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  الفصل األول
  من جدول األعمال) 1افتتاح الدورة (البند     

ُعقدت الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئـة    - 1
 أيـار/  27إىل  23يف املقر الرئيسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، خالل الفترة من 

 .2016مايو 

أيار/مـايو   23من صبيحة االثنني  10:20وافتتحت الدورة أعماهلا يف متام الساعة   - 2
 ، على يد السيدة أويونسنجاسورين، رئيسة مجعية األمم املتحدة للبيئة.2016

يئة من النظام الداخلي جلمعية األمم املتحدة للبيئة دعت مجعية الب 62وطبقاً للقاعدة   - 3
مرحباً بكم إىل مجعية ’’وبعد ذلك قدمت عرضاً فلمياً بعنوان إىل الصمت ملدة دقيقة للتفكر. 

، والذي قدم أثناءه السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمـم  ‘‘األمم املتحدة للبيئة
املشـاهدين إىل  تتهدد هذا الكوكب، ودعا املتحدة للبيئة نظرة عامة على املخاطر البيئية اليت 

 اختاذ التدابري ملواجهة تلك التهديدات.

وأُلقيت بيانات افتتاحية من جانب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة،     - 4
والسيد إبراهيم ثياو، نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة نيابة عن السيد بـان  

ه، املدير العـام ملكتـب   ورك زويد -دة، والسيدة سهل كي مون، األمني العام لألمم املتح
األمم املتحدة يف نريويب، والسيدة جودى واكهوجو، وزيرة البيئة واملياه واملوارد الطبيعيـة يف  

 .)1(كينيا

   

__________ 
ربنامج التابعة لمعية األمم املتحدة للبيئة جل الكاملة ) املناقشاتUNEP/EA.2/19حمضر أعمال الدورة (ترد يف   )1(  

مداوالت وموجزات العامة والبيانات االفتتاحية  موجزاتألمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الثانية، مبا يف ذلك ا
 ا.اجلمعية بشأن املسائل املوضوعية املعروضة عليه
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  الفصل الثاين
  تنظيم العمل    

  احلضور  -ألف   

التالية يف الدورة: أفغانسـتان، ألبانيـا، اجلزائـر، أنغـوال،      األعضاءالدول  وُمثلت  - 5
األرجنتني، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغالديش، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، 

املتعددة القوميات)، البوسنة واهلرسك، بوتسـوانا، الربازيـل،    - بنن، بوتان، بوليفيا (دولة
دي، كمبوديا، الكامريون، كنـدا، مجهوريـة أفريقيـا    بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فري

شيلي، الصني، كولومبيا، جزر القمر، الكونغـو، كوسـتاريكا،   تشيكيا، الوسطى، تشاد، 
كوت ديفوار، كوبا، قربص، مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الكونغـو     

دور، مصر، السلفادور، إريتريا، الدميقراطية، الدامنرك، جيبويت، اجلمهورية الدومينيكية، إكوا
إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أملانيا، غانا، اليونـان، غرينـادا،   

بيساو، غيانا، هاييت، هندوراس، هنغاريا، اهلند، إندونيسيا، إيـران   - اغينيغواتيماال، غينيا، 
يطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، اإلسالمية)، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إ - (مجهورية

التفيا، لبنان، ليربيا، ليبيا،  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، كرييباس، الكويت، قريغيزستان،
لكسمربغ، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، ملديف، مايل، مالطة، جزر مارشـال، موريتانيـا،   

د، املغرب، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، موريشيوس، املكسيك، موناكو، منغوليا، اجلبل األسو
نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، النرويج، عمان، باكسـتان، بنمـا،   

الروسي، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسـيا، سـاموا،    االحتادباراغواي، بريو، 
، سـنغافورة، سـلوفاكيا،   اململكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سـرياليون 

الصومال، جنوب أفريقيا، وجنوب السودان، إسبانيا، سري النكا، السـودان، سـوازيلند،   
 توغو، ،ليشيت - السويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تايلند، تيمور

 اململكـة  املتحـدة،  العربية اإلمارات أوكرانيا، أوغندا، تركمانستان، تركيا، تونس، تونغا،
تنزانيا املتحـدة، الواليـات املتحـدة     مجهورية الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

 البوليفارية)، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي. - األمريكية، أوروغواي، فنزويال (مجهورية

 .الدولة غري العضو التالية: جزر كوكوُمثلت   - 6

 رسويل ودولة فلسطني بصفة مراقب.الكرسي الوُمثل   - 7
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هيئات األمم املتحدة ووحدات األمانة وأمانات االتفاقيـات التاليـة: إدارة   وُمثلت   - 8
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

ب آسـيا، واللجنـة االقتصـادية    آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر
واألمانة املؤقتة التفاقية ميناماتـا بشـأن الزئبـق،     ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،

وأمانة األوزون، وأمانة اتفاقية بازل بشـأن   ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،
تطبيق املتعلقة بواتفاقية روتردام  ،عرب احلدود التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها

إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولـة يف  
وأمانة اتفاقية محاية وإدارة  واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، ،التجارة الدولية

وأمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي،    أفريقيا،وتنمية البيئة البحرية والساحلية يف منطقة شرق 
وأمانـة  وأمانة اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقـراض،  

وأمانة اتفاقية األراضـي الرطبـة   معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الربية، 
لطيور املاء، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً

التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا،   من التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو 
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وهيئـة األمـم املتحـدة     و، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

واملركز العاملي لرصد احلفظ  ،األمم املتحدة للمرأة) للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة
ومعهـد   وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية،  ،التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

األمم املتحدة للتدريب والبحث، واستراتيجية األمم املتحدة الدوليـة للحـد مـن خمـاطر     
كتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع،    موالكوارث، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، 

 وجامعة األمم املتحدة، وبرنامج األغذية العاملي.

كاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية ومنظمـات ذات صـلة: منظمـة    ُمثلت وو  - 9
، ومرفق البيئة العاملية، ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل     ،األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ومنظمة الصـحة   ،والبنك الدويلوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، 
 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. العاملية،

اجلماعـة الكاريبيـة،   واملنظمات احلكومية الدولية التالية: االحتاد األفريقي،  وُمثلت  - 10
دويل للعلوم والسياسـات  الكومي احلنرب وامليب، ومنظمة التعاون االقتصادي، واالحتاد األورو

 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة 
فرقة عمل اتفـاق لوسـاكا   ووجامعة الدول العربية،  (اإلنتربول)، واملنظمة الدولية للهجرة،

غري املشروعة يف احليوانات والنباتات الجتار اكافحة مل املوجهة التعاويناإلنفاذ بشأن عمليات 
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ومنظمـة  والربية، 
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االقتصادي، ومنظمة الدول األمريكية، واملركز اإلقليمـي املعـين   يف امليدان التعاون والتنمية 
قة البحريات الكربى والقرن األفريقي والـدول  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منط

وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي ملنطقـة احملـيط   واملركز البيئي اإلقليمي لوسط آسيا، املتامخة، 
 الربنامج البيئي التعاوين جلنوب آسيا.واهلادئ، 

فة بصعدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين  ُمثلإىل ذلك  إضافةً  - 11
  قائمة كاملة باجلهات املشاركة. UNEP/EA.2/INF/29وترد يف الوثيقة  مراقبني.

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء   
  انتخبت اجلمعية بعد ذلك أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:  - 12

  السيد إدغار غوتيرييز إسبيالتا (كوستاريكا)    الرئيس:  
  السيدة أمينة حممد (نيجرييا)  نواب الرئيس:  
  السيد إميانويل إيسوزي نغونديت (الغابون)      
  (العراق)جاسم محادي السيد       
  السيد رامون جي. يب. باجي (الفلبني)      
  )تشيكيا( ف مسارساتديسالالسيد فال      
  (اجلبل األسود) بوشا كالوجريوفيتشالسيد ني      
  السيد دنيس لوي (بربادوس)      
  (الواليات املتحدة األمريكية) السيد جون ماتوساك      
  السيدة روكسان دي بيلدرلينغ (بلجيكا)    املقررة:  

  من جدول األعمال) 3وثائق تفويض املمثلني (البند   -جيم   
، 2016أيار/مـايو   27يف اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة، عشية يوم اجلمعة   - 13

 يف الـدورة احلاليـة.   ألمم املتحدة ممثلةٌيف ا اًدولة عضو 193من بني  162أفاد املقرر أن 
فحص املكتب وثائق تفويض ممثلـي  فقد من النظام الداخلي  17من املادة  2للفقرة  ووفقاً
دولة من هـذه الـدول    149أن وثائق التفويض الصادرة عن الدول األعضاء ووجد هذه 

فقـد  غـري سـليمة    الصادرة عنها الدول األعضاء اليت وجد أن وثائق التفويضأما  سليمة.
واعتمـدت   صفة مراقب دون أن يكون هلا حق التصويت ألغراض الدورة احلاليـة. منحت 

وجد أن  أخرىعضو  ةدولة واحد وإضافةً إىل مجعية البيئة تقرير املكتب عن وثائق التفويض.
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 150ما جمموعـه  فقد ُمثل  يف اجللسة العامة السادسة، الصادرة عنها سليمة وثائق التفويض
 يف الدورة الثانية جلمعية البيئة. سليمةمن الدول األعضاء اليت لديها وثائق تفويض  دولة

  وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال  -دال   
  إقرار جدول األعمال  -  1  

لدورة، على أساس جـدول األعمـال   التايل لعمال األاعتمدت مجعية البيئة جدول   - 14
 ):Add.1/Rev.1 و UNEP/EA.2/1/Rev.1املؤقت (

  افتتاح الدورة.  - ١  
  تنظيم العمل:  - 2  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال؛  (ب)    
  تنظيم العمل.  (ج)    
  وثائق تفويض املمثلني.  - 3  
  البيئية الدولية: واإلدارةاملسائل املتعلقة بالسياسات   - ٤  
  الربية؛ األحياءيف  القانونيةغري  التجارة  )أ(    
  بني العلم والسياسات؛ اجلوانب املشتركة  )ب(    
  املواد الكيميائية والنفايات؛  )ج(    
  ؛البحريةاحلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية   )د(    
  نوعية اهلواء؛  )ـه(    
  التكيف القائم على النظام اإليكولوجي؛  )و(    
  ؛النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج املياه  )ز(    
  التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛  )ح(    
  ذات الصلة؛غريها من املسائل املسائل الناشئة و  )ط(    
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منظومـة   علـى نطـاق  التنسيق والتعـاون يف املسـائل البيئيـة      )ي(    
  املتحدة؛  األمم

العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعـددة    )ك(    
  األطراف؛

ه التآزر فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة أوج  )ل(    
  بالتنوع البيولوجي؛

  القانون البيئي.  )م(    
االستراتيجية املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، وغريها من مسـائل    - ٥  

  اإلدارة وامليزانية:
ـ التنقيحات املدخلة على   (أ)     رحني لفتـرة  برنامج العمل وامليزانية املقت

  ؛2017-2016 السنتني
  ؛2021-2018االستراتيجية املتوسطة األجل املقترحة للفترة   (ب)    
  ؛2019-2018برنامج العمل وامليزانية املقترحان لفترة السنتني   (ج)    
  املخصصة؛ وصناديق األموالإدارة الصناديق االستئمانية   (د)    
  وامليزانية. اإلدارةباملسائل األخرى املتعلقة   (هـ)    
  إشراك أصحاب املصلحة.  - ٦  
  اجلزء الرفيع املستوى.  - ٧  
جلمعية األمـم   جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة  - ٨  

  .املتحدة للبيئة
  اعتماد القرارات واملقررات والوثيقة اخلتامية للدورة.  - ٩  
  اعتماد التقرير.  - ١٠  
  املسائل األخرى.  - ١١  
 .اختتام الدورة  - ١٢  
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  تنظيم العمل  -  2  

معيـة  جللدورة الثانية ا اخلاصة بسيناريوذكرة املتوصيات املكتب الواردة يف ب عمالً  - 15
)، وافقت مجعية البيئـة علـى   UNEP/EA.2/INF/3( البيئة لربنامج التابعةألمم املتحدة للبيئة ا

ـ دون يالسيدة إرأس اللجنة اجلامعة تقرَّر أن ت. وجامعةإنشاء جلنة  أن و ،دهامي (النـرويج) آي
بعـد ظهـر يـوم    الذي يعقد يف اجتماعها من جدول األعمال  8 و 5 و 4تنظر يف البنود 

 العضوية ر كذلك تشكيل فريق أصدقاء الرئيس املفتوح. وتقر2016َّمايو أيار/ 23االثنني 
  ملساعدة الرئيس يف إعداد نتائج اجلزء الرفيع املستوى.

بعد حفل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى،  يكون هناك، على أن اجلمعية أيضاً توافقو  - 16
 حتقيـق ’’شامل الوضوع املحول  2016مايو أيار/ 26اخلميس يوم يف  يعقدحوار وزاري 

بيئـة  ’’ املعنـون التقرير املوضوعي العاملي  تقدميليه ي، ‘‘2030لعام  لتنمية املستدامةا خطة
 مائدةحوارات  مؤلفة منعية يضاوجلسة مو )،UNEP/EA.2/INF/5‘‘ (صحاءأناس أ، صحية

يـوم  يف لالجتماع بكامل هيئته تعقـد  مستديرة وزارية  مائدةحوارات ووازية تمستديرة م
  .2016مايو أيار/ 27اجلمعة 

حوار بني أصحاب املصـلحة   2016مايو أيار/ 27 يوم اجلمعةيعقد يف وتقرَّر أن   - 17
للناس والكوكب:  واستدامتها سليمةاستعادة النظم اإليكولوجية ال’’املتعددين حول موضوع 

مجعيـة   وأن تتنـاول  .‘‘2030لعام  لتنمية املستدامةخلطة االبعد البيئي  لتحقيقشراكات ال
بعـد   اليت ستعقد العامة جلستهايف  12 و 11 و 10 و 6 و 3األعمال البيئة بنود جدول 
  .2016مايو أيار/ 27ظهر يوم اجلمعة 

يدعى رؤسـاء اللجنـة اجلامعـة    أن ، من النظام األساسي 18ملادة با وتقرَّر، عمالً  - 18
افقـت  ومكتب مجعية البيئة على أساس منـتظم. و  إىل تقدمي إحاطات إىلوأصدقاء الرئيس 

 على وضع حد زمـين أقصـى  من نظامها الداخلي،  38ذلك، مبوجب املادة كلبيئة امجعية 
لكلمـات  الدول األعضاء وثالث دقائق  وممثل اليت يديل هبا تالكلمامخس دقائق جلميع  قدره

  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية.ممثلي 

  إحاطة من املدير التنفيذي  -هاء   
املـدير   قـدم ، 2016أيار/مايو  23، يوم االثنني للدورة يف اجللسة العامة األوىل  - 19

يف حمضـر أعمـال الـدورة     موجز هلذه اإلحاطـة  ىميكن االطالع علو، إحاطةًالتنفيذي 
)UNEP/EA.2/19(. 
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 من جدول األعمال) 7(البند  اجلزء الرفيع املستوى  -واو   

 أيار/مايو 26يف صبيحة وظهرية يوم  اخلامسةُعقدت اجللسات العامة من الثالثة إىل   - 20
مـن جـدول    7يف شكل جزء رفيع املستوى يف إطار البنـد   أيار/مايو 27وصبيحة يوم 

 تضـمنت  األعمال. وتألف اجلزء الرفيع املستوى من مراسم افتتاح واجتماعات عامة وزارية
إجناز البعد البيئي خلطة التنميـة املسـتدامة لعـام    ’’بشأن املوضوع الرئيسي  اًتفاعلي اًحوار

، ‘‘بيئة صحية، أناس أصحاء’’واضيعي العاملي املعنون ، وتبع ذلك عرض التقرير امل‘‘2030
حـواريتني وزاريـتني   مائدة مسـتديرة  جلسيت وجلسة مواضيعية تألفت من اجتماع عام و

اسـتعادة واسـتدامة نظـم    ’’تني وحوار ألصحاب مصلحة متعددين بشأن موضوع موازي
ة التنمية املسـتدامة  إيكولوجية صحية لإلنسان والكوكب: شراكات إلجناز البعد البيئي خلط

 .2016أيار/مايو  27يوم اجلمعة ‘‘ 2030لعام 

(كوسـتاريكا) رئـيس    إسبيليتا افتتح اجلزء الرفيع املستوى السيد إدغار غوترييسو  - 21
أيار/مايو. ويف أثناء مراسم  26صباحاً من يوم  10:20لبيئة، وذلك يف متام الساعة امجعية 

مبالحظات، مث انضمت هذه الشخصيات بعـد ذلـك إىل   االفتتاح، أدلت شخصيات بارزة 
ممثلني آخرين رفيعي املستوى ألخذ صورة مجاعية تذكارية. وبعد عرض قدمته جوقـة َبـين   

)، قدم السيد آكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة Kenyan Boys Choirكينيا (
   للبيئة، إحاطة بشأن حالة البيئة العاملية.

إجناز البعد البيئي خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     ’’وعقد احلوار الوزاري بشأن   - 22
 أيار/مايو. 26صبيحة يوم ‘‘ 2030

بيئة صـحية،  ’’وضوع مب املتعلقةالستعراض السياسات العامة  ةوزاري جلسةعقدت و  - 23
 أيـار/  27صباح يوم  ‘‘2030طة التنمية املستدامة لعام خلالبعد البيئي  إجنازأصحاء:  أناس
 .2016مايو 

 بيئـة صـحية،  ’’ تان بشأن موضوعموازي تانمائدة مستديرة وزاري وعقدت جلستا  - 24
ـ اجللسـة ال ، بعد افتتـاح  2016أيار/مايو  27صباح يوم اجلمعة،  ‘‘أناس أصحاء  ةوزاري

 املوضوع نفسه.املتعلقة بالستعراض السياسات العامة 

 أيار/مـايو، عمـالً   27ملصلحة املتعددين يوم اجلمعة، عقد احلوار بني أصحاب او  - 25
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة   88، بشأن تنفيذ الفقرة 27/2مبقرر جملس اإلدارة 

الصحية استعادة واستدامة النظم اإليكولوجية ’’للتنمية املستدامة، يف إطار املوضوع الرئيسي 
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لتنميـة املسـتدامة لعـام    خلطـة ا  البعد البيئياز إلجنلناس والكوكب: شراكات ا من أجل
2030.‘‘ 

زيد من التفاصيل عن اجلزء الرفيع املستوى يف الفرع السادس مـن حمضـر   املرد تو  - 26
 .)UNEP/EA.2/19الدورة (

 عمل اللجنة اجلامعة  -زاي   

، 2016أيار/مـايو   27إىل  23جلسات يف الفترة من  عقدت اللجنة اجلامعة سبع  - 27
ويف اجللسة العامة السادسة جلمعية البيئة، عشـية   للنظر يف بنود جدول األعمال احملالة إليها.

التقريـر  ويـرد   اللجنة. عملنتائج  عن أيار/مايو، قدم رئيس اللجنة تقريراً 27يوم اجلمعة، 
 .)UNEP/EA.2/19ين من حمضر الدورة (املتعلق بإجراءات اللجنة يف املرفق الثا

 تقرير عن عمل جلنة املمثلني الدائمني  -حاء   

رئيسة جلنة املمـثلني الـدائمني واملمثلـة     (رومانيا)، باتاكي جوليا السيدة وجهت  - 28
جلنـة املمـثلني    عمـل تقرير عن  بشأنذي ، االنتباه إىل مذكرة املدير التنفيالدائمة لرومانيا
، اللجنة ركزت وقالت إن). UNEP/EA.2/INF/25( برنامج األمم املتحدة للبيئةالدائمني لدى 

مجعية البيئـة   جعلهبدف  ،للدورة احلالية اتمنذ الدورة األوىل جلمعية البيئة، على التحضري
يسية اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف عام يف تنفيذ االتفاقات الدولية الرئ اًرئيسي عنصراً فاعالً

اللجنة يف  وقد اخنرطتبوصفه السلطة البيئية الرائدة يف العامل.  برنامج البيئة، وتعزيز 2015
الرئيسية يف إطار املبادئ التوجيهية الواردة  يةقضايا السياساتال بشأنمفاوضات شاملة وبناءة 

حلول عاملية للمشـاكل البيئيـة العامليـة.     وضع من أجل 20ريو+ ملؤمتر يف الوثيقة اخلتامية
النظـر  و ؛لدورة احلاليةحموري لوتضمنت أبرز أعمال اللجنة وضع خارطة الطريق وموضوع 

، الحقاًنظر فيها كي تلالبيئة  معيةوتقدميها جلمن مشاريع القرارات  مل يسبق له مثيليف عدد 
، الزوجية إىل السنوات الفرديـة لسنوات اتغيري دورة مجعية البيئة من بشأن إعداد خيارات و

إدراجها يف الوثيقة اخلتامية للجزء الرفيع املستوى مـن   يتوخىوحتديد الرسائل الرئيسية اليت 
إىل التحديات اليت تواجهها  كذلك لفتت االنتباهو .تلك الوثيقة كان شكل الدورة الثانية، أياً

بعثات دائمـة   اليت ليس لديهادول األعضاء الباالتصال  ةاللجنة يف عملها، مبا يف ذلك صعوب
استئناف املباحثات بشأن الفقرات اليت و يف العملية التفاوضية؛ شراك هذه الدولوإ يف نريويب

سبق االتفاق عليها، واحلاجة إىل حتديد مواعيد هنائية لترمجة مشاريع القرارات إىل اللغـات  
ل التحضريية للـدورة الثالثـة للجمعيـة،    وبغية حتسني األعما الرمسية الست لألمم املتحدة.

لفقرات من النظام الداخلي للجمعية الـيت  لتلك االرئيس، باسم اللجنة، بإجراء حتليل  أوصى
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كفاءة املفاوضات يف فترة ما بني الدورات، مبـا يف ذلـك    تعزز، أن يف حال تعديلهاميكن، 
عن  اجلمعية ات أو زيادة كفاءة دوراتيتعلق بتحديد املواعيد النهائية لتقدمي مشاريع القرار فيما

 للجنة اجلامعة قبل اجتماع اللجنة املفتوحة العضوية للممثلني الدائمني.رئيس طريق تعيني 

  الفصل الثالث
املسائل اليت تتطلب اهتماماً خاصاً من جانب اجلمعية العامة أو اجمللـس      

  االقتصادي واالجتماعي

 2030لعام  إجناز خطة التنمية املستدامة  -ألف   

أيار/مايو،  27العامة السادسة، عشية يوم اجلمعة،  تهااعتمدت مجعية البيئة يف جلس  - 29
ستقدم دد اإلطار الذي حيي ذ، ال2030خطة التنمية املستدامة لعام  إجناز بشأن 2/5القرار 

ا يف املنتـدى  لربنامج األمم املتحدة للبيئة مسامهتهالتابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة من خالله 
الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   يالسياس

 واجلمعية العامة لألمم املتحدة.

دعم تنفيذ خطة عـام  الرامي لجلمعية البيئة  طار التعاوينلإلالعناصر البارزة وتشتمل   - 30
يف التنفيذ الفعال للبعد البيئـي خلطـة عـام     بأن تساهممجعية البيئة من التزام على  2030
علـى أسـاس    ،قدم إىل املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى تبأسلوب متكامل وأن  2030
. 2030دعم دورها يف متابعة واستعراض خطة عـام  اليت تدوراهتا لالنتائج الرئيسية  ،منتظم

مم املتحدة للبيئة يف تنفيذ إىل وضع تقارير منتظمة عن مسامهة برنامج األأيضاً يدعو القرار و
املنتـدى  إىل مجعيـة البيئـة،   مـن  هبدف تقدمي التقارير، عن طريق قرار  2030خطة عام 

 .افيه لكي ينظرالسياسي الرفيع املستوى 

مـن جانـب   واالعتراف بتعزيز الوضوح والتأثري  التفويض أيضاً 2/5القرار وحيدد   - 31
قة العلمية القائمة، مثل الفريق الدويل املعين بـاملوارد  األفرباملنتدى السياسي الرفيع املستوى 

دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم    الكومي احلواملنرب 
بني العلوم والسياسات من أجل  قوة متاسك الترابطاإليكولوجية، األمر الذي يسهم يف تعزيز 

 التنمية املستدامة.

تعزيز دور تقارير توقعـات البيئـة   ب يقدم تفويضاً 2/5على ذلك فإن القرار  عالوةً  - 32
لتتبع  أداةًبوصفها  - 2018يف أوائل عام  منها النسخة السادسةاليت ينتظر أن تصدر  - العاملية
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الدعوة إىل زيـادة  مع التقدم احملرز فيما يتعلق بالبعد البيئي ألهداف التنمية املستدامة وغاياهتا، 
 .يف عمل املنتدى السياسي الرفيع املستوى بوصفها إسهاماًة تقارير توقعات البيئة العاملية أمهي

أن إىل ن عن البيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة وويف القرار نفسه، دعا الوزراء املسؤول  - 33
قـد  القضايا الناشئة واملخاطر الـيت   عنيقدم إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى معلومات 

 على أساس أنشطة الربنـامج  2030يكون هلا تأثري على حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
منـرب املعلومـات    اسـتمرار  التأكد منإىل املدير التنفيذي  وأوكلوااإلنذار املبكر، ب املتعلقة

ـ املتمثل يف املوقع التفاعلي لاإللكترونية   غطـي بالفعـل  يي ذربنامج األمم املتحدة للبيئة، ال
 مصـداقية يف تـوفري معلومـات ذات   ، األهداف البيئية املتعددة األطراف املتفق عليها دولياً

 لدعم متابعة واستعراض التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وحمدثة

املسائل البيئية الناشئة واملسائل البيئية األخرى ذات الصـلة الـيت تتطلـب      -باء   
 عاملياً  اهتماماً

 هتـا ربنامج األمم املتحدة للبيئـة يف دور ل التابعةلبيئة ل ألمم املتحدةامجعية  تاعتمد  - 34
 .اًدولي اًبشأن مسائل بيئية رئيسية تتطلب اهتمام قراراً 25الثانية 

البيئة وحقـوق اإلنسـان    نوعيةالروابط بني يف الدورة نظرت مجعية البيئة  تلكويف   - 35
األدلة العلمية أمـام مجعيـة البيئـة     فإن التركيز املواضيعيوإضافةً إىل هذا والصحة والرفاه. 

، مبا يف ذلك الديناميات املتعلقـة باالسـتدامة   الروابطتلك ل نطاقاً الدوافع األوسع أظهرت
تعـرض  وال واملتسمة باهلـدر،  غري الصحية العيشأمناط والبيئية، مثل التحضر غري املخطط، 

اسـتنفاد املـوارد   وأمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة، والتلوث، للمواد الكيميائية، و
 .يهاوعدم املساواة يف الوصول إل الطبيعية مثل املياه والطاقة

بشـأن   2/21يف القـرار   الذي جرى تناولـه تلوث اهلواء،  ُحدِّد ويف هذا السياق  - 36
 .على الصحةامل يف العبيئي خطر أكرب على أنه العواصف الرملية والترابية، 

أقـرت اجلمعيـة    2015كانون األول/ديسمرب  22املؤرخ  70/195ويف القرار   - 37
يف لتنمية املسـتدامة  ل كبرياً أن العواصف الرملية والترابية تشكل حتدياًبالعامة لألمم املتحدة 

األمم املتحدة يف تعزيـز التعـاون    نظام التنمية يفبدور  تواعترفلبلدان واملناطق املتضررة ا
الدويل ملكافحة العواصف الرملية والترابية؛ ودعت مجيع اهليئات والوكـاالت والصـناديق   

املشكلة من خالل هذه ذات الصلة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، ملعاجلة  والربامج
برنامج دعت اجلمعية مجعية األمم املتحدة للبيئة  الصادر عن 2/21تدابري خمتلفة. ويف القرار 
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دعم النهج املتبـع علـى   لمع مجيع كيانات األمم املتحدة  إىل االشتراكاألمم املتحدة للبيئة 
نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل مكافحة العواصف الرملية والترابيـة علـى الصـعيد    

 العاملي.

 2/7يف القـرار   اليت جرى تناوهلـا اد الكيميائية والنفايات، التعرض للموأما مسألة   - 38
زيد من االهتمام املتطلب ي آخرجمال فهي بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، 

وأهداف التنمية املستدامة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك     2030يف مجيع مراحل خطة عام 
 .15 و 14 و 13 و 12 و 11 و 6 و 3األهداف 

املتعلق بدعم اتفاق بـاريس،   2/6يف القرار  الذي جرى تناولهتغري املناخ، ال يزال و  - 39
إىل  هدد حتقيق التنمية املستدامة على الصعيد العـاملي. وإضـافةً  ي ياًرئيس اًبيئي اًيشكل حمرك

 العالقة بـني فإن احلرارة  اتدرج الرتفاعاملخاطر املقدرة على أساس السيناريوهات املختلفة 
لرفاه البشري، مثل السالمة الشخصية والصحة والتغذية، واليت لتغري املناخ واجلوانب احلامسة 

 أمـور ، من بـني  11 و 3 و 2وأهداف التنمية املستدامة  2030مت تناوهلا يف خطة عام 
 .مقارنةً باملاضي بشكل أفضل اآلن أصبحت مفهومةًأخرى، 

يف عدد من القـرارات الـيت    الذي جرى تناولهتدهور النظم اإليكولوجية، كما أن   - 40
رأس لبشأن اإلدارة املستدامة  2/13مجعية البيئة يف دورهتا الثانية، مبا يف ذلك القرار  اعتمدهتا

بشـأن تعمـيم    2/16والقرار املال الطبيعي من أجل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛ 
 2/11 والقـرار  بشأن احمليطات والبحار؛ 2/10 والقرار التنوع البيولوجي من أجل الرفاه؛

بشـأن   2/12 القرارو الدقيقة،واجلسيمات البالستيكية  ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتبشأن 
جرى تناوله يف روابط هامة مع الرفاه البشري وله  اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية، أيضاً

 .16 و 8 و 6 و 5 و 3 و 2 و 1التنمية املستدامة أهداف 

بشأن مكافحة التصحر وتدهور األراضي وتعزيز الرعي املسـتدام   2/24ويف القرار   - 41
املروج واملراعـي تسـهم يف    الصحية يفمجعية البيئة بأن النظم اإليكولوجية أقرت واملراعي، 

النمو االقتصادي وسبل العيش القادرة على التكيف والتنمية املستدامة للرعي، وكـذلك يف  
األراضـي مـن    تدهورفوائد اختاذ إجراءات ملكافحة إن . 2030ة التنمية لعام حتقيق خط

أكرب بكثري من تكاليف منع تـدهور  هي خالل تنفيذ أنشطة إدارة األراضي بصورة مستدامة 
 األراضي.

من إعالن ريو بشأن البيئـة والتنميـة يف    10بشأن تطبيق املبدأ  2/25ويف القرار   - 42
مجعية البيئة على أن املشاركة العامة الواسـعة   أكدت طقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومن
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النطاق والوصول إىل املعلومات واإلجراءات القضائية واإلدارية ضرورية لتحقيـق التنميـة   
ربنامج األمم املتحدة للبيئـة  لاملستدامة. ويوجه القرار االنتباه إىل املبادئ التوجيهية الطوعية 

وضع تشريعات وطنية بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامـة  ة باخلاص 2010لعام 
وااللتزامـات الـواردة يف    ،والوصول إىل العدالة يف املسائل البيئية (مبادئ بايل التوجيهيـة) 
القـرار  ويشـجع  . 2030الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة عام 

من إعالن ريو، وتعزيز سيادة  10ة بذل اجلهود لدعم تنفيذ املبدأ البلدان على مواصل 2/25
 القانون البيئي على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين.

الصلة بني إىل تعميق فهم أدت قد حدثت تطورات كثرية على مدى العقود املاضية و  - 43
بيق العملـي للنـهج   وتعزيز التط املؤسسات ذات الصلة معاً مجع إىلوحقوق اإلنسان والبيئة 
بشأن محاية البيئة يف املناطق املتضررة  2/15القرار ويسلم البيئة. جمال القائم على احلقوق يف 

اآلثار السلبية احملددة  والتقليل إىل أدىن حد ممكن من تخفيفالمن النزاع املسلح باحلاجة إىل 
هشة،  يعيشون أوضاعاًألشخاص الذين على اللتدهور البيئي الناجم عن الصراعات املسلحة 

عن كفالة محاية البيئة يف حاالت الصراع املسلح ويف حاالت ما بعد الصراع. ويعترف  فضالً
اجة إىل تطبيق منظـور جنسـاين   ملرأة واحلعلى اباآلثار السلبية احملددة للتدهور البيئي  أيضاً
 يتعلق بالبيئة والنزاعات املسلحة.  فيما

وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة جلمعيـة األمـم   جدول األعمال املؤقت،   -جيم   
 املتحدة للبيئة

بالتقرير املقـدم مـن رئـيس     العامة السادسة علماً جلستهايف أحاطت مجعية البيئة   - 44
بشأن جـدول   ،باعتماد مشروع املقرر، الوارد يف ورقة اجتماع الذي أوصىاللجنة اجلامعة 

 ويوصي ).من جدول األعمال 8دورهتا الثالثة (البند  األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد
على أساس استثنائي، علـى  ومعية البيئة يف نريويب، جلالثالثة  ةدورتعقد الأن بمشروع املقرر 

، على النحو املـبني يف  2017كانون األول/ديسمرب  6إىل  4مدى ثالثة أيام، يف الفترة من 
لربنامج األمـم  التابعة عية األمم املتحدة للبيئة مج اتدورتواتر بشأن استعراض  2/22القرار 

رئـيس اجلمعيـة البـت يف     أرجأ املتحدة للبيئة. وبغية التأكد من جدوى املواعيد املقترحة
 ،األمانة. ويف وقت الحق أكدت الدول األعضاء يف اجلمعيـة  من االقتراح بناء على توصية

ض، تـاريخ ومكـان انعقـاد    اعتراوجود على أساس عدم و 2016حزيران/يونيه  24يف 
املدير التنفيذي جلـدوى املواعيـد   جانب كتايب من الالدورة الثالثة للجمعية يف ضوء التأكيد 

 .اؤمترات األمم املتحدة واجتماعاهتمل الزمين دولباجل فيما يتعلقاملقترحة 
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 النظام الداخلي جلمعية البيئة  -دال   

، التعديالت على النظام الداخلي جلمعيـة  2/1القرار  مبوجب ،اعتمدت مجعية البيئة  - 45
لتنص على أنه خالل االجتماع األخري من دورة عاديـة تنتخـب    18املادة  وُعدلت البيئة.

كذلك ُعدلت من بني أعضائها.  اًومثانية نواب للرئيس ومقرر اًمجعية األمم املتحدة للبيئة رئيس
 يف مناصبهم حىت اختتام الدورة العادية التالية. املكتب من البقاءأعضاء لتمكني  20املادة 

 استعراض دورة انعقاد مجعية األمم املتحدة للبيئة  -هاء   

مجعيـة األمـم    انعقادبشأن استعراض دورة  2/22 هايف قرارقررت مجعية البيئة،   - 46
ـ  ،لربنامج األمم املتحدة للبيئةالتابعة املتحدة للبيئة  نوات الوتريـة  عقد دوراهتا العادية يف الس

. وطلبت اجلمعية إىل املدير التنفيـذي االضـطالع   2017الثالثة يف عام  امن دورهت اعتباراً
جبهود تعبئة املوارد وتقدمي تقرير إىل جلنة املمثلني الدائمني عن الثغرات يف التمويل، وطلبـت  

ضـاء، معلومـات   إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل الدورة الثالثة للجمعية، عنـد االقت  أيضاً
الثانية. وإضافة إىل ذلك، قـررت أن   ايف دورهت اعُتمدتمستكملة عن تنفيذ القرارات اليت 

 يف تقارير املدير التنفيذي. ترجئ إىل الدورة الرابعة للجمعية النظر رمسياً

ويف القرار نفسه، دعت مجعية البيئة اجلمعية العامة للنظر يف تقرير الـدورة الثالثـة     - 47
أن تنظر يف دورهتا الثالثـة   ة البيئة يف دورهتا الثانية والسبعني. وقررت مجعية البيئة أيضاًجلمعي

لربنامج وحتسني تقييم للدورات العادية للجمعية بغية تعزيز عملية امليزنة لالطرائق التنظيمية يف 
 يئة.املوارد املخصصة من جانب األمم املتحدة خلدمة اجتماعات مجعية األمم املتحدة للب

 وبرنامج العمل وامليزانية 2021-2018للفترة  االستراتيجية املتوسطة األجل  -واو   
  2019- 2018لفترة السنتني 

توسـطة  املستراتيجية اال، 2/20 هاقرار، مبوجب اعتمدت مجعية األمم املتحدة للبيئة  - 48
 .2019-2018لفترة لوبرنامج العمل وامليزانية  2021-2018األجل املقترحة للفترة 

املبينة يف االستراتيجية ‘‘ 2030عام ة برنامج األمم املتحدة للبيئة لرؤي’’ وكجزء من  - 49
حلد من املخاطر البيئية وزيادة إىل اربنامج الهدف ي 2021-2018املتوسطة األجل للفترة 

يـة  اجملتمعات والبيئة ككل مع اهلدف الشامل املتمثل يف تعزيـز البعـد البيئـي للتنم    مرونة
اجملاالت الرئيسـية ذات األولويـة   وتوفر املستدامة ومتكني املنافع االجتماعية واالقتصادية. 

اللبنـات األساسـية    الفرعية السبعة، أيضـاً  هلربنامج األمم املتحدة للبيئة، الواردة يف براجم
للتصدي ألهداف التنمية املستدامة. وقد وضعت خريطة نتائج لكل برنامج فرعـي هبـدف   
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هـذه  إن هداف وغايات التنمية املستدامة ذات الصلة. أل استجابةً 2030عام لهدف  حتقيق
املؤشرات هي على مستوى التأثري، مما يسمح برصد البعد البيئي للتنمية املسـتدامة وتقـدمي   

اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وتقارير منتظمة إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة 
  السياسي الرفيع املستوى.واملنتدى 

  الفصل الرابع
مـن   9(البنـد   اعتماد القرارات واملقررات والوثيقة اخلتامية للدورة    

 جدول األعمال)

العامة السادسة، عشية يوم اجلمعـة   تهايف جلس ،اعتمدت مجعية البيئة بتوافق اآلراء  - 50
  ترد يف مرفق هذا التقرير: اليتأيار/مايو، القرارات التالية  27
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 العنوان القرار

  2019- 2018وبرنامج العمل وامليزانية املقترحان للفترة 2021-2018االستراتيجية املتوسطة األجل املقترحة للفترة  2/20
 العواصف الرملية والترابية  2/21
  للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئةاستعراض تواتر دورات مجعية األمم املتحدة  2/22
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة  2/23
  مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتعزيز التنمية املستدامة للرعي واملراعي  2/24
  ينية والبحر الكارييبمن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يف منطقة أمريكا الالت10تطبيق املبدأ  2/25

 ت اسـتمر يتأيار/مايو، ال 27مساء يوم  جلمعية البيئة، ويف اجللسة العامة السادسة  - 51
معية يف مشروع قرار بشـأن  نظرت اجلأيار/مايو،  28حىت الصباح الباكر من يوم السبت 

باسـم   حتـدثت ، ممثلـة  تقطاع غزة، الوارد يف ورقة اجتماع. وقاللالتقييم البيئي امليداين 
ـ  77ـــ جمموعة ال ة عضـو  والصني، إن مشروع القرار، الذي شاركت يف تقدميه دول
تنتمي إىل نفس اجملموعة، قد اقترح بعد التشاور مع اجملموعات السياسية األخـرى   أخرى ال

ـ     77ـ يف حماولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء. وقالت إن القرار الذي قدمتـه جمموعـة ال
إىل حتليل اآلثار البيئية لألعمال القتالية يف قطـاع غـزة.    تتقين ودعطابع  هو ذووالصني 
يشكل سابقة سـلبية  سللتصويت يف الدورة احلالية القرار عن رأي مفاده أن طرح  توأعرب

إن األطـراف   ةًللغاية وطلبت احلصول على توجيهات من الرئيس بشأن كيفية التصرف قائل
كـذلك  طرف متعنت. هناك وافق يف اآلراء ولكن كل جهد للتوصل إىل ت تاملعنية قد بذل

القـرار الـذي قدمتـه    ُيعتمد باسم جمموعة أخرى من البلدان، أن  حتدثممثل آخر،  طلب
رغبة يف التوصـل إىل توافـق اآلراء    هناكإن  وقالوالصني بتوافق اآلراء،  77ـ جمموعة ال

للجدل قدمته جمموعـة   ةًأقل إثار قرارسحب مشروع قرار سابق مماثل لصاحل إىل  أدىي ذال
بشـأن   والصني. وأشار إىل أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة اعتمد قراراً 77 ـال

 نفس املوضوع يف دورته اخلامسة والعشرين.

ممثل دولـة   طلب قطاع غزةلوبعد تقدمي مشروع القرار بشأن التقييم البيئي امليداين   - 52
تفق مع الرأي القائل بـأن وضـع القـرار    يال ممثل آخر، عضو التصويت على االقتراح. وق

للتصويت سريسي سابقة سيئة يف اجلمعية، إن مجيع األطراف اليت شـاركت يف املناقشـات   
جانـب  تعنت من  كان هناكمل حيدث أن إنه و ،ذلك حبسن نية تبشأن مشروع القرار فعل

بالتايل إىل مقدمي مشروع القرار توصل إىل توافق يف اآلراء. وطلب نه مل ُيإطرف واحد، بل 
 .هالنظر يف سحب
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والصني بأنه مت التوصـل إىل   77ــ ممثل جمموعة ال أبلغ مشاوراتإجراء وعقب   - 53
تصويت إجرائي، قبـل   ُيجرى طلب ممثل آخر أن لكعدم سحب مشروع القرار. لذباتفاق 

املعـين أو عـدم    إجراء التصـويت يتعني التصويت على مضمون القرار، بشأن ما إذا كان 
 .إجرائه

تصويت إجرائي بشـأن   أجرىمن النظام الداخلي  55من املادة  2بالفقرة  عمالًو  - 54
إذا كان ينبغي التصويت على مضمون القرار. وعقب التصويت تبني أن عـدد الـدول    ما

تلك الـدول، علـى النحـو     ال ميثل غالبيةوقت التصويت  ةمجعية البيئة احلاضر يف األعضاء
ـ ولذلك فإن من النظام الداخلي.  32طلوب يف املادة امل الشـروع يف   هامجعية البيئة ال ميكن

مشـروع   ُنحِّيالتصويت على مشروع القرار بسبب عدم اكتمال النصاب. ويف وقت الحق 
 املسألة من جانب مجعية البيئة. هذه ومل يتخذ أي إجراء بشأن جانباً القرار
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  الفصل اخلامس
  من جدول األعمال) 6(البند  املصلحةإشراك أصحاب     

العامة األوىل عن عزمه عقد مشاورات غري رمسيـة   تهاجلسيف  رئيس اجلمعيةأعلن   - 55
املقترح الوارد يف تقريـر   بشأنفيما بني املمثلني املهتمني من اجملموعات اإلقليمية والسياسية 

)، الذي UNEP/EA.2/18أصحاب املصلحة ( إشراكبشأن  ات عامةاملدير التنفيذي عن سياس
جلمعية األمـم  عرض نتائج املشاورات املفتوحة غري الرمسية اليت عقدها رئيس الدورة األوىل 

ـ قد أعدت . وات العامةمع الدول األعضاء بشأن هذه السياس املتحدة للبيئة  اتهذه السياس
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم   88املتعلق بتنفيذ الفقرة  27/2مبقرر جملس اإلدارة  عمالً

جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف دورتـه    اعتمدهاملتحدة للتنمية املستدامة، الذي 
. وكـان  2013شباط/فرباير  22إىل  18يف نريويب يف الفترة من  اليت عقدتالعاملية األوىل 

من املشاورات املفتوحة غري الرمسية هو تقييم مواقف الدول األعضاء بشأن العناصـر   اهلدف
 إشراك أصحاب املصلحة، بشأناجلديدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ات العامةلسياسل العالقة

الوصول إىل وثائق مـا قبـل   وعملية االعتماد واملعايري واملصلحة  صاحب حتديد مبا يف ذلك
الرئيسية وأصحاب املصلحة املعتمدين مع مكتب  األفرقةئق الدورة واجتماعات الدورة ووثا

عدم وجـود   ظلر بأنه يف املشاورات غري الرمسية بني الوفود املهتمة، أِق وعقبمجعية البيئة. 
فقد الصعيد احلكومي الدويل متفق عليها على اعتماد  بشأن عمليةاتفاق بني الدول األعضاء 

اآلليـات  واالعتراف بـأن القواعـد احلاليـة     علىيف اآلراء  سع النطاقوا توافقكان هناك 
إشراك أصحاب املصـلحة  خبصوص  برنامج األمم املتحدة للبيئة واملمارسات اليت تتبعها أمانة

بطريقة أصحاب املصلحة  إلشراك شكل أساساًت، أصحاب املصلحة إشراكدليل واجملمعة يف 
 .شاملة وواسعة النطاق ومستمرة
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  الفصل السادس
  من جدول األعمال 8 و 5 و 4البنود     

جدول األعمال (املسائل املتعلقة بالسياسـات  من  4د نبيف النظرت اللجنة اجلامعة   - 56
(االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل     من جدول األعمال 5البند )، والبيئية الدولية واإلدارة

من جدول األعمـال   8 البندرة وامليزانية) ووبرنامج العمل وامليزانية، وغريها من مسائل اإلدا
وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة جلمعية البيئـة). ويف اجللسـة    ،(جدول األعمال املؤقت

 عملنتائج  عن أيار/مايو قدم رئيس اللجنة تقريراً 27العامة السادسة جلمعية البيئة مساء يوم 
يف املرفـق الثـاين مـن حمضـر الـدورة       التقرير املتعلق بإجراءات اللجنـة ويرد اللجنة. 

)UNEP/EA.2/19(. 
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  الفصل السابع
  من جدول األعمال) 10اعتماد التقرير (البند     

إىل مشـروع   العامة السادسة حمضر الدورة استناداً تهااعتمدت مجعية البيئة يف جلس  - 57
مـن   صيغته النهائيـة ويوضع يف ستكمل ي) على أساس أنه سوف UNEP/EA.2/L.1احملضر (
 مع األمانة. بالتعاوناملقرر الذي يعمل  جانب
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  الفصل الثامن
  من جدول األعمال) 12اختتام الدورة (البند     

لربنامج األمم املتحـدة  التابعة الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة اختتام أعلن   - 58
 .2016أيار/مايو  28للبيئة يف الساعة الرابعة صباح يوم السبت 
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  القرارات
  تعديالت على النظام الداخلي  - 2/1  

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
 الداخلي: هاالتعديالت التالية على نظام عتمدَت  - ١

  على النحو التايل بعد التعديل: 18تصبح املادة   (أ)
تنتخب مجعية األمم املتحدة للبيئة، خالل اجللسة اخلتامية لدورة عادية، رئيساً ومثانية   

ويشكل أعضاء املكتب هؤالء مكتب مجعية نواب للرئيس ومقرراً من بني أعضائها. 
تنفيذ أعمال مجعية األمم املتحـدة  األمم املتحدة للبيئة. ويساعد املكتب الرئيس يف 

عات املكتب رؤسـاء جلـان الـدورة     املشاركة يف اجتماويدعى إىل للبيئة عموماً.
  أدناه. 61مبقتضى املادة  ة اليت يتم إنشاؤهاملاالع الفرق  أو

  على النحو التايل بعد التعديل: 20تصبح املادة   (ب)
يشغل الرئيس ونواب الرئيس واملقرر مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم. ويبـدأ    

ـ  انتخبـوا  يتاختتام الدورة ال شغل مناصبهم عند اتهؤالء فتر يف  ن، ويبقـو افيه
ويكونون مؤهلني لالنتخاب مرة أخرى  ،مناصبهم حىت اختتام الدورة العادية القادمة

 هأليٍ منهم شغل منصبه بعد انتهاء مدة شغل جيوز وال .18مع مراعاة أحكام املادة 
  .ملنصب ميثل فيه عضوا آخر

 أن يبدأ سريان التعديالت السالفة الذكر يف مستهل دورهتا الثالثـة. ولـذلك   قررت  - 2
حـىت   أن يواصل عملهلدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة لاملكتب املنتخب  يتعني على

  اختتام دورهتا الثالثة.
  وزراء البيئة والسلطات البيئيةل يات اإلقليميةنتداملدور ووظائف   - 2/2  

  ة األمم املتحدة للبيئة،إن مجعي  
يف دورته السـابعة  برنامج البيئة الصادر عن جملس إدارة  27/2إىل املقرر إذ تشري   

 شباط/ 22إىل  18والعشرين اليت هي دورته العاملية األوىل، املعقودة يف نريويب يف الفترة من 
الوجود اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل مساعدة البلدان  عزيزت، ب2013فرباير 

  ،على تنفيذ براجمها وسياساهتا وخططها البيئية الوطنية
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بشأن املؤمتر البيئـي   1985عام ل 13/6 ي جملس اإلدارةإىل مقرر وإذ تشري أيضاً  
ا حكومـات  ودع ينذلالربنامج اإلقليمي ألفريقيا، البشأن  1983لعام  11/7 واألفريقي 

أفريقيا للبيئة ملناقشة  املنطقة إىل أن تعقد، بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية، مؤمتراً
األولويات البيئية الوطنية وحتديد املشاكل املشتركة اليت تتطلب إنشاء برنامج عمل إقليمـي  

 األمانـة التنفيذي أن يقدم خدمات إىل املدير  املعاجلة املشاكل البيئية اخلطرية يف أفريقيا، وطلب
  ،املكتب اإلقليمي ألفريقيا من خاللللمؤمتر 
بشأن دعم التعـاون   1999لعام  20/11إىل مقرر جملس اإلدارة  كذلكوإذ تشري   

بني جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من خـالل  
ا وأفريقيا، الذي طلب فيه اجمللس إىل املدير التنفيذي أن يدعم، املكتبني اإلقليميني لغرب آسي

يف حدود املوارد املتاحة، غايات ومقاصد جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئـة  
واملكتبني اإلقليميني لغرب آسيا وأفريقيا، وأن ُيقيم آلية مناسبة بغية دعـم تنفيـذ وتنسـيق    

  ،العربية الربامج اإلقليمية يف املنطقة
الذي أوصى فيه اجمللس  1982لعام  10/5إىل قرار جملس اإلدارة  وإذ تشري كذلك  

 إقليميـاً  حكومياً اجتماعاً حكومات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بأن تعقد دورياً
عامـة  بشأن البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أجـل وضـع سياسـات    

جية للمنطقة يف هذا امليدان، وطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئـة  واستراتي
تقدمي خدمات األمانة الدائمة لتلك االجتماعات من خالل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

  ،ومنطقة البحر الكارييب
ا برنـامج األمـم   مبا أحرزته املنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة اليت يدعمه وإذ ترحب  

هامـة لتعزيـز    تشكل منصةتلك املنتديات قر بأن املتحدة للبيئة من تقدم وإجنازات، وإذ ُت
  ،مشاركة البلدان يف إعداد ومتابعة دورات مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج البيئة

ية يف منطقة الدورة األوىل ملنتدى وزراء البيئة والسلطات البيئ وإذ تالحظ مع التقدير  
اليت شـاركت  ، 2015أيار/مايو  20 و 19آسيا واحمليط اهلادئ املعقودة يف بانكوك يومي 

  حكومة تايلند يف استضافتها،
نتدى وزراء البيئة والسـلطات  الدورة األوىل ملبه  تالطلب الذي تقدموإذ تالحظ   

البيئة بعقد دورات منتظمـة   البيئية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إىل املدير التنفيذي لربنامج
  لذلك املنتدى، للمنتدى
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ملـؤمتر  للدعم الذي قدمه برنامج األمم املتحدة للبيئـة إىل   وإذ ُتعرب عن تقديرها  
  من خالل مكتبه اإلقليمي يف أفريقيا، الوزاري األفريقي املعين بالبيئة

ومنطقـة البحـر    بالعمل اجلاري ملنتدى وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية وإذ تعترف  
الكارييب، وإذ حتيط علماً بنتائج االجتماع العشرين للمنتدى املعقود يف كارتاخينا بكولومبيا 

  ،2016يف آذار/مارس 
 ووفقـاً  البيئـة  برنامج والية حدود يف ،إىل املدير التنفيذي أن يقوم تطلب  - 1  
 البيئة لوزراءاإلقليمية القائمة املنتديات  وتيسري عقد و/أو تعزيز دعمب وميزانيته، عمله لربنامج
    البيئية؛ طاتلوالس

 البيئـة،  برنامج والية حدود يف يقوم، أن التنفيذي املدير إىل كذلك تطلب  - 2  
 طلـب  على بناء ،انعقاد منتديات إقليمية جديدة لوزراء البيئة والسلطات البيئيةبدعم وتيسري 

 كـل  يف البلـدان  مجيـع  مع بالشراكة الدولية، احلكومية العملية خالل ومن املعنية، املناطق
  املالية؛ املوارد بتوافر ورهناً منطقة،

تقدمي آخر املعلومات املستجدة إىل مجعية األمـم   التنفيذيإىل املدير  تطلب  - 3  
املتحدة للبيئة يف دورهتا الثالثة املقبلة عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار من خالل العمـل  

  ذي الصلة جبمعية األمم املتحدة للبيئة، حسب االقتضاء. فيما بني الدورات

التنمية املستدامة عن طريق التثقيـف  االستثمار يف القدرات البشرية من أجل   - 2/3  
  والتدريب يف اجملال البيئي

  ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
إىل برنامج العمل العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة، الذي أحاطـت   إذ تشري  

، 2014كانون األول/ديسـمرب   19املؤرخ  69/211اجلمعية العامة عمالً به يف قرارها 
، علـى  2014باعتباره متابعة لعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة بعد عام 

النحو الذي أقره املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف دورته السـابعة  
  ،والثالثني
ة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة، املعنونـة   إىل الوثيق وإذ تشري أيضاً  

النهوض بالتعليم من أجل بواليت تشمل، يف مجلة أمور، االلتزام “ املستقبل الذي نصبو إليه”
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دمج التنمية املستدامة بفعالية أكرب يف جمال التعليم يف فترة ما بعـد عقـد   والتنمية املستدامة 
  ،)2(املستدامة التعليم من أجل التنمية

يف حتقيق خطة التنمية املستدامة  ينيالبيئوالتدريب بالدور الرئيسي للتثقيف  وإذ تسلم  
  ،2030لعام 

بإعالن تبليسي املتعلق بالتثقيف البيئي، والوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر    وإذ حتيط علماً  
احلكومي الدويل األول للتثقيف البيئي، الذي عقد يف تبليسـي يف تشـرين األول/أكتـوبر    

، وبيان تبليسي، وهو الوثيقة اخلتامية للمؤمتر احلكومي الدويل للتثقيف البيئـي مـن   1977
  ،2012يف تبليسي يف أيلول/سبتمرب  أجل التنمية املستدامة، املنعقد

إىل النمو السريع للشراكة العاملية للجامعات بشأن البيئة واالستدامة، منـذ   وإذ تشري  
  ،، يف الفترة املفضية إىل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة2012إطالقها يف عام 

وضـع أدوات   باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف    وإذ ترحب  
ومنهجيات تعليمية مبتكرة لنشر قاعدته املعرفية، مبا يف ذلك الدورات اإللكترونية املفتوحـة  

  ،احلاشدة
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القـدرات   تطلب  - 1  

هـذا   بناء القدرات يفوالتثقيف البيئي، وفرص التدريب  من خالل زيادة فرص احلصول على
، مبا يف ذلك زيادة بناء القدرات من أجل مساعدة الدول األعضاء، بناء على طلبـها،  اجملال

، متشـياً مـع تنفيـذ خطـة بـايل      على إدماج البعد البيئي يف براجمها التعليمية ذات الصلة
لدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وال سيما للبلدان النامية والبلدان اليت متـر  لاالستراتيجية 

  حسب االقتضاء؛ يةاقتصاداهتا مبرحلة انتقال
إىل املدير التنفيذي أن يشجع التعاون والتفاعل بـني برنـامج    تطلب أيضاً  - 2  

تعمـيم البيئـة واالسـتدامة يف التعلـيم      جمال األمم املتحدة للبيئة وأوساط التعليم العايل يف
  والتدريب؛

اون مع مجيع هيئات األمـم  إىل املدير التنفيذي أن يعزز التع تطلب كذلك  - 3  
املتحدة املعنية، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، وجامعـة األمـم    
املتحدة، وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب     

__________ 
 .233، املرفق، الفقرة 66/288انظر قرار اجلمعية العامة   )2(  
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العاملي للتعلـيم   والبحث وغريها من املؤسسات الدولية من أجل حتسني تنفيذ برنامج العمل
  من أجل التنمية املستدامة؛

الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى القادرة على القيام بذلك إىل  تدعو  - 4  
  دعم عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تعزيز التثقيف والتدريب يف اجملال البيئي؛

حدة للبيئة تقريراً عن إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املت تطلب  - 5  
  التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.

دور تنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة ملسار ساموا باعتباره وسـيلة لتيسـري     - 2/4  
  حتقيق أهداف التنمية املستدامة والوظائف والطرائق املرتبطة هبذا التنفيذ

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
كـانون   1املـؤرخ يف   70/202على قـرار اجلمعيـة العامـة     إذ تؤكد جمدداً  

وبرنامج عمـل التنميـة    )3(، الذي يعيد التأكيد على إعالن بربادوس2015األول/ديسمرب 
ريشيوس ، واستراتيجية مو)5(، وإعالن موريشيوس)4(املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

، )6(ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة  
وخطة تنفيذ نتائج  )7( وإجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)

ـ  )8(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (خطة جوهانسربغ للتنفيذ) ك الفصـل  ، مبـا يف ذل
  السابع املتعلق بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية،

__________ 
املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، بريـدجتاون، بربـادوس،     تقرير املؤمتر العاملي املعين بالتنمية   )3(  

والتصـويبان)،   A.94.I.18(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  1994أيار/مايو  6 -نيسان/أبريل  25
 ، املرفق األول.1األول، القرار  الفصل

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )4(  

اض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية  تقرير االجتماع الدويل الستعر  )5(  
(منشورات األمم املتحدة، رقـم   2005كانون الثاين/يناير  14-10النامية، بورت لويس، موريشيوس، 

 ، املرفق األول.1والتصويب)، الفصل األول، القرار  A.05.II.A.4املبيع 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )6(  

 ، املرفق.69/15القرار   )7(  

سـبتمرب  أيلـول/  4 -آب/أغسطس  26لتنمية املستدامة، جوهانسربج، جنوب أفريقيا، لتقرير مؤمتر القمة العاملي   )8(  
 املرفق.، 2والتصويب)، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  2002
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املتعلـق   2012متوز/يوليه  27املؤرخ  66/288إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري  
املستقبل الـذي  ” واملعنون 2012عام بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ل

، الذي دعت اجلمعية العامة فيه، يف مجلة أمور أخرى، إىل عقد مؤمتر دويل ثالث “نصبو إليه
  ،2014معين بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام 

أن الدول األعضاء دعت إىل تعزيز الدعم الذي تقدمه منظومة األمـم   وإذ تأخذ يف اعتبارها
إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية للتصدي للتحـديات املتعـددة، القائمـة منـها     املتحدة 

  ،)9(واملستجدة اليت تواجهها هذه الدول يف سعيها إىل حتقيق التنمية املستدامة
، الذي 2014تشرين الثاين/نوفمرب  14املؤرخ يف  69/15القرار  وإذ تؤكد جمدداً  

فيه مسار ساموا، املعتَمد يف املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزريـة   العامة أقرت اجلمعية
لدول اجلزرية الصـغرية  أن ا”الصغرية النامية، ويؤكد ذلك القرار من جديد، يف مجلة أمور، 

ال التنمية املستدامة بالنظر إىل مـواطن الضـعف   زالت تشكل حالة خاصة يف جم النامية ما
اخلاصة اليت تنفرد هبا، وأهنا ال تزال تواجه قيوداً لبلوغ أهدافها يف مجيع األبعاد الثالثة للتنمية 

بتويل الدول اجلزرية الصغرية النامية زمام األمور والقيادة يف التغلـب  ”، ويعترف “املستدامة
حتقيق النجاح سـيظل  ”شديد يف الوقت نفسه على أن ، مع الت“على بعض هذه التحديات

  ،“صعباً ما مل يكن هناك تعاون دويل
إىل الوثيقة اخلتامية للجزء الوزاري من الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة  وإذ تشري  

  للبيئة اليت هتدف إىل التعزيز املؤسسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،
، 2015أيلول/سـبتمرب   25املؤرخ  70/1معية العامة إىل قرار اجل وإذ تشري أيضاً  

الذي اعتمدت مبوجبه اجلمعية العامة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
  ،“2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”املعنونة 
عن امتناهنا لساموا، حكومة وشعباً، الستضافة املؤمتر الدويل الثالـث   تعرب  - 1  

، 2014أيلول/سـبتمرب   4إىل  1املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف آبيا، يف الفترة من 
  ولتقدمي كل ما يلزم من دعم؛

املتعلق بتعزيـز الوجـود اإلقليمـي     27/2بتنفيذ مقرر جملس اإلدارة  تقر  - 2  
لربنامج األمم املتحدة للبيئة من خالل إنشاء مكاتب إقليمية جديدة للربنامج يف منطقة البحر 

  الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ، وتشجع على بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

__________ 
 .179، الفقرة “إليهاملستقبل الذي نصبو ”  )9(  
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وفعـال، لتنفيـذ   الدول األعضاء على تقدمي الدعم، على حنو نشط تشجع   - 3  
سيما عن طريق إقامة الشراكات للتعاون بني الشمال واجلنوب، والتعـاون   مسار ساموا، وال

الثالثي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بشأن القضايا ذات األمهية للدول اجلزرية الصـغرية  
  املؤسسي؛النامية من قبيل التمويل، والتجارة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والدعم 

برنامج األمم املتحدة للبيئة على اإلسهام، ضـمن حـدود    كذلك تشجع  - 4  
  واليته، وحسب االقتضاء، يف تنفيذ مسار ساموا، ويطلب إىل املدير التنفيذي القيام مبا يلي:

حتديد إجراءات تساعد الدول اجلزرية الصغرية النامية على تنفيـذ مسـار     (أ)  
يجية املتوسطة األجل وبرنامج عملها اجلاري، مع التركيز علـى  ساموا وإدراجها يف االسترات

  الشراكات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والدعم املؤسسي والرصد واإلبالغ والتقييم؛
تعزيز تقدمي الدعم االستراتيجي واحملدد اهلدف يف اجملاالت اليت يغطيها البعد   (ب)  

  مجلة أمور، السياحة املستدامة؛ البيئي من مسار ساموا، مبا يف ذلك، يف
تيسري التعلم وتبادل املعلومات والتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وبـني    (ج)  

بلدان اجلنوب، مبا يشمل الدول اجلزرية الصغرية النامية واملناطق والبلدان النامية األخـرى،  
السـتهالك واإلنتـاج   سيما فيما يتعلق بطريقة تكيُّفها وتنفيذها لنهج من قبيل أمنـاط ا  ال

  املستدامة وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد؛
بناء القدرات الوطنية ودون اإلقليمية لإلبالغ فيما يتعلـق مبسـار سـاموا      (د)  

وأهداف التنمية املستدامة، وربط ذلك مبنصات اإلبالغ البيئي الدولية التابعة لربنامج األمـم  
)، واالستفادة من UNEP-Liveلربنامج األمم املتحدة للبيئة ( املتحدة للبيئة مثل املوقع التفاعلي

نظام الربنامج ملعلومات اإلبالغ عن املؤشرات من أجل اإلبالغ يف إطار االتفاقـات البيئيـة   
  املتعددة األطراف وأهداف التنمية املستدامة؛

ـ  تطلب  - 5   ة يف إىل املدير التنفيذي أن يقدم الدعم للدول اجلزرية الصغرية النامي
اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ مسار ساموا، الذي من شأنه أن يساهم أيضاً يف حتقيق أهـداف  

  التنمية املستدامة؛
بأهنا وهيئاهتا الفرعية ميكن أن تكون مبثابة حمفل هام لتيسـري وتبـادل    تقر  - 6  

االت اليت حتتاج املعلومات فيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي من مسار ساموا، عن طريق إبراز اجمل
إىل مزيد من العمل وتوجيه االنتباه واملوارد إليها، فضالً عن املسامهة يف املنتـدى السياسـي   

  الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛
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إىل املدير التنفيذي أن يقدم إليها تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا  تطلب  - 7  
  وآثار األنشطة الربناجمية.القرار، مع التركيز على نواتج 

  2030إجناز خطة التنمية املستدامة لعام   - 2/5  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
الـذي   2015أيلول/سـبتمرب   25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري  

حتويـل  ”ملؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونـة  الوثيقة اخلتامية اعتمدت مبوجبه 
  ،“2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة املعنونـة    وإذ تشري كذلك  
متوز/يوليـه   9املـؤرخ   67/290وإىل قرار اجلمعية العامـة  “ املستقبل الذي نصبو إليه”

النسق واجلوانب التنظيمية للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنميـة  ’’بشأن  2013
  ،‘‘املستدامة
 2015متوز/يوليه  27 املؤرخ 69/313إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك  

املتعلق خبطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، اليت تشـكِّل  
  ،  2030جزءاً ال يتجّزأ من خطة التنمية املستدامة لعام 

إىل دور اجلزء الرفيع املستوى جلمعية األمم املتحـدة للبيئـة الـذي     وإذ تشري أيضاً  
يف وضع جدول أعمـال البيئـة العامليـة وتقـدمي      27/2لس اإلدارة يتماشى مع مقرر جم

توجيهات سياساتية شاملة وحتديد االستجابات السياساتية من أجل التصـدي للتحـديات   
  البيئية الناشئة،

ة للبيئة، مبـا يف ذلـك   إىل نتائج الدورة األوىل جلمعية األمم املتحد وإذ تشري كذلك  
ـ  2030خطة التنمية املستدامة لعام  يفالتزامها بضمان اإلدماج الكامل للبعد البيئي  ها وطلب

 التـرابط  وأن يعززاملدير التنفيذي أن يضع استراتيجيات على نطاق املنظومة بشأن البيئة  إىل
  قوي بني العلوم والسياسات،ال

بشـأن   27/9رنامج األمم املتحدة للبيئـة  إىل مقرر جملس إدارة ب وإذ تشري كذلك  
  ،‘‘تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية’’

  إىل خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وإذ تشري كذلك  
، الـيت  2030من خطة التنمية املسـتدامة لعـام    40إىل الفقرة  وإذ تشري كذلك  

أهـداف   ويف إطار كل هـدف مـن   17يف إطار اهلدف  الغاياتتعترف بأن وسائل تنفيذ 
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يف األمهية مـع   وتتساوى 2030تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ل مهمةالتنمية املستدامة 
 ، مبـا يف 2030التنمية املستدامة لعـام   خطةوأنه ميكن حتقيق األهداف والغايات األخرى، 

من أجـل التنميـة املسـتدامة،     معززةأهداف التنمية املستدامة، يف إطار شراكة عاملية  ذلك
يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل  ةعملية املبينالجراءات اإلسياسات والتدعمها 

رحـب  ت، 2015متوز/يوليـه   16إىل  13التنمية، الذي عقد يف أديس أبابا يف الفترة من 
ال يتجزأ من خطـة التنميـة    طة عمل أديس أبابا، اليت تشكل جزءاًخلبتأييد اجلمعية العامة 

بأن التنفيذ الكامل خلطة عمل أديس أبابا أمر بالغ األمهيـة   وتعترف، 2030املستدامة لعام 
  من أجل حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة،

، الـيت  2030من خطة التنمية املسـتدامة لعـام    41إىل الفقرة  لكوإذ تشري كذ  
تعترف بأن كل بلد يتحمل مسؤولية رئيسية عن تنميته االقتصادية واالجتماعية، وإذ تشـري  

تتناول الوسائل الالزمة لتنفيذ األهداف والغايات،  2030إىل أن خطة التنمية املستدامة لعام 
إىل البلـدان   لية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيـاً احلاجة إىل تعبئة املوارد املاو

التفضـيلية، حسـبما يتفـق عليـه     النامية بشروط مواتية، مبا يف ذلك الشروط التساهلية و
ضطلع بدور حيوي يف تـوفري  يالعام، على الصعيدين احمللي والدويل،  التمويلأن وبينها،  فيما

ة وحفز تعبئة مصادر التمويل األخرى، تقر بـدور القطـاع   اخلدمات األساسية واملنافع العام
ـ شـركات  تراوح بني مشاريع بالغة الصغر إىل الذي ياخلاص املتنوع  إىل شـركات   ةتعاوني

منظمات اجملتمع املدين واملنظمات اخلريية يف تنفيذ خطـة التنميـة   دور متعددة اجلنسيات، و
  ،2030املستدامة لعام 

عراض خطـة التنميـة املسـتدامة    ام عن عملية متابعة واستترّحب بتقرير األمني الع  
  ،2030  لعام

حتيط علماً بتقرير املدير التنفيذي عن التنسيق عرب منظومة األمم املتحدة يف ميـدان    
  البيئة، مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية،

للتنمية املستدامة اليت قدمتها االتفاقات البيئية املتعددة  املهمةباملسامهات  وإذ تعترف  
  األطراف،
أن هي خطـة للجميـع و   2030بأن خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ تعترف أيضاً  

  ،ذوي الصلةيتطلب إشراك مجيع أصحاب املصلحة  هلا التنفيذ الناجح
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اة بـني اجلنسـني   أمهية احترام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان واملسـاو  ؤكدتوإذ   
لتنميـة  طـة ا البعد البيئـي خل  إجنازواالعتراف بدور الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف 

  ،2030املستدامة لعام 
  أوالً

  مسامهة مجعية األمم املتحدة للبيئة يف حتقيق الُبعد البيئي
  2030خلطة التنمية املستدامة لعام 

لتنمية املسـتدامة لعـام   طة البعد البيئي خلباملسامهة يف التنفيذ الفعال ل لتزمت  - 1  
على حنو متكامل، من خالل وضع جدول األعمال البيئي العاملي، وتقدمي التوجيـه   2030

لتصدي للتحديات البيئيـة  من أجل ايف جمال السياسات الشاملة وحتديد استجابات سياساتية 
اخلربات، وتعزيز شراكات  وإجراء حوار وتبادل العامة لسياساتلالناشئة، وإجراء استعراض 

  من أجل حتقيق األهداف البيئية وتعبئة املوارد؛
املنتـدى السياسـي الرفيـع     إىل دوراهتالبنقل الرسائل الرئيسية  أيضاًتلتزم   - 2  
دعم مهمته يف متابعة واستعراض خطـة التنميـة    من أجل املعين بالتنمية املستدامة املستوى

  ؛2030املستدامة لعام 
  ثانياً

  مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حتقيق الُبعد البيئي
  2030خلطة التنمية املستدامة لعام 

إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وهو السلطة البيئيـة   تطلب  - 3  
الرائدة على الصعيد العاملي، أن يعزِّز أنشطة الربنامج بالتعاون مع كيانات األمـم املتحـدة   

على الصـعد   2030األخرى، دعماً التساق تنفيذ الُبعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام 
الوطين واإلقليمي والعاملي، آخذاً يف االعتبار توصيات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين 

  بالتنمية املستدامة،
طـار العشـري   بدور برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره أمانة اإل ترحِّب  - 4  

للربامج بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ودعمه، وتطلب إىل املـدير التنفيـذي أن   
يواصل جهود برنامج األمم املتحدة للبيئة لتشغيل برامج اإلطار الستة، مما يسهِّل تنفيذ خطـة  

  ،2030التنمية املستدامة لعام 
دود والية برنامج األمم املتحدة املدير التنفيذي على أن يتخذ، يف ح تشّجع  - 5  

للبيئة وبرنامج عمله وميزانيته، إجراءات لتعزيز التناسق والتماسك والتكامل داخل منظومـة  
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، وذلك من خـالل  2030األمم املتحدة يف حتقيق الُبعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام 
  مجلة أمور منها:

للتعاون مع هيئات األمم املتحدة  تشجيع إقامة الشراكات والوسائل األخرى  (أ)  
  األخرى املعنية؛

  العمل بنشاط مع آليات التنسيق اإلقليمية، حسب االقتضاء؛  (ب)  
التعزيز الفعال إلدماج البعد البيئي يف أطر املساعدة اإلمنائية لألمم املتحـدة    (ج)  

  على املستوى القطري؛
ى املستوى الوطين واإلقليمي تعزيز بناء املؤسسات وبناء القدرات البشرية عل  (د)  
  والدويل؛
إىل املدير التنفيذي أن يقدُّم تقريراً إىل مجعية األمم املتحدة للبيئـة يف   تطلب  - 6  

دورهتا التالية، عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ التوصيات واالستنتاجات الواردة يف تقريـر فريـق   
تعلقة بالبيئة على نطاق منظومـة األمـم   اإلدارة البيئية عن الفعالية وإطار االستراتيجيات امل

املتحدة، وأن يدعو أعضاء فريق اإلدارة البيئية إىل تقدمي تقرير إىل هيئات اإلدارة اليت يتبعـون  
  هلا عن التقدُّم احملرز يف أعمال الفريق؛

األمني العام لألمم املتحدة وجملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم   تدعو  - 7  
ين بالتنسيق، حسب االقتضاء، إىل مواصلة دعمهم لتنفيذ توصيات تقرير الفعاليـة  املتحدة املع

الصادر عن فريق اإلدارة البيئية وكذلك إطار االستراتيجيات املتعلقة بالبيئـة علـى نطـاق    
  منظومة األمم املتحدة؛  

احلكومات الرامية إىل تعزيز القـدرات  جهود املدير التنفيذي لدعم  شجعت  - 8  
عن السياسات واألطر القانونية، بناء على طلبها، من أجل اإلدماج  املؤسسية والبشرية، فضالً

  ؛2030لتنمية املستدامة لعام طة االفعال وتنفيذ البعد البيئي خل
ـُدن واملسـتوطنات البشـرية يف    تؤكِّد  - 9   على الدور الرئيسي الذي تؤّديه امل

، ولذلك تطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن 2030املستدامة لعام  حتقيق خطة التنمية
يدعم تنفيذ الُبعد البيئي للتنمية احلضرية املستدامة بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم املتحـدة  
للمستوطنات البشرية وغريه من كيانات األمم املتحدة ذات الصـلة، وأن يواصـل أداء دور   

  متابعته؛نشط يف التحضري ملؤمتر املوئل الثالث و
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على الصـعيد الـوطين واإلقليمـي     أن يستمر،املدير التنفيذي على  شجعت  - 10  
أوجه التآزر بني االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف، مـع االعتـراف     يف تعزيز والعاملي، 

باالستقالل املؤسسي للهيئات اإلدارية لتلك االتفاقات، هبدف زيـادة الكفـاءة والفعاليـة    
  ازدواجية اجلهود؛ والشمول وتفادي

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف إىل أن تضع يف االعتبار الغايـات   تدعو  - 11  
يف سياق التزاماهتا على صعيد  2030واملؤشرات ذات الصلة من خطة التنمية املستدامة لعام 

  تقدمي التقارير مبوجب هذه االتفاقات؛

  ثالثاً
  تعددينالشراكات فيما بني أصحاب املصلحة امل

إىل املدير التنفيذي أن يشرع يف بناء شراكات جديـدة فيمـا بـني     تطلب  - 12  
أصحاب املصلحة املتعّددين، حسب االقتضاء، ويف حـدود املـوارد املتاحـة، ويف تعزيـز     
الشراكات القائمة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين وغري ذلك من أصـحاب  

ئي خلطـة التنميـة املسـتدامة    نشطة اليت تسهم يف حتقيق الُبعد البياملصلحة املعنيني لدعم األ
  ؛2030  لعام

إىل املدير التنفيذي أن يواصل، يف إطار واليـة برنـامج األمـم     تطلب أيضاً  - 13  
تقرير املتحدة للبيئة، التشاور مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع املايل اخلاص، مع االستفادة من 

يف صـدد  “ النظام املايل الذي حنتاجـه ”التقصي الذي أعده برنامج األمم املتحدة للبيئة بعنوان 
  ؛ 2030 جناز خطة التنمية املستدامة لعامالقضايا املتعلقة بالتداخل بني التمويل والبيئة، دعماً إل

بالدور التنسيقي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار فريق العمـل   ترحِّب  - 14  
املشَترك بني الوكاالت املعين بتسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية 
املستدامة، والذي ميثل جزءاً مهماً من آلية التيسري التكنولوجي، مع مالحظة وجود فرصـة  

ك والتعاون من أجل تعزيز التآزر والكفـاءة، وخصوصـاً تعزيـز    لتشجيع التنسيق والتماس
مبادرات بناء القدرات يف جمال التكنولوجيات واالبتكارات السليمة بيئياً وكـذلك العلـوم   

  والتكنولوجيا واالبتكار يف القطاعات األخرى من أجل تقليل اآلثار الضارة على البيئة؛

  رابعاً
 املتابعة واالستعراض
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على أن برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف حدود واليته، يـؤّدي دوراً   تشّدد  - 15  
هاماً يف متابعة واستعراض التقدُّم احملرز يف تنفيذ الُبعد البيئي للتنمية املستدامة، مبـا يف ذلـك   
توفري معلومات تتصل بالسياسات عن طريق عمليات التقييم مثل تقـارير توقُّعـات البيئـة    

ويف التقرير املرحلي السنوي عن أهداف  التقرير العاملي للتنمية املستدامةيف العاملية، كمسامهة 
التنمية املستدامة، ومجيعها ينبغي أن يدعم املتابعة واالستعراض الشاملني من جانب املنتـدى  

  السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛  
  خامساً

  أوجه الترابط بني العلم والسياسات
املدير التنفيذي على مواصلة عمل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة،     تشجع  - 16  

لتنميـة  طـة ا البعد البيئـي خل  إجنازبطريقة تتجنب االزدواجية، بشأن املؤشرات لدعم رصد 
  ؛2030املستدامة لعام 

املدير التنفيذي إىل مواصلة إذكاء الوعي بشأن السياسات البيئية الـيت   تدعو  - 17  
  ا يف حتقيق التنمية املستدامة، بطريقة تضمن إدماج أبعادها الثالثة؛أثبتت فعاليته

إىل املدير التنفيذي أن يعّزز أوجه الترابط بني العلم والسياسـات يف  تطلب   - 18  
  ، من خالل:2030صدد الُبعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام 

واملعلومـات املـأخوذة مـن    استخدام البيانات، املصنَّفة حسب االقتضاء،   (أ)  
جمموعة واسعة من املصادر عرب مجيع اجملاالت ذات الصلة، وتعزيز التعـاون مـع الشـركاء    
خارج جمتمع املعنيني بالبيئة، والعمل استناداً إىل ما هو قائم من الصكوك والتقييمات واألفرقة 

  وشبكات املعلومات الوطنية والدولية؛
األمم املتحدة األخرى ذات الصـلة وتسـهيل   مواصلة التعاون مع هيئات   (ب)  

أعمال األفرقة العلمية اليت تقدِّم تقييمات متكاملة لدعم ُصنع السياسـات، وخاصـة تلـك    
األفرقة اليت يؤدي برنامج األمم املتحدة للبيئة دور األمانة هلا، مثل الفريـق الـدويل املعـين    

 جمال التنوُّع البيولـوجي وخـدمات   باملوارد واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف
  الُنظُم اإليكولوجية؛

زيادة وضوح وتأثري هذه التقييمات بعرضها على املنتدى السياسي الرفيـع    (ج)  
  املستوى املعين بالتنمية املستدامة وتسهيل نشرها على جمموعة واسعة من اجلماهري؛
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ذلك تقييمات توقُّعـات  مواصلة توفري املعلومات املتصلة بالسياسات، مبا يف   (د)  
البيئة العاملية، من أجل تتبُّع التقدُّم احملرز يف صدد الُبعد البيئي ألهـداف التنميـة املسـتدامة    
وغاياهتا، وكذلك املعلومات املتعلقة باجتاهات االستدامة العاملية، وعرضـها علـى املنتـدى    

القرارات املستنرية بشأن تعزيـز   السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لدعم اختاذ
  التنفيذ؛

تقدمي التقارير والتقييمات ذات الصلة اليت ُتسهم يف صياغة تقريـر التنميـة     (هـ)  
املستدامة على الصعيد العاملي، الذي سيوفِّر املعلومات الجتماعات املنتدى السياسي الرفيـع  

  ة؛املستوى املعين بالتنمية املستدامة برعاية اجلمعية العام
  سادساً

  التقييمات واإلنذار املبكِّر
إىل املدير التنفيذي أن يكفل مراعاة عملية وضع التوقُّعـات البيئيـة    تطلب  - 19  

العاملية ومنتجاهتا وتقييماهتا املواضيعية، اليت تشمل تقييمات حلالة البيئة واجتاهاهتا وتوقعاهتـا  
، وخاصـة  2030التنمية املستدامة لعـام  وتغطي األهداف البيئية املتفق عليها عاملياً، خلطة 

  أهداف وغايات التنمية املستدامة؛
إىل املدير التنفيذي أن يكفل دعم أنشـطة اإلنـذار املبكِّـر     تطلب كذلك  - 20  

لربنامج األمم املتحدة للبيئة ملقرري السياسات ذوي الصلة واملنتدى السياسي الرفيع املستوى 
ل توفري معلومات عن القضايا املستجدة واملخاطر الناشئة اليت املعين بالتنمية املستدامة من خال

  ؛2030قد تؤثّر على حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
  سابعاً

  املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
إىل املدير التنفيذي أن يكفل تقدمي املوقع التفاعلي لربنـامج األمـم    تطلب  - 21  

ذي يغطي بالفعل األهداف البيئية املتفق عليها دوليـاً، ملعلومـات موثوقـة    املتحدة للبيئة، ال
وحمدثة لدعم متابعة واستعراض التقدُّم احملرز يف إجناز أهداف التنمية املستدامة علـى مجيـع   
املستويات، من خالل وضع خطة طويلة األجل لصيانة املوقع وكفالـة جـدوى حمتوياتـه    

  نات واملعلومات املتاحة فيه؛وإمكانية التتبع اجلّيد للبيا
  ثامناً

  الصلة مع برنامج العمل وامليزانية واالستراتيجية املتوسطة األجل
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يف برنامج العمل وامليزانية واالستراتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم  تبيِّن  - 22  
اء أوجه ، اليت ميكن حتقيقها من خالل بن2030املتحدة للبيئة مسامهة الربنامج يف خطة عام 

التآزر عرب الربامج الفرعية، من خالل ختصيص موارد والعمل مع اآلخـرين لتحقيـق هـذا    
  الغرض؛

  
  تاسعاً

  التقرير املرحلي
إىل املدير التنفيذي أن ُيِعّد تقريراً لكي تنظر فيه مجعية األمم املتحـدة   تطلب  - 23  

للبيئة يف دورهتا التالية، ُيَبلِّغ فيه عن مسامهة الربنامج يف تنفيذ خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
بغرض إحالة التقرير إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنميـة املسـتدامة    2030
  فيه. للنظر

  دعم اتفاق باريس  -2/6  
  ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
، نواجهها يف زمننا احلاضربأن تغري املناخ هو واحد من أكرب التحديات اليت  إذ تسلم  

القليلة املناعة بصورة خاصة أمـام  البلدان، وخاصة البلدان النامية مجيع  وهو يزعزع قدرات
    ة والقضاء على الفقر،حتقيق التنمية املستداماآلثار الضارة لتغري املناخ، على 

ألمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن    باعتماد اتفاق باريس يف إطار اتفاقية اوإذ ترحب   
  املناخ،  تغري

بلداً على اتفاق باريس يف احتفال أقيم يـوم   170بتوقيع أكثر من  أيضاً ترحب وإذ  
  بلداً حىت اآلن على االتفاق، 17، يف نيويورك، وبتصديق 2016نيسان/أبريل  22

  مجيع الدول األعضاء على التصديق على اتفاق باريس أو قبوله أو املوافقة عليه، حتث وإذ  
رية بشأن تغري املناخ هـي املنتـدى الـدويل    بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطاوإذ تقر   

واحلكومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشأن االستجابة العاملية لتغري املناخ، وأن الطبيعة العاملية 
 لتغري املناخ تستلزم التعاون الدويل بدون ازدواجية العمل،

، 2015أيلول/سـبتمرب   25املؤرخ  70/1باعتماد قرار اجلمعية العامة  وإذ ترحب  
وإذ ترحب أيضـاً باعتمـاد    ،“2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”واملعنون 
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 وإذ حتيط علمـاً  ،املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميةاليت اعتمدت يف خطة عمل أديس أبابا 
  ،2030-2015للفترة  الكوارثخماطر إطار ِسنداي للحد من ب

على مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي للتحدي العاملي املتمثل وإذ تثين   
  يف تغري املناخ من خالل برناجمه الفرعي لتغري املناخ؛

  ،بشأن التكيف القائم على النظام اإليكولوجي 1/8إىل قرارها  وإذ تشري  
صحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل حماربة تغـري  ألالتعبئة العاملية  أمهية تالحظ وإذ  

 باريس، - برنامج عمل ليمااملناخ وتقر مع التقدير بنتائج 

، ضمن والية برنامج األمـم املتحـدة   يساهمالتنفيذي أن  املدير إىل تطلب  - 1  
اجلهـود   تنفيـذ  يف للبيئة، وبالتعاون مع املنظمات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة،

  لتحدي تغري املناخ عن طريق: الرامية للتصدي 2020العاملية قبل عام 
تعزيز اجلهود يف جماالت التثقيف والتدريب والتوعيـة واملشـاركة العامـة      (أ)  

  وحصول العامة على املعلومات والتعاون؛
تعزيز وتسريع وترية مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف الشـراكات     (ب)  

  امج واملبادرات؛والرب
األمـم املتحـدة   تعزيز التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وهيئـات    (ج)  

الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة بشأن العمل املتعلق بالتكيف والتخفيف  ذات
والتحول إىل مستقبل مستدام بطريقة تعزز التآزر وتؤدي إىل تفادي االزدواجية وحتقق أقصى 

  الكفاءة والفعالية؛ قدر من
التعجيل بدعم البلدان، خصوصاً البلدان النامية، من أجـل بنـاء قـدرات      (د)  

استعداد وطنية لتنفيذ اتفاق باريس، وبناء قدرات التنفيذ والقدرات علـى احلصـول علـى    
  التمويل والتكنولوجيا؛

ملعـين  ريق احلكـومي الـدويل ا  تعزيز دعم برنامج األمم املتحدة للبيئة للف  )ـ(ه  
  املناخ؛  بتغري

تعزيز دعم برنامج األمم املتحدة للبيئة للتقييمات العاملية ذات الصلة بـتغري    (و)  
  املناخ وتقدمي املسامهات هلذه التقييمات؛

املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار خالل  إىل كذلك تطلب  - 2  
  .الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة
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  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات  - 2/7  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
وإىل املقررات السـابقة   ،املواد الكيميائية والنفاياتب املتعلق 1/5إىل قرارها  إذ تشري  

  ،جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن هذه املسألة
بأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات أحد املتطلبات الرئيسـية   وإذ تسلم  

متثل فرصة لكفالة توجيه اهتمـام   2030للتنمية املستدامة، وبأن خطة التنمية املستدامة لعام 
  املتعلقة به،والتنفيذ الفعال لإلجراءات إىل هذا اجملال سياسي أكرب 

جلمعية األمـم املتحـدة    1/5ار متابعة القرار بالعمل املضطلع به يف إط وإذ ترحب  
تدعيم اإلدارة السليمة للمـواد الكيميائيـة   ’’ ـــــللبيئة، وال سيما مرفقه املتعلق بـ

  ،‘‘والنفايات على املدى الطويل
التعاون والتنسيق يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، وإذ تقـر  ب أيضاً وإذ ترحب  

التجـارب واخلـربات   مـن  االستفادة التامة هذا التعاون والتنسيق بغية  مواصلةباحلاجة إىل 
الصلة يف جماالت االهتمام املشترك، من أجل تشجيع االتساق يف السياسات وحتقيق أكرب  ذات

  االقتضاء،، حسب االستخدام الفعال والكفء للموارد على مجيع املستوياتقدر ممكن من 
عن احلاجة إىل اختاذ  فضالً ،وأولية خطرياً كل حتدياًبأن إدارة النفايات تش وإذ تسلم  

املزيد من اإلجراءات املركزة واملنسقة ملساعدة البلدان النامية فيما تبذله من جهود لضـمان  
  للنفايات، اإلدارة السليمة بيئياً

إىل ما يضطلع به املركز الدويل للتكنولوجيـا البيئيـة مـن واليـة ودور      وإذ تشري  
، بالنسبة لعمل برنامج األمم املتحـدة  تنسيقي، مبا يف ذلك يف جمال التكنولوجيا السليمة بيئياً

 16/34للبيئة يف جمال إدارة النفايات، علـى النحـو املـبني يف مقـرري جملـس اإلدارة      
  ،27/12  و

كأداة لتقدمي حملة عامة عن التحلـيالت   ات العاملية إلدارة النفاياتبالتوقع وإذ ترحب  
للنفايـات، وإذ تضـع يف    والتوصيات املتعلقة بسياسات وإجراءات اإلدارة السليمة بيئيـاً 

للتوقعات، ال يزال ثالثة باليني شخص على األقل يف مجيع أحنـاء العـامل    اعتبارها أنه، وفقاً
ملنظم من النفايات، وأن خدمات مجع النفايات الصلبة ال تـزال  يفتقرون إىل مرافق التخلص ا

  ،غري متاحة لبليوين شخص يف أحناء العامل
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اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منـها   أمهية تربز ذوإ  
العمل  للنفايات اخلطرة وغريها من النفايات، مبا يف ذلك عرب احلدود يف اإلدارة السليمة بيئياً

منع توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتقليل بشأن  اجلاري لتنفيذ إعالن كارتاخينا
  ،منها إىل احلد األدىن واستعادهتا

كذلك الدور الذي تقوم به املراكز اإلقليميـة التفاقيـة بـازل واتفاقيـة      وإذ تربز  
طق على تنفيذ هـاتني االتفـاقيتني،   استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة يف مساعدة املنا

وغري ذلك من العمل ذي الصلة فيما يتعلق باالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف يف جمموعـة  
  املواد الكيميائية والنفايات يف البلدان اليت ختدمها،  

عادة تدوير نفايات بطاريـات  إلإزاء اآلثار الصحية والبيئية  وإذ يساورها قلق عميق  
الرمسي يف البلـدان الناميـة،   حلمضية، ال سيما من خالل أنشطة يف القطاع غري الرصاص ا

توافر اهلياكل األساسية الالزمة إلعادة تدوير هذا النوع من البطاريات، الـيت تتزايـد    وعدم
يف بعض البلدان النامية، وإذ تالحظ احلاجة إىل مواصلة  أعدادها بسرعة، بطريقة سليمة بيئياً

هلا، وزيادة تـأمني سـالمة    هذه النفايات وانبعاثاهتا والتعرضملتسربة من خفض الكميات ا
  ؛، بسبل منها عمل برنامج البيئة من أجل حتسني نوعية اهلواءالعاملني ومحايتهم

مبا يشكله تسرب الرصاص والكادميوم يف البيئة من خطر فـادح علـى    وإذ تسلم  
  صحة اإلنسان وسالمة البيئة،

من اجلـزء األول مـن    4ب املوجه إىل املدير التنفيذي يف الفقرة إىل الطل وإذ تشري  
، التوقعات العامليـة للمـواد الكيميائيـة   مبواصلة العمل بشأن  27/12 اإلدارةمقرر جملس 

تقييم التقدم احملـرز  لغري كافية أو غري مالئمة  سيما يف اجملاالت اليت ثبت أن البيانات فيها ال
  ،2020حنو حتقيق هدف عام 

يف دورتـه الرابعـة،   املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيـة  نتائج ب وإذ ترحب  
قضية جديدة يف جمـال السياسـات العامـة،     اعتبار امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياًفيها  مبا

يف سياق النهج االستراتيجي لإلدارة  جديداً واعتبار مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة شاغالً
  ،دولية للمواد الكيميائيةال

 1/5يف تقرير املدير التنفيذي عن تنفيذ قرار مجعية األمم املتحدة للبيئـة   وقد نظرت  
  ،)10(املتعلق باملواد الكيميائية والنفايات

__________ 
  )10(  UNEP/EA.2/6/Add.3. 
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  أوالً
  وما بعده 2020حتقيق هدف عام 

بإدارة املواد املعين مؤمتر الدويل الدورة الرابعة للالقرارات املتخذة يف ب ترحب  - 1  
الكيميائية، اليت تشمل املنحى العام والتوجيهات، بوصفها عناصر رئيسية لتيسري اختاذ مجيـع  
األطراف املعنية، على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين، اإلجراءات املنسقة اليت تدعو إليهـا  

ـ ااحلاجة بصورة عاجلة، من أجل حتقيق هدف  ة للمـواد  لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولي
املتحـدة   األمـم على النحو احملدد يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  2020الكيميائية وهدف عام 

من  4-12 الغايةوبالصيغة املدرجة يف ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’للتنمية املستدامة املعنونة 
  ،لتنمية املستدامةاأهداف 
اإلدارة السـليمة للمـواد   الدول األعضاء اليت مل ُتدمج بعد أساليب  تدعو  - 2  

الكيميائية والنفايات على سبيل األولوية يف عملياهتا للتخطيط للتنمية املستدامة واستراتيجياهتا 
إىل القيام بذلك، مع  على الصعيد الوطين، للقضاء على الفقر وسياساهتا القطاعية ذات الصلة

الوطنيـة علـى اسـتراتيجيات    يطرة مراعاة املرحلة اليت بلغتها يف التنمية وقدراهتا ومبدأ الس
  ؛املستدامة  التنمية

  يف حدود املوارد املتاحة: إىل املدير التنفيذي أن يقوم مبا يلي تطلب  - 3  
التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد الدويل ودعـم الـدول     (أ)  

رة السـليمة  اإلدابغرض  لسياسات واإلجراءات اليت تضطلع هبااألعضاء حسب االقتضاء يف ا
  ؛ذات الصلةللمواد الكيميائية والنفايات من أجل حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة 

العمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى على استقاء البيانات ذات الصلة،   )ب(  
اإلحصـائية   اللجنةمبا يف ذلك املؤشرات التكميلية، لدعم املؤشرات اليت وضعت حتت رعاية 

  م املتحدة؛يف األم
بشـأن  ، 2017حبلـول هنايـة عـام    لصانعي السياسات، إصدار موجز   )ج(  

يناسب االحتياجات واألولويات الوطنية، مـن   مباالسياسات واإلجراءات اليت ميكن اختاذها، 
  ؛أجل بلوغ أهداف وغايات التنمية املستدامة

مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل واتفاقية روتردام املتعلقـة بتطبيـق    تدعو  - 4  
إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولـة يف  
التجارة الدولية واتفاقية استكهومل، وكذلك مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا عنـدما يـأيت   
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رص تقدمي التقارير على حنو منسق بشأن كيفية مسامهة كل اتفاقيـة يف  أوانه، إىل النظر يف ف
  مع أخذ اإلجراءات املنطبقة بعني االعتبار؛ 2030تنفيذ خطة عام 

، باعتبار برنامج األمم املتحـدة للبيئـة منظمـة    إىل املدير التنفيذيتطلب   - 5  
 املبـادرة  ،اد الكيميائيـة لربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمـو مشاركة يف ا

املشاركة وتقدمي الدعم يف عملية ما بني الدورات املتفق عليها خالل املؤمتر الـدويل الرابـع   ب
املعين بإدارة املواد الكيميائية، هبدف إعداد توصيات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـة  

ا تشجيع املشـاركة الفعالـة   ، من أجل مجلة أمور منه2020 والنفايات يف فترة ما بعد عام
  ؛للجهات صاحبة املصلحة املعنية يف قطاع الصناعة

األعضاء يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السـليمة للمـواد    تدعو  - 6  
اإلدارة السليمة للمـواد   لتعزيزالكيميائية ويف فريق إدارة البيئة، الذين مل يتخذوا بعد تدابري 

، إىل القيام بذلك، مبا يشمل اإلجراءات املقررة يف إطار الواليات اخلاصة الكيميائية والنفايات
  ؛  2030، وحتقيق خطة عام 2020بكل منهم لبلوغ هدف عام 

إىل املدير التنفيذي أن يساعد البلدان، وال سيما البلدان النامية، على  تطلب  - 7  
مع مراعاة الظروف  ائية والنفايات،تنفيذ النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيمي

جه على ويف حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة، و هذا النهجأمهية الوطنية، ومالحظة 
  بناء القدرات من أجل تعميم مراعاة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ أنشطةاخلصوص 

مل، بـدور هـام يف   هتيب بالقطاع اخلاص أن يقوم، وفقاً هلذا النهج املتكا  - 8  
التمويل، وكذلك ببناء قدرات املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم من أجل اإلدارة السليمة 

  للمواد الكيميائية والنفايات يف القطاعات الصناعية ذات الصلة؛
إىل املدير التنفيذي أن ينظر يف السبل الكفيلة بتنسـيق التحـديثات    تطلب  - 9  
مـن حيـث    والتوقعات العاملية للمواد الكيميائيـة  إلدارة النفايات لتوقعات العامليةلاملتعاقبة 

  التوقيت والنهج؛
إىل املدير التنفيذي أن يتعاون مـع احلكومـات والقطـاع     تطلب كذلك  - 10  

اخلاص، مبا فيه قطاع الصناعة، واملنظمات غري احلكومية، يف مواصلة العمل يف جمال الرصاص 
  والكادميوم؛

  ثانياً
  النفايات
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 إىل املدير التنفيذي أن يكفل اإلدماج التام لـإلدارة السـليمة بيئيـاً    تطلب  - 11  
ج النفايات، يف االستراتيجيات والسياسات الشـاملة لـربامج   اللنفايات، مبا يف ذلك منع إنت
  ؛برنامج األمم املتحدة للبيئة

فايـات  للن مجيع أصحاب املصلحة املشاركني يف اإلدارة السليمة بيئياً تدعو  - 12  
إىل التعاون مع برنامج البيئة من أجل تنفيذ السياسات واحلوافز واإلجراءات الالزمة لتعزيـز  
منع إنتاج النفايات والتقليل من كميتها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واختـاذ تـدابري   

يف املنـاخ   تعزيز املنافع املتجلية معـاً واالستعادة األخرى، مبا يف ذلك تدابري استعادة الطاقة؛ 
  والصحة احمليطات؛

املركز الدويل للتكنولوجيـا  عمل تعزيز وحتسني  التنفيذي إىل املدير تطلب  - 13  
تعلـق  العمل املباعتباره مركز التفوق العاملي يف عمله يف جمال إدارة النفايات، ال سيما  ،البيئية

ناء القدرات على وضـع  بإنشاء قاعدة معرفية ميكن جلميع اجلهات املعنية الوصول إليها، وب
على الصعيد الوطين وعلى اخلاصة بإدارة النفايات االستراتيجيات وخطط العمل السياسات و

املساعدة عن طريق الشراكات، وال سيما الشـراكة   تلكعن إيصال  صعيد البلديات، فضالً
، بتعاون وثيق مع مجيع وكاالت األمم املتحدة ذات الصـلة  ،العاملية املتعلقة بإدارة النفايات

  املتعددة األطراف؛ وأمانات االتفاقات البيئيةواملراكز اإلقليمية 
للتوقعات العامليـة  صيغة مستكملة صدر إىل املدير التنفيذي أن ي أيضاً تطلب  - 14  

مع  ي السياسات،، مبا يف ذلك موجز خمصص لصانع2019حبلول هناية عام  إلدارة النفايات
على النحو املناسب،  للتوقعات العاملية للمواد الكيميائيةة لكفالة التكامل مع الصيغة املستكم

، هبدف معاجلة مجلـة أمـور منـها    ومع العملية اجلارية للتوقعات اإلقليمية إلدارة النفايات
  يلي:  ما

املطلوب يف الفقرة  كفالة الترابط بني املواد الكيميائية والنفايات، على النحو  (أ)  
  جلمعية األمم املتحدة للبيئة؛ 1/5من القرار  28

  تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  تقدمي خيارات ل  (ب)  
لتعزيز منع إنتاج النفايات والتقليل من كميتها وإعـادة   اتوضع استراتيجي  (ج)  

االستعادة األخرى، مبا يف ذلك تـدابري اسـتعادة   استخدامها وإعادة تدويرها واختاذ تدابري 
من الكميات النهائية اليت يتم التخلص منها، مبا يف ذلك عموماً التقليل ، مبا ُيفضي إىل الطاقة

النفايـات بطريقـة    للحاجة إىل إدارةتلك االستراتيجيات  معاجلةيف مدافن القمامة، وكفالة 
الضارة عن مسارات النفايات بشكل سليم ومعاجلتها سيما كفالة فصل املواد  ، السليمة بيئياً
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تشجيع املنتجني على عرض منتجات أكثر استدامة يف األسـواق ودعـم   ، ومعاجلة مناسبة
  خطط االسترجاع وإعادة التدوير؛

ذات الصلة واملراكز اإلقليمية احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية  تدعو  - 15  
واملنظمات غري احلكومية والقطاع الصـناعي واألوسـاط   مل التفاقية بازل واتفاقية استكهو

األكادميية واجلهات املعنية األخرى إىل دعم الشراكة العامليـة املتعلقـة بـإدارة النفايـات،     
واالضطالع بدور رائد عند االقتضاء يف الشراكات يف اجملاالت األساسية لـإلدارة السـليمة   

  للنفايات؛ بيئياً
تدابري تنظيمية إىل اعتماد تدابري من  األعضاء اليت مل تعتمد بعُدالدول  تشجع  - 16  

  :قبيل ما يلي
 املسؤولية املوسعة للمنـتجني استراتيجيات وطنية بسبل منها تشجيع وضع   (أ)  

جلمع نفايات بطاريات الرصاص احلمضية، وذلك للتأكد من إعادة تدوير هذه البطاريـات  
  ؛بطريقة سليمة بيئياً

التعرض من جراء نفايات وحوادث االنبعاثات و املالئمة لإلطالقاتة عاجلامل  (ب)  
عن طريق اعتمـاد   ، مثالًالتدوير إعادة منها بسبل ،إعادة تدوير بطاريات الرصاص احلمضية

  ؛معايري وقواعد مناسبة
مـن   ضئيالً الدول األعضاء، وال سيما الدول األعضاء اليت تنتج قدراً تدعو  - 17  

الرصاص احلمضية، إىل التعاون على مجع تلك البطاريات من أجل جتهيزها نفايات بطاريات 
 بشأن بازل اتفاقية لألحكام ذات الصلة من وفقاًأو الوطنية يف مرافق إعادة التدوير اإلقليمية 

واالتفاقيـات اإلقليميـة   ، احلـدود  عـرب  منها والتخلص اخلطرة النفايات نقل يف التحكم
  باماكو؛الصلة، مثل اتفاقية   ذات

بتوافر املوارد، مساعدة البلدان، وخباصـة   إىل املدير التنفيذي، رهناً تطلب  - 18  
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز    

ليمـي،  للنفايات على الصعد الوطين واإلقليمي ودون اإلق وحتسني تنفيذ اإلدارة السليمة بيئياً
  بسبل أمهها ما يلي:  

إعداد توقعات إقليمية إلدارة النفايات بغية تعزيز توافر املعلومـات، مبـا يف     (أ)  
يف جمال اإلدارة املتكاملة للنفايات، من خـالل   ذلك املعلومات عن التكنولوجيا السليمة بيئياً
  ؛  فاياتالتوقعات العاملية إلدارة النمركز املعارف حسب االقتضاء، مع مراعاة 
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تيسري بناء القدرات واملشاريع التكنولوجية اإلرشادية، وال سيما يف املنـاطق    (ب)  
وإعـادة  مـن الكميـات   التقليـل  الثالثي إلدارة النفايات (نهج التعزيز من أجل احلضرية، 

منع إنتاج النفايات والتقليـل منـها وإعـادة     وذلك من خالل )،تدويرالستخدام وإعادة اال
خـرى، مبـا يف ذلـك تـدابري     عادة تدويرها واختاذ تـدابري االسـتعادة األ  استخدامها وإ

  الطاقة؛  استعادة
املعلومات بشأن أفضل التقنيات والتكنولوجيا املتاحة من أجل اإلدارة  إتاحة  (ج)  

  للنفايات؛ السليمة بيئياً
تطوير العمل يف جمال تقييم التكنولوجيا، باستخدام أدوات من قبيل منهجية   (د)  

ييم استدامة التكنولوجيا، لتمكني صانعي القرار من اختيار أنسب التكنولوجيـا لتحقيـق   تق
  للنفايات؛ اإلدارة السليمة بيئياً

 يفلنهج القطاعات املتعددة وأصحاب املصلحة املتعددين  بناء القدرات وفقاً  (هـ)  
من أجل تنفيذ أطر تنظيمية وبرامج إلعادة تـدوير  ، وال سيما أقل البلدان منواً ،البلدان النامية

إعـادة  نفايات بطاريات الرصاص احلمضية، مبا يف ذلك دور القطاع اخلـاص يف عمليـة   
  ؛التدوير

تعزيـز اإلدارة  مـن أجـل    القائمةصكوك الوتنفيذ على أمهية وضع  شددت  - 19  
 إىل أدىن حـد ممكـن   للنفايات، مبا يف ذلك منع إنتاج النفايات والتقليل منـها  السليمة بيئياً
  ملعاجلة األسباب الكامنة للقمامة البحرية، ،واستعادهتا

  ثالثاً
 ميائيةيالك املواد

البلدان واملنظمات الدولية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، مبـا   دعوت  - 20  
إىل أمانـة  إىل أن تقدم  الكيمياء املستدامةات يف جمال خرب هادييف ذلك القطاع اخلاص، اليت ل

كيفية مع بيان ، اأفضل ممارساهت 2017حزيران/يونيه  30برنامج األمم املتحدة للبيئة حبلول 
منها تنفيـذ خطـة التنميـة     سبلإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، بهذه املمارسات لتعزيز 

 الكيميائيـة  للمـواد  الدوليـة  لإلدارة االستراتيجي نهجالعن  فضالً ،2030املستدامة لعام 
  ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات؛ االتفاقات البيئية املتعددة األطرافو

خالل الفصـل األول مـن عـام     إىل املدير التنفيذي أن يعد تقريراً تطلب  - 21  
االستراتيجي لإلدارة الدولية النهج املعلومات اليت تلقاها، من أجل مساعدة حيلل فيه  2018
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الفرص اليت تتيحها الكيمياء املستدامة، مبا يف ذلـك صـلتها   على النظر يف  للمواد الكيميائية
عن اإلمكانات اليت قد توفرهـا الكيميـاء    االستهالك واإلنتاج املستدامني؛ فضالًسياسات ب

  ؛2030املستدامة للمسامهة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حـىت اآلن وتـدعو    لتصديقاتبا ترحب  - 22  

الدول األخرى واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي إىل أن تتخذ يف أقرب وقت ممكـن  
التدابري الداخلية الالزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا عند التصديق، وأن تقوم بعـد ذلـك   

اقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها كي يتسىن دخوهلا حيز النفـاذ  بالتصديق على االتف
  يف أقرب وقت ممكن؛

  إىل املدير التنفيذي: تطلب  - 23  
للتوقعات العاملية للمـواد  صيغة مستكملة  2018حبلول هناية عام أن يقدم   (أ)  
نها العمل الذي اضطُلع ، مبا يف ذلك موجز ملقرري السياسات، تتناول مجلة أمور مالكيميائية

سيما خبصوص عدم كفاية البيانات أو عدم مالءمتها لتقييم التقدم احملرز حنـو حتقيـق    به، ال
والروابط بني املواد الكيميائيـة   ،تطوير بدائل غري كيميائيةكما تتناول  ،2020هدف عام 

مهات علميـة  وتتضـمن مسـا   ،والنفايات، بالتنسيق مع التوقعات العاملية إلدارة النفايـات 
التنمية املستدامة ذات الصـلة   أهدافمن أجل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل حتقيق وخيارات 
  وبعده؛ 2020حىت عام 
من البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين بشـأن اخلطـة   تعليقات مس تيل أن  (ب)  

ثيقـة  الو علـى النحـو املـبني يف    التوقعات العاملية للمواد الكيميائيـة املقترحة لتحديث 
UNEP/EA.2/INF/20 ، للتوقعات العاملية للمواد الكيميائيـة طلب من اللجنة التوجيهية يوأن 

لنظر يف هذه التعليقات ويف التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على اخلطـة املقترحـة، حسـب    ا
  األول؛ ااجتماعه خاللاالقتضاء، 
 للمـواد الكيميائيـة  لتوقعات العامليـة  لتناول الصيغة املستكملة كفل يأن   )ج(  

املؤمتر الدويل املعين بـإدارة   سياساتية جديدة خاللمسائل اليت مت حتديدها بوصفها قضايا لل
وجود خطـر  اليت تشري األدلة اجلديدة بشأهنا إىل عن املسائل األخرى  فضالً ،املواد الكيميائية

  ؛على صحة اإلنسان والبيئة
عضـو يف  امج األمم املتحدة للبيئة هـو  أن يعمل، واضعاً يف االعتبار أن برن  )د(  

بالتعاون مع املدير العام ملنظمة الصـحة   ،النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
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 مسألة امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئيـاً على صعيد  هذه املنظمة عملالعاملية من أجل تعزيز 
  علمية؛اجلديدة، وال سيما من خالل تعزيز القاعدة ال

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة    تدعو  - 24  
وقطاع الصناعة واألوساط األكادميية واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي أشـكال املسـاعدة   

  املالئمة، يف حدود قدراهتا، من أجل تنفيذ هذا القرار؛
عية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتـا  إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مج تطلب  - 25  
  تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. املقبلة

  االستهالك واإلنتاج املستدامان  - 2/8  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
املتعلق  2012متوز/يوليه  27املؤرخ يف  66/288إىل قرار اجلمعية العامة إذ ُتشري   

، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليـه ’’بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 
وال سيما منها الفقرات ذات الصلة باالستهالك واإلنتاج املستدامني، وإذ تدرك أن التغيريات 

ى اجملتمعات ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة علـى  األساسية يف منط االستهالك واإلنتاج لد
  الصعيد العاملي،

، 2015الصادر يف أيلول/سـبتمرب   70/1إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري أيضاً  
  املتعلـق  12دف ، وإذ تقر باهل‘‘2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ’’املعنون 

، ونظراً ألن اهلـدف مـن االسـتهالك    ‘‘ضمان أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة’’بـ 
  واإلنتاج املستدامني قد أُدرج يف األهداف والغايات األخرى،

، ومع مالحظة أن استهالك وإنتاج مستدامنياالنتقال إىل إىل أمهية  تشري كذلك وإذ  
مع مراعاة و، رائددور بالبلدان املتقدمة قيام مع  تتخذ إجراءات،مجيع البلدان يتعني عليها أن 

بـأن النـهج    ، حسب االقتضـاء، مع التسليمومستوى التنمية يف البلدان النامية وقدراهتا، 
جمتمـع  ومفهوم لمواد، املستدامة لإلدارة ا النظم مثلج القائمة على ُهاملختلفة، مبا يف ذلك النُّ

اد الدائري، على املستويني الوطين واإلقليمي حسـب االقتضـاء،   املواد، وهنج االقتصدورة 
  ،االستهالك واإلنتاج املستدامني يف حتقيقسهم ت

سيما منها الفقـرة (ج)   املتعلق بنتائج دورهتا، وال 1/1إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  
هود لتشجيع ودعم اجل من الفقرة اخلامسة من املنطوق اليت تؤكد جمدداً التزام الوزراء بتسريع

اسـتخدام  يف كفـاءة  حتقيق الأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك عن طريق 
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تنفيذ إطار السنوات العشـر  إىل  الرامية اإلجراءات وتسريعأمناط العيش املستدامة، واملوارد 
املتحـدة   امة الذي اعتمد يف مؤمتر األمـم للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستد

باعتباره أداة للعمـل مـن أجـل     ، بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة،للتنمية املستدامة
  ،اخلاص بوسائل التنفيذجزؤه االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك 

للوصول إىل عامل خايل من األراضـي   باجتاه السعيأن اجلهود املبذولة  الحظتوإذ   
 لنظام اإليكولـوجي الصحية لدعم الوظائف لالستدامة احلضرية مهمة عن ا فضالًاملتدهورة 
  ،وتعزيز األمن الغذائي وخدماته
 بإدخال 70/1يف قرار اجلمعية العامة  28 االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة ربزُت وإذ  

، مبا يف ذلـك  وتستهلكها جمتمعاتنا السلع واخلدماتا اليت تنتج هبطريقة التغيريات جذرية يف 
تاج غري املسـتدامة،  إلسهام يف تغيري أمناط االستهالك واإلنل أصحاب املصلحة املعنينيدعوة 

لتعزيـز القـدرات   املالية والتقنية من مجيع املصادر  اتاملساعد حشديف ذلك عن طريق  مبا
 النتقال صوب أمناط أكثر استدامةًالنامية من أجل اللبلدان االبتكارية والعلمية والتكنولوجية 
  لالستهالك واإلنتاج،

العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج العمل إطار  وإذ تؤكد من جديد  
بدور برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره أمانة وإذ ُتقر ، هوغايات هدعم أهدافإذ تاملستدامة، و

  ،يف مجيع براجمه اًمنفذ اًللربامج وشريك يالعشر العملإطار 
هو إطار عاملي للعمل من أجـل دعـم    للربامج يالعشر العملبأن إطار  وإذ تسلم  

استهالك وإنتاج مسـتدامني يف البلـدان    حنو االنتقالاملبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل 
ية االجتماعيـة واالقتصـادية ضـمن    من أجل تعزيز التنم معاً والبلدان الناميةالنمو املتقدمة 

فصل النمو االقتصـادي عـن   السعي ل ، من خاللللنظم اإليكولوجيةالقدرات االستيعابية 
وحتسني الكفاءة واالستدامة يف استخدام املوارد وعمليات اإلنتاج مع التقليل  التدهور البيئي،

  ،املوارد والتلوث والنفايات استنزافمن 
واألطر، مثل إطار العمل  على ضرورة مواصلة تعزيز الربامج والشراكات شددتوإذ   

ذات الصـلة باالسـتهالك   ، املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املسـتدامة العشري للربامج 
االستهالك يف جمال  السياسات وأفضل املمارسات وتعزيزواإلنتاج املستدامني من أجل تكرار 

  ،بلدانال يف مجيعامللكية الوطنية لالستراتيجيات اإلمنائية اعاة مع مرواإلنتاج املستدامني، 
االستهالك واإلنتـاج  باجلهود املبذولة على خمتلف الصعد من أجل تعزيز وإذ ترحب   
  من خالل األطر اإلقليمية واملنتديات واملبادرات األخرى، املستدامني
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مراعاة القـدرات الوطنيـة    أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، معتعزيز  ربزتوإذ   
طـوال سلسـلة   بصورة مستدامة واستخدام املوارد الطبيعية واملواد توفري  كفالةولويات لاألو

 واملسـامهة  هاوإعادة تأهيل /وظائفهاعلى النظم اإليكولوجية وخدماهتا القيمة مع احلفاظ أيضاً
دوات الالزمـة لتيسـري   يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، وإذ تالحظ أمهية األ

وإذ تالحظ أمهيـة األدوات الراميـة    ،والتكيف معها وزيادة التخفيف من آثار االستثمارات
  لتيسري االستثمارات وزيادهتا،

املزيد من اإلجراءات ملواجهة التحديات الـيت تشـكلها   اختاذ احلاجة إىل ب سلمتوإذ   
  إدارة املغذيات وتأثريها على البيئة،

االسـتخدام املسـتدام للمـوارد     من حيثمهية تطور العلم واملعارف بأ وإذ تسلم  
، وال سيما أعمال فريـق  2030عام خلطة التنمية املستدامة لالطبيعية يف سياق التنفيذ املتسق 

  ،املوارد الدويل
 12اخلطوات الالزمة لتحقيق اهلدف  على أن تتخذالدول األعضاء  تشجع  - 1  

، مـع  يف أهداف التنمية املستدامة األخرىمن أهداف التنمية املستدامة والغايات ذات الصلة 
أمناط استهالك وإنتاج بأهداف االنتقال إىل  ومع التسليممراعاة القدرات واألولويات الوطنية 

إىل فصل النمو االقتصادي عـن   يسعوالحتسني كفاءة استخدام املوارد العاملية مع ، ةمستدام
وفقاً إلطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج     التدهور البيئي،

  اً،قيادي اًدور النمو البلدان املتقدمةتويل مع املستدامة، 
أصحاب املصـلحة اآلخـرين ذوي   مجيع الدول األعضاء وكذلك  عشجُِّت  - 2  

أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، مع مراعـاة األولويـات اإلمنائيـة     حنو الصلة، إىل االنتقال
  والسياسات واالستراتيجيات الوطنية، والتعاون على ما يلي:

تعزيز ُنهج دورة احلياة، مبا يف ذلك كفاءة اسـتخدام املـوارد واسـتخدام      (أ)  
ُنهج تقليدية قائمة علـى  املوارد وإدارهتا بطريقة مستدامة، إضافةً إىل ُنهج قائمة على العلم و

وتصميمات غري مولدة للنفايات ومفهوم اإلعـادات الـثالث (اخلفـض وإعـادة     املعرفة، 
  االستخدام وإعادة التدوير)، وُنهج أخرى ذات صلة، حسب االقتضاء؛

فيما تيسري اإلجراءات، مبا يف ذلك عن طريق تبادل اخلربات وبناء القدرات   (ب)  
من أجل استخدام املـوارد بصـورة    واخلدمات والسلعاملواد خيص فيما ، ةدورالنهج ب يتعلق

  ؛أكثر كفاءةً
  السلع واخلدمات؛كل مرحلة من مراحل دورة  االستدامة يفتشجيع إدماج   (ج)  
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حتسني توفر املعلومات اليت متكن املسـتهلكني واملسـتثمرين والشـركات      (د)  
  واحلكومات من اختاذ قرارات مستنرية؛

الشركات إىل اعتماد ممارسات مستدامة ومواصلة تعزيز اإلبالغ عـن  دعوة   )ـ(ه  
  املعلومات املتعلقة باالستدامة مبا يتسق مع املعايري الدولية اآلخذة يف التطور؛

  للمواد الثانوية؛ سليمة وعادلة تعزيز الظروف املواتية إلنشاء أسواق  (و)  
سـتهالك واإلنتـاج   تصميم وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية تتعلق باال  (ز)  

يشـكل االسـتهالك واإلنتـاج    االستدامة  أوسع نطاقاً يف جمالاملستدامني أو استراتيجيات 
  لألولويات والظروف الوطنية؛ ، وفقاًاملستدامان جزءاً منها

 االنتقـال التدريب لتعزيز و إدماج االستهالك واإلنتاج املستدامني يف التعليم  (ح)  
  ؛ستدامة يف مجيع البلدانإىل أمناط استهالك وإنتاج م

علـى اختـاذ    وأصحاب املصلحة ذوي الصـلة مجيع البلدان  أيضاً تشجع  - 3  
املتعلق بأمناط اإلنتـاج واالسـتهالك    للربامج يالعشر العملإجراءات طموحة لتنفيذ إطار 

ذات الصـلة   2030عام التنمية املستدامة ل عن حتقيق أهداف وغايات خطة ، فضالًاملستدامة
 للربامج يالعشر العمل، مبا يف ذلك من خالل استخدام إطار هالك واإلنتاج املستدامنيباالست

  ؛2030خطة عام  تنفيذاملتعلق بأمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة بوصفه أداة ل
 املستدامة، وفقاً العامةممارسات الشراء  مجيع البلدان على تعزيز شجع أيضاًت  - 4  

  ؛للسياسات واألولويات الوطنية
برنامج األمم املتحـدة  التأكد من مواصلة وتعزيز إىل املدير التنفيذي  طلبت  - 5  

تيسري اجلهود املنسقة يف مجيع املناطق لضمان االسـتهالك واإلنتـاج   صعيد  على عملهلللبيئة 
خطـة   ستدامني يفباالستهالك واإلنتاج املاملستدامني وتنفيذ األهداف والغايات ذات الصلة 

، مبا يف ذلك من خالل مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري الدعم 2030التنمية املستدامة لعام 
  والتحليالت والبيانات؛  

إىل املدير التنفيذي مواصلة وتعزيز جهود برنامج األمم املتحدة  أيضاً طلبت  - 6  
للربامج املتعلقـة بأمنـاط اإلنتـاج     للبيئة الرامية إىل تيسري تنفيذ مجيع برامج اإلطار العشري

مبا يف ذلك  ،، مع مراعاة االستراتيجيات والقدرات واألولويات الوطنيةواالستهالك املستدامة
  من خالل ما يلي:
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تعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين داخل الربامج املواضـيعية    (أ)  
جية مع املبادرات العاملية األخرى الـيت  ، مبا يف ذلك من خالل الروابط االستراتيهابينفيما و

والنماذج اجلديدة لألعمال التجاريـة   ،واالبتكار ،القضايا التجاريةوأفضل املمارسات،  تربز
تيسر تنفيـذ إطـار   و ،من أجل الكفاءة يف استخدام املوارد واالستهالك واإلنتاج املستدامني

  ؛تهالك املستدامةاملتعلقة بأمناط اإلنتاج واالس للربامج يالعشر العمل
 للـربامج  يالعشر العملتوسيع نطاق مصادر التمويل من أجل تنفيذ إطار   (ب)  

  ؛املتعلقة بأمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة
املتعلقـة بأمنـاط    للربامج يالعشر العملإطار  من أجل تنفيذ تدابريوإنشاء   (ج)  

  أهداف التنمية املستدامة؛ يدعم، مبا اإلنتاج واالستهالك املستدامة
املتعلقـة  للربامج  يالعشر العملتنفيذ إطار  باجتاهلتقدم احملرز ا رصد وتقييم  (د)  

  من خالل إطار املؤشرات؛   بأمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة
القيـاس واملتابعـة   من أجل دعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية   (هـ)  

املتعلقة بأمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك     للربامج يالعشر العملطار إل املالئم واالستعراض
التنمية املستدامة ذات الصـلة   لغاياتمبا يف ذلك من خالل املؤشرات املتفق عليها  املستدامة،

  ؛باالستهالك واإلنتاج املستدامني
الدول األعضاء وأصحاب املصلحة، املشتركني من حيـث مصـاحل    تشجع  - 7  

طاعني العام واخلاص، على التعاون لبدء شراكات وحتالفات من أجل إجياد طرق مبتكـرة  الق
  للوصول إىل جمتمعات تتميز بالكفاءة يف استخدام املوارد؛

إىل املدير التنفيذي على وجه اخلصوص إقامة وتعزيز شراكات بـني   طلبت  - 8  
أفضل ممارسات  تقاسم تيسري من أجل ،املوارد املتاحة حدودأصحاب املصلحة املتعددين، يف 

  يف كل القطاعات ذات الصلة؛ هااالستهالك واإلنتاج املستدامني وتنفيذ
مواصلة وضع وتنفيذ سياسات للتنمية احلضـرية   إىلالدول األعضاء  دعوت  - 9  

العامـة  السياسات  واملرونة وتعمل على مواءمةاملستدامة اليت تروج لكفاءة استخدام املوارد 
املستدامة،  واإلنشاءاتواملباين  العادمة،والطاقة، والنفايات، وإدارة املياه النقل،  لمث القطاعية

املدير التنفيـذي أن   إىلطلب تالرقمنة، وعملية تيحها تمبا يف ذلك االستفادة من الفرص اليت 
على مسـتوى   على صعيد تشجيع التنمية احلضرية املستدامة يستكشف فرص تعزيز التعاون

  ؛أصحاب املصلحة اآلخريناملدن، داخل منظومة األمم املتحدة ومع 
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االستهالك واإلنتاج املسـتدامة علـى مجيـع    وسياسات هج أن ُن تالحظ  - 10  
واحلـوافز  واخلـاص  الشراكات بني القطاعني العـام  واملستويات، مثل املمارسات اجليدة، 

ني االستدامة يف اجملاالت املختلفـة، مبـا يف   االقتصادية، ميكن أن تكون أدوات مفيدة لتحس
األراضـي   استغاللذلك التخطيط احلضري، وحفظ املوارد الطبيعية، وإدارة املوارد، وإدارة 

  اإلقليمية واملبادرات األخرى؛ واملنتدياتميكن تعزيزها من خالل األطر ووإدارة املغذيات، 
لومات وأفضل املمارسات داخـل  إىل املدير التنفيذي تيسري تبادل املع طلبت  - 11  

الربامج واألنشطة اليت يضطلع هبا برنامج األمم املتحدة للبيئة وتعزيز التعاون بـني  وفيما بني 
أصحاب املصلحة املتعددين لتعزيز املمارسات اجليدة وتوليد منافع متعددة مـن االسـتهالك   

  يف اجملاالت املختلفة؛ نيواإلنتاج املستدام
التنفيذي على مواصلة تقدمي الدعم العلمي واخلرباء من خالل  املدير شجعت  - 12  

اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، بالتعاون مع املنظمـات  
فهم أمناط االستهالك واإلنتاج املسـتدامة يف   تعزيز من أجلذات الصلة،  الربامج واملنتدياتو

تشجيع االستهالك واإلنتـاج  يف السياسات والربامج واالستراتيجيات  املناطق املختلفة وفعالية
  ؛نياملستدام
العلمية وأفرقة اخلرباء األخـرى  واألفرقة الفريق الدويل املعين باملوارد  دعوت  - 13  

اجتاهـات  و حالـة ذا القرار، مبا يف ذلك عـن  هبصلة التقارير ذات الذات الصلة إىل إتاحة 
جتماع مقبل جلمعية األمم املتحدة للبيئة، ولكن الوتوقعات االستهالك واإلنتاج املستدامني، 

  ؛2019يف موعد ال يتجاوز عام 
الدول األعضاء واجلهات األخرى القادرة، على حشد التربعات من  تشجع  - 14  

املتعلقـة   امجللـرب  يالعشر العملمصادر متعددة من أجل دعم الصندوق االستئماين إلطار 
 نيالستهالك واإلنتاج املسـتدام ل، من أجل وضع برامج بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة

  يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

  منع األغذية املهدورة وخفض كمياهتا وإعادة استخدامها  - 2/9  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
ألن حنو ثلث األغذية املنتجة عاملياً لالستهالك البشـري يكـون    يساورها القلق إذ  

لكميات اهلائلة من املوارد الشحيحة مثـل  وكذلك احلال بالنسبة لمصريها الفقدان أو اهلدر، 
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األراضي والطاقة واملياه اليت تستخدم إلنتاج األغذية اليت يكون مصريها الفقـدان أو اهلـدر   
  ،الحقاً

 ة من كميات األغذيـة السلبيالبيئية واالجتماعية واالقتصادية ر اثاآل درك أيضاًوإذ ت  
مثـل   -املفقودة أو املهدرة، ويشمل ذلك فقدان كميات هائلة مـن املـوارد الشـحيحة    

األغذية اليت يكون مصريها بعد ذلك ونقل اليت تستخدم إلنتاج  - األراضي، والطاقة، واملياه
تدخل يف نظم إدارة النفايات اليت تتحمل يف الغالب  املهدورة األغذية وأنالفقدان أو اهلدر، 
 أعباء فوق طاقتها،

 األمن الغذائي حتقيقباألولوية األساسية للمجتمع الدويل املتمثلة يف  كذلك وإذ تسلم  
والقضاء على اجلوع الذي ينجم عن مجلة أمور منها اآلثار البيئية الضـارة لـتغري    واملغذيات

  ،والتصحراملناخ 
بأن اهلدر الغذائي وفقدان األغذية يف البلدان النامية حيدث أساساً، كذلك  وإذ تسلم  

  ولكن ليس حصراً، يف املراحل املبكرة من سلسلة القيمة الغذائية،  
لـذي يعـاجل املكونـات العضـوية     ابتسلسـل إدارة النفايـات،    أيضاً وإذ تسلم  

، والتقليل منـها  النفايات نع إنتاجولوية بالترتيب ملالعضوية للنفايات الصلبة ويعطي األ وغري
وأمناط االستعادة األخرى، مبـا يف   ها، وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامممكن إىل أدىن حد

  ي،ذلك استعادة الطاقة، والتخلص النهائ
من شأنه أن يضـع أولويـة    لألغذية املهدورة ةالفعال اإلدارةبأن  كذلك سلمتوإذ   

 من خالل املنع والتقليل إىل أدىن حد ممكن مـن  ملصدر هبدف تقليل الكمياتللتخفيض من ا
األغذية املأمونة واملغذيـة الصـاحلة لالسـتهالك     وإعادة استخدامالغذاء املفقود أو املهدر، 

األغذية املفقودة أو املهـدرة   خملفاتذلك، واستعادة  خبالفالبشري، اليت قد تذهب سدى 
وحتويل الغذاء الفاقد واملهدر من التخلص  إذا كان ذلك مأموناً، ن،الستخدامها علفاً للحيوا

  ،منه يف مدافن النفايات إىل االستخدام املفيد يف الصناعة، مبا يف ذلك استعادة الطاقة
يف التقليـل   املبادرات القائمة على السوق ي قد تقوم بهذبالدور ال كذلك وإذ تسلم  

  ،واملهدر، مع أخذ الظروف الوطنية املختلفة يف االعتبار املفقودمن الغذاء 
  األدوار احملددة للمؤسسات احلكومية املعنية والفـرص اخلاصـة هبـا،    وإذ تالحظ  

املنظمـات  ومبا يف ذلك وزارات البيئة واملؤسسات الوطنية اليت تتوىل مسـؤوليات بيئيـة،   
اليت تقـع   اجلهات الشريكة هلاو لصلةوالوزارات األخرى ذات االوزارات الزراعية والدولية، 

يف حل املشاكل املتعلقة بالفاقد واملهدر من الغذاء، مـع   على عاتقها مسئولية األمن الغذائي،
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والبيئية ومشاكل الصحة  االقتصادية واالجتماعية توجهها بشكل خاص حنو معاجلة املشاكل
  ،تدامةالعامة، مع تشجيع احللول والفرص املوجهة حنو التنمية املس

بالعمل الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة مـن أجـل    مع التقدير وإذ تسلم  
اليت ينفـذها  “ فكِّر، كُل، وفِّر”إذكاء الوعي هبذه املسألة اهلامة من خالل املبادرة املشتركة 

برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة، وكـذلك بتدشـني    
إطار العمل العشري للربامج املتعلقـة بأمنـاط    ضمنبرنامج النظم الغذائية املستدامة مؤخراً 

االستهالك واإلنتاج املستدامة، الذي وضع بواسطة شراكة استراتيجية بني برنـامج األمـم   
  بيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  املتحدة لل
، اليت تشمل، يف مجلة أمـور، غايـة   2030خبطة التنمية املستدامة لعام  وإذ ترحب  

فيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية علـى  وهي خت 3-12هدف التنمية املستدامة 
احلد من فقدان األغذيـة يف  ، و2030صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني حبلول عام 

مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصـاد، وإذ تسـلم بـاألثر    
يف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة      3-12اإلجيايب الذي ميكن أن يترتب على الغاية 

  ،2األخرى، وال سيما اهلدف 
  :لظروف الوطنية املختلفة، مع مراعاة ااحلكومات إىل القيام مبا يلي تدعو  - ١  
 القائمة على السوق املبادراتتنفذ برامج مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، أن   (أ)  

يف مجيع مراحـل سلسـلة القيمـة    وأن تشجع  ،دراليت ُتفقد وهتاليت تقلل كميات األغذية 
 ذلك، من أجل زيـادة  خبالفاليت قد هتدر  األغذية الصاحلة لألكلإعادة استخدام  الغذائية

كمية األغذية الصحية واملغذية املتاحة لالستهالك البشري، وال سـيما بالنسـبة للفئـات    
تقليل كميـة الغـذاء   والسكانية اليت تعاين من أشد ظروف انعدام األمن الغذائي والتغذوي، 

  الصاحل لالستخدام اليت يتم التخلص منها كنفايات؛
ية والقطاع واملنظمات غـري  العمل بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات الدول  (ب)  

منـع   هتـدف إىل  من أصحاب املصلحة املهتمني من أجل وضع برامجغري ذلك احلكومية و
اإلدارة السليمة بيئياً وتعزيز لألغذية هدرها على امتداد سلسلة القيمة وفقدان األغذية  وتقليل

األطعمة، الستخدامها فاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك األجزاء غري الصاحلة لألكل يف لل
باللوائح الصـحية املعمـول هبـا     ، عندما يكون ذلك مأموناً، ورهناًمثالً يف العلف احليواين

 مراعـاة الطاقـة، مـع   األمسدة العضوية ووالتطبيقات السائدة يف اجملاالت الصناعية وإنتاج 
  ت؛تسلسل إدارة النفايا
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لق بتحسني املنهجيات من أجل املشاركة يف اجلهود الدولية القائمة فيما يتع  )(ج  
االجتماعيـة  و االقتصـادية  وتوليد النفايات واملنافعلمهدر من الغذاء لأفضل  اتإجراء قياس

  ؛نظم غذاء تتسم بالكفاءة واالستدامة لتطبيقالبيئية و
ناجم الفقدان األغذية  /القضاء علىخفض هبدف التعاون الدويل االخنراط يف  )د(  

اجليـدة  املمارسات واملعارف التقنية  تقاسمنتاج، وذلك عن طريق لتلوث يف مرحلة اإلاعن 
    اليت ثبتت فعاليتها يف هذا الصدد وتسهم يف االستخدام املستدام للموارد الطبيعية؛

إىل املدير التنفيذي، أن يعمل، يف حدود املوارد املتاحة وبالتعاون مع  تطلب  - ٢  
ها من املنظمات الدولية املختصة، من أجل القيام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وغري

  مبا يلي:
اليت تركز علـى خفـض   دعم وضع مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين   (أ)  

إهدار الغذاء ومنعه على طول سلسلة القيمة الغذائية، مبا يف ذلك التلوث يف مرحلة اإلنتـاج،  
در منه إىل استخدامات مثمرة أخـرى  وإعادة استخدام الغذاء، وحتويل الفاقد من الغذاء وامله

بدالً من التخلص منه يف مدافن القمامة، واالستخدام الكامل لربامج الشراكة القائمـة ذات  
على سبيل املثـال،   - التعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية األخرىالصلة هبدر الغذاء، و

واملنظمـات   وكذلك التعاون مع القطاع اخلـاص  - “رل. وفِّر. كُفكِّ”من خالل مبادرة 
برنامج نظـم  كة يف احلكومية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية مثل تلك املشارِ غري

للربامج املتعلقـة بأمنـاط    طار العمل العشريوالتابع إلالذي انطلق مؤخراً  األغذية املستدامة
  االستهالك واإلنتاج املستدامة؛

عاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من وكـاالت األمـم   الت تعزيز  (ب)  
للمجتمعات احمللية اليت هلا ممارسات تركـز علـى   املتحدة املعنية، وذلك هبدف تقدمي الدعم 

  خفض الفاقد واملهدر من األغذية؛
ـ  اجلاريةيف املبادرات الدولية  مواصلة املشاركة  (ج)    ات، من أجل حتسـني قياس

در من الغذاء، مبا يف ذلك املبادرات اليت هتدف إىل حتديد حجم املنافع االجتماعية الفاقد وامله
  واالقتصادية والبيئية؛

تعزيز اجلهود، مثل تلك اليت يبذهلا املركز الدويل للتكنولوجيا البيئيـة، مـن     (د)  
ستدامة إدارة النفايات يف منتديات من قبيل برنامج النظم الغذائية امل عنأجل نشر املعلومات 

، مبا يف ذلك للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة التابع إلطار العمل العشري
متكن من إعادة اسـتخدام  متنع فقدان الغذاء واملعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات املتاحة اليت 
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مم املتحـدة  كموارد اقتصادية منتجة، وحبث فرص التعاون مع منظمة األاملهدر من األغذية 
مواد وسـيطة  واملهدر من األغذية كللتنمية الصناعية لتوسيع نطاق استخدام منتجات الفاقد 

  لتوليد الغاز احليوي وإنتاج السماد العضوي؛
مواصلة إذكاء الوعي باألبعاد البيئية ملشكلة اهلدر الغذائي واحللول املمكنـة    (هـ)  

تشجيع إعادة استخدام الغـذاء،  و وخفضه ءمن أجل منع هدر الغذااجليدة املمارسات وهلا 
 مراكز اخلـربات علـى الصـعد   عن حتديد  فضالً للمهدر من الغذاءواإلدارة السليمة بيئياً 

املكاتب اإلقليميـة لربنـامج األمـم     من خالل إشراكاإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك 
  لدعم هذه األهداف؛املتحدة للبيئة 

لتقدم احملرز يف دورهتا التالية عن اعية األمم املتحدة للبيئة رير إىل مجاتقدمي تق  (و)  
  يف تنفيذ األحكام ذات الصلة من هذا القرار.

  احمليطات والبحار  - 2/10  
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  

بأن البيئة البحرية، مبا فيها احمليطات والبحار واملناطق السـاحلية املتامخـة،    إذ تسلم  
هامـة   ، وهي مكون أساسي لنظام دعم احلياة العاملي وثروة توفر فرصاًمتكامالً تشكل كالً

 ،لتحقيق التنمية املستدامة

إزاء األخطار اليت هتدد صحة حميطاتنا ومناطقنا السـاحلية   وإذ يساورها شديد القلق  
ملي وأراضينا الرطبة وجزرنا، على النحو الوارد يف مجلة وثائق منها التقيـيم البحـري العـا   

املتكامل األول (التقييم العاملي األول للمحيطات) التابع للعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالـة  
االقتصـادية،   -البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية 

الدراسـة  ، والتقرير عـن  70/235يف قرارها  لألمم املتحدة اليت اعترفت هبا اجلمعية العامة
، وتقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدوليـة  )11(االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل

  ،، وإزاء احتمال تفاقم هذه األخطار يف املستقبل املنظور)12(املعنية بتغري املناخ

__________ 
تقييم منتصف املدة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الدراسة االستشرافية الرابعة للتنوع البيولوجي يف العامل:   )11(  

، مونتريـال،  2020-2011وع البيولـوجي للفتـرة   للتقدم احملرز صوب تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتن
2014. 

مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلـامس  اآلثار والتكيف والقابلية للتأثر. : 2014املناخ  تغري  )12(  
 ، نيويورك، مطبعة جامعة كامربدج.هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخالصادر عن ا
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 2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1 ية العامةقرار اجلمعأن إىل  وإذ تشري أيضاً  
يدعو إىل حفظ احمليطات ومواردها واستخدامها املستدام من خالل تنفيذ القانون الدويل وفق 
ما هو وارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت توفر اإلطار القانوين حلفظ احمليطـات  

ي املستقبل الـذ ’’من وثيقة  158تشري إليه الفقرة  ومواردها واستخدامها املستدام، وفق ما
  ،‘‘نصبو إليه
ـ خلاجلمعية العامة  اعتمادإىل  وإذ تشري أيضاً   ، 2030ة املسـتدامة لعـام   طة التنمي

من أهداف التنمية املستدامة يف تلك اخلطة، وما يتضمنه من  14ترحب بإدراج اهلدف  وإذ
االلتزام حبفظ احمليطات واستخدامها املستدام، مع االعتراف يف نفس الوقت بالصلة القائمـة  

 ني صحة احمليطات وإنتاجيتها وسائر أهداف التنمية املستدامة،ب

 كـانون األول/  22املـؤرخ   70/226إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك  
 من أهداف التنميـة  14مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف ’’واملعنون  2015ديسمرب 

املستدامة: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيـق  
وترحب على وجه اخلصوص بالقرار الوارد فيه بعقـد املـؤمتر الرفيـع     ،‘‘التنمية املستدامة

 ،2017يف فيجي يف حزيران/يونيه املستوى 

اإلقليميـة واملنظمـات   اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط العمـل  مبسامهة  وإذ تقر  
مـن أهـداف    14يف حتقيق اهلدف  ، وفقاً للقانون الدويل،اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك

عن املتابعـة   ذات الصلة به على الصعيد اإلقليمي، فضالً األخرى التنمية املستدامة واألهداف
تعني وضعها من واالستعراض اإلقليميني، مبا يف ذلك من خالل آليات الرصد واإلبالغ اليت ي

 ،2030أجل تنفيذ خطة عام 

باملسامهة اهلامة اليت يقدمها العديد من االتفاقات البيئيـة املتعـددة    وإذ تسلم أيضاً  
 ،األطراف يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة واملسامهة يف عمليات املتابعة واالستعراض

إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة املعنونـة    وإذ تشري   
 11شـي رقـم   تآي هدفأكدت من جديد االلتزام الوارد يف ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’

للتنوع البيولوجي املتعلقة بتدابري احلفظ املتخذة حسب املناطق، مبا يف ذلك املناطق البحريـة  
إىل أفضل املعلومات العلميـة املتاحـة،    القانون الوطين والدويل واستناداً مع احملمية، اتساقاً

، وإىل أن )13(باعتبار ذلك أداة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته بطريقة مسـتدامة 

__________ 
 .177، املرفق، الفقرة 66/288اجلمعية العامة قرار   )13(  
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يف املائة مـن   10من أهداف التنمية املستدامة تستدعي حفظ ما ال يقل عن  5-14الغاية 
  ،2020ة حبلول عام املناطق الساحلية والبحري

 2020-2011إىل اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتـرة   أيضاً وإذ تشري  
وأهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي املنبثقة عنها، وإذ تالحظ مع القلق التقييم الـوارد  

علـى   بأنه يدللتنوع البيولوجي يف العامل الذي يف الرابعةلدراسة االستشرافية ا عنيف التقرير 
أهـداف  من اجلزء األكرب مـن  كونات املرغم مما حتقق من تقدم ملحوظ حنو حتقيق بعض ال

لتحقيـق  يف معظم احلـاالت  أن وترية التقدم لن تكفي إال آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 ،ما مل ُتتخذ إجراءات إضافية 2020حبلول عام  الغايات

فيه البلـدان   حيث الذي املتعلق باحمليطات، 27/6ارة داإلمقرر جملس  إىل وإذ تشري كذلك
على اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ االلتزامات القائمة ذات الصلة، وكـذلك االلتزامـات   
املقطوعة خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، حبماية واسـتعادة صـحة احمليطـات    

تنـوع  الا على الصـمود، واحلفـاظ علـى    والنظم اإليكولوجية البحرية وإنتاجيتها وقدرهت
البيولوجي، والتطبيق الفعال لنهج قائم على النظام اإليكولوجي، واتباع النهج التحـوطي يف  

هبدف حتقيق مجيع األبعـاد   للقانون الدويل إدارة األنشطة اليت تؤثر على البيئة البحرية، وفقاً
 الثالثة للتنمية املستدامة،

مبسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف معاجلة املسائل واألنشطة املسـتجدة   وإذ تقر  
مسائل مـن قبيـل القمامـة     ويف زيادة املعارف بشأناليت تزيد الضغط على البيئة البحرية، 

الكربـون البحريـة    وخزانـات  بالوعاتو ونقص األكسجني البحرية وحتمض احمليطات،
 ،والساحلية

ابري اإلدارة على أساس املنـاطق حلفـظ التنـوع البيولـوجي     مبسامهة تد وإذ تسلم  
واستخدام مكوناته بطريقة مستدامة مبوجب الصكوك الدولية األخرى، مثل املناطق البحريـة  
الشديدة احلساسية اليت أنشأهتا املنظمة البحرية الدولية، والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشـة  

العمل الذي مت بشأن املناطق البحريـة  ولألمم املتحدة، اليت حددهتا منظمة األغذية والزراعة 
التدابري األخرى لإلدارة على أساس و احملمية مبوجب اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية،

من  14املناطق اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك، من أجل حتقيق اهلدف 
يف املائة على األقـل مـن املنـاطق     10حلفظ  2020أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

الساحلية والبحرية مبا يتسق مع القوانني الوطنية والدولية واستناداً إىل أفضل املعلومات العلمية 
 ، وإذ تنوه باألعمال العلمية والتقنية ذات الصلة بشأن املناطق البحرية املهمة إيكولوجيـاً املتاحة

 ،واملبادرات األخرى على الصعيد العاملي ية التنوع البيولوجييف إطار اتفاق أو بيولوجياً
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الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة    باتفاق باريس وإذ ترحب  
اإلطارية بشأن تغري املناخ باعتباره خطوة حامسة صوب التخفيف من اآلثار املترتبة على تغري 

العواقب السلبية  وخفضفاع مستوى سطح البحر، املناخ من احترار احمليطات وحتمضها وارت
على النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية وسكان السواحل يف مجيع أحناء العـامل، مبـا يف   

 والدول األخرى القابلة للتأثر، ذلك العواقب على الدول اجلزرية الصغرية النامية

 2015حزيران/يونيـه   19املـؤرخ   69/292إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري  
يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ  املتعلق بوضع صك دويل ملزم قانوناً

التنوع البيولوجي البحري واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خـارج حـدود الواليـة    
  ،الوطنية

املسامهة اليت ميكن أن يقدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة، بناء  ارهاوإذ تضع يف اعتب  
مبا يف ذلك املساعدة يف  ،على طلب الدول املعنية للمساعدة على محاية وحفظ البيئة البحرية

 حتقيق أهدافها يف إطار القانون الدويل ذي الصلة،

تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني املنظمـات   بالتحديات اليت ينطوي عليها وإذ تسلم  
، وتربز قيمة التعاون والتنسيق من جانب برنامج األمم واحملافل الدولية املعنية باملسائل البحرية

املتحدة للبيئة مع هذه املنظمات واملنتديات من أجل املسامهة يف اإلجناز املتسق خلطة التنميـة  
  ،2030املستدامة لعام 

الثالثة ذات األولوية للعمل (املغذيات والقمامة البحريـة   فئات املصادر إىل تشري وإذ  
بشأن تعزيز تنفيذ برنامج العمـل العـاملي    2012واملياه العادمة) يف إطار إعالن مانيال لعام 
 حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية،

، اليت 2020-2017 إىل التوجيهات االستراتيجية للبحار اإلقليمية للفترة وإذ تشري  
 ،اعتمدت خالل االجتماع العاملي السابع عشر التفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية

تنفيذ خطـة  لإىل املدير التنفيذي أن يدرج اجلوانب املتعلقة باحمليطات  تطلب  - 1  
وأهـداف   2020-2011اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولـوجي للفتـرة   و 2030عام 

بالتعـاون  أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة املتصـلة،  يف  التنوع البيولوجيآيتشي املتعلقة ب
والتنسيق مع املنتديات العاملية واإلقليمية ذات الصلة واالتفاقات واملنظمات، مبا يتسـق مـع   

 ؛التاليةإىل مجعية البيئة يف دورهتا  عن هذا العمل وأن يقدم تقريراًالقانون الدويل، 

بـني مجيـع    بشأن املسـائل البحريـة   التعاون والتنسيق تمراراسإىل تدعو   - 2  
منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية  مبا يف ذلكذات الصلة،  العاملية واإلقليميةاملنظمات 
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الدولية واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار واللجنة الدولية 
من أهـداف   14وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، من أجل تنفيذ اهلدف لشؤون صيد احليتان، 

 ؛التنمية املستدامة وغاياته املترابطة بطريقة متسقة

املدير التنفيذي إىل تقدمي املسامهات الالزمة ملؤمتر األمم املتحدة لدعم  تدعو  - 3  
املـوارد البحريـة   من أهداف التنمية املستدامة: حفظ احمليطات والبحار و 14تنفيذ اهلدف 

   ؛حسب االقتضاء 2017واستخدامها على حنو مستدام، املقرر تنظيمه يف حزيران/يونيه 

مياه إىل االتفاقية الدولية ملراقبة وتصريف تنضم بعد  الدول األعضاء اليت مل تدعو  - 4  
 إىل النظر يف االنضمام إىل هذه االتفاقية لتعزيز بدء نفاذها بسرعة؛ صابورة السفن ورواسبها

، الدول األعضاء واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية، بالتعـاون  تدعو  - 5  
األخرى ذات الصلة، مثل املنظمات اإلقليميـة إلدارة   واملنتديات مع املنظمات عند االقتضاء،

فيذ خمتلف األهـداف اإلمنائيـة املتعلقـة باحمليطـات     مصائد األمساك، إىل العمل من أجل تن
 2020-2011والغايات املرتبطة هبا واخلطة االستراتيجية للتنـوع البيولـوجي للفتـرة    

   ؛وأهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واإلبالغ عنها

من أن يسرع وترية عمله، مبا يف ذلك إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة  تطلب  - 6  
ساعدة البلدان واملناطق على تطبيق هنـج الـنظم   مب فيما يتعلقخالل برناجمه للبحار اإلقليمية 

اإليكولوجية يف إدارة البيئة البحرية والساحلية، مبا يف ذلك عن طريق تيسري التعـاون بـني   
   ؛القطاعات يف جمال اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية والتخطيط املكاين البحري

أن يقدم، بناًء على طلب الدول إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة  ب أيضاًتطل  - 7  
املشورة التقنية بشأن تعيني املناطق البحرية احملمية وإنشائها وإدارهتا الفعالة وبشـأن  األعضاء، 

تطبيق تدابري اإلدارة املكانية األخرى بالتعاون مع املنتديات واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة   
االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف، واهليئـات     ، حسب االقتضاء،، مبا يف ذلكاملختصة

 ؛اإلقليمية ملصائد األمساك

ضمن اهليئـات اإلقليميـة،    الدول األعضاء، فرادى وجمتمعة، وأيضاً تشجع  - 8  
واختاذ تدابري حفظ فعالـة أخـرى حسـب     فعاليةعلى تعيني مناطق حبرية حممية وإدارهتا ب

إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحـة،   مبا يتسق مع القانون الوطين والدويل واستناداًاملناطق، 
بغية حتقيق الغايات العاملية ذات الصلة، وال سيما يف املناطق اليت تشمل فيها تـدابري احلفـظ   

يف املائة من املناطق الساحلية والبحرية، أو عندما ال تـتم   10أقل بكثري من  حىت اآلن نسبةً
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دارة املناطق احملمية إدارة فعالة ومنصفة، أو عندما يكون الترابط بينها أو متثيلها اإليكولوجي إ
 غري كافيني؛

على االستمرار يف املشـاركة يف   برنامج األمم املتحدة للبيئة كذلك تشجع  - 9  
 وضع صك دويل ملزم قانوناًبشأن  69/292العملية اليت أطلقتها اجلمعية العامة يف قراراها 

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري     
   ؛واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

يـة للفتـرة   التوجيهات االستراتيجية للبحار اإلقليم إىل الوثيقة بشأن تشري  - 10  
وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يبلغ مؤمترات األطـراف واالجتماعـات    ،2017-2020

احلكومية الدولية أو هيئات اإلدارة األخرى التفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليميـة ذات  
 ؛الصلة بالتوجيهات االستراتيجية

إىل املدير التنفيذي، من خالل برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنـامج   تطلب  - 11  
البحار اإلقليمية، تعزيز التعاون والتنسيق واالتصاالت وتبادل أفضل املمارسات واملعلومـات  

مـع   بني اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية القائمة يف خمتلف املناطق اجلغرافية، متشـياً 
اليت وضعها برنامج األمم  2020-2017ية للبحار اإلقليمية للفترة التوجيهات االستراتيج

 ؛املتحدة للبيئة

اتفاقيات وخطط اليت مل تصبح أطرافاً و/أو أعضاًء يف الدول األعضاء  تدعو  - 12  
برنامج األمم املتحدة للبيئة، مـن خـالل    تشجعو إىل أن تفعل ذلك، عمل للبحار اإلقليمية
 ؛هذه الدول األعضاء يف ذلك الصدد مبادرات على دعمة، برناجمه للبحار اإلقليمي

اتفاقيات البحار اإلقليمية القائمة إىل النظـر يف  يف األطراف املتعاقدة  تشجع  - 13  
 وفقاً للقانون الدويل؛ تلك الصكوكلاإلقليمي  إمكانية توسيع النطاق

ومنظمة األغذيـة   الشراكة االستراتيجية بني برنامج األمم املتحدة للبيئة تقر  - 14  
، وتعرب عن دعمها هلا، ال سيما من أجل تنفيذ برنامج 2030والزراعة يف إطار خطة عام 

النظم الغذائية املستدامة التابع إلطار السنوات العشر للربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهالك    
 واإلنتاج املستدامة؛

إصـالح الـنظم   مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف أنشـطة    تدعم  - 15  
اإليكولوجية البحرية، وعلى وجه اخلصوص إدارة النظم اإليكولوجية وإصالحها يف املنـاطق  
الساحلية، واحللول الطبيعية للتكيف لتغري املناخ وإجياد فرص العمل وسبل العيش املسـتدامة  

 يف املناطق الساحلية، بسبل منها الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين؛
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برنامج األمم املتحدة للبيئة على تقدمي الدعم العلمي، بالتعاون مـع   تشجع  - 16  
م التغيريات البيئيـة املفاجئـة   املنظمات والربامج واملنتديات ذات الصلة، من أجل زيادة فه

املتسارعة أو غري القابلة لالنعكاس اليت حيتمل أن تترتب عليها آثار كبرية علـى الصـعيد    أو
ومن األمثلة على ذلك ذوبان التربة الصـقيعية يف   - املساعدة على جتنبها وبالتايل -العاملي 

 قاع البحر وذوبان اجلليد البحري واجلبال اجلليدية؛

إىل املدير التنفيذي تقييم فعالية االستراتيجية البحرية والساحلية لعـام   تطلب  - 17  
بتحـديث   التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وأن يقدم باالستناد إىل ذلك اقتراحاً 2011

  .االستراتيجية أو مراجعتها أو استبداهلا، لكي تنظر فيه مجعية البيئة يف دورهتا املقبلة

  البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة النفايات  - 2/11  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
إىل القلق املعرب عنه يف الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة      إذ تشري  

 ، من أن احمليطات والتنوع البيولوجي البحري“املستقبل الذي نصبو إليه”املستدامة، املعنونة 
سيما املـواد البالسـتيكية    وال ،يتأثران سلباً بالتلوث البحري، مبا يف ذلك القمامة البحرية

وامللوثات العضوية الثابتة والفلزات الثقيلة واملركَّبات النيتروجينية، الناشئة من العديـد مـن   
  ،املصادر البحرية والربية، وإىل االلتزام باحلد من هذه امللوثات

ىل إعالن مانيال لدعم تنفيذ برنامج العمل العـاملي حلمايـة البيئـة    إ أيضاً وإذ تشري  
البحرية من األنشطة الربية الذي سلط الضوء على أمهيـة اسـتراتيجية هونولولـو والتـزام     
هونولولو ملنع وإدارة احلطام البحري ودعا إىل إقامة الشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامـة  

 2012لك يف مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة لعـام     البحرية، اليت أُطلقت بعد ذ
  ،) واستضافها برنامج العمل العاملي20(ريو+

واجلسـيمات   ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتزيادة املعرفة بشأن مستويات  وإذ تالحظ  
يف البيئة البحرية ومصادرها، وآثارها السلبية، والتدابري املمكنـة  الدقيقة البالستيكية البحرية 

 النفايـات ’’ 2016للحد منها، كما مت تلخيصها يف مجلة مصـادر منـها دراسـة عـام     
الدقيقة: الـدروس والبحـوث علـى     واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي

 النفايـات بشـأن  ‘‘ التغري يف السياسات العامةالصعيد العاملي الرامية إىل حفز العمل وتوجيه 
مجعيـة البيئـة    وجهـت ، اليت الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي
  ،1/6  يف قرارها بإعدادها
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أن تقرير التقييم العاملي األول للمحيطـات يشـري إىل القضـية     كذلك وإذ تالحظ  
، اليت تكون باحلجم النانوي، وتعـرب  الدقيقة ستيكيةالناشئة املتعلقة بأصغر اجلسيمات البال

على دخول السالسـل الغذائيـة    البحرية الدقيقة عن القلق إزاء قدرة اجلسيمات البالستيكية
  ،البحرية واملخاطر احملتملة لذلك على البيئة والصحة البشرية

 حرية الدقيقـة الب واجلسيمات البالستيكيةالبالستيكية أن املواد  وإذ تالحظ مع القلق  
توجد يف مجيـع أقسـام البيئـة البحريـة؛ وأن     و قد تنتقل عرب نظم املياه العذبة مثل األهنار

وأن املواد البالستيكية يف البيئة البحرية تتحلل ببطء شديد للغايـة؛   مدخالهتا تتزايد بسرعة؛
ابتـة، وميكنـها   وأن املواد البالستيكية حتتوي على مواد كيميائية، مثل امللوثات العضوية الث

الكائنات احلية الضـارة؛   ويف انتشار نشرهاوميكن أن تسهم يف امتزاز هذه املواد وإطالقها، 
النظم اإليكولوجية وخدماهتا مبا يف ذلك وله آثار سلبية على احلياة البحرية كل ما سبق وأن 
  احمللية واالقتصادات،د األمساك، والنقل البحري والترفيه والسياحة، فضالً عن اجملتمعات ئمصا

، الـذي  2015أيلول/سـبتمرب   25املؤرخ  70/1قرار اجلمعية العامة وإذ تؤكد   
، وإذ تشـري إىل هـدف   2030اعتمدت اجلمعية العامة مبوجبه خطة التنمية املستدامة لعام 

منـع التلـوث   ’’، إىل 2025، حبلول عـام  ترمي اليت فيه 1الغاية و 14التنمية املستدامة 
سيما من األنشطة الربية، مبـا يف ذلـك    البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، وال

هداف أل، وإذ تسلم بأمهية الغايات األخرى ذات الصلة ‘‘احلطام البحري، وتلوث املغذيات
  ،من أجل التنفيذ الفعال البيولوجي، ، وكذلك غايات آيتشي املتعلقة بالتنوعالتنمية املستدامة

 23املـؤرخ   70/235 هاأن اجلمعية العامة أعربت عن قلقها يف قرار وإذ تالحظ  
، بشأن احمليطات وقانون البحار، إزاء اآلثار السـلبية املترتبـة   2015كانون األول/ديسمرب 

وحثت الـدول علـى اختـاذ    البحرية الدقيقة، واجلسيمات البالستيكية  ةريالبح النفاياتعلى 
  ،إجراءات
بأمهية التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقيـات والصـكوك   وإذ تسلم   

، مبا يف ذلك ممكن الدولية املتصلة مبنع التلوث البحري من النفايات والتقليل منه إىل أدىن حد
واملـواد الكيميائيـة    الدقيقـة  واجلسيمات البالستيكية البحريةالبحرية النفايات البالستيكية 

والبيئة، مثل االتفاقية الدولية ملنـع التلـوث    اإلنساناملرتبطة هبا وآثارها السلبية على صحة 
تخلص منها عـرب  الناجم عن السفن، واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة وال

  احلدود، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
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 املـواد البالسـتيكية واجلسـيمات البالسـتيكية     نفايات بأن وجود تسلم  - 1  
وخطرية تثري شـواغل عامليـة وحتتـاج إىل     متفاقمةيف البيئة البحرية ميثل قضية  )14(الدقيقة

بـأن مسـتويات   يف االعتبار هنج دورة املنتج ومع اإلقرار  مع األخذ استجابة عاملية عاجلة،
، واملـوارد  الدقيقـة  واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتومصادر 
تـدابري   اختـاذ ، وأنه يـتعني  من منطقة ألخرى، ميكن أن ختتلف للتصدي للمشكلة املتاحة

  واإلقليمية؛لية والوطنية احمل لألوضاعوفقاً  ،حسب االقتضاءوتكييفها، 
واجلسـيمات   ةالبحري ةالبالستيكي نفاياتال’’، املعنون 1/6إىل قرارها  تشري  - 2  

، وحتث مجيع الدول اليت مل تنفذ مجيـع توصـياته وقراراتـه    ‘‘الدقيقة البالستيكية البحرية
التدابري الوطنية والتعاون اإلقليمي والـدويل   خالل منمبا يف ذلك بالكامل على القيام بذلك، 

  ؛وعرب القطاعات
، مبا فيها منظمة ذات الصلةبأنشطة هيئات ومنظمات األمم املتحدة  ترحب  - 3  

برنـامج   اليت تعمل بالتنسيق مـع  األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمة البحرية الدولية
ألنشطة الربية، وفريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من ا

العلمية حلماية البيئة البحرية والشراكة العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية؛ هبـدف منـع   
واحلد منها؛ وتشجع املسامهة الفعالة جلميع  الدقيقة البحرية واجلسيمات البالستيكية النفايات

بني برنامج األمم املتحدة وتقاسم املعلومات ر بأمهية التعاون أصحاب املصلحة يف عملها؛ وتق
التعاون يف إطار الشـراكة  كذلك للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية؛ و
  العاملية ملعاجلة مشكلة القمامة البحرية، بشأن هذه املسألة؛

وجب اتفاقية محاية البيئة خبطط العمل اإلقليمية بشأن القمامة البحرية مب تقر  - 4  
البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط، واتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق 

، واتفاقية محاية وتنمية البيئـة  احمليط األطلسي، واتفاقية محاية البيئة البحرية ملنطقة حبر البلطيق
املتعلقة حبمايـة وإدارة وتنميـة البيئـة     خطة العملو الكربى نطقة البحر الكارييبالبحرية مل

وترحب مبواصلة وضع مثل هذه اخلطط البحرية والساحلية ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ، 
وبرنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ واتفاقيـة الكويـت   فيما خيص البحر األسود، 

ترحب خبطة عمل جمموعـة السـبعة   اإلقليمية للتعاون يف محاية البيئة البحرية من التلوث؛ و

__________ 
 ة.م، مبا يف ذلك اجلسيمات النانويلم 5ن اليت يقل قطرها ع البحرية الدقيقة اجلسيمات البالستيكية  )14(  
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وحتث احلكومات واملناطق األخرى على التعاون مـن أجـل    ؛)15(ملكافحة القمامة البحرية
  وضع خطط عمل مثل هذه، حسب االقتضاء؛

اتفاقية التنوع البيولوجي، واللجنة الدولية لشؤون  حتت رعايةبالعمل  ترحب  - 5  
صيد احليتان، واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، فيما يتعلق بآثار احلطام البحري 

اتفاقية محاية املوارد الطبيعية والبيئة يف منطقـة  وحتت رعاية على التنوع البيولوجي البحري 
بالتلوث الناجم عن السفن ومن املصادر الربية وتـدعو إىل   جنوب احمليط اهلادئ، فيما يتعلق

تنسيق هذا العمل مع األعمال األخرى ذات الصلة يف إطار الشراكة العاملية ملعاجلة مشـكلة  
  البحرية؛ النفايات
بشـأن   املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة )16(بتقرير كذلك ترحب  - 6  

واجلسـيمات البالسـتيكية    ةالبحري ةالبالستيكي بالنفايات تعلق، امل1/6تنفيذ قرار اجلمعية 
إن تقييمهـا وتنفيـذها   على ، وحتيط علماً بتوصيات املدير التنفيذي، وحتث الدقيقة البحرية
حسب االقتضاء وحسبما يكون مناسباً، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التدابري والتعاون  أمكن

قليمية والدولية، وحتديد أولويات املصـادر واآلثـار   وخطط العمل على الصعد الوطنية واإل
اهلامة والتدابري الفعالة من حيث التكلفة، والتعاون مع الصناعة واجملتمع املـدين وأصـحاب   

 الدقيقـة  واجلسيمات البالستيكية ةالبالستيكي النفاياتاملصلحة اآلخرين للحد من مدخالت 
  ومن مستوياهتا وأثرها يف احمليطات؛

مفتـاح  تكون النفايات واإلدارة السليمة بيئياً هلا مهـا   أن منع د علىتشد  - 7  
 ةالبالسـتيكي  النفايـات لنجاح على املدى الطويل يف مكافحة التلوث البحري، مبا يف ذلك ا

وضع وتنفيـذ  الدول األعضاء إىل ، وتدعو الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري
وتؤكد يف ، مبا يتسق مع تسلسل إدارة النفاياتالسياسات واألطر التنظيمية والتدابري الالزمة 

 وعلى ضرورة أن تنظر الدول األعضاء يف تقـدمي  على أمهية توفري بناء القدراتهذا السياق 
الصغرية الناميـة،  للبلدان النامية والبلدان األقل منواً، خصوصاً الدول اجلزرية  املساعدة املالية

  ؛من أجل حتقيق هذه األهداف
برنـامج  اليت ينظمها الدورة الدراسية اإللكترونية املفتوحة احلاشدة ب رحبت  - 8  

األمـم   الذي تنظمـه  اليوم العاملي للمحيطاتو األمم املتحدة للبيئة بشأن القمامة البحرية؛

__________ 
يرلنـدا الشـمالية والواليـات    إكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  )15(  

 األمريكية.املتحدة 

  )16(  UNEP/EA.2/5. 
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العملية التشاورية غري و ؛‘‘كوكب سليم سليمة،حميطات ’’حتت شعار  2016املتحدة لعام 
بشأن احمليطات وقانون البحار، اليت سوف تركـز  يف األمم املتحدة الرمسية املفتوحة العضوية 

الدقيقـة،   واملواد البالستيكية واجلسميات البالستيكية، ةالبحري النفاياتعلى  2016يف عام 
  ؛)17(ي أعد لالجتماعذيف هذا الصدد تقرير األمني العام ال وتالحظ
السطحي واألهنار ومصبات الصـرف الصـحي تعتـرب     اجلريانبأن  تسلم  - 9  

مسارات مهمة لنقل القمامة من الرب إىل البحر؛ وتسلم أيضاً باحلاجة إىل اختاذ تدابري ملكافحة 
رمي القمامة يف جماري املياه العذبة، مبا يف ذلك تدابري للتكيف مـع العواصـف الشـديدة    

غريها من آثار تغري املناخ ذات الصلة؛ وتشجع التعاون الدويل يف جمال اجملاري ووالفيضانات 
  املائية العابرة للحدود يف هذا الصدد، حيثما يكون مناسباً؛  

 وإذكـاء الـوعي   بأن التعليم وبناء القدرات ونقـل املعـارف   أيضاً تسلم  - 10  
واجلسيمات البالسـتيكية   ةالبحري ةالبالستيكي للنفاياتيتعلق باملصادر، واآلثار السلبية  فيما

نظم اإلدارة السـليمة بيئيـاً للنفايـات    كذلك وتدابري احلد منها ومنعها، و الدقيقة البحرية
  وإجراءات التنظيف، مسائل ذات أمهية بالغة؛  

يف حـدود املـوارد    الدول األعضـاء، مساعدة  إىل املدير التنفيذي تطلب  - 11  
الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلـدان   مع التركيز علىالبلدان النامية سيما  وال ،املتاحة

تـدعو  ومنواً، بناء على طلبها، يف وضع وتنفيذ التدابري وخطط العمل الوطنية أو اإلقليميـة؛  
وتسـلم بـأن    ؛اليت جتد نفسها يف وضع ميكنها من ذلك إىل تأييد هذه اإلجراءات اجلهات

يف املناطق اليت تعد أكرب مصادر للقمامة البحرية ذات أمهية خاصة للحد مـن  التدابري املستهدفة 
  على الصعيد العاملي؛ الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفايات
باحلاجة إىل حتديد املسارات والنقاط الساخنة لنقل وتوزيع القمامـة  تسلم   - 12  
تنظيف هذه النقاط الساخنة حيثمـا كـان    من أجلالتعاون اإلقليمي والدويل  وإىلالبحرية، 

إلزالة والتخلص مـن النفايـات البحريـة    ل سليمة بيئياً ذلك مناسباً، وتطوير نظم وأساليب
بشكل سليم؛ وتشدد على أن اإلزالة مسألة عاجلة يف املناطق اليت تشكل فيها هتديداً مباشراً 

حرية والساحلية احلساسة أو سبل العيش املعتمدة على املوارد البحريـة  للنظم اإليكولوجية الب
أو اجملتمعات احمللية؛ وتسلم بأن إجراءات اإلزالة ينبغي أن تكون قائمة على املخاطر وفعالـة  
من حيث التكلفة قدر اإلمكان، وتتبع أفضل التقنيات املتاحة واملمارسـات البيئيـة ومبـدأ    

 امللوِّث يدفع؛

__________ 
  )17(  A/71/74. 
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احلكومات على مجيع املستويات على مواصلة إقامة الشراكات مـع   جعتش  - 13  
قطاع الصناعة واجملتمع املدين وبني القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك ما يتعلـق بالبـدائل   
املراعية للبيئة ملواد التعبئة البالستيكية ورد مبالغ التأمني للعبوات اليت يعاد استخدامها، لزيادة 

وآثارها  الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي لنفاياتاالوعي مبصادر 
السلبية والتدابري املمكنة للحد منها، وتعزيز تغيري السلوكيات الفردية واملؤسسـية والتعـاون   

وتدعو يف هذا الصدد إىل مبادرات لتنميـة   ة،البحري ةالبالستيكي النفاياتعلى منع وتنظيف 
التـابع إلطـار العمـل    تدامة، مبا يف ذلك من خالل برنامج السياحة املستدامة السياحة املس

  العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛
بالعمل املنفذ من جانب منظمة األغذية والزراعـة لألمـم املتحـدة     تسلم  - 14  

رة لتخفيف آثار معـدات الصـيد   واهليئات اإلقليمية املعنية مبصايد األمساك ومنظمات اإلدا
املهجورة أو املفقودة أو اليت مت التخلص منها وإزالتها، وتشجع الدول األعضاء واحلكومات 
بكافة مستوياهتا على إدراج هذه التدابري يف خطط العمل الوطنيـة واإلقليميـة الراميـة إىل    

ت واملمارسات الفعالة القمامة البحرية، حسب االقتضاء، مشرية إىل أن التكنولوجيا مكافحة
  من حيث التكلفة متاحة؛

على ضرورة تبادل املعارف واخلـربات بشـأن أفضـل التقنيـات      تشدد  - 15  
واملمارسات البيئية املتاحة للحد من القمامة النامجة عن صناعة صيد األمساك وتربية األحيـاء  
املائية وتنفيذ مشاريع جتريبية عند االقتضاء، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالربامج القائمـة علـى   

وعمليات االستعادة الطوعية، وخاصـة مـن خـالل املنـع     إيداع قيمة تأمني، واالتفاقات 
  ؛واخلفض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير

بدور املنظمة البحرية الدولية يف التخفيف من القمامة البحرية، وتشري  تسلم  - 16  
، وتوافق على احلاجـة  إىل املرفق اخلامس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن

لتخلص غري القانوين من القمامة بإلقائها يف البحر، مبا يف ذلك من خـالل إنشـاء   خلفض ا
لتكاليف ، والتحديد واالستعادة، حسب االقتضاء، ليف املوانئ فعالة مرافق استقبالواستخدام 

، والنظـر يف تقـدمي   رسوم امليناء والنفايات، مبا يف ذلك عرباملرتبطة بالتخلص من القمامة 
  هج ابتكارية؛حوافز أخرى وُن
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برنامج األمم املتحـدة للبيئـة   اليت أجراها  2016بنتائج الدراسة عام  تقر  - 17  
 ، فيما يتعلـق )18(الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتبشأن 

ـ  الدقيقة أهم املصادر العاملية والتدابري املمكنة لتجنب اجلسيمات البالستيكيةب دخل إىل اليت ت
البيئة البحرية وتسلم بأن احلكومات حباجة إىل مواصلة حتديد أهم املصادر والتدابري الوقائيـة  
اهلامة والفعالة من حيث التكلفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وتـدعو احلكومـات إىل   

والـدويل  ذه التدابري ذات األولوية على املستوى الوطين ومن خالل التعاون اإلقليمي القيام هب
مـن   التدرجيي التخلصوبالتعاون مع الصناعة، حسب االقتضاء، وتبادل خرباهتا، وحتث على 

ية املوجودة يف املنتجات، مبا يف ذلك كلمـا  ساساأل الدقيقة جلسيمات البالستيكيةا استخدام
أمكن منتجات مثل منتجات الرعاية الشخصية واملواد الكاشطة الصناعية ومنتجات الطباعة، 

  واالستعاضة عنها مبركبات عضوية أو معدنية غري خطرة؛  
على النظر يف اآلثار البيئية لدورة املنتجات وغريهم مصنعي املنتجات  تشجع  - 18  
، مبا يف ذلك اآلثـار  ميكن حتويلها ألمسدة عضويةوبوليمرات  كريات دقيقةتوي على اليت حت

، وإزالة أو خفـض  اليت قد تضر بإعادة تدوير النفايات البالستيكية يف املراحل األوىلاحملتملة 
استخدام اجلسيمات البالستيكية الدقيقة األساسية يف املنتجات، مبا يف ذلك حيثمـا أمكـن،   

بيل منتجات الرعاية الشخصية واملنظفات الصناعية ومنتجات الطباعة، والتأكد منتجات من ق
من أن أي منتجات بديلة هي منتجات سليمة بيئياً، والتعاون يف اإلدارة السليمة بيئياً هلـذه  

  النفايات البالستيكية؛
متسقة فيما يتعلـق حبجـم   على وضع تعاريف ومصطلحات  أيضاً تشجع  - 19  
ومعـايري وأسـاليب    الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةستيكيالبال النفايات

، الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةالبالستيكي النفاياتمتوافقة لرصد وتقييم 
قدر اإلمكان  فادةوكذلك وضع نظم للرصد فعالة من حيث التكلفة والتعاون بشأهنا، واالست

بديلـة وتكنولوجيـات    آليـة ارية ذات الصلة والنظر يف تكنولوجيات برامج الرصد اجل من
  لالستشعار عن بعد كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً؛

للحاجـة  أنه يف حني أن البحوث اليت أجريت بالفعل تقدم أدلة كافية  تؤكد  - 20  
 النفايـات زيد مـن البحـوث بشـأن    امل إلجراءن هناك حاجة إال أالختاذ إجراءات فورية 

، مبا يف ذلك املـواد الكيميائيـة   الدقيقة واجلسيمات البالستيكية البحرية ةالبحري ةلبالستيكيا
املرتبطة هبا، وخصوصاً بشأن اآلثار البيئية واالجتماعية، مبا يف ذلك على الصـحة البشـرية،   

__________ 
علـى الصـعيد   : الدروس والبحوث النفايات البالستيكية البحرية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة  )18(  

 .2016برنامج البيئة،  ،العاملي الرامية إىل حفز العمل وتوجيه التغري يف السياسات العامة
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، يف مجيـع  التشظي والتحلـل  معدالتاملسارات، والتدفقات، واملصري، مبا يف ذلك بشأن و
احمليطات السـاحلية  مياه املناطق البحرية وخاصة يف املسطحات املائية والرواسب من أقسام 

التأثريات على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واالقتصـاد؛ وحتـث   كذلك واملفتوحة و
احلكومات على مجيع املستويات، والدول األعضاء أن تدعم هذه البحـوث إذا كانـت يف   

  ؛وضع ميكنها من عمل ذلك
، بالتعاون الوثيق مع اهليئات واملنظمـات  أن جيري إىل املدير التنفيذي طلبت  - 21  

اإلقليميـة  والدوليـة  اإلدارة هـج  لفعاليـة اسـتراتيجيات ونُّ   اًاألخرى ذات الصلة، تقييم
واجلسيمات البالسـتيكية  البحرية اإلقليمية ذات الصلة ملكافحة النفايات البالستيكية  ودون
 اإلقليميـة ودون اإلقليميـة  والدولية  ، مع األخذ يف االعتبار األطر التنظيميةقةالدقي البحرية
الصلة وحتديد الثغرات احملتملة واخليارات املتاحة للتصدي هلا، مبا يف ذلك عـن طريـق    ذات

التعاون والتنسيق اإلقليميني، وأن يقدم التقييم إىل مجعية البيئة يف دورهتا القادمة، يف حـدود  
  املتاحة هلذا الغرض؛املوارد 

، بالتعاون مع الصـناعة وأصـحاب   إىل أن تنظم و/أو تشارك الدول تدعو  - 22  
التوعية ن، على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، يف محالت ياملصلحة اآلخر

، مبا يف ذلك يف املناطق السـاحلية  سليمة بيئياً ها بطريقةتنظيفو القمامة البحرية منعوالسنوية، 
  ؛اجملتمع املديناليت يقودها لتنظيف الشواطئ  األيام املخصصة وتعزيزواحمليطات، لدعم 

  اجلهات القادرة إىل توفري الدعم املايل وغريه ملتابعة تنفيذ هذا القرار؛ تدعو  - 23  
ئة يف دورهتا الثالثـة  إىل مجعية البي إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً طلبت  - 24  

  عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.

  اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية  - 2/12  
 مجعية األمم املتحدة للبيئة،إن   

كـانون   20املؤرخ  65/150 هاقراريف حثت  قد اجلمعية العامةأن إىل  إذ تشري  
محاية الشعاب املرجانية من أجل سبل العـيش والتنميـة   ’’املعنون ، و2010األول/ديسمرب 

الدول، يف إطار والياهتا الوطنية، واملنظمات الدولية املختصة، يف إطـار املهـام    ‘‘املستدامة
املنوطة هبا، على أن تقوم، يف ضوء ما يتوجب إجنازه من عمل، باختاذ مجيع اخلطوات العملية 

ملستويات كافة حلماية الشعاب املرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية من أجـل  على ا
سبل العيش والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات فورية متضافرة على الصعد العاملي 
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واإلقليمي واحمللي للتصدي لتحديات تغري املناخ، بسبل تشمل تدابري التخفيف مـن حدتـه   
عاجلة ما ينجم عنه وعن حتمض احمليطات من آثار سلبية تضـر بالشـعاب   والتكيف معه، وم

  ،املرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية
إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة املعنونـة     وإذ تشري أيضاً  

بأن الشعاب املرجانية تعود بفوائد  ونسلم أيضاً’’، اليت ورد فيها ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرية، وخباصة بالنسبة للدول اجلزريـة وغريهـا مـن الـدول     
الساحلية، وبأن الشعاب املرجانية وغابات املنغروف تتأثر بشدة بعوامل من بينها آثار تغـري  

 جمـال صـيد األمسـاك    املناخ وحتمض احمليطات واإلفراط يف الصيد واملمارسات الضارة يف
التعاون الدويل من أجل احلفاظ على الشعاب املرجانية والنظم البيئيـة   حنن نؤيدوالتلوث، و

لغابات املنغروف واالستفادة منها يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتيسري التعاون 
  ،)19(‘‘التقين وتبادل املعلومات طوعاً

مل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، املعتمدة يف رومـا يف  خطة ع وإذ تضع يف اعتبارها  
عن مبادئ روما اخلمسة من أجل أمن غذائي عاملي مستدام، احملـددة يف   ، فضال1996ًعام 

 ،2009اإلعالن املنبثق عن مؤمتر القمة العاملي املعين باألمن الغذائي لعام 

 التنوع البيولوجي، وهـو املتعلق ب 10هدف آيتشي رقم  أيضاًوإذ تضع يف اعتبارها   
التقليل من الضغوط البشرية املتعددة على الشعاب املرجانية وغريها من النظم اإليكولوجيـة  
اهلشة املتضررة من تغري املناخ أو حتمض احمليطات إىل أدىن حد ممكن، من أجل احملافظة علـى  

هلـة  دم الوفـاء مب وإذ يساورها قلق عميق لع سالمة هذه الشعاب والنظم وأدائها لوظائفها،
 ،2015  عام

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة لعـام     وإذ تضع يف اعتبارها  
منه الفقـرة  سيما  ، وال‘‘2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ’’املعنونة  2015

وارتفاع مستوى سـطح  ارتفاع درجات احلرارة العاملية تعترف جبملة أمور منها أن اليت  14
املناطق الساحلية والبلـدان  البحر وحتمض احمليطات وغري ذلك من آثار تغري املناخ اليت تضر ب

مـع  والدول اجلزرية الصغرية النامية،  العديد من أقل البلدان منواً هاالساحلية املنخفضة، مبا في
 من أهداف التنمية املستدامة، 14مراعاة اهلدف 

اتفاقية األمم املتحـدة   ؤكد جمدداًي 65/150قرار اجلمعية العامة إىل أن  تشريوإذ   
اليت توفر اإلطار القانوين العام لألنشطة املضطلع هبا يف احمليطات،  1982لقانون البحار لعام 

__________ 
 .2012متوز/يوليه  27املؤرخ  66/288اجلمعية العامة النص املتفق عليه يف قرار   )19(  
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ـ مترابطة ترابطاً ات وإذ تشدد على طابعها اجلوهري، وإذ تعي أن مشاكل حيز احمليط  اً،وثيق
 ،بد من النظر فيها ككل باتباع هنج متكامل متعدد التخصصات والقطاعات وال

بإعالن مانادو املتعلق باحمليطات الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين باحمليطـات   تقروإذ   
ي لعام رتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلا، وبوالية جاك2009أيار/مايو  14يف 

 ،ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 12/23، وكذلك املقرر 1995

بربنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية، وبالدعوة  وإذ تعترف  
املتواصلة إىل اختاذ إجراء اليت وجهتها املبادرة الدولية للشعاب املرجانية وإطار العمـل لعـام   

 الكياناتعن  للنهوض بقضايا احمليطات، فضالً مفيداً نبثق عنها، اللذين يوفران أساساًامل 2013
 ،بإدارة احمليطات والتنوع البيولوجي البحري ذات الصلةاإلقليمية األخرى /أو الدولية و

إىل القرار الذي اختذته املبادرة الدولية للشـعاب املرجانيـة يف تشـرين     وإذ تشري  
إىل  بشأن تعزيز هنج متكامل إزاء حفظ الشعاب املرجانيـة اسـتناداً   2014األول/أكتوبر 

اجملتمعات احمللية، مع التأكيد على الترابط بني الرب والبحر، الذي يركز على ما تتعـرض لـه   
 بسبب األنشطة الربية، ضارةالشعاب املرجانية من آثار 

دو الذي اعتمد يف املؤمتر العاملي املعين بالشعاب املرجانيـة يف  اإىل بيان مان إذ تشريو  
، والذي اعترف بأمهية استمرار التعاون بني احلكومات وبرنامج األمم 2014أيار/مايو  16

ومية والقطاع اخلاص املتحدة للبيئة، وكذلك مع سائر املنظمات الدولية واملنظمات غري احلك
واجملتمعات احمللية، من أجل اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية، وبأن بإمكان البلدان إحـراز  

 ،تقدم يف هذا التعاون من خالل مجعية األمم املتحدة للبيئة

، وفق ما هو مبني يف قرار اجلمعيـة العامـة   بأن املاليني من سكان العامل وإذ تسلم  
يعتمدون على سالمة الشعاب املرجانية وما يتصل هبا من نظم إيكولوجيـة   ،)20(65/150

من أجل سبل العيش والتنمية املستدامة ألهنا مصدر رئيسي للغذاء والدخل وعنصـر يعـزز   
لعواصـف وموجـات   احلماية من ا البعدين اجلمايل والثقايف للمجتمعات احمللية ويوفر أيضاً

 ،الشواطئ وتعريةتسونامي 

بالتعاون واملبادرات اإلقليمية، مبا يف ذلك مبادرة املثلث املرجاين املتعلقة  وإذ ترحب  
التحـدي  مبادرة بالشعاب املرجانية ومصائد األمساك واألمن الغذائي، وحتدي ميكرونيزيا، و

الشرقية من احمليط اهلادئ، وشـراكة   االستوائيةالكارييب، ومشروع املناظر البحرية للمناطق 

__________ 
 .من الديباجة 10الفقرة   )20(  
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غرب احمليط اهلندي، وحتدي احملافظة على املوارد الطبيعية يف غرب أفريقيا، واملبادرة اإلقليمية 
للمحافظة على أشجار املنغروف والشعاب املرجانية واستغالهلا على حنو رشـيد يف منطقـة   

 ،األمريكتني

االلتزامـات علـى الصـعد    أخذ عاون والتإقامة املبادرات واختاذ إىل  تدعو  - 1  
الوطين واإلقليمي والدويل من أجل احملافظة على الشعاب املرجانية وإدارهتا بطريقة مستدامة، 

لشعاب املرجانية للمياه الباردة وغابات املنغروف اليت تسـهم يف  النظم اإليكولوجية لمبا فيها 
 ؛حتقيق األمن الغذائي والتغذية من أجل سبل عيش الشعوب

وحتقيق النمو  على احلاجة إىل إتاحة الفرص االقتصادية املستدامة بيئياًتشدد   - 2  
مـن الشـعاب    املستدام الشامل من أجل حتسني سبل عيش املستفيدين يف اجملتمعات احمللية

  ؛املرجانية
أمهيـة الشـعاب   ب املتعلقـة بأن التعليم وبناء القدرات ونقل املعارف  تسلم  - 3  

يتصل هبا من نظم إيكولوجية، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية املرجانية يف املياه املرجانية وما 
الباردة وغابات املنغروف، والتهديدات اليت تتعرض هلا هذه النظم اإليكولوجيـة، والتـدابري   
املوصى هبا لكفالة محايتها واستخدامها بطريقة مستدامة، هي أمور بالغة األمهيـة، وتـدعو   

 رة على دعم اإلجراءات من هذا القبيل إىل القيام بذلك؛احلكومات القاد

احلكومات على مواصلة إقامة الشراكات مع قطاع الصناعة، مبـا يف   تشجع  - 4  
إقامـة  على ذلك مصائد األمساك ومؤسسات تربية األحياء املائية والسياحة، واجملتمع املدين، و

وعي بأمهيـة الشـعاب املرجانيـة    لالشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل إذكاء ا
يتصل هبا من نظم إيكولوجية، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية املرجانية يف املياه البـاردة   وما

التهديدات اليت تتعرض هلا هذه النظم اإليكولوجية، والتدابري املوصـى  بوغابات املنغروف، و
كومات على التعاون على محاية هبا لكفالة محايتها واستخدامها بطريقة مستدامة؛ وتشجع احل

هذه النظم اإليكولوجية وإدارهتا على حنو مستدام؛ وتدعو يف هذا الصدد إىل اختاذ املبادرات 
برنامج السياحة املستدامة التـابع إلطـار   لتطوير السياحة املستدامة، مبا يف ذلك من خالل 

 ؛العمل العشري للربامج املتعلقة باالستهالك واإلنتاج املستدامني

احلكومات على صياغة واعتماد وتنفيذ هنج متكاملة وقائمـة   تشجع أيضاً  - 5  
على النظم اإليكولوجية وشاملة لإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية والشـعاب املرجانيـة   

 هبا من نظم إيكولوجية؛ تصلللمياه الباردة وغابات املنغروف وما ي
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البلدان يف هذا السياق إىل اختاذ إجراءات ذات أولوية لتحقيق اهلدف  تدعو - 6  
شي للتنوع البيولوجي املتعلق بالشعاب املرجانية والـنظم اإليكولوجيـة   تمن أهداف آي 10
 ؛هبا تصلةامل

احلكومات على إيالء األولوية حلفظ الشعاب املرجانيـة وإدارهتـا   تشجع   - 7  
إنشاء مناطق حبرية حممية وإدارهتا إدارة فعالة، وكذلك مـن   املستدامة، مبا يف ذلك من خالل

مبا يتسق مع القانون الـوطين والـدويل   خالل النهج القطاعية واملكانية األخرى ذات الصلة، 
هبدف تعزيز القدرة على الصمود أمـام تغـري   واستناداً إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، 

 ت النظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية؛املناخ وتأمني استمرار توفري خدما

احلكومات واجلهات املاحنة إىل تقدمي الدعم التقين واملايل مـن أجـل    دعوت  - 8  
 يف البلدان النامية؛مبا يف ذلك حفظ الشعاب املرجانية وإدارهتا، 

بالدور احليوي الذي تؤديه املرأة يف حفظ الشـعاب املرجانيـة    وإذ تسلم  - 9  
مستدامة، وإذ تؤكد ضرورة املشاركة الكاملة للمـرأة علـى مجيـع     ريقةطواستخدامها ب

حبفظ الشعاب املرجانية واستخدامها بصـورة  املتعلقة السياسات وتنفيذ املستويات يف وضع 
 ؛مستدامة

، علـى  إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئـة أن يقـوم   تطلب  - 10  
انية وبالتعاون مع املنظمـات واملبـادرات الدوليـة    من خالل وحدة الشعاب املرج األخص

األخرى ذات الصلة، ويف إطار برنامج العمل واملوارد املتاحة، باملسامهة يف إذكاء الوعي من 
مهية أل إطار توقعات البيئة العامليةعن عمليات التقييم يف  خالل محالت التوعية العامة، فضالً
ـ وما يتصل هبا من نظم إيكولوجية، مبا يف ذلـك  اإلدارة املستدامة للشعاب املرجانية  نظم ال

 لشعاب املرجانية يف املياه الباردة؛اإليكولوجية ل

إىل املدير التنفيذي أن يقوم، يف حدود املوارد املتاحة وبالتعاون اً تطلب أيض - 11  
مع احلكومات واجلهات املعنية القادرة على ذلك، بتعزيز بناء القـدرات ونقـل املعـارف    

طوير أدوات التخطيط ذات الصلة من أجل جتنب اآلثار الضارة لتغري املنـاخ واألنشـطة   وت
لوجية، أو احلد من تلـك اآلثـار   هبا من نظم إيكو تصلالبشرية على الشعاب املرجانية وما ي

، فضالً عن املساعدة على تعزيز وإدامة قدرة الشعاب املرجانيـة والـنظم   التخفيف منها أو
 الصلة هبا على الصمود؛اإليكولوجية ذات 

خـالل وحـدة   ال سيما مـن   ،إىل املدير التنفيذي أن يقوم تطلب كذلك  - 12  
الشعاب املرجانية، وبالتعاون مع املنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصلة، مبساعدة 
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، مبا يف ذلك حكومات الدول اجلزرية الصغرية الناميـة  ، يف حدود املوارد املتاحةاحلكومات
وغريها من الدول الساحلية النامية، بناء على طلبها، علـى وضـع    وأقل البلدان منواً  

 إقليمية وخطط عمل يف هذا الصدد؛ووتنفيذ تدابري وطنية 

، وبالتعـاون  2018عام ، حبلول عُدإىل املدير التنفيذي أن ي كذلك تطلب  - 13  
 حتلـيالً واجلهات الشريكة املعنية،  مع املبادرة الدولية للشعاب املرجانية وغريها من املنظمات
مايـة الشـعاب املرجانيـة    املعنية حب لألدوات السياساتية وآليات احلوكمة العاملية واإلقليمية

 وإدارهتا املستدامة؛

مواصلة تطوير املؤشرات ذات الصـلة  دعم إىل املدير التنفيذي  تطلب أيضاً  - 14  
عاب املرجانية، وإعداد تقرير عاملي عـن حالـة   التقييمات اإلقليمية للشو ،بالشعاب املرجانية

واجتاهات الشعاب املرجانية من خالل الشبكة العاملية لرصد الشـعاب املرجانيـة التابعـة    
، بالتعاون مع املبادرات اإلقليمية القائمة، آخذاً يف اعتباره للمبادرة الدولية للشعاب املرجانية
 ؛التقييمات اإلقليمية والعاملية اجلارية

األمم املتحـدة   إىل مجعية إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً كذلكتطلب  - 15  
 عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. لبيئة يف دورهتا الثالثةل

اإلدارة املستدامة لرأس املال الطبيعي من أجل التنميـة املسـتدامة والقضـاء      - 2/13  
  الفقر  على

  للبيئة،إن مجعية األمم املتحدة   
حتويل ’’، 2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ  70/1إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري  

  ،اأهداف التنمية املستدامة وغاياهتو، ‘‘2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
الـذي   1/10والقرار  27/8رة من مقرر جملس اإلدا 2إىل الفقرة  وإذ تشري أيضاً  
الذي يسلم بأن الدول األعضاء يف األمم املتحدة وضعت ومجعية األمم املتحدة للبيئة،  اعتمدته

  خمتلف النهج والرؤى والنماذج واألدوات لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،
ألغـراض  وأنه ش، انقلزال قيد ايأس املال الطبيعي هو مفهوم معناه ال بأن ر وإذ تقر  
ختضـع للواليـة الوطنيـة    و خمتلفة أساسيةيم هلا ق ال الطبيعيامل أصول رأس فإن هذا القرار

  والسيادة الوطنية،
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سهم يف تنفيذ خطة ترأس املال الطبيعي سلأن اإلدارة املستدامة  وإذ تضع يف اعتبارها  
  ،2030املستدامة لعام التنمية 

ـ أمهية إدماج البيانات واملعلومات املتعلقـة   أيضاً وإذ تضع يف اعتبارها   رأس املـال  ب
الـوطين  على املسـتوى  يف عمليات التخطيط وصنع القرار والتحليل االقتصادي يف الطبيعي 

  إلدارة املستدامة واستخدام هذه املوارد،فيما خيص ا
املوارد اخلاصة باملال الطبيعي وآليات التقييم واحملاسبة  رأس حبقيقة أنوإذ حتيط علما   

الطبيعي ورصـد   ارأمساهللساعد البلدان على تقييم وتقدير القيمة الكاملة تالطبيعية ميكن أن 
  التدهور البيئي،

ـ لبالتحديات اليت تواجهها الدول األعضاء، يف جمال التقييم الدقيق  وإذ تقر   ا رأمساهل
 القوميـة  حتليالهتا االقتصادية، ومراعاته يف صنع القرار، واحلسـابات  واحتسابه يف الطبيعي

    ،وعمليات التخطيط اإلمنائي
باالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بشأن نظـام   ترحبوإذ   

احملاسبة البيئية واالقتصادية بوصفه معياراً إحصائياً والقرار الذي اختذتـه بتشـجيع تطبيـق    
  ،ابات النظم اإليكولوجية اخلاصة بالنظام ومواصلة حتسينهاحس

أن وجود املؤسسات اليت تتسم بالكفاءة وتشمل اجلميع، والسياسـات   وإذ تالحظ  
حملاسـبة البيئيـة   اوالقوانني املناسبة، وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك نظـام  

اإلدارة املستدامة لـرأس املـال    لرشيدة يفواالقتصادية، ميكن أن يسهم يف تعزيز احلوكمة ا
  ،الطبيعي

رأس املال الطبيعي على حنو يكفل محايـة  ل االستغالل املستدامإىل أن  وإذ تشري أيضاً  
 إضـافة قيمـة  التدهور البيئي ميكن أن يساعد البلدان علـى  من النظم اإليكولوجية ويقلل 

  ،2030يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  املسامهةبالتايل وألصوهلا البيئية 
بالنتائج املتعلقة مبناقشات رأس املال الطبيعي، مبـا يف ذلـك نتـائج     يط علماًحتوإذ   

إدارة ’’الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، الذي عقد حتت شعار 
املؤمتر الدويل و ؛‘‘ستدامة والقضاء على الفقررأس املال الطبيعي يف أفريقيا من أجل التنمية امل

منتـدى التنميـة   و رأس املال الطبيعي لالقتصاد األخضر يف أفريقيا؛لاملعين بالتقييم واحملاسبة 
ومؤمتر القمة من أجل االستدامة يف أفريقيا، الذي عقد يف غابوروين يف عام  األفريقي الثامن؛

ـ  يف منطقة  الطبيعيةللمحاسبة  وحلقة العمل اإلقليمية ؛2012  يتأوروبا ووسط آسـيا، ال
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رأس املـال الطبيعـي، ضـمن     حماسبةمع التركيز على  2015يف اسطنبول يف عام  تعقد
 ،مسائل أخرى

تكنولوجيا املبتكرة، وتعبئة املوارد املاليـة،  والأن أنشطة البحث والتطوير،  وإذ تؤكد  
البلدان علـى   لكي تدير هذه طة مهمةهي أنشاملعارف بني البلدان  وتقاسم ،وبناء القدرات

  ،الطبيعي احنو مستدام رأمساهل
ـ  اإلدارة املستدامةالدول األعضاء إىل اختاذ تدابري لتعزيز  تدعو  - 1   رأس املـال  ل
كجزء مـن املسـامهة يف    ، مبا يف ذلك محاية خدمات النظام اإليكولوجي ووظائفه،الطبيعي

  وأهداف التنمية املستدامة؛ 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
رأس املـال الطبيعـي    إلدارة توازنةاملشاملة والاملتكاملة والنُّهج أمهية  تدرك  - 2  
لتعزيز القدرة على إدارة املوارد الطبيعية وتعزيز التنمية املستدامة والقضاء على الفقـر   الرامية

  بطريقة منسقة وفعالة. ويتعني أن هتدف هذه النهج إىل ما يلي:
  هلا،زيادة الوعي بشأن تقدير موارد رأس املال الطبيعي وإضافة قيمة   (أ)  
رأس املال الطبيعي ومسامهات املوارد لبناء القدرات إلدماج التقييم واحملاسبة   (ب)  
  تنمية املستدامة؛التخطيط الوطين وصنع القرارات من أجل ال يفالطبيعية 
القطاعني العام واخلاص لدعم بناء القدرات ووضـع   بني تعزيز الشراكات  (ج)  

  رأس املال الطبيعي؛لالقيمة إضافة هنج وتكنولوجيات ابتكارية لتعزيز 
دماج املعلومات واملعارف بشأن حتليالت رأس املال إلالدول األعضاء  تدعو  - 3  

خطيط اإلمنائي وصنع القرار، ال سيما من خالل تنفيذ نظام والت الوطنيةالطبيعي يف احلسابات 
االقتصادية وغريه، من أجل حتسني االستخدام املستدام للمـوارد الطبيعيـة   و احملاسبة البيئية

  ألغراض التنمية املستدامة؛
تعزيـز   أن يواصلإىل املدير التنفيذي، بالشراكة مع الدول األعضاء،  طلبت  - 4  

، املبادرة املعنية جهاتمجلة  منبرنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك،  اجلهود اليت يقودها
والشراكة من أجل العمـل بشـأن    ،القتصاد األخضرلاخلدمات االستشارية وبالفقر والبيئة، 

  إىل ما يلي: ترمياالقتصاد األخضر، اليت 
  ؛هتقييم ورصد أوضاع رأس املال الطبيعي واجتاهات  (أ)  
دمج البيانات واملعلومات واملعارف املتصلة برأس املال الطبيعـي يف   النظر يف  (ب)  

  وضع السياسات وصنع القرارات؛
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نظـام احملاسـبة    مجلة نظم من بينهاتطبيق لبناء القدرات يف الدول األعضاء   (ج)  
  االقتصادية، مبا يتسق مع مبادرات الدول األعضاء مثل إعالن غابورون؛و البيئية

إىل املدير التنفيذي يف شراكة مع وكـاالت األمـم املتحـدة     أيضاً طلبت  - 5  
تعزيـز  لبتوافر املـوارد،   لبلدان، بناء على طلبها ورهناًلالدعم  أن يقدموالشركاء اآلخرين 

  يلي:  ما
رأس املال الطبيعي واحترام الطبيعة، ومسامهتها يف التنمية املستدامة بالتوعية   (أ)  

  للبلدان ورفاه سكاهنا؛
حماسـبة  وات بناء القدرات من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيـة  آلي  (ب)  

  رأس املال الطبيعي؛
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تعزيـز اإلدارة املسـتدامة     (ج)  

رأس املال الطبيعي، وإضافة القيمة واحملاسبة، وعكس مسار التدهور البيئي وفقدان التنـوع  ل
  البيولوجي؛

عن القدرة التقنية علـى   البحث والتطوير واالبتكارات التكنولوجية، فضالً  (د)  
  اإلدارة املستدامة لرأس املال الطبيعي الوطين؛

عن التقدم احملرز يف تنفيـذ   إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً تطلب كذلك  - 6  
  .2019هذا القرار إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف موعد ال يتجاوز عام 

  التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية  - 2/14  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
  ،حياء الربيةغري املشروع باأل باإلجتاراملتعلق  1/3إىل قرارها  إذ تشري  
 2015متوز/يوليـه   30املؤرخ  69/314باختاذ اجلمعية العامة القرار  وإذ ترحب  

  ؛غري املشروع باألحياء الربية لإلجتاراملتعلق بالتصدي 
اجلمعية العامة  على احلاجة إىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدهتا وإذ تشدد  

  من أجل حتويل عاملنا،  
بأمهية دور اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانـات والنباتـات الربيـة     وإذ تسلم  

األنـواع املهـددة   يف املهددة باالنقراض بوصفها اآللية الرئيسية يف تنظيم التجارة الدوليـة  
وعمل االحتاد الدويل يالت االتفاقية، باالنقراض من احليوانات والنباتات الربية املدرجة يف تذي
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ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية الرامي إىل دعم التدخالت من أجل التصـدي  
  للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية واالجتار هبا،

بأن التعاون على الصعد الثنائي واإلقليمـي والـدويل يشـكل أداة     وإذ تسلم أيضاً  
األحياء الربية ومنتجـات  يف  نع ومكافحة واستئصال التجارة غري القانونية واالجتارأساسية مل

لـهيئات  لاستخدام الصكوك القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة بسبل منها احلياة الربية، 
  املتعددة األطراف،

األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية الضارة للتجارة غري القانونيـة   وإذ تدرك متاماً  
يف تقويض التقدم صـوب إجنـاز    اعن آثاره يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، فضالً

  ،2030خطة التنمية املستدامة لعام 
ـ  وإذ تقر   هما اإلضـرار  بأن التجارة غري القانونية يف األحياء الربية واالجتار هبا ميكن

  بالصحة العامة،
 هااسـتخدام وتجاهتـا  نألحياء الربيـة وم حفظ ابالدور اهلام الذي يؤديه  وإذ تسلم  

، ويف التصدي للتجارة غري القانونيـة يف  2030املستدام يف إجناز خطة التنمية املستدامة لعام 
احمللية املتضررة من  األحياء الربية واالجتار هبا، بسبل منها تطوير سبل عيش بديلة للمجتمعات

  التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومن آثارها السلبية،
األحياء الربية ومنتجـات  يف  التجارة غري القانونية تزايد ممارسة وإذ تالحظ مع القلق  

ة اليت هلا تأثري كـبري علـى   أشكال أخرى من اجلرائم البيئيواالجتار هبا وارتكاب احلياة الربية 
  ،ة، على أيدي عصابات إجرامية منظمة عابرة للحدودالبيئ

مكافحـة التجـارة   باعتماد االستراتيجية املشتركة األفريقية بشـأن   وإذ حتيط علماً  
القانونية يف احليوانات والنباتات الربية، وخطة عمل االحتاد األورويب ملكافحـة االجتـار    غري

ا لتـه وما يترتب على ذلك من جهـود بذ  ذات الصلة،باألحياء الربية، وااللتزامات األخرى 
 ،  حىت اآلن الدول األعضاء للتصدي للتحديات املتزايدة للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية

باجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة حتت قيادة األمني العام يف جمال  وإذ ترحب  
قانونية يف األحياء الربية ومنتجـات احليـاة   تعزيز استجابتها التعاونية واملتسقة للتجارة غري ال

  ،الربية، وهي جهود تليب طلب مواصلة حتسني تنسيق األنشطة املضطلع هبا
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بتقرير املدير التنفيذي عن اآلثار البيئية للتجارة غـري القانونيـة يف    وإذ ترحب أيضاً  
الـذي   املتعلقة باحلياة الربيةالعاملي عن اجلرائم تقرير الواألحياء الربية ومنتجات احلياة الربية، 

 أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

من أن التجارة غري القانونية يف األحياء الربيـة ومنتجـات    وإذ يساورها بالغ القلق  
ؤثر على طائفة واسعة من احليوانات والنباتات الربية واملائيـة  تو ةزال مستمرتاحلياة الربية ال 

  ،القارات، على الرغم من اجلهود العاملية للتصدي هلذه املشكلةيف مجيع 
التزامها بالتنفيذ الكامل ودون إبطاء لاللتزامات املنصوص عليهـا يف   تؤكد  - 1  

  ؛69/314وقرار اجلمعية العامة  1/3مجعية األمم املتحدة للبيئة قرار 
الدول األعضاء على اختاذ مزيد من اخلطوات واإلجراءات احلامسة على  حتث  - 2  

الصعيد الوطين، وعن طريق التعاون اإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك التعاون مع االحتاد الدويل 
مع شركاء آخرين من أجل منع وسـدِّ  و )21(ملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربية

طلب فيما يتعلق بالتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجـات  سبل اإلمداد والعبور وال
  :احلياة الربية، بسبل منها

وضع واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل مناسبة للتصدي للتجـارة    (أ)  
 ،غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية على الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي   

  ؛التحديات والسياقات احملددةيتالءم مع   مبا
تعزيز نظم إدارة األحياء الربية يف هذه الدول، مبا يف ذلك تعزيز املؤسسات   (ب)  

وتكثيف جهود مكافحة الفساد وغسل والتعاون بني الوزارات والوكاالت احلكومية املعنية، 
ومنتجـات    األحيـاء الربيـة  يف غري القانونية واالجتاراألموال من حيث صلتهما بالتجارة 

  ؛الربية  احلياة
قدمي الدعم إىل االحتاد الدويل ملكافحة اجلرمية ضد احليوانـات والنباتـات   ت  (ج)  

، وكذلك الربية وصندوق الفيل األفريقي، من أجل تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالفيل األفريقي
كة ملكافحة االجتـار  األفريقية املشتر(مثل خطة العمل التابعة لالستراتيجية املبادرات اإلقليمية 

والوطنية واحمللية اهلادفة إىل دعم تنفيذ خطط العمـل  ) غري املشروع بالنباتات واحليوانات الربية
  يف احليوانات والنباتات الربية ومنتجاهتا واالجتار هبا؛ذات الصلة ملكافحة التجارة غري القانونية 

__________ 
أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، واملنظمـة  بالدويل إلجتار تضم عضوية االحتاد اتفاقية ا  )21(  

ائية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والبنـك الـدويل، ومنظمـة    الدولية للشرطة اجلن
 .اجلمارك العاملية
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مجتمعات احمللية املتضررة املساعدة على هتيئة ُسبل معيشة مستدامة وبديلة لل  )د(  
من التجارة غري القانونية يف األحياء الربية وآثارها، مع إشراك اجملتمعات احمللية املتامخة ملوائل 

، بوصفها من الشركاء الفاعلني يف حفظ األحياء الربية واسـتخدامها  تاماً احلياة الربية إشراكاً
  لى إدارة األحياء الربية واالستفادة منها؛املستدام، مبا يعزز حقوق تلك اجملتمعات وقدرهتا ع

االجتار غري املشروع بـأنواع احليوانـات    اعتبارىل إدعو الدول األعضاء ت  - 3  
 جرمية خطرية، وفقـاً  ،اجلماعات اإلجرامية املنظمةاحملمية، الذي تشارك فيه والنباتات الربية 

دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب    (ب) من اتفاقية األمم املتح 2لتشريعاهتا الوطنية واملادة 
  ؛الوطنيةاحلدود 
الدور اهلام الذي تقوم به املنظمات غـري احلكوميـة واملؤسسـات    ب سلمت  - 4  

كافحـة االجتـار   أن يتجسد يف اختاذ إجراءات ملميكن  ، وهو دوراألكادميية والقطاع اخلاص
  واالجتار هبا؛ األحياء الربيةالقانوين يف   غري

ـ الدويل إلجتار مواصلة التعاون مع اتفاقية االتنفيذي إىل املدير  تطلب  - 5   أنواع ب
احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، وغري ذلك من الشركاء يف االحتـاد الـدويل   

، وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة من أجل ةملكافحة اجلرمية ضد احليوانات والنباتات الربي
  ضاء على تنفيذ التزاماهتا، بسبل منها:مساعدة الدول األع

النهوض باملعرفة اليت تدعم اإلجراءات املستنرية، مبا يف ذلك مـن خـالل     (أ)  
مواصلة تقييم اآلثار البيئية للتجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجـات احليـاة الربيـة    

  ؛واالجتار هبا
يع تغيري السـلوك يف أسـواق   دعم اجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي وتشج  (ب)  

االستهالك بشأن األحياء الربية ومنتجات احلياة الربية املتاجر هبا بصورة غري قانونية، مبا فيهـا  
  ؛النباتات واحليوانات

لبيئة للتقريـر املطلـوب يف   األمم املتحدة لتقدمي حتديثات منتظمة إىل مجعية   (ج)  
  ؛ألحياء الربيةاالتجارة غري القانونية يف بشأن  1/3 هاقرار

مواصلة دعم أنشطة خطة العمل املتعلقة بالفيل األفريقي، عن طريق تعبئـة    (د)  
املزيد من املسامهات يف صندوق الفيل األفريقي والتوعية بدور الصندوق يف تنفيـذ خطـة   

  العمل؛
، مثـل برنـامج األمـم    القيام، بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة  (هـ)  

 على الصعيد الدويل فيمـا يتعلـق  ارسات الفضلى محتليل للمتقدمي  بتيسري، ائياملتحدة اإلمن
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، مجعية األمـم املتحـدة للبيئـة   يف إدارة احلياة الربية لكي تنظر فيه  ةاحمللي اتإشراك اجملتمعب
الستخدام غري املستدام لألحياء الربية ومنتجات احليـاة  شكلة اللتصدي مل بوصف ذلك هنجاً

  ؛غري القانونية يف هذه األحياء واملنتجات الربية والتجارة
احلكومات الوطنية، بناء على طلبـها،   دعمإىل املدير التنفيذي  تطلب أيضاً  - 6  

، بسبل األحياء الربيةمن أجل تيسري وضع وتنفيذ قوانني وطنية تتعلق باالجتار غري القانوين يف 
  القانونية؛منها بناء القدرات يف جماالت تشمل حتقيقات املالحقة 

إىل املدير التنفيذي العمل مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة    تطلب كذلك  - 7  
تأكيد على  ، ضمن والية برنامج البيئة،واملنظمات الدولية غري احلكومية األخرى ذات الصلة

اجلرائم اليت هلا تأثري خطري على البيئة، مبا يف ذلك التجارة غري أحدث املعارف بشأن  وتوثيق
ما خيتص باآلثـار البيئيـة هلـذه    سيما  انونية يف األحياء الربية ومنتجاهتا واالجتار هبا، الالق

األمـم  عن ذلـك إىل مجعيـة    ، وأن يقدم تقريراً، وحتديد الصالت بني هذه اجلرائمالتجارة
  قبلة؛لبيئة يف دورهتا املاملتحدة ل
يئة يف دورهتا الثالثـة  إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية الب كذلك تطلب  - 8  
  تنفيذ هذا القرار.عن التقدم احملرز يف  تقريراً

  محاية البيئة يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح  - 2/15  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
يف اعتبارها أمهية احلفاظ على البيئة الطبيعية يف أوقات النزاع املسـلح مـن    إذ تضع  

  ، ولتوطيد اجلهود الرامية إىل محاية بيئتنا املشتركة،أجل األجيال املقبلة
بدور النظم اإليكولوجية السليمة واملوارد اليت ختضع لإلدارة املستدامة يف  وإذ تسلم  

  احلد من خطر النزاعات املسلحة،
إزاء األضرار اليت حلقت بالبيئة من جراء استخدام بعـض   وإذ تعرب عن بالغ قلقها  

  وسائل احلرب وأساليبها، ال سيما أثناء النزاعات املسلحة،
جمدداً التزامها القوي بالتنفيذ الكامل ألهداف التنمية املستدامة الواردة يف  وإذ تؤكد  

  ،“2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ”، واملعنون 70/1قرار اجلمعية العامة 
محاية البيئة يف أوقـات النـزاع   ”املعنون  47/37إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري  
يه الدول على اختاذ مجيع التدابري لكفالة االمتثال للقـانون الـدويل   ، الذي حثت ف“املسلح
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الساري على محاية البيئة يف أوقات النزاع املسلح، وعلى النظر يف االنضمام إىل االتفاقيـات  
الدولية ذات الصلة، وحثت الدول على اختاذ اخلطوات الكفيلة بتضمني أدلتـها العسـكرية   

، املعنـون  56/4ي على محاية البيئة، وقرار اجلمعيـة العامـة   أحكاَم القانون الدويل السار
  ،“االحتفال باليوم الدويل ملنع استخدام البيئة يف احلروب والصراعات العسكرية”

“ نزع السالح العام الكامل”، املعنون 50/70بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علماً  
تقرير األمني العـام عـن البيئـة واملسـتوطنات     ”املعنون  53/242وقرار اجلمعية العامة 

ينبغي له أن  ، الذي يؤكد جمدداً على أنه وفقاً لوالية برنامج األمم املتحدة للبيئة، ال“البشرية
 منع النزاعات’’املعنون  57/337ينخرط يف حتديد النزاعات أو منعها أو تسويتها، والقرار 

الذي ُيقر باحلاجة إىل تعميم وتنسيق منع نشوب الصراعات املسلحة يف منظومـة  ‘‘ املسلحة
األجهزة واملؤسسات واهليئات ذات الصلة التابعـة هلـا أن    األمم املتحدة، وتطلب إىل مجيع

تنظر، وفقاً لواليات كل منها، يف كيفية إدراج منظور منع نشوب الصراعات يف أنشـطتها  
  على أفضل حنو، حيثما كان ذلك مالئماً،

نون الدويل الواجبـة التطبيـق   على أمهية تنفيذ مجيع الدول األعضاء للقا وإذ تشدد  
حبماية البيئة يف املناطق املتضررة من النزاعات املسلحة متشياً مع املسؤوليات القانونية يتعلق  فيما

األمـم   املترتبة على الدول األعضاء، وإذ ترحب يف هذا الصدد، باجلهود اليت يبذهلا برنـامج 
  املتحدة للبيئة من أجل بناء القدرات وتوفري اخلربات جلميع الدول األعضاء بناء على طلبها،

لجنة الدوليـة للصـليب األمحـر    باملبادئ التوجيهية الصادرة عن ال وإذ حتيط علماً  
فيما يتعلق باألدلة العملية والتعليمات العسكرية بشأن محاية البيئـة يف أوقـات    1994 لعام

  النزاع املسلح،
بأمهية العمل املتعلق حبماية البيئة الذي يضطلع به يف إطار منظومة األمـم   وإذ تسلم  

املتحدة ويف اهليئات الدولية األخرى، مبا يف ذلك العمل الذي يقوم به برنامج األمم املتحـدة  
للبيئة بشأن تقدمي املساعدة يف جمال ختفيض وختفيف آثار التدهور البيئي الناجم عن النزاعات 

 إجراء التقييمات وبعد النزاعات فضالً عن أنشـطته يف االسـتجابة حلـاالت    املسلحة، ويف
األزمات يف مجيع أحناء العامل، بوسائل تشمل تـوفري اخلـربات البيئيـة الواسـعة النطـاق      

  للحكومات الوطنية والشركاء يف منظومة األمم املتحدة،
لبيئة يف املناطق املتضررة بعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال محاية ا ترحبوإذ   

  من النزاعات،
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بضرورة التخفيف من األثر البيئي النـاجم عـن أنشـطة اجلماعـات      وإذ تعترف  
اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية وغريها من اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا فيها اجلماعات 

د الطبيعيـة والتجـارة غـري    املسلحة غري القانونية، فضالً عن االستغالل غري القانوين للموار
القانونية فيها يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح، وإذ تالحظ الدور الذي ميكن لربنـامج  
األمم املتحدة للبيئة أن يضطلع به، يف حدود واليته، من أجل دعـم الـدول األعضـاء يف    

  التصدي هلذه التحديات عندما يطلب ذلك منه،
جلارية يف اجملال ذي الصلة، اليت تقوم هبـا جلنـة القـانون    بالعملية ا وإذ حتيط علماً  

  بشأن محاية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات املسلحة، 2015الدويل، مبا يف ذلك تقرير عام 
بأن التنمية املستدامة ومحاية البيئة تسهمان يف الرفـاه البشـري والتمتـع     وإذ تسلم  

  حبقوق اإلنسان،
ف األضرار احملددة النامجة عن التدهور البيئي والتقليـل  بضرورة ختفي وإذ تسلم أيضاً  

النزاع املسلح وما بعدها، وهي األضـرار الـيت تلحـق     أوضاعمنها إىل أدىن حد ممكن يف 
ومنهم األطفال والشبان وذوو اإلعاقة واملسنون  باألشخاص الذين يعيشون يف ظروف هشة،

يف  كفالة محاية البيئةكذلك و املهاجرون،والالجئون واملشردون داخلياً و األصليونوالسكان 
  مثل هذه األوضاع،

باألضرار احملددة النامجة عن التـدهور البيئـي بالنسـبة للمـرأة      وإذ تسلم كذلك  
  وبضرورة تطبيق املنظور اجلنساين فيما يتعلق بالبيئة والنزاعات املسلحة،

ت، وخباصة يف أوقات على األمهية احلامسة حلماية البيئة يف مجيع األوقا تؤكد  - 1  
النزاع املسلح، واألمهية احلامسة إلصالحها يف فترة ما بعد انتهاء النزاع، مـن اآلثـار غـري    

  املتعمدة للنزوح البشري الناجم عن النزاع املسلح؛
التوعيـة علـى الصـعيد الـدويل      على ضرورة تنفيذ قدر أكرب من تشدد  - 2  

ات املسلحة وضرورة توفري احلماية الكافية للبيئة عنـد  يتعلق باألضرار البيئية أثناء النزاع فيما
  تأثرها بالنزاع املسلح؛

الدول على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان االمتثـال لاللتزامـات    حتث  - 3  
ق حبمايـة البيئـة يف أوقـات    الدولية ذات الصلة مبوجب القانون اإلنساين الدويل فيما يتعل

  املسلح؛  النزاع
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مجيع الدول األعضاء إىل تطبيق القانون الدويل الساري علـى محايـة   تدعو   - 4  
البيئة يف حاالت النزاع املسلح، مبا يف ذلك يف تشريعاهتا احمللية، حسـب االقتضـاء ووفقـاً    
لاللتزامات الدولية اليت قبلتها، وإىل النظر يف اإلعراب عن موافقتها على االلتزام باالتفاقـات  

   مل تنضم إليها بعد؛الدولية ذات الصلة اليت
 الدول األعضاء إىل النظر يف أن تعكس يف تشريعاهتا املبادئ التوجيهية تدعو  - 5  

املتعلقة حبماية البيئة يف أوقات النـزاع املسـلح، الـيت    لألدلة العملية والتعليمات العسكرية 
 وضعتها اللجنة الدولية للصليب األمحر؛

إىل التعاون على حنو وثيق بشأن منع اآلثار مجيع الدول األعضاء  تدعو أيضاً  - 6  
  السلبية اليت تلحق بالبيئة من جراء النزاعات املسلحة والتقليل منها والتخفيف من حدهتا؛

إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم، بالشـراكة   تطلب  - 7  
واجملتمع املدين واجلهات املعنية مع احلكومات، واملؤسسات العلمية، ووكاالت األمم املتحدة 

األخرى، يف حدود املوارد املتاحة، ومبا يتمشى مع والية الربنامج، مبواصلة تقدمي دعم معـزز  
إىل البلدان املتضررة من النزاع املسلح والبلدان املارة بفترة ما بعد انتهاء النزاع، مبا يف ذلـك  

لنزوح البشري املتصل بالنزاع، بنـاء علـى   تلك املتضررة من اآلثار العرضية غري املتعمدة ل
  طلبها، من أجل إجراء التقييمات البيئية والتعايف بعد انتهاء األزمات؛

إىل املدير التنفيذي، باالشتراك مع املدير العام ملنظمـة األمـم    تطلب أيضاً  - 8  
حـدود   املتحدة للتربية والعلم والثقافة واحلكومات واجلهات املعنية صـاحبة املصـلحة، يف  

املوارد املتاحة، ومبا يتمشى مع والية الربنامج، أن يواصل أيضاً تقدمي الدعم املعزز إىل البلدان 
اليت تتضرر مواقع التراث العاملي الطبيعي الواقعة يف أراضيها من النزاعات املسـلحة، مبـا يف   

مـوارد الطبيعيـة،   ذلك تلك املتضررة من اآلثار البيئية النامجة عن االستغالل غري املشروع لل
  وذلك بناء على طلب تلك الدول؛

مجيع الدول األعضاء أن تواصل، عند االقتضاء، تقدمي الدعم لوضـع   تناشد  - 9  
وتنفيذ الربامج واملشاريع والسياسات اإلمنائية الرامية إىل منع آثار النزاعات املسـلحة علـى   

  البيئة الطبيعية أو التقليل منها؛
ر التنفيذي أن يواصل التفاعل مع جلنـة القـانون الـدويل،    إىل املدي تطلب  - 10  

بوسائل منها توفري املعلومات ذات الصلة للجنة بناء على طلبها ولدعم عملها املتعلق حبمايـة  
  البيئة يف حاالت النزاع املسلح؛
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إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئـة، يف   تطلب أيضاً  - 11  
ت ممكن، على أن ال يتجاوز الدورة الرابعة، تقريراً عن التقدم الذي أجنزه برنـامج  أقرب وق

  األمم املتحدة للبيئة يف تنفيذ هذا القرار.

  الرفاهحتقيق تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل   - 2/16  
  ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
على أن اتفاقية التنوع البيولوجي حتدد األهداف اليت اتفـق عليهـا    إذ تؤكد جمدداً  

اجملتمع الدويل من أجل حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام املستدام لعناصـره والتقاسـم   
 ،العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية

 2020-2011لفتـرة  على أن اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل وإذ تشدد  
، حيظـى  2050 وضعت لعـام شي املتعلقة بالتنوع البيولوجي تتواصل يف رؤية توأهداف آي

فيها التنوع البيولوجي بالتقدير وُيسعى إىل حفظه وإصالحه واستخدامه حبكمة، على حنـو  
يصون خدمات النظام اإليكولوجي، ويعمل على استدامة كوكب سـليم ويقـدم املنـافع    

 ،يع الشعوباألساسية جلم

على ضرورة تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقات ذات الصلة بـالتنوع   وإذ تؤكد جمدداً  
 ،البيولوجي

تعزيـز  لتشمل أهدافاً وغايـات   2030أن خطة التنمية املستدامة لعام  ؤكدوإذ ت  
من أجـل   لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ذات األولويةاحلفظ واالستخدام املستدام ل

 ،هج املتكاملةالنمو االقتصادي ومحاية البيئة عن طريق تطبيق الُنو ،بالرفاه االجتماعيهوض الن

أمهية اعتماد وتنفيذ السياسات واملبادئ التوجيهية الرامية إىل إدماج  أيضاً ؤكدوإذ ت  
التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام يف مجيع القطاعات ذات الصلة لضمان تنفيذ 

شـي املتعلقـة   توأهـداف آي  2020-2011الستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة اخلطة ا
 ،وأهداف التنمية املستدامة 2030بالتنوع البيولوجي، وخطة التنمية املستدامة لعام 

أن االجتماع الثالث عشر ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع      تالحظ  - 1  
يف  الذي يعـد مبثابـة اجتمـاع لألطـراف    ملؤمتر األطراف  البيولوجي، واالجتماع الثامن

ملؤمتر األطراف الذي يعـد   واالجتماع الثاين األحيائية،السالمة شأن ب كارتاخينابروتوكول 
بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينيـة والتقاسـم    مبثابة اجتماع لألطراف يف

نكون، املكسيك، يف الفتـرة  ستعقد يف كا ،العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها



A/71/25
 

16-18362 90/120 
 

تعميم مراعاة التنوع البيولوجي ” عنوان، حتت 2016كانون األول/ديسمرب  17إىل  4من 
 ؛“الرفاه حتقيق من أجل

أن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة التنـوع    على تشدد  - 2  
البيولوجي ميثل فرصة من أجل املواءمة، عند االقتضاء، للخطط والربامج وااللتزامات املعتمدة 
يف إطار تلك الصكوك الدولية مع املبادئ والُنُهج املبينة يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

اسي للجهود املبذولة على مجيع املستويات مـن أجـل   ، هبدف تنشيط الدعم السي2030
 حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

أن إدماج السياسات الواردة يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام    على تؤكد  - 3  
ميثل هنجاً مالئماً لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املسـتدام يف خمتلـف    2030

والسـياحة، وغريهـا مـن     ،لك الزراعة، واحلراجة، ومصائد األمسـاك القطاعات، مبا يف ذ
اجملاالت، اليت تكون مترابطة، يف مجلة أمور، مع األمن الغذائي، والنمو االقتصادي، والصحة 
البشرية، وحتسني الظروف املعيشية والتمتع ببيئة سليمة؛ وتدعو الدول األعضـاء إىل تعزيـز   

وطنية، مع مراعاة اختالف الظروف والقـدرات ومسـتويات   النهج املتكامل يف سياساهتا ال
 ؛التنمية على الصعد الوطنية

عن امتناهنا ودعمها حلكومة املكسـيك بوصـفها البلـد املضـيف     تعرب   - 4  
لالجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وتدعو مجيع األطـراف  

اء من أجل التوصل إىل اتفاقات من شأهنا أن تسهم يف حتقيق اجملتمعة إىل املشاركة على حنو بّن
  أهداف االتفاقية.

تيسري التعـاون والتـآزر    على صعيدتعزيز أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة   - 2/17  
  ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجييبني االتفاقفيما 

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
ات ذات الصلة بالتنوع البيولـوجي  يتب على تنفيذ االتفاقبالفوائد اليت تتر إذ تسلم  

ـ    وفر اخلطـة  بطريقة متوائمة ومتسقة، مبا يعزز تنفيذها وكفاءهتا وفعاليتها، وهـو تنفيـذ ُت
شي للتنوع البيولـوجي  تأهداف آيو 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

  ،له شامالً إطاراً
املتعلق بإدارة شؤون البيئة الدولية، الذي اعُتمـد يف   12/3-.إإىل املقرر د وإذ تشري  

الدورة االستثنائية الثانية عشرة جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، والذي يسلم بأمهيـة  
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تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، دون املسـاس باألهـداف   
الواليات املنوطة بكل منها، ويدعو املدير التنفيذي أن يضـطلع،  احملددة اخلاصة هبا، ويسلم ب

ـ حسب االقتضاء، باملزيد من األنشطة لتحسني فعاليـة االتفاق  ذات الصـلة بـالتنوع   ات ي
يف  ذات الصـلة وحتسني التعاون بينها، مع مراعاة استقاللية مؤمترات األطـراف   البيولوجي

 ،سلطاهتا يف اختاذ قراراهتا

أوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصـلة بـالتنوع    املتاحة لتعزيزفرص بالوإذ تسلم   
سيما أهـداف   ، وال2030البيولوجي، يف سياق تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

 ،التنمية املستدامة وغاياهتا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

رة لالتفاقيـات  املقـرَّ على أمهية االعتراف باألنشطة السابقة واحلاليـة و  وإذ تشدد  
واالستفادة من هـذه  الصلة بالتنوع البيولوجي وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة  ذات

وحتديد ومعاجلة الفرص الساحنة لبناء أوجه التآزر وزيادة االتساق يف تنفيـذ هـذه   األنشطة 
  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، االتفاقيات
ات الفاعلة، مبا فيها احلكومات وهيئـات األمـم   بضرورة قيام مجيع اجله وإذ تسلم  

ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وأماناهتا، والوكاالت الدولية ياملتحدة وهيئات إدارة االتفاق
والوطنية األخرى، وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، مبواصلة تعزيز وتنفيذ اجلهود املتضـافرة  

  ،ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجييوالتآزر بني االتفاقواتباع النهج الرامية إىل تعزيز التعاون 
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة،   89إىل الفقرة  وإذ تشري  
لتعزيز أوجه التآزر بني  اليت تنوه بالعمل املضطلع به فعالً‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 

ـ االتفاق يف طرافاألاالتفاقيات الثالث يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، وتشجع  ات ي
على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري، يف إطار هذه اجملموعـة   ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

يع املسـتويات يف  وغريها من اجملموعات، حسب االقتضاء، لتعزيز اتساق السياسات على مج
هذا اجملال وزيادة الكفاءة واحلد من التداخل واالزدواجية غري الضروريني وزيـادة التنسـيق   

  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،ات ياالتفاق بنيوالتعاون 
ـ بالقرارات اليت اختذهتا هيئات إدارة االتفاق وإذ ترحب   ات ذات الصـلة بـالتنوع   ي

  ،اتياالتفاقهذه لتعاون والتآزر فيما بني تعزيز اب قضيالبيولوجي اليت ت
بنتائج املشروع الذي يقوده برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن حتسني  ترحب  - 1  

فعالية االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتعاون فيما بينها واستكشـاف الفـرص   
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بوضع خيارات تعزيز التـآزر بـني   سيما وثيقة املعلومات املتعلقة  املتاحة لزيادة التآزر، وال
  ؛االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

لقة العمل املعنية بأوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصـلة  حب ترحب كذلك  - 2  
يف جنيـف يف   والـيت عقـدت   ، اليت استضافتها اتفاقية التنوع البيولوجيبالتنوع البيولوجي

ينقـل إىل مـؤمترات األطـراف يف    ر التنفيـذي أن  وتطلب إىل املدي ،2016شباط/فرباير 
  نتائج هذا املشروع؛ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

إىل املدير التنفيذي أن يعمل، يف سبيل تعزيز أوجه التـآزر، علـى    تطلب  - 3  
ات تقاسم املعلومات والسعي إىل املواءمة بني برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة واملقرر

ذات الصـلة بـالتنوع   والقرارات الصادرة عن مؤمترات األطراف ذات الصلة لالتفاقيـات  
مؤمترات األطراف ذات الصلة إىل مراعاة برنامج عمل برنـامج األمـم   البيولوجي، وتدعو 

  املتحدة للبيئة أثناء مداوالهتا؛
خلطـة االسـتراتيجية للتنـوع    ا تعزيـز إىل املدير التنفيذي  كذلك تطلب  - 4  

شي للتنوع البيولوجي، واإلعالن عن أمهيـة  توأهداف آي 2020-2011البيولوجي للفترة 
على مجيع املسـتويات، باعتبارهـا    االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك يأدوات لتحقيق التنفيذ املتسق والفعال لالتفاق
لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف القطاعات والسياسـات  ا من خالل دمج

  ذات الصلة؛  
ات ذات الصـلة  يإىل املدير التنفيذي التعاون مع أمانات االتفاق تطلب أيضاً  - 5  

بالتنوع البيولوجي، ومع املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
لبيانات واملعلومات واملعارف تيسري التشغيل املتبادل لوخدمات النظم اإليكولوجية، من أجل 

املنـرب  لوجي، ووتعزيز تقاسم املعلومات بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيوواألدوات، 
، احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛
إجراءات متسـقة علـى نطـاق     يعززإىل املدير التنفيذي أن  تطلب أيضاً  - 6  

ات ذات الصـلة  يلالتفاق املنظومة بشأن بناء القدرات من أجل تيسري التنفيذ املتسق والفعال
عن طريقة مجلة أشياء من بينها التعـاون داخـل فريـق إدارة البيئـة،     بالتنوع البيولوجي، 

وبالتعاون مع أعضاء فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي، حسـب االقتضـاء،   
ذلك عن  سيما من خالل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مبا يف ال
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طريق املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وربط ذلك العمل الذي يقوم به برنامج 
للمسامهة يف إطار األمـم   األمم املتحدة للبيئة مع عمل األفرقة القطرية لألمم املتحدة، سعياً

  املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛
لتعـاون بـني االتفاقيـات    ييسـر ا إىل املدير التنفيذي أن  تطلب كذلك  - 7  

الصلة بالتنوع البيولوجي وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة من أجل متابعـة   ذات
واستعراض عملية األهداف والغايات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ضمن أهداف التنميـة  

  املستدامة، من جانب املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛
وهيئات األمم ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي يهيئات إدارة االتفاق تدعو  - 8  

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسـات يف جمـال التنـوع    املتحدة األخرى ذات الصلة و
، إىل مواصلة تعزيز التعاون فيما بينها وتعزيز أوجـه  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

، كما تدعوها إىل النظر يف نتائج املشروع املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات التآزر فيما بينها
  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتعاون فيما بينها واستكشاف فرص املزيد من أوجه التآزر؛

، بالتعـاون  أن ينظـر اتفاقية التنوع البيولوجي إىل  األطراف يفمؤمتر  تدعو  - 9  
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي واملنظمات األخرى ذات الصـلة،   اتيالوثيق مع مجيع االتفاق

وضع إطـار  يف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  لألمم املتحدة مثل منظمة األغذية والزراعة
 وتـدعو ، 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتـرة  اخلطة استراتيجي ملتابعة 

مبا يف ذلك العمل الذي تضطلع به اهليئـة  دعم تلك العملية،  إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة
  الفرعية للتنفيذ يف هذا الصدد؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتـا  تطلب   - 10  
عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار وعن املسامهات األخرى لربنـامج   العادية املقبلة تقريراً

  .2020-2011األمم املتحدة للبيئة يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف     - 2/18  
  اليت يقدم هلا خدمات األمانة

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
ــري   ــس اإل  إذ تش ــررات جمل  و 12/3-إود. 12/1- إود. 26/9دارة إىل مق

، الذي طُلب فيه إىل املدير التنفيذي إعداد تقـارير عـن   1/12، وكذلك قرارها 27/13



A/71/25
 

16-18362 94/120 
 

لعالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف الـيت يـوفر هلـا    ا
  ،الربنامج خدمات األمانة

االتفاقـات  كل اتفاق مـن  أنه بالنظر إىل أن برنامج األمم املتحدة للبيئة وب تقروإذ   
، وهيئـات لصـنع القـرارات    قانونياً البيئية املتعددة األطراف لديها هياكل إدارية مستقلة

فإن من املفيد للحكومات أن تتأكد من أن عمليات صـنع سياسـاهتا   وإجراءات خاصة هبا، 
االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف   املتعلقة بقرارات مجعية األمم املتحدة للبيئة ومقررات 

  ؛داعمة لبعضها البعضالصلة، وكذلك تنفيذ هذه القرارات واملقررات،   ذات
أن هناك أحكام حمددة واردة يف كل اتفاق من االتفاقات البيئية املتعددة  إذ تالحظو  

األطراف تنص على املهام الرئيسية والصالحيات واملسؤوليات املسندة إىل اهليئات اإلداريـة  
  ،واألمانات ذات الصلة من أجل تنفيذ االتفاقات

 ات البيئية املتعددة األطراف أناالتفاقه عندما تقرر هيئات إدارة أن وإذ تالحظ أيضاً  
ـ  ا تقبل أن تصبحأن يوفر خدمات األمانة هلا فإهنتطلب إىل املدير التنفيذي  ات أمانات االتفاق
خاضعةً للنظام اإلداري واملايل والقواعد اإلداريـة واملاليـة لألمـم     البيئية املتعددة األطراف

ملتحدة للبيئة ووفق مـا تـنص عليـه    املتحدة على النحو الذي تنطبق به على برنامج األمم ا
  ،القواعد املالية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

أنه عند تكليف املدير التنفيذي بتوفري خدمات األمانة التفـاق بيئـي   تشري إىل وإذ   
أيضاً احلصول على موافقة جملـس إدارة برنـامج    يطلب املدير التنفيذي فإن األطراف متعدد

ترتيبات مالئمة لالضطالع مبهام األمانـة وإنشـاء أو متديـد     اختاذلبيئة على األمم املتحدة ل
  ،الصناديق االستئمانية لتلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

مع التقدير أن برنامج األمم املتحدة للبيئة يوفر حالياً أو سيوفر خدمات  وإذ تالحظ  
يشـار  واألطراف املدرجة يف مرفق هذا القـرار (  التفاقات البيئية املتعددةلعديد من ااألمانة ل

برنـامج األمـم    اليت يديرهااالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ’’ إليها فيما بعد بــــ
  ،‘‘)املتحدة للبيئة

، الذي يشري إىل أن االتفاقيات اليت يضطلع برنامج األمم 1/16 اقرارهتشري إىل وإذ   
جيب أن تستند إىل مبدأ استرداد التكـاليف عنـدما    لصاحلها املتحدة للبيئة بوظائف األمانة

  يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية، مبا يتماشى مع النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة،
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تقرير املدير التنفيذي عن العالقة بني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة      تالحظوإذ   
وأعمال فرقة العمـل، الـذي    )22(الربنامج اليت يديرهاواالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

برنـامج األمـم    اليت يديرهايستند إىل التعاون الوثيق بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
  ،رنامج األمم املتحدة للبيئة يف إعداد توصياهتااملتحدة للبيئة وب

باخلطوات اليت اختذها املدير التنفيذي لزيادة فعالية الترتيبات اإلدارية وتقـدمي   رحبت  
اخلدمات، والتعاضد بني برامج العمل بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقـات البيئيـة   

نة، مبا يف ذلك اختاذ خطوات لتنفيذ توصـيات  األماخدمات املتعددة األطراف اليت يقدم هلا 
  فريق العمل،

  ألف
  اإلطار املؤسسي واملساءلة

ضع، بالتشاور مع أمانات االتفاقات البيئية املتعـددة  أن ي إىل املدير التنفيذي طلبت  -1
األطراف اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، مشروع منوذج مـرن خليـارات تقـدمي    

يف شكل مناسب، مثل مذكرة تفاهم بني املدير التنفيذي ومؤمترات األطراف  خدمات األمانة
التفاقات البيئية املتعددة األطـراف الـيت يـديرها    لأو اهليئات اإلدارية األخرى ذات الصلة 

  نظر فيه؛كي تالربنامج، ل
إرساء عمليات تفـويض السـلطة إىل    عند، على أن حيافظ املدير التنفيذي شجعت  -2

انات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، على املرونة الالزمة على أساس كل حالة رؤساء أم
  عكس حجم أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ يف ذلك على حدة، مبا

  باء
  اإلطار اإلداري واملايل

التفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها برنـامج  اهيئات إدارة  تدعو  - 3  
واجههـا  تأي حتديات إدارية أو ماليـة  على طلع املدير التنفيذي تأن إىل األمم املتحدة للبيئة 

  ؛اخلاصة هبا لتنفيذ العملي ملذكرات التفاهمل نتيجةً
 يـديرها  هيئات إدارة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف الـيت  أيضاً دعوت  - 4  

 تـها فيما بينها املمارسات اجليدة فيما يتعلق مبيزانيأن تتقاسم برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل 
  ؛فيها وإدارة املوارد البشرية

__________ 
  )22(  UNEP/E.A.2/11. 
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تنازل عن تكاليف دعم الـربامج  ي أنإىل برنامج األمم املتحدة للبيئة  طلبت  - 5  
املوظفني اإلداريـني  من جانب كة شاراملعلى التربعات لتكاليف املشاركة عندما يتم ترتيب 

  من تكاليف دعم الربامج على امليزانية التشغيلية؛ نياملمول
يئات إدارة االتفاقـات البيئيـة   هلإىل املدير التنفيذي أن يعد معلومات تطلب   - 6  

  التشغيلية؛ ااملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على ميزانياهتتطبيق آثار  عناملتعددة األطراف 
  جيم

  التعاضد بني برامج العمل
هيئـات إدارة   بناًء على دعـوة مـن  ، أن يعزز طلب إىل املدير التنفيذيت  - 7  

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، بـرامج العمـل   
ة املتعددة األطراف يف إطار خطـة  املتداعمة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئي

  ؛اوتوفري معلومات علمية ذات صلة بعمله 2030التنمية املستدامة لعام 
  دال

  اخلطوات املقبلة
هـذه املسـائل    على صـعيد إىل املدير التنفيذي أن يواصل جهوده  طلبت  - 8  

عن التقدم احملرز إىل مجعية األمم املتحـدة للبيئـة    اًتقرير وأن يقدمبطريقة مفتوحة وشفافة، 
  ربنامج األمم املتحدة للبيئة.التابعة ل

  املرفق    

قائمة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يوفر هلا برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً     
  التطبيقخدمات األمانة أو اليت توجد فيما خيصها مقررات يف هذا الشأن قيد 

  االتفاقات اليت يوفر هلا برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً خدمات األمانة    

  اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعّرضة لالنقراض  - ١
  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة واالتفاقات املرتبطة هبا  - ٢
  يولوجي وبروتوكوالهتااتفاقية التنوع الب  - ٣
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنِفدة لطبقة   - ٤

  األوزون التابع هلا
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  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالنفايات  قلالتحكم يف نشأن اتفاقية بازل ب  - ٥
ىل أفريقيا ومراقبة حركتها عـرب  اتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إ  - ٦

  احلدود وإدارهتا ضمن أفريقيا
اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مـواد كيميائيـة     - ٧

  ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
  اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة  - ٨
محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحـر األبـيض املتوسـط (اتفاقيـة     اتفاقية   - ٩

  برشلونة) وبروتوكوالهتا
اتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر الكارييب الكربى (اتفاقية كارتاخينـا)    - ١٠

  وبروتوكوالهتا
رب احمليط اهلنـدي (اتفاقيـة   اتفاقية محاية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لغ  - ١١

  نريويب) وبروتوكوالهتا
 اتفاقية التعاون يف محاية وتنمية البيئة البحرية والساحلية ملنطقة غرب ووسط أفريقيـا   - ١٢

  (اتفاقية أبيدجان) وبروتوكوالهتا
  االتفاقية االطارية بشأن محاية منطقة الكاربات وتنميتها املستدامة  - ١٣

هلا برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً خـدمات األمانـة املؤقتـة     االتفاقات اليت يوفر    
  ووافقت مجعية األمم املتحدة للبيئة على أن توفر هلا خدمات األمانة الدائمة

  االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين (اتفاقية طهران)  - ١٤

املتحدة للبيئة خدمات األمانة عنـد   االتفاقات اليت تنص على أن يوفر هلا برنامج األمم    
  بدء نفاذها

  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  - 15

استعراض منتصف املدة للربنامج الرابع لوضع القانون البيئـي واستعراضـه     - 2/19  
  دورياً (برنامج مونتيفيديو الرابع)

  ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
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، الـذي اعتمـده   القانون البيئي واستعراضه دورياً لوضعإىل الربنامج الرابع  إذ تشري  
(أوالً) بوصفه استراتيجية شاملة جملتمع القـانون الـدويل    25/11جملس اإلدارة يف مقرره 

لذي يبدأ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل صياغة األنشطة يف جمال القانون البيئي للعقد ا
  املقرر،، واستعراض منتصف املدة املنصوص عليه يف ذلك 2010يف عام 

الصادر عن جملس اإلدارة بشـأن تعزيـز العدالـة     27/9إىل املقرر  وإذ تشري أيضاً  
ـ واحلوكمة والقانون من أجل حتقيق االستدامة البيئية  11/5-إس اإلدارة د.، وإىل مقرر جمل

املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية املتعلقـة باحلصـول علـى    ألف املتعلق ب
، وإىل قرار مجعيـة البيئـة   املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية

  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، 10املتعلق بتنفيذ املبدأ  1/13
العمل املضطلع به من جانب اجتمـاع كبـار املسـؤولني     ذ تالحظ مع التقديروإ  

احلكوميني اخلرباء يف القانون البيئي بشأن استعراض منتصف املدة للربنامج الرابـع لتطـوير   
ـ القانون البيئي واستعراضه   11إىل  7يف مونتفيـديو يف الفتـرة مـن    عقـود  دوري، املال

بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنـامج األمـم   ملشتركة ، واملبادرة ا2015أيلول/سبتمرب 
اليت تبذهلا  هودسياق اجليف للتدريب والبحث، املتخذة ومعهد األمم املتحدة  ،املتحدة اإلمنائي

 10املبدأ  إعمال’’املعنون دليل الوضع ، ومنها 10تعزيز تنفيذ املبدأ  املنظمات من أجل هذه
  ،املبذولة يف هذا الصدداألخرى عن اجلهود  فضالً، ‘‘ريو إعالنمن 

، بأن مواصلة تنفيذ الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً وإذ تسلم  
باإلضافة إىل معاجلة املسائل املستجدة، ينبغي أن يتم يف ظل التطورات األخـرية للنـهوض   

تطـور القـانون    واستمرار 2030لعام سيما خطة التنمية املستدامة  بالتنمية املستدامة، وال
، 2010منـذ عـام    املربمة البيئي الدويل، ويشمل ذلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

عن القرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مجعية األمم املتحدة للبيئـة وجملـس    فضالً
  برنامج األمم املتحدة للبيئة، إدارة

اليت تضـطلع هبـا    - طة املنفذة يف جمال القانون البيئياألنش ى ضرورةعل وإذ تشدد  
احلكومات واخلرباء القانونيون واألكادمييون ومنظمات األمم املتحدة املعنية، مبـا يف ذلـك   

  ،من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا -للبيئة  برنامج األمم املتحدة
  ،)23(يف تقرير املدير التنفيذي نظرهاوبعد   

__________ 
  )23(  UNEP/EA.2/13. 
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الدول األعضاء إىل تعيني جهات اتصال وطنية لتبادل املعلومات وبناء  تدعو  - 1  
القدرات من أجل العمل املشترك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وتوفري التوجيه له يف تعزيـز  

  تنفيذ ذلك الربنامج؛تطبيق برنامج تطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً، ولرصد وتقييم 
إىل املدير التنفيذي، بالتنسيق الوثيق مع جهات االتصـال الوطنيـة    تطلب  - 2  

  بتوافر املوارد، ما يلي: أعاله، ورهناً 1املعينة يف الفقرة 
اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بالقانون البيئي خالل الفتـرة   أن حيدد  (أ)  

املتبقية من الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً، هبدف دعم تنفيذ البعـد  
، مبا يتسق مع األهداف البيئية، والفوائد املترتبة 2030البيئي من خطة التنمية املستدامة لعام 

مة، مثل تلك املتعلقة بنوعية اهلواء، واليت مت حتديدها يف قرارات مجعية األمم على الصحة العا
املتحدة وقرارات ومقررات جملس اإلدارة الصادرة مؤخراً، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة 
الصادرة عن اجتماع كبار املسؤولني احلكوميني اخلرباء يف القانون البيئي بشـأن اسـتعراض   

  امج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً؛منتصف املدة للربن
التوجيهات للدول األعضاء من أجل إنشاء األطر التشريعية وأطـر   أن يضع  (ب)  

بشـأن   27/9التنفيذ واإلنفاذ اليت تتسم بالفعالية، على حنو يتسق مع مقرر جملـس اإلدارة  
األمم املتحدة للبيئة مجعية قرار و، العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية تعزيز

  ؛، حسب االقتضاءمن إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 10تنفيذ املبدأ املتعلق ب 1/13
تقييماً لتنفيذ وفعالية وأثر الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئـي  ‘ 1’أن يعد   (ج)  

مقترحات بشأن العمل الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة يف ‘ 2’دورياً، و واستعراضه
لجهات الفاعلة املعنية لرصة ؛ وأن يتيح ف2020جمال القانون البيئي لفترة حمددة تبدأ يف عام 

اليت تقوم بتنفيذ الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضـه دوريـاً، مبـا يف ذلـك     
لكي تقدم تعليقاهتـا بشـأن التقيـيم     ت الرئيسية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة،اجملموعا

مجعية األمم املتحدة  لكي تنظر فيها التقييم واملقترحات وأن يقدم واملقترحات املذكورة آنفاً،
  .  2019للبيئة يف دورهتا اليت تعقد قبل هناية عام 

وبرنامج العمل  2021-2018للفترة االستراتيجية املتوسطة األجل املقترحة   - 2/20  
  2019-2018وامليزانية املقترحان للفترة 

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
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 )24(2021-2018يف االستراتيجية املتوسطة األجل املقترحة للفتـرة   وقد نظرت  
 ،)25(2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية املقترحني لفترة السنتني 

وعلـى   2021-2018على االستراتيجية املتوسطة األجل للفتـرة   توافق  - 1  
 ؛2019-2018برنامج العمل وامليزانية لفترة السنتني 

مليـون   271على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقـدراها   توافق أيضاً  - 2  
مليون دوالر لتغطيـة   122دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، خيصص منها مبلغ أقصاه 

  الوظائف لفترة السنتني لألغراض املبينة يف اجلدول التايل:تكاليف 
   

__________ 
  )24(  UNEP/EA.2/15. 

  )25(  UNEP/EA.2/16. 
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  2019- 2018برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتني     

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  1 700  أجهزة تقرير السياسات  - ألف
 7 800 التوجيه التنفيذي واإلدارة  - باء
  برنامج العمل  - جيم

 32 300 تغري املناخ  - 1  

 21 500 املرونة للكوارث والنزاعات  - 2  

 41 800 النظم اإليكولوجية الصحية واملنتجة  - 3  

 36 000 احلوكمة البيئية  -4  

 32 300 املواد الكيميائية والنفايات ونوعية اهلواء  -5  

 39 600 كفاءة استخدام املوارد  -6  

 29 300 البيئة قيد االستعراض  -7  

 14 000 صندوق احتياطي الربنامج  -دال 

 14 700 دعم الربنامج  -هاء 

 271 000 اجملموع  

على أمهية إجراء مشاورات مبكرة ومكثفة وشـفافة بـني املـدير    تشدد   - 3  
التنفيذي والدول األعضاء وجلنة املمثلني الدائمني بشأن إعـداد مشـاريع االسـتراتيجيات    
املتوسطة األجل وأطر العمل االستراتيجية وبرامج العمل وامليزانيات وعلى احلاجـة جلدولـة   

املناسبة إلتاحة املشاركة الكاملة من جانب مجيع  االجتماعات وتوفري املعلومات يف األوقات
  الدول األعضاء طوال هذه العملية، وترحب يف هذا الصدد بالتقدم احملرز حىت اآلن؛  

، وتشيد جبهود املدير 19/32من مقرر جملس اإلدارة  13إىل الفقرة  تشري  - 4  
امية لكفالة أن ُتقدِّم األمانة الوثائق واملعلومـات ذات الصـلة باالسـتراتيجية    التنفيذي الر

املتوسطة األجل وبربنامج العمل وامليزانية إىل الدول األعضاء وإىل جلنة املمثلني الدائمني قبل 
  أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع الذي سيتم فيه النظر فيهما؛  

إىل معلومات شاملة، وتربير كامـل، بشـأن النفقـات    على احلاجة تشدد   - 5  
واملسامهات املقترحة من مجيع مصادر التمويل، مبا يف ذلك معلومات عن مـالك املـوظفني،   
لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمني يف وقت مبكر قبل النظر يف برنـامج العمـل وامليزانيـة،    

ت يف التوقيت املناسب بشأن إعداد مجيع إىل املدير التنفيذي أن يواصل عقد مشاورا وتطلب
  برامج العمل وامليزانيات يف املستقبل قبل إحالتها إىل اهليئات املختصة األخرى؛
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على ضرورة أن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل اإلدارة القائمة على  تشدد  - 6  
-2014جل للفتـرة  النتائج، وترحب بالتقدم الـُمحرز يف تنفيذ االستراتيجية املتوسطة األ

، والتقرير 2015-2014، على النحو الوارد يف تقرير أداء الربنامج لفترة السنتني 2017
  ؛  2015-2014سنوي للفترة  التجميعي للتقييم االثين

ـُمحرز يف زيادة املخصصات من صندوق البيئة لألنشـطة   تالحظ  - 7   التقدم ال
  ؛  2019-2018والعمليات يف برنامج العمل لفترة السنتني 

للمدير التنفيذي بأن يعيد توزيع املوارد بني أبواب امليزانيـة للـربامج   تأذن   - 8  
يف املائة من خمصصات الربامج الفرعية وأن يبلغ جلنة املمـثلني   10الفرعية حبد أقصى قدره 

الدائمني بذلك، ويف الظروف االستثنائية اليت تقتضيها الضرورة، أن يعيد ختصيص مبالغ تزيد 
يف املائة من املخصصات اليت يعاد ختصيص املوارد منـها،   20يف املائة وال تتجاوز  10ى عل

  بعد التشاور املسبق مع جلنة املمثلني الدائمني؛  
للمدير التنفيذي بأن يعّدل، بالتشاور مع جلنة املمثلني الـدائمني،  تأذن أيضاً   - 9  

مستوى خمصصات صندوق البيئة للربامج الفرعية، لتتماشى مع التغريات احملتملة يف الـدخل  
  مقارنة مبستوى االعتمادات الذي متت املوافقة عليه؛  

يـد قيمتـها   للمدير التنفيذي بالدخول يف التزامات آجلة ال تز كذلك تأذن  - 10  
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة صندوق البيئة لفترة السـنتني   20على 

  ؛  2020-2021
إىل املدير التنفيذي أن يواصل اتباع هنج حصـيف يف إدارة املـوارد   تطلب   - 11  

صـة  املتأتية من مجيع املصادر، مبا فيها صندوق البيئة، مبا يف ذلك مـن خـالل اإلدارة احلري  
  للترتيبات التعاقدية؛  

إىل املدير التنفيذي أن يواصل التركيز احلايل لربنـامج األمـم   تطلب أيضاً   - 12  
املتحدة للبيئة على حتقيق النتائج، هبدف إجناز أهداف الربنامج، واستخدام املـوارد بكفـاءة   
وشفافية لتحقيق هذه الغاية، رهناً بعمليات اإلشراف واالستعراض والتقييم املسـتقل الـيت   

  تضطلع هبا األمم املتحدة؛  
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل الـدول  تطلب كذلك   - 13  

األعضاء، من خالل جلنة املمثلني الدائمني، وإىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعـة لربنـامج   
ج التقييم والتقـدم الــُمحرز   األمم املتحدة للبيئة يف دوراهتا اليت تعقد كل سنتني، عن نتائ
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أداء كل من الربامج الفرعية وإجنازاهتا املتوقعة، وعن تنفيذ ميزانية صندوق البيئة، يتعلق ب فيما
  مبا يف ذلك التربعات والنفقات وإعادة ختصيص االعتمادات أو تعديل املخصصات؛

إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقـدمي التقـارير إىل الـدول     كذلك تطلب  - 14  
ائمني، بطريقة مبسطة، وذلك بإدماج التقارير املرحليـة  األعضاء، من خالل جلنة املمثلني الد

  عن شؤون اإلدارة وامليزانية مع تقريره عن أداء الربنامج؛  
إىل املدير التنفيذي أن يواظب على تقدمي إحاطـات منتظمـة   تطلب أيضاً   - 15  

للجنة مـن  للجنة املمثلني الدائمني بشأن أداء الربنامج وامليزانية لكل برنامج فرعي، لتمكني ا
  االضطالع املالئم مبهمة الرصد املوكلة إليها؛  

إىل املدير التنفيذي أن يكفل أن تنفيذ برنامج العمل يـدعم   تطلب كذلك  - 16  
وجيمع الربامج واألنشطة اإلقليمية والوطنية يف االستراتيجية املتوسطة األجل وبرنامج العمـل  

ات اإلقليمية واألطر اإلقليمية، حيثما وجـدت،  لفترة السنتني، وأنه يأخذ يف االعتبار األولوي
ويطلب إىل املدير التنفيذي أن ُيدرج معلومات عن الربامج واألنشطة اإلقليميـة يف التقريـر   

  املرحلي عن تنفيذ برنامج العمل؛  
إىل املدير التنفيذي أن يكفل استخدام الصناديق االسـتئمانية   كذلك تطلب  - 17  

مج األمم املتحدة للبيئة لتمويل األنشطة اليت تتوافق مـع برنـامج   واملسامهات املخصصة لربنا
العمل، فيما عدا الصناديق اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة نيابة عن هيئات حكوميـة  

  دولية أخرى؛  
الدول األعضاء وغريهـا مـن اجلهـات     حتثمدعومةً بعضويتها الشاملة،   - 18  

صندوق البيئة، وتطلـب  وال سيما ربنامج األمم املتحدة للبيئة، القادرة على زيادة التربعات ل
النظـام املـايل   كذلك إىل املدير التنفيذي أن حيشد، وفقاً لقواعد سياسـات الشـراكات و  

القواعد املالية لألمم املتحدة، املزيد من التربعات للربنامج من مجيع الدول األعضاء وغريها و
  يع نطاق قاعدة املسامهني؛  من اجلهات القادرة وأن يواصل توس

األثر اإلجيايب جلدول التربعـات اإلرشـادي يف توسـيع قاعـدة      تالحظ  - 19  
املسامهات يف التمويل الطوعي لصندوق البيئة وتعزيز القدرة على التنبؤ هبا، وتطلب إىل املدير 
 التنفيذي أن يواصل تطويع جدول التربعات اإلرشادي وذلك، يف مجلة أمور، وفقـاً ملقـرر  

  ؛ت الحقةوأي مقررا 7/1-إ.د اجمللس التنفيذي
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علـى   ، بالتعاون الوثيق مع جلنة املمثلني الـدائمني، املدير التنفيذي شجعت   - 20  
 تنصب األولوية فيها على توسيع قاعدة املسامهني مـن تعبئة املوارد وضع وتنفيذ استراتيجية ل

  الشركاء اآلخرين، مبا يتيح موارد كافية ميكن التنبؤ هبا بصورة أفضل؛الدول األعضاء و
إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتـا   تطلب  - 21  
حمـدد   2021-2020، وبالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، برنامج عمل للفتـرة  الرابعة

  األولويات وموجه صوب النتائج ومبسط، للنظر فيه واعتماده؛
د وإدارة حصة صـندوق  إىل املدير التنفيذي أن يواصل رص كذلك تطلب  - 22  

البيئة املخصصة لكل من تكاليف الوظائف وتكاليف غري الوظائف، مع وضـع أولويـات   
  واضحة الستخدام موارد صندوق البيئة يف أنشطة الربنامج.

  العواصف الرملية والترابية  - 2/21  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
بشـأن مكافحـة العواصـف الرمليـة      70/195إىل قرار اجلمعية العامة  إذ تشري  

دارة غـري املسـتدامة   اإلوالترابية، الذي يسلم بأن العواصف الترابية والرملية وممارسـات  
ميكن أن تسبب أو تؤدي إىل تفـاقم هـذه الظـواهر،    اليت لألرض، من بني عوامل أخرى، 

ـ  أيضـاً  ويسـلم للتنمية املستدامة يف البلدان واملناطق املتضررة،  كبرياً تشكل حتدياً يف  هبأن
اجتماعية واقتصادية كـبرية   اًأضرار والترابية العواصف الرمليةسببت السنوات القليلة املاضية 

، وخاصة يف أفريقيا يف العامل قاحلة وشبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبةال املناطقسكان ب
  وآسيا،

املتعلق بتعزيز دور برنامج األمم املتحـدة للبيئـة يف    1/7 اإىل قراره شري أيضاًتإذ و  
  حتسني نوعية اهلواء،

بـــــ  املتعلـق   68/8 -ج ص ع  إىل القـرار التـارخيي   كذلك وإذ تشري  
 الذي اعتمدته مجعية الصحة العامليـة  ‘‘واءالصحة والبيئة: معاجلة اآلثار الصحية لتلوث اهل’’

 كبرياً يشكل خطراً للجسيمات الدقيقة العالقةأن التعرض  أبرز حقيقةالذي  الثامنة والستون،
على الصحة، وهو أهم عامل من عوامل اخلطر البيئي على الصعيدين العاملي واإلقليمي فيمـا  

  ،يتعلق باألمراض غري املعدية والوفيات املبكرة
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الذي اعتمدتـه اللجنـة االقتصـادية     E/ESCAP/RES/72/7بالقرار  ذ حتيط علماًوإ  
الشـروع يف تعـاون    من أجلواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف دورهتا الثانية والسبعني 

  إقليمي ملكافحة العواصف الرملية والترابية يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ،
الوفاء بالطلـب   من أجلباجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة  وإذ تعترف  

عد، بالتعاون مـع كيانـات   يأن ب 70/195املوجه إىل األمني العام يف قرار اجلمعية العامة 
املية لألرصاد اجلوية وأمانة اتفاقيـة  األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظمة الع

يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصـحر،   األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ـ ُي ‘‘تقييم عاملي للعواصف الرملية والترابيـة ’’ بعنوان اًوخباصة يف أفريقيا، تقرير م علـى  عمَّ

  اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني،
التـابع  اإلنذار من العواصف الرملية والترابيـة  بربنامج نظام التقييم و حتيط علماًوإذ   

منظمة يف مناطق جغرافيـة   15لمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، الذي يتألف من أكثر من ل
 شمال أفريقيا والشـرق األوسـط وأوروبـا   أحدمها ل، انإقليمي انخمتلفة، مبا يف ذلك مركز

  الشعبية، يف مجهورية الصني ويوجد آلسيااآلخر و ،يف إسبانيا ويوجد
دعـم   ،إىل املدير التنفيذي، يف حدود برنامج العمل واملوارد املتاحة طلبت  - 1  

الدول األعضاء، بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة والشـركاء اآلخـرين، يف   
التصدي لتحديات العواصف الرملية والترابية عن طريـق حتديـد الثغـرات يف البيانـات     

عاملي التقييم ال’’ واالستفادة منواملعلومات ذات الصلة، وتدابري السياسة العامة واإلجراءات، 
كـانون   22املـؤرخ   70/195مبوجب قرار اجلمعية العامة  ‘‘الرملية والترابيةللعواصف 

 اهلواء اسـتجابةً  نوعية، ويف سياق اجلهود اجلارية بشأن رصد وتقييم 2015األول/ديسمرب 
  ؛1/7قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة ل

مع مجيع كيانات األمم املتحـدة   االشتراك املدير التنفيذي إىل طلب أيضاًت  - 2  
  تعزيز هنج منسق ملكافحة العواصف الرملية والترابية على الصعيد العاملي؛لذات الصلة 

املعـارف   وتقاسمتكثيف الرصد ومجع البيانات  إىلالدول األعضاء  تدعو  - 3  
بية، مبا يف ذلك أثرها علـى الـنظم   العواصف الرملية والتراببشأن مجيع اجلوانب ذات الصلة 

ستكشاف فرص التعاون، مبا يف ذلك بـني بلـدان   وا والرفاه؛ اإلنساناإليكولوجية وصحة 
ودعم تبادل  الشمال؛اجلنوب والشمال واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب وفيما بني بلدان 

 السياسـات  يفاملعارف وأفضل املمارسات يف معاجلة املشكلة من خالل تدخالت عمليـة  
  املستويات املؤسسية والتقنية، حسب االقتضاء؛ على العامة
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الدول األعضاء، ومصارف التنمية اإلقليمية واجلهات األخـرى   دعو أيضاًت  - 4  
لتصدي لتحدي من أجل ااملسامهة مبوارد مالية جتاه املبادرات واملشاريع اإلقليمية  إىلالقادرة 

  العواصف الرملية والترابية؛
إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة تقريراً عن  تطلب  - 5  

  التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.

استعراض تواتر دورات مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة   - 2/22  
  للبيئة

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
كـانون   15) املـؤرخ  27-(د 2997معيـة العامـة   إىل قـرارات اجل  إذ تشري  

 و، 1987كـانون األول/ديسـمرب    11املـؤرخ   42/185 و، 1972األول/ديسمرب 
ــؤرخ  67/213 ــانون األول/ديســمرب  21امل ــؤرخ  67/251 و، 2012ك  13امل

  ،2013شباط/فرباير  22املؤرخ  27/2، ومقرر جملس اإلدارة 2013آذار/مارس 
ة، من دورهتا الثالث أن تعقد دوراهتا العادية يف السنوات الفردية، اعتباراً تقرر  - 1  

  ؛2017يف 
سـينطبق أيضـاً علـى     أعـاله أن تواتر الدورات املشار إليـه   تقرر أيضاً  - ٢  

االجتماعات املفتوحة العضوية للجنة املمثلني الدائمني اليت ستعقد وفقاً ملقرر جملـس اإلدارة  
  ؛27/2

  استثنائي:لى أساس أنه ع، تقرر كذلكو  - 3  
أيام، دون املسـاس مبـدة    3ملدة تتألف الدورة الثالثة من اجتماع يستمر   (أ)  

  ؛27/2ومهام اجلزء الرفيع املستوى التابع للدورة على النحو املبني يف مقرر جملس اإلدارة 
العضوية للجنة املمثلني الدائمني مـن   الدورة الثالثة لالجتماع املفتوح تتألف  (ب)  

عقد بالتعاقب مع الدورة الثالثة للجمعية هبدف تقليل التكـاليف  يأيام  3دة ملاجتماع يستمر 
  املالية إىل أدىن حد ممكن؛

عـام  يعقد االجتماع الرابع للجنة الفرعية التابعة للجنة املمثلني الدائمني يف   (ج)  
  دائمني جدول األعمال والطرائق التنظيمية للجنة الفرعية؛، وتستعرض جلنة املمثلني ال2017
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االجتماع املفتوح العضـوية  و 2017 لعام بأن تكلفة دورة اجلمعية تسلم  - 4  
برنامج األمم املتحدة  عمل وميزانية مل تعكس يف برنامج 2017لعام  للجنة املمثلني الدائمني

جلهات األخرى القـادرة علـى   وتشجع الدول األعضاء وا، 2017-2016للبيئة للفترة 
  اإلسهام بأموال من أجل عقد هذه االجتماعات؛

إىل املدير التنفيذي االضطالع جبهود تعبئة املوارد وتقدمي تقريـر إىل   طلبت  - 5  
  جلنة املمثلني الدائمني عن الثغرات يف التمويل؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل الـدورة الثالثـة للجمعيـة،     كذلك تطلب  - 6  
 وتقـرر يف دورهتا الثانية،  املعتمدةحسب االقتضاء، معلومات مستكملة عن تنفيذ القرارات 

  أن ترجئ النظر الرمسي يف تقارير املدير التنفيذي إىل الدورة الرابعة للجمعية؛
جلمعية األمم املتحـدة   الثالثة ةدورال راجلمعية العامة إىل النظر يف تقري تدعو  - 7  

  ؛الثانية والسبعنييف دورهتا  للبيئة
الطرائـق التنظيميـة    مجلة أمور من بينها أن تنظر يف دورهتا الثالثة يف تقرر  - 8  

هبدف تعزيز عملية امليزنة للربنامج وحتسني تقييم  جلمعية األمم املتحدة للبيئةللدورات العادية 
 جلمعية.اخلدمة اجتماعات  األمم املتحدة اصه ختصيتال املوارد

  إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة  - 2/23  
  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
ة ق بإدارة الصناديق االسـتئماني يف تقريـر املدير التنفيـذي املتعلوقـد نظـرت   

  ،)26(واملسامهات املخصصة

إىل أنه وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة فاالتفاقات اليت  تشري  - 1  
يقوم برنامج البيئة مبهام األمانة هلا جيب أن تستند إىل مبدأ استرداد التكاليف حـني يتعلـق   

  األمر بالتكاليف اإلدارية؛
  أوالً (أ)

  املتعددةستئمانية االصناديق إدارة ال

__________ 
  )26(  UNEP/EA.2/17/Rev.1. 
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إدارة أن يعد تقريراً يربز فيه التحديات اليت تواجه لتنفيذي إىل املدير ا طلبت  - 2  
اليت ميكن اختاذها للتقليل مـن العـبء    ، وأن يقترح اخلطواتالصناديق االستئمانية املتعددة

  اإلداري لتعهد هذه الصناديق االستئمانية؛
  
  
  

  أوالً (ب)
  ة للبيئةالصناديق االستئمانية اليت تدعم برنامج عمل برنامج األمم املتحد

، رهناً بتلقي املـدير التنفيـذي   متديد الصناديق االستئمانية التالية على توافق  - 3  
  :السلطات املختصةللقيام بذلك من  طلبات

  عامةالستئمانية االصناديق ال  -ألف   
الصندوق االستئماين العام بشأن املؤمتر الوزاري األفريقي املعـين   - AML  (أ)  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم بالبيئة الذي ُمدِّد حىت 
الصندوق االستئماين لدعم أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ،  - CLL  (ب)  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31بتاريخ انتهاء يف  2013 عام الذي أنشئ يف
الصندوق االستئماين العام بشأن جملس الوزراء األفريقـي املعـين    - CWL  (ج)  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم باملياه، الذي ُمدِّد حىت
ـ الصندوق االستئماين العام  - MCL  )د(   الزئبـق  يف جمـال  نشـطة  األدعم ل

  ؛2019سمرب كانون األول/دي 31 هناية يوم ومركّباته، الذي ُمدِّد حىت
التحالف املعين باملنـاخ واهلـواء   لدعم أنشطة  الصندوق االستئماين - SLP  )ـ(ه  

شـباط/فرباير   16 هناية يـوم  ُمدِّد حىت، الذي النقي للحد من ملوثات املناخ القصرية العمر
  ؛2022
الصندوق االستئماين العام بشأن برنامج البداية السـريعة للنـهج    - SML  )و(  

كـانون   31 هنايـة يـوم   لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، الذي ُمدِّد حـىت االستراتيجي 
  ؛2019األول/ديسمرب 
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الصندوق االستئماين العام لتوفري الـدعم لنظـام رصـد البيئـة      - WPL  )ز(  
كـانون   31 هنايـة يـوم   العاملية/مكتب برنامج املياه والترويج ألنشطته، الذي ُمدِّد حـىت 

  ؛2019األول/ديسمرب 

  ستئمانية للتعاون التقيناالصناديق ال  -باء   
الصندوق االستئماين للتعاون التقين ألغراض أنشطة برنامج األمـم   - AFB  )أ(  

املتحدة للبيئة، باعتباره كياناً منفِّذاً متعّدد األطراف جمللس صندوق التكيُّف، الذي ُمـدِّد إىل  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 يوم هناية

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق مع بلجيكا (مموَّل  - BPL  )ب(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم من حكومة بلجيكا)، الذي ُمدِّد حىت

االتفاقية اإلطارية بشـأن  الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ  - CFL  (ج)  
الذي ُمدِّد ة يف الصني وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، التعاون االستراتيجي بني وزارة محاية البيئ

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم حىت 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية   - CIL  )د(  

 لألنشطة العالجية عقب حادثة املخلّفات السامة يف أبيدجان، كوت ديفوار، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 اية يومهن

 يرلنديألالبيئة االصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص بصندوق  - IAL  )ـ(ه  
 هنايـة يـوم   الذي ُمدِّد حـىت  ،يرلندا)أأفريقيا (ممّول من حكومة  ةاملتعّدد األطراف ملساعد

  ؛2019كانون األول/ديسمرب   31
للمشاريع ذات األولوية لتحسني الصندوق االستئماين للتعاون التقين  - IEL  (و)  

هناية  الذي ُمدِّد حىتالبيئة يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية (ممول من مجهورية كوريا)، 
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 يوم

ـ  - IPL  )ز(   ول الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمساعدة يف تنفيذ بروتوك
مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف البلدان النامية (مموَّل من حكومة السويد)، 

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم الذي ُمدِّد حىت
الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ برنـامج األمـم    - MDL  )ح(  

كـانون   31 هناية يوم ائية لأللفية، الذي ُمدِّد حىتاملتحدة للبيئة لصندوق إجناز األهداف اإلمن
  ؛2019األول/ديسمرب 
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الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة املتجّددة يف منطقة  - REL  )ط(  
كـانون   31 هناية يوم البحر األبيض املتوسط (املمّول من حكومة إيطاليا)، الذي ُمدِّد حىت

  ؛2019األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفـاق املعقـود مـع     - SEL  )ي(  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم السويد، الذي ُمدِّد حىت
الصندوق االستئماين للتعاون التقين بشأن تنفيذ االتفاق اإلطـاري   - SFL  )ك(  

 كـانون األول/  31 هنايـة يـوم   بني إسبانيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي ُمّدد حىت
  ؛2019ديسمرب 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين ملساعدة البلدان النامية يف اختاذ  - VML  )ل(  

مـوَّل مـن   املإجراءات حلماية طبقة األوزون مبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريـال ( 
  ؛2019سمرب كانون األول/دي 31 هناية يوم حكومة فنلندا)، الذي ُمدِّد حىت

إغالق الصناديق االستئمانية التالية، رهنـاً باسـتكمال    تالحظ وتوافق على  - 4  
  أنشطتها والوفاء جبميع التبعات وااللتزامات املالية املترتبة عليها:

  ستئمانية للتعاون التقيناالصناديق ال  -جيم   
نـامج  الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم مكتب تنسيق بر - GNL  )أ(  

  ؛العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية (مموَّل من حكومة هولندا)
لتوفري موظفني فنيني مبتـدئني  الصندوق االستئماين للتعاون التقين  - TOL  (ب)  

  ؛)املنظمة الدولية للفرانكفونية(مموَّل من 

  ثانياً
  اإلقليميةالصناديق االستئمانية اليت تدعم برامج البحار 

  واالتفاقيات والربوتوكوالت والصناديق اخلاصة
إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الـدورة األوىل   تالحظ وتوافق على  - 5  

  جلمعية األمم املتحدة للبيئة:
مليزانية الربنامج األساسية لربوتوكول ناغويا، الصندوق االستئماين  - BBL  )أ(  

  ؛2017كانون األول/ديسمرب  31انتهاء يف  بتاريخ 2014 يف أنشئالذي 



A/71/25 
 

111/120 16-18362 
 

الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية  - BXL  )ب(  
كـانون   31بتـاريخ انتـهاء يف    2014 يف أنشـئ الـذي  ؛ لدعم األنشطة املوافق عليها

  ؛2017األول/ديسمرب 
طلبات للقيام بـذلك  قي بعد تلمتديد الصناديق االستئمانية التالية على  توافق  - 6  

  السلطات املختصة؛ من
للمسامهات الطوعية املتعلقـة باتفاقيـة   الصندوق االستئماين العام  - AVL  (أ)  

 31هناية يـوم  الذي ُمدِّد حىت حفظ الطيور املائية األفريقية واألوروبية واآلسيوية املهاجرة، 
  ؛2019كانون األول/ديسمرب 

التفاقيـة الطيـور املائيـة األفريقيـة     العام  الصندوق االستئماين - AWL  (ب)  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم الذي ُمدِّد حىت واألوروبية واآلسيوية، 

فظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق حلالصندوق االستئماين العام  - BAL  (ج)  
 31هناية يـوم  حىت  الذي ُمدِّد، ومشال شرق احمليط األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال

  ؛2019كانون األول/ديسمرب 
مليزانية الربنامج األساسية لربوتوكول ناغويا، الصندوق االستئماين  - BBL  )د(  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم الذي ُمدِّد حىت 
التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات  الصندوق االستئماين - BCL  )ـ(ه  

 كـانون األول/  31هنايـة يـوم   الذي ُمـدِّد حـىت   اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، 
  ؛2019  ديسمرب

ملساعدة البلدان النامية والبلـدان األخـرى   الصندوق االستئماين  - BDL  )و(  
م يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص احملتاجة للمساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحك

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم الذي ُمدِّد حىت منها عرب احلدود، 
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضـافية لـدعم    - BEL  )ز(  

كانون  31 هناية يوم األنشطة املوافَق عليها مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين العام مليزانية الربامج األساسـية لربوتوكـول    - BGL  )ح(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم السالمة اإلحيائية، الذي ُمدِّد حىت
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الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية  - BHL  )ط(  
كـانون   31 هناية يوم لدعم األنشطة املعتمدة لربوتوكول السالمة اإلحيائية، الذي ُمدِّد حىت

  ؛2019األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين العام التفاق حفظ اخلفاش األورويب، الـذي   - BTL  )ي(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم ُمدِّد إىل
الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية  - BXL  )ك(  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم الذي ُمدِّد إىل، لدعم األنشطة املوافق عليها
الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمـدِّد   - BYL  (ل)  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم حىت
الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية املتعلّقـة   - CAP  )م(  

 حبماية منطقة جبال الكاربات وتنميتها املستدامة والربوتوكوالت املتعلّقة هبا، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم
الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئـة يف   - CRL  )ن(  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم منطقة البحر الكارييب، الذي ُمدِّد حىت
التفاقية التجارة الدولية بـأنواع احليوانـات    الصندوق االستئماين - CTL  )س(  

 كـانون األول/  31 هنايـة يـوم   ُمـدِّد حـىت  الذي والنباتات الربية املهددة باالنقراض، 
  ؛2019  ديسمرب

الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الـذي   - EAL  )ع(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم ُمدِّد حىت
الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية لتنفيذ خطة العمـل حلمايـة    - ESL  (ف)  

 31 هنايـة يـوم   وتنمية البيئة البحرية واملناطق الساحلية لبحار شرق آسيا، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019كانون األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلـّوث،   - MEL  )ص(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31هناية يوم  الذي ُمدِّد حىت

الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املسـتنفدة   - MPL  )ق(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم لطبقة األوزون، الذي ُمدِّد حىت
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الصندوق االستئماين التفاقية حفـظ أنـواع احليوانـات الربيـة      - MSL  )ر(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم املهاجرة، الذي مدد حىت

الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ  - MVL  )ش(  
األول/ديسـمرب  كـانون   31 هناية يـوم  أنواع احليوانات الربية املهاجرة، الذي ُمدِّد حىت

  ؛2019
الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئـة السـاحلية    - PNL  )ت(  

كـانون   31 هناية يوم والبحرية ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ ومواردها، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقيـة روتـردام    - ROL  )ث(  
سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفـات معينـة   ـُتطبيق إجراء املوافقة املاملتعلقة ب

 كـانون األول/  31 هنايـة يـوم   خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الـذي ُمـدِّد حـىت   
  ؛2019  ديسمرب

تطبيق إجراء ب املتعلقةالستئماين اخلاص التفاقية روتردام الصندوق ا - RVL  )خ(  
سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معّينـة خطـرة متداولـة يف    ـُاملوافقة امل

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم التجارة الدولية، الذي ُمدِّد حىت
لبحـث واملالحظـة   الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشـطة ا  - SOL  )ذ(  

  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 هناية يوم املنهجية املتعلقة باتفاقية فيينا، الذي ُمدِّد حىت
الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة مذكرة التفـاهم املعنيـة    - SMU  )ض(  

كـانون األول/ديسـمرب    31 هناية يوم باحلفاظ على أمساك القرش املهاجرة، الذي ُمدِّد حىت
  ؛2019
الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة اجملتمعات األصـلية   - VBL  )غ(  

كـانون   31 هنايـة يـوم   واحمللية يف عمل اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الـذي ُمـدِّد حـىت   
  ؛2019األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، الذي ُمدِّد  - VCL  )ظ(  
  ؛2019كانون األول/ديسمرب  31 ية يومهنا حىت
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الصندوق االستئماين حلماية وتنمية البيئة البحرية واملناطق الساحلية  - WAL  )أأ(  
كـانون األول/ديسـمرب    31 هناية يـوم  يف منطقيت غريب ووسط أفريقيا، الذي ُمدِّد حىت

  ؛2019
طلبـات  بعد تلقـي  الصناديق االستئمانية التالية  تالحظ وتوافق على دمج  - 7  

  :)27(السلطات املختصةللقيام بذلك من 
الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسـري   - BIL  (أ)  

مشاركة األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميـة مـن بينـها    
  ؛)السالمة األحيائية(بروتوكول  يةواألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسـري مشـاركة    - BZL  (ب)  
 األطراف يف عملية اتفاقية التنوُّع البيولوجي؛

على متديد الصندوق االستئماين املندمج الذي تعاد تسميته على النحو  توافق  - 8  
ألطـراف مـن البلـدان الناميـة يف     الصندوق االستئماين لتيسري مشاركة ا - BZL التايل:

اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وال سيما األطراف من أقل البلـدان  
، يـة منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقال 

  .2019كانون األول/ديسمرب  31ميدد حىت هناية يوم و

مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتعزيز التنمية املستدامة للرعـي    - 2/24  
  واملراعي
  ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة  
حتويل عاملنا: خطة التنميـة  ’’املعنون  70/1باختاذ اجلمعية العامة القرار  إذ ترحب  

وخطـة عمـل    ؛من أهداف التنمية املستدامة 15اهلدف مبا فيها ، ‘‘2030املستدامة لعام 
منـها،   17أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، وال سيما الفقـرة  

 وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث،

 22املـؤرخ   70/206تزامها بتنفيذ قرار اجلمعية العامـة  ال وإذ تؤكد من جديد  
بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان   2015كانون األول/ديسمرب 

__________ 
مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة   الذي اعتمده  12/32من املقرر  25 و 24 نيمع الفقرت املقررهذا  يتوافق  )27(  

 .البيولوجيالتنوع 
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رفـت فيـه   اعتاليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، والذي 
معـا  عمل اجملتمع الدويل ضرورة بأن اجلفاف والتصحر مشكلتان هلما بعد عاملي، وباجلمعية 

  مكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار اجلفاف،  على 
فحـة  ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكا    12/3إىل املقرر  وإذ تشري  

حالة تكون فيها كميـة  ”املؤمتر التغلب على تدهور األراضي بأنه فيه ف عّرالذي التصحر، 
ونوعية موارد األراضي الالزمة لدعم وظائف النظام اإليكولوجي وخدماته وتعزيـز األمـن   

  ،  “الغذائي مستقرتني أو تتزايدان يف نطاقات زمنية ومكانية وضمن نظم إيكولوجية حمددة
، وهـي إطـار   “أفريقيا اليت نصبو إليها”املعنونة  2063طة عام خب علماًيط وإذ حت  

استراتيجي مشترك للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف أفريقيا، وإطار سياسـات االحتـاد   
األفريقي لألنشطة الرعوية يف أفريقيا: تأمني ومحاية وحتسني حياة اجملتمعات الرعوية وسـبل  

  ،عيشها وحقوقها
إىل نتائج الدورة االستثنائية السادسة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة  تشريوإذ   

املتعلق بالعمل على  6/4- إاملقرر د. ، مبا يف ذلك2016نيسان/أبريل  يفاملعقود يف القاهرة 
مكافحة التصحر واجلفاف والفيضانات واستصالح األراضي املتدهورة من أجل التغلب على 

  اضي،تدهور األر
على أمهية التعاون والعمل املشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية  وإذ تشدد  

جمـال  األمم املتحدة ملكافحة التصحر وغريها من االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف يف   
  مكافحة التصحر وتدهور األراضي،

اإلسـهام  يف مروج واملراعي باألمهية احليوية للنظم اإليكولوجية السليمة لل وإذ تسلم  
يف حتقيق النمو االقتصادي وسبل العيش القادرة على الصمود والتنميـة املسـتدامة للرعـي    
وتنظيم تدفق املياه واحلفاظ على استقرار التربة والتنوع البيولوجي ودعـم عمليـة عـزل    

يب عـن أسـال   الكربون والسياحة وغري ذلك من سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، فضالً
  ،2030احلياة والثقافات املتميزة، وأن بوسعها أداء دور هام يف إجناز خطة عام 

أن نسبة كبرية من سطح اليابسة مصنفة كمراع أو مـروج، وأن هـذه    وإذ تدرك  
املناطق األحيائية هتيمن على الغطاء األرضي يف البلـدان ذات األراضـي اجلافـة والبلـدان     

دداً كبرياً من الرعاة يف العامل يعيشون يف املراعي واملروج، املتضررة من التصحر، وأن هناك ع
  وأن هناك أشكاالً متعددة من الرعي متارس على الصعيد العاملي،
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أن الرعي ممارسة تارخيية ترتبط بشكل كبري يف كثري من البلدان بالثقافات ب تسلموإذ   
يني من أبناء الشـعوب األصـلية   واهلويات واملعارف التقليدية وأمناط املعيشة التقليدية للمال

التنوع البيولوجي وصون واجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء العامل، وهي أمور أسهمت يف تعزيز 
  واألمن الغذائي واإلدارة املستدامة للمراعي،  

يقوم على املعارف األصلية واحملليـة   دينامياً بأن الرعي، بوصفه نظاماً أيضاً وإذ تسلم  
خيية يف التعايش مع الطبيعة، يواجه حتديات خمتلفة يف أحناء العامل، مبا يف ذلـك  والتجربة التار

انعدام أمن حيازة األراضي، وعدم كفاية االستثمار، والتنمية غري العادلـة، وعـدم كفايـة    
مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة، وعدم امتالك التكنولوجيا واهلياكل األساسـية املناسـبة   

ريات غري املستدامة يف اسـتخدام األراضـي واملـوارد    يإىل األسواق، والتغوتعذر الوصول 
الطبيعية، وحمدودية فرص االستفادة من اخلدمات االجتماعية واإلرشـادية، وأمـن الرعـاة    

  أمام تغري املناخ، وازدياد اهلشاشة ،واجملتمعات احمللية اليت جيتازوهنا
من حيث فقدان األرواح البشرية، أن اجلفاف يؤدي إىل عواقب وخيمة  وإذ تالحظ  

وانعدام األمن الغذائي، وتدهور املوارد الطبيعية، وتترتب عليه نتائج سلبية بالنسبة للحيوانات 
والنباتات، والفقر واالضطرابات االجتماعية، وأن هناك خسائر اقتصادية فورية قصرية األجل 

قتصادية، منها الزراعـة وتربيـة   وطويلة األجل آخذة يف االزدياد يف عدد من القطاعات اال
  املواشي ومصائد األمساك وإمدادات املياه والصناعة وإنتاج الطاقة والسياحة،

بأن منافع اختاذ اإلجراءات ملكافحة تدهور األراضي من خالل تنفيذ أنشطة  وإذ تقر  
اإلدارة املستدامة لألراضي هي أكرب بكثري من تكاليف منع تدهور األراضـي، وأن التـدابري   
الرامية إىل مكافحة تدهور األراضي وتعزيز استصالح األراضي ميكنها أن تساعد على معاجلة 

ستقرار العاملي، ولذلك ينبغي إدماجها يف تدابري احلد من الفقر، من التشرد القسري وعدم اال
، مبا يف ذلك أهداف التنمية املسـتدامة الـيت   2030أجل إجناز خطة التنمية املستدامة لعام 

  تركز على تعزيز األمن الغذائي والتغذية،
اجملـاالت  بأمهية الرعي املستدام بالنسبة لعدد من الربامج الفرعية و تسلم كذلكوإذ   

املواضيعية لربنامج البيئة، وإذ تقر باجلهود التعاونية اليت يبذهلا العديد من وكاالت األمم املتحدة، 
  وال سيما منظمة األغذية والزراعة واملنظمات احلكومية الدولية والشركاء يف اجملتمع املدين،

راكات العامليـة  لبيئة إىل املسامهة يف تعزيز الشاألمم املتحدة لبرنامج  تدعو  - ١  
القائمة من أجل تشجيع رؤية مشتركة للمساحات الطبيعية القادرة على الصمود، اليت متكن 

  مكافحة التصحر وتدهور األراضي؛ جهوداإلنسان من الصمود، وتعزيز تنسيق 
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الدول األعضاء على زيادة جهود االسـتثمار يف بـرامج التصـدي     تشجع  - ٢  
واجلفاف وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور املراعي وغـزو   ملشاكل التصحر وإزالة الغابات

األنواع الغريبة وشح املياه، وذلك من أجل صون وحتسـني إنتاجيـة األراضـي وإدارهتـا     
املستدامة، من خالل السياسات واالستراتيجيات والربامج اإلمنائية الوطنيـة الـيت توضـع    

  ني، حسب االقتضاء؛بالتشاور و/أو بالتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسي
إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئـة تقـدمي الـدعم إىل     تطلب  - ٣  

خبصـوص  الفُضـلى  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل تيسري تبادل املمارسات 
وضع وتنفيذ األطر االستراتيجية ونظم اإلنذار املبكر اليت هتـدف إىل تعزيـز إدارة خمـاطر    

  لكوارث واإلدارة املستدامة لألراضي واستصالح األراضي والقدرة على مواجهة اجلفاف؛ا
الدول األعضاء على االستثمار يف إدارة خمـاطر الكـوارث ونظـم     تشجع  - ٤  

اإلنذار املبكر وبرامج شبكات األمان، حيثما كان ذلك مناسباً، من أجل مساعدة اجملتمعات 
  فيضانات واألمراض؛احمللية على التصدي للجفاف وال

بقوة الدول األعضاء على االعتراف بأهداف التنمية املسـتدامة ذات   تشجع  - ٥  
يف السياسات واالستراتيجيات واخلطط الوطنية، حسب االقتضاء إيراد إشارات إليها الصلة و
للتشريعات الوطنية، مبا يف ذلك األهداف املتعلقة بتعزيز األمن املعيشـي واخلـدمات    ووفقاً

  الجتماعية واملوارد الطبيعية لصاحل الرعاة والشعوب األصلية؛ا
بربنامج األمم املتحدة للبيئة التعاون مع اتفاقيـة مكافحـة التصـحر     هتيب  - ٦  

وغريها من الشركاء من أجل تعبئة املوارد ملساعدة الدول األعضاء املتضررة من التصـحر،  
  ؛هبذا الصدد ةبناء على طلبها، على وضع وتنفيذ برامج عمل وطني

الدول األعضاء إىل اختاذ إجراءات من أجل حتقيق أهـداف التنميـة    تدعو  - ٧  
للظـروف   املستدامة وبلوغ غايات طوعية فيما يتعلق بالتغلب على تدهور األراضي، وفقـاً 

ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة     12/3واألولويات اإلمنائية الوطنية احملددة، متشيا مع املقرر 
مكافحة التصحر، وتشجع برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة  

  األخرى، على تقدمي الدعم التقين املطلوب إىل البلدان يف هذا الصدد؛
قدرات قطاع تربية املاشية ومواصلة أو زيادة  الدول األعضاء على بناء حتث  - ٨  

، مبا يف ذلك االستثمار يف املمارسات املستدامة إلدارة األراضي وحتسني النظم هاالستثمار في
اإليكولوجية أو استصالحها وإتاحة إمكانية الوصول إىل األسواق واالعتناء بصـحة املاشـية   
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ربية املاشية، من أجل حتسني االنتاجية واإلسهام وتكاثرها، وتعزيز اخلدمات اإلرشادية يف جمال ت
  ؛يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري واحلفاظ على التنوع البيولوجي وحتسينه

بتـوافر   رهنـاً و تهإىل برنامج األمم املتحدة للبيئة القيام يف إطار والي تطلب  - ٩  
م املتحدة واجلهـات املعنيـة   املوارد، ويف شراكة مع الدول األعضاء ووكاالت وبرامج األم

األخرى، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين، باستكشاف ما إذا كانت هنـاك ثغـرات يف   
االقتصـادية   - تقدمي الدعم التقين ويف التقييمات البيئية واالجتماعيةاملتبع حالياً يف األسلوب 

واألمـن املـائي يف    للمراعي واملروج وحتات التربة وتدهور األراضي وأمن حيازة األراضي
األراضي اجلافة، مبا يف ذلك التقييمات اجلارية اليت يقوم هبا املنرب احلكومي الـدويل للعلـوم   

من أجل حتسني فهـم  ، والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
اخلاصـة  احمللية واآلثار املترتبة على سبل العيش املستدامة، مع مراعاة املعارف والتكنولوجيا 

  األصلية؛بالشعوب 
اهليئات احلكومية الدولية القارية واإلقليمية على دعم الربامج اإلمنائية  تشجع  - ١٠  

املشتركة والعابرة للحدود لصاحل اجملتمعات الرعوية اجملاورة وغريها من اجملتمعـات احملليـة،   
  لنزاعات؛عن التخفيف من حدة ا سعياً لتعميق الثقة املتبادلة، فضالً

إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالشراكة مع احلكومات واملؤسسات  تطلب  - ١١  
العلمية ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين والرعاة واجملتمعات احمللية واجلهـات املعنيـة   

عـي  فيما يتعلق بالرعي املستدام واملرام والسياسات وبني العل الروابطتعزيز مواصلة األخرى، 
  املستدامة؛
باجملتمع الدويل واجلهات األخرى صاحبة املصلحة أن تواصل تقـدمي   هتيب  - ١٢  

الدعم لتنفيذ املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل مكافحـة التصـحر وتـدهور    
األراضي وتعزيز الرعي املستدام، من قبيل مبادرة السور األخضر العظيم للساحل والصحراء 

  فريقيا، وإعالن نيويورك بشأن الغابات، وحتدي بون؛يف أ
بربنامج األمم املتحدة للبيئة املسامهة يف إذكاء الوعي العـاملي بشـأن    هتيب  - ١٣  

الرعي واملراعي املستدامة، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخـرى واالتفاقيـات ذات   
  الصلة والشركاء؛

أن ينظر يف استضافة وحدة التنسـيق   املتحدة للبيئةبرنامج األمم إىل  تطلب  - 14  
 اإلقليمي ألفريقيا، من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف القارة األفريقيـة، رهنـاً  

  بتوافر التمويل من االتفاقية؛
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أن يقدم تقريـراً إىل   لربنامج األمم املتحدة للبيئةإىل املدير التنفيذي  تطلب  - ١٥  
  ملتحدة للبيئة عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.مجعية األمم ا

يف منطقة أمريكا الالتينيـة   من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 10تطبيق املبدأ   - 2/25  
  والبحر الكارييب

  إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،  
بشأن البيئـة والتنميـة    1992من إعالن ريو لعام  10يف اعتبارها املبدأ  إذ تضع  
، اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة   “املستقبل الذي نصبو إليه”ووثيقة 

، 2012متوز/يوليـه   27املـؤرخ   66/288ووافقت عليها اجلمعية العامـة يف قرارهـا   
اليت شجعت رؤساء الدول واحلكومات على العمل على املسـتويات   99وخصوصاً الفقرة 

اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية لتعزيز الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامـة يف  
  عملية اختاذ القرار والوصول إىل العدالة يف املسائل البيئية، حسب االقتضاء،

الدميقراطية واحلكم الرشيد وسـيادة القـانون علـى    احترام مبادئ أن  إذ تدركو  
ـ  ، على النحو الوارد يف ميثاق األمم املتحـدة املستويني الوطين والدويل عوامـل  مـن ال  وه

  ساسية لتحقيق التنمية املستدامة،األ
على أن املشاركة الواسعة النطاق من جانـب اجلمهـور والوصـول إىل     وإذ تشدد  

  علومات واإلجراءات القضائية واإلدارية تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة،امل
إىل أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة قد اعتمد يف شـباط/فرباير   وإذ تشري  
املبادئ التوجيهية الطوعية لوضع تشريعات وطنية بشأن الوصـول إىل املعلومـات،    2010

  العدالة يف املسائل البيئية (مبادئ بايل التوجيهية)، واملشاركة العامة والوصول إىل
الصادر عن جملس اإلدارة لكونه يتعلق باملشـاركة   27/2إىل املقرر  وإذ تشري أيضاً  

الفعالة جلميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وخصوصاً أصحاب املصـلحة مـن البلـدان    
ـ  ن املؤسسـات املتعـددة األطـراف    النامية، واالستفادة من أفضل املمارسات والنماذج م

ركة الفعالة من اجملتمع الصلة، واحلاجة الستكشاف آليات جديدة لتعزيز الشفافية واملشا ذات
  املدين يف عمل اجمللس وعمل هيئاته الفرعية،

من إعالن ريو بشـأن البيئـة    10إىل اإلعالن املتعلق بتطبيق املبدأ  وإذ تشري كذلك  
والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذي اعتمدته بعض بلـدان املنطقـة يف   

  ،20إطار مؤمتر ريو+
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الذي يشجع البلدان على مواصلة بذل اجلهود من أجل  1/13إىل القرار  وإذ تشري  
من إعالن ريـو،   10املبدأ تعزيز احلوار الدويل واملساعدة التقنية وبناء القدرات دعماً لتنفيذ 

وعلى العمل على تعزيز سيادة القوانني البيئية على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية، مع 
  احملرز على الصعيدين اإلقليمي والوطين، مالحظة التقدم

وجبه اجلمعية العامة الوثيقة مب اعتمدت الذي 70/1 العامة اجلمعية قرار إىل تشريذ وإ  
نـا: خطـة التنميـة    حتويل عامل” املعنونةللتنمية املستدامة  املتحدة األمم مةاخلتامية ملؤمتر ق
  ،“2030  املستدامة لعام

اإلجنازات اليت حتققت على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف تعزيز حقوق  وإذ تالحظ  
البيئية، وكـذلك  املسائل العدالة يف الوصول إىل و ، واملشاركة العامةالوصول إىل املعلومات

  التحديات املستمرة اليت تقف أمام تنفيذها والظروف اخلاصة بكل بلد،
البلدان على مواصلة بذل اجلهود لتعزيز احلوار والتعاون الـدوليني،   تشجع  - 1  

آخذة يف اعتبارها من إعالن ريو،  10املساعدة التقنية وبناء القدرات لدعم تطبيق املبدأ تقدمي و
التقدم احملرز يف اجملاالت ذات الصلة والصكوك والتجارب واملمارسات ذات الصلة منذ اعتماد 

  ؛الدويل واإلقليمي والوطين صعيدسيادة القوانني البيئية على اللى تعزيز اإلعالن، والعمل ع
التقدم احملرز يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للنـهوض   تالحظ   - 2  

بوضع اتفاق إقليمي بشأن إتاحة املعلومات ومشاركة اجلمهور والوصـول إىل العدالـة يف   
، بـدعم مـن   1992من إعالن ريو لعام  10يف املبدأ املسائل البيئية، على النحو املكرس 

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بوصفها أمانة فنية.
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