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التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 الرابعةالدورة 
 2019 مارس/آذار 15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف  قرار
 للبيئة تنفيذ ومتابعة قرارات مجعية األمم املتحدة -4/22

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

قرارات ميكن أن يسهما يف حتقيق البعد البيئي ألهداف التنمية لأن التنفيذ واملتابعة املنسقني ل إذ تدرك
 املستدامة بطريقة متوازنة،

أن تنفيذ قراراهتا هو من مسؤوليات برانمج األمم املتحدة للبيئة والدول األعضاء، ولذلك فإن  تدركوإذ 
 والدول األعضاء ينبغي عليهم اختاذ خطوات فعالة لتنفيذ تلك القرارات،ربانمج ال

قدراهتا على وفقا  لمواصلة الدول األعضاء واجلهات الشريكة األخرى تقدمي الدعم، ضرورة  أيضا   وإذ تدرك
 ،االقيام بذلك، وتنفيذ قراراهت

على وجه البلدان النامية وأقل البلدان منوا ، و  ،أمهية زايدة مشاركة الدول األعضاء وإذ تضع يف اعتبارها
 ،ايف أعماهلاخلصوص 

مع برانمج العمل وامليزانية، وإىل اختاذ إجراءات ملموسة  ااحلاجة إىل حتسني مواءمة قراراهت وإذ تالحظ
 ،املعاجلة القضااي والشواغل مبا فيها القيود املفروضة على املوارد اليت قد تعوق تنفيذ قراراهت

 ؛واإلبالغ الكايف عنها اأمهية تنفيذ قراراهت تؤكد -1
اجلهات الفاعلة على مواصلة تقدمي الدعم، حسب قدراهتا، الدول األعضاء وغريها من  تشجع -2

 ؛ابغية املضي قدما  يف تنفيذ قراراهت
آلية للرصد، ابلتشاور مع جلنة طور تلربانمج األمم املتحدة للبيئة أن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -3

 ؛ضمن إطار برانمج العمل وامليزانية مجعية البيئة ربانمج لقراراتال، من أجل تتبع وتقييم تنفيذ املمثلني الدائمني
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 أن تقوم آلية الرصد مبا يلي: طلب كذلكت -4
نها؛ )أ(  أن تبين على النماذج احلالية لإلبالغ والرصد وحتس ِّ

شبكي خمصص هلذا  موقعلبيئة عن طريق اأن توفر كشفا  وموجزا  خمتصرا  لتنفيذ قرارات مجعية  )ب(
 الغرض؛

 أن حتدد الروابط بني كل قرار وبرانمج العمل وامليزانية؛ )ج(
 أن توفر الصالت مع التقارير القائمة املتعلقة بقرارات مجعية البيئة؛ )د(
 ي تبلغ طوعيا  عن جهودها للتنفيذ على الصعيد الوطين؛أن تتيح الفرصة للدول األعضاء لك )هـ(
أن تعد موجزا  للتحدايت احملددة اليت أعاقت تنفيذ اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك جهود الدول  )و(

املتحدة األعضاء، ابستخدام املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك التقارير الطوعية الوطنية املوجودة وتقارير برانمج األمم 
 للبيئة؛

قرتح إىل جلنة املمثلني الدائمني يف تأن لربانمج األمم املتحدة للبيئة  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -5
لبيئة حبيث ميكن إدماجه مع اعن تنفيذ قرارات مجعية  لإلبالغخيارات إلنشاء إطار حمسَّن  14٦اجتماعها 

 .اإلبالغ عن برانمج العمل وامليزانية
يف دورهتا  لبيئةاقدم تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار إىل مجعية تأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  أيضا   تطلب -٦

 .اخلامسة
__________ 


