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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 المسائل اإلدارية والمتعلقة بالميزانية

المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يقدم لها العالقة بين برنامج األمم 
 خدمات األمانة أو يؤدي لها مهام األمانة

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
، معلومات مستجدة عن التقدم الذي أحرزه 2/18يتضمن هذا التقرير، الذي أُِعدَّ استجابة للقرار 

اليت اختذها بشأن املسائل املتعلقة باإلطار املؤسسي واملساءلة، واإلطار  برنامج األمم املتحدة للبيئة واخلطوات
اإلداري واملايل والدعم املتبادل بني برامج العمل فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدم هلا 

 خدمات األمانة أو يؤدي هلا مهام األمانة.
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 مقدمة - أوالا 
، اختاذ إجراءات شىت 2/18التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبوجب القرار طُِلب إىل املدير  -1

خبصوص االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدم برنامج البيئة هلا خدمات األمانة أو يؤدي هلا مهام األمانة. 
 ويتضمن هذا التقرير معلومات مستجدة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد.

 2/18التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 
يواصل برنامج البيئة العمل من أجل حتسني فعالية الرتتيبات اإلدارية، وتقدمي اخلدمات والدعم املتبادل  -2

بني برامج العمل فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدم هلا خدمات األمانة أو يؤدي هلا وظائف 
د أعد برنامج البيئة مبادئ توجيهية وإجراءات موحدة للمسائل املالية من أجل املساعدة على إعداد األمانة. وق

امليزانيات، والرصد املايل وإعداد التقارير؛ مما سيؤدي إىل تعزيز وتبسيط العمليات والسياسات الداخلية. ويواصل 
 اختذ اإلجراء املبني أدناه.الربنامج مشاركته النشطة يف اجتماعات اهليئات التشريعية. كما 

 اإلطار المؤسسي والمساءلة - ألف
سياسة وإطار عمل لتفويض السلطة من أجل  2016تشرين الثاين/نوفمرب  1اعتمد برنامج البيئة يف  -3

تنظيم وإدارة أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، يُبسِّطان عملية تفويض السلطة من املدير التنفيذي إىل 
 ويوحداهنا ويرشداهنا ويزيدان من شفافيتها. رؤساء األمانات العامة

وبدأ برنامج البيئة العمل على إعداد منوذج مرن للخيارات املتعلقة بتوفري خدمات األمانة لالتفاقات  -4
البيئية املتعددة األطراف يف شكل مناسب، وهو يتوقع أن يضع النموذج يف صيغته النهائية بالتعاون الوثيق مع 

رارات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل اليت ، وقد اسرتشد الربنامج بق2017 آذار/مارساألمانات املعنية حبلول 
، وهي قرارات 2017اختذهتا مؤمترات األطراف يف تلك االتفاقيات خالل اجتماعاهتا املتعلقة هبذه املسألة يف عام 

طُِلب فيها إىل األمني التنفيذي لالتفاقيات اختاذ مجلة إجراءات منها املشاركة الفعالة يف تطوير مشروع منوذج مرن 
 للخيارات، مع مراعاة سياسة وإطار تفويض السلطة. 

 اإلطار اإلداري والمالي -اء ب
مت تعميم تقرير يتضمن معلومات جملالس إدارة االتفاقات البيئية املتعددة  2016يف كانون األول/ديسمرب  -5

ية. وسُتقَدم معلومات إضافية األطراف عن آثار تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على ميزانياهتا التشغيل
 .لألمم املتحدة عند تلقيها من األمانة العامة

وقد وضع برنامج البيئة إجراءات إدارية أبسط وأوضح وأكثر شفافية لتكاليف دعم الربامج من خالل  -6
ف ذات اعتماد سياسة جديدة يف هذا الشأن. واسُتشريت هبذا اخلصوص أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطرا

 الصلة. وميكن أن يُعقد مزيد من املشاورات بشأن كيفية تفعيل هذه السياسة إذا لزم األمر.
 التعاضد بين برامج العمل -يم ج

، اختذ برنامج البيئة خطوات لتعزيز التعاضد بني برامج 2/18من القرار  7على النحو املطلوب يف الفقرة  -7
املتعددة األطراف ذات الصلة. وقد أبلغ املدير التنفيذي اهليئات اإلدارية لتلك عمله وبرامج عمل االتفاقات البيئية 

 .2/18االتفاقات بالنتائج اليت أسفرت عنها الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك القرار 
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وأسفرت عن تبين  وفور انتهاء الدورة الثانية، بدأت مشاورات بني برنامج البيئة واألمانات ذات الصلة -8
وبرامج عمل  2021-2018حافظة اسرتاتيجية من املشاريع من أجل تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

تعكس، حيثما أمكن، األولويات واالحتياجات الربناجمية مبوجب االتفاقات على النحو الذي حتدده جمالس إدارهتا. 
 .املستقبلية باخلربة املكتسبة يف هذا الصددوستسرتشد اإلجراءات املماثلة يف الدورات 

ويدعم برنامج البيئة تنفيذ اخلطط واألهداف والغايات االسرتاتيجية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  -9
ذات الصلة من خالل مشاريع عاملية وإقليمية ووطنية. وتسهم مشاريع برنامج البيئية اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية، 

دوق األخضر للمناخ، وجهات ماحنة أخرى ثنائية ومتعددة األطراف )مثل مشاريع تنفيذ اخلطط والصن
االسرتاتيجية، وبناء القدرات، والرصد وتقدمي التقارير الوطنية مبوجب فرادى االتفاقيات، وتعزيز املؤسسات والتشريع 

 على الصعيد الوطين( يف تعزيز تنفيذ االتفاقيات باتساق وفعالية.

اصل برنامج البيئة تيسري التعاون بشأن حتسني الكفاءة يف اجملاالت املتعلقة بقابلية البيانات للتبادل، ويو  -10
من مبادرة االتفاق البيئي املتعدد األطراف  والبحث العلمي، وتبادل املعلومات، واملعارف واألدوات اليت تشكل جزءا  

العمل مبوجب اتفاقات معينة إلجراء عملية مطابقة  يئة أيضا  إلدارة املعلومات واملعارف. ودعم برنامج الب ،املعين
 تربط بني األهداف والغايات واملؤشرات االسرتاتيجية وبني أهداف التنمية املستدامة.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها - ثالثاا 
باخلطوات اليت اختذها املدير التنفيذي من أجل  قد ترغب مجعية األمم املتحدة للبيئة يف أن حتيط علما   -11

مواصلة حتسني وتفعيل اإلطار املؤسسي واملساءلة، واإلطار اإلداري واملايل والتعاضد بني برامج العمل فيما يتعلق 
أن باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدم هلا برنامج البيئة خدمات األمانة أو يؤدي هلا مهام األمانة، و 

 تطلب إىل املدير التنفيذي مواصلة جهوده يف هذا الصدد بأسلوب مفتوح وشفاف.
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