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 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  -أولا 
جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف مقر برانمج األمم ُعقدت الدورة الثالثة  -1

 .2017كانون األول/ديسمرب   6إىل  4املتحدة للبيئة يف نريويب، خالل الفرتة من 
من صباح يوم االثنني  10:25البيئة، يف الساعة  إسبيليتا، رئيس مجيعة غوترييسوافتتح الدورة السيد إدغار  -2
. وبناء على دعوة الرئيس، التزمت اجلمعية دقيقة صمت إحياء لذكرى السيد بوري 2017كانون األول/ديسمرب   4

املدافعني عن حممد محزة، وزير الدولة لشؤون البيئة يف الصومال، الذي ُتويف يف هجوم إرهايب وقع يف الصومال، و 
خالية من التلوث لصاحل تعرضوا لالعتداء بسبب ما يبذلونه من جهود يف الدعوة من أجل بيئة بيئية الذين ال احلقوق

 جمتمعاهتم احمللية.
مليون تعهد اليت وقعها  2,3وبناء على اقرتاح الرئيس، رحبت اجلمعية ابلتعهدات اليت يزيد عددها على  -3

اليت  (#BeatPollution)‘‘ دحر التلوث”التلوث يف إطار محلة ابلعمل من أجل خفض  األفراد يف مجيع أحناء العامل
 .فتااتن صغرياتنالتعهدات  تعرضوقد  برانمج البيئة. يقودها

؛ والسيدة جودي واكونغو، وزيرة البيئة واملوارد الطبيعية يف غوترييسوأدىل ببيان افتتاحي كل من السيد  -4
، املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة؛ والسيد مريوسالف اليتشاك، رئيس الدورة كينيا؛ والسيد إريك سوهلامي

ورك زويدي، املديرة العامة ملكتب األمم املتحدة  -الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة؛ والسيدة ساهله 
 .دةتحيف نريويب ابسم السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم امل

 من جدول األعمال( 2تنظيم العمل )البند  -اثنياا 
 احلضور -ألف

 ،األرجنتني ،أذربيجان ،إثيوبيا ،الحتاد الروسيا :، وهييف الدورةاألعضاء البلدان من  بلداً  157ُمثل  -5
أنتيغوا  ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،إكوادور ،أفغانستان ،إسرائيل ،إستونيا ،أسرتاليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن
 ،إيطاليا ،آيسلندا ،أيرلندا ،اإلسالمية( -إيران )مجهورية  ،أوكرانيا ،أوغندا ،أوروغواي ،أنغوال ،إندونيسيا ،وبربودا

 ،بوركينا فاسو ،بوتسواان ،بواتن ،بنما ،بنغالديش ،بلغاراي ،بلجيكا ،الربتغال ،برابدوس ،الربازيل ،البحرين ،ابكستان
ترينيداد  ،تركيا ،تركمانستان ،اتيلند ،بريو ،املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوروندي
جزر  ،اجلزائر ،اجلبل األسود ،جامايكا ،ليشيت -تيمور  ،تونغا ،تونس ،توفالو ،توغو ،تشيكيا ،تشاد ،وتوابغو
 ،اجلمهورية العربية السورية ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،جزر مارشال ،جزر القمر ،سليمان

 ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً  ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية الكونغو الدميقراطيةمجهورية كوراي، 
سانت كيتس  ،ساموا ،زمبابوي ،زامبيا ،نياروما ،رواندا ،الدامنرك ،جيبويت ،جورجيا ،جنوب السودان ،جنوب أفريقيا

 ،السويد ،السودان ،سوازيلند ،السنغال ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،السلفادور ،سري النكا ،سانت لوسيا ،ونيفس
 ،غواتيماال ،غاان ،غامبيا ،غابون ،مانعُ  ،العراق ،طاجيكستان ،الصني ،صربيا ،شيلي ،سيشيل ،سرياليون ،سويسرا

 ،قربص ،فييت انم ،فيجي ،فنلندا ،البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  ،الفلبني ،فرنسا ،بيساو -غينيا  ،غينيا ،غياان
 ،كرييباس  ،الكويت ،الكونغو ،كولومبيا  ،كوستاريكا  ،كوت ديفوار  ،كواب  ،كندا  ،كمبوداي  ،كرواتيا  ،قريغيزستان ،قطر

 ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،مصر ،مدغشقر ،ماليزاي ،مايل ،مالطة ،ليسوتو ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،لبنان ،التفيا ،كينيا
 ،موزامبيق ،موريتانيا ،منغوليا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اململكة العربية السعودية ،ملديف
الوالايت  ،هولندا ،هنغاراي ،نداهل ،هاييت ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،النيجر ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،انميبيا ،ميامنار ،موانكو

 .اليوانن ،اليمن ،الياابن ،املتحدة األمريكية



4 

 .ودولة فلسطني الكرسي الرسويل :ينغري العضو التاليتان  تانوُمثلت الدول -6
إدارة شؤون  األمم املتحدة ووحدات األمانة وأماانت االتفاقيات التالية ممثلة يف االجتماع: هيئاتوكانت  -7

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية اجلمعية العامة واملؤمترات، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
املكتب التنفيذي لألمني العام، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مفوضية األمم املتحدة حلقوق ألورواب، 

نية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة، رائسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أمانة اإلنسان، رائسة الدورة الثا
اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط، أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل 

بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد  النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة، 

ع البيولوجي، أمانة أمانة االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية جبال الكارابت وكفالة تنميتها املستدامة، أمانة اتفاقية التنو 
اتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة، أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، أمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات 

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت اللطيور املائية، أمانة  األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً 
فاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري تعاين من اجل

املناخ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة 
ة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، معهد األمم املتحدة للمرأة(، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، منظم

للتدريب والبحث، اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من خماطر الكوارث، مكتب األمم املتحدة يف جنيف، 
مكتب األمم املتحدة يف نريويب، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

سانية، مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، صندوق األمم املتحدة للسكان، برانمج األمم املتحدة اإلن
 للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، برانمج األغذية العاملي.

غذية منظمة األ: املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التاليةاألمم املتحدة وشارك يف الدورة ممثلو وكاالت  -8
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البنك الدويل الصندوق األخضر للمناخ، والزراعة لألمم املتحدة، مرفق البيئة العاملية، 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، منظمة العمل الدولية، صندوق منظمة الطريان املدين الدويل، لإلنشاء والتعمري، 
التصاالت، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، االحتاد الربيدي العاملي، جمموعة النقد الدويل، االحتاد الدويل ل

 .البنك الدويل، منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، منظمة التجارة العاملية
االحتاد األفريقي، املنظمة العربية للتنمية  الدولية التالية ممثلة يف االجتماع:احلكومية وكانت املنظمات  -9

أمانة الكمنولث،  ،التحالف املعين ابملناخ واهلواء النقيالزراعية، مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتنوع البيولوجي، 
ملؤمتر منظمة التعاون االقتصادي، االحتاد األورويب، املعهد العاملي للنمو األخضر، اللجنة الدولية للصليب األمحر، ا

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، االحتاد  ،ب املرجانية الدوليةامبادرة الشعالدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، 
الدويل حلفظ الطبيعة، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جامعة الدول العربية، جلنة هنر امليكونغ، منظمة التعاون 

لطاقة املتجددة ااملركز اإلقليمي ملصادر  ،املركز اإلقليمي لرسم خرائط موارد التنميةوالتنمية يف امليدان االقتصادي، 
 والكفاءة يف استخدام الطاقة، أمانة برانمج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ، برانمج البيئة التعاوين جلنوب آسيا.

قائمة . وترد نيمراقبإضافًة إىل ذلك ُمثل عدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بصفة  -10
وعلى اإلنرتنت يف الرابط  UNEP/EA.3/INF/17يف الوثيقة  يف الدورة الثالثة جلمعية البيئة كاملة ابملشاركني

http://hdl.handle.net/20.500.11822/22767. 

http://hdl.handle.net/20.500.11822/22767
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 من جدول األعمال( 11انتخاب أعضاء املكتب )البند  -ابء
، ووفقاً 2017كانون األول/ديسمرب   6جلمعية البيئة بعد ظهر يوم األربعاء  يف اجللسة العامة السادسة -11

 الداخلي انتخبت اجلمعية ابلتزكية أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل يف دورهتا الرابعة: هامن نظام 18للمادة 

 السيد سيم فاملار كييسلر )إستونيا(   الرئيس:
 السيد مولوين جوزيف )أنتيغوا وبربودا( :الرئيس نواب

 السيد فرانندو إستييتا لنس دي سالفو كوميربا )الربازيل(
 )تشيكيا(  السيد فالديسالف مسرش

 السيد كيمو تييليكاينن )فنلندا(
 بوبيا )غابون(-السيد ابكوم موبيليه

 السيد كاوه مدين )مجهورية إيران اإلسالمية(
 السيدة إيدان موليوا )جنوب أفريقيا(

 السيد فرانز زافري برييز )سويسرا(
 السيد رضا بشري اترار )ابكستان( املقرر:

 من جدول األعمال( 3)البند  واثئق تفويض املمثلني -جيم
خالل اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة أفاد املقرر أبن املكتب تلقى ودرس واثئق تفويض الدول  -12

كانون األول/ديسمرب   5وأضاف أنه حىت  من النظام الداخلي للجمعية. 17و 16للمادتني  األعضاء املقدمة وفقاً 
قدمت إىل املدير التنفيذي لربانمج البيئة واثئق تفويض رمسية صادرة  دولة من الدول األعضاء قد 79كانت   2017

ومنذ ذلك احلني، وردت واثئق تفويض رمسية من دولة عضو واحدة  عن رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية.
ق برقيات أو قدمت معلومات عن تعيني ممثليها يف مجعية البيئة عن طري وسبعني دولة عضواً  وقال إن سبعاً  أخرى.

رسائل ابلفاكس موجهة من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية، أو رسالة أو مذكرة شفوية من البعثة املعنية، 
مل تقدم أية معلومات إىل املدير  وثالثني دولة عضواً  وأضافت أن سبعاً  أو أي شكل آخر من أشكال االتصال.
ومنذ اختتام اجلمعية أعمال دورهتا  شارك يف الدورة الثالثة جلمعية البيئة.التنفيذي عن ممثليها، أو أعلنت أهنا لن ت

 الثالثة، قامت مخس دول أعضاء، كانت قد قدمت واثئق تفويض مؤقتة، بتقدمي نسخ أصلية لتلك الواثئق.
 تقرير املكتب عن واثئق التفويض.ب علماً مجعية البيئة أحاطت وقد  -13

 العملاعتماد جدول األعمال وتنظيم  -دال
 اعتماد جدول األعمال  -1

اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة األوىل جدول األعمال التايل للدورة، على أساس جدول األعمال  -14
 :(UNEP/EA.3/1)املؤقت 

 افتتاح الدورة. -1
 :تنظيم العمل -2

 ؛إقرار جدول األعمال )أ(
 تنظيم العمل. )ب(
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 واثئق تفويض املمثلني. -3
 الدائمني. تقرير جلنة املمثلني -4
 أداء برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات مجعية البيئة. -5
 املسائل اإلدارية واملتعلقة ابمليزانية. -6
 املسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية الدولية. -7
 املستجدات فيما يتعلق ابإلصدار السادس للتقرير عن توقعات البيئة العاملية. -8
 املستوى.اجلزء الرفيع  -9

 اعتماد نتائج الدورة. -10
 انتخاب أعضاء املكتب. -11
 جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة. -12
 مسائل أخرى. -13
 اعتماد التقرير. -14
 اختتام الدورة. -15

 تنظيم العمل -2
من نظامها الداخلي، على إنشاء جلنة جامعة للنظر يف  60للمادة  اتفق املشاركون يف مجعية البيئة، وفقاً  -15

لتوصيات املكتب، على أن يتوىل السيد جون ماتوزاك  ، وفقاً خمتلف البنود املدرجة يف جدول األعمال. واتفقوا أيضاً 
قرر، وأن تنظر )الوالايت املتحدة األمريكية( رائسة اللجنة اجلامعة، والسيد ترافيس سينكلري )برابدوس( مهام امل

 .12و 7و 4 وداللجنة يف البن
تتناول  2017كانون األول/ديسمرب   5ووافقت اجلمعية كذلك على أن تُعقد أربعة حوارات للقيادات يوم  -16

تسخري األطر التنظيمية واملؤسسات وسيادة القانون ’’، و‘‘العلم واألدلة ووعي املواطنني من أجل التغيري’’مواضيع 
التمويل واالبتكار من أجل مكافحة ’’و‘‘ حلول عملية من أجل كوكب خال من التلوث’’، و‘‘ملكافحة التلوث

 5يوم ‘‘ السكان والتلوث’’، كما وافقت على عقد حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن موضوع ‘‘التلوث
 .2017كانون األول/ديسمرب 

 من جدول األعمال( 9اجلزء الرفيع املستوى )البند  -هاء
كانون األول/ ديسمرب   5اختذت اجللسات العامة من الثالثة إىل اخلامسة، املعقودة صباح وبعد ظهر يوم  -17

من جدول األعمال.  9، شكل جزء رفيع املستوى، وذلك مبوجب البند 2017كانون األول/ديسمرب   6وصباح يوم 
وزارية تضمنت حوارًا تفاعليًا حول  واشتمل اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع على افتتاح رمسي وجلسات عامة

، واشتملت هذه االجتماعات على جلسة افتتاحية أدىل ‘‘حنو كوكب خاٍل من التلوث’’املوضوع اجلامع وهو 
ببياانت خالهلا متحدثون رفيعو املستوى، وأُديل ببياانت وطنية وُأجريت حوارات قيادية، وُعقد حوار متعدد أصحاب 

ة ملعاجلة النقاط املتبقية، وجلسة عامة ختامية. واستندت املناقشات إىل تقرير معلومات املصلحة، وكذلك جلسة عام
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حنو كوكب خاٍل من ’’أساسية قدمه املدير التنفيذي بشأن موضوع الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة 
 .(UNEP/EA.3/25) ‘‘التلوث

، وذلك ابلتقاط 2017كانون األول/ ديسمرب   5وبدأ اجلزء الرفيع املستوى يف متام العاشرة من صباح يوم  -18
صورة مجاعية تذكارية للمشاركني يف الصالة الرئيسية. وعقب تلك الفعالية أدىل املتحدثون الرئيسيون الرفيعو املستوى 

 ببياانت.
تسخري العلوم واألدلة ووعي ’’حوارات القيادة بشأن  2017كانون األول/ديسمرب   5وعقدت يف يوم  -19

حلول عملية حنو ’’و، ‘‘األطر التنظيمية واملؤسسات وسيادة القانون ملعاجلة التلوث’’و، ‘‘ن أجل التغيرياملواطنني م
 .‘‘التمويل واالبتكار ملكافحة التلوث’’و ،‘‘كوكب خال من التلوث

كانون   5يف يوم ‘‘ الشعوب والتلوث’’وعقد كذلك احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن  -20
 .2017األول/ديسمرب 

 .(UNEP/EA.3/2)من حمضر الدورة التاسع وترد املزيد من التفاصيل عن اجلزء الرفيع املستوى يف الفرع  -21
 عمل اللجنة اجلامعة -واو

، للنظر يف بنود جدول األعمال 2017كانون األول/ديسمرب   4عقدت اللجنة اجلامعة اجتماعني يوم  -22
وخالل اجللسة  .2017كانون األول/ديسمرب   5أعماهلا مساء يوم  احملالة إليها، واستأنفت االجتماع الثاين لتختتم

  العامة السادسة جلمعية البيئة، قدم رئيس اللجنة تقريراً عن نتائج أعماهلا.
 .(UNEP/EA.3/2)ويرد التقرير املتعلق بعمل اللجنة يف املرفق الثاين من حمضر الدورة  -23

 جدول األعمال( من 4تقرير جلنة املمثلني الدائمني )البند  -زاي
عرض السيد جون مورييت رئيس جلنة املمثلني الدائمني واملمثل الدائم لبوتسواان نتائج االجتماع الثالث  -24

، 2017كانون األول/ديسمرب   1تشرين الثاين/نوفمرب حىت  29للجنة املمثلني الدائمني، املعقود يف الفرتة من املفتوح 
وأفاد أن املسائل الرئيسية . (UNEP/CPR/141/2) على بوابة اللجنةشرت نُ شروع التقرير ملمسبقة صيغة وأشار إىل 

مجعية  اعن اإلعالن الوزاري، لكي تنظر فيه اليت نظرت فيها اللجنة كانت إعداد مشاريع القرارات واملقررات، فضالً 
امليزانية أداء البيئة العاملية؛ و  ؛ وحتديث الطبعة السادسة من توقعاتوشؤون اإلدارة وامليزانية البيئة يف دورهتا الثالثة؛

 الربانمج، مبا يف ذلك تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن مجعية البيئة.و 
وفيما يتعلق مبشاريع القرارات واملقررات، قال السيد مورييت إن اللجنة قد جنحت يف دمج القرارات اليت  -25

 قراراً  19أصل مشاريع مقررات من  3مشروع قرار و 11 ما جمموعه ، ووافقت على إحالةمتشاهبةتتناول مسائل 
، الثالثة املقرراتمشاريع و  األحد عشر القراراتمشاريع  بني ومن .يف البدايةإىل اللجنة  دمتقُ مشاريع مقررات  4و

 مشاريع قرارات ومشروعي مقررين. 6اجلمعية ابعتماد وافقت اللجنة على أن توصي 
لكي تنظر فيه مع احتمال إىل مجعية البيئة مشروع اإلعالن الوزاري وابملثل، وافقت اللجنة على أن حتيل  -26

املفتوحة  جتماع الثالث للجنةاالي يسر رئيس مجعية البيئة عقد مشاورات بشأنه أثناء ذالاإلعالن  ووه، اعتماده
 .العضوية
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 من جانب اجلمعية العامة أو اجمللس القتصادي والجتماعي اا خاص اا اهتمام اليت تتطلبسائل امل -اثلثاا 
كوكب   الوصول إىلبغية دعم تنفيذ نتائج الدورة الثالثة جلمعية البيئة يف سياق اجلهود العاملية الرامية إىل  -27

قد فإن هذه الدول  2030يف خطة التنمية املستدامة لعام  ة الدول األعضاءعن مسامه من التلوث، فضالً  خالٍ 
 2030خطة عام واستعراض ومتابعة يف تنفيذ  اً تدرجييإلدماج هذه النتائج هتدف  النظر يف اختاذ إجراءات رغب يفت

 .ملنظومة األمم املتحدة اإلطار املؤسسي األوسع نطاقاً  ضمنذات الصلة وأهداف التنمية املستدامة 
األعمال التحضريية لدورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة فرصة فريدة وتتيح  -28

وزراء البيئة ضطلع هبا يمتابعة البعد البيئي للتنمية املستدامة اليت أعمال لكفالة إدماج استعراضات و  اً مؤسسي اً إطار و 
كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ يف  71/231يف قرارها عامة وتناولت اجلمعية ال العامل يف دورات مجعية البيئة.يف 

إلسهام يف التنفيذ الفعال للبعد البيئي من اب، جوانب هذا التكامل من خالل االعرتاف ابلتزام مجعية البيئة 2016
أن ينقل الرسائل  على رئيس مجعية البيئة كذلك  شجعت اجلمعية العامةو  .متكاملة طريقةب ،2030 عامخطة 

 خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى. دوراهتائيسية اليت اتفقت عليها مجعية البيئة يف الر 
املنتدى  يفمسامهات مجعية األمم املتحدة للبيئة بشأن  3/3يف قرارها حددت مجعية البيئة ويف املقابل،  -29

لمنتدى، مبا يف ذلك إنشاء بند دائم يف لالسياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، عملية توفري املدخالت 
يف أهداف التنمية املستدامة قيد االستعراض يف االجتماعات السنوية  انظر يف مداوالهتوذلك لكي ت ،جدول األعمال

 .للمنتدى
املنتدى السياسي الرفيع و االستفادة الكاملة من الروابط املؤسسية القائمة بني مجعية البيئة ومن أجل  -30

 :يف ترغب الدول األعضاء املستوى، قد
 (UNEP/EA.3/HLS.1) النظر يف اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة )أ(

للمنتدى  2018 عام مداوالهتا بشأن اإلعالن الوزاري يف دورات، يف ‘‘كوكب خال من التلوث  حنو’’بعنوان 
 السياسي الرفيع املستوى واجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

ذات صلة واليت هي النظر يف جوانب القرارات املختلفة اليت اعتمدهتا مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة  )ب(
للمنتدى املقدمة ابلعمليات التحضريية اإلقليمية لتوفري مدخالت يف التقارير والتوصيات يف جمال السياسة العامة 

 .االستعراضات الوطنية الطوعية لتقدميعداد وكذلك لإلالسياسي الرفيع املستوى، 
اجلمعية العامة، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  معالقائم  خط اإلبالغإىل ذلك فإن  إضافةً  -31

اجلمعية العامة  ومن املتوقع أن تنظر ملواصلة إدماج نتائج مجعية البيئة يف أعمال ومداوالت هاتني اهليئتني. تيح فرصاً ي
 :يف الدول األعضاء ويف هذا السياق، قد ترغب يف دورهتا الثالثة والسبعني يف تقرير الدورة الثالثة جلمعية البيئة.

 ابلتقرير املتعلق بقرارات الدورة الثالثة جلمعية البيئة، مبا يف ذلك اإلعالن الوزاري يط علماً حتأن  )أ(
 ؛الصادر عنها

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، على النحو  حامساً  شكل عنصراً تأبن معاجلة التلوث  أن تقر )ب(
املزيد من اجلهود من أجل على بذل تشجع أن و  املبني يف اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة؛

 ؛2030 عام لتنفيذ خطة كوكب خال من التلوث دعماً   الوصول إىل

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
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على تشجع أن ة يف دورات مجعية البيئة، و على نطاق منظومة األمم املتحدتمثيل بترحب  أن )ج(
العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة ملعاجلة التلوث يف سياق دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، بطريقة 

 مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة؛الصادر عن متكاملة، مع مراعاة القرارات واإلعالن الوزاري 
ألمم املتحدة اب أماكن العملمن التلوث يف  ةشجيع ممارسات خالينظر يف اختاذ تدابري لتأن ت )د(

يف عمليات األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلد من استخدام املواد البالستيكية اليت تستخدم و ، اواجتماعاهت اومؤمتراهت
 مرة واحدة؛

اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف الدورة الثالثة جلمعية  رئيسيمبشاركة  أن تشيد )ه(
 .2030خلطة التنمية املستدامة لعام  والطابع العامليالبيئة، يف ضوء روح التكامل 

 من جدول األعمال( 10اعتماد نتائج الدورة )البند  -رابعاا 
حنو كوكب خال من ” يف اجللسة العامة اخلامسة، اعتمدت اجلمعية اإلعالن الوزاري املعنون -32

 (.UNEP/EA.3/HLS.1“ )التلوث
البيئة بتوافق اآلراء القرارات واملقررات التالية: يتاح االطالع ويف اجللسة العامة السادسة، اعتمدت مجعية  -33

على املوقع الشبكي للجمعية  UNEP/EA.3/Res.11إىل UNEP/EA.3/Res.1 ن على القرارات املنفردة يف الواثئق م
(unep.org/environmentassembly). 

 العنوان القرار
 التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو اإلرهاب 3/1
 حدة التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات الرئيسيةختفيف  3/2
 إسهامات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة 3/3
 البيئة والصحة 3/4
 التنمية املستدامةاالستثمار يف احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف  3/5
 إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة 3/6
 النفاايت البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة 3/7
 منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي 3/8
اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت بطارايت القضاء على التعرض للطالء احملتوي على الرصاص وتعزيز  3/9

 الرصاص احلمضية
 معاجلة تلوث املياه من أجل محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه 3/10
)ح( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -)أ(  88تنفيذ الفقرة  3/11

 “هاملستقبل الذي نصبو إلي( ”20)ريو+
 العنوان املقرر

 متديد موعد إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية 3/1
 جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة 3/2
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 3/3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/65/PDF/K1800165.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/84/PDF/K1800184.pdf?OpenElement
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وعقب اعتماد القرارات واملقررات املذكورة أعاله، طلب ممثل الوالايت املتحدة أن ينعكس البيان التايل  -34
 :التقريريف 
وفقاً لسياسة الوالايت املتحدة القائمة منذ أمد بعيد، فهي ال تؤيد اإلشارة إىل نقل التكنولوجيا ابلقدر ” -35

حنو ال يكون طوعيًا ومتفقًا عليه بشكل متبادل. وابلنسبة الذي قد تشجع فيه هذه الصيغة نقل التكنولوجيا على 
للوالايت املتحدة فأي تفسري يصل إىل هذه النتيجة لن حيظى أبي اعتبار يف املفاوضات املقبلة. وسنواصل معارضة 

 “.الصياغة اليت نعتقد أهنا تقوض حقوق امللكية الفكرية
ار يتناول التنوع البيولوجي دعمًا إلعالن كانكون وحتدث ممثالن آخران أيضاً، فرحب أحدمها إبدراج قر  -36

بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل حتقيق الرفاهية، يف حني أوجز املمثل اآلخر التدابري 
 اليت يتخذها بلده لتحسني نوعية اهلواء.

 من جدول األعمال( 5البيئة )البند  عيةمج قرارات تنفيذ ذلك يف مبا وامليزانية، العمل برانمج أداء -خامساا 

العامة األوىل بتقرير رئيس جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية عن  تهايف جلس أحاطت اجلمعية علماً  -37
 أداء برانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك تنفيذ قرارات مجعية البيئة.

 من جدول األعمال( 6)البند ابمليزانية  واملتعلقة اإلدارية املسائل -سادساا 

بناء على توصية جلنة املمثلني الدائمني الواردة يف تقرير رئيس جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية،  -38
املتعلق إبدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة، واختتمت النظر يف ذلك البند  3/3اختذت اجلمعية القرار 

 تها العامة السادسة.من جدول األعمال يف جلس

 من جدول األعمال( 7الدولية )البند  البيئية واإلدارة ابلسياسات املتعلقة املسائل -سابعاا 

وخالل اجللسة العامة السادسة جلمعية  .ومشاريع القرارات ذات الصلة به 7نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -39
 لمحضرل الثالثويرد التقرير عن أعمال اللجنة يف املرفق  .البيئة، قدم رئيس اللجنة تقريرًا عن نتائج أعماهلا

(UNEP/EA.3/2). 

من جدول  8العاملية )البند  البيئة توقعات عن للتقرير السادس ابإلصدار يتعلق فيما املستجدات -اثمناا 
 األعمال(

عتمدت اجلمعية يف جلستها العامة السادسة، بناء على توصية جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، ا -40
وقد طلبت اجلمعية إىل  .املتعلق بتمديد موعد تسليم الطبعة السادسة من تقرير توقعات البيئة العاملية 3/1املقرر 

إصدار الطبعة السادسة من تقرير توقعات البيئة العاملية قبل الدورة الرابعة جلمعية األمم املدير التنفيذي يف ذلك املقرر 
ة البيئة ياملتحدة للبيئة بثالثة أشهر، وتقدمي التقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات املرفق به لكي تنظر فيهما مجع

 .مع احتمال اعتمادمها خالل دورهتا الرابعة
 12األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة )البند جدول  -اتسعاا 

 من جدول األعمال(
من جدول األعمال ومشروع املقرر املتعلق به. ويرد التقرير عن أعمال  12نظرت اللجنة اجلامعة يف البند  -41

 .(UNEP/EA.3/2) لمحضرل الثالثاللجنة اجلامعة يف املرفق 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/72/PDF/K1800172.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/72/PDF/K1800172.pdf?OpenElement
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بشأن جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان  3/2اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السادسة املقرر  -42
، اعرتفت اجلمعية ابلدعم الذي قدمته 3/2. ويف وقت اعتماد املقرر انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة

 حكومة كينيا للدورة الثالثة للجمعية.
 من جدول األعمال( 13مسائل أخرى )البند  -عاشراا 

 أي مسائل أخرى. ختضع للنقاشمل  -43
 من جدول األعمال( 14اعتماد التقرير )البند  -حادي عشر

، (UNEP/EA.3/L.1)اعتمدت مجعية البيئة يف جلستها العامة السادسة احملضر استناداً إىل مشروع احملضر  -44
 ر سيستكمله ويضعه يف صيغته النهائية، وذلك ابلعمل جنباً إىل جنب مع األمانة.على أساس أن املقر   

 من جدول األعمال( 15اختتام الدورة )البند  -اثين عشر
 5:40الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف الساعة أعلن اختتام  -45

 .2017كانون األول/ديسمرب   6من مساء يوم األربعاء 
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 املرفق

 (1)الواثئق اخلتامية اليت اعتمدهتا مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثةالنتائج و 

 العنوان القرارات

التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو اإلرهاب  3/1
(1Res./3UNEP/EA.)

 

ختفيف حدة التلوث من خالل تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف القطاعات الرئيسية  3/2
(2Res./3UNEP/EA.)

 

لرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة إسهامات مجعية األمم املتحدة للبيئة يف املنتدى السياسي ا 3/3
(3Res./3UNEP/EA.)

 

(.4Res./3UNEP/EA)البيئة والصحة  3/4
 

(.5Res./3UNEP/EA)االستثمار يف احللول البيئية املبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  3/5
 

(.6Res./3UNEP/EA)إدارة تلوث الرتبة لتحقيق التنمية املستدامة  3/6
 

(.7Res./3UNEP/EA)النفاايت البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة  3/7
 

(.8Res./3UNEP/EA)منع وختفيض تلوث اهلواء من أجل حتسني نوعية اهلواء على الصعيد العاملي  3/8
 

القضاء على التعرض للطالء احملتوي على الرصاص وتعزيز اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت بطارايت  3/9
(.9Res./3UNEP/EA)الرصاص احلمضية 

 

(.10Res./3UNEP/EA)معاجلة تلوث املياه من أجل محاية وإصالح النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه  3/10
 

املستقبل ”)ح( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،  -)أ(  88تنفيذ الفقرة  3/11
(.11Res./3UNEP/EA)“ الذي نصبو إليه

 

  املقررات

 متديد موعد إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية 3/1

 جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة 3/2

 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة 3/3

  اإلعالن

 “حنو كوكب خال من التلوث”اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة: 
(UNEP/EA.3/HLS.1) 

  

                                                           
مستقلة وابلرمز احملدد  تصدر القرارات اليت اختذهتا مجعية البيئة واإلعالن الوزاري الذي اعتمدته يف دورهتا الثالثة بوصفها واثئق  (1)

 لكل منها يف اجلدول. وترد املقررات يف هذا املرفق.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/65/PDF/K1800165.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/72/PDF/K1800172.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/78/PDF/K1800178.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/52/PDF/K1800152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/90/PDF/K1800190.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/02/PDF/K1800202.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/08/PDF/K1800208.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/000/20/PDF/K1800220.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/26/PDF/K1800226.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/002/14/PDF/K1800214.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/001/84/PDF/K1800184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K18/003/96/PDF/K1800396.pdf?OpenElement
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 املقررات
 متديد موعد إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية -3/1املقرر 

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
 ،2014حزيران/يونيه  27املؤرخ  1/4إىل قرارها  إذ تشري

أن التقرير عن توقعات البيئة العاملية هو التقرير الرئيسي املتكرر لتقييم البيئة الذي ُيصدره  وإذ تضع يف اعتبارها
 برانمج األمم املتحدة للبيئة،

أبمهية تقدمي تقرير سادس عن توقعات البيئة العاملية واملوجز املرفق به املخصص لصانعي السياسات  وإذ تسلم
عزيز الصلة بني العلم والسياسات ومساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ البعد بنوعية عالية بوصفهما أداة رئيسيًة لت

 البيئي ألهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها، وإثراء عملية صنع القرارات،
ميني الدوليني ابلتحليالت والتوصيات اليت قدمها الفريق االستشاري الرفيع املستوى للممثلني احلكو  وإذ ترحب

وممثلي أصحاب املصلحة إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق بتمديد موعد تقدمي التقرير السادس عن توقعات 
 البيئة العاملية واملوجز املرفق به اخلاص مبقرري السياسات،

 على أمهية نوعية التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية،وإذ تشدد 
دير التنفيذي أن ُيصدر التقرير السادس عن توقعات البيئة العاملية قبل الدورة الرابعة إىل امل تطلب -1

 جلمعية األمم املتحدة للبيئة بثالثة أشهر على األقل؛
إىل املدير التنفيذي أن حيدد موعد املفاوضات بشأن املوجز املخصص لصانعي  تطلب أيضاً  -2

بستة أشهر على األقل، وأن يقدم التقرير السادس عن توقعات البيئة السياسات قبل الدورة الرابعة جلمعية البيئة 
العاملية واملوجز املرفق به املخصص لصانعي السياسات لكي تنظر فيه مجعية البيئة العاملية، مع احتمال إقراره خالل 

 دورهتا الرابعة.
 جلمعية األمم املتحدة للبيئةجدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة  -3/2املقرر 

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
 66/288؛ و1972كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ تشري

 13املؤرخ  67/251؛ و2012كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/213؛ و2012متوز/يوليه  27املؤرخ 
كانون   19املؤرخ  69/223؛ و2013كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  68/215؛ و2013آذار/مارس 

 ،2016كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  71/231؛ و2014ول/ديسمرب األ
كانون األول/ديسمرب   22( املؤرخ 17ألف )الفقرة  47/202إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ تشري أيضًا 

كانون األول/ديسمرب   24املؤرخ  56/242؛ و1999كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  54/248؛ و1992
)الفقرة  61/236؛ و2003نيسان/أبريل  15من الفرع اثنياً( املؤرخ  11-9)الفقرات ابء  57/283؛ و2001

من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  9)الفقرة  62/225؛ و2006كانون األول/ديسمرب   22من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  9
كانون األول/ديسمرب   24من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  9)الفقرة  63/248؛ و2007كانون األول/ديسمرب   22

)الفقرة  65/245؛ و2009كانون األول/ديسمرب   22من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  9)الفقرة  64/230؛ و2008
من الفرع اثنيًا ألف(  13)الفقرة  67/237؛ و2010كانون األول/ديسمرب   24من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  10
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من الفرع خامساً(  102من الفرع اثنيًا والفقرة  27)الفقرة  71/262؛ و2013كانون الثاين/يناير   28املؤرخ 
 ،2016كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ 

، فضاًل عن 2013شباط/فرباير  22املؤرخني  27/2و 27/1مقرري جملس اإلدارة  وإذ أتخذ يف االعتبار
 ،2016أاير/مايو  27ؤرخ امل 2/22و 2014حزيران/يونيه  27املؤرخ  1/2قراري مجعية األمم املتحدة للبيئة 

مبا يبذله مكتبا مجعية األمم املتحدة للبيئة وجلنة املمثلني الدائمني من جهود جديرة ابلثناء يف التحضري  وإذ تُقر
 لدورات مجعية البيئة، بعقد اجتماعات منتظمة يف إطار منوذج للتعاون املشرتك،

املمثلني الدائمني ومكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة، مع التقدير إىل املسامهات اليت قدمتها جلنة  وإذ تشري
مبا يف ذلك االجتماع الثالث للجنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، يف جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة 

 جلمعية البيئة،
 15إىل  11أن تعقد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة يف مقرها بنريويب يف الفرتة من  تقرر - 1

 ؛2019 آذار/مارس
إىل جلنة املمثلني الدائمني أن تعقد مداوالت ابلتشاور مع مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة،  تطلب -2

بشأن شكل وموعد االجتماع التايل  املائة، قراراً  وأن تتخذ يف موعد أقصاه انعقاد اجتماعها الثاين واألربعني بعد
 للجنة املفتوحة العضوية التابعة للجنة املمثلني الدائمني؛

عقد الدورات بعد الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة خالل األسبوع األخري من شهر  تقرر -3
 من نظامها الداخلي؛ 4للمادة  فقاً شباط/فرباير، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك، وذلك يف مقرها بنريويب، و 

 على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة على النحو املبنيَّ أدانه: توافق -4
 افتتاح الدورة. -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2
 واثئق تفويض املمثلني. -3
 تقرير جلنة املمثلني الدائمني. -4
 واإلدارة البيئية الدولية.املسائل املتعلقة ابلسياسات  -5
 برانمج العمل وامليزانية وغري ذلك من مسائل اإلدارة وامليزانية. -6
 مشاركة أصحاب املصلحة. -7
 اجلزء الرفيع املستوى. -8
 جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة جلمعية البيئة. -9

 ووثيقتها اخلتامية.اعتماد قرارات الدورة ومقرراهتا  -10
 انتخاب أعضاء املكتب. -11
 مسائل أخرى. -12
 اعتماد التقرير. -13
 اختتام الدورة. -14
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إىل جلنة املمثلني الدائمني، ابلتشاور مع مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة، املسامهة يف إعداد  تطلب -5
 ؛أعاله 4بنود تفصيلية جلدول األعمال املؤقت الوارد يف الفقرة 

جلنة املمثلني الدائمني، حتديد موضوع ، ابلتشاور مع األمم املتحدة للبيئةمكتب مجعية إىل  تطلب -6
 ؛2018آذار/مارس  31جلمعية البيئة يف موعد ال يتجاوز 

الدول األعضاء على أن تقدم إىل جلنة املمثلني الدائمني مشاريع مقرتحات لكي تنظر فيها  تشجع -7
ستحب أن يكون قبل االجتماع الرابع للجنة املمثلني الدائمني خبمسة أسابيع، للبيئة يف موعد يُ مجعية األمم املتحدة 

 منه. 44دون اإلخالل ابلنظام الداخلي، وال سيما املادة 
 إدارة الصناديق الستئمانية واملسامهات املخصصة -3/3املقرر 

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
 ،(2)يف تقرير املدير التنفيذي املتعلق إبدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة وقد نظرت

وقرار مجعية األمم املتحدة  27/14إىل الطلبات املقدمة إىل املدير التنفيذي يف مقرر جملس اإلدارة  وإذ تشري
 واجه إدارة الصناديق االستئمانية املتعددة، أبن يعد املدير التنفيذي تقريرًا يربز فيه التحدايت اليت ت2/23للبيئة 

 ، وأن يقرتح خطوات ميكن اختاذها للتخفيف من العبء اإلداري لتعهد هذه الصناديق االستئمانية،األطراف
اخلاملة، بغية استخدام األرصدة غري املسددة  احلاجة إىل التعجيل إبغالق الصناديق االستئمانية وإذ تالحظ

من قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  2لدعم برانمج العمل املتفق عليه ابإلمجاع، ابعتباره اخلطوة األوىل يف تنفيذ الفقرة 
2/23، 
إىل أنه وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، جيب أن تستند االتفاقات اليت يقوم برانمج  تشري -1

 ؛البيئة مبهام األمانة هلا إىل مبدأ اسرتداد التكاليف حني يتعلق األمر ابلتكاليف اإلدارية
 أولا 

 للبيئة الصناديق الستئمانية اليت تدعم برانمج عمل برانمج األمم املتحدة
 7املؤرخ  19/25وتوافق على إنشاء الصندوقني االستئمانيني التاليني عماًل مبقرر جملس اإلدارة  تالحظ - 2

 :1997 شباط/فرباير
الصندوق االستئماين العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقًا لالتفاق  - GCF )أ(

 اإلطاري لالعتماد؛
ئماين العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقًا لالتفاق الصندوق االست - GCL )ب(

 املتعلق مبنحة دعم التأهب واألنشطة التحضريية؛
على متديد الصندوقني االستئمانيني التاليني رهنًا بتلقي املدير التنفيذي طلبات للقيام بذلك من توافق  - 3

 السلطات املختصة:
 التعاون دعم أجل من األوروبية املفوضية متوله الذي التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ECL )أ(

 للتعاون اتفاق مبوجب الدولية البيئية اإلدارة تعزيز بشأن للبيئة املتحدة األمم وبرانمج األوروبية املفوضية بني
                                                           

(2)  UNEP/EA.3/INF/8. 
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 كانون  31 يف صالحيته تهيتن الذي ،2014 لعام الربانجمي التعاون واتفاق ،2011 عام يف أُبرم االسرتاتيجي
 ؛2021 األول/ديسمرب
 على القائم للتكيف للبيئة املتحدة األمم برانمج لتنفيذ التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ESS )ب(

 وبرانمج أملانيا حكومة من )بتمويل 2020 األول/ديسمرب كانون  31 يوم هناية حىت ُمد  د الذي اإليكولوجية النظم
 املتحدة(؛ لألمم والزراعة األغذية

إىل املدير التنفيذي، ابلتشاور مع األطراف و/أو اجلهات املاحنة املعنية، ومتشياً مع أحكام االتفاق  تطلب - 4
أو اختصاصات الصندوق ذي الصلة، حسب االقتضاء، اختاذ قرار بشأن إعادة توزيع األرصدة يف الصناديق 

 أُنشئت من أجلها، بُغية دعم تنفيذ الربامج الفرعية املناسبة لربانمج العمل االستئمانية، عند انتهاء األنشطة اليت
 ؛2019املعتمد قبل هناية عام 

للصناديق  ودون تكاليفممكنة ألقصر مدة  املمكن ، عند االقتضاء، على التمديد التقينوتوافق تالحظ - 5
 ية مجيع التبعات وااللتزامات املالية املرتتبة عليها:االستئمانية ذات الصلة، وإغالقها رهناً بــإجناز أنشطتها وتصف

يف  21الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساعدة على تنفيذ جدول أعمال القرن  - AHL )أ(
 أورواب وتعزيز التعاون البيئي يف عموم أورواب )بتمويل من حكومة هولندا(؛

العام لتنظيف البقع الساخنة بيئياً بعد نزاعات كوسوفو وإعداد مبادئ  الصندوق االستئماين - BKL )ب(
 توجيهية لتدابري تقييم ومعاجلة األضرار البيئية يف أعقاب النزاع؛

الصندوق االستئماين العام لدعم فرقة عمل البلقان التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة  - BLL )ج(
 ئة واملستوطنات البشرية؛وموئل األمم املتحدة املعنية ابلبي

الصندوق االستئماين العام لدعم أنشطة وحدة السدود والتنمية لتنسيق أعمال متابعة  - DUL )د(
 اللجنة العاملية املعنية ابلسدود؛

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ أنشطة التوعية البيئية وآلياهتا يف البلدان النامية  - EML )هـ(
 حكومة أملانيا(؛ )بتمويل من
الصندوق االستئماين العام لدعم أعمال التحضري والتفاوض لوضع صك دويل ملزم قانوانً  - POL (و)

 واملساعدة التقنية؛ تبادل املعلوماتواألنشطة ذات الصلة للتطبيق اإلجراءات الدولية على امللواثت العضوية الثابتة 
العام لدعم التحضري إلعداد صك دويل ملزم قانواًن لتطبيق إجراء  الصندوق االستئماين - PPL (ز)

 املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، والتفاوض عليه.
 اثنياا 

 بحار اإلقليميةالصناديق الستئمانية لدعم الربامج والتفاقيات والربوتوكولت والصناديق اخلاصة لل

 على إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة: تالحظ وتوافق - 6
 الصناديق الستئمانية اليت ستديرها أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق -ألف

 31بشأن الزئبق، الذي تنتهي صالحيته يف  الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات - MCC )أ(
 كانون األول/ديسمرب 2035؛
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بشأن الزئبق من أجل تيسري دعم أنشطة  الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات - MCV )ب(
كانون   31، الذي تنتهي صالحيته يف 14بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تضطلع هبا األمانة وفقًا للمادة 

 ؛2035األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين اخلاص للربانمج الدويل احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق من أجل  - MCP )ج(

كانون   31، الذي تنتهي صالحيته يف 13 دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقًا للمادة تيسري
 ؛2028األول/ديسمرب 

 على متديد الصناديق االستئمانية التالية رهناً بتلقي طلبات للقيام بذلك من السلطات املختصة: توافق - 7
 اليت تديرها أمانة اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة من احليواانت الربية الصناديق الستئمانية -ابء

الصندوق االستئماين التفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة، الذي مدد حىت هناية  - MSL )أ(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31يوم 

نواع احليواانت الربية املهاجرة، الصندوق االستئماين العام للتربعات لدعم اتفاقية حفظ أ - MVL )ب(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31الذي مدد حىت هناية يوم 

الصندوق االستئماين العام حلفظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق احمليط  - BAL )ج(
 ؛2020 كانون األول/ديسمرب  31األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

الصندوق االستئماين العام لالتفاق املتعلق حبفظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق ومشال  - QVL )د(
 ؛2020كانون األول/ديسمرب   31شرق احمليط األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

كانون   31رويب، الذي ُمد  د حىت هناية يوم الصندوق االستئماين العام حلفظ اخلفاش األو  - BTL )ه(
 ؛2018األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين العام لالتفاق املتعلق حبفظ اخلفاش األورويب، الذي ُمد  د حىت هناية  - QFL )و(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31يوم 

 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -جيم
BZL -  الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف عملية اتفاقية التنوُّع

 ؛2021كانون األول/ديسمرب   31البيولوجي، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 
 (3)الصناديق الستئمانية اليت تديرها وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض املتوسط -دال

دعم خطة عمل البحر األبيض املتوسط )بتمويل من حكومة اليوانن(، الذي ُمدد حىت  - CAL )أ(
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31هناية يوم 

الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلوث، الذي ُمدد حىت هناية  - MEL )ب(
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31يوم 

                                                           
يف  (  خيضع التمديد للموافقة النهائية لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط3)

 .2017كانون األول/ديسمرب   20إىل  17يف الفرتة من  يف ترياان عقد الذي، اجتماعها العادي العشرين
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كانون   31لبحر األبيض املتوسط، الذي ُمدد حىت هناية يوم دعم خطة عمل ا - QML )ج(
 ؛2019األول/ديسمرب 

الصندوق الستئماين الذي تديره أمانة اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  -هاء
 ابلنقراض

QTL -  اانت والنبااتت الربية املهددة الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليو
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31ابالنقراض، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة األوزون -واو
لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الذي ُمد  د  الصندوق االستئماين - MPL )أ(

 ؛2025كانون األول/ديسمرب   31حىت هناية يوم 
كانون   31الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة األوزون، الذي مدد حىت هناية يوم  - QOL )ب(
 ؛2025األول/ديسمرب 
يل األنشطة اخلاصة ابلبحوث واملراقبة املنتظمة اخلاصة الصندوق االستئماين العام لتمو  - SOL )ج(

 ؛2026كانون األول/ديسمرب   31ابتفاقية فيينا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 
 31الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، الذي ُمد  د حىت هناية يوم  - VCL )د(

 ؛2025كانون األول/ديسمرب 
 الستئمانية اليت تديرها أمانة خطة العمل لبحار شرق آسياالصناديق  -زاي

الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل حلماية وتطوير البيئة البحرية واملناطق  - ESL )أ(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31الساحلية لبحار شرق آسيا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

 31لدعم خطة العمل لبحار شرق آسيا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم الصندوق االستئماين  - QEL )ب(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب 

الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل  -حاء
 األطلسي يف مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا

QAC - التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل األطلسي يف مناطق  دعم اتفاقية
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31غرب ووسط وجنوب أفريقيا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

 نطقة شرق أفريقياالصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية مل -طاء
 31الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم  - EAL )أ(

 ؛2018كانون األول/ديسمرب 
دعم خطة العمل حلماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية يف منطقة شرق أفريقيا،  - QAW )ب(

 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31الذي ُمد  د حىت هناية يوم 
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الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة الربانمج البيئي الكارييب واتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر  -ايء
 الكارييب الكربى والربوتوكولت امللحقة هبا

QCL -   31كاراتخينا، الذي ُمد  د حىت هناية يوم دعم خطة عمل برانمج البيئة الكارييب التابع التفاقية 
 ؛2019كانون األول/ديسمرب 

الصناديق الستئمانية اليت تديرها وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة خلطة العمل املتعلقة حبماية وإدارة وتنمية  -كاف
 البيئة البحرية والساحلية ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ

QNL - 31دعم خطة عمل مشال غرب احمليط اهلادئ، الذي ُمد  د حىت هناية يوم الصندوق االستئماين ل 
 .2019كانون األول/ديسمرب 

 ومتديدها: التالية االستئمانية الصناديق أمساء تغيري على وتوافق تالحظ -8
 الصناديق الستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -لم

 األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر:بناء على طلب مؤمتر  -9
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة مبوجب  - BEL )أ(

؛ ويسمى اعتبارًا من اآلن الصندوق 2021كانون األول/ديسمرب   31اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمد  د حىت 
 تئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي وبروتوكوالهتا؛االس

الصندوق االستئماين العام للتربعات لتيسري مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات  - VBL )ب(
، ويسمى 2021كانون األول/ديسمرب   31ىت هناية يوم احمللية يف أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ُمدد ح

اعتبارًا من اآلن الصندوق االستئماين العام للتربعات لتيسري مشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف أعمال 
 اتفاقية التنوع البيولوجي.

 :ومتديدها BEL يف الصندوق االستئماين على إدماج الصناديق االستئمانية التالية وتوافق تالحظ 
 بناء على طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر: -10

الصندوق االستئماين اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة يف  - BHL )أ(
 ؛2021مرب كانون األول/ديس  31بروتوكول السالمة األحيائية، الذي ُمد  د حىت هناية يوم 

الصندوق االستئماين اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة، الذي  - BXL )ب(
 ؛2021كانون األول/ديسمرب   31ُمدد حىت هناية يوم 

  ابزل وروترداماستكهومل و لتفاقيات الصناديق الستئمانية إعادة توزيع  -ميم
إىل املدير التنفيذي، ابلتشاور مع رؤساء أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها  تطلب -11

ألحكام االتفاق أو الختصاصات الصندوق  برانمج األمم املتحدة للبيئة، أن يتشاور مع األطراف واجلهات املاحنة وفقاً 
)أ( و)ب( أدانه،  12الستئمانية املشار إليها يف الفقرة ذي الصلة الختاذ قرار بشأن إعادة توزيع أرصدة الصناديق ا

اليت مل تعد مطلوبة للغرض األويل الذي أنشئت من أجله، بغية دعم األنشطة املناسبة لربامج العمل اليت وافقت عليها 
 جمالس اإلدارة املعنية:

 الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية ابزل؛ - QRL )أ(
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روتردام يف البلدان و استكهومل ماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اتفاقييت الصندوق االستئ - RSL )ب(
 النامية؛

هلذين ودون تكاليف ألقصر مدة ممكنة  املمكنالتقين  ، عند االقتضاء، على التمديدتالحظ وتوافق -12
 وإغالقهما، رهناً بــإجناز أنشطتهما وتصفية مجيع التبعات وااللتزامات املالية املرتتبة عليها. الصندوقني االستئمانيني

______________ 


