىل املديرة التنف تطلب كذلك -١٩

السنتني، وأنه أيخذ يف االعتبار األولوايت اإلقليمية والوطنية يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل وبرانمج العمل لفرتة 
ات عن الربامج واألنشطة اإلقليمية واألطر اإلقليمية، حيثما وجدت، وتطلب إىل املديرة التنفيذية أن ُتدرج معلوم

 اإلقليمية يف التقرير املرحلي عن تنفيذ برانمج العمل؛
انية على املستويني اإلقليمي ودون إىل املديرة التنفيذية أن تواصل تنفيذ خطة العمل وامليز  تطلب -٢٠

ملتحدة للبيئة خدمات اإلقليمي، بوسائل منها دعم املؤمترات واملنتدايت الوزارية اإلقليمية اليت يقدم برانمج األمم ا
 األمانة هلا؛

إىل املديرة التنفيذية أن تكفل تواُفق مجيع أنشطة برانمج األمم املتحدة للبيئة على  تطلب أيضاً  -٢١
لقطري مع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وأن تُدرج فيه، عند االقتضاء، ابعتباره األداة املستوى ا

أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية يف كل بلد، وأن يتم إبالغ املنسق املقيم املعين لألمم األكثر أمهية لتخطيط وتنفيذ 
 املتحدة وكذلك جلنة املمثلني الدائمني هبا؛ 

إىل املديرة التنفيذية أن تكفل استخدام مجيع املسامهات املخصصة لربانمج األمم  كتطلب كذل -٢٢
نفيذ الفعال لربانمج العمل، فيما عدا الصناديق اليت يديرها برانمج املتحدة للبيئة لتمويل األنشطة اليت تسهم يف الت

 األمم املتحدة للبيئة نيابة عن هيئات حكومية دولية أخرى؛
ضاء واجلهات األخرى القادرة على زايدة التربعات اليت تقدمها إىل برانمج األمم الدول األع حتث -٢3

 الطابع العاملي للجمعية البيئة؛ سيما صندوق البيئة، مع مراعاة املتحدة للبيئة، وال
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األثر اإلجيايب جلدول التربعات اإلرشادي يف توسيع قاعدة املسامهات يف التمويل الطوعي  تالحظ -٢4
وتعزيز القدرة على التنبؤ هبا، وتطلب إىل املديرة التنفيذية أن تواصل تطويع جدول التربعات  لصندوق البيئة

 وأي مقررات الحقة؛ 7/١-إملقرر اجمللس التنفيذي د.اإلرشادي وذلك، يف مجلة أمور، وفقاً 
تنفيذ  املديرة التنفيذية، ابلتعاون الوثيق مع جلنة املمثلني الدائمني، على أن تواصل حتسني تشجع -٢٥

اسرتاتيجية تعبئة املوارد، وتطلب إىل املديرة التنفيذية أن حتشد، وفقًا لقواعد سياسات الشراكات والنظام املايل 
املالية لألمم املتحدة، املزيد من التربعات للربانمج من مجيع الدول األعضاء وغريها من اجلهات القادرة والقواعد 

 ؛وأن تواصل توسيع نطاق قاعدة املسامهني
إىل املديرة التنفيذية أن تضع إجراءات صارمة وشفافة بشأن تطبيق تدابري العناية الواجبة  تطلب -٢6

 ول األعضاء وأن تبقي جلنة املمثلني الدائمني على علم ابإلجراءات وتطبيقها؛قبل قبول أموال من مصادر غري الد
ة للربامج الفرعية وتطلب إىل ابإلشارة يف برانمج العمل وامليزانية إىل األنشطة األساسي ترحب -٢7

 املديرة التنفيذية أن تعطي أولوية كافية لتلك األنشطة عند تنفيذ برانمج العمل؛
تنفيذية أن تكفل أن تنفيذ مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني إىل املديرة ال تطلب -٢8

 لة والشفافية؛بلدان اجلنوب والشمال والتعاون الثالثي يتم بفعالية وبروح من املساء
عن قلقها من بدء تنفيذ وانطالق بعض املشاريع والشراكات واملبادرات اجلديدة دون  تعرب -٢٩

ضاء، مبا يف ذلك تلك اليت تؤثر على تسميات الربانمج، األمر الذي قد يؤثر سلبًا التشاور املسبق مع الدول األع
 وارد يف برانمج العمل؛على مسعته ويشتت االنتباه عن والايته األساسية على النحو ال

تطلب إىل املديرة التنفيذية، بروح من الشفافية والشمولية وبطريقة استباقية، أن تستخدم هياكل  -3٠
 من هذا املقرر؛ ٢٩وعمليات اإلدارة القائمة استخداماً كامالً من أجل معاجلة الشواغل املثارة يف الفقرة 

 ٢4الذي صدر يف  7٢/٢66معية العامة للقرار إىل املديرة التنفيذية، بناء على اعتماد اجل تطلب -3١
أن تنقح دورات التخطيط بشأن تغيري النموذج اإلداري يف األمم املتحدة،  ٢٠١7كانون األول/ديسمرب 

الذي يتضمن إعداد وثيقة  7٢/٢66االسرتاتيجي وشكله، ابلتشاور الوثيق مع جلنة املمثلني الدائمني ووفقاً للقرار 
 ألداء؛سنوية للميزانية وا

إىل املديرة التنفيذية أن تقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا اخلامسة  تطلب كذلك -3٢
طة األجل وبرانمج عمل موجهني حنو النتائج وبسيطني ويتماشيان مع قرار اجلمعية العامة اسرتاتيجية متوس

الدروس املستفادة من فرتات السنتني السابقة،  ، ويعدان ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، واستناداً إىل7٢/٢66
 وذلك للنظر فيهما واملوافقة عليهما؛

التقرير املتعلق آباثر أجهزة تقرير السياسات املرتتبة على التمويل  ابملعلومات الواردة يف حتيط علماً  -33
املتاح لتقدمي خدمات ، وتالحظ كذلك نقص التمويل (٢) ٢٠٢١-٢٠٢٠يف سياق برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

مجعية البيئة منذ دورهتا املؤمترات، وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألمن واخلدمات الطبية يف دورات 
 73/٢6٠األوىل، وترحب ابلطلب الذي وجهته اجلمعية العامة إىل األمني العام لألمم املتحدة يف قرارها 

، أبن يقدم مقرتحات، حسب “بيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئةتقرير مجعية األمم املتحدة لل”معنون 
 ارة برانمج األمم املتحدة للبيئة وقابلية التنبؤ به واستقراره.االقتضاء، بشأن استدامة متويل جملس إد

                                                      
(٢  )UNEP/EA.4/INF/10. 
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 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة جلمعية البيئة وموعد انعقادها 4/2املقرر 
 املتحدة للبيئة،إن مجعية األمم 

؛ ١٩7٢كانون األول/ديسمرب   ١٥( املؤرخ ٢7-)د ٢٩٩7إىل قرارات اجلمعية العامة  وإذ تشري
 67/٢٥١؛ و٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  67/٢١3؛ و٢٠١٢متوز/يوليه  ٢7املؤرخ  66/٢88و

 ١٩املؤرخ  6٩/٢٢3؛ و٢٠١3كانون األول/ديسمرب   ٢٠املؤرخ  68/٢١٥؛ و٢٠١3آذار/مارس  ١3املؤرخ 
 ٢٢املؤرخ  73/٢6٠؛ و ٢٠١6كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  7١/٢3١؛ و٢٠١4ول/ديسمرب كانون األ

 ، ٢٠١8كانون األول/ديسمرب 
كانون األول/ديسمرب   ٢٢( املؤرخ ١7ألف )الفقرة  47/٢٠٢إىل قرارات اجلمعية العامة  وإذ تشري أيضاً 

كانون األول/ديسمرب   ٢4ؤرخ امل ٥6/٢4٢؛ و١٩٩٩ديسمرب /كانون األول  ٢3املؤرخ  ٥4/٢48؛ و١٩٩٢
)الفقرة  6١/٢36؛ و٢٠٠3نيسان/أبريل  ١٥من الفرع اثنياً( املؤرخ  ١١-٩ابء )الفقرات  ٥7/٢83؛ و٢٠٠١

من الفرع اثنيًا ألف(  ٩)الفقرة  6٢/٢٢٥؛ و٢٠٠6كانون األول/ديسمرب   ٢٢من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  ٩
كانون   ٢4من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  ٩)الفقرة  63/٢48؛ و٢٠٠7األول/ديسمرب  كانون  ٢٢املؤرخ 

؛ ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٢٢من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  ٩)الفقرة  64/٢3٠؛ و٢٠٠8األول/ديسمرب 
 ١3رة )الفق 67/٢37؛ و٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢4من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  ١٠)الفقرة  6٥/٢4٥و

 ١٠٢من الفرع اثنياً والفقرة  ٢7)الفقرة  7١/٢6٢؛ و٢٠١3كانون الثاين/يناير   ٢8ف( املؤرخ من الفرع اثنياً أل
 ٢٢املؤرخ  من الفرع اثنياً( ٢٩)الفقرة  73/٢7٠؛ و ٢٠١6كانون األول/ديسمرب   ٢3من الفرع خامساً( املؤرخ 

 ،٢٠١8كانون األول/ديسمرب 
، فضالً ٢٠١3شباط/فرباير  ٢٢املؤرخني  ٢7/٢و ٢7/١قرري جملس اإلدارة م وإذ أتخذ يف االعتبار

 ٢٠١6أاير/مايو  ٢7املؤرخ  ٢/٢٢و ٢٠١4حزيران/يونيه  ٢7املؤرخ  ١/٢عن قرارات مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ،٢٠١7كانون األول/ديسمرب   6 املؤرخ  3/٢و

املتحدة للتنمية املستدامة الصادرة عن مؤمتر األمم  من الوثيقة اخلتامية 88أبمهية تنفيذ الفقرة  وإذ تسلم
، وإذ ترحب ابلتقدم احملرز يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إنشاء مجعية األمم “املستقبل الذي نصبو إليه”واملعنونة 

 املتحدة للبيئة، وتشدد على أمهية مواصلة العمل،
يئة يؤدي دوراً هاماً يف ربانمج األمم املتحدة للبأن حتسني فعالية وكفاءة هيئات اإلدارة القائمة ل وإذ تؤكد

 ،٢٠3٠حتقيق البعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام 
من الوثيقة اخلتامية  88إزاء عدم إحراز تقدم يف عدة جماالت من تنفيذ الفقرة  وإذ يساورها القلق البالغ

 ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
)الفقرات  88بشأن تنفيذ الفقرة  3/١١ا يف قرار مجعية البيئة لى االلتزامات املتعهد هبع وإذ تؤكد جمدداً 

 الفرعية من )أ( إىل )ح(( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،
ىل إ ٢٢أن تعقد الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف مقرها بنريويب يف الفرتة من  تقرر -١

 ؛٢٠١7كانون األول/ديسمرب   6الصادر يف  3/٢من مقررها  3، وفقاً للفقرة ٢٠٢١شباط/فرباير  ٢6
ير شباط/فربا ٢٢الصادر يف  ٢7/٢من قرار جملس اإلدارة  ١٠أنه، وفقًا للفقرة  تقرر أيضاً  -٢

لجنة ، سيعقد االجتماع اخلامس ل٢٠١6آذار/مارس  ٢7الصادر يف  ٢/٢٢من قرارها  ٢، وللفقرة ٢٠١3
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، دون املساس ابملقررات اليت ٢٠٢١شباط/فرباير  ١٩إىل  ١٥املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية يف الفرتة من 
العضوية، وتطلب إىل جلنة املمثلني الدائمني  تتخذ بشأن انعقاد اجتماعات أخرى للجنة املمثلني الدائمني املفتوحة

 حدة للبيئة، وأن تقرر شكل ذلك االجتماع وجدول أعماله؛أن تناقش، ابلتشاور مع مكتب مجعية األمم املت
 على جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة على النحو املبنيَّ أدانه:  توافق -3

 افتتاح الدورة. -١
 األعمال وتنظيم العمل.إقرار جدول  -٢
 واثئق تفويض املمثلني. -3
 تقرير جلنة املمثلني الدائمني. -4
 ة ابلسياسات واإلدارة البيئية الدولية.املسائل املتعلق -٥
 برانمج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل اإلدارية واملتعلقة ابمليزانية. -6
 إشراك أصحاب املصلحة. -7
تماعات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة اإلسهامات يف اج -8

 .٢٠3٠املستدامة لعام  وتنفيذ البعد البيئي من خطة التنمية
 اجلزء الرفيع املستوى. -٩

 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة جلمعية البيئة وموعد انعقادها. -١٠
 ومقرراهتا ووثيقتها اخلتامية.اعتماد قرارات الدورة  -١١
 انتخاب أعضاء املكتب. -١٢
 مسائل أخرى. -١3
 اعتماد التقرير. -١4
 اختتام الدورة. -١٥

ىل جلنة املمثلني الدائمني، ابلتشاور مع مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة، املسامهة يف إ تطلب -4
  أعاله؛ 3إعداد شروح جلدول األعمال املؤقت الوارد يف الفقرة 

إىل مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة، ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، حتديد موضوع  تطلب -٥
 ؛٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   3١قصاه جلمعية البيئة يف موعد أ

بقوة الدول األعضاء على تقدمي مشاريع قرارات لكي تنظر فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة  تشجع -6
ن يكون ذلك قبل مثانية أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع اخلامس للجنة املمثلني يف دورهتا اخلامسة ويفضل أ

عية البيئة، وضيق الوقت واملوارد املتاحة للدورة اخلامسة جلممراعاة املوضوع العام  الدائمني املفتوحة العضوية، مع
املفتوحة العضوية والدورة اخلامسة جلمعية  للتفاوض بشأن القرارات أثناء االجتماع اخلامس للجنة املمثلني الدائمني

 ؛44سيما املادة  البيئة، ودون اإلخالل ابلنظام الداخلي، وال
ملديرة التنفيذية أن تقدم مشاريع مقررات لكي تنظر فيه مجعية البيئة يف دورهتا اخلامسة، إىل ا تطلب -7

 ة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية؛وذلك قبل مثانية أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع اخلامس للجن
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حتفال بذكرى إنشاء إىل املديرة التنفيذية أن تعد، ابلتشاور مع الدول األعضاء، لال تطلب أيضاً  -8
برانمج األمم املتحدة للبيئة الذي أنشئ بقرار مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة البشرية الذي عقد يف استكهومل يف 

 ، وذلك ابالستفادة من التربعات من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية؛١٩7٢حزيران/يونيه  ١6إىل  ٥الفرتة من 
 ا جلنة املمثلني الدائمنيعملية الستعراض اليت تقوم هب

إىل رئيس جلنة املمثلني الدائمني، ابلتشاور الوثيق مع رئيس مجعية البيئة، أن يقدم اقرتاحاً  تطلب -٩
افقي تقوم هبا جلنة املمثلني الدائمني جلمعية البيئة وهيئاهتا الفرعية، وذلك لتقدميها موحداً يبني عملية استعراض تو 

لكي جيري التداول واختاذ القرار بشأُنا يف االجتماع السنوي السادس للجنة الفرعية،  إىل جلنة املمثلني الدائمني
البيئة وهيئاهتا الفرعية، لكي تنظر  وذلك هبدف تقدمي مقرتحات عملية من أجل حتسني الكفاءة والفعالية جلمعية

 فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا اخلامسة؛
 االستعراض سيشمل ما يلي: أن نطاق نظر عملية تقرر -١٠
إعداد دورات مجعية األمم املتحدة للبيئة وترتيبات عملها، وجداوهلا الزمنية وجلساهتا، وأهداف  )أ(

الفرعية، أي اجتماع جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، واالجتماعات العادية والسنوية اجتماعات هيئتها 
 ائمني، وترتيبات عمل تلك االجتماعات وجداوهلا الزمنية؛للجنة الفرعية للجنة املمثلني الد

لك تلك أدوار ومسؤوليات كل من مكتب مجعية البيئة ومكتب جلنة املمثلني الدائمني، مبا يف ذ )ب(
 املتعلقة ابلتفاعل مع اجلهات اليت ميثلها كل منها؛

 البيئة والتفاوض بشأُنا؛ املعايري والطرائق والتوقيت لعرض مشاريع قرارات ومقررات مجعية  )ج(
 الرصد واإلبالغ بشأن تنفيذ برانمج العمل وامليزانية والقرارات اخلاصة جبمعية البيئة؛  )د(
ذية أن جتري عملية مسح وتقدم ورقة إسهام بشأن املواضيع احملددة يف إىل املديرة التنفي تطلب -١١

 من انعقاد االجتماع السنوي السادس للجنة الفرعية؛من هذا املقرر، وذلك قبل ثالثة أسابيع على األقل  ١٠الفقرة 
أن تكون عملية االستعراض مفتوحة وشاملة للجميع وشفافة وتتيح الفرصة لتقدمي إسهامات  تقرر -١٢

ية من الدول األعضاء واجلهات املعنية خالل كامل فرتة العملية، وتقرر أيضًا أن يشرتك يف رائستها عضوان خط
 الدائمني، أحدمها من بلد من البلدان النامية واآلخر من أحد البلدان املتقدمة النمو؛من أعضاء جلنة املمثلني 

للجرد ملدة ال تزيد عن يومني، يف إطار إىل رئيس جلنة املمثلني الدائمني أن يعقد اجتماعاً  تطلب -١3
 ك الوقت؛االجتماع السنوي السابع للجنة الفرعية، وذلك هبدف النظر يف اعتماد التقدم احملرز عند ذل

)ح( من الفقرة -إىل املديرة التنفيذية أن تقدم خطة عمل لتنفيذ مجيع الفقرات الفرعية )أ( تطلب -١4
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، لكي تنظر فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا  88

إىل اإلسهام يف وضع اخلطة فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة  حدة يف نريويباخلامسة، وتدعو املدير العام ملكتب األمم املت
 الفرعية )ز( اليت تتناول مهام املقر لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب.
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 إدارة الصناديق الستئمانية واملسامهات املخصصة 4/3املقرر 
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

 ،(3)تنفيذي املتعلق إبدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصةيف تقرير املدير ال وقد نظرت
إىل املدير التنفيذي، أبن يقوم، ابلتشاور مع األطراف و/أو  3/3إىل الطلب الوارد يف مقررها  وإذ تشري

اذ اجلهات املاحنة املعنية، ومتشياً مع أحكام االتفاق أو اختصاصات الصندوق ذي الصلة، حسب االقتضاء، ابخت
نشطة اليت أُنشئت من أجلها، بُغية دعم قرار بشأن إعادة توزيع األرصدة يف الصناديق االستئمانية، عند انتهاء األ

 ،٢٠١٩تنفيذ الربامج الفرعية املناسبة لربانمج العمل املعتمد قبل ُناية عام 
من خالل إغالق  الصادر عن مجعية البيئة 3/3التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  تالحظ مع التقدير - ١

 األنشطة ذات األمهية؛ األرصدة إىل وإعادة توزيعالصناديق االستئمانية غري النشطة، 

إىل أنه وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، جيب أن تستند االتفاقات اليت يقوم  تشري - ٢
 علق األمر ابلتكاليف اإلدارية؛برانمج البيئة مبهام األمانة هلا إىل مبدأ اسرتداد التكاليف حني يت

 أولا 
 اليت تدعم برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة الصناديق الستئمانية

 إنشاء الصناديق االستئمانية التالية وتوافق عليه: تالحظ - 3
التابعة ملرفق البيئة “ مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية”الصندوق االستئماين لـــــ  - CBL (أ)

 ية؛العامل
لدعم مهام األمانة وتنظيم االجتماعات واملشاورات من أجل امليثاق  الصندوق االستئماين - GPS (ب)

 العاملي للبيئة؛
الصندوق االستئماين ملساعدة أعضاء الوفود من البلدان النامية وأقل البلدان منواً والبلدان  - GPP (ج)

 خصص املفتوح العضويةحضور دورات الفريق العامل امل النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية على
 التابع للميثاق العاملي للبيئة؛

على متديد الصناديق االستئمانية التالية رهنًا بتلقي املدير التنفيذي طلبًا للقيام بذلك من  توافق - 4
 السلطات املناسبة:

حدة للبيئة ابعتباره كياانً للتعاون التقين ألنشطة برانمج األمم املت الصندوق االستئماين - AFB (أ)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية منفذاً متعدد األطراف جمللس صندوق التكيف، الذي مدد حىت

 ُناية الصندوق االستئماين العام للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين ابلبيئة الذي مدد حىت - AML (ب)
 ؛٢٠٢١ول/ديسمرب كانون األ  3١

 ُناية  لدعم أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، الذي مدد حىتالصندوق االستئماين - CLL (ج)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١

                                                      
(3  )UNEP/EA.4/INF/5. 
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الصندوق االستئماين لدعم تنفيذ الربانمج اخلاص املعين ابملواد الكيميائية والنفاايت،  - CML (د)
 ؛٢٠٢١ كانون األول/ديسمرب  3١ ُناية الذي مدد حىت

التقين التابع لصندوق البيئة املتعدد األطراف ملعونة أيرلندا  الصندوق االستئماين للتعاون - IAL (ه)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية من أجل أفريقيا )متوله حكومة أيرلندا(، الذي مدد حىت

بيئة يف مجهورية الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمشاريع ذات األولوية لتحسني ال - IEL (و)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ة )متوله حكومة مجهورية كوراي(، الذي مدد حىتكوراي الشعبية الدميقراطي

الصندوق االستئماين العام لدعم األنشطة يف جمال الزئبق واملعادن األخرى، الذي مدد  - MCL (ز)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية حىت

انمج األمم املتحدة للبيئة لصندوق الصندوق االستئماين للتعاون التقين من أجل تنفيذ بر  - MDL (ح)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي مدد حىت

ددة يف منطقة البحر األبيض الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة املتج - REL (ط)
 ؛٢٠٢١األول/ديسمرب  كانون  3١ ُناية املتوسط )متوله حكومة إيطاليا(، الذي مدد حىت

الصندوق االستئماين العام لربانمج البداية السريعة التابع للنهج االسرتاتيجي لإلدارة  - SML (ي)
 ؛٢٠٢١مرب كانون األول/ديس  3١ ُناية الدولية للمواد الكيميائية، الذي مدد حىت

مج املياه والرتويج بران-الصندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام رصد البيئة العاملية - WPL (ك)
 .٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ألنشطته، الذي مدد حىت

 اثنياا 
 الصناديق الستئمانية لدعم الربامج والتفاقيات والربوتوكولت

 ميةوالصناديق اخلاصة للبحار اإلقلي
ن على متديد الصناديق االستئمانية الواردة فيما يلي عند تلقي طلب للقيام بذلك م توافق - ٥

 السلطات املناسبة:
والتنمية املستدامة  اليت تديرها وحدة التنسيق خلطة العمل اخلاصة حبماية البيئة البحرية الصناديق الستئمانية - ألف

 للمناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط
دعم خطة عمل البحر األبيض املتوسط )بتمويل من حكومة اليوانن(، الذي ُمدد حىت  - CAL (أ)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ُناية 
ُناية ئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلوث، الذي ُمدد حىت الصندوق االست - MEL (ب)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١
كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية دعم خطة عمل البحر األبيض املتوسط، الذي ُمدد حىت - QML (ج)

٢٠٢١. 
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قل النفاايت اخلطرة والتخلص منها يت تديرها أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نالصناديق الستئمانية ال - ابء
عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 

 عضوية الثابتةآفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت ال
االستئماين التفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص الصندوق  - BCL (أ)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية منها عرب احلدود، الذي ُمدد حىت
الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية والبلدان األخرى اليت حتتاج إىل مساعدة  - BDL (ب)

حكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، الذي مدد حىت تنفيذ اتفاقية ابزل بشأن الت تقنية يف
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ُناية 

الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء  - ROL (ج)
تداولة يف التجارة الدولية، الذي مدد ية ومبيدات آفات معينة خطرة ماملوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائ

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ُناية حىت 
الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن  - RVL (د)

كانون   3١ ُناية الدولية، الذي مدد حىت علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة
 ؛٢٠٢١األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين العام التفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة وأجهزهتا  - SCL (ه)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية الفرعية وأمانة االتفاقية، الذي سيمدد حىت

لعضوية الثابتة وأجهزهتا قية استكهومل بشأن امللواثت االصندوق االستئماين اخلاص التفا - SVL (و)
 .٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية الفرعية وأمانة االتفاقية، الذي سيمدد حىت

اليت تديرها أمانة اتفاقية التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل  الصناديق الستئمانية - جيم
 ق غرب ووسط وجنوب أفريقيااألطلسي يف مناط

دعم اتفاقية التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل األطلسي  - QAC (أ)
 ؛٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   3١ُناية  د ِّد حىتيف مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا، الذي مُ 

ية لساحل األطلسي يف مناطق حلماية وتنمية البيئة البحرية والساحل الصندوق االستئماين -WAL (ب)
 .٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية غرب ووسط وجنوب أفريقيا، الذي ُمد ِّد حىت

 حبماية جبال الكارابت وتنميتها املستدامة الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة التفاقية اإلطارية املتعلقة - دال
األمم املتحدة اإلطارية بشأن محاية  التفاقيةلصندوق االستئماين للميزانية األساسية ا - CAR (أ)

كانون   3١ ُناية ، الذي مدد حىتوتنميتها املستدامة والربوتوكوالت املتصلة هبا جبال الكارابت منطقة
 ؛٢٠٢٠األول/ديسمرب 

بشأن محاية منطقة جبال الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية  - CAP (ب)
 .٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ها املستدامة والربوتوكوالت املتصلة هبا، الذي مدد حىتالكارابت وتنميت
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 األنواع املهاجرة من احليواانت الربية الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية حفظ - هاء
ظ الطيور العام للمسامهات الطوعية املتعلقة ابالتفاق بشأن حف الصندوق االستئماين - AVL (أ)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية اآلسيوية املهاجرة، الذي ُمد ِّد حىت-األوروبية-املائية األفريقية
 -األوروبية-الصندوق االستئماين العام لالتفاق بشأن حفظ الطيور املائية األفريقية - AWL (ب)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ة، الذي ُمد ِّد حىتاآلسيوية املهاجر 
 3١ ُناية الصندوق االستئماين العام التفاق حفظ اخلفافيش يف أورواب، الذي ُمد ِّد حىت - BTL (ج)

 ؛٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب 
العام للمسامهات الطوعية التفاق حفظ اخلفافيش يف أورواب، الذي  الصندوق االستئماين - QFL (د)
 ؛٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ُمد ِّد حىت

وق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفاهم بشأن حفظ أمساك القرش الصند - SMU (ه)
 .٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية املهاجرة، الذي مدد حىت

والساحلية ملنطقة شرق  ستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحريةالصناديق ال - واو
 أفريقيا

 3١ ُناية ستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمد ِّد حىتالصندوق اال - EAL (أ)
 ؛٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب 

دعم خطة العمل حلماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية يف منطقة شرق أفريقيا،  - QAW (ب)
 .٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية الذي ُمد ِّد حىت

اليت تديرها وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة خلطة العمل املتعلقة حبماية وإدارة وتنمية  يةالصناديق الستئمان - زاي
 البيئة البحرية والساحلية ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ

كانون   3١ ُناية دعم خطة عمل مشال غرب احمليط اهلادئ، الذي ُمد ِّد حىت - QNL (أ)
 ؛٢٠٢3األول/ديسمرب 

العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية ملنطقة مشال  ينالصندوق االستئما - PNL (ب)
 .٢٠٢3كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية غرب احمليط اهلادئ ومواردها، الذي مدد حىت

واملناطق الساحلية لبحار  الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة خطة العمل حلماية وتنمية البيئة البحرية - حاء
 اشرق آسي
الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل حلماية وتطوير البيئة البحرية واملناطق  - ESL (أ)

 ؛٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية الساحلية لبحار شرق آسيا، الذي ُمد ِّد حىت
كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية دعم خطة العمل لبحار شرق آسيا، الذي ُمد ِّد حىت - QEL (ب)

٢٠٢٢. 
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 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي - ءطا
 ُناية الصندوق االستئماين للميزانية الربانجمية األساسية لربوتوكول انغواي، الذي مدد حىت - BBL (أ)

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١
مة األحيائية، الذي األساسية لربوتوكول السال الصندوق االستئماين للميزانية الربانجمية - BGL (ب)
 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية مدد حىت

كانون   3١ ُناية الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوع البيولوجي، الذي مدد حىت - BYL (ج)
 .٢٠٢١األول/ديسمرب 

بااتت الربية املهددة أبنواع احليواانت والن يةالصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التجارة الدول - ايء
 ابلنقراض
التفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  الصندوق االستئماين - CTL (أ)

 ؛٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   3١ ُناية ابالنقراض، الذي ُمد ِّد حىت
املهددة ابالنقراض، الذي دعم اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية  - QTL )ب(

 .٢٠٢٢ديسمرب /كانون األول  3١ ُناية ُمد ِّد حىت
________________ 


