األمم المتحدة

EP
UNEP/EA.2/19

جمعية األمم المتحدة
للبيئة التابعة لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة

Distr.: General
1 July 2016
Arabic
Original: English

جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
الدورة الثانية
نَتكيب ِٕ-ِّ ،أيار/مايو َُِٔ

محضر جلسات جمعية األمم المتحدة للبيئة أثناء دورتها الثانية
أولً  -افتتاح الدورة (البند  1من جدول األعمال)
ُ -يعقدت الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف اؼبقر الرئيسي
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف نَتكيب ،خبلؿ الفًتة من ِّ إىل ِٕ أيار/مايو َُِٔ.
ِ -كافتتحت الدكرة أعماؽبا يف سباـ الساعة َِ َُ/من صبيحة االثنُت ِّ أيار/مايو َُِٔ ،على يد
السيدة أكيونسنجاسورين ،رئيسة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة.
ّ -كطبقان للقاعدة ِٔ من النظاـ الداخلي عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة دعت صبعية البيئة إىل الصمت ؼبدة
دقيقة للتفكر .كبعد ذلك قدمت عرضان فلميان بعنواف ’’مرحبان بكم إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة‘‘ ،كالذم قدـ
أثناءه السيد أكيم شتاينر ،اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نظرة عامة على اؼبخاطر البيئية اليت تتهدد
ىذا الكوكب ،كدعا اؼبشاىدين إىل ازباذ التدابَت ؼبواجهة تلك التهديدات.
ْ -كأيلقيت بيانات افتتاحية من جانب اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالسيد إبراىيم ثياك،
نائب اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نيابة عن السيد باف كي موف ،األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة،
كالسيدة سهل  -كرؾ زكيده ،اؼبدير العاـ ؼبكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب ،كالسيدة جودل كاكهوجو ،كزيرة البيئة
كاؼبياه كاؼبوارد الببيعية يف كينيا.
ٓ -كيف مبلحظتو االفتتاحية ،رحب السيد شتاينر جبميع اغباضرين يف الدكرة الثانية عبمعية البيئة يف الوقت
الذم ربققت فيو انفراجات يمبهرة مؤخران .كستنصب اؼبناقشات أثناء الدكرة على البيعد البيئي للتنمية اؼبستدامة
كاالرتباط اؼبتُت بُت البيئة كصحة اإلنساف يف خبة عاـ ََِّ .ككاف ََّ من العلماء البارزين يف العامل قد
ناقشوا أثناء منتدل العلوـ  -السياسات الذم يعقد يومي ُٗ كَِ أيار/مايو َُِٔ ،كالذم سبق ىذه الدكرة
أكثر التحديات البيئية إغباحان ،كالبريقة اليت يبكن هبا للسياسات أف تتصدل لتلك التحديات ،بينما البرط كبو
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َِٓ مشاركان يف حوار بناء أثناء الدكرة السادسة عشر للمنتدل العاؼبي للمجموعات الرئيسية كأصحاب
اؼبصلحة الذم يعقد يومي ُِ كِِ أيار/مايو َُِٔ .كستشمل الفعاليات اعبانبية البارزة اليت تيعقد أثناء
صبعية البيئة معرض اإلبداع اؼبستداـ ،الذم يرمي إىل اعبمع بُت ؾباالت التكنولوجيا كالعلوـ ،كاغبوار التجارم
لتحقيق االستدامة البيئية الذم سيعقد يف إطار اؼبعرض ،كسيجتمع خبللو مقررك السياسات ،كالعلماء ،كركاد
التكنولوجيا ،كالقادة من اجملتمع اؼبدين بغرض بناء ربالفات جديدة ،كاالستفادة من األفكار كالفرص اعبديدة.
كباإلضافة إىل ذلك ،ستنبلق ضبلة عاؼبية جديدة على يد برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،من خبلؿ التعاكف
كالتضافر مع برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،كمكتب األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باؼبخدرات كاعبريبة ،كاتفاقية االذبار
الدكيل يف أنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبعرضة لبلنقراض ،كذلك لوضع هناية لئلذبار غَت اؼبشركع يف األحياء
الربية ،كيف ختاـ كلمتو ،أعرب عن تقديره للمدير العاـ ؼبكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب على العمل الذم مت
التحضَت لو من أجل ىذه الدكرة الثانية.
ٔ -كصرح األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة يف كلمتو اليت تبلىا اؼبدير التنفيذم بأف من دكاعي الشرؼ أف يشارؾ
يف الدكرة األكىل للجمعية العامة للبيئة ،كىى أعلى جهات ازباذ القرارات بشأف البيئة ،كاليت تضم صبيع الدكؿ
األعضاء ال ػ ػ ػ ُّٗ يف األمم اؼبتحدة ،كتضم أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت من دكائر األعماؿ كاجملتمع اؼبدين.
كأضاؼ أف إنشاء صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ىو عبلمة على بلوغ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة سن الرشد،
ككذلك اغباؿ بالنسبة للحوكمة البيئية العاؼبية ،كأنو دليل على االعًتاؼ اؼبتزايد بأف اعبهود الرامية إىل زبفيض
أمر يقتضي توخي إدارة البيئة بعناية .ففي أعقاب
الفقر ،كربسُت الصحة العاؼبية ،كترسيخ سبلـ كاستقرار دائمُت ه
اعتماد خبة عاـ ََِّ يف أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،كاتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ يف كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٓ ،فإف ىذه الدكرة الثانية عبمعية البيئة سبثل خبوة مهمة كبو تنفيذ تلك االتفاقات البارزة كتأمُت مستقبل
مستداـ للجميع.
ٕ -كبصدد إشارتو إىل أف القضايا الواردة جبدكؿ أعماؿ الدكرة الثانية ىي قضايا يف غاية األنبية بالنسبة
للتنمية اؼبستدامة يف العامل ،فقد حث اؼبمثلُت على أف يتناكلوا مسؤكلياهتم بشجاعة كحكمة كدبعرفة بأف قراراهتم
سيكوف ؽبا آثار عميقة من حيث فهم كأداء اجملتمع الدكيل للبيعد البيئي للتنمية اؼبستدامة .كأف األعماؿ
كاالستثمارات تلعب دكران مهمان للغاية يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،كأف إبداعات القباع اػباص ستكوف البريق
الوحيد إىل مواجهة التحديات اؼبتشابكة الكثَتة اليت تعًتض طريق التنمية العاؼبية ،بينما زبلق فرصان ضخمة أماـ
الشركات اؼبسؤكلة لتقدًن اغبلوؿ .إف العمل الشاؽ اؼبتمثل يف ربويل البموحات إىل حقيقة سيبدأ يف َُِٔ،
كسيستدعي قياـ صبيع القباعات كاألمم بالعمل يدان بيد ؼبواجهة تغَت اؼبناخ كللنهوض بالتنمية اؼبستدامة .كأف
اؼبشاركُت يف الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة سيتحلوف بالقوة كاؼبسؤكلية البلزمتُت للتشجيع على
التحويل العاؼبي للسلوؾ كاؼبمارسات.
ٖ -كأعربت اؼبدير العاـ لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف كلمتها عن أملها يف أف تقدـ صبعية البيئة أثناء دكرهتا
الثانية مسانبة فارقة كبو تنفيذ خبة عاـ ََِّ كأىداؼ التنمية اؼبستدامة الػ ُٕ الواردة فيو .مع التأكيد يف
نفس الوقت على دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بصفتو اؽبيئة العاؼبية الرائدة يف ؾباؿ البيئة ،كأف مكتب األمم
اؼبتحدة يف نَتكيب سيواصل بذؿ قصارل اعبهد لدعم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الذم يواصل رسالتو اليت ترمي
إىل دفع جدكؿ أعماؿ البيئة العاؼبي إىل األماـ ،كالتشجيع على إدراج البيعد البيئي يف جهود التنمية اؼبستدامة.
كأقرت بالدكر الذم قاـ بو السيد شتاينر خبلؿ السنوات العشر اؼباضية يف تعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
كمساعدتو على الوفاء بواليتو اؼبهمة للغاية كجعل نَتكيب ’’عاصمة البيئة يف العامل‘‘ .كاختتمت بقوؽبا إف اؼبدير
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التنفيذم كىو يقًتب من االنتهاء من فًتة منصبو كمدير تنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،تعرب عن
تقديرىا ؼبا يتحلى بو من طاقة ،كعمل شاؽ كتعاكف .كيف النهاية ،كجهت الشكر إىل حكومة كينيا ؼبا قدمتو من
مساعدة يف تنظيم الدكرة الثانية عبمعية البيئة كؼبواصلة دعمها لوجود األمم اؼبتحدة يف كينيا.
ٗ -كرحبت السيدة كاخوقبو باؼبشاركُت يف نَتكيب كبالدكرة الثانية عبمعية البيئة .كقالت إف كجودىم يعكس
مدل أنبية صبعية البيئة بصفتها اؽبيئة العاؼبية ؼبناصرة اؼبسائل البيئية .كقالت إف حكومة كينيا ملتزمة التزامان تامان
بدعم عمل األمم اؼبتحدة كباإلبقاء على نَتكيب كمحور عاؼبي متعدد األطراؼ بالنسبة للبيئة .كبصدد إعراهبا عن
رضاىا عن موضوع الدكرة الثانية ’’العمل على ربقيق البعد البيئي يف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘،
طلبت إىل اؼبمثلُت أف يستعرضوا التقدـ اؼبػيحرز يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛ كذلك من أجل إدماج األبعاد
االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتنمية اؼبستدامة ،كتناكؿ الصلة القوية بُت صحة البيئة كرفاه اإلنساف يف ضوء
خبة عاـ ََِّ.
َُ -صرحت رئيسة صبعية البيئة يف كلمتها بأف اعبيل اغبايل تقع على كاىلو مسؤكلية تارىبية ،كىى مسؤكلية
لن تقوـ األجياؿ يف اؼبستقبل بقياسها بناءن على التزاماهتا ،كجداكؿ أعماؽبا كسياساهتا ،كإمبا كفقان لكيفية أدائها
ؽبا .كقالت إنو يلزـ التوصل إىل حلوؿ ملموسة لتناكؿ القضايا اؼبػيلحة كالتحديات الكثَتة كالفرص اليت تشتمل
عليها خبة عاـ ََِّ .كيف ىذا الصدد ،يكوف أماـ اؼبمثلُت أثناء ىذه الدكرة تزكيد صبعية البيئة كبرنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة دبا يلزـ لكي يقوما بدكريهما اؼبهمُت للغاية يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ كتنفيذ اتفاؽ باريس،
للتقليل من اآلثار السلبية للتضارب بشأف البيئة كاالرتقاء بدكر التعليم كالتدريب يف دفع التنمية اؼبستدامة إىل
األماـ .كقد أعربت عن أملها بعد أف حظيت بتمثيل اعبمعية يف العديد من اؼبنتديات خبلؿ السنتُت اؼباضيتُت،
يف أف تواصل عملها مع اؼبنتديات السياسية الرفيعة اؼبستول ،كغَتىا من اؼبنتديات الدكلية األخرل كاؼبنتديات
الوزارية اإلقليمية بصفتها آليات مكملة لتحقيق مقاصد خبة عاـ ََِّ .كيف اػبتاـ ،كجهت الشكر إىل اؼبدير
التنفيذم على جهوده اليت ارتقت بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل آفاؽ جديدة كأعربت عن تقديرىا ؼبكتب
اعبمعية اؼبنتهية كاليتو ،كإىل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت كإىل األمانة ؼبا قاموا بو من دكر يف التحضَت للدكرة الثانية.

ثانياً  -تنظيم العمل

ألف  -انتخاب أعضاء المكتب
ُُ -انتخبت اعبمعية بعد ذلك أعضاء اؼبكتب التالية أظباؤىم:
الرئيس:

السيد إدغار غوتيَتيز إسبيبلتا (كوستاريكا)

نواب الرئيس :السيدة أمينة ؿبمد (نيجَتيا)
السيد إيبانويل إيسوزم نغونديت (الغابوف)
السيد جاسم ضبادم (العراؽ)
السيد راموف جي .يب .باجي (الفلبُت)
السيد فبلديسبلظبارسات (تشيكيا)
السيد نيبوشا كالوجَتكفيتش (اعببل األسود)
السيد دنيس لوم (بربادكس)
السيد جوف ماتوساؾ (الواليات اؼبتحدة األمريكية)
اؼبقررة:

السيدة رككساف دم بيلدرلينغ (بلجيكا)
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ُِ -أعرب السيد غوتيَتيز ،يف كلمتو اليت قبل فيها اؼبنصب ،عن تقديره للثقة اليت أكليت لو لرئاسة صبعية
البيئة ،قائبلن إنو يأمل يف اؼبسانبة يف تيسَت حوار يشجع على التغيَت اؼببلوب لتنفيذ خبة أعماؿ ََِّ
كأىداؼ التنمية اؼبستدامة .كشكر الرئيسة اؼبنتهية كاليتها على التزامها كعلى اعبهود اليت بذلتها لتحقيق توافق
اآلراء كلتدعيم صبعية البيئة باعتبارىا متحدثان عاؼبيان باسم البيئة .كشدد على ضركرة االتفاؽ يف الدكرة الثانية على
إجراءات ؼبعاعبة ربديات ىامة من قبيل القضاء على الفقر اؼبدقع حبلوؿ عاـ ََِّ .كقاؿ إف الدكرة تتيح
فرصة لتدعيم التكامل بُت السياسات البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية ككضع إجراءات بيئية لتنفيذ خبة عاـ
ََِّ كاتفاؽ باريس كخبة عمل أديس أبابا كإطار سيندام للحد من ـباطر الكوارث .كأعرب عن تقديره
للجنة اؼبمثلُت الدائمُت الضببلعها بصياغة القرارات كاؼبقررات اليت ستنظر فيها صبعية البيئة؛ كاجملموعات
اإلقليمية كأمانة برنامج البيئة ؼبسانباهتما يف األعماؿ التحضَتية للدكرة؛ كاؼبدير التنفيذم لربنامج البيئة عبهوده
الرامية إىل تعزيز اإلدارة البيئية الدكلية .كدعا اؼبمثلُت إىل التوصل إىل توافق آراء بشأف القضايا العاؼبية ذات
األكلوية كاؼبواضيع اؼبستجدة ،كاالعًتاؼ حبدكد الكوكب ،كالتسليم بأف الرفاه العاؼبي للبشر ال يبكن أف يتحقق
إال من خبلؿ تكامل اعبهود.
ُّ -كافقت اعبمعية يف اجتماعها العاـ الثاين اؼبعقود مساء يوـ ِٓ أيار/مايو ،كفقان للمادة َٔ من النظاـ
الداخلي عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،على إنشاء فرقة عاملة للنظر يف التعديل على اؼبادة ُٖ من النظاـ
الداخلي من أجل تغيَت توقيت انتخابات أعضاء اؼبكتب يف الدكرات العادية للجمعية .كسيشًتؾ يف رئاسة
الفرقة العاملة السيد كونراد باكلسن (شيلي) ،كالسيد جوليوف تومسوف (اؼبملكة اؼبتحدة لربيبانيا العظمى كأيرلندا
الشمالية) .كلضماف اؼبشاركة اؼبتوازنة ،يدعيت صبيع اجملموعات اإلقليمية إىل ترشيح فبثلُت اثنُت على األقل
للمشاركة يف الفرقة العاملة .كايسندت للفرقة كالية إعداد مقًتح بشأف التعديل على الفقرة ُ من اؼبادة ُٖ من
أجل تغيَت توقيت انتخاب أعضاء اؼبكتب ،لكي يهبرل االنتخاب يف هناية كل دكرة عادية ،كالتوصية بًتتيبات
انتقالية قبل بدء نفاذ التعديبلت اؼبقًتحة ،كإعداد مشركع مقرر بشأف ما كرد أعبله ،كتقدًن تقريرىا للجمعية
حاؼبا تكمل الفرقة عملها ،كلكن يف موعد أقصاه مساء يوـ اػبميس اؼبوافق ِٔ أيار/مايو َُِٔ.
باء -

إقرار جدول األعمال
ُْ -اعتمدت صبعية البيئة جدكؿ األعماؿ التايل للدكرة ،على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت
( UNEP/EA.2/1/Rev.1ك:)Add.1/Rev.1
ُ -افتتاح الدكرة.
ِ -تنظيم العمل:
(أ)

انتخاب أعضاء اؼبكتب؛

(ب) إقرار جدكؿ األعماؿ؛
(ج) تنظيم العمل.
ّ -كثائق تفويض اؼبمثلُت.
ْ -اؼبسائل اؼبتعلقة بالسياسات كاإلدارة البيئية الدكلية:
(أ)
4
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(ب) اعبوانب اؼبشًتكة بُت العلم كالسياسات؛
(ج) اؼبواد الكيميائية كالنفايات؛
(د)

اغبباـ الببلستيكي البحرم كاعبسيمات الببلستيكية البحرية؛

(ق) نوعية اؽبواء؛
(ك) التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي؛
(ز)

النظاـ العاؼبي لرصد البيئة/برنامج اؼبياه؛

(ح) التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر؛
(ط) اؼبسائل الناشئة كغَتىا من اؼبسائل ذات الصلة؛
(م) التنسيق كالتعاكف يف اؼبسائل البيئية على نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة؛
(ؾ) العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ؛
(ؿ) أكجو التآزر فيما بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛
(ـ)

القانوف البيئي.

ٓ -االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل كبرنامج العمل كاؼبيزانية ،كغَتىا من مسائل اإلدارة كاؼبيزانية:
(أ)

التنقيحات اؼبدخلة على برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-؛

(ب) االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة ََُُِِِٖ-؛
(ج) برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحاف لفًتة السنتُت ََُُِِٖٗ-؛
(د)

إدارة الصناديق االستئمانية كصناديق األمواؿ اؼبخصصة؛

(ىػ) اؼبسائل األخرل اؼبتعلقة باإلدارة كاؼبيزانية.
ٔ -إشراؾ أصحاب اؼبصلحة.
ٕ -اعبزء الرفيع اؼبستول.
ٖ -جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة.
ٗ -اعتماد القرارات كاؼبقررات كالوثيقة اػبتامية للدكرة.
َُ -اعتماد التقرير.
ُُ -اؼبسائل األخرل.
ُِ -اختتاـ الدكرة.
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جيم  -تنظيم العمل
ُٓ -عمبلن بتوصيات اؼبكتب الواردة يف اؼبذكرة اػباصة بسيناريو الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة
تقرر أف ترأس اللجنة
التابعة لربنامج البيئة ( ،)UNEP/EA.2/INF/3كافقت صبعية البيئة على إنشاء عبنة جامعة .ك َّ
اعبامعة السيدة إيدكف آيدىاًن (النركيج) ،كأف تنظر يف البنود ْ كٓ كٖ من جدكؿ األعماؿ يف اجتماعها الذم
كتقرر كذلك تشكيل فريق أصدقاء الرئيس اؼبفتوح العضوية
يعقد بعد ظهر يوـ االثنُت ِّ أيار/مايو ََُِّٔ .
ؼبساعدة الرئيس يف إعداد نتائج اعبزء الرفيع اؼبستول.
ُٔ -ككافقت اعبمعية أيضان على أف يكوف ىناؾ ،بعد حفل افتتاح اعبزء الرفيع اؼبستول ،حوار كزارم يعقد يف
يوـ اػبميس ِٔ أيار/مايو َُِٔ حوؿ اؼبوضوع الشامل ’’ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،يليو
تقدًن التقرير اؼبوضوعي العاؼبي اؼبعنوف ’’بيئة سليمة ،أناس أصحاء‘‘ (UNEP/EA.2/INF/5) ،كجلسة مواضيعية
مؤلفة من حوارات مائدة مستديرة متوازية كحوارات مائدة مستديرة كزارية لبلجتماع بكامل ىيئتو تعقد يف يوـ
اعبمعة ِٕ أيار/مايو َُِٔ.
كتقرر أف يعقد يف يوـ اعبمعة ِٕ أيار/مايو َُِٔ حوار بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين حوؿ
َُّٕ -
موضوع ’’استعادة النظم اإليكولوجية السليمة كاستدامتها للناس كالكوكب :الشراكات لتحقيق البعد البيئي
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،كأف تتناكؿ صبعية البيئة بنود جدكؿ األعماؿ ّ كٔ كَُ كُُ كُِ يف
جلستها العامة اليت ستعقد بعد ظهر يوـ اعبمعة ِٕ أيار/مايو َُِٔ.
كتقرر ،عمبلن باؼبادة ُٖ من النظاـ األساسي ،أف يدعى رؤساء اللجنة اعبامعة كأصدقاء الرئيس إىل
َُّٖ -
تقدًن إحاطات إىل مكتب صبعية البيئة على أساس منتظم .ككافقت صبعية البيئة كذلك ،دبوجب اؼبادة ّٖ من
نظامها الداخلي ،على كضع حد زمٍت أقصى قدره طبس دقائق عبميع الكلمات اليت يديل هبا فبثلو الدكؿ
األعضاء كثبلث دقائق لكلمات اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية.
دال -

الحضور
كمثلت الدكؿ األعضاء التالية يف الدكرة :أفغانستاف ،ألبانيا ،اعبزائر ،أنغوال ،األرجنتُت ،أسًتاليا ،النمسا،
ُٗ -ي
أذربيجاف ،البحرين ،بنغبلديش ،بربادكس ،بيبلركس ،بلجيكا ،بنن ،بوتاف ،بوليفيا (دكلة-اؼبتعددة القوميات)،
البوسنة كاؽبرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،بوركندم ،كابو فَتدم ،كمبوديا ،الكامَتكف ،كندا ،صبهورية
أفريقيا الوسبى ،تشاد ،شيلي ،الصُت ،كولومبيا ،جزر القمر ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،قربص،
صبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية ،صبهورية الكونغو الديبقراطية ،الدامبرؾ ،جيبويت ،اعبمهورية الدكمينيكية،
إكوادكر ،مصر ،السلفادكر ،إريًتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابوف ،جورجيا ،أؼبانيا ،غانا،
اليوناف ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا-بيساك ،غيانا ،ىاييت ،ىندكراس ،ىنغاريا ،اؽبند ،إندكنيسيا ،إيراف
(صبهورية-اإلسبلمية) ،العراؽ ،أيرلندا ،إسرائيل ،إيباليا ،جامايكا ،الياباف ،األردف ،كينيا ،كَتيباس ،الكويت،
قَتغيزستاف ،صبهورية الك الديبقراطية الشعبية ،التفيا ،لبناف ،ليربيا ،ليبيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مبلكم ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،مالبة ،جزر مارشاؿ ،موريتانيا ،موريشيوس ،اؼبكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اعببل األسود ،اؼبغرب،
موزامبيق ،ميامبار ،ناميبيا ،نيباؿ ،ىولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيجَتيا ،النركيج ،عماف ،باكستاف ،بنما،
باراغوام ،بَتك ،الفلبُت ،بولندا ،الربتغاؿ ،قبر ،صبهورية كوريا ،صبهورية مولدكفا ،ركمانيا ،االرباد الركسي،
ركاندا ،سانت كيتس كنيفس ،سانت لوسيا ،ساموا ،اؼبملكة العربية السعودية ،السنغاؿ ،صربيا ،سيشيل،
سَتاليوف ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،الصوماؿ ،جنوب أفريقيا ،كجنوب السوداف ،إسبانيا ،سرم النكا ،السوداف،
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سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اعبمهورية العربية السورية ،طاجيكستاف ،تايلند ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
تونس ،تركيا ،تركمانستاف ،تشيكيا ،أكغندا ،أككرانيا ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،اؼبملكة اؼبتحدة لربيبانيا العظمى
كأيرلندا الشمالية ،صبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،الواليات اؼبتحدة األمريكية ،أكركغوام ،فنزكيبل (صبهورية-البوليفارية)،
فييت ناـ ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوم.
كمثلت الدكلة غَت العضو التالية :جزر كوؾ
َِ -ي

كمثل الكرسي الرسويل كدكلة فلسبُت بصفة مراقب.
ُِ -ي

كمثلت ىيئات األمم اؼبتحدة ككحدات األمانة كأمانات االتفاقيات التالية :إدارة الشؤكف االقتصادية
ِِ -ي
كاالجتماعية ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،اللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا كاحملي اؽبادئ ،كاللجنة
االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا ،كاللجنة االقتصادية ألمريكا البلتينية كمنبقة البحر الكارييب ،كاألمانة اؼبؤقتة
التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كمفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوؽ اإلنساف ،كأمانة األكزكف ،كأمانة اتفاقية
بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء
اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية
استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كأمانة اتفاقية ضباية كإدارة كتنمية البيئة البحرية كالساحلية يف منبقة
شرؽ أفريقيا ،كأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،كأمانة اتفاقية االذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية
اؼبعرضة لبلنقراض ،كأمانة معاىدة احملافظة على األنواع اؼبهاجرة من اغبيوانات الربية ،كأمانة اتفاقية األراضي
الرطبة ذات األنبية الدكلية كخاصة بوصفها موئبلن لبيور اؼباء ،كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف
البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ الشديد ك/أك من التصحر ،كخباصة يف أفريقيا ،كمنظمة األمم اؼبتحدة للبفولة،
كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،كىيئة األمم اؼبتحدة للمساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة (ىيئة األمم اؼبتحدة
للمرأة) ،كاؼبركز العاؼبي لرصد اغبفظ التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية ،كمعهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث ،كاسًتاتيجية األمم اؼبتحدة الدكلية للحد من ـباطر الكوارث،
كمكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب ،كمكتب األمم اؼبتحدة ػبدمات اؼبشاريع ،كجامعة األمم اؼبتحدة ،كبرنامج
األغذية العاؼبي.
كمثلت ككاالت األمم اؼبتحدة اؼبتخصصة التالية كمنظمات ذات صلة :منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم
ِّ -ي
اؼبتحدة ،كالوكالة الدكلية للباقة الذرية كمرفق البيئة العاؼبية ،كمنظمة البَتاف اؼبدين الدكيل ،كالصندكؽ الدكيل
للتنمية الزراعية ،كمنظمة العمل الدكلية ،كاؼبنظمة الدكلية للهجرة ،كاؼبنظمة البحرية الدكلية ،كمكتب مفوض
األمم اؼبتحدة السامي غبقوؽ اإلنساف ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة)
كالبنك الدكيل ،كمنظمة الصحة العاؼبية ،كاؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية.
كمثلت اؼبنظمات اغبكومية الدكلية التالية :االرباد األفريقي ،كاعبماعة الكاريبية ،كمنظمة التعاكف
ِْ -ي
االقتصادم ،كاالرباد األكركيب ،كاؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية ،كاؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية (اإلنًتبوؿ) ،كاؼبنظمة الدكلية للهجرة ،كجامعة الدكؿ
العربية ،كفرقة عمل اتفاؽ لوساكا بشأف عمليات اإلنفاذ التعاكين اؼبوجهة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشركع يف
اغبيوانات كالنباتات الربية ،كالشراكة اعبديدة من أجل تنمية أفريقيا ،كصندكؽ األكبك للتنمية الدكلية ،كمنظمة
التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم ،كمنظمة الدكؿ األمريكية ،كاؼبركز اإلقليمي اؼبعٍت باألسلحة الصغَتة
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كاألسلحة اػبفيفة يف منبقة البحَتات الكربل كالقرف األفريقي كالدكؿ اؼبتاطبة ،كاؼبركز البيئي اإلقليمي لوس
آسيا ،كأمانة برنامج البيئة اإلقليمي ؼبنبقة احملي اؽبادئ ،كالربنامج البيئي التعاكين عبنوب آسيا.
ِٓ -إضافةن إىل ذلك يمثل عدد من اؼبنظمات غَت اغبكومية كمنظمات اجملتمع اؼبدين بصفة مراقبُت .كترد يف
الوثيقة  UNEP/EA.2/INF/29قائمة كاملة باعبهات اؼبشاركة.
ىاء -

إحاطة من المدير التنفيذي
ِٔ -كرحب اؼبدير التنفيذم يف كلمتو بالرئيس كاؼبكتب اعبديدين ،كأعرب عن تقديره للرئيس كاؼبكتب اؼبنتهية
كاليتانبا كللجنة اؼبمثلُت الدائمُت كرئيستها على العمل الذم قاموا بو يف التحضَتات للدكرة اغبالية .كاستبرد
قائبلن إف التحدم الذم يواجو الدكرة اغبالية ىو ترسيخ صبعية البيئة كمحفل ليس فق العتماد القرارات
االسًتاتيجية لتنفيذ خبة عاـ ََِّ بل أيضان ،كفقان للوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة
(ريو ،)َِ+تًتجم فيو العلوـ إىل سياسات ستساعد العامل على التصدم ؼبا يواجو كوكب األرض من ربديات
غَت مسبوقة .كحث اؼبمثلُت على االرتفاع إىل مستول ىذا التحدم من خبلؿ التغلب على خبلفاهتم كالًتكيز
على األىداؼ اؼبشًتكة ،طالبان منهم أف يتبنوا رؤية األمم اؼبتحدة باعتبار تلك الرؤية قوة موحدة سبكن اغبكومات
كشركاءىا من ازباذ إجراءات ؾبدية من أجل األجياؿ القادمة .كيف اػبتاـ ،قاؿ إف األمانة على استعداد ؼبساعدة
اؼبمثلُت يف مداكالهتم إلعانتهم على اػبركج بنتائج يبكنهم صبيعان أف يفخركا هبا كيبكنهم أف يقدموىا إىل العامل،
كإىل اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة ،كإىل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ،ككذلك إىل
أسرىم كؾبتمعاهتم.

واو -

التقرير عن أعمال لجنة الممثلين الدائمين
ِٕ -لفتت السيدة جوليا باتاكي ،رئيسة عبنة اؼبمثلُت الدائمُت كاؼبمثلة الدائمة لركمانيا ،االنتباه يف العرض
الذم قدمتو إىل مذكرة اؼبدير التنفيذم بشأف تقرير عن أعماؿ عبنة اؼبمثلُت الدائمُت لدل برنامج البيئة
( .)UNEP/EA.2/INF/25كقالت إف اللجنة ركزت ،منذ الدكرة األكىل عبمعية البيئة ،على التحضَتات للدكرة
اغبالية ،هبدؼ جعل صبعية البيئة عنصران فاعبلن رئيسيان يف تنفيذ االتفاقات الدكلية الرئيسية اليت اعتمدهتا الدكؿ
األعضاء يف عاـ َُِٓ ،كتعزيز برنامج البيئة بوصفو السلبة البيئية الرائدة يف العامل .كقد البرطت اللجنة يف
مفاكضات شاملة كبناءة حوؿ القضايا السياساتية الرئيسية يف إطار اؼببادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة اػبتامية
ؼبؤسبر ريو َِ+من أجل كضع حلوؿ عاؼبية للمشاكل البيئية العاؼبية .كتضمنت أبرز أعماؿ اللجنة كضع خارطة
البريق كموضوع ؿبورم للدكرة اغبالية؛ كالنظر يف عدد مل يسبق لو مثيل من مشاريع القرارات لكي تنظر فيها
صبعية البيئة الحقان ،مت إحراز تقدـ كبَت بشأهنا؛ كإعداد خيارات بشأف تغيَت دكرة صبعية البيئة من السنوات
الزكجية إىل السنوات الفردية ،األمر الذم يبكن أف تكوف لو آثار سلبية على مدة الرئاسة اغبالية؛ كربديد الرسائل
الرئيسية اليت يتوخى إدراجها يف الوثيقة اػبتامية للجزء الرفيع اؼبستول من الدكرة الثانية ،أيان كاف شكل تلك
الوثيقة .كلفتت االنتباه كذلك إىل التحديات اليت تواجهها اللجنة يف عملها ،دبا يف ذلك صعوبة االتصاؿ
بالدكؿ األعضاء اليت ليس لديها بعثات دائمة يف نَتكيب كإشراؾ ىذه الدكؿ يف العملية التفاكضية؛ كاستئناؼ
اؼبباحثات بشأف الفقرات اليت سبق االتفاؽ عليها ،كاغباجة إىل ربديد مواعيد هنائية لًتصبة مشاريع القرارات إىل
اللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة .كبغية ربسُت األعماؿ التحضَتية للدكرة الثالثة للجمعية ،أكصى الرئيس،
باسم اللجنة ،بإجراء ربليل لتلك الفقرات من النظاـ الداخلي للجمعية اليت يبكن ،يف حاؿ تعديلها ،أف تعزز
كفاءة اؼبفاكضات يف فًتة ما بُت الدكرات ،دبا يف ذلك فيما يتعلق بتحديد اؼبواعيد النهائية لتقدًن مشاريع
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القرارات أك زيادة كفاءة دكرات اعبمعية عن طريق تعيُت رئيس للجنة اعبامعة قبل اجتماع اللجنة اؼبفتوحة
العضوية للممثلُت الدائمُت.
ِٖ -كيقع على عاتق اؼبمثلُت يف الدكرة اغبالية كاجب مواصلة تعزيز صبعية البيئة بوصفها السلبة البيئية العاؼبية
الرائدة ،من خبلؿ ربليهم بالشجاعة البلزمة إلطبلؽ مبادرات جديدة ككضع نظريات كسياسات كمشاريع
جديدة .كيف اػبتاـ ،أعربت عن تقديرىا العميق لؤلعضاء كؼبكتب اللجنة ،كألمانة برنامج البيئة كموظفيو على
الكمية اليت ال تصدؽ من العمل اليت قاموا هبا يف الفًتة اليت سبقت انعقاد الدكرة اغبالية ،كللمدير التنفيذم،
الذم قالت إف الًتاث الذم تركو خلفو سيكوف تارىبيان.
زاي  -البيانات العامة التي أدلت بها المجموعات اإلقليمية
ِٗ -كأدىل فبثلو اجملموعات اإلقليمية بعد ذلك ببيانات بشأف بنود من جدكؿ أعماؿ الدكرة اغبالية.
َّ -تكلمت فبثلة األرجنتُت باسم ؾبموعة ال ػ ٕٕ كالصُت ،فقالت إف الدكرة اغبالية ستساعد على ربويل
صبعية البيئة إىل منرب عاؼبي للبيئة حبق ،نظران للمشاركة كاسعة النباؽ فيها ،كستسمح ؽبا بأف تبٌت على الركائز اليت
تشكلها االتفاقات الدكلية الرئيسية اليت اعتمدهتا الدكؿ األعضاء يف سنة َُِٓ .كأضافت أف لربنامج البيئة
يؤديو يف دعم تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة كالغايات اؼبتصلة هبا على األصعدة الوطٍت كاإلقليمي
دكران حاظبان ٌ
كالعاؼبي ،كسيتبلٌب ىذا التنفيذ مراعاة ـبتلف الظركؼ كالقدرات كمستويات التنمية على الصعيد الوطٍت،
كاحًتاـ السياسات كاألكلويات الوطنية .كأضافت أف القضاء على الفقر جبميع أشكالو كربقيق التنمية اؼبستدامة
باتٌباع ىهنج متكامل تيعاجل فيو أبعاده الثبلثة ببريقة متوازنة ىو شرط أساسي ،ككذلك االعًتاؼ بوجود رؤل
كنػي يهج كمباذج ـبتلفة لتحقيق االستدامة البيئية ،كإدراج كسائل التنفيذ يف جدكؿ األعماؿ البيئي العاؼبي .كشددت
ليتسٌت
على ضركرة إعباء برنامج البيئة دكران رئيسيان يف تعبئة الباقات البشرية كاؼبوارد اؼبالية ،حيث أهنا الزمة ٌ
للبلداف النامية الوفاء بالتزاماهتا يف ؾباؿ البيئة .كاختتمت قائلة إف الوثيقة اػبتامية الصادرة عن اعبزء الرفيع
اؼبستول للدكرة اغبالية ينبغي أف تيلم بأطراؼ اؼبداكالت اليت يهبريها الوزراء كاؼبمثلوف رفيعو اؼبستول ،كأف سبهد
البريق لتنفيذ البعد البيئي ػببة عاـ ََِّ ،كيف الوقت نفسو تعمل على تدعيم مبادئ إعبلف ريو بشأف البيئة
كالتنمية ،كال سيما اؼببدأ ٕ بشأف اؼبسؤكليات كإف كانت متباينة.
ُّ -كتكلم فبثل ىولندا باسم االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو ،باإلضافة إىل البوسنة كاؽبرسك كاعببل
األسود كصربيا كأككرانيا ،فقاؿ إف اغبكومات اؼبشاركة يف ىذه الدكرة ككذلك أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة
أمامهم فرصة فريدة إلظهار أهنم يقفوف على استعداد لتنفيذ خبة عاـ ََِّ كاتفاؽ باريس ببريقة متكاملة
كفعالة ،كالتوصل إىل نتيجة تيسند إىل صبعية البيئة دكران أساسيان يف عملية التنفيذ ىذه .كمضى قائبلن إنو
كمتناسقة ٌ
نظران ػببورة التح ٌديات اليت تواجو اجملتمع الدكيل ،مثل عزك نسبة كبَتة من عبء األمراض يف العامل إىل عوامل
اؼبلحة الزباذ إجراء عاؼبي من أجل كوكب
اؼبخاطر البيئية ،فمن األنبية دبكاف أف تيعرب اعبمعية عن الضركرة ٌ
يتمتٌع بصحة أكفر .كأضاؼ قائبلن إف اإلجراءات ذات األكلوية تشمل كفالة منع إنتاج النفايات كاإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية كالنفايات ،كما تشمل ازباذ إجراءات لتحسُت البيئة البحرية ،كتعزيز االستهبلؾ كاإلنتاج
اؼبستدامُت ،كىو ما يبكن أف ييثبت كيفية إسهاـ االنتقاؿ إىل اقتصاد دائرم يف النمو االقتصادم اؼبستداـ كيف
ى
إتاحة فرص العمل .كأضاؼ قائبلن إف شبة أكلويات أخرل أماـ الدكرة اغبالية تشمل اعتماد سياسة برنامج البيئة
بشأف إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كتدعيم الشراكات بُت برنامج البيئة كؾبموعة كاسعة من العناصر الفاعلة اليت
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الفعالة لتنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك إقامة شراكات عبعل النظاـ اؼبايل
يستلزـ األمر مشاركتها ٌ
أكثر استدامة كلتعبئة االستثمارات يف التنمية اؼبستدامة.
ِّ -كقاؿ فبثل مصر ،متكلمان باسم الدكؿ األفريقية ،إف ربقيق التنمية اؼبستدامة كزبفيف ح ٌدة الفقر ال يزاالف
ضمن أىم أكلويات الدكؿ األفريقية ،اليت اعتمدت اسًتاتيجيات كتدابَت على اؼبستول اإلقليمي لتحقيق النمو
الشامل كالتنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك العمل ببريقة مستدامة على االستفادة من الثركة البيئية يف أفريقيا كمنع
اػبسائر يف الثركات الببيعية .كفيما يتعلٌق بربنامج البيئة كصبعية البيئة ،قاؿ إف ىناؾ ضركرة إلسناد تكليفات
كاضحة للمنتديات الوزارية اإلقليمية يف أعماؿ اعبمعية لتمكينها من القياـ جبملة أمور منها تعزيز الركاب بُت
جدكؿ أعماؿ البيئة العاؼبية من ناحية كجداكؿ األعماؿ اإلقليمية كالوطنية من ناحية أخرل ،كلتعزيز التعاكف فيما
بُت اؼبناطق اإلقليمية من أجل التص ٌدم للتح ٌديات البيئية العاؼبية ،كمواصلة تعزيز الوجود اإلقليمي لربنامج البيئة
يف أفريقيا دعمان التنفيذ اؼبتكامل ػببة عاـ ََِّ ،دبا يف ذلك عن طريق تنفيذ مشاريع كطنية كدكف اإلقليمية،
كلضماف أف تتصف اؼبفاكضات بشأف الوثيقة اػبتامية للجزء الرفيع اؼبستول للدكرة اغبالية بالشفافية كالشموؿ،
كأف تأخذ يف اغبسباف ـبتلف األكلويات كمستويات التنمية لدل الدكؿ األعضاء .كأكد ضركرة كوف الوثيقة
اػبتامية إعبلنان سياسيان مقتضبان قائمان على توافق اآلراء ،كأف تستند إىل مبدأ اؼبسؤكليات اؼبشًتكة كإف كانت
متباينة كأف تيًقر بأنبية توفَت كسائل التنفيذ كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا كالدعم اؼبايل للبلداف النامية كألقل
البلداف مبوان.
ّّ -كتكلَّمت فبثلة األرجنتُت ،بالنيابة عن دكؿ أمريكا البلتينية كمنبقة البحر الكارييب ،فأعربت عن األمل يف
أف يدرس اؼبشاركوف يف مناقشات الدكرة اغبالية ،دبا يف ذلك اعبزء الرفيع اؼبستول من الدكرة ،بكل عناية الدكر
الذم ينبغي أف يؤديو برنامج البيئة يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،كأف يسلموا بأنبية تعزيز ـبتلف ً
اؼبناىج كالرؤل
ٌ
كالنماذج كاألدكات البلزمة لتحقيق التنمية اؼبستدامة ،مع مراعاة الظركؼ كاألكلويات الوطنية .كأكدت ضركرة أف
تسهم الدكرة اغبالية يف تنفيذ التزامات التنمية اؼبستدامة اليت أعلنتها الدكؿ األعضاء على اؼبستويات الوطنية
كاإلقليمية كالعاؼبية ،كأف تسفر عن نتائج تضع يف اغبسباف مهمة برنامج البيئة كربافظ على البابع اغبكومي
الدكيل عبمعية البيئة .كمضت فأشارت إىل ضركرة مواصلة تعزيز اؼبكاتب اإلقليمية كدكف اإلقليمية لربنامج البيئة
لتمكينها من اؼبشاركة ،ليس يف األعماؿ التحضَتية لدكرات صبعية البيئة فحسب ،بل ككذلك يف تنفيذ كمتابعة
مقررات كقرارات اعبمعية .كاختتمت كلمتها فبلبت عدـ عقد أكثر من جلستُت بالتوازم مع اعبلسات العامة
إلتاحة الفرصة أماـ الوفود الصغَتة للمشاركة يف صبيع مناقشات صبعية البيئة.
ّْ -كتكلم فبثل سرم النكا باسم ؾبموعة اػبمسة عشر ،كىي ؾبموعة من البلداف النامية ،فرحب دبوضوع
الدكرة اغبالية ،اليت سب ٌكن العناصر الفاعلة ذات الصلة من ربديد كسائل عملية لتببيق ىهنج متكامل كعاؼبي يف
تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك تلك اؼبتصلة بالقضايا اؽبامة للغاية مثل نوعية اؽبواء ،كالنيظيم
اإليكولوجية السليمة ،كاغبباـ البحرم ،كاؼبواد الكيميائية كالنفايات ،بغية إعداد اسًتاتيجيات كشراكات من
أصحاب اؼبصلحة اؼبتع ٌددين للتص ٌدم للقضايا البيئية اغبالية كالناشئة .كقاؿ إف حوايل نصف أىداؼ التنمية
اؼبستدامة كعددىا ُٕ ترٌكز على البيئة كاالستخداـ اؼبستداـ للموارد الوطنية ،كلذلك فإف لربنامج البيئة دكران ىامان
يؤديو يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ كأىدافها اؼبتصلة بالتنمية .كطالب دبزيد من التعاكف يف بناء القدرات كنقل
ٌ
التكنولوجيا ،كال سيما يف تعزيز التكنولوجيا النظيفة كالباقة اؼبتجددة .كأضاؼ قائبلن إف استخداـ الباقة
التنوع كاالعتماد الشامل على نيظم الباقة الوطنية ،كخصوصان يف البلداف النامية،
وبسن األمن ك ٌ
اؼبتجددة يبكن أف ٌ
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حيث يبكن أف توفٌر حلوالن للتنمية اؼبستدامة مثل كهربة اؼبناطق كاألمن االقتصادم كإتاحة مصادر الباقة ،كإهباد
فرص العمل فبا يسهم يف إهباد بيئات صحية كأناس أصحاء.
حاء  -البيانات العامة التي أدلى بها الممثلون
ّٓ -يف أعقاب البيانات اليت أدلت هبا اجملموعات اإلقليمية ،أدىل ـبتلف اؼبمثلُت بكلمات أعربوا فيها عن
آرائهم بشأف األعماؿ اؼبقبلة ،كعن دعمهم القوم لربنامج البيئة بوصفو السلبة العاؼبية الرائدة يف ؾباؿ البيئة،
كأعربوا عن التزامهم دبواصلة ىذا الدعم ،مؤكدين الدكر األساسي لربنامج البيئة يف التص ٌدم للتح ٌديات البيئية
العاؼبية ،سواء القائمة منها أك اعبديدة أك الناشئة .كأشاركا إىل أف لربنامج البيئة كالية ىامة معًتفان هبا فيما يتعلق
بتوفَت اؼبعلومات العلمية البلزمة لفهم تلك التح ٌديات ،كتقدًن توجيهات شاملة بشأف السياسات كالعمل على
ربقيق التقدـ يف رسم اإلطار السياسي ؼبعاعبتها ،كتعزيز كتنشي تنفيذ السياسات الضركرية .كسلم اؼبمثلوف بأف
يؤديو يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،كىو دكر أكد أحد اؼبمثلُت ضركرة إيضاحو من
لربنامج البيئة دكران أساسيان ٌ
قًبل اعبمعية ،مع مراعاة أف برنامج البيئة ىو يف أفضل كضع يسهم يف مواصلة تنمية الشراكات ذات الصلة
كاإلببلغ بشأف حالة التنمية كالبيعد البيئي للتنمية اؼبستدامة .كأشاد عدة فبثلُت باؼبدير التنفيذم لقيادتو اؼبستنَتة
للمؤسسة كاللتزامو الشخصي بتعزيز اؼبكانة العاؼبية للقضايا البيئية ،دبا يف ذلك من خبلؿ كضع أدكات جديدة
ىامة للسياسات مثل اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق.
ّٔ -كأضافوا أنو نظران لكوف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مؤسسة رائدة يف ؾباؿ اإلدارة كالسياسات البيئية
الدكلية ،فإف الدكرة الثانية عبمعية البيئة تشكل خبوة حاظبة ضمن العملية الرامية إىل تعزيز ىذه اإلدارة .كشدد
اؼبمثلوف على ضركرة استناد اعبمعية يف دكرهتا الثانية إىل األساس القوم الذم كفرتو إقبازات الدكرة األكىل ،من
خبلؿ العمل ببريقة ذكية كابتكارية كبو تنفيذ اػببة اعبديدة للتنمية كتآزر جهود اعبمعية ؽبذا الغرض .كاعتيربت
الفعالية يف معاعبة القضايا البيئية جزءان ال يتجزأ من ىذه العوامل ،ككذلك الدعم كااللتزاـ السياسياف القوياف،
كالشراكات كالتعاكف على مستويات متعددة ،كاغبكم الرشيد ،كتعزيز السياسات القائمة على العلم ،كإتاحة
التكنولوجيا كاؼبوارد ،كىي كلها عوامل من شأهنا أف تنَت البريق أماـ اعبهود اؼبشًتكة من أجل استيفاء البعد
البيئي ػببة عاـ ََِّ.
ّٕ -كأعرب اؼبمثلوف عن تقديرىم للعمل اؼبنجز بالفعل ،كال سيما العمل الذم أقبزتو عبنة اؼبمثلُت الدائمُت،
هبدؼ تبسي مشركع القرارات لتقديبها إىل اعبمعية لكي تنظر فيها .كأعربوا عن أملهم يف أف ييعتمد هنج بناء
كإهبايب يركز على إهباد اغبلوؿ هبدؼ ازباذ موقف موحد كربقيق نتائج ناجحة من خبلؿ بناء توافق اآلراء بشأف
ىذه القرارات ،اليت صيغت ؼبعاعبة العديد من التحديات البيئية اؽبامة اليت أكضحها ـبتلف اؼبمثلُت ،كما أكجز
بعضهم التدابَت كاإلجراءات اؼبتخذة هبذا اػبصوص على الصعيد الوطٍت ،كطلب آخركف مساعدة تقنية كمالية
كمساعدة يف ؾباؿ بناء القدرات كللتصدم غباالت البوارئ ،نظران ؼبا لدل بلداهنم من موارد ؿبدكدة.
ّٖ -كباإلضافة إىل مضموف مشركع القرارات اؼبعركضة عليهم ،كجو اؼبمثلوف االىتماـ إىل مسائل أخرل ،منها
اغباجة إىل عدة أمور تشمل اؽبياكل اؼبؤسسية لتيسَت التنسيق ضمن القباعات كأصحاب اؼبصلحة اؼبختلفُت
كفيما بينهم ،من أجل ربقيق استخداـ اؼبوارد الببيعية على كبو مستداـ كاغبفاظ على توازف النظم اإليكولوجية؛
كالقياـ ببحوث زراعية قائمة على البلب كغَتىا من البحوث ذات الصلة استجابة لشواغل الشعوب يف صبيع
البلداف ،دبا يف ذلك سكاف الريف ،كتعزيز السياسات القائمة على العلم على األصعدة احمللي كاإلقليمي
كالعاؼبي ،هبدؼ بناء القدرة على الصمود .ككذلك أيدكا تقدًن الدعم اؼبتواصل ؼبزيد من عمليات اإلببلغ اؼبنسقة
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يف إطار االتفاقات البيئية متعددة األطراؼ بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كما أيدكا تقدًن توجيهات لعملية
التوقعات العاؼبية يف ؾباؿ اؼبواد الكيميائية ،كمواصلة العمل اؽباـ بشأف الرصاص كالكادميوـ.
ّٗ -كفيما يتعلق بالوثيقة اػبتامية للدكرة الثانية ،قاؿ أحد اؼبمثلُت إف موجزان مقدمان من رئيس الدكرة
سيستوعب اآلراء كالشواغل اؼبتعددة كينقلها على كبو أكثر فعالية من اإلعبلف السياسي ،كقد حبذ فبثلوف
آخركف ذلك األسلوب باعتباره طريقة لتوجيو رسالة كاضحة كقوية من اعبمعية عن األكلويات اليت حددهتا
كرؤيتها اؼبشًتكة كالتزامها فيما يتعلق بالبيئة .كأعرب أحد اؼبمثلُت عن عدـ تفضيلو لشكل من أشكاؿ الوثيقة
اػبتامية ،كلكنو أصر على ضركرة تضمينها إشارة إىل مشكلة العواصف الرملية كالًتابية.
َْ -كفيما ىب تواتر دكرات اعبمعية ،ارتأل أحد اؼبمثلُت أف التكاليف اؼبالية لعقد دكرة إضافية للجمعية يف
عاـ َُِٕ قد تفوؽ فوائد تغيَت موعد الدكرة إىل السنوات الوترية ،ال سيما يف ضوء عدـ كضوح حالة التمويل.
كقيدمت مقًتحات أخرل بعقد دكرة اعبمعية يف شباط/فرباير أك آذار/مارس بدالن من شهر أيار/مايو اؼبزدضبة
بالعمل بشكل عاـ؛ كاقًتح آخركف أف يتم انتخاب مكتب اعبمعية يف هناية كل دكرة لتيسَت قيامها باإلعداد
اقًتح أيضان إجراء ربليل شامل ؼبواءمة الدكرة مع ميزانية األمم اؼبتحدة لفًتة السنتُت؛ كأف تسعى
للدكرة التالية؛ ك ي
الدكرة الثالثة إىل ربقيق أقصى الفائدة من ـبصصات اؼبيزانية العادية اؼبتاحة.
ُْ -كأعرب فرادل اؼبمثلُت عن تقديرىم للجهود اؼببذكلة للتغلب على اؼبشاكل اؼبتعلقة بنظاـ أكموجا ،فمن
اؼبنتظر أف وبقق النظاـ اعبديد قدران أكرب من الشفافية يف هناية اؼبباؼ كمستول أعلى من اؼبساءلة كالكفاءة،
كىي أمور اعتيربت حاظبة يف األداء؛ كأعرب اؼبمثلوف عن أملهم يف أف ييتاح قريبان مزيد من اؼبعلومات عن اغبالة
اؼبالية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،ال سيما فيما يتعلق باؼبسانبات غَت اؼبخصصة يف صندكؽ البيئة ،إذ يبدك أف
قاعدة اؼباكبُت مل تتوسع نتيجة للعضوية العاؼبية؛ كرحبوا باعتماد هنجي اؼبيزنة القائمة على النتائج كخرائ
النتائج.
ِْ -كأكد أحد اؼبمثلُت كجوب تعزيز العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية متعددة
األطراؼ عوضان عن منافسة بعضها لبعض؛ كأف برنامج البيئة يف كضع مثايل لبلضببلع دبهاـ األمانة ؽبذه
االتفاقات ،كمن مث كفالة القوة كالرؤية كالظهور السياسي يف النظاـ متعدد األطراؼ؛ كأشار إىل ضركرة أف يقدـ
برنامج البيئة ؽبذه االتفاقات دعمان كافيان كناجعان كفعاالن كييضفي قيمة مضافة حقيقية .كأضاؼ اؼبتكلم إف بإمكاف
برنامج البيئة أف يقدـ الدعم يف صورة معلومات علمية كإذكاء الوعي كتعزيز االتفاقات البيئية متعددة األطراؼ
من خبلؿ ترسيخها ضمن منظومة األمم اؼبتحدة.
ّْ -كأعربت إحدل اؼبمثبلت عن قلقها إزاء ما اعتربتو ربيزان يف بعض كثائق العمل كمشاريع القرارات لصاحل
ما يسمى باالقتصاد األخضر ،كأفصحت عن شكوؾ قوية حياؿ التقديرات اؼبتعلقة بتكاليف مكونات مشركع
’’ ٌأمنا األرض‘‘ كعن استخداـ اؼبدفوعات مقابل اػبدمات البيئية باعتبارىا اغبل الوحيد ؼبشاكل تدىور البيئة.
كحثت أيضان على احًتاـ الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر ريو ،َِ+كقرار صبعية البيئة ُ ،َُ/كال سيما اعًتاؼ الوثيقتُت
بوجود رؤل كيهنج كمباذج كأدكات ـبتلفة متاحة لكل بلد ،كفقان لظركفو كأكلوياتو ،من أجل ربقيق االستدامة
البيئية يف سياؽ التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر .كما دعا فبثل آخر إىل تقدًن خدمات الًتصبة الشفوية
كترصبة صبيع كثائق العمل إىل لغات األمم اؼبتحدة الرظبية الست هبدؼ تيسَت العمل كضماف الشمولية.
ْْ -كفيما يتعلق دبشركع السياسة اؼبتعلقة دبشاركة أصحاب اؼبصلحة ،أكد اؼبمثلوف على ضركرة كونو تدرهبيان
يضمن اؼبشاركة الواسعة يف عمل اعبمعية ،نظران لكوف اجملتمع اؼبدين شريكان رئيسيان يف تنفيذ االلتزامات البيئية.
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كعبلكة على ذلك ،أكدت الوفود أف اؼبوارد اليت توفرىا األعداد اؼبتزايدة من اعبهات الفاعلة اعبديدة ىي موارد
زب اؼبنظومة ككل كينبغي استخدامها بشكل فعاؿ .كشدد أحد فبثلي اجملموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة
على الدكر اغباسم الذم يؤديو اؼبنتدل العاؼبي للمجموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة يف عملية صبعية البيئة،
كأشاد بالركح اليت تنم عن حسن النية كالتوافق الواضحُت يف اعبهود اؼببذكلة لوضع السياسة اؼبتعلقة دبشاركة
أصحاب اؼبصلحة ،بيد أنو أشار إىل العمل اإلضايف الذم يتعُت القياـ من أجل االستجابة للفقرة ٖٖ من كثيقة
’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘.

طاء  -عمل اللجنة الجامعة
ْٓ -عقدت اللجنة اعبامعة سبع جلسات يف الفًتة من ِّ إىل ِٕ أيار/مايو َُِٔ ،للنظر يف بنود جدكؿ
األعماؿ احملالة إليها .كيف اعبلسة العامة السادسة عبمعية البيئة ،عشية يوـ اعبمعة ِٕ ،أيار/مايو ،قدـ رئيس
اللجنة تقريران عن نتائج عمل اللجنة .كيرد التقرير اؼبتعلق بإجراءات اللجنة يف اؼبرفق الثاين من ىذا احملضر.

ثالثاً  -وثائق تفويض الممثلين (البند  3من جدول األعمال)

ْٔ -يف اعبلسة العامة السادسة عبمعية البيئة ،عشية يوـ اعبمعة ِٕ أيار/مايو َُِٔ ،أفاد اؼبقرر أف ُِٔ
من بُت ُّٗ دكلة عضوان يف األمم اؼبتحدة فبثلةه يف الدكرة اغبالية .ككفقان للفقرة ِ من اؼبادة ُٕ من النظاـ
الداخلي فقد فح اؼبكتب كثائق تفويض فبثلي ىذه الدكؿ األعضاء ككجد أف كثائق التفويض الصادرة عن
ُْٗ دكلة من ىذه الدكؿ سليمة .أما الدكؿ األعضاء اليت كجد أف كثائق التفويض الصادرة عنها غَت سليمة
فقد منحت صفة مراقب دكف أف يكوف ؽبا حق التصويت ألغراض الدكرة اغبالية .كاعتمدت صبعية البيئة تقرير
اؼبكتب عن كثائق التفويض .كإضافةن إىل دكلة كاحدة عضو أخرل كجد أف كثائق التفويض الصادرة عنها سليمة
يف اعبلسة العامة السادسة ،فقد يمثل ما ؾبموعو َُٓ دكلة من الدكؿ األعضاء اليت لديها كثائق تفويض سليمة
يف الدكرة الثانية عبمعية البيئة.

رابعاً-

البنود  4و 5و 8من جدول األعمال
ْٕ -حبثت اللجنة اعبامعة البند ْ من جدكؿ األعماؿ (اؼبسائل اؼبتعلقة بالسياسات كاإلدارة البيئية الدكلية)،
كالبند ٓ (االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل كبرنامج العمل كاؼبيزانية ،كغَتىا من مسائل اإلدارة كاؼبيزانية) ،كالبند ٖ
(جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة) .كيف اعبلسة العامة
السادسة عبمعية البيئة ،اليت يعقدت مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،قدـ رئيس اللجنة تقريران عن نتائج أعماؿ اللجنة.
كيرد تقرير ؿبضر اجتماع اللجنة يف اؼبرفق الثاين ؽبذا احملضر.

خامساً -إشراك أصحاب المصلحة (البند  6من جدول األعمال)
ْٖ -أعلن رئيس اعبمعية يف جلستها العامة األكىل عن عزمو عقد مشاكرات غَت رظبية فيما بُت اؼبمثلُت
اؼبهتمُت من اجملموعات اإلقليمية كالسياسية بشأف اؼبقًتح الوارد يف تقرير اؼبدير التنفيذم عن سياسات عامة
بشأف إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ( ،)UNEP/EA.2/18الذم عرض نتائج اؼبشاكرات اؼبفتوحة غَت الرظبية اليت
عقدىا رئيس الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة مع الدكؿ األعضاء بشأف ىذه السياسات العامة .كقد
أعدت ىذه السياسات عمبل دبقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ِ/اؼبتعلق بتنفيذ الفقرة ٖٖ من الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم
اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،الذم اعتمده ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرتو العاؼبية األكىل اليت
عقدت يف نَتكيب يف الفًتة من ُٖ إىل ِِ شباط/فرباير َُِّ .ككاف اؽبدؼ من اؼبشاكرات اؼبفتوحة غَت
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الرظبية ىو تقييم مواقف الدكؿ األعضاء بشأف العناصر العالقة للسياسات العامة اعبديدة لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة بشأف إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،دبا يف ذلك ربديد صاحب اؼبصلحة كعملية االعتماد كاؼبعايَت كالوصوؿ
إىل كثائق ما قبل الدكرة ككثائق الدكرة كاجتماعات األفرقة الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة اؼبعتمدين مع مكتب
صبعية البيئة .كعقب اؼبشاكرات غَت الرظبية بُت الوفود اؼبهتمة ،أقًر بأنو يف ظل عدـ كجود اتفاؽ بُت الدكؿ
األعضاء بشأف عملية اعتماد متفق عليها على الصعيد اغبكومي الدكيل فقد كاف ىناؾ توافق كاسع النباؽ يف
اآلراء على االعًتاؼ بأف القواعد اغبالية كاآلليات كاؼبمارسات اليت تتبعها أمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
خبصوص إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كاجملمعة يف دليل إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،شاملة كمفتوحة دبا يكفي لتحفيز
إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ببريقة كاسعة النباؽ كمستمرة.

سادساً -الجزء الرفيع المستوى (البند  7من جدول األعمال)
ْٗ -يعقدت اعبلسات العامة من الثالثة إىل اػبامسة يف صبيحة كظهَتة يوـ ِٔ أيار/مايو كصبيحة يوـ ِٕ
أيار/مايو يف شكل جزء رفيع اؼبستول يف إطار البند ٕ من جدكؿ األعماؿ .كتألف اعبزء الرفيع اؼبستول من
مراسم افتتاح كاجتماعات عامة كزارية تضمنت حواران تفاعليان بشأف اؼبوضوع الرئيسي ’’إقباز البعد البيئي ػببة
التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،كتبع ذلك عرض التقرير اؼبواضيعي العاؼبي اؼبعنوف ’’بيئة صحية ،أناس
أصحاء‘‘ ،كجلسة مواضيعية تألفت من اجتماع عاـ كجلسيت مائدة مستديرة حواريتُت كزاريتُت موازيتُت كحوار
ألصحاب مصلحة متعددين بشأف موضوع ’’استعادة كاستدامة نظم إيكولوجية صحية لئلنساف كالكوكب:
شراكات إلقباز البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ يوـ اعبمعة ِٕ أيار/مايو َُِٔ.
ألف  -الفتتاح
َٓ -افتتح اعبزء الرفيع اؼبستول السيد إدغار غوتَتيس (كوستاريكا) رئيس صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كذلك
يف سباـ الساعة َِ َُ/صباحان من يوـ ِٔ أيار/مايو .كيف أثناء مراسم االفتتاح ،أدلت شخصيات بارزة
دببلحظات ،مث انضمت ىذه الشخصيات بعد ذلك إىل فبثلُت آخرين رفيعي اؼبستول ألخذ صورة صباعية
تذكارية .كبعد عرض قدمتو جوقة بىٍت كينيا ( ،)Kenyan Boys Choirقدـ السيد أكيم شتاينر ،اؼبدير التنفيذم
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،إحاطة بشأف حالة البيئة العاؼبية.
-1

المالحظات الفتتاحية
ُٓ -قدمت مبلحظات افتتاحية من جانب رئيس صبعية البيئة كاؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كالسيد صبلح الدين مزكار رئيس الدكرة الثانية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة
بتغَت اؼبناخ ككزير اػبارجية كالتعاكف يف اؼبغرب ،كالسيدة سيغولُت ركياؿ رئيسة الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ ككزيرة البيئة كالباقة كالشؤكف البحرية كاؼبسؤكلة عن
العبلقات الدكلية اؼبتعلقة باؼبناخ يف فرنسا ،كالسيد جاف إلياسوف نائب األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة ،كالسيد
أكىورك كنياتا رئيس كينيا.
ِٓ -كأعرب السيد إسبيليتا يف مبلحظاتو االفتتاحية عن امتنانو لشعب كحكومة كينيا الستضافة الدكرة الثانية
عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كؼبوظفي برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بقيادة اؼبدير التنفيذم ،كأشاد باألعماؿ
التحضَتية اؼبنجزة النعقاد ىذه الدكرة .كأعرب عن أملو يف أف يسعى اؼبمثلوف إىل التوصل إىل نتائج تتوافق فيها
ي
اآلراء فتحقق أكرب أثر فبكن كتشكل مسانبة كاضحة يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كقاؿ ،موجهان االنتباه
اؼبعجل للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية (مسار ساموا) ،كإطار سندام للحد من ـباطر
إىل إجراءات العمل َّ
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الكوارث ،كخبة عمل أديس أبابا ،كخبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كاتفاؽ باريس ،إف ىذه الصكوؾ
ربدد مسار االستدامة البيئية ،كتؤدم دكران ؿبوريان يف التنمية البشرية.
ّٓ -كشدد ،يف إطار خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،على أنبية قياس التقدـ احملرز ،كالتحديد الكمي
لؤلىداؼ .كبصفة عامة ،قاؿ إنو مت إحراز نتائج مرضية ،كلكن ما زاؿ ىناؾ الكثَت فبا ينبغي عملو .كدعا
اؼبمثلُت ،مسلبان الضوء على الركاب بُت اعبهود اؼببذكلة للمحافظة على البيئة كاعبهود الرامية إىل ؿباربة الفقر،
إىل ازباذ قرارات ؿبكمة لوضع مقًتحات طموحة يف الدكرة الثانية .كمع التشديد على ضركرة أف تعمل منظومة
األمم اؼبتحدة برمتها ببريقة متسقة كمنسقة ،سل الضوء على اؼبسانبة الكبَتة اليت يبكن تؤديها صبعية األمم
اؼبتحدة للبيئة يف اػببة العاؼبية عن طريق العمل التعاكين على صبيع اؼبستويات مع اؼبشاركة النشبة للمجتمع
ككل .كيف اػبتاـ شدد على أنبية تعددية األطراؼ ،كاغباجة اؼباسة إىل إقامة ربالف متجدد من أجل األجياؿ
القادمة.
ْٓ -كرحب اؼبدير التنفيذم يف بيانو باؼبشاركُت يف الدكرة الثانية عبمعية البيئة ،كأشاد باستجابتهم للدعوة اليت
كجهها رؤساء الدكؿ كاغبكومات يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة إلنشاء صبعية عاؼبية حقيقية للبيئة
تؤذف ببدء حقبة جديدة إلدارة الشؤكف البيئية .كنظران إىل أف ىذه ىي آخر مرة ىباطب فيها اعبمعية كمدير
تنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،أعرب عن عميق تقديره للرئيس كنياتا ؼبا قدمو بلده كما سيقدمو يف
اؼبستقبل للربنامج كاألمم اؼبتحدة ككل.
ٓٓ -كأعرب السيد مزكار يف مبلحظاتو االفتتاحية عن امتنانو غبكومة كينيا لكرـ الضيافة كللبلد الذم أصبح
مثاالن للدينامية اؼبتجددة يف أفريقيا .كىنأ السيد شتاينر على صبيع اقبازاتو يف اغبقبة اؼباضية كمدير تنفيذم
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كما ىنأ السيد سوؽباًن على تعيينو يف اؼبنصب .كيف ضوء الدكرة الثانية عبمعية
األمم اؼبتحدة للبيئة ،كاعتماد خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،قاؿ إف ىناؾ حاجة كاضحة لتغيَت النموذج
بغية تعزيز حضارة أكثر انفتاحان كتوازنان من أجل االنسانية ،ككضع حد لبلستبعاد كالفقر كزيادة التضامن كااللتزاـ
كالتصميم للمضي قيدمان كبو عامل أكثر انسجامان كتوازنان.
ٔٓ -كأعرب عن أملو يف أف تكوف الدكرة الثانية كالعشركف ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية
اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ اؼبزمع عقدىا يف مراكش يف تشرين الثاين/نوفمرب َُِٔ دبثابة اػببوات األكىل كبو تنفيذ
اتفاؽ باريس .كمع اإلشارة إىل أف اؼبقًتحات اؼبقدمة يف ىذه الدكرة سًتكز على أضعف الشعوب يف العامل،
شدد على ضركرة إنشاء آلية سبويل سليمة لضماف منح مشاريع التنمية اؼبستدامة ما ربتاج إليو من دعم .كاختتم
حديثو قائبلن إف اؼبغرب يتبلع إىل الًتحيب باؼبمثلُت يف مراكش خبلؿ الدكرة الثانية كالعشرين ،كأعرب عن أملو
يف أف يسانبوا بنشاط يف تضافر اعبهود العاؼبية ؼبكافحة تغَت اؼبناخ.
ٕٓ -كقالت السيدة ركياؿ يف مبلحظاهتا االفتتاحية إهنا تتشرؼ باؼبشاركة يف الدكرة الثانية عبمعية األمم
اؼبتحدة للبيئة اليت تيعترب معلمان ىامان بعد اعتماد اتفاؽ باريس يف الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف
اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ .كأعربت عن سركرىا بصفة خاصة كىي تزكر كينيا يف فًتة
كجيزة بعد أف مت مؤخران تدمَت أكثر من ََُ طن من العاج (سن الفيل) كقرف كحيد القرف ،فبا يبعث إشارة قوية
للعامل أصبع .كبعد ذلك كقعت مرسومان كزاريان وبظر استَتاد العاج إىل فرنسا ،كدعت أعضاء االرباد األكركيب
اآلخرين إىل أف وبذك نفس اغبذك .أكدت أف اعتماد اتفاؽ باريس يشكل نقبة ربوؿ رئيسية بالنسبة للعامل،
كلذلك فإف اؼبمثلُت يف الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة تقع على عاتقهم مسؤكلية اؼبسانبة يف تنفيذ
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االتفاؽ .ككقع االتفاؽ بالفعل ُٕٕ بلدان ،كىو رقم قياسي ،كدعت اؼبمثلُت إىل أف وبثوا حكوماهتم على
التصديق على االتفاؽ يف الوقت اؼبناسب ،كبالتايل ضماف بدء نفاذ االتفاؽ يف أثناء الدكرة الثانية كالعشرين
ؼبؤسبر األطراؼ.
ٖٓ -استهل السيد إلياسوف بيانو مؤكدا أنبية صبعية البيئة بوصفها اؽبيئة الرئيسية لصنع القرارات اؼبتعلقة بالبيئة.
كحث اؼبمثلُت على
كقاؿ إف الدكرة الثانية ستكوف ذات أنبية حاظبة بالنسبة للبعد البيئي ػببة عاـ ٌََِّ ،
االنتقاؿ حبزـ من طور البموحات إىل طور العمل من خبلؿ حشد الشراكات كذباكز الفكرة اػباطئة القائلة إف
من الضركرم االختيار بُت النمو االقتصادم كضباية البيئة .كدعا اؼبمثلُت إىل ربمل أعباء مسؤكلياهتم بشجاعة
كحكمة كتبصر ،موقنُت بأف قراراهتم ستًتتب عليها آثار دائمة .مث قاؿ إف الوقت قد حاف للتوفيق بُت السبلـ
كالببيعة .كأشاد يف ىذا الصدد حبكومة كينيا لتنظيمها أكرب عملية حرؽ لكميات من العاج كقركف كحيد القرف
يف تاريخ مكافحة الصيد غَت اؼبشركع كاإلذبار غَت القانوين باألحياء الربية ،اللذين صارا مرتببُت بشكل متزايد
باعبريبة اؼبنظمة كاعبماعات اؼبسلحة من غَت الدكؿ .كأخَتان دعا اؼبمثلُت إىل مضاعفة اعبهود الوقائية من أجل
مكافحة تغَت اؼبناخ كبناء القدرة على التكيف كتسوية النزاعات احملتملة قبل أف تصل إىل مرحلة حرجة .كشدد
كحث
على أف البيئة صارت ربظى باؼبكانة اليت تستحقها يف عملية صنع السياسات على الصعيد الدكيلٌ ،
اؼبمثلُت على انتهاز الفرصة للعمل معا كهتيئة مستقبل مستداـ للناس كلكوكب األرض.
ٗٓ -كرحب السيد كينياتا يف بيانو باؼبشاركُت يف نَتكيب ،عاصمة كينيا كمقر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
كأعرب عن افتخار بلده باستضافة صبعية البيئة كقيامو بدكر الشريك يف اعبهود الرامية إىل ضباية كوكب األرض
كربقيق االزدىار للجميع .كما أعرب عن خال امتنانو للمدير التنفيذم السابق لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
على عملو اعبدير باإلشادة على رأس الربنامج ،كقاؿ إف ما يتحلى بو السيد شتاينر من حكمة كتفاف يف أداء
الواجب قد عزز برنامج البيئة كساعد العامل على إحراز تقدـ كبَت يف معاعبة التحديات البيئية ،مضيفا أف
اؼبنظمة ستفتقده كثَتا كأنو سيكوف دائما ؿبل ترحاب يف كينيا .ككجو كبلمو إىل اؼبدير التنفيذم اعبديد السيد
إريك سوؽباًن ،فقاؿ إنو يتبلع إىل شراكة كدية كمثمرة معو كأكد لو دعم حكومتو الصريح .كتابع قائبلن إف دكرة
صبعية البيئة اغبالية جزء من توافق عاؼبي يف اآلراء يشهد مبوان سريعان بشأف األنبية البارزة اليت تتسم هبا القضايا
البيئية ،كما يتبُت ذلك يف أىداؼ التنمية اؼبستدامة كخبة عمل أديس أبابا كاتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ
كأضاؼ أف اؼبشاركُت يضيفوف ،من خبلؿ مشاركتهم ،زطبان كيضفوف مصداقية إىل اغبركة العاؼبية اؼبناىضة
لؤلفكار اليت تعترب البيئة شاغبلن من الدرجة الثالثة كأف االذباه كبو اعتبار بناء مستقبل مستداـ كمشًتؾ فكرة
مؤجلة .كأعرب عن تقديره عبمعية البيئة لبلستفادة من نفوذ أعضائها كمواردىم للحفاظ على البيئة ،كلكوف ىذا
العمل يتم يف أفريقيا.
َٔ -كتابع قائبلن إف البلداف األفريقية ىي من بعض النواحي صاحبة اؼبصلحة الرئيسية يف اعبهود الرامية إىل
ضماف االستدامة ،ألهنا ستكوف ىي اػباسر األكرب بسبب التدىور البيئي كاآلثار السلبية لتغَت اؼبناخ ،كاؼبستفيد
األكؿ من مواجهة ربديات الفقر كانعداـ األمن الغذائي .كأعرب عن األمل يف أف تعبي أعداد متزايدة من
البلداف األفريقية األكلوية للبيئة كأف ربصل على الدعم البلزـ من خبلؿ صبعية البيئة لبلستثمار على النحو اؼببلئم
يف ؾباالت مثل األطر التشريعية كالسياساتية ،كالًتبية الوطنية كإنشاء ىياكل أساسية أكثر استدامة يف ؾباؿ
الباقة .كأضاؼ قائبلن إف كينيا قد كاصلت من جانبها اإلسهاـ يف اعبهود الرامية إىل ضماف استدامة كوكب
األرض كتكيفو مع تغَت اؼبناخ ،من خبلؿ صبلة أمور منها االستثمار على نباؽ كاسع يف أنواع الباقة اؼبتجددة؛
كتوقيع اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ؛ كاعتماد اسًتاتيجية كخبة تنفيذ يف ؾباؿ االقتصاد األخضر؛ كازباذ
16

UNEP/EA.2/19

موقف قوم ضد الصيد غَت اؼبشركع كاالذبار غَت القانوين باألحياء الربية كمنتجات األحياء الربية .كفيما يتعلق
بالنقبة األخَتة ،قاؿ إف كينيا قد كجهت ،بالتعاكف مع غَتىا من الدكؿ األفريقية ،رسالة إىل العامل مفادىا أف
العاج ،إذا ما أزيل من الفيلة ،فإنو يفقد قيمتو ،كذلك من خبلؿ قيامها حبرؽ َُٓ أطناف من العاج كُّ,
أطناف من قركف كحيد القرف ،كأعرب عن تقديره للدعم العارـ الذم أبدتو السيدة ركاياؿ ،بوصفها رئيسة مكتب
الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،ككذلك دعم االرباد
األكركيب كالواليات اؼبتحدة األمريكية كرئيسي أكغندا كغابوف كبلداف مراعي الفيلة ،كحىت من البلداف اليت توفر
أسواقا ؼبنتجات األحياء الربية .كدعا باإلضافة إىل ذلك إىل دعم اغبظر التاـ على ذبارة العاج الذم تعتزـ كينيا
أف تبلب فرضو يف الدكرة السابعة عشرة القادمة ؼبؤسبر األطراؼ يف أنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة
باالنقراض.
ُٔ -ككاصل كبلمو قائبلن إف اغبماية البيئية تتبلب مبادرات ألصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين كإف التعاكف اؼبستمر
بُت اؼبصاحل اؼبختلفة كالقباعُت العاـ كاػباص كالكيانات التابعة لؤلمم اؼبتحدة كاغبكومات كاؼبنظمات غَت
اغبكومية أمر بالغ األنبية لتعجيل كتَتة التقدـ .كقاؿ أيضا إف العامل سيستفيد من التوصل إىل اؼبزيد من سبل
للرب بُت اؼببادرات كالنتائج ،كحث صبعية البيئة على حشد الدعم ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة لئلسكاف كالتنمية
اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) ألنو يتيح الفرصة العتماد برنامج يشارؾ فيو اعبميع كمتكامل كشامل ييفضي
إىل التحوؿ بشأف اؼبستوطنات البشرية اليت تكمل خبة عاـ ََِّ .كاختتم بيانو متمنيا للمشاركُت مداكالت
مثمرة ،كأضاؼ قائبلن إنو يتبلع إىل دعم النتائج العملية اليت كافقت عليها صبعية البيئة ،ككرر تأكيد التزاـ
حكومتو باؼبثل العليا لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبالعمل على كبو كثيق معو لتيسَت التنفيذ السلس للوالية
اؼبنوطة بو.
-2

عرض مقدم من المدير التنفيذي
ِٔ -بدأ اؼبدير التنفيذم ،أثناء اإلحاطة اليت قدمها بشأف حالة البيئة العاؼبية ،باإلشادة بذكرل السيد موريس
سًتكنج كالسيد مصبفى طلبة ،بصفتهما اؼبديرين التنفيذيُت األكؿ كالثاين لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كألهنما
كانا قائدين كمرشدين حقيقيُت للمجتمع البيئي على الصعيد العاؼبي .أما بالنسبة للبريق كبو األماـ ،فاؼبستقبل
يبدكا مشرقان يف ضوء اإلقبازات الرئيسية اليت ربققت يف عاـ َُِٓ ،على النحو الذم يظهر يف اعتماد خبة
عاـ ََِّ  ،كاتفاؽ باريس ،كخبة عمل أديس أبابا ،كإطار ًسندام للحد من ـباطر الكوارث .غَت أف اجملتمع
البيئي يواجو ربديان ـبيفان يتمثل يف اختبار التبلعات البموحة اليت تتجسد يف تلك االتفاقات الدكلية كيف الكثَت
غَتىا ،األمر الذم يدعو إىل إحداث تغيَتات على نباؽ غَت مسبوؽ خبلؿ فًتة قصَتة نسبيان من الزمن ،مثل
القضاء على الفقر كإزالة الكربوف يف االقتصادات الوطنية خبلؿ السنوات الػ َٓ َٔ-القادمة .كىذا يدعو
بدكره إىل تكوين ثركة من النيهج كاؼببادرات اعبديدة اليت ال يبكن تبويرىا بُت عشية كضحاىا.
ّٔ -كيتعُت على اجملتمع الدكيل عند حبثو ؽبذا التحدم أف يعًتؼ باعبهود اؼباضية اليت ترمي إىل تغيَت السرد
السائد الذم يعترب أف اإلنصاؼ البيئي كاالجتماعي نبا اػباسراف اغبتمياف يف مواجهة التصنيع .كسبت االستفادة
من الكثَت من الدركس خبلؿ السنوات الػ َْ اؼباضية ،ككضع عدد كبَت من االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية
ؼبواجهة أكثر األكلويات إغباحان يف ؾباالت مثل التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية ،كالتهديدات لؤلراضي
الرطبة ،كاؼبواد الكيميائية كالنفايات كاستنفاد طبقة األكزكف .فربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لببقة
األكزكف ،على سبيل اؼبثاؿ ،ىو صك قانوين عاؼبي يلقى التأييد من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف مكاتب
األكزكف الوطنية لدل صبيع البلداف النامية ،كىو يتأىب اآلف ،بعد أف أدل كاليتو األساسية اؼبتمثلة يف اعبمع بُت
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العلوـ كالسياسات كالتكنولوجيا كالتمويل معان ربت رعاية األمم اؼبتحدة ،للمساعدة يف التصدم ؼبشكلة أكرب
بكثَت كىي زيادة انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم كذلك عن طريق إقباز بارز آخر ؿبتمل’’ :ىو مسار ديب
بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية‘‘.
ْٔ -كمع ذلك ،فقد ازدادت بعض األمور سوءان ،مثل تلوث اؽبواء .كترل منظمة الصحة العاؼبية أف تلوث
اؽبواء قد تسبب يف ما يقدر بػ ٕ ٖ-مبليُت حالة كفاة سابقة ألكاهنا على اؼبستول العاؼبي ،كما ترل أف ىناؾ
نقصان يف توافق اآلراء بشأف ترتيب أكلويات العمل الرامي إىل تناكؿ ىذه القضية ،كبشأف من ينبغي لو أف يقوـ
بدكر القيادة فيها ،كىو األمر الذم كصفو ببساطة بأنو غَت أخبلقي .كيبكن زبفيض تلوث اؽبواء عن طريق
سبكُت األسر الريفية من اغبصوؿ على الباقة النظيفة ،كجعل صناعة السيارات تنفذ كعدىا جبعل ىمركبىاهتا نظيفة؛
كسبكُت بلداف مثل كينيا من جعل نيظم الباقة لديها تعتمد بنسبة ََُ باؼبائة تقريبان على أنواع الباقة اؼبتجددة
حبلوؿ ََِٓ.
ٓٔ -كقاؿ إف ىذه اؼبقاصد كغَتىا ،مثل تقليل اؼبهدر من األغذية ،ىي مقاصد قابلة للتحقيق بدرجة كبَتة.
كىي تدعو إىل ازباذ تدابَت من جانب البلداف الغنية كالفقَتة على حد سواء ،كتدعو إىل االعًتاؼ بأف ىذا ىو
’’عصر طغياف التأثَت البشرم‘‘ ،حيث سبضى األمور إىل كجهة خاطئة على نباؽ كاسع كدبعدؿ هبعلها مل تعد
قابلة لئلصبلح باتباع ىيكل مؤسسي ييعٌت بقضية ؿبددة .كمن مث فهو وبيث الوزراء أثناء الدكرات اؼبقبلة عبمعية
البيئة على سبهيد البريق للتنمية اؼبستدامة عن طريق التحوؿ إىل حلوؿ نيظمية .كأضاؼ أف األكساط اؼبعنية حبفظ
البيئة ،كتغَت اؼبناخ كاؼبواد الكيميائية كالنفايات يلزمها يف نفس الوقت أف تتوقف عن العمل اؼبػينعزؿ.

ٔٔ -كقاؿ إف التحدم الذم يواجهو كزراء البيئة ،يتمثل يف توحيد اؼبعارؼ كالعلوـ ،كإجراء مناقشات شفافة
عامة بشأف االختيارات كاغبلوؿ احملتملة ،كاؼبواءمة بُت اجملتمعات كبُت النيهج الرامية إىل تنفيذ تلك اغبلوؿ.
كحث الوزراء على التفكر يف كاجبهم كأعضاء يف صبعية من صبعيتُت كحيدتُت يف األمم اؼبتحدة ؽبما عضوية
َّ
عاؼبية – كيف اؽبيئة الوحيدة اؼبرخ ؽبا بالقياـ بدكر السلبة الرئيسية يف ؾباؿ البيئة  -كالتفكر يف ضركرة تعزيز
ي
’’الوحدة مع التنوع ،كالتنوع مع الوحدة‘‘ اؼببلوبة للنهوض إىل مستول ىذا التحدم .كصبعية البيئة ،إىل جانب
دكرىا كجهاز رئاسي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تضبلع بوالية التعامل مع اؼبنتديات األخرل الرفيعة اؼبستول
على مستول منظومة األمم اؼبتحدة ،كتقدًن التوجيو ؽبا ،بينما يواصل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،من جانبو،
العمل كنقبة اتصاؿ بُت العلم كالسياسات .كقد تعزز ىذا الدكر عن طريق صبلة عناصر منها ،مكتب كبَت
العلماء كربالف اؼبناخ كاؽبواء النظيف ،كاؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي
كخدمات النيظم اإليكولوجية ،كتقارير توقعات البيئة العاؼبية ،كبفضل زيادة قد تصل إىل ََُ باؼبائة يف التمويل
الذم كرد من الدكؿ األعضاء كالشركاء طواؿ السنوات العشر اؼباضية .كقاؿ إنو يشعر بالفخار بأف استيخدمت
ىذه األمواؿ يف تنفيذ برنامج العمل كليس ،كما وبدث يف ىيئات أخرل تابعة لؤلمم اؼبتحدة ،يف زيادة حجم
األمانة .كأنو يشعر أيضان بالفخر ألنو يًتؾ ػبلفو يف منصب اؼبدير التنفيذم ،السيد إريك سوؽباًن ،أمانة بارزة
من األفراد اؼبلتزمُت كالبموحُت الذين تيركت ؽبم حرية اإلبداع .كأضاؼ أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ىو اآلف
منظمة عصرية قادرة على تلبية معظم احتياجات الدكؿ األعضاء فيها ،استنادان إىل الفهم بأف مشكلة بيئية ما قد
تكوف من الناحية العلمية مشكلة متشاهبة لدل مدينتُت ـبتلفتُت يف جانبُت متقابلُت من العامل ،بينما قد تكوف
اغبلوؿ كالنيهج اؼبتعلقة هبا شديدة االختبلؼ.
ٕٔ -كقاؿ إنو عند النظر يف عمل برنامج البيئة بشأف االقتصاد األخضر يف سياؽ التنمية اؼبستدامة كالقضاء
على الفقر ،من اؼبهم عدـ اعتبار كزارات البيئة عبئان على دافعي الضرائب بل استثماران سيحقق عائدان .كمن اؼبهم
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أيضا أف ندرؾ أف اغبلوؿ ؼبعظم التحديات البيئية تكمن يف اػبربات كاؼبعارؼ كالفهم اليت يبكن أف توجد يف
قباعات أخرل .كأضاؼ أف دكر أم منظمة بيئية حديثة هبب أف يتمثل يف سبكُت اعبهات الفاعلة يف ىذه
القباعات من ربسُت إدائها يف إطار العمل اعبماعي.
ٖٔ -كيف اػبتاـ ،أعرب عن تقديره لكل من ساعدكه على الوصوؿ إىل منصبو اغبايل ،أم :اؼبديرين التنفيذيُت
السابقُت ،الذين مكن نضاؽبم برنامج البيئة من أف ينمو ليصبح كيانان قادران على تأمُت َُ ببليُت من
الدكالرات يف مفاكضات باريس بشأف تغَت اؼبناخ ،لكي يتسٌت للمبليُت من األفريقيُت اغبصوؿ على الباقة
النظيفة خبلؿ السنوات األربع القادمة؛ كالدكؿ األعضاء اليت ظبحت لو كلفريقو بإجراء ربوؿ يف أعماؿ
كاسًتاتيجية برنامج البيئة ،إىل جانب موظفي اػبدمة اؼبدنية الذين يبثلوف ،بفضل عملهم الشاؽ ،العمود الفقرم
لنظاـ اإلدارة البيئية يف العامل؛ كاألكساط البيئية اليت ناؽبا الكثَت من األذل ،كاليت ضحى بعض أعضائها حبياهتم
من أجل القضية ،كالذين ىم يف حاجة إىل ضباية من اغبكومات؛ كاألمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة كاآلخرين الذين
ساعدكه على فهم طريقة عمل اؼبنظومة؛ كأخَتان كليس آخران السيد كويف عناف ،الذم أقنعو باالنتقاؿ إىل كينيا
يف اؼبقاـ األكؿ.
باء -

الحوار الوزاري :تحقيق البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2232
ٗٔ -انعقد اغبوار الوزارم بشأف ’’ربقيق البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ صبيحة يوـ ِٔ
أيار /مايو .كخبلؿ اغبوار تبادؿ الوزراء كغَتىم من اؼبمثلُت رفيعي اؼبستول اآلراء بشأف مسألتُت من اؼبسائل
العامة .كتتعلق اؼبسألة األكىل بكيفية تعزيز أكجو التكامل يف تنفيذ االتفاقات الدكلية القائمة من أجل اؼبسانبة يف
تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ كربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة .أما اؼبسألة الثانية فتتعلق بالًتتيبات
على مستول السياسات كاؼبؤسسات كالًتتيبات األخرل البلزمة لضماف التنفيذ اؼبتكامل كالفعاؿ للبعد البيئي يف
خبة عاـ ََِّ كلتسريع تنفيذ اػببة على األصعدة العاؼبية كاإلقليمية كالوطنية .ككاف معركضان على اؼبمثلُت
مذكرة إعبلمية أعدىا اؼبدير التنفيذم عنواهنا ”ربقيق البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘
( )UNEP/EA.2/INF/4ككذلك مذكرة أعدهتا األمانة بنفس العنواف تتضمن عددان من األسئلة لتحفيز اؼبناقشة.
َٕ -كأدارت النقاش السيدة أمينة ؿبمد ،كزيرة البيئة يف نيجَتيا .كدارت اؼبناقشة ضمن إطار عرضُت قصَتين
قدمهما متكلماف نبا السيد ديديو دكغلي ،كزير البيئة كالباقة كتغَت اؼبناخ يف سيشيل ،كالسيدة آنيا فوىَتم،
اؼبديرة التنفيذية كالرئيسة التنفيذية ؽبيئة ضباية البيئة يف ليربيا .كقيدمت أثناء اؼبناقشة مدخبلت إضافية من فريق
مؤلف من طبسة أعضاء ىم :السيد كك ىونغبو ،ككيل األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة للشؤكف االقتصادية
كاالجتماعية؛ كالسيد كارلوس لوبيز ،األمُت التنفيذم للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ كالسيدة إنغر أندرسوف ،اؼبديرة
العامة لبلرباد الدكيل غبفظ الببيعة؛ كالسيد كريستياف فريس باخ ،األمُت التنفيذم للجنة األمم اؼبتحدة
االقتصادية ألكركبا؛ كالسيد ركبرت غبلسر ،اؼبمثل اػباص لؤلمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة لشؤكف اغبد من ـباطر
الكوارث ،الذم أجاب على األسئلة اليت طرحتها السيدة أمينة ؿبمد.
ُٕ -كتناكؿ السيد دكغلي يف كلمتو ثبلثة أسئلة .ففيما يتعلق حبفز التعاكف كالتنسيق بُت اؼبؤسسات من أجل
تنفيذ خبة عاـ ََِّ بفعالية أكرب ،أشار أكالن إىل أف إجراء ربوؿ ضخم يف التنمية كربويل االقتصاد العاؼبي
إىل مسار أكثر استدامة سيتبلب استثمارات ضخمة .كتشمل السبل احملددة لتحسُت التنسيق كالتعاكف إتاحة
الفرص للمنظمات كأعضاء مكاتب كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ لعقد مناقشات؛ كتعزيز قنوات
االتصاؿ داخل منتديات مثل صبعية البيئة كاؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول بشأف التنمية اؼبستدامة كـبتلف
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االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ؛ كاستعراض التقارير اؼبوجودة حاليان لتقييم كتعيُت القواسم اؼبشًتكة كأكجو
االزدكاجية كربديد الشراكات احملتملة .كانتقل إىل مسألة الكيفية اليت يبكن هبا للعمليات القائمة أف ربفز
التكامل داخل منظومة األمم اؼبتحدة ،فقاؿ إف اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول ينبغي أف يكوف األداة الرئيسية
لضماف التنسيق كالتعاكف على صبيع اؼبستويات ،يف حُت يبكن أف توفر اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة التوجيو
السياسي ،كيبكن أف تساعد إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية يف األمم اؼبتحدة على تنسيق اؼبسانبات
اؼبقدمة من ـبتلف كيانات األمم اؼبتحدة من أجل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كيبكن أيضان استخداـ نظاـ
األمم اؼبتحدة للتعميم كالتسريع كدعم السياسات استخدامان أكثر فعالية على اؼبستول احمللي كالوطٍت .كأخَتان،
يبكن أف يساعد برنامج البيئة على تعزيز شعور أصحاب اؼبصلحة باؼبلكية اعبماعية ػببة عاـ ََِّ ،من
خبلؿ بناء الشراكات مع أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت على الصعيد العاؼبي كاإلقليمي كالوطٍت؛ كزيادة قنوات
االتصاؿ؛ كربسُت االستفادة من اؼبنظمات اإلقليمية من أجل بناء القدرات كتبادؿ اؼبعارؼ؛ كالعمل مع الدكؿ
األعضاء على تعزيز الوعي كدعم العمليات التشاكرية كالتشاركية على اؼبستويُت احمللي كالوطٍت؛ كدعم البلداف من
خبلؿ الربامج اإلمبائية اعبديدة كالقائمة؛ كإشراؾ القباع اػباص كاجملتمع اؼبدين على الصعيدين الوطٍت كالدكيل؛
كضماف تقدًن الدعم للبلداف النامية.
ِٕ -كأدلت السيدة فوىَتم برأيها فيما يتصل بأىداؼ التنمية اؼبستدامة ككيفية مواءمتها مع جهود ضباية
البيئة .كقالت إف البعد البيئي يف أىداؼ التنمية اؼبستدامة أمر يف غاية األنبية ،كيشمل األبعاد االجتماعية
كاالقتصادية .كأشارت إىل أنو لتحقيق ىذه األىداؼ ،ينبغي للجميع االنضماـ إىل الركب اسًتاتيجيان كسياسيان
كماليان؛ كأنو ال بد من النظر إىل األمور من منظور كلي .كأضافت أف ىذا يعٍت التخلي عن اؼبمارسة اؼبعتادة
اؼبتمثلة يف العمل يف جزر معزكلة ،كما يعٍت إحداث تغيَت يف اؼبفاىيم ،كاإلقبلع عن أمباط التفكَت اؼبألوفة.
كأكدت أف التنفيذ الناجح ألىداؼ التنمية اؼبستدامة يتبلب كجود قيادة تتحلى بالرؤية الثاقبة كاغبماس ؼبناصرة
البيئة ،كاؼبعرفة البلزمة الزباذ القرارات الصائبة.
ّٕ -كقاؿ السيد ىونغبو إف تعزيز التعاكف كالتنسيق بُت اؼبؤسسات على الصعيد الوطٍت سعيا لتنفيذ أكثر
كفاءة ػببة عاـ ََِّ يتبلب تغيَتان يف اؼبفاىيم ،يرافقو فهم كاضح لؤلبعاد الثبلثة للتنمية اؼبستدامة ،أال كىي
ككضع اسًتاتيجيات
النمو االقتصادم ،كالعدالة االجتماعية ،كضباية البيئة؛ ككجود قيادةن سياسية عالية اؼبستول؛
ى
كطنية طويلة األجل تتكامل يف إطارىا أىداؼ التنمية اؼبستدامة .أما على الصعيد الدكيل ،فبل بد من مواءمة
كاليات اؼبنظمات الدكلية كبناء أكجو التآزر.
ْٕ -كتناكؿ السيد فريس باخ السؤاؿ عما يبكن ازباذه من إجراءات على الصعيد اإلقليمي ،ككيف يبكن ؽبذه
اإلجراءات دعم تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،فأكصى بإهباد فرص يلتقي فيها كزراء البيئة؛ كإنتاج بيانات جيدة،
كإتاحتها للمواطنُت ،موصيا يف ىذا الصدد باالستفادة من االتفاقية اػباصة بإتاحة فرص اغبصوؿ على
اؼبعلومات عن البيئة كمشاركة اعبمهور يف ازباذ القرارات بشأهنا كاالحتكاـ إىل القضاء يف اؼبسائل اؼبتعلقة هبا
(اتفاقية آرىوس)؛ كربسُت التقييم البيئي ،دبا يف ذلك عن طريق توسيع نباؽ استخداـ اتفاقية تقييم األثر البيئي
يف إطار عرب حدكدم (اتفاقية إسبو)؛ كمعاعبة القضايا العابرة للحدكد .كأشار السيد فريس باخ إىل أف صبيع
اللجاف اإلقليمية تعمل حاليان على بناء اؼبنتدل اإلقليمي للتنمية اؼبستدامة ،الذم من شأنو أف يوفر فرصة لتقييم
التقدـ احملرز على اؼبستول اإلقليمي كبو ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
ٕٓ -كأشارت السيدة أندرسنن يف معرض ردىا على سؤاؿ عن كيفية التواصل مع اعبهات اؼبؤثرة على البيئة،
إىل أف األمر ال يتعلق بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،أك كزراء البيئة ،أك االرباد الدكيل غبفظ الببيعة ،كامبا برجاؿ
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األعماؿ ،كاؼبصرفيُت ،كالشعوب األصلية ،كاؼبزارعُت ،كالصيادين ،كالنساء ،إىل جانب اؼبهندسُت الذين ىبببوف
للهياكل األساسية ،كالشباب .كأردفت قائلة إنو بعد سبعُت عامان ،ال تزاؿ صبيع اؼبؤشرات تسَت يف االذباه
اػباطئ ألف ىناؾ حاجة إىل تغيَت البريقة اليت هبرم هبا النقاش ،كأضافت أف ىناؾ حاجة إىل إشراؾ تشكيلة
أكسع من فئات اجملتمع ،كأف على صبعية البيئة أف تتحوؿ من ؾبلس إدارة إىل منتدل لؤلفكار.
ٕٔ -كقاؿ السيد جبلسر ،الذم طيلب منو اغبديث عن اغبلوؿ الكفيلة بالتعجيل بتنفيذ خبة عاـ ََِّ،
إف التحدم الرئيسي يتمثل يف إدماج القرارات اليت ايزبذت يف العاـ السابق يف اؽبياكل الرظبية للبلداف كيف
االستثمارات اليت تقوـ هبا .كأشار إىل أف اؼبخاطر ،كعلى كجو اػبصوص اؼبخاطر الناصبة عن الكوارث ،تشكل
أحد العناصر اؽبامة يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،حيث إهنا تتيح فرصة للحوار بُت الوكاالت ،ككزارات البيئة،
ككزارات اؼبالية اليت تتمتع بسلبة أكرب كتتحكم يف عملية اؼبيزانية .كأضاؼ أف العملية تتمثل يف تقدير التكلفة
التارىبية لتغَت اؼبناخ ،كذلك باستخداـ مبوذج اؼبخاطر للتنبؤ بكيفية تغَتىا ،كمن مث مناقشتها مع كزارات اؼبالية،
فبا يؤدم إىل القياـ باستثمارات أفضل يف اؼبستقبل.
ٕٕ -كػب احملاكر األخَت ،السيد لوبيز ،اؼبناقشة كما ظبعها يف ثبلث رسائل مفادىا :أف الدكؿ األعضاء
حريصة على إظهار استجابتها للتحديات الرئيسية اليت تواجهها؛ كأف اؼبناقشة انتقلت إىل التنفيذ؛ كأنو كانت
ىناؾ مناشدة متكررة لبلىتماـ بالبيئة كما لو كاف البعد البيئي غَت معًتؼ بو بعد من جانب األطراؼ الفاعلة
الرئيسية األخرل .كيتعُت تغيَت الديناميكية بُت الركائز الثبلث للتنمية اؼبستدامة ،كمن اؼبهم إثبات أف على
االقتصاد نفسو أف يتغَت .كبالنسبة إلفريقيا ،فإف ضماف التحوؿ اؽبيكلي لبلقتصادات كربقيق خبة عاـ َِّٔ:
أفريقيا اليت نصبو إليها ،يعٍت زيادة اإلنتاجية الزراعية كإدماج اقتصاد اػبدمات الرظبي كالتصنيع .كسيحتاج األمر
إىل قفزة نوعية ليس فق بالنسبة للتكنولوجيا ،كلكن أيضان بالنسبة للمنهجيات كالعمليات كتعلم كيفية دمج
السياسات االجتماعية ضمن اؼبناقشات االقتصادية.
ٖٕ -كتدخل بعد ذلك عدد من اؼبمثلُت نيابة عن أقاليمهم كؾبموعاهتم .كأقر فبثل األرجنتُت ،متحدثان بالنيابة
عن ؾبموعة اؿ ٕٕ كالصُت ،بالدكر الرئيسي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف العمل على تقلي الفجوة بُت
البلداف النامية كاؼبتقدمة ،قائبلن إف صبعية البيئة توفر فرصة للبناء بنوع من االلتزاـ على األسس اليت كضعها اجملتمع
الدكيل ،كجرل ذلك ربديدان يف عاـ َُِٓ ،من خبلؿ ما شهده من قرارات كمقررات تتسق مع كالية برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة .كللربنامج دكر حاسم يف دعم تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة على صبيع اؼبستويات ،مع
أخذ اغبقائق كالقدرات الوطنية اؼبختلفة يف االعتبار ،على أف ربًتـ يف نفس الوقت أيضان السياسات كاألكلويات
الوطنية .كيف معرض اقًتاحو بأف من األفضل مواجهة التحديات اؼبتعلقة بتعزيز الرخاء االقتصادم كالعدالة
االجتماعية كاالستدامة البيئية بالتضامن كبصورة شاملة ،قاؿ إنو هبب على برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يعمل
على تعزيز حضوره اإلقليمي كدكف اإلقليمي ،كصبيع أشكاؿ التعاكف الدكيل ،كدعمو للبلداف النامية من أجل
كضع مؤشرات شفافة للتقدـ احملرز يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة خبلؼ دخل الفرد .كهبب أف يسلم
كذلك بالبابع اؼبتعدد األبعاد للفقر .كيف سياؽ تعبَته عن الدعم ألنشبة برنامج البيئة يف طائفة كاسعة من
اجملاالت ،دعا الوزراء إىل تقدًن رسالة قوية من خبلؿ صبعية البيئة بشأف أساس اؼبناقشات اؼبثمرة اليت جرت يف
إطار ركح بناءة هبدؼ ربقيق توافق يف اآلراء.
ٕٗ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت متحدثان بالنيابة عن االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو ،إف التنمية اؼبستدامة لن
تتحقق إال إذا أيخذت جوانبها البيئية يف االعتبار ،كإذا احًتمت حدكد الكوكب .كؽبذا ،حدد ما ينبغي ،يف رأيو،
أف يبثل ؾباالت العمل الرئيسية عبمعية البيئة :الدعوة من أجل دمج البعد البيئي للتنمية اؼبستدامة ضمن خب
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التنفيذ على الصعد العاؼبي كاإلقليمي كالوطٍت؛ كالتعاكف مع الشركاء الذين يعملوف يف ؾباالت أخرل ذات صلة
من أجل مراعاة ىذا البعد؛ كإشراؾ اجملتمع اؼبدين كاجملتمع العلمي كالقباع اػباص يف ىذه اعبهود؛ كاالستعراض
اؼبنتظم للتقدـ احملرز يف التنفيذ فضبلن عن اإلببلغ بالتوصيات الرئيسية إىل اؼبنتدل السياسي رفيع اؼبستول اؼبعٍت
بالتنمية اؼبستدامة .أما برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،فينبغي لو أف يعمل بدكره من أجل الدمج الكامل للبعد
البيئي ػببة عاـ ََِّ ضمن الدعم اؼبقدـ من منظومة األمم اؼبتحدة للتنفيذ على الصعيدين القبرم
كاإلقليمي؛ كتعزيز التنفيذ اؼبتماسك على مستول اؼبنظومة ككل للبعد البيئي للتنمية اؼبستدامة؛ كضماف مشاركة
صبيع أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت كاستكشاؼ آليات جديدة لزيادة الشفافية كاؼبشاركة الفعالة للمجتمع اؼبدين،
بوسائل منها إقامة شراكات ألصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين؛ كتعزيز الشراكات مع القباع اػباص من أجل
تشجيع االبتكار كإبراز التكنولوجيات الفعالة كربقيق التآزر كزيادة االستثمارات .كينبغي للربنامج أف يقوـ أيضان
بدكر رئيسي يف مراقبة تنفيذ البعد البيئي ػببة عاـ ََِّ ،بوسائل منها تقدًن اؼبسانبات إىل عملية اؼبتابعة
كاالستعراض العاؼبية.
َٖ -كقاؿ فبثل متحدثان بالنيابة عن الدكؿ اإلفريقية ،إف القارة اإلفريقية ستواصل اؼبشاركة يف اعبهود العاؼبية
لتحقيق التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر ،فهما من أكثر التحديات إغباحان بالنسبة ؽبا .كسيتواصل دعم
ىذه اعبهود من خبلؿ خبة عاـ َِّٔ :أفريقيا اليت نصبو إليها ،اليت اعتمدىا االرباد اإلفريقي كإطار
اسًتاتيجي للنمو كالتنمية اؼبستدامة الشاملُت للجميع .كسبتلك أفريقيا ثركة من رأس اؼباؿ الببيعي ينبغي تبويرىا
كإدارهتا بفعالية لصاحل سكاهنا ،كلكن جزءان كبَتان منها يفقد سنويان بسبب األنشبة غَت اؼبنظمة كغَت القانونية،
األمر الذم يقوض من إمكاناهتا فيما يتعلق بتحقيق التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر .كيف الواقع ،فإف
القيمة النقدية ؽبذه األنشبة ،دبا فيها اعبرائم البيئية اؼبنظمة عرب الوطنية تكفي كحدىا لتحويل إفريقيا .كيف ىذا
السياؽ ،اعتمد اؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت بالبيئة يف دكرتو االستثنائية السادسة األخَتة مقرران بشأف مسانبة
رأس اؼباؿ الببيعي يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ ،كأىداؼ التنمية اؼبستدامة كخبة عاـ َِّٔ ،كاتفق فيو كزراء
البيئة األفارقة على ؾبموعة من التدابَت من أجل إدارة رأس اؼباؿ الببيعي يف القارة بصورة مستدامة كمثلى
كعكس مسار اػبسائر البيئية .كقاؿ ،إف صبعية البيئة توفر منربان فريدان ؼبناقشة أساليب إقباز ىذه اؼبهمة الضخمة.
ُٖ -كتلى ذلك تعليقات من فبثلُت عن فرادل الدكؿ األعضاء .كفيما يتعلق باؼبسألة األكىل ،لفت اؼبمثلوف
االنتباه إىل العبلقة اؼبوجودة بُت خبة عاـ ََِّ كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،دبا فيها تلك االتفاقات
اليت تيعٌت بتغَت اؼبناخ ،كالتنوع البيولوجي ،كالتصحر ،كاؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كاليت تتصل كل كاحدة منها
بالعديد من أىداؼ التنمية اؼبستدامة كالغايات اؼبتصلة هبا .كسيتبلب ربقيق التنمية اؼبستدامة بيئيان إىل تنفيذ
يمتكامل ؼبثل تلك االتفاقات البيئية على اؼبستويُت الوطٍت كالدكيل ،كيبكن ػببة عاـ ََِّ أف تيسر كتيشجع
ىذا التنفيذ اؼبتكامل.
ِٖ -كصرح العديد من اؼبمثلُت بأف التنفيذ اؼبتكامل لبللتزامات البيئية الدكلية للنهوض خببة عاـ ََِّ من
شأنو أف يبرح عددان من التحديات أماـ البلداف ،دبا فيها اغباجة إىل استعراض كربديث النيظم كاؼبعايَت القانونية
الوطنية اؼبتعلقة بالبيئة كالتنمية اؼبستدامة؛ كاعتماد أك ربديث اػبب اإلمبائية ،كالسياسات كاالسًتاتيجيات الرامية
إىل تنفيذ خبة عاـ ََِّ كتعزيز اغبلوؿ للمشاكل البيئية؛ كربقيق اؼبزيد من التكامل بُت الوزارات كاؼبؤسسات
الوطنية اؼبعنية باؼبسائل البيئية؛ الضببلع كزراء البيئة بدكر ريادم يف كضع الربامج ،كالشبكات ،كاؼبشركعات
اليت تنهض باغبماية البيئية يف ميادين مثل الزراعة ،كالصحة كالتعليم كالباقة ،كذلك لضماف التنفيذ اؼبنسق
ي
للحماية البيئية يف اؼبشاريع كالربامج اإلمبائية ،كقياس التأثَت االقتصادم للتدىور البيئي ككضع مؤشرات كطنية
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لقياس التقدـ اؼبػيحرز على صعيد ربقيق األىداؼ .كشددكا أيضان على اغباجة إىل اؼبوارد اؼبالية ،كأنبية ؿبافظة
كزارات البيئة على عبلقة كثيقة مع اؽبيئات اإلحصائية من أجل ضماف تنسيق مؤشرات التنمية اؼبستدامة مع
اؼبؤشرات الدكلية كتعميم البيانات اإلحصائية ،كعلى اغباجة إىل تعزيز كضع السياسات على أساس العلم عن
طريق تعزيز العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار.
ّٖ -كبالنسبة لدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف النهوض بتنفيذ البيعد البيئي من خبة عاـ ََِّ صرح
فبثلوف بأف من األنبية دبكاف أف يواصل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن الدعم إىل البلداف كذلك عن طريق
تعزيز كجوده اإلقليمي ،دبا يف ذلك عن طريق زيادة قدرات كموارد مكاتبو اإلقليمية كدكف اإلقليمية؛ كأف يبحث
إبراـ االتفاقات اؼببتكرة من أجل سبكُت الدكؿ األعضاء غَت اؼبمثىلة يف نَتكيب من اؼبشاركة يف عملو على أساس
ي
ي
أكثر استمراران ،كأف ييسهم يف تنفيذ ”مسار ساموا“.
ْٖ -كفيما يتعلق بالًتتيبات احملتملة اليت يبكن من خبلؽبا تنفيذ البيعد البيئي ػببة عاـ ََِّ على اؼبستول
الوطٍت ،تبادؿ اؼبمثلوف اػبربات كالتصورات كاألفكار بشأف ترتيبات ؿبددة يبكن عن طريقها ربقيق ذلك .كأكجز
عدد من اؼبمثلُت اعبهود اليت تبذؽبا البلداف إلدماج خبة عاـ ََِّ يف اسًتاتيجيات التنمية اؼبستدامة لديها،
ه
بوسائل منها إدراج أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف خب التنمية اؼبستدامة الوطنية ،ككذلك الغايات البيئية اؼبلزمة
ي
قانونان ،ككضع مؤشرات كمية لتقييم التقدـ احملرز يف تنفيذ مثل ىذه اػبب .
ٖٓ -كفيما يتعلق بالكيفية اليت يبكن هبا رعاية التعاكف كالتنسيق بُت اؼبؤسسات من أجل زيادة فعالية تنفيذ
خبة عاـ ََِّ ،قاؿ أحد اؼبمثلُت إف ربقيق ذلك على اؼبستول الوطٍت سيتبلب فهما كاضحا ألبعاد التنمية
اؼبستدامة الثبلثة ،كىي النمو االقتصادم كالعدالة االجتماعية كضباية البيئة؛ كإنشاء آليات تنسيق مبلئمة رفيعة
اؼبستول؛ ككضع اسًتاتيجيات كطنية طويلة األجل تدمج فيها أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كعلى اؼبستول الدكيل،
سيتبلب ىذا التنسيق كالتعاكف دراسة كاليات اؼبنظمات الدكلية من أجل تبسي ىذه الواليات هبدؼ اغبد من
التداخل كاالزدكاجية كبناء أكجو التآزر.
ٖٔ -كأكد السيد خواف كلوس ،األمُت العاـ للموئل الثالث كاؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة) دكر موئل األمم اؼبتحدة يف معاعبة قضايا البيئة كتغَت اؼبناخ ،كال
سيما من خبلؿ اػببة اغبضرية اعبديدة اليت سيجرم النظر فيها لغرض اعتمادىا يف اؼبوئل الثالث اؼبقرر عقده
يف كويتو يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٔ .كقاؿ إف التوسع اغبضرم الذم أخذ يتزايد اآلف دبعدؿ أسرع من
معدؿ مبو السكاف يعترب كسيلة لتحقيق الرخاء يف البلداف النامية ،يف حُت أنو مل وبقق يف كاقع األمر الفوائد
اؼبرجوة بسبب طابعو غَت الرظبي كالعشوائي ،فبا تسبب يف مشاكل حادة كيف تفاقم الفقر .كلتغيَت ىذا الوضع،
هبب الًتكيز يف كضع السياسات العامة على التخبي كالتصميم اغبضريُت؛ كهبب تنظيم التنمية اغبضرية من
خبلؿ التشريعات ،كاإلنفاذ القوم؛ كهبب إيبلء االعتبار للتصميم اؼبادم كالوظيفة يف السياؽ اغبضرم؛ كهبب
توفَت اؼبوارد اؼبالية الكافية من أجل ضماف أف وبقق التوسع اغبضرم إمكاناتو لتقدًن مسانبة قيمة يف
االقتصادات الوطنية.
ٕٖ -كأدىل الوزراء كغَتىم من فبثلي البلداف رفيعي اؼبستول أيضان ببيانات معدة مسبقان يف موضوع اغبوار
الوزارم .كأعرب عدد من اؼبمثلُت عن تقديرىم للسيد شتاينر إلسهامو يف أعماؿ برنامج البيئة خبلؿ فًتة توليو
منصب اؼبدير التنفيذم ،كلدكره القيادم يف كضع اؼبنظمة يف طليعة اػببة العاؼبية للبيئة ،كسبنوا لو كل التوفيق يف
مساعيو يف اؼبستقبل ،مع اقًتاب انتهاء فًتة كاليتو الثانية.
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ٖٖ -كربدث عدد من اؼبمثلُت عن األنشبة اليت يتم االضببلع هبا بالفعل يف بلداهنم من أجل ربقيق أىداؼ
التنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك فيما يتعلق بالتخبي كصوغ االسًتاتيجيات على الصعيد الوطٍت؛ كربسُت
التنسيق بُت الوزارات كاعبهات الوطنية األخرل؛ كالتدابَت التشريعية كغَتىا من التدابَت الرامية إىل اغبد من
التدىور البيئي كمكافحة التلوث كتعزيز النمو األخضر؛ كاألخذ خبيارات الباقة اؼبتجددة كاػبيارات منخفضة
االنبعاثات الكربونية؛ كالتكامل القباعي ،الذم يضم قباعات النقل كالزراعة كالباقة كالصناعة يف التخبي
التآزرم؛ كتعميم مراعاة اؼبنظور اعبنساين؛ كالتوعية كالتعليم؛ كضماف األمن الغذائي كالتخفيف من سوء التغذية؛
كمواءمة السياسات كىياكل اغبوكمة الوطنية مع خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ.
ٖٗ -ككاف ىناؾ اعًتاؼ عاـ بضخامة حجم اؼبهمة اؼببلوبة يف الوفاء بالتزامات خبة عاـ ََِّ ،كأنو يلزـ
اعًتؼ بأف تنفيذ خبة عاـ ََِّ يتبلب التزامان على
ربويل الًتكيز من صياغة السياسات إىل التنفيذ الفعلي .ك ي
أعلى اؼبستويات السياسية ،كيقتضي إشراؾ صبيع اعبهات الفاعلة ،دبا فيها اغبكومات كاجملتمع اؼبدين كاؼبنظمات
غَت اغبكومية كالقباع اػباص كاألكساط األكاديبية كمعاىد البحوث ككيانات األمم اؼبتحدة كغَتىا من
اؼبنظمات العاؼبية .كاعتيرب أف الشراكة على صبيع اؼبستويات سبثل عنصران أساسيان لتحقيق التنمية اؼبستدامة ،كحث
عدد من اؼبمثلُت الوزارات على أف تتخلي عن العقلية اؼبنغلقة كأف تتعاكف على ضماف تعميم االعتبارات البيئية
يف خب التنمية الوطنية كالقباعية.
َٗ -كربدث عدد من اؼبمثلُت عن دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كصبعية البيئة يف اػببة البيئية كاإلمبائية
اعبديدة اليت منحت ىيكلها يف خبة عاـ ََِّ .كذكركا أف اعبمعية حققت درجة كبَتة من النجاح يف تعزيز
البعد البيئي للتنمية اؼبستدامة ،كيتعُت عليها اآلف ازباذ تدابَت قوية هتدؼ إىل تنفيذ الغايات اؼبتصلة بالبيئة من
أىداؼ التنمية اؼبستدامة .ككاف ىناؾ تسليم كاسع النباؽ بالعمل الربناؾبي القيم الذم يقوـ بو برنامج البيئة يف
توجيو كربفيز اػببة البيئية العاؼبية ،كبالدعم الذم قدمو على اؼبستول الوطٍت ؼبساعدة البلداف على االمتثاؿ
اللتزاماهتا البيئية الدكلية .كقاؿ بعض اؼبمثلُت إف برنامج البيئة ينبغي أف يواصل كضع كاليتو البيئية يف طليعة
أنشبتو ،دبا يعكس دكره القيادم يف اؼبسائل البيئية على الصعيد العاؼبي ككذلك داخل منظومة األمم اؼبتحدة.
كيتسم بأنبية حيوية ربقيق أكجو التآزر مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،مع االعًتاؼ باستقبلؽبا كحرية
عملها يف إطار كالياهتا اػباصة كرباشي االزدكاجية يف األنشبة.
ُٗ -كقد علق كثَت من اؼبمثلُت على العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼببادرات العاؼبية األخرل ،مع
إشارة العديد منهم إىل سنة َُِٓ باعتبارىا ذات أنبية ؿبورية ،إذ مشلت نتائجها اتفاؽ باريس كخبة عمل
أديس أبابا كخبة عاـ ََِّ .كسل فبثلو الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية الضوء بشكل خاص على التهديد
اؼبتمثل يف تغَت اؼبناخ ،كىي الدكؿ اليت يتهدد كجودىا نفسو بارتفاع مستول سبح البحر .كقاؿ العديد من
اؼبمثلُت إنو من اؼبهم للغاية بالنسبة للبلداف النامية أف يعترب التكيف مع تغَت اؼبناخ بنفس أنبية التخفيف من
آثاره.
ِٗ -كربدث عدد من اؼبمثلُت عن التحديات اؼبالية كالتكنولوجية الكبَتة اليت تيواجو من أجل إحراز تقدـ كبو
ربقيق ”االقتصاد األخضر“ أك مباذج التنمية األخرل ،كيف التوصل إىل استئصاؿ الفقر .كقاؿ كثَت من اؼبمثلُت،
خاصة فبثلو البلداف النامية ،إف تعبئة موارد إضافية ،مالية كانت أك تكنولوجية ،أك يف شكل بناء القدرات ،أمر
ضركرم لكي ربرز البلداف الفقَتة تقدمان يف ربقيق أىداؼ التنمية العاؼبية على اؼبستول الوطٍت .كسل عدد من
اؼبمثلُت الضوء على التحديات اليت ذبرم مواجهتها على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي ،دبا يف ذلك التصحر،
كتدىور األراضي كإساءة استخدامها كتآكل رأس اؼباؿ الببيعي ،كإزالة الغابات ،كالكوارث الببيعية ،كالقمامة
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البحرية ،كتغَت اؼبناخ ،كإدارة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كالتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجاهتا،
كشددكا على ضركرة الدعم من أجل سبكينهم من التصدم ؽبذه التهديدات .كلفت البعض االنتباه إىل
االستثمارات اعبديدة الكبَتة البلزمة من أجل ربقيق االتساؽ بُت البٌت التحتية كاػببة اعبديدة للتنمية
اؼبستدامة.
ّٗ -كيف سياؽ أكسع نباقان تبرؽ العديد من اؼبمثلُت إىل الكيفية اليت يبكن أف تتحقق هبا اػببة العاؼبية
البموحة للتنمية اؼبستدامة فعليان مع ما تتسم بو من بعد بيئي قوم .ككاف ىناؾ توافق يف اآلراء بأف أم حلوؿ
ؾبدية للتحديات اليت تواجو الكوكب لن يتسٌت تنفيذىا إال من خبلؿ تغيَت كامل للمفاىيم اغبالية ،كيشمل
ذلك كضع هنج مبتكرة تنظر فيها األسواؽ اؼبالية إىل التنمية بصورة ـبتلفة سبامان ككلية ،كليس من منظور
اقتصادم صرؼ .كربدث بعض اؼبمثلُت عن كجود ضركرة إلبراز موضوع ”االقتصاد األزرؽ“ الذم يشمل
احمليبات كغَتىا من اؼبوارد اؼبائية ،فضبلن عن ”االقتصاد األخضر“ .كمت التأكيد كذلك على أنبية االستهبلؾ
كاإلنتاج اؼبستدامُت.
ْٗ -كقاؿ فبثل النركيج إف حكومتو تعهدت باؼبسانبة دببلغ مليوف دكالر أمريكي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
من أجل دعم إجراء اسًتاتيجي ؼبكافحة القمامة البحرية كاعبسيمات الببلستيكية.
ٓٗ -كقاؿ فبثل نيكاراغوا ،طالبان تسجيل بيانو يف ىذا احملضر ،إنو ينبغي عبمعية البيئة أف تلتزـ بنظامها
األساسي كال هبوز ؽبا أف تتصرؼ كجهة إدارية لصاحل ؾبموعات معينة من البلداف ،ككفقان للقواعد ّٕ كْْ
كْٖ كْٗ من النظاـ األساسي للجمعية ،لن تؤيد حكومة نيكاراغوا أم مشركع قرار يتم النظر فيو خبلؿ
الدكرة اغبالية للجمعية.
جيم  -بيئة صحية ،أناس أصحاء
-1

الجلسة الوزارية لستعراض السياسات العامة
ٔٗ -عقدت جلسة كزارية الستعراض السياسات العامة اؼبتعلقة دبوضوع ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء :إقباز
البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ صباح يوـ ِٕ أيار/مايو َُِٔ .كمشلت ىذه اعبلسة جلسة
عامة قدـ خبلؽبا العديد من اؼبمثلُت مبلحظات استهبللية ،كأعقب ذلك اجتماعا مائدة مستديرة متوازياف
ناقش اؼبمثلوف خبلؽبما اؼبوضوع يف سياؽ أضيق.
كل من رئيس صبعية البيئة كاؼبدير التنفيذم لربنامج األمم
ٕٗ -كيف اعبلسة العامة أدىل دببلحظات استهبللية ه
اؼبتحدة للبيئة كالسيدة مارم ركبنسوف ،الرئيسة السابقة أليرلندا كمبعوثة األمم اؼبتحدة اػباصة بشأف النينو
كاؼبناخ ،كالسيدة مارغريت تشاف ،اؼبديرة العامة ؼبنظمة الصحة العاؼبية ،عن طريق التداكؿ بالفيديو؛ كالسيد بيًتم
تاالس ،األمُت العاـ للمنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية .كقدـ السيد أندرك ىينز ،من كلية لندف للصحة العامة
كالبب اؼبدارم ،عرضان علميان مهمان.
ٖٗ -ككجو السيد غوتَتيز ،يف مبلحظاتو ،االنتباه إىل التقرير اؼبواضيعي الذم أعد للدكرة الثانية ،بعنواف
’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘ ( ،)UNEP/EA.2/INF/5كقاؿ إنو يقدـ أدلةن على أف العبء البيئي لؤلمراض يتزايد
كأف البيئة الصحية ىي شرط مسبق لصحة اإلنساف .كلذلك هبب على الوزراء كغَتىم من أصحاب اؼبصلحة
ربديد اإلجراءات السياساتية اليت تعاجل الركاب بُت البيئة كصحة اإلنساف كالرفاه كبالتايل زبفيض العبء البيئي
لؤلمراض ،كذلك مثبلن من خبلؿ معاعبة تلوث اؽبواء كاؼباء ،كاغبد من تعرض اإلنساف للمواد الكيميائية السامة
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يف اؼبنتجات كيف قباعات مثل الزراعة كالتعدين كإدارة النفايات ،كتشجيع التنفيذ اؼبنسق لبلتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كتنفيذ خبة عاـ ََِّ .كهبب أف تستند ىذه
اإلجراءات السياساتية إىل اؼببادئ األربعة اليت يقوـ عليها هنج برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الذم يرمي إىل إقباز
األبعاد البيئية ػببة عاـ ََِّ الواردة ضمن أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كىي على كجو التحديد ،العاؼبية ،اليت
تتبلب مشاركة صبيع أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة؛ كالتكامل ،الذم يتبلب معاعبة األبعاد الثبلثة للتنمية
اؼبستدامة ببريقة متكاملة كمتوازنة؛ كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كاإلنصاؼ ،اللذاف يستتبعاف توزيعان أكثر إنصافان
للثركة كاؼبوارد ،كتكافؤ الفرص ،كالوصوؿ اؼبتساكم للمعلومات ،كسيادة القانوف ،ككضع يهنج جديدة لبناء
القدرات على صبيع اؼبستويات؛ كاالبتكار ،الذم ينبوم على نقل التكنولوجيات كاستخدامها باالستناد إىل
العلوـ كاؼبعارؼ التقليدية كاغبس السليم.
ٗٗ -كقاؿ اؼبدير التنفيذم يف مبلحظاتو إف التقرير اؼبواضيعي كاف شبرة جهد مشًتؾ بُت برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة كمنظمة الصحة العاؼبية ،فضبلن عن اتفاقية التنوع البيولوجي كاتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل
كبركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لببقة األكزكف كخرباء آخرين ،دبا يف ذلك من برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ككيانات األمم اؼبتحدة األخرل .كقد اختَت موضوع ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘ للجلسة الوزارية
الستعراض السياسات العامة ألف الًتاب بُت البيئة كصحة اإلنساف كالرفاه ،الذم يشمل التأثَتات الصحية ليس
فق للتلوث كحسب كإمبا أيضان لتدىور النظم اإليكولوجية كالتغَتات البيئية األخرل ،قدـ مثاالن فبتازان للكيفية
اليت يبكن هبا تنفيذ خبة عاـ ََِّ كأظهر أف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ال ػ ػ ُٕ يتبلب حلوالن منهجيةن
بالفعل كمتكاملة .كعلى سبيل اؼبثاؿ فإف أكثر من َٔ يف اؼبائة من األمراض اؼبعدية اليت تصيب اإلنساف
حيوانية اؼبنشأ ،فبا يعٍت أهنا مرتببة باألحياء الربية كبالتغَت البيئي كأف اغبل ال يكمن يف ؾبرد التصدم لؤلكبئة
الذم قد يستدعي القضاء على كل البيور اؼبهاجرة .كيف اػبتاـ ،قاؿ إنو يفخر بالتعاكف القوم بُت برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة كمنظمة الصحة العاؼبية كالذم أظهر كيف يبكن للكيانات أف تعمل معان من أجل إقباز خبة
التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ.
ََُ -كقالت السيدة ركبنسوف يف مداخلتها إف خبر تغَت اؼبناخ ال يشمل فق الظواىر اؼبتصلة بالبقس بل
ىو أيضا خبر خبيث على الصحة كالتنمية كيشمل كل قباع من قباعات السياسة العامة .كتشمل اآلثار
الصحية البشرية لتغَت اؼبناخ ،اليت كثقها تقرير عبنة النسيت اؼبعنية بالصحة كتغَت اؼبناخ لعاـ َُِٓ ،ازدياد
األمراض اليت تنشرىا ناقبلت األمراض ،كاألمراض العقلية ،كانعداـ األمن الغذائي كالتغذكم  ،كىناؾ العديد من
البلداف اليت تعاين بالفعل من بعض ىذه اآلثار يف عامل كصل بالفعل يف عاـ َُِٓ الحًتار عاؼبي قدره ُ
درجة مئوية فوؽ مستويات ما قبل العصر الصناعي .كلذلك فإف اتفاؽ باريس يبثل أيضان اتفاقان صحيان .إف من
أىم اإلجراءات الفعالة اليت يبكن ازباذىا غبماية الصحة البشرية كقف االحًتار العاؼبي عند ٓ ُ,درجة مئوية.
كعند استنباط استجابات لتغَت اؼبناخ فإف من الضركرم أف يينظر إىل أىداؼ التنمية اؼبستدامة بشكل شامل كأف
تستند اغبلوؿ إىل اإلنصاؼ كالعدالة ،نظران ألف أكثر اعبهات اؼبتأثرة بتغَت اؼبناخ كثَتا ما تكوف الفئات األكثر
ضعفا اليت أسهمت بأقل قدر يف اؼبشكلة .كعلى سبيل اؼبثاؿ فإف توزيع مواقد البهي النظيفة على األسر الريفية
يف البلداف النامية أدل إىل ربسينات يف الصحة كإىل ذبنب إزالة الغابات فبا أفضى إىل اغبد من انبعاثات
الكربوف كربسُت الدخل ،ألنو مكن النساء من قضاء اؼبزيد من الوقت يف اؼبشاركة يف أنشبة مدرة للدخل .كيف
اػبتاـ ،حثَّت مقررم السياسات ،فضبلن عن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،على إهباد أك توسيع قنوات اتصاؿ مع
اعبهات األكثر تضررا من تغَت اؼبناخ ألف ىذه اعبهات كثَتان ما تشمل األشخاص الذين يضعوف أفضل اغبلوؿ
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اؼببتكرة للتعامل مع اؼبشكلة .كأشارت كذلك إىل أف ىناؾ حاجة إىل إدماج تغَت اؼبناخ يف الصكوؾ الدكلية؛
كإيبلء اعتبار لؤلبعاد الصحية كالبيئية لتغَت اؼبناخ يف صبيع تدابَت التصدم لتغَت اؼبناخ؛ كتبٍت ’’طريقة تفكَت
هتدؼ إىل كقف االحًتار العاؼبي عند درجة ٓ ُ,درجة مئوية‘‘ ،كقالت إف من الضركرم ربقيق اؽبدؼ األكثر
طموحان من أىداؼ اتفاؽ باريس ،دبا يف ذلك من خبلؿ ضماف عدـ استخراج احتياطيات الوقود األحفورم
القائمة.
َُُ -كقالت السيدة تشاف يف رسالتها إنو كنظران ألف األمراض اؼبعدية الرئيسية مثل اإليدز كالسل كاؼببلريا
مستمرة يف االلبفاض فإف الضرر الناجم عن تلوث اؽبواء كالتعرض للمواد الكيميائية اػببرة يف البيئة يبثل ’’كباءن
جديدان‘‘ يتبلب اىتمامان أكرب يف عصر التنمية اؼبستدامة .إف األرقاـ مذىلة بالفعل :فتقديرات منظمة الصحة
العاؼبية تشَت إىل أف ٔ ُِ,مليوف شخ يلقوف حتفهم كل عاـ من جراء التعرض للمخاطر الكامنة يف البيئة،
مع كجود زىاء ٕ مليوف حالة كفاة من ىذه الوفيات ناذبة عن تلوث اؽبواء الذم أصبح اآلف أحد أكرب اؼبخاطر
البيئية على الصحة .كيساىم تلوث اؽبواء أيضان يف الزيادة الكبَتة يف األمراض غَت اؼبعدية كىو مسؤكؿ عن ثلث
الوفيات يف صبيع أكباء العامل من سرطاف الرئة كالسكتات كأمراض اعبهاز التنفسي .إف ىذه اؼبشكلة من
الضخامة لدرجة أنو ال يبكن لقباع الصحة العامة التصدم ؽبا باستخداـ الوسائل التقليدية مثل اللقاحات
كاألدكية ،كلذلك طورت منظمة الصحة العاؼبية كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة قاعدة متينة للعمل اؼبشًتؾ .كىناؾ
أيضان حاجة للمشاركة الكاملة من جانب قباعي الباقة كالنقل كالقباع اؼبايل .كيف اػبتاـ ،شكرت صبعية البيئة،
بوصفها اؽبيئة اإلدارية العليا للشؤكف البيئية ،على كضعها راببان قويان بُت البيئة الصحية كاألشخاص األصحاء،
متمنيةن ؽبم إجراء مناقشات مثمرة.
َُِ -كقاؿ السيد تاالس يف تعليقاتو إف التحضر كالنمو االقتصادم كالسكاين كلها تسهم يف تلوث اؽبواء،
كخباصة يف البلداف اآلسيوية مثل الصُت كاؽبند .كأشار إىل العديد من اػبدمات اليت قدمتها اؼبنظمة العاؼبية
لؤلرصاد اعبوية للدكائر الوطنية لؤلرصاد اعبوية كاؽبيدركلوجيا ،دبا يف ذلك رصد نوعية اؽبواء كالتنبؤ هبا ،كالتنبؤات
اؼبوظبية من أجل التخبي غباالت تفشي األمراض اؼبرتببة بالبقس كاحتوائها ،كاػبدمات اعبوية الرامية للحد
من اإلصابات اؼبتصلة بالكوارث الببيعية كرصد غازات االحتباس اغبرارم هبدؼ دعم العمل اؼبناخي ،كقاؿ إف
اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية حريصة على توفَت ىذه اػبدمات إىل عدد أكرب من البلداف بدعم من شركاء
التنمية .إف اػبدمات اليت قدمتها اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية مل تكن مفيدة غبماية الصحة البشرية كحسب
بل ىي أيضان مهمة من أجل الزراعة كاألمن الغذائي كمن أجل تنفيذ البلداف اللتزاماهتا دبوجب اتفاؽ باريس.
لقد أشرؼ االحًتار العاؼبي على بلوغ ٓ ُ,درجة مئوية فوؽ مستويات ما قبل الثورة الصناعية ،كمن اؼبتوقع أف
يصل إىل درجتُت مئويتُت حبلوؿ عاـ ََِّ ،بينما ييتوقع أف يفضي تنفيذ االلتزامات اغبالية دبوجب اتفاؽ
باريس إىل احًتار عاؼبي قدره ّ درجات مئوية فوؽ مستويات ما قبل العصر الصناعي حبلوؿ هناية القرف ،كٖ
درجات مئوية حبلوؿ التاريخ ذاتو إذا استخرجت ـبزكنات الوقود األحفورم .كسيكوف الرتفاع درجات اغبرارة
تأثَتات صحية كبَتة جدا يف صبيع أكباء العامل ،دبا يف ذلك تزايد أعداد البلجئُت بسبب عدـ قدرة الناس على
إنتاج الغذاء يف مناطق معينة ،كلذلك فإف من الضركرم ازباذ إجراءات يف أقرب كقت فبكن .كلتحقيق ىذه
الغاية فإف اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية حريصة على بناء شراكات مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمنظمة
الصحة العاؼبية ،كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة ،كبرنامج األغذية العاؼبي ،كعلى اغبصوؿ على دعم
إضايف من اعبهات اؼباكبة لتعزيز خدمات البقس كاؼبناخ كاػبدمات الصحية على الصعيد الوطٍت.
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َُّ -ككجو السيد ىينز يف العرض اؼبهم الذم قدمو االنتباه إىل بعض العوامل اؼبسانبة يف العبء الصحي
لؤلمراض البيئية ،دبا يف ذلك تلوث اؽبواء ،الذم يزداد بشكل كثيف يف البيئات اؼبنزلية يف البلداف ذات الدخل
اؼبنخفض على كبو خاص كلكنو ال يزاؿ يبثل مشكلة عاؼبية يف اؼبدف يف صبيع أكباء العامل ،كما أف بيانات
منظمة الصحة العاؼبية تشَت إىل أف تلوث اؽبواء يف اؽبواء البلق ازداد بنسبة ٖ يف اؼبائة يف صبيع أكباء العامل على
مدل السنوات اػبمس األخَتة؛ كالكوارث اؼبتصلة باألحواؿ اعبوية ،اليت أغبقت الضرر أك أثرت على كبو ُْ,
بليوف نسمة خبلؿ السنوات العشرين اؼباضية؛ كعوامل أقل شهرة مثل سوء إدارة النفايات؛ كاالذباىات البيئية
غَت اؼبستدامة ،دبا يف ذلك تغَت اؼبناخ ،كنق اؼبياه ،كفقداف الغباء الغايب ،كربمض احمليبات ،كفقداف التنوع
البيولوجي .كمشلت اآلثار الصحية للتغَت البيئي فيض اغبرارة ،الذم من شأنو أف يؤثر على قدرة اؼبزارعُت أك
العماؿ خارج اؼبباين على العمل يف اػبارج كمن مث يقلل من فرص الدخل كيؤثر على التنمية االقتصادية ،كزيادة
سوء التغذية كاألمراض غَت اؼبعدية بسبب فقداف أنواع اؼبلقحات ذات األنبية اغباظبة يف إنتاج احملاصيل اؼبهمة
لصحة اإلنساف كالتغذية ،كالبفاض توفر الفواكو كاػبضركات.
َُْ -كتشمل االسًتاتيجيات الرئيسية اليت يبكن استخدامها لتحسُت البيئة كصحة اإلنساف كالرفاه فصل
التنمية االقتصادية عن التدىور البيئي ،األمر الذم سيتبلب تغَتات يف أمباط حياة العديد من الناس؛ كتنقية
االقتصاد من خبلؿ خفض اؼبلوثات؛ كإزالة الكربوف من دكرة االقتصاد للحد من خبر تغَت اؼبناخ؛ كتعزيز مركنة
النظاـ اإليكولوجي من أجل ضباية السكاف الضعفاء من التغيَتات البيئية؛ كتشمل مباذج اغبلوؿ تبوير مدف
مستدامة كصحية؛ كحفظ مستجمعات اؼبياه؛ كخفض االنبعاثات من اؼبلوثات اؼبناخية القصَتة العمر؛ كتعزيز
نظم زراعية كغذائية أكثر استدامة كأمباط غذائية صحية أكثر كأفضل استدامةن؛ كاالنتقاؿ كبو اقتصادات أكثر
استدامة؛ كحفظ الغابات؛ كضباية اغبواجز الببيعية مثل األراضي الرطبة كغابات اؼبانغركؼ من أجل زيادة القدرة
على الصمود يف مواجهة الكوارث؛ كضباية النظم اإليكولوجية مثل الشعاب اؼبرجانية؛ كإهباد نظم إيكولوجية
أكثر مركنةن كقدرنة على التكيف يبكنها أف تصمد أماـ الضغوط البيئية.
حث اؼبمثلُت على أف يأخذكا يف االعتبار الفوائد االقتصادية للتدخبلت اليت تعاجل الركاب
َُٓ -كيف اػبتاـَّ ،
البيئية كالصحية اليت عادة ما تتجاكز تكاليف اػبفض كاالعًتاؼ بأف أىداؼ التنمية اؼبستدامة توفر إطارا ؼبعاعبة
التحديات البيئية كالصحية ببريقة متكاملة كأف القرارات اليت تتخذىا صبعية البيئة ستكوف ؽبا آثار عميقة على
صحة كرفاه األجياؿ اغبالية كاؼبقبلة.
-2

اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية
َُٔ -عقدت جلستا مائدة مستديرة كزاريتاف موازيتاف بشأف موضوع ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘ صباح
يوـ اعبمعة ِٕ ،أيار/مايو َُِٔ ،بعد افتتاح اعبلسة الوزارية الستعراض السياسات العامة اؼبتعلقة باؼبوضوع
نفسو.

(أ)

اجتماع المائدة المستديرة األول
َُٕ -اشًتؾ يف رئاسة اجتماع اؼبائدة اؼبستديرة الوزارم األكؿ السيدة معصومة ابتكار ،نائبة رئيس صبهورية
إيراف اإلسبلمية كرئيسة منظمة ضباية البيئة يف إيراف ،كالسيد دانييل اكرتيغا باتشيكو ،كزير البيئة يف إكوادكر.
كأدىل بيانات رئيسية كل من السيد عمر عبدم ،األمُت العاـ اؼبساعد كنائب اؼبدير التنفيذم لصندكؽ
األمم اؼبتحدة للبفولة (اليونيسيف)؛ كالسيد براكليو فَتيرا دل سوزا دياس ،األمُت العاـ اؼبساعد كاألمُت
التنفيذم التفاقية التنوع البيولوجي؛ كالسيد ليوناردك تراساند ،األستاذ اؼبساعد يف قسم البب البيئي بكلية
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كدعمت اؼبناقشات بالتقرير اؼبواضيعي اؼبعنوف ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘
البب يف جامعة نيويورؾ .ي
(.)UNEP/EA.2/INF/5
َُٖ -كأعربت السيدة ابتكار يف تعليقاهتا االستهبللية عن تقديرىا ألمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبعاعبتها
للركاب بُت البيئة كصحة اإلنساف كالرفاه يف الدكرة الثانية عبمعية البيئة ،كأثنت على اؼبدير التنفيذم إلقبازاتو
اليت حققها لصاحل البيئة العاؼبية خبلؿ العقد اؼباضي .كقالت إف شبة حاجة ملحة إىل زيادة االعًتاؼ على
الصعيد الدكيل بالعبلقة بُت البيئة كالصحة كالرفاه  ،كأعربت عن األمل يف أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة
الصحة العاؼبية سيواصبلف العمل معا كمع اؽبيئات الدكلية األخرل يف ىذا الصدد .كقالت إنو على الرغم من أف
التحالفات اإلقليمية ال تزاؿ تتشكل إال أف ىناؾ حاجة إىل اؼبزيد من اآلليات الدكلية ؼبعاعبة اآلثار الصحية
للملوثات البيئية كتبادؿ اؼبعلومات كأفضل اؼبمارسات .كبعد تقدًن كصف للبريقة اليت يبكن هبا للملوثات أف
تسبب أمراض اؼبناعة الذاتية كالسرطاف من خبلؿ التفاعل مع الربكتينات كاؼبواد الوسيبة البيولوجية كمستقببلت
اػببليا يف جسم اإلنساف ،قالت إف ىناؾ أسئلة تثار بشأف ما إذا كاف ينبغي تصنيف تلوث اؽبواء يف إطار
موضوع تغَت اؼبناخ أك ما إذا كاف ينبغي معاعبتو بشكل منفصل.
َُٗ -كقدـ السيد أكرتيغا يف تعليقاتو االستهبللية تقريران عن التجارب التحولية اعبارية يف بلده من أجل
التصدم للركاب بُت البيئة كصحة اإلنساف كالرفاه  ،كال سيما فيما يتعلق باآلثار اؼبؤكدة لتغَت اؼبناخ .كأكضح أف
إكوادكر قد أنشأت مبوذج تنمية جديد يسعى إىل ضماف ربقيق الرفاه اإلنساين كاالجتماعي يف توافق مع
الببيعة .كأفضت االستثمارات إىل البفاض يف مستويات الفقر ،كتوفَت كصوؿ ؾباين للرعاية الصحية للجميع
كخفض التلوث البيئي نتيجةن للحوافز الضريبية كاؽبياكل األساسية البيولوجية .كيف سياؽ الزيادة السريعة يف أعداد
السكاف يف اؼبناطق اغبضرية فإف اؼبوئل الثالث ،اؼبقرر عقده يف كيتو يف الفًتة من ُٕ إىل َِ تشرين
األكؿ/أكتوبر َُِٔ ،سَتكز على خبة حضرية جديدة كمفهوـ اغبق يف مدينة نظيفة كمستدامة .كشدد على
أنبية كضع إعبلف عاؼبي بشأف حقوؽ الببيعة ،كنظاـ قانوين عاؼبي يشدد على الصلة بُت حقوؽ اإلنساف
كاغبقوؽ البيئية ،كإطار لئلدارة البيئية من شأنو أف وبقق النقلة التحولية البلزمة ؼبنع حدكث زيادة يف درجات
اغبرارة العاؼبية ،كبالتايل ضماف كضع أفضل للمجتمع الدكيل يبكنو من ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
َُُ -كركز السيد عبدم كالسيد تراساند على قابلية األطفاؿ على كبو خاص للتأثر بعوامل اػببر البيئية.
كأشار السيد عبدم إىل أف األطفاؿ يستهلكوف اؼبزيد من اؽبواء كاؼباء كالبعاـ لكل كحدة من كزف اعبسم
كبالتايل يتحملوف كطأة أثر التلوث ،كىم يتعرضوف على األرجح للحرماف من الرعاية يف أعقاب الكوارث ،مثل
تلك الناصبة عن تغَت اؼبناخ .كحدد فرص ربقيق االنتقاؿ إىل بيئة صحية ،دبا يف ذلك معاعبة تلوث اؽبواء،
كخباصة اغبد من تعرض األطفاؿ لو من خبلؿ مبادرات مثل ائتبلؼ كل نىػ ىفس يهم ؛ كالتعجيل بتحقيق أىداؼ
اؼبياه كالصرؼ الصحي من أجل خفض الوفيات بسبب أمراض اإلسهاؿ ،دبا يف ذلك إحراز تقدـ صوب
القضاء على التغوط يف العراء؛ كتصميم سياسات عامة تراعي األطفاؿ كتضعهم يف صلب جهود مكافحة تغَت
اؼبناخ؛ كتعزيز التنمية القادرة على مقاكمة تغَت اؼبناخ كاليت تساعد اجملتمعات احمللية يف التخفيف من آثار
الكوارث .كتابع السيد تراساند مبلحظات السيد عبدم بتقدًن مناقشة ألنبية التخل التدرهبي من الرصاص يف
الدىانات كوسيلة للحد من تعبيل مبو األطفاؿ بسبب التعرض للمخاطر البيئية.
ُُُ -كقدـ السيد دم سوزا دياس كصفان لبعض الركاب العديدة بُت التنوع البيولوجي كصحة اإلنساف
كالرفاه ،كدعا إىل اؼبزيد من الشراكات بُت اؼبنظمات الصحية كاؼبنظمات البيئية .كيشكل التدىور البيئي سببان
شائعان لآلثار السلبية على التنوع البيولوجي كصحة اإلنساف على حد سواء .كرغم أف ىناؾ حاجة إىل ؿباربة
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العلل كاألمراض الناصبة عن ذلك إال أنو شدد على أنبية منع ىذا التدىور كتعزيز الشراكات بُت القباعُت
الصحي كالبيئي .كتتمثل بعض اعبوانب العديدة ذات الصلة يف التغذية اعبيدة كالًتاب الصحي مع الكائنات
اجملهرية كاالستخداـ السليم للمضادات اغبيوية ،كتبوير نظم مناعية صحية ،فضبلن عن فوائد الصحة العقلية
اؼبستمدة من التعرض للبيئة الببيعية .كيبكن االطبلع على اؼبزيد من اؼبعلومات يف تقرير بعنواف ’’رب األكلويات
العاؼبية :التنوع البيولوجي كصحة اإلنساف‘‘ ،نشرتو يف عاـ َُِٓ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي كمنظمة
الصحة العاؼبية.
ُُِ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت تلت ذلك ركز اؼبمثلوف على عدد من اؼبواضيع ،دبا يف ذلك السياسات العامة
كالركاب البلزمة على الصعيد الوطٍت لكفالة استجابة متكاملة للقضايا الصحية كالبيئية ،كاألنشبة اؼبضبلع هبا
على اؼبستويُت الوطٍت كدكف الوطٍت من أجل تيسَت تغَت ربويلي فيما ىب العبلقة بُت البيئة كالصحة .ككاف
ىناؾ توافق عاـ يف اآلراء بشأف توقيت كمبلءمة اؼبوضوع الشامل لبيئة صحية ،أناس أصحاء .كقاؿ عدد من
اؼبمثلُت إف حقيقة أف صبعية الصحة العاؼبية ذبتمع يف جنيف بالتزامن مع الدكرة اغبالية عبمعية البيئة يف نَتكيب
ىي عبلمة مهمة كجيدة على تقارب جداكؿ األعماؿ يف كبل القباعُت بيد أف اؼبناقشات ستستفيد من تعزيز
التآزر بُت الربامج الصحية كالبيئية .كأدرج العديد من اؼبمثلُت اؼبسألة يف سياؽ إمبائي أكسع نباقا ،مع تسلي
الضوء على أنبية البيئة كالصحة ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كصبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كاؼبنتدل
السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة ،كاعبهود الرامية إىل القضاء على الفقر كربقيق اؼبزيد من
اإلنصاؼ يف زبصي اؼبوارد كاستخدامها.
ُُّ -كربدث العديد من اؼبمثلُت عن قيمة البيئة السليمة لصحة اإلنساف كالرفاه ،دبا يف ذلك من خبلؿ
اآلثار اإلهبابية للتنوع البيولوجي كرأس اؼباؿ الببيعي .كمن ناحية أخرل ،قدمت أمثلة عديدة على اآلثار السلبية
على الصحة بسبب انعداـ الرعاية البيئة ،دبا يف ذلك التعرض للمواد السامة مثل الرصاص كالزئبق كاألسبستوس؛
كالتعرض للهواء كاؼباء اؼبلوثُت كالًتبة اؼبلوثة؛ كميل األمراض اغبيوانية إلصابة البشر .كمن اجملاالت اليت جرل
إبرازىا التلوث البحرم ،دبا يف ذلك عن طريق اعبسيمات الببلستيكية الدقيقة ،حيث كجو أحد اؼبمثلُت االنتباه
إىل قابلية الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية بوجو خاص للتأثر بالتلوث البحرم .كيعترب تأثَت تغَت اؼبناخ على صحة
اإلنساف أيضا مسألة مهمة ،دبا يف ذلك من خبلؿ نشر ناقبلت أمراض اؼببلريا كاألمراض األخرل ،كارتفاع
مستول سبح البحر .كأشار عدة فبثلُت إىل أف الفقراء كالشرائح الضعيفة يف اجملتمع تتحمل كطأة األمراض
اؼبرتببة بالبيئة كتدمَت قاعدة اؼبوارد الببيعية ،دبا يف ذلك من خبلؿ إزالة الغابات كفقداف التنوع البيولوجي.
ُُْ -كأبرز عدد من اؼبمثلُت ربسُت نوعية اؽبواء على أنو أكلوية عاؼبية ككطنية رئيسية ،كأشاد أحدىم بتناكؿ
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف برنامج عملو كميزانيتو ،للقرار اؼبتعلق بنوعية اؽبواء الذم اعتمدتو صبعية البيئة يف
دكرهتا األكىل .كجرت بعض اؼبناقشات بشأف العبلقة بُت تغَت اؼبناخ كتلوث اؽبواء ،كأشار بعض اؼبمثلُت إىل
أعماؿ ربالف اؼبناخ كاؽبواء النقي يف معاعبة تلك الصلة.
ُُٓ -كفيما يتعلق دبسألة األمراض اغبيوانية اؼبصدر ،قاؿ أحد اؼبمثلُت إف ازدياد االتصاؿ بُت البشر
كاغبيوانات اؼبنزلية كالربية أدل إىل زيادة فرص نقل اؼبمرضات .كقاؿ عدة فبثلُت إف اإلفراط يف استخداـ
مضادات اؼبيكركبات ،دبا يف ذلك يف تربية اؼباشية كما يتصل بذلك من كجود للمنتجات الصيدالنية يف البيئة
كإمدادات اؼبياه ،زاد بشكل كبَت حاالت مقاكمة مضادات اؼبيكركبات يف صبيع أكباء العامل.
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ُُٔ -ككاف ىناؾ توافق يف اآلراء على أف التصدم للتحديات السالفة الذكر ليس سهبلن بالنظر إىل تعقيدىا
كالقول الدكلية القوية اليت تقاكـ التغيَت .كقاؿ عدة فبثلُت إف التعاكف بُت الشركاء الدكليُت الرئيسيُت ،دبا يف ذلك
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ كمنظمة الصحة العاؼبية ،أساسي يف معاعبة اؼبسائل اؼبتعلقة بالركاب بُت البيئة
كالصحة ،حيث تضيف كل منظمة أك مؤسسة قيمةن استنادا إىل اختصاصاهتا األساسية .كأشار البعض إىل
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كمثاؿ على الكيفية اليت يبكن هبا للتعاكف الدكيل أف يؤدم إىل عمل عاؼبي ؼبكافحة
هتديد رئيسي للصحة البيئية كصحة اإلنساف .كسل عدة فبثلُت الضوء على النهج التآزرية اليت اعتمدهتا خبة
عاـ ََِّ كنموذج للتعامل مع أكجو الًتاب اؼبعقدة اليت اتسم هبا العامل اؼبعاصر .كأبرز أحد اؼبمثلُت دكر
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تبادؿ اؼبعلومات كبناء القدرات هبدؼ جعل االستجابات الوطنية أكثر فعالية،
كأشاد دببادرة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تنفيذ العمل من خبلؿ تعزيز الشراكات ،كما يتضح من التحالف
العاؼبي للقضاء على الرصاص يف الدىانات .كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،مستشهدان بالركاب اؼبتأصلة يف اؽبدؼ ّ من
أىداؼ التنمية اؼبستدامة (ضماف اغبياة الصحية كتعزيز الرفاه للجميع يف صبيع األعمار) ،إف من اؼبهم تكييف
النظاـ على اػببة بدالن من كضع اػببة يف اؼبرتبة الثانية بعد النظاـ .كربدث أحد اؼبمثلُت عن فائدة تقاسم
البيانات بُت البلداف كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين بشأف القضايا البيئية كالصحية.
ُُٕ -كقاؿ عدة فبثلُت إف البابع اؼبتعدد األكجو للمسائل البيئية كالصحية يتبلب التعاكف فيما بُت
القباعات على الصعيد الوطٍت ،كإشراؾ الوزارات كاإلدارات ذات الصلة ،فضبلن عن القباع اػباص كاجملتمع
اؼبدين كاألكساط األكاديبية كغَتىا من اعبهات .كأكد أحد اؼبمثلُت على األبعاد السياسية كاالجتماعية
لبلستهبلؾ كاإلنتاج غَت اؼبستدامُت ككذلك البعد البيئي ،كقاؿ إف التنمية اؼبنصفة كاؼبستدامة تتبلب إعادة تقييم
أساسي للنموذج اإلمبائي كإدخاؿ تغيَتات فيو ،كيشتمل ذلك على هنج إيكولوجي اجتماعي من خبلؿ سبكُت
اؼبواطنُت كاجملتمعات احمللية.
ُُٖ -ككجو عدد من اؼبمثلُت االنتباه إىل اإلجراءات اليت هبرم ازباذىا يف بلداهنم للرب بُت جدكيل أعماؿ
الصحة كالبيئة دبا يبثل إقراران باألثر اإلهبايب للحماية البيئية على صحة اإلنساف .كتشمل ىذه اإلجراءات تدابَت
سياساتية كتشريعية؛ كحلوالن متعلقة باؽبياكل األساسية ،مثل االستثمار يف ؿببات معاعبة اؼبياه؛ كحلوالن تنظيمية،
من قبيل إنشاء شبكة نوعية اؽبواء؛ كحلوالن تقنية ،مثل ربسُت نوعية الوقود األحفورم كاعتماد تكنولوجيات يف
ؾباؿ الباقة اؼبتجددة.
ُُٗ -كيف اػبتاـ شكر السيد أكرتيغا اؼبشاركُت على إسهاماهتم .كقاؿ إف من الواضح أنو قد أحرز تقدـ كبَت
يف معاعبة موضوع بيئة صحية ،أناس أصحاء على اؼبستويُت الوطٍت كالدكيل ،كأف صبعية البيئة سبثل منربان مهمان
الستكشاؼ أفضل السبل ؼبعاعبة الركاب بُت البيئة كالصحة .كأخَتان ،شدد على دكر التآزر كالعمل اؼبتعدد
القباعات كوسيلة لتحديد كتنفيذ حلوؿ فعالة الكلفة كتتسم بالكفاءة للتحديات يف ؾباؿ البيئة كالصحة.
(ب)

اجتماع المائدة المستديرة الثاني
َُِ -اشًتؾ يف رئاسة اجتماع اؼبائدة اؼبستديرة الوزارم الثاين السيد جوشُت فبلسبارث ،أمُت الوزارة
االربادية للبيئة كحفظ الببيعة كالبناء كالسبلمة النوكية يف أؼبانيا ،كالسيدة إدنا موليوا ،كزيرة الشؤكف البيئية يف
جنوب أفريقيا.
ُُِ -كخبلؿ اجتماع اؼبائدة اؼبستديرة البرط الوزراء كغَتىم من اؼبمثلُت الرفيعي اؼبستول يف سلسليت
مناقشات ،السلسلة األكىل تتعلق بنماذج السياسات العامة كالتجارب القائمة اليت تعمل بالفعل على كبو
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متكامل ؼبعاعبة الركاب بُت البيئة كالصحة ،كالثانية تتعلق بالسبل كالوسائل اليت سبكن اإلجراءات اؼبعززة من إقباز
خبة عاـ ََِّ .كإضافةن إىل التقرير اؼبواضيعي العاؼبي ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘ ()UNEP/EA.2/INF/5
كاف معركضان على اؼبمثلُت مذكرة معلومات أساسية تستند إىل ذلك التقرير كتشتمل على عدد من األسئلة
لتوجيو اؼبناقشات.
ُِِ -كهبدؼ توليد تفاعل ،قيدمت خبلؿ مناقشات اؼبائدة اؼبستديرة ثبلثة عركض قصَتة من جانب ثبلثة
مناقشُت رئيسيُت :السيد يانيك جليماريك ،األمُت العاـ اؼبساعد كنائب اؼبدير التنفيذم ؽبيئة األمم اؼبتحدة
للمرأة؛ كالسيدة تينا بَتيببيلي ،األمينة التنفيذية ألمانة األكزكف؛ كالسيدة جُت نيشيدا ،رئيسة الفريق االستشارم
للتحالف العاؼبي للقضاء على الرصاص يف الدىانات.
ُِّ -كقدـ السيد جليماريك يف مبلحظاتو أمثلةن على اؼببادرات اليت تدعمها ىيئة األمم اؼبتحدة للمرأة كاليت
توضح حقيقة أف اؼبساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة توفر حلوالن للتحديات الكربل يف الوقت اغباضر ،قائبلن إف
مبليُت الوفيات اؼببكرة من تلوث اؽبواء الناجم عن البهي بالوقود الصلب يبكن منعها من خبلؿ تعميم الوصوؿ
إىل الكهرباء ككقود البهي اغبديث .بيد أنو يف ظل ما تشَت إليو االذباىات اغبالية من أف ربقيق ىذا الوصوؿ
سيستغرؽ عدة عقود ،فقد أشار إىل أف كسائل تسريع العملية تكمن يف تعزيز مباشرة اؼبرأة لؤلعماؿ اغبرة ،األمر
الذم وبظى بدعم الربنامج العاؼبي الذم تنفذه اؽبيئة ،بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،هبدؼ تعزيز
اغبصوؿ على الباقة اؼبستدامة .كأضاؼ أف البفاض تكلفة الباقة اؼبتجددة كسرعة استيعاب التكنولوجيا اؼبتنقلة
قد مكنا معان من إدخاؿ مباذج ذبارية جديدة من أجل ربقيق المركزية الباقة اؼبتجددة ،كىي مباذج يبكن نشرىا
بسرعة أكرب بكثَت من أم حل مركزم لتوليد الباقة ،كما يبكنها ،إذا يعززت على نباؽ كاسع ،أف تؤدم إىل
حصوؿ اعبميع على الكهرباء حبلوؿ عاـ ََِّ .كيتمثل التحدم الرئيسي يف إنشاء شبكة ريفية المركزية
كضماف السداد ،كىي ؾباالت أظهرت فيها سيدات األعماؿ ميزة نسبية .كشبة مثاؿ آخر ذك صلة على التآزر
بُت الصحة كنوع اعبنس كالباقة كىو عمل ىيئة األمم اؼبتحدة للمرأة مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إلنشاء منرب
مشاريع نسوم يهدؼ للتغلب على اغبواجز األخرل يف كجو التبوير السريع للباقة اؼبستدامة من قبيل حصوؿ
اؼبرأة على التمويل كاؼبعلومات كالتكنولوجيا كاألسواؽ.
ُِْ -كقدـ مثاالن آخر فقاؿ إف معاعبة الفجوة بُت اعبنسُت يف الزراعة من شأنو أف يزيد من اإلنتاجية ،مع
إحداث آثار إهبابية على األمن الغذائي ،كزبفيف حدة الفقر ،كالصحة ،كاؼبناخ ،ككذلك موازنة التبادؿ احملتمل
بُت األمن الغذائي كالتكنولوجيات القيمة ذات االنبعاثات السلبية ،كال سيما تكنولوجيات االحتجاز البيولوجي
للكربوف كعزلو ،اليت تشارؾ فيها اؼبرأة من خبلؿ أنشبة من قبيل غرس األشجار .كأضاؼ أف األنشبة الرامية
لسد الفجوة بُت اعبنسُت تعزز يف الوقت نفسو الزراعة الذكية مناخيان ليس للمرأة كحسب ،بل للجميع.
ُِٓ -كأشارت السيدة بَتيببيلي إىل سبل ككسائل لدعم اإلجراءات اؼبعززة إلقباز خبة عاـ ََِّ على
أساس اػبربة اؼبكتسبة من اتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف كبركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لببقة
األكزكف ،كالحظت أف الكثَت من السياسات البيئية السابقة كانت هتدؼ يف هناية اؼبباؼ إىل ضباية الناس بدالن
من القيمة اؼبتأصلة للبيئة .كقالت إف اتفاقية فيينا كالربكتوكوؿ اؼبلحق هبا كضعت معايَت االعًتاؼ الصريح
باؼبكانة اؼبركزية للصحة كأف معاىدات األكزكف ،رغم أهنا تتناكؿ شيئان غَت ملموس كغَت مرئي ،قد حققت قباحان
يف قباعات متعددة مع معاعبة اؼبسألة احملددة اؼبتمثلة يف استعادة طبقة األكزكف بسبب معاعبة ىذه اؼبعاىدات
للكثَت من اؼبسائل األخرل كليس فق ؾبرد الصلة الواضحة بُت البيئة كالصحة كالرفاه.
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ُِٔ -كأبرزت السيدة بَتيببيلي تلك النجاحات فيما يتعلق بالبيئة العاؼبية ،كزبفيف آثار تغَت اؼبناخ ،كمركبات
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ،كاالقتصاد األخضر ،كنقل التكنولوجيا ،كاؼبسانبة يف الناتج احمللي اإلصبايل كالصحة،
كقالت إف ىذه اإلقبازات أظهرت هنجان نظاميان كثيق الصلة أيضان بأىداؼ التنمية اؼبستدامة كخبة عاـ ََِّ.
كيتبلب تنفيذ ىذه اػببة ربوالن عميقان يف النهج اؼبتبع يف العمل من أجل التنمية من خبلؿ صبلة أمور منها
السعي إىل ربسُت الصحة كالظركؼ اؼبعيشية؛ كربديد اجملاالت البيئية اليت يبكن أف ربقق اعبمعية إقبازات فيها
على صعيد تنقية االقتصادات من السموـ كالكربوف ككذلك ربديد طريقة القياـ بذلك؛ كدراسة التمويل
كالقدرات اؼبؤسسية البلزمة لتحقيق إقبازات على نباؽ كاسع؛ كربويل اؼبعلومات العلمية اؼبعقدة إىل إجراءات
كثيقة الصلة بالسياسات ،ككذلك ربويل السياسات العامة إىل إجراءات كثيقة الصلة حبياة الناس .كذلك
يتبلب تنفيذ اػببة أشخاصان متفانُت على الصعيد الوطٍت ،كما ىو اغباؿ فيما ىب رؤساء كحدات األكزكف
الوطنية الذين يؤمنوف بالقضية كأعبوا زطبان ؼبعاىدات األكزكف .كباختصار ،فإف بركتوكوؿ مونًتياؿ يركز على
البريقة اليت تعمل هبا البلداف معا كعلى تعبئة اؼبوارد من أجل التنمية؛ كضماف استدامة الكوكب من خبلؿ
استعادة طبقة األكزكف؛ كاستغبلؿ قوة الشراكات بُت القباعُت العاـ كاػباص؛ كازباذ القرارات استنادا إىل أسس
علمية سليمة؛ كتعزيز توفر البيانات كاػبربات العلمية؛ كتسهيل اؼبتابعة كاالستعراض.
ُِٕ -كقالت السيدة نيشيدا يف العرض الذم قدمتو إف تقرير ’’بيئة صحية ،أناس أصحاء‘‘ أبرز أخبار
كـباطر التلوث الكيميائي ،دبا يف ذلك عن طريق اإلشارة إىل اإلحصاءات اؼبتعلقة بالوفيات الناصبة عن اؼبواد
الكيميائية بصورة مباشرة أك غَت مباشرة .كالحظت أف آالؼ الناس يبوتوف سنويان أك يعانوف من آثار صحية
حادة من التعرض للرصاص ،حيث أصبح الرصاص يف الدىانات حاليان اؼبصدر الرئيسي ؽبذا التعرض ،كقالت إف
تلك اآلثار يبكن التصدم ؽبا بنجاح من خبلؿ جهود متضافرة فباثلة لتلك اليت بذلت إلزالة الرصاص من
الوقود .كتوجد بدائل معقولة الثمن للرصاص يف الدىانات ،حيث أف الرصاص يشكل خبران على صحة
اإلنساف كالبيئة ،كىو مادة خبرة على األطفاؿ بوجو خاص حيث يؤثر على صبيع جوانب مبوىم .كيكمن اغبل
يف سن كإنفاذ قوانُت ربظر استخداـ الدىانات احملتوية على الرصاص يف صبيع بلداف العامل.
ُِٖ -كتوجد شراكة طوعية يقودىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة الصحة العاؼبية ،ىي التحالف العاؼبي
للقضاء على الدىانات احملتوية على الرصاص ،تعمل من أجل إزالة الرصاص من كل أنواع الدىانات حبلوؿ عاـ
ََِِ ،كيف ىذا السياؽ كجهت االنتباه إىل كثيقتُت صدرتا يف الدكرة اغبالية عبمعية البيئة ،نبا على كجو
التحديد :التقرير العاؼبي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عن كضع اغبدكد القانونية اؼبتعلقة بالرصاص يف الدىانات،
الذم قدـ حملةن عامة عن التشريعات اغبالية اؼبتصلة بالدىانات الرصاصية ،كخريبة شبكية تفاعلية تبُت التكلفة
االقتصادية اؽبائلة لتعرض األطفاؿ للرصاص يف صبيع البلداف ،كاليت تصل يف كثَت من اغباالت إىل أكثر فبا
يتلقونو من مساعدات إمبائية رظبية .كقالت إف ىاتُت الوثيقتُت ستساعداف اغبكومات على مواجهة التحدم
كتفادم التكاليف الصحية كالبيئية كاالقتصادية اؼبرتببة باستخداـ الدىانات الرصاصية.
ُِٗ -كمن بُت عوامل اػببر الرئيسية كالتحديات كأكجو الضعف ،سل اؼبمثلوف الضوء على نوعية اؽبواء
كتلوث اؽبواء بوصفهما سببان رئيسيان للوفيات اؼببكرة كاؼبخاطر على صحة اإلنساف ،كيشمل ذلك التلوث يف
كحددت أساطيل
اؽبواء البلق كتلوث اؽبواء يف اؼبنازؿ ،كبوصفهما عامبلن رئيسيان للزيادة يف النفقات الصحية .ي
اؼبركبات كالتلوث اؼبتصل بالصناعة كالزراعة على أهنا ؾباالت ذات أكلوية يتعُت معاعبتها .كمن بُت عوامل اػببر
الرئيسية األخرل اليت ذيكرت تلوث اؼبياه اؼبرتب بسوء اؼبرافق الصحية ،كتلوث مصادر اؼبياه ،كاالستخداـ غَت
اؼبستداـ للمياه فبا يؤدم إىل ارتفاع معدؿ انتشار األمراض اؼبنقولة عن طريق اؼبياه؛ كسوء إدارة النفايات؛ كاآلثار
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السلبية لفقداف التنوع البيولوجي على صحة اإلنساف؛ كاؼبسائل البيئية العابرة للحدكد الناصبة عن حرائق الغابات
كتلوث اؼبوارد اؼبائية العابرة للحدكد.
َُّ -كبغية ربقيق بيئة صحية ألشخاص األصحاء أبرز بعض اؼبمثلُت اغباجة إىل االنتقاؿ إىل االقتصاد
الدائرم ،كاالستفادة من اؼبوارد دبزيد من الكفاءة ،كاغبفاظ على اؼبوارد الببيعية كتعزيز مركنة النظاـ اإليكولوجي؛
كأنبية دعم النهج كالتكنولوجيات كالنماذج اؼببتكرة من قبيل الزراعة الذكية مناخيان ،كشبكات الباقة البلمركزية،
كذبميع مياه األمبار كاإلدارة اؼبتكاملة للموارد اؼبائية يف اؼبناطق الشحيحة اؼبياه ،كاستخداـ اؼبعلومات اعبغرافية
اؼبكانية ،كاغبد من ـباطر الكوارث اإليكولوجية كالتكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي؛ كإسهاـ األطر
التمكينية من خبلؿ القوانُت كاؼبعايَت كاألنظمة كالسياسات اليت تشمل صبيع أصحاب اؼبصلحة ،كتعزيز بناء
القدرات ككسائل التنفيذ من خبلؿ التعاكف الدكيل؛ كالدكر الرئيسي لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،دبا يف
كعزز االستثمار يف تكنولوجيات أكثر
ذلك بركتوكوؿ مونًتياؿ الذم قبح يف دعم استعادة طبقة األكزكف َّ
استدامةن كغَت مستنفدة لؤلكزكف ،كنتيجةن لذلك عمل على منع حدكث مرض إعتاـ عدسة العُت كالسرطاف
كغَتىا من اآلثار الصحية السلبية؛ كاغباجة إىل معاعبة الفجوة بُت اعبنسُت ألف النساء يعانُت أشد اؼبعاناة من
نق الوصوؿ إىل اؼبعلومات كاألسواؽ كالتعليم .كذلك أشَت إىل أنبية إهباد بدائل لدعم اؼبزيد من األسواؽ
اؼبستدامة كربقيق االنتقاؿ إىل زراعة متنوعة كأكثر استدامةن كنظم غذائية أكثر استدامةن.
ُُّ -كجرل تقاسم أفضل اؼبمارسات كاإلجراءات القائمة على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي ،دبا يف ذلك خب
منع اغبوادث كاؼبخاطر اؼبتعلقة باستخداـ اؼبواد الكيميائية؛ كـبببات االذبار باالنبعاثات ،كتعزيز النقل اغبضرم
اؼبستداـ كأساطيل اؼبركبات النظيفة؛ كالوقاية من اغبرائق عرب اغبدكد؛ كاؼبعايَت اؼبتعلقة باؼبلوثات يف اؽبواء احملي ؛
كاؼبختربات كالتكنولوجيات البلزمة لرصد نوعية اؽبواء؛ كالتنوع البيولوجي كالتدابَت الوقائية.
ُِّ -كأبرز عدد من اؼبمثلُت الدكر اؼبركزم عبمعية البيئة يف الدعوة إىل العمل كالتشجيع على تغيَت السلوؾ،
كدعم إنشاء األطر اإلمبائية الرئيسية لتعميم مراعاة البيئة يف صبيع القباعات االقتصادية كتنفيذىا (على سبيل
اؼبثاؿ ،مسار ساموا) .كذلك أشَت إىل دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف إشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة،
كتعزيز الشبكات ،كنشر اؼببادئ التوجيهية كاألدكات كبناء شراكات أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين على الصعيدين
العاؼبي كاإلقليمي .كجرل التأكيد على أنبية التعاكف مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ من أجل تعزيز
الصحة العامة كضباية النظم اإليكولوجية ،كاغباجة إىل توقيع البلداف كتصديقها على صبيع ىذه االتفاقات كعلى
اتفاؽ باريس ،فضبلن عن اغباجة إىل العمل بالتعاكف الوثيق مع اؼبنظمات كاحملافل الدكلية األخرل ،إضافةن إىل
اجملتمع اؼبدين كالقباع اػباص كمؤسسات البحوث كاألكساط األكاديبية.
دال -

الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن ’’استعادة واستدامة النظم اإليكولوجية الصحية
للناس والكوكب :شراكات إلنجاز البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام ‘‘2232
ُّّ -عقد اغبوار بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين يوـ اعبمعة ِٕ ،أيار/مايو ،عمبلن دبقرر ؾبلس اإلدارة
ِٕ ،ِ/بشأف تنفيذ الفقرة ٖٖ من الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،يف إطار اؼبوضوع
الرئيسي ’’استعادة كاستدامة النظم اإليكولوجية الصحية من أجل الناس كالكوكب :شراكات إلقباز البعد البيئي
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ .كشارؾ يف اغبوار اؼبفتوح كزراء كفبثلوف رفيعو اؼبستول كفبثلو ؾبموعات
رئيسية كمنظمات دكلية .كمشلت اعبهات اؼبسانبة يف اغبوار فبثلُت عن دكائر األعماؿ التجارية كالشعوب األصلية
كاؼبنظمات الشعبية ككبار اؼبسؤكلُت التنفيذيُت من اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية الكبَتة كالسلبة القضائية.
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ُّْ -كأدار اغبوار السيدة شاركف دايكسما ،كزيرة البيئة يف ىولندا ،كالسيد أندرك ستَت ،كبَت اؼبوظفُت
التنفيذيُت يف معهد اؼبوارد العاؼبية .كأتاح ىذا اغبوار فرصة للمشاركُت ؼبناقشة الكيفية اليت يبكن هبا للشراكات
بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين ،اليت هتدؼ إىل استعادة النظم اإليكولوجية الصحية كاستدامتها ،أف تسهم يف
التنفيذ الناجح للبعد البيئي ػببة عاـ ََِّ كدكر صبعية البيئة يف حفز ىذه الشراكات.
ُّٓ -كيف سياؽ اغبوار ،قدـ اؼبشاركوف قص قباح شراكات بُت أصحاب مصلحة متعددين أكدت قدرة
الشراكات على استدامة النظم اإليكولوجية السليمة كاستعادهتا.
ُّٔ -كعند تقدًن استنتاجات اغبوار كجو رؤساء جلسات النقاش االنتباه إىل الرسائل الرئيسية التالية( :أ) أف
صبعية البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كفَّرا منابر مبلئمة للتفاكض بشأف شراكات جديدة كغَت تقليدية بُت
أصحاب مصلحة متعددين كتعزيز ىذه الشراكات كيبكن عبمعية البيئة أف تستفيد من اػبربة الكبَتة لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة يف ىذا الصدد؛ (ب) الشراكات كثَتا ما تعمل على أفضل كجو عندما تعمل اؼبنظمات،
اليت ال تتعاكف مع بعضها عادةن ،معان من أجل ربقيق ىدؼ مشًتؾ؛ (ج) عناؾ دكر حاسم تؤديو اجملموعات
الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة ،دبا يف ذلك ؾبتمع األعماؿ التجارية ،يف تنفيذ القرارات السياساتية اؼبعتمدة يف
اؼبنتديات اغبكومية الدكلية  -كسيكوف من اؼبستحيل ربقيق غايات أىداؼ التنمية اؼبستدامة دكف مشاركتها؛
(د) هبب أال ربل الشراكات ؿبل األطر التنظيمية القوية أك أف تضعفها؛ (ق) بغية استعادة النظم اإليكولوجية
الصحية كاستدامتها فإف من األنبية دبكاف أف تشمل الشراكات البويلة األجل اجملتمعات احمللية كالشعوب
األصلية على قدـ اؼبساكاة مع اعبهات األخرل صاحبة اؼبصلحة.

سابعاً -اعتماد القرارات والمقررات والوثيقة الختامية للدورة (البند  9من جدول األعمال)
ُّٕ -اعتمدت صبعية البيئة بتوافق اآلراء ،يف جلستها العامة السادسة ،عشية يوـ اعبمعة ِٕ أيار/مايو،
القرارات التالية اليت ترد يف مرفق ؿبضر اعبلسات ىذا:

القرار

العنواف

ُِ/

تعديبلت على النظاـ الداخلي

ِِ/

دكر ككظائف اؼبنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة كالسلبات البيئية

ِّ/

االستثمار يف القدرات البشرية من أجل التنمية اؼبستدامة عن طريق التثقيف
كالتدريب يف اجملاؿ البيئي

ِْ/

دكر تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبسار ساموا باعتباره كسيلة لتيسَت
ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة كالوظائف كالبرائق اؼبرتببة هبذا التنفيذ

ِٓ/

ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ

ِٔ/

دعم اتفاؽ باريس

ِٕ/

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات

ِٖ/

االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستداماف

ِٗ/

منع األغذية اؼبهدكرة كخفض كمياهتا كإعادة استخدامها
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القرار

العنواف

َُِ/

احمليبات كالبحار

ُُِ/

النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة

ُِِ/

اإلدارة اؼبستدامة للشعب اؼبرجانية

ُِّ/

اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي من أجل التنمية اؼبستدامة كالقضاء على
الفقر

ُِْ/

التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية

ُِٓ/

ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح

ُِٔ/

تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق الرفاه

ُِٕ/

تعزيز أعماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على صعيد تيسَت التعاكف كالتآزر
فيما بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

ُِٖ/

العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
اليت يقدـ ؽبا خدمات األمانة

ُِٗ/

استعراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستعراضو دكريان
(برنامج مونتيفيديو الرابع)

َِِ/

االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة َُِٖ َُِِ-كبرنامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحاف للفًتة ََُُِِٖٗ-

ُِِ/

العواصف الرملية كالًتابية

ِِِ/

استعراض تواتر دكرات صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة

ِِّ/

إدارة الصناديق االستئمانية كاؼبسانبات اؼبخصصة

ِِْ/

مكافحة التصحر كتدىور األراضي كاعبفاؼ كتعزيز التنمية اؼبستدامة للرعي
كاؼبراعي

ِِٓ/

تببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية يف منبقة أمريكا البلتينية
كالبحر الكارييب

ُّٖ -كيف اعبلسة العامة السادسة عبمعية البيئة ،مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،اليت استمرت حىت الصباح الباكر
من يوـ السبت ِٖ أيار/مايو ،نظرت اعبمعية يف مشركع قرار بشأف التقييم البيئي اؼبيداين لقباع غزة ،الوارد يف
كرقة اجتماع .كقالت فبثلة ،ربدثت باسم ؾبموعة الػ ٕٕ كالصُت ،إف مشركع القرار ،الذم شاركت يف تقديبو
دكلة عضو أخرل ال تنتمي إىل نفس اجملموعة ،قد اقًتح بعد التشاكر مع اجملموعات السياسية األخرل يف ؿباكلة
للتوصل إىل توافق يف اآلراء .كقالت إف القرار الذم قدمتو ؾبموعة الػ ٕٕ كالصُت ىو ذك طابع تقٍت كدعت إىل
ربليل اآلثار البيئية لؤلعماؿ القتالية يف قباع غزة .كأعربت عن رأم مفاده أف طرح القرار للتصويت يف الدكرة
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اغبالية سيشكل سابقة سلبية للغاية كطلبت اغبصوؿ على توجيهات من الرئيس بشأف كيفية التصرؼ قائلةن إف
األطراؼ اؼبعنية قد بذلت كل جهد للتوصل إىل توافق يف اآلراء كلكن ىناؾ طرؼ متعنت .كذلك طلب فبثل
آخر ،ربدث باسم ؾبموعة أخرل من البلداف ،أف ييعتمد القرار الذم قدمتو ؾبموعة الػ ٕٕ كالصُت بتوافق
اآلراء ،كقاؿ إف ىناؾ رغبة يف التوصل إىل توافق اآلراء الذم أدل إىل سحب مشركع قرار سابق فباثل لصاحل
قرار أقل إثارةن للجدؿ قدمتو ؾبموعة الػ ٕٕ كالصُت .كأشار إىل أف ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
اعتمد قراران بشأف نفس اؼبوضوع يف دكرتو اػبامسة كالعشرين.
ُّٗ -كبعد تقدًن مشركع القرار بشأف التقييم البيئي اؼبيداين لقباع غزة طلب فبثل دكلة عضو التصويت على
االقًتاح .كقاؿ فبثل آخر ،يتفق مع الرأم القائل بأف كضع القرار للتصويت سَتسي سابقة سيئة يف اعبمعية ،إف
صبيع األطراؼ اليت شاركت يف اؼبناقشات بشأف مشركع القرار فعلت ذلك حبسن نية ،كإنو مل وبدث أف كاف
ىناؾ تعنت من جانب طرؼ كاحد ،بل إنو مل ييتوصل إىل توافق يف اآلراء .كطلب بالتايل إىل مقدمي مشركع
القرار النظر يف سحبو.
َُْ -كعقب إجراء مشاكرات أبلغ فبثل ؾبموعة الػ ٕٕ كالصُت بأنو مت التوصل إىل اتفاؽ بعدـ سحب
مشركع القرار .لذلك طلب فبثل آخر أف يهبرل تصويت إجرائي ،قبل التصويت على مضموف القرار ،بشأف ما
إذا كاف يتعُت إجراء التصويت اؼبعٍت أك عدـ إجرائو.
ُُْ -كعمبلن بالفقرة ِ من اؼبادة ٓٓ من النظاـ الداخلي أجرل تصويت إجرائي بشأف ما إذا كاف ينبغي
التصويت على مضموف القرار .كعقب التصويت تبُت أف عدد الدكؿ األعضاء يف صبعية البيئة اغباضرة كقت
التصويت ال يبثل غالبية تلك الدكؿ ،على النحو اؼببلوب يف اؼبادة ِّ من النظاـ الداخلي .كلذلك فإف صبعية
البيئة ال يبكنها الشركع يف التصويت على مشركع القرار بسبب عدـ اكتماؿ النصاب .كيف كقت الحق يكبي
مشركع القرار جانبان كمل يتخذ أم إجراء بشأف ىذه اؼبسألة من جانب صبعية البيئة.
ُِْ -كأعرب عدد من اؼبمثلُت عن ربفظات كعن خيبة األمل إزاء حقيقة أف التصويت على مشركع القرار
بشأف قباع غزة قد عقدت يف ىذه اؼبرحلة اؼبتأخرة من عملية التفاكض .كاقًتح أحد اؼبمثلُت أنو يتعُت يف
اؼبستقبل النظر يف صبيع مشاريع القرارات يف كقت مبكر من الدكرة من أجل ذبنب حدكث حاالت فباثلة.
كعقب اؼبشاكرات اعتذر أمُت ىيئات اإلدارة ،بعد أف طلب إدراج مبلحظاتو يف اإلجراءات اغبالية ،لؤلعضاء
عن عدـ االستعداد لبلستجابة يف الوقت اؼبناسب لرغبة الكثَت من الدكؿ األعضاء يف ازباذ قرار بشأف إجراء
تقييم بيئي ميداين يف قباع غزة.
ُّْ -كشدد الكثَت من اؼبمثلُت ،دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،على أف القرارات اليت
اعتمدت تشكل اإلقباز الرئيسي للدكرة الثانية عبمعية البيئة نظران ألهنا تعاجل مسائل بيئية حاظبة .كسيسهم تنفيذ
ىذه القرارات يف تعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاعبمعية كتنفيذ خبة عاـ ََِّ ،ككانت شبرة لعمل شاؽ
اضبلعت بو الدكؿ األعضاء قبل الدكرة الثانية كأثناءىا.
ُْْ -كأعرب اؼبمثلوف يف مبلحظاهتم اػبتامية بشأف ىذا البند عن تقديرىم لرئيس صبعية البيئة على قيادتو
كتوجيهاتو خبلؿ الدكرة الثانية ،كعرضوا عليو الدعم الكامل من جانب حكوماهتم لو خبلؿ اؼبدة اؼبتبقية من فًتة
رئاستو.
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ُْٓ -كعرب الكثَت من اؼبمثلُت أيضا عن تقديرىم العميق للمدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على
قيادتو االستثنائية على مدل العقد اؼباضي كعلى جهوده الدؤكبة لصاحل الربنامج كاإلدارة البيئية العاؼبية ،متمنُت
لو كل التوفيق يف مساعيو اؼبقبلة.
ُْٔ -كأعرب اؼبدير التنفيذم عن تقديره عبميع اؼبمثلُت على تعليقاهتم كعملهم الشاؽ خبلؿ الدكرة الثانية.
كأشار إىل أنو كاف يأمل يف نتيجة ـبتلفة فيما يتعلق دبشركع القرار بشأف التقييم البيئي اؼبيداين لقباع غزة نظران
العتقاده بأف كيانات األمم اؼبتحدة ينبغي أف تكوف قادرة على الوفاء بوالياهتا كمساعدة الناس بغض النظر عن
مكاف كجودىم .كأعرب عن امتنانو لبللتزاـ الذم أبداه صبيع اؼبمثلُت كقاؿ إنو يثق يف أف الصرب كاالحًتاـ
اؼبتبادؿ كالركح التوفيقية ستظل سائدة يف السنوات اؼبقبلة ،فبا يعزز من قوة صبعية البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة.

ثامناً  -وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة الجمعية
ُْٕ -استمعت صبعية البيئة يف جلستها العامة السادسة ،مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،إىل تقرير من رئيس
اللجنة اعبامعة يقدـ ،يف صبلة أمور ،مشركع مقرر ،يرد يف كرقة اجتماع ،بشأف جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ
كمكاف انعقاد دكرهتا الثالثة .كيوصي مشركع اؼبقرر بأف تعقد الدكرة الثالثة عبمعية البيئة يف نَتكيب ،كعلى أساس
استثنائي ،على مدل ثبلثة أياـ ،يف الفًتة من ْ إىل ٔ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٕ ،على النحو اؼببُت يف
القرار ِ ِِ/بشأف استعراض تواتر دكرات صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كبغية
(ُ)
التأكد من جدكل اؼبواعيد اؼبقًتحة أرجأ رئيس اعبمعية البت يف االقًتاح بناء على توصية من األمانة.

تاسعاً  -اعتماد التقرير (البند  12من جدول األعمال)
ُْٖ -اعتمدت صبعية البيئة يف جلستها العامة السادسة ؿبضر اعبلسات ىذا استنادان إىل مشركع احملضر
( ،)UNEP/EA.2/L.1على أساس أنو سوؼ ييستكمل كيوضع يف صيغتو النهائية من جانب اؼبقرر ،الذم يعمل
باالقًتاف مع األمانة.

عاشراً  -المسائل األخرى (البند  11من جدول األعمال)
ُْٗ -مل تنظر اللجنة يف أية مسائل أخرل.

ثاني عشر -اختتام الدورة (البند  12من جدول األعمال)
َُٓ -أيعلن اختتاـ الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف سباـ
الساعة الرابعة صباح يوـ السبت ِٖ ،أيار/مايو َُِٔ.

(ُ) يف كقت الحق ،يف ِْ حزيراف/يونيو َُِٔ ،أكدت الدكؿ األعضاء يف اعبمعية ،على أساس عدـ االعًتاض ،تاريخ
كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة للجمعية يف ضوء تأكيد اؼبدير التنفيذم عبدكل اؼبواعيد اؼبقًتحة بالنسبة إىل جدكؿ مؤسبرات
كاجتماعات األمم اؼبتحدة.
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المرفق األول
القرارات التي اعتمدتها جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في دورتها الثانية
ُِ/
ِِ/
ِّ/
ِْ/
ِٓ/
ِٔ/
ِٕ/
ِٖ/
ِٗ/
َُِ/
ُُِ/
ُِِ/
ُِّ/
ُِْ/
ُِٓ/
ُِٔ/
ُِٕ/
ُِٖ/
ُِٗ/
َِِ/
ُِِ/
ِِِ/
ِِّ/
ِِْ/
ِِٓ/

تعديبلت على النظاـ الداخلي
دكر ككظائف اؼبنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة كالسلبات البيئية
االستثمار يف القدرات البشرية من أجل التنمية اؼبستدامة عن طريق التثقيف كالتدريب يف
اجملاؿ البيئي
دكر تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبسار ساموا باعتباره كسيلة لتيسَت ربقيق أىداؼ
التنمية اؼبستدامة كالوظائف كالبرائق اؼبرتببة هبذا التنفيذ
ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ
دعم اتفاؽ باريس
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات
االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستداماف
منع األغذية اؼبهدكرة كخفض كمياهتا كإعادة استخدامها
احمليبات كالبحار
النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة
اإلدارة اؼبستدامة للشعب اؼبرجانية
اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي من أجل التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر
التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية
ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح
تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق الرفاه
تعزيز أعماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على صعيد تيسَت التعاكف كالتآزر فيما بُت
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يقدـ ؽبا
خدمات األمانة
استعراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستعراضو دكريان (برنامج
مونتيفيديو الرابع)
االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة َُِٖ َُِِ-كبرنامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحاف للفًتة ََُُِِٖٗ-
العواصف الرملية كالًتابية
استعراض دكرة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
إدارة الصناديق االستئمانية كاؼبسانبات اؼبخصصة
مكافحة التصحر كتدىور األراضي كاعبفاؼ كتعزيز التنمية اؼبستدامة للرعي كاؼبراعي
تببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية يف منبقة أمريكا البلتينية كالبحر
الكارييب
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القرارات

 -1/2تعديالت على النظام الداخلي
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
ُ-
(أ)

تىعتمد التعديبلت التالية على نظامها الداخلي:

تصبح اؼبادة ُٖ على النحو التايل بعد التعديل:

تنتخب صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،خبلؿ اعبلسة اػبتامية لدكرة عادية ،رئيسان كشبانية نواب
للرئيس كمقرران من بُت أعضائها .كيشكل أعضاء اؼبكتب ىؤالء مكتب صبعية األمم اؼبتحدة
للبيئة .كيساعد اؼبكتب الرئيس يف تنفيذ أعماؿ صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة عمومان .كيدعى إىل
اؼبشاركة يف اجتماعات اؼبكتب رؤساء عباف الدكرة أك الفرؽ العاملة اليت يتم إنشاؤىا دبقتضى
اؼبادة ُٔ أدناه.
(ب)

تصبح اؼبادة َِ على النحو التايل بعد التعديل:
يشغل الرئيس كنواب الرئيس كاؼبقرر مناصبهم إىل حُت انتخاب من ىبلفهم .كيبدأ ىؤالء فًتات
شغل مناصبهم عند اختتاـ الدكرة اليت انتخبوا فيها ،كيبقوف يف مناصبهم حىت اختتاـ الدكرة
العادية القادمة ،كيكونوف مؤىلُت لبلنتخاب مرة أخرل مع مراعاة أحكاـ اؼبادة ُٖ .كال هبوز
أل وم منهم شغل منصبو بعد انتهاء مدة شغلو ؼبنصب يبثل فيو عضوا آخر.

ِ  -تقرر أف يبدأ سرياف التعديبلت السالفة الذكر يف مستهل دكرهتا الثالثة .كلذلك يتعُت على
اؼبكتب اؼبنتخب للدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة أف يواصل عملو حىت اختتاـ دكرهتا الثالثة.

 -2/2دور ووظائف المنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة والسلطات البيئية
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل اؼبقرر ِٕ ِ/الصادر عن ؾبلس إدارة برنامج البيئة يف دكرتو السابعة كالعشرين اليت ىي دكرتو
العاؼبية األكىل ،اؼبعقودة يف نَتكيب يف الفًتة من ُٖ إىل ِِ شباط/فرباير َُِّ ،بتعزيز الوجود اإلقليمي لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل مساعدة البلداف على تنفيذ براؾبها كسياساهتا كخببها البيئية الوطنية،
كإذ تشَت أيضان إىل مقررم ؾبلس اإلدارة ُّ ٔ/لعاـ ُٖٓٗ بشأف اؼبؤسبر البيئي األفريقي كُُ ٕ/لعاـ
ُّٖٗ بشأف الربنامج اإلقليمي ألفريقيا ،اللذين دعوا حكومات اؼبنبقة إىل أف تعقد ،بالتعاكف مع اؼبنظمات
كاؼبؤسسات اإلقليمية ،مؤسبران أفريقيا للبيئة ؼبناقشة األكلويات البيئية الوطنية كربديد اؼبشاكل اؼبشًتكة اليت تتبلب
إنشاء برنامج عمل إقليمي ؼبعاعبة اؼبشاكل البيئية اػببَتة يف أفريقيا ،كطلبا إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ خدمات
األمانة للمؤسبر من خبلؿ اؼبكتب اإلقليمي ألفريقيا،
كإذ تشَت كذلك إىل مقرر ؾبلس اإلدارة َِ ُُ/لعاـ ُٗٗٗ بشأف دعم التعاكف بُت ؾبلس الوزراء
العرب اؼبسؤكلُت عن شؤكف البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من خبلؿ اؼبكتبُت اإلقليميُت لغرب آسيا كأفريقيا،
الذم طلب فيو اجمللس إىل اؼبدير التنفيذم أف يدعم ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،غايات كمقاصد ؾبلس الوزراء
العرب اؼبسؤكلُت عن شؤكف البيئة كاؼبكتبُت اإلقليميُت لغرب آسيا كأفريقيا ،كأف ييقيم آلية مناسبة بغية دعم تنفيذ
كتنسيق الربامج اإلقليمية يف اؼبنبقة العربية،
40

UNEP/EA.2/19

كإذ تشَت إىل قرار ؾبلس اإلدارة َُ ٓ/لعاـ ُِٖٗ الذم أكصى فيو اجمللس حكومات أمريكا البلتينية
كمنبقة البحر الكارييب بأف تعقد دكريان اجتماعان حكوميان إقليميان بشأف البيئة يف أمريكا البلتينية كمنبقة البحر
الكارييب من أجل كضع سياسات عامة كاسًتاتيجية للمنبقة يف ىذا اؼبيداف ،كطلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن خدمات األمانة الدائمة لتلك االجتماعات من خبلؿ اؼبكتب اإلقليمي ألمريكا
البلتينية كمنبقة البحر الكارييب،
كإذ ترحب دبا أحرزتو اؼبنتديات اإلقليمية لوزراء البيئة اليت يدعمها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من تقدـ
كإقبازات ،كإذ تيقر بأف تلك اؼبنتديات تشكل منصة ىامة لتعزيز مشاركة البلداف يف إعداد كمتابعة دكرات صبعية
األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج البيئة،
كإذ تبلحظ مع التقدير الدكرة األكىل ؼبنتدل كزراء البيئة كالسلبات البيئية يف منبقة آسيا كاحملي اؽبادئ
اؼبعقودة يف بانكوؾ يومي ُٗ كَِ أيار/مايو َُِٓ ،اليت شاركت حكومة تايلند يف استضافتها،
كإذ تبلحظ البلب الذم تقدمت بو الدكرة األكىل ؼبنتدل كزراء البيئة كالسلبات البيئية يف منبقة آسيا
كاحملي اؽبادئ إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج البيئة بعقد دكرات منتظمة للمنتدل لذلك اؼبنتدل،
كإذ تيعرب عن تقديرىا للدعم الذم قدمو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل ؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت
بالبيئة من خبلؿ مكتبو اإلقليمي يف أفريقيا،
كإذ تعًتؼ بالعمل اعبارم ؼبنتدل كزراء البيئة يف أمريكا البلتينية كمنبقة البحر الكارييب ،كإذ ربي علمان
بنتائج االجتماع العشرين للمنتدل اؼبعقود يف كارتاخينا بكولومبيا يف آذار/مارس َُِٔ،
ُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقوـ ،يف حدكد كالية برنامج البيئة ككفقان لربنامج عملو كميزانيتو،
بدعم كتيسَت عقد ك/أك تعزيز اؼبنتديات اإلقليمية القائمة لوزراء البيئة كالسلبات البيئية؛
ِ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقوـ ،يف حدكد كالية برنامج البيئة ،بدعم كتيسَت انعقاد
منتديات إقليمية جديدة لوزراء البيئة كالسلبات البيئية ،بناء على طلب اؼبناطق اؼبعنية ،كمن خبلؿ العملية
اغبكومية الدكلية ،بالشراكة مع صبيع البلداف يف كل منبقة ،كرىنان بتوافر اؼبوارد اؼبالية؛
ّ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم تقدًن آخر اؼبعلومات اؼبستجدة إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف
دكرهتا الثالثة اؼبقبلة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار من خبلؿ العمل فيما بُت الدكرات ذم الصلة جبمعية
األمم اؼبتحدة للبيئة ،حسب االقتضاء.

 -3/2الستثمار في القدرات الب شرية من أجل التنمية المستدامة عن طريق التثقيف والتدريب
في المجال البيئي
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل برنامج العمل العاؼبي للتعليم من أجل التنمية اؼبستدامة ،الذم أحاطت اعبمعية العامة عمبلن
بو يف قرارىا ٗٔ ُُِ/اؼبؤرخ يف ُٗ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِْ ،باعتباره متابعة لعقد األمم اؼبتحدة للتعليم
من أجل التنمية اؼبستدامة بعد عاـ َُِْ ،على النحو الذم أقره اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية
كالعلم كالثقافة يف دكرتو السابعة كالثبلثُت،
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كإذ تشَت أيضان إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،اؼبعنونة ”اؼبستقبل الذم نصبو
إليو“ كاليت تشمل ،يف صبلة أمور ،االلتزاـ بالنهوض بالتعليم من أجل التنمية اؼبستدامة كدمج التنمية اؼبستدامة
(ُ)
بفعالية أكرب يف ؾباؿ التعليم يف فًتة ما بعد عقد التعليم من أجل التنمية اؼبستدامة،
كإذ تسلم بالدكر الرئيسي للتثقيف كالتدريب البيئيُت يف ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
كإذ ربي علمان بإعبلف تبليسي اؼبتعلق بالتثقيف البيئي ،كالوثيقة اػبتامية للمؤسبر اغبكومي الدكيل األكؿ
للتثقيف البيئي ،الذم عقد يف تبليسي يف تشرين األكؿ/أكتوبر ُٕٕٗ ،كبياف تبليسي ،كىو الوثيقة اػبتامية
للمؤسبر اغبكومي الدكيل للتثقيف البيئي من أجل التنمية اؼبستدامة ،اؼبنعقد يف تبليسي يف أيلوؿ/سبتمرب َُِِ،
كإذ تشَت إىل النمو السريع للشراكة العاؼبية للجامعات بشأف البيئة كاالستدامة ،منذ إطبلقها يف عاـ
َُِِ ،يف الفًتة اؼبفضية إىل مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة،
كإذ ترحب باعبهود اليت يبذؽبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف كضع أدكات كمنهجيات تعليمية مبتكرة
لنشر قاعدتو اؼبعرفية ،دبا يف ذلك الدكرات اإللكًتكنية اؼبفتوحة اغباشدة،
ُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من خبلؿ زيادة
فرص اغبصوؿ على التثقيف البيئي ،كفرص التدريب كبناء القدرات يف ىذا اجملاؿ ،دبا يف ذلك زيادة بناء
القدرات من أجل مساعدة الدكؿ األعضاء ،بناء على طلبها ،على إدماج البعد البيئي يف براؾبها التعليمية ذات
الصلة ،سبشيان مع تنفيذ خبة بايل االسًتاتيجية للدعم التكنولوجي كبناء القدرات ،كال سيما للبلداف النامية
كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية حسب االقتضاء؛
ِ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يشجع التعاكف كالتفاعل بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كأكساط التعليم العايل يف ؾباؿ تعميم البيئة كاالستدامة يف التعليم كالتدريب؛
ّ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يعزز التعاكف مع صبيع ىيئات األمم اؼبتحدة اؼبعنية ،دبا يف
ذلك منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة ،كجامعة األمم اؼبتحدة ،كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ ،كمعهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث كغَتىا من اؼبؤسسات الدكلية من أجل ربسُت تنفيذ برنامج
العمل العاؼبي للتعليم من أجل التنمية اؼبستدامة؛
ْ -تدعو الدكؿ األعضاء كاعبهات اؼبعنية األخرل القادرة على القياـ بذلك إىل دعم عمل برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة يف تعزيز التثقيف كالتدريب يف اجملاؿ البيئي؛
ٓ-
تنفيذ ىذا القرار.

تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة تقريران عن التقدـ احملرز يف

(ُ) انظر قرار اعبمعية العامة ٔٔ ،ِٖٖ/اؼبرفق ،الفقرة ِّّ.
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 -4/2دور تنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة لمسار ساموا باعتباره وسيلة لتيسير تحقيق
أىداف التنمية المستدامة والوظائف والطرائق المرتبطة بهذا التنفيذ
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تؤكد ؾبددان على قرار اعبمعية العامة َٕ َِِ/اؼبؤرخ يف ُ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٓ ،الذم يعيد
التأكيد على إعبلف بربادكس(ِ) كبرنامج عمل التنمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية(ّ) ،كإعبلف
موريشيوس(ْ) ،كاسًتاتيجية موريشيوس ؼبواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية
(ٓ)
اؼبعجل للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية (مسار ساموا)(ٔ) كخبة تنفيذ نتائج
الصغَتة النامية  ،كإجراءات العمل َّ
مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة (خبة جوىانسربغ للتنفيذ)(ٕ) ،دبا يف ذلك الفصل السابع اؼبتعلق بالتنمية
اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية،
كإذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة ٔٔ ِٖٖ/اؼبؤرخ ِٕ سبوز/يوليو َُِِ اؼبتعلق بالوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر
األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة لعاـ َُِِ كاؼبعنوف ”اؼبستقبل الذم نصبو إليو“ ،الذم دعت اعبمعية العامة
فيو ،يف صبلة أمور أخرل ،إىل عقد مؤسبر دكيل ثالث معٍت بالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية يف عاـ َُِْ،
كإذ تأخذ يف اعتبارىا أف الدكؿ األعضاء دعت إىل تعزيز الدعم الذم تقدمو منظومة األمم اؼبتحدة إىل
الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية للتصدم للتحديات اؼبتعددة ،القائمة منها كاؼبستجدة اليت تواجهها ىذه الدكؿ يف
(ٖ)
سعيها إىل ربقيق التنمية اؼبستدامة،
كإذ تؤكد ؾبددان القرار ٗٔ ُٓ/اؼبؤرخ يف ُْ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ ،الذم أقرت اعبمعية العامة
اؼبعتمد يف اؼبؤسبر الدكيل الثالث اؼبعٍت بالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،كيؤكد ذلك القرار من
فيو مسار ساموا ،ى
جديد ،يف صبلة أمور” ،أف الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ما زالت تشكل حالة خاصة يف ؾباؿ التنمية اؼبستدامة
بالنظر إىل مواطن الضعف اػباصة اليت تنفرد هبا ،كأهنا ال تزاؿ تواجو قيودان لبلوغ أىدافها يف صبيع األبعاد الثبلثة
للتنمية اؼبستدامة“ ،كيعًتؼ ”بتويل الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية زماـ األمور كالقيادة يف التغلب على بعض
ىذه التحديات“ ،مع التشديد يف الوقت نفسو على أف ”ربقيق النجاح سيظل صعبان ما مل يكن ىناؾ تعاكف
دكيل“،
كإذ تشَت إىل الوثيقة اػبتامية للجزء الوزارم من الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة اليت هتدؼ إىل
التعزيز اؼبؤسسي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
(ِ) تقرير اؼبؤسبر العاؼبي اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،بريدجتاكف ،بربادكس ِٓ ،نيساف/أبريل ٔ -
أيار/مايو ُْٗٗ (منشورات األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  A.94.I.18كالتصويباف) ،الفصل األكؿ ،القرار ُ ،اؼبرفق األكؿ.

(ّ) اؼبصدر نفسو ،اؼبرفق الثاين.
(ْ) تقرير االجتماع الدكيل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية اؼبستدامة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،بورت
لويس ،موريشيوس ُْ-َُ ،كانوف الثاين/يناير ََِٓ (منشورات األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  A.05.II.A.4كالتصويب) ،الفصل
األكؿ ،القرار ُ ،اؼبرفق األكؿ.
(ٓ) اؼبرجع نفسو ،اؼبرفق الثاين.
(ٔ) القرار ٗٔ ،ُٓ/اؼبرفق.
(ٕ) تقرير مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة ،جوىانسربج ،جنوب أفريقيا ِٔ ،آب/أغسبس  ْ -أيلوؿ/سبتمرب ََِِ
(منشورات األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  A.03.II.A.1كالتصويب) ،الفصل األكؿ ،القرار ِ ،اؼبرفق.
(ٖ) ”اؼبستقبل الذم نصبو إليو“ ،الفقرة ُٕٗ.
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كإذ تشَت أيضان إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،الذم اعتمدت دبوجبو
اعبمعية العامة الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر قمة األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ”ربويل عاؼبنا :خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ“،
ُ  -تعرب عن امتناهنا لساموا ،حكومة كشعبان ،الستضافة اؼبؤسبر الدكيل الثالث اؼبعٍت بالدكؿ اعبزرية
الصغَتة النامية يف آبيا ،يف الفًتة من ُ إىل ْ أيلوؿ/سبتمرب َُِْ ،كلتقدًن كل ما يلزـ من دعم؛
ِ  -تقر بتنفيذ مقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ِ/اؼبتعلق بتعزيز الوجود اإلقليمي لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة من خبلؿ إنشاء مكاتب إقليمية جديدة للربنامج يف منبقة البحر الكارييب كمنبقة احملي اؽبادئ ،كتشجع
على بذؿ مزيد من اعبهود يف ىذا الصدد؛
ّ  -تشجع الدكؿ األعضاء على تقدًن الدعم ،على كبو نش كفعاؿ ،لتنفيذ مسار ساموا ،كال
سيما عن طريق إقامة الشراكات للتعاكف بُت الشماؿ كاعبنوب ،كالتعاكف الثبلثي كالتعاكف فيما بُت بلداف اعبنوب
بشأف القضايا ذات األنبية للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية من قبيل التمويل ،كالتجارة ،كنقل التكنولوجيا ،كبناء
القدرات كالدعم اؼبؤسسي؛
ْ  -تشجع كذلك برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على اإلسهاـ ،ضمن حدكد كاليتو ،كحسب
االقتضاء ،يف تنفيذ مسار ساموا ،كيبلب إىل اؼبدير التنفيذم القياـ دبا يلي:
ربديد إجراءات تساعد الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية على تنفيذ مسار ساموا كإدراجها يف
(أ)
االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل كبرنامج عملها اعبارم ،مع الًتكيز على الشراكات ،كنقل التكنولوجيا ،كبناء
القدرات ،كالدعم اؼبؤسسي كالرصد كاإلببلغ كالتقييم؛
(ب) تعزيز تقدًن الدعم االسًتاتيجي كاحملدد اؽبدؼ يف اجملاالت اليت يغبيها البعد البيئي من مسار
ساموا ،دبا يف ذلك ،يف صبلة أمور ،السياحة اؼبستدامة؛
(ج) تيسَت التعلم كتبادؿ اؼبعلومات كالتعاكف بُت بلداف الشماؿ كاعبنوب كبُت بلداف اعبنوب ،دبا
يشمل الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كاؼبناطق كالبلداف النامية األخرل ،ال سيما فيما يتعلق ببريقة تكيُّفها
كتنفيذىا لنهج من قبيل أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة كربقيق الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد؛
بناء القدرات الوطنية كدكف اإلقليمية لئلببلغ فيما يتعلق دبسار ساموا كأىداؼ التنمية
(د)
اؼبستدامة ،كرب ذلك دبنصات اإلببلغ البيئي الدكلية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مثل اؼبوقع التفاعلي
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ( ،)UNEP-Liveكاالستفادة من نظاـ الربنامج ؼبعلومات اإلببلغ عن اؼبؤشرات من
أجل اإلببلغ يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ كأىداؼ التنمية اؼبستدامة؛
ٓ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ الدعم للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية يف اإلجراءات الرامية
إىل تنفيذ مسار ساموا ،الذم من شأنو أف يساىم أيضان يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛
ٔ  -تقر بأهنا كىيئاهتا الفرعية يبكن أف تكوف دبثابة ؿبفل ىاـ لتيسَت كتبادؿ اؼبعلومات فيما يتعلق
بتنفيذ البعد البيئي من مسار ساموا ،عن طريق إبراز اجملاالت اليت ربتاج إىل مزيد من العمل كتوجيو االنتباه
كاؼبوارد إليها ،فضبلن عن اؼبسانبة يف اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة؛

ٕ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إليها تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار ،مع الًتكيز
على نواتج كآثار األنشبة الربناؾبية.
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 -5/2تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2232
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ الذم اعتمدت دبوجبو الوثيقة
اػبتامية ؼبؤسبر قمة األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ”ربويل عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ“،
كإذ تشَت كذلك إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ”اؼبستقبل الذم نصبو
إليو“ كإىل قرار اعبمعية العامة ٕٔ َِٗ/اؼبؤرخ ٗ سبوز/يوليو َُِّ بشأف ’’النسق كاعبوانب التنظيمية
للمنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة‘‘،
كإذ تشَت كذلك إىل قرار اعبمعية العامة ٗٔ ُّّ/اؼبؤرخ ِٕ سبوز/يوليو َُِٓ اؼبتعلق خببة عمل
يتجزأ من خبة التنمية
أديس أبابا الصادرة عن اؼبؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية ،اليت تشكل جزءان ال ٌ
اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
كإذ تشَت إىل دكر اعبزء الرفيع اؼبستول عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة الذم يتماشى مع مقرر ؾبلس اإلدارة
ِٕ ِ/يف كضع جدكؿ أعماؿ البيئة العاؼبية كتقدًن توجيهات سياساتية شاملة كربديد االستجابات السياساتية
من أجل التصدم للتحديات البيئية الناشئة،
كإذ تشَت كذلك إىل نتائج الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،دبا يف ذلك التزامها بضماف اإلدماج
الكامل للبعد البيئي يف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ كطلبها إىل اؼبدير التنفيذم أف يضع اسًتاتيجيات
على نباؽ اؼبنظومة بشأف البيئة كأف يعزز الًتاب القوم بُت العلوـ كالسياسات،
كإذ تشَت كذلك إىل مقرر ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ِٕ ٗ/بشأف "تعزيز العدالة كاغبوكمة
كالقانوف من أجل االستدامة البيئية"،
كإذ تشَت إىل خبة بايل االسًتاتيجية للدعم التكنولوجي كبناء القدرات،
كإذ تشَت كذلك إىل الفقرة َْ من خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،اليت تعًتؼ بأف كسائل تنفيذ
الغايات يف إطار اؽبدؼ ُٕ كيف إطار كل ىدؼ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة مهمة لتحقيق خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ كتتساكل يف األنبية مع األىداؼ كالغايات األخرل ،كأنو يبكن ربقيق خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،دبا يف ذلك أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،يف إطار شراكة عاؼبية معززة من أجل التنمية
اؼبستدامة ،تدعمها السياسات كاإلجراءات العملية اؼببينة يف الوثيقة اػبتامية للمؤسبر الدكيل الثالث لتمويل
التنمية ،الذم عقد يف أديس أبابا يف الفًتة من ُّ إىل ُٔ سبوز/يوليو َُِٓ ،ترحب بتأييد اعبمعية العامة
ػببة عمل أديس أبابا ،اليت تشكل جزءان ال يتجزأ من خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كتعًتؼ بأف التنفيذ
الكامل ػببة عمل أديس أبابا أمر بالغ األنبية من أجل ربقيق أىداؼ كغايات التنمية اؼبستدامة،
كإذ تشَت كذلك إىل الفقرة ُْ من خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،اليت تعًتؼ بأف كل بلد يتحمل
مسؤكلية رئيسية عن تنميتو االقتصادية كاالجتماعية ،كإذ تشَت إىل أف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ تتناكؿ
الوسائل البلزمة لتنفيذ األىداؼ كالغايات ،كاغباجة إىل تعبئة اؼبوارد اؼبالية كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا
السليمة بيئيان إىل البلداف النامية بشركط مواتية ،دبا يف ذلك الشركط التساىلية كالتفضيلية ،حسبما يتفق عليو
فيما بينها ،كأف التمويل العاـ ،على الصعيدين احمللي كالدكيل ،يضبلع بدكر حيوم يف توفَت اػبدمات األساسية
كاؼبنافع العامة كحفز تعبئة مصادر التمويل األخرل ،تقر بدكر القباع اػباص اؼبتنوع الذم يًتاكح بُت مشاريع
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بالغة الصغر إىل شركات تعاكنية إىل شركات متعددة اعبنسيات ،كدكر منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبنظمات اػبَتية
يف تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
ترحٌب بتقرير األمُت العاـ عن عملية متابعة كاستعراض خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،

ربي علمان بتقرير اؼبدير التنفيذم عن التنسيق عرب منظومة األمم اؼبتحدة يف ميداف البيئة ،دبا يف ذلك
فريق اإلدارة البيئية،
كإذ تعًتؼ باؼبسانبات اؼبهمة للتنمية اؼبستدامة اليت قدمتها االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ،
كإذ تعًتؼ أيضان بأف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ىي خبة للجميع كأف التنفيذ الناجح ؽبا
يتبلب إشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة،
كإذ تؤكد أنبية احًتاـ كضباية كتعزيز حقوؽ اإلنساف كاؼبساكاة بُت اعبنسُت كاالعًتاؼ بدكر الشعوب
األصلية كاجملتمعات احمللية يف إقباز البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،

أولً
مساىمة جمعية األمم المتحدة للبيئة في تحقيق البُعد البيئي
لخطة التنمية المستدامة لعام 2232
ُ  -تلتزـ باؼبسانبة يف التنفيذ الفعاؿ للبعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ على كبو
متكامل ،من خبلؿ كضع جدكؿ األعماؿ البيئي العاؼبي ،كتقدًن التوجيو يف ؾباؿ السياسات الشاملة كربديد
استجابات سياساتية من أجل التصدم للتحديات البيئية الناشئة ،كإجراء استعراض للسياسات العامة كإجراء
حوار كتبادؿ اػبربات ،كتعزيز شراكات من أجل ربقيق األىداؼ البيئية كتعبئة اؼبوارد؛
ِ  -تلتزـ أيضان بنقل الرسائل الرئيسية لدكراهتا إىل اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية
اؼبستدامة من أجل دعم مهمتو يف متابعة كاستعراض خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛

ثانياً
مساىمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق البُعد البيئي
لخطة التنمية المستدامة لعام 2232
ّ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كىو السلبة البيئية الرائدة على الصعيد
العاؼبي ،أف يعزز أنشبة الربنامج بالتعاكف مع كيانات األمم اؼبتحدة األخرل ،دعمان التساؽ تنفيذ البيعد البيئي
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ على الصعد الوطٍت كاإلقليمي كالعاؼبي ،آخذان يف االعتبار توصيات اؼبنتدل
السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة،
ْ  -ترحب بدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعتباره أمانة اإلطار العشرم للربامج بشأف أمباط
االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة كدعمو ،كتبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل جهود برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
لتشغيل برامج اإلطار الستة ،فبا يسهل تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
ٓ  -تشجٌع اؼبدير التنفيذم على أف يتخذ ،يف حدكد كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبرنامج
عملو كميزانيتو ،إجراءات لتعزيز التناسق كالتماسك كالتكامل داخل منظومة األمم اؼبتحدة يف ربقيق البيعد البيئي
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كذلك من خبلؿ صبلة أمور منها:
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(أ)

تشجيع إقامة الشراكات كالوسائل األخرل للتعاكف مع ىيئات األمم اؼبتحدة األخرل اؼبعنية؛

(ب)

العمل بنشاط مع آليات التنسيق اإلقليمية ،حسب االقتضاء؛

(ج)
القبرم؛
(د)

التعزيز الفعاؿ إلدماج البعد البيئي يف أطر اؼبساعدة اإلمبائية لؤلمم اؼبتحدة على اؼبستول
تعزيز بناء اؼبؤسسات كبناء القدرات البشرية على اؼبستول الوطٍت كاإلقليمي كالدكيل؛

ٔ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدُّـ تقريران إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا التالية ،عن
التقدُّـ احملرز يف تنفيذ التوصيات كاالستنتاجات الواردة يف تقرير فريق اإلدارة البيئية عن الفعالية كإطار
االسًتاتيجيات اؼبتعلقة بالبيئة على نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة ،كأف يدعو أعضاء فريق اإلدارة البيئية إىل تقدًن
تقرير إىل ىيئات اإلدارة اليت يتبعوف ؽبا عن التقدُّـ احملرز يف أعماؿ الفريق؛
ٕ  -تدعو األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة كؾبلس الرؤساء التنفيذيُت ؼبنظومة األمم اؼبتحدة اؼبعٍت
بالتنسيق ،حسب االقتضاء ،إىل مواصلة دعمهم لتنفيذ توصيات تقرير الفعالية الصادر عن فريق اإلدارة البيئية
ككذلك إطار االسًتاتيجيات اؼبتعلقة بالبيئة على نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة؛
ٖ  -تشجع اؼبدير التنفيذم لدعم جهود اغبكومات الرامية إىل تعزيز القدرات اؼبؤسسية كالبشرية،
فضبلن عن السياسات كاألطر القانونية ،بناء على طلبها ،من أجل اإلدماج الفعاؿ كتنفيذ البعد البيئي ػببة
التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛
تؤديو اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية يف ربقيق خبة التنمية
ٗ  -تؤكد على الدكر الرئيسي الذم ٌ
اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كلذلك تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يدعم تنفيذ البيعد البيئي للتنمية
اغبضرية اؼبستدامة بالتعاكف الوثيق مع برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كغَته من كيانات األمم
اؼبتحدة ذات الصلة ،كأف يواصل أداء دكر نش يف التحضَت ؼبؤسبر اؼبوئل الثالث كمتابعتو؛
َُ  -تشجع اؼبدير التنفيذم على أف يستمر ،على الصعيد الوطٍت كاإلقليمي كالعاؼبي ،يف تعزيز أكجو
التآزر بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،مع االعًتاؼ باالستقبلؿ اؼبؤسسي للهيئات اإلدارية لتلك
االتفاقات ،هبدؼ زيادة الكفاءة كالفعالية كالشموؿ كتفادم ازدكاجية اعبهود؛
ُُ  -تدعو االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ إىل أف تضع يف االعتبار الغايات كاؼبؤشرات ذات
الصلة من خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ يف سياؽ التزاماهتا على صعيد تقدًن التقارير دبوجب ىذه
االتفاقات؛

ثالثاً
الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين
ُِ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يشرع يف بناء شراكات جديدة فيما بُت أصحاب اؼبصلحة
اؼبتع ٌددين ،حسب االقتضاء ،كيف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،كيف تعزيز الشراكات القائمة ،دبا يف ذلك مع القباع
اػباص كاجملتمع اؼبدين كغَت ذلك من أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت لدعم األنشبة اليت تسهم يف ربقيق البيعد البيئي
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛
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ُّ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل ،يف إطار كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،التشاكر
مع اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كالقباع اؼبايل اػباص ،مع االستفادة من تقرير التقصي الذم أعده برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة بعنواف النظاـ اؼبايل الذم كبتاجو يف صدد القضايا اؼبتعلقة بالتداخل بُت التمويل كالبيئة ،دعمان
إلقباز خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛
اؼبشًتؾ بُت الوكاالت
ُْ  -ترحب بالدكر التنسيقي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف إطار فريق العمل ى
اؼبعٍت بتسخَت العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار ألغراض أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كالذم يبثل جزءان مهمان من آلية
التيسَت التكنولوجي ،مع مبلحظة كجود فرصة لتشجيع التنسيق كالتماسك كالتعاكف من أجل تعزيز التآزر
كالكفاءة ،كخصوصان تعزيز مبادرات بناء القدرات يف ؾباؿ التكنولوجيات كاالبتكارات السليمة بيئيان ككذلك
العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار يف القباعات األخرل من أجل تقليل اآلثار الضارة على البيئة؛

رابعاً
المتابعة والستعراض

يؤدم دكران ىامان يف متابعة
ُٓ  -تشدٌد على أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف حدكد كاليتوٌ ،
كاستعراض التقدُّـ احملرز يف تنفيذ البيعد البيئي للتنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك توفَت معلومات تتصل بالسياسات
عن طريق عمليات التقييم مثل تقارير توقُّعات البيئة العاؼبية ،كمسانبة يف التقرير العاؼبي للتنمية اؼبستدامة كيف
التقرير اؼبرحلي السنوم عن أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كصبيعها ينبغي أف يدعم اؼبتابعة كاالستعراض الشاملُت من
جانب اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة؛

خامساً
أوجو الترابط بين العلم والسياسات
ُٔ  -تشجع اؼبدير التنفيذم على مواصلة عمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،ببريقة تتجنب
االزدكاجية ،بشأف اؼبؤشرات لدعم رصد إقباز البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛
ُٕ  -تدعو اؼبدير التنفيذم إىل مواصلة إذكاء الوعي بشأف السياسات البيئية اليت أثبتت فعاليتها يف
ربقيق التنمية اؼبستدامة ،ببريقة تضمن إدماج أبعادىا الثبلثة؛
يعزز أكجو الًتاب بُت العلم كالسياسات يف صدد البيعد البيئي
ُٖ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف ٌ
ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،من خبلؿ:
استخداـ البيانات ،اؼبصنَّفة حسب االقتضاء ،كاؼبعلومات اؼبأخوذة من ؾبموعة كاسعة من
(أ)
اؼبصادر عرب صبيع اجملاالت ذات الصلة ،كتعزيز التعاكف مع الشركاء خارج ؾبتمع اؼبعنيُت بالبيئة ،كالعمل استنادان
إىل ما ىو قائم من الصكوؾ كالتقييمات كاألفرقة كشبكات اؼبعلومات الوطنية كالدكلية؛
(ب) مواصلة التعاكف مع ىيئات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة كتسهيل أعماؿ األفرقة العلمية
صنع السياسات ،كخاصة تلك األفرقة اليت يؤدم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
اليت تقدـ تقييمات متكاملة لدعم ي
التنوع
دكر األمانة ؽبا ،مثل الفريق الدكيل اؼبعٍت باؼبوارد كاؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ ُّ
البيولوجي كخدمات النيظيم اإليكولوجية؛
(ج) زيادة كضوح كتأثَت ىذه التقييمات بعرضها على اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية
اؼبستدامة كتسهيل نشرىا على ؾبموعة كاسعة من اعبماىَت؛
48

UNEP/EA.2/19

مواصلة توفَت اؼبعلومات اؼبتصلة بالسياسات ،دبا يف ذلك تقييمات توقُّعات البيئة العاؼبية ،من
(د)
أجل تتبُّع التقدُّـ احملرز يف صدد البيعد البيئي ألىداؼ التنمية اؼبستدامة كغاياهتا ،ككذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة
باذباىات االستدامة العاؼبية ،كعرضها على اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة لدعم ازباذ
القرارات اؼبستنَتة بشأف تعزيز التنفيذ؛
(ىػ) تقدًن التقارير كالتقييمات ذات الصلة اليت تيسهم يف صياغة تقرير التنمية اؼبستدامة على الصعيد
العاؼبي ،الذم سيوفر اؼبعلومات الجتماعات اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة برعاية
اعبمعية العامة؛

سادساً
التقييمات واإلنذار ِّ
المبكر
ُٗ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل مراعاة عملية كضع التوقُّعات البيئية العاؼبية كمنتجاهتا
كتقييماهتا اؼبواضيعية ،اليت تشمل تقييمات غبالة البيئة كاذباىاهتا كتوقعاهتا كتغبي األىداؼ البيئية اؼبتفق عليها
عاؼبيان ،ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كخاصة أىداؼ كغايات التنمية اؼبستدامة؛
َِ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل دعم أنشبة اإلنذار اؼببكر لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ؼبقررم السياسات ذكم الصلة كاؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة من خبلؿ توفَت
معلومات عن القضايا اؼبستجدة كاؼبخاطر الناشئة اليت قد تؤثٌر على ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛

سابعاً
الموقع التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ُِ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل تقدًن اؼبوقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم
يغبي بالفعل األىداؼ البيئية اؼبتفق عليها دكليان ،ؼبعلومات موثوقة كؿبدثة لدعم متابعة كاستعراض التقدُّـ احملرز
يف إقباز أىداؼ التنمية اؼبستدامة على صبيع اؼبستويات ،من خبلؿ كضع خبة طويلة األجل لصيانة اؼبوقع
ككفالة جدكل ؿبتوياتو كإمكانية التتبع اعبيٌد للبيانات كاؼبعلومات اؼبتاحة فيو؛

ثامناً
الصلة مع برنامج العمل والميزانية والستراتيجية المتوسطة األجل

ِِ  -تبُت يف برنامج العمل كاؼبيزانية كاالسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
مسانبة الربنامج يف خبة عاـ ََِّ ،اليت يبكن ربقيقها من خبلؿ بناء أكجو التآزر عرب الربامج الفرعية ،من
خبلؿ زبصي موارد كالعمل مع اآلخرين لتحقيق ىذا الغرض؛

تاسعاً
التقرير المرحلي

ِّ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف ييعً ٌد تقريران لكي تنظر فيو صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا
التالية ،يػيبىػلغ فيو عن مسانبة الربنامج يف تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ بغرض إحالة التقرير إىل
اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية اؼبستدامة للنظر فيو.
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 -6/2دعم اتفاق باريس
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تسلم بأف تغَت اؼبناخ ىو كاحد من أكرب التحديات اليت نواجهها يف زمننا اغباضر ،كىو يزعزع قدرات
صبيع البلداف ،كخاصة البلداف النامية القليلة اؼبناعة بصورة خاصة أماـ اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ ،على ربقيق
التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر،
كإذ ترحب باعتماد اتفاؽ باريس يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ،
كإذ ترحب أيضان بتوقيع أكثر من َُٕ بلدان على اتفاؽ باريس يف احتفاؿ أقيم يوـ ِِ نيساف/أبريل
َُِٔ ،يف نيويورؾ ،كبتصديق ُٕ بلدان حىت اآلف على االتفاؽ ،
كإذ ربث صبيع الدكؿ األعضاء على التصديق على اتفاؽ باريس أك قبولو أك اؼبوافقة عليو،
كإذ تقر بأف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ىي اؼبنتدل الدكيل كاغبكومي الدكيل الرئيسي
للتفاكض بشأف االستجابة العاؼبية لتغَت اؼبناخ ،كأف الببيعة العاؼبية لتغَت اؼبناخ تستلزـ التعاكف الدكيل بدكف
ازدكاجية العمل،
كإذ ترحب باعتماد قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ،
كاؼبعنوف ”ربويل عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ“ ،كإذ ترحب أيضان باعتماد خبة عمل أديس أبابا
اليت اعتمدت يف اؼبؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية ،كإذ ربي علمان بإطار ًسندام للحد من ـباطر الكوارث
َُِٓ،ََِّ-
كإذ تثٍت على مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف التصدم للتحدم العاؼبي اؼبتمثل يف تغَت اؼبناخ من
خبلؿ برناؾبو الفرعي لتغَت اؼبناخ؛
كإذ تشَت إىل قرارىا ُ ٖ/بشأف التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي،
كإذ تبلحظ أنبية التعبئة العاؼبية ألصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة من أجل ؿباربة تغَت اؼبناخ كتقر مع
التقدير بنتائج برنامج عمل ليما  -باريس،
ُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يساىم ،ضمن كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كبالتعاكف مع
اؼبنظمات كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ذكم الصلة ،يف تنفيذ اعبهود العاؼبية قبل عاـ ََِِ الرامية للتصدم
لتحدم تغَت اؼبناخ عن طريق:
تعزيز اعبهود يف ؾباالت التثقيف كالتدريب كالتوعية كاؼبشاركة العامة كحصوؿ العامة على
(أ)
اؼبعلومات كالتعاكف؛
(ب)

تعزيز كتسريع كتَتة مشاركة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف الشراكات كالربامج كاؼببادرات؛

(ج) تعزيز التعاكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كىيئات األمم اؼبتحدة ذات الصلة كأصحاب
اؼبصلحة اآلخرين ذكم الصلة بشأف العمل اؼبتعلق بالتكيف كالتخفيف كالتحوؿ إىل مستقبل مستداـ ببريقة
تعزز التآزر كتؤدم إىل تفادم االزدكاجية كربقق أقصى قدر من الكفاءة كالفعالية؛
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(د) التعجيل بدعم البلداف ،خصوصان البلداف النامية ،من أجل بناء قدرات استعداد كطنية لتنفيذ
اتفاؽ باريس ،كبناء قدرات التنفيذ كالقدرات على اغبصوؿ على التمويل كالتكنولوجيا؛
(ق)

تعزيز دعم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للفريق اغبكومي الدكيل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ؛

(ك) تعزيز دعم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للتقييمات العاؼبية ذات الصلة بتغَت اؼبناخ كتقدًن
اؼبسانبات ؽبذه التقييمات؛
ِ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران عن تنفيذ ىذا القرار خبلؿ الدكرة الثالثة
عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة.

 -7/2اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرارىا ُ ٓ/اؼبتعلق باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كإىل اؼبقررات السابقة جمللس إدارة برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف ىذه اؼبسألة،
كإذ تسلم بأف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات أحد اؼبتبلبات الرئيسية للتنمية اؼبستدامة،
كبأف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ سبثل فرصة لكفالة توجيو اىتماـ سياسي أكرب إىل ىذا اجملاؿ
كالتنفيذ الفعاؿ لئلجراءات اؼبتعلقة بو،
كإذ ترحب بالعمل اؼبضبلع بو يف إطار متابعة القرار ُ ٓ/عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كال سيما
مرفقو اؼبتعلق ب ػ ػ ػ ’’ تدعيم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات على اؼبدل البويل‘‘،
كإذ ترحب أيضان ب التعاكف كالتنسيق يف ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،كإذ تقر باغباجة إىل
مواصلة ىذا التعاكف كالتنسيق بغية االستفادة التامة من التجارب كاػبربات ذات الصلة يف ؾباالت االىتماـ
اؼبشًتؾ ،من أجل تشجيع االتساؽ يف السياسات كربقيق أكرب قدر فبكن من االستخداـ الفعاؿ كالكفء
للموارد على صبيع اؼبستويات ،حسب االقتضاء،
كإذ تسلم بأف إدارة النفايات تشكل ربديان خبَتان كأكلية ،فضبلن عن اغباجة إىل ازباذ اؼبزيد من
اإلجراءات اؼبركزة كاؼبنسقة ؼبساعدة البلداف النامية فيما تبذلو من جهود لضماف اإلدارة السليمة بيئيان
للنفايات،
كإذ تشَت إىل ما يضبلع بو اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية من كالية كدكر تنسيقي ،دبا يف ذلك يف
ؾباؿ التكنولوجيا السليمة بيئيان ،بالنسبة لعمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ إدارة النفايات ،على النحو
اؼببُت يف مقررم ؾبلس اإلدارة ُٔ ّْ/كِٕ،ُِ/
كإذ ترحب بالتوقعات العاؼبية إلدارة النفايات كأداة لتقدًن حملة عامة عن التحليبلت كالتوصيات
اؼبتعلقة بسياسات كإجراءات اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات ،كإذ تضع يف اعتبارىا أنو ،كفقان للتوقعات ،ال
يزاؿ ثبلثة ببليُت شخ على األقل يف صبيع أكباء العامل يفتقركف إىل مرافق التخل اؼبنظم من النفايات،
كأف خدمات صبع النفايات الصلبة ال تزاؿ غَت متاحة لبليوين شخ يف أكباء العامل،
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كإذ تربز أنبية اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل منها عرب اغبدكد يف
اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اػببرة كغَتىا من النفايات ،دبا يف ذلك العمل اعبارم لتنفيذ إعبلف كارتاخينا
بشأف منع توليد النفايات اػببرة كالنفايات األخرل كالتقليل منها إىل أدىن حد كاستعادهتا،
كإذ تربز كذلك الدكر الذم تقوـ بو اؼبراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات
العضوية الثابتة يف مساعدة اؼبن اطق على تنفيذ ىاتُت االتفاقيتُت ،كغَت ذلك من العمل ذم الصلة فيما يتعلق
باالتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف ؾبموعة اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف البلداف اليت زبدمها،
كإذ يساكرىا قلق عميق إزاء اآلثار الصحية كالبيئية إل عادة تدكير نفايات بباريات الرصاص اغبمضية،
ال سيما من خبلؿ أنشبة يف القباع غَت الرظبي يف البلداف النامية ،كعدـ توافر اؽبياكل األساسية البلزمة
إلعادة تدكير ىذا النوع من البباريات ،اليت تتزايد أعدادىا بسرعة ،ببريقة سليمة بيئيان يف بعض البلداف
النامية ،كإذ تبلحظ اغباجة إىل مواصلة خفض الكميات اؼبتسربة من ىذه النفايات كانبعاثاهتا كالتعرض ؽبا،
كزيادة تأمُت سبلمة العاملُت كضبايتهم  ،بسبل منها عمل برنامج البيئة من أجل ربسُت نوعية اؽبواء؛
كإذ تسلم دبا يشكلو تسرب الرصاص كالكادميوـ يف البيئة من خبر فادح على صحة اإلنساف
كسبلمة البيئة،
كإذ تشَت إىل البلب اؼبوجو إىل اؼبدير التنفيذم يف الفقرة ْ من اعبزء األكؿ من مقرر ؾبلس اإلدارة
ِٕ ُِ/دبواصلة العمل بشأف التوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية ،السيما يف اجملاالت اليت ثبت أف البيانات
فيها غَت كافية أك غَت مبلئمة لتقييم التقدـ احملرز كبو ربقيق ىدؼ عاـ ََِِ،
كإذ ترحب بنتائج اؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية يف دكرتو الرابعة ،دبا فيها اعتبار اؼبلوثات
الصيدالنية الثابتة بيئيان قضية جديدة يف ؾباؿ السياسات العامة ،كاعتبار مبيدات اآلفات الشديدة اػببورة
شاغبلن جديدان يف سياؽ النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية،
كقد نظرت يف تقرير اؼبدير التنفيذم عن تنفيذ قرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ٓ/اؼبتعلق باؼبواد
الكيميائية كالنفايات(ٗ)،

أولً
تحقيق ىدف عام  2222وما بعده
ُ -ترحب بالقرارات اؼبتخذة يف الدكرة الرابعة للمؤسبر الدكيل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،اليت
تشمل اؼبنحى العاـ كالتوجيهات ،بوصفها عناصر رئيسية لتيسَت ازباذ صبيع األطراؼ اؼبعنية ،على الصعد
العاؼبي كاإلقليمي كالوطٍت ،اإلجراءات اؼبنسقة اليت تدعو إليها اغباجة بصورة عاجلة ،من أجل ربقيق ىدؼ
النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية كىدؼ عاـ ََِِ على النحو احملدد يف الوثيقة اػبتامية
ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘ كبالصيغة اؼبدرجة يف الغاية ُِ-
ْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة،
ِ -تدعو الدكؿ األعضاء اليت مل تدمج بعد أساليب اإل دارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات
على سبيل األكلوية يف عملياهتا للتخبي للتنمية اؼبستدامة كاسًتاتيجياهتا للقضاء على الفقر كسياساهتا
(ٗ) .UNEP/EA.2/6/Add.3
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القباعية ذات الصلة على الصعيد الوطٍت ،إىل القياـ بذلك ،مع مراعاة اؼبرحلة اليت بلغتها يف التنمية كقدراهتا
كمبدأ السيبرة الوطنية على اسًتاتيجيات التنمية اؼبستدامة؛
ّ-

تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقوـ دبا يلي يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة:

التنسيق مع أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت على الصعيد الدكيل كدعم الدكؿ األعضاء حسب
(أ)
االقتضاء يف السياسات كاإلجراءات اليت تضبلع هبا بغرض اإلدارة الس ليمة للمواد الكيميائية كالنفايات من
أجل ربقيق أىداؼ كغايات التنمية اؼبستدامة ذات الصلة؛
(ب) العمل مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل على استقاء البيانات ذات الصلة ،دبا يف ذلك
اؼبؤشرات التكميلية ،لدعم اؼبؤشرات اليت كضعت ربت رعاية اللجنة اإلحصائية يف األمم اؼبتحدة؛
(ج) إصدار موجز لصانعي السياسات ،حبلوؿ هناية عاـ َُِٕ ،بشأف السياسات كاإلجراءات
اليت يبكن ازباذىا ،دبا يناسب االحتياجات كاألكلويات الوطنية ،من أجل بلوغ أىداؼ كغايات التنمية
اؼبستدامة،
ْ -تدعو مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ كاتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة
عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل،
ككذلك مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا عندما يأيت أكانو ،إىل النظر يف فرص تقدًن التقارير على كبو منسق
بشأف كيفية مسانبة كل اتفاقية يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ مع أخذ اإلجراءات اؼبنببقة بعُت االعتبار؛
ٓ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،باعتبار برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة منظمة مشاركة يف الربنامج
اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،اؼببادرة باؼبشاركة كتقدًن الدعم يف عملية ما بُت
الدكرات اؼبتفق عليها خبلؿ اؼبؤسبر الدكيل الرابع اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،هبدؼ إعداد توصيات بشأف
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف فًتة ما بعد عاـ ََِِ ،من أجل صبلة أمور منها تشجيع
اؼبشاركة الفعالة للجهات صاحبة اؼبصلحة اؼبعنية يف قباع الصناعة؛
ٔ -تدعو األعضاء يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية كيف فريق
إدارة البيئة ،الذين مل يتخذكا بعد تدابَت لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،إىل القياـ بذلك،
دبا يشمل اإلجراءات اؼبقررة يف إط ار الواليات اػباصة بكل منهم لبلوغ ىدؼ عاـ ََِِ ،كربقيق خبة
عاـ ََِّ؛
ٕ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يساعد البلداف ،كال سيما البلداف النامية ،على تنفيذ النهج
اؼبتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،مع مراعاة الظركؼ الوطنية ،كمبلحظة أنبية
ىذا النهج يف ربقيق العديد من أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كعلى كجو اػبصوص أنشبة بناء القدرات من
أجل تعميم مراعاة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
ٖ -هتيب بالقباع اػباص أف يقوـ ،كفقان ؽبذا النهج اؼبتكامل ،بدكر ىاـ يف التمويل ،ككذلك
ببناء قدرات اؼبؤسسات الص غَتة كمتوسبة اغبجم من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف
القباعات الصناعية ذات الصلة؛

ٗ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف ينظر يف السبل الكفيلة بتنسيق التحديثات اؼبتعاقبة للتوقعات
العاؼبية إلدارة النفايات كالتوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية من حيث التوقيت كالنهج؛
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َُ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يتعاكف مع اغبكومات كالقباع اػباص ،دبا فيو قباع
الصناعة ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية ،يف مواصلة العمل يف ؾباؿ الرصاص كالكادميوـ؛

ثانياً
النفايات
ُُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل اإلدماج التاـ لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات ،دبا يف
ذلك منع إنتاج النفايات ،يف االسًتاتيجيات كالسياسات الشاملة لربامج برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛
ُِ -تدعو صبيع أصحاب اؼبصلحة اؼبشاركُت يف اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات إىل التعاكف مع
برنامج البيئة من أجل تنفيذ السياسات كاغبوافز كاإلجراءات البلزمة لتعزيز منع إنتاج النفايات كالتقليل من
كميتها كإعادة استخدامها كإعادة تدكيرىا كازباذ تدابَت االستعادة األخرل ،دبا يف ذلك تدابَت استعادة
الباقة؛ كتعزيز اؼبنافع اؼبتجلية معان يف اؼبناخ كالصحة احمليبات؛
ُّ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز كربسُت عمل اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية ،باعتباره مركز
التفوؽ العاؼبي يف عملو يف ؾباؿ إدارة النفايات ،ال سيما العمل اؼب تعلق بإنشاء قاعدة معرفية يبكن عبميع
اعبهات اؼبعنية الوصوؿ إليها ،كبناء القدرات على كضع السياسات كاالسًتاتيجيات كخب العمل اػباصة
بإدارة النفايات على الصعيد الوطٍت كعلى صعيد البلديات ،فضبلن عن إيصاؿ تلك اؼبساعدة عن طريق
الشراكات ،كال سيما الشراكة العاؼبية اؼبتعلقة بإدارة النفايات ،بتعاكف كثيق مع صبيع ككاالت األمم اؼبتحدة
ذات الصلة ،كاؼبراكز اإلقليمية كأمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ؛

ُْ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يصدر صيغة مستكملة للتوقعات العاؼبية إلدارة النفايات

حبلوؿ هناية عاـ َُِٗ ،دبا يف ذلك موجز ـبص لصانعي السياسات ،مع كفالة التكامل مع الصيغة
اؼبستكملة للتوقع ات العاؼبية للمواد الكيميائية على النحو اؼبناسب ،كمع العملية اعبارية للتوقعات اإلقليمية
إلدارة النفايات ،هبدؼ معاعبة صبلة أمور منها ما يلي:
كفالة الًتاب بُت اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،على النحو اؼببلوب يف الفقرة ِٖ من القرار
(أ)
ُ ٓ/عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة؛
(ب)

تقدًن خيارات ل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛

(ج) كضع اسًتاتيجيات لتعزيز منع إنتاج النفايات كالتقليل من كميتها كإعادة استخدامها كإعادة
تدكيرىا كازباذ تدابَت االستعادة األخرل ،دبا يف ذلك تدابَت استعادة الباقة ،دبا ييفضي إىل التقليل عمومان من
الكميات النهائية اليت يتم التخل منها ،دبا يف ذلك يف مدافن القمامة ،ككفالة معاعبة تلك االسًتاتيجيات
للحاجة إىل إدارة النفايات ببريقة سليمة بيئيان ،السيما كفالة فصل اؼبواد الضارة عن مسارات النفايات
بشكل سليم كمعاعبتها معاعبة مناسبة ،كتشجيع اؼبنتجُت على عرض منتجات أكثر استدامة يف األسواؽ
كدعم خب االسًتجاع كإعادة التدكير؛
ُٓ -تدعو اغبكومات كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية ذات الصلة كاؼبراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ
كاتفاقية استكهومل كاؼبنظمات غَت اغبكومية كالقباع الصناعي كاألكساط األكاديبية كاعبهات اؼبعنية األخرل
إىل دعم الشراكة العاؼبية اؼبتعلقة بإدارة النفايات ،كاالضببلع بدكر رائد عند االقتضاء يف الشراكات يف
اجملاالت األساسية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات؛
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بعد تدابَت تنظيمية إىل اعتماد تدابَت من قبيل ما يلي:
ُٔ -تشجع الدكؿ األعضاء اليت مل تعتمد ي
كضع اسًتاتيجيات كطنية بسبل منها تشجيع اؼبسؤكلية اؼبوسعة للمنتجُت عبمع نفايات
(أ)
بباريات الرصاص اغبمضية ،كذلك للتأكد من إعادة تدكير ىذه البباريات ببريقة سليمة بيئيان؛
(ب) اؼبعاعبة اؼببلئمة لئلطبلقات كاالنبعاثات كحوادث التعرض من جراء نفايات إعادة تدكير
بباريات الرصاص اغبمضية ،بسبل منها إعادة التدكير ،مثبلن عن طريق اعتماد معايَت كقواعد مناسبة؛
ُٕ -تدعو الدكؿ األعضاء ،كال سيما الدكؿ األعضاء اليت تنتج قدران ضئيبلن من نفايات بباريات
الرصاص اغبمضية ،إىل التعاكف على صبع تلك البباريات من أجل ذبهيزىا يف مرافق إعادة التدكير اإلقليمية
أك الوطنية كفقان لؤلحكاـ ذات الصلة من اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل منها
عرب اغبدكد ،كاالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة ،مثل اتفاقية باماكو؛
ُٖ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،رىنان بتوافر اؼبوارد ،مساعدة البلداف ،كخباصة البلداف النامية
كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،يف جهودىا الرامية إىل تعزيز كربسُت تنفيذ اإلدارة السليمة بيئيان
للنفايات على الصعد الوطٍت كاإلقليمي كدكف اإلقليمي ،بسبل أنبها ما يلي:
إعداد توقعات إق ليمية إلدارة النفايات بغية تعزيز توافر اؼبعلومات ،دبا يف ذلك اؼبعلومات عن
(أ)
التكنولوجيا السليمة بيئيان يف ؾباؿ اإلدارة اؼبتكاملة للنفايات ،من خبلؿ مركز اؼبعارؼ حسب االقتضاء ،مع
مراعاة التوقعات العاؼبية إلدارة النفايات؛
(ب) تيسَت بناء القدرات كاؼبشاريع التكنولوجية اإلرشادية ،كال سيما يف اؼبناطق اغبضرية ،من أجل
تعزيز النهج الثبلثي إلدارة النفايات (التقليل من الكميات كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير) ،كذلك من
خبلؿ منع إنتاج النفايات كالتقليل منها كإعادة استخدامها كإعادة تدكيرىا كازباذ تدابَت االستعادة األخرل،
دبا يف ذلك تدابَت استعادة الباقة؛
(ج)
للنفايات؛

إتاحة اؼبعلومات بشأف أفضل التقنيات كالتكنولوجيا اؼبتاحة من أجل اإلدارة السليمة بيئيان

(د) تبوير العمل يف ؾباؿ تقييم التكنولوجيا ،باستخداـ أدكات من قبيل منهجية تقييم استدامة
التكنولوجيا ،لتمكُت صانعي القرار من اختيار أنسب التكنولوجيا لتحقيق اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات؛
(ىػ) بناء القدرات كفقان لنهج القباعات اؼبتعددة كأصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين يف البلداف النامية،
كال سيما أقل البلداف مبوان ،من أجل تنفيذ أطر تنظيمية كبرامج إلعادة تدكير نفايات بباريات الرصاص
اغبمضية ،دبا يف ذلك دكر القباع اػباص يف عملية إعادة التدكير؛
ُٗ -تشدد على أنبية كضع كتنفيذ الصكوؾ القائمة من أجل تعزيز اإلدارة السليمة بيئيان
للنفايات ،دبا يف ذلك منع إنتاج النفايات كالتقليل منها إىل أدىن حد فبكن كاستعادهتا ،ؼبعاعبة األسباب
الكامنة للقمامة البحرية،
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ثالثاً
المواد الكيميائية
َِ -تدعو البلداف كاؼبنظمات الدكلية كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت ،دبا يف ذلك القباع
اػباص ،اليت لديها خربات يف ؾباؿ الكيمياء اؼبستدامة إىل أف تقدـ إىل أمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
حبلوؿ َّ حزيراف/يونيو َُِٕ أفضل فبارساهتا ،مع بياف كيفية تعزيز ىذه اؼبمارسات لئلدارة السليمة للمواد
الكيميائية ،بسبل منها تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،فضبلن عن النهج االسًتاتيجي لئلدارة
الدكلية للمواد الكيميائية كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة باؼبواد الكيميائية كالنفايات؛
ُِ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعد تقريران خبلؿ الفصل األكؿ من عاـ َُِٖ وبلل فيو
اؼبعلومات اليت تلقاىا ،من أجل مساعدة النهج اال سًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية على النظر يف
الفرص اليت تتيحها الكيمياء اؼبستدامة ،دبا يف ذلك صلتها بسياسات االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت؛ فضبلن
عن اإلمكانات اليت قد توفرىا الكيمياء اؼبستدامة للمسانبة يف ربقيق خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ؛
ِِ -ترحب بالتصديقات على اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق حىت اآلف كتدعو الدكؿ األخرل
كاؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم إىل أف تتخذ يف أقرب كقت فبكن التدابَت الداخلية البلزمة لتمكينها
من الوفاء بالتزاماهتا عند التصديق ،كأف تقوـ بعد ذلك بالتصديق على االتفاقية أك قبوؽبا أك إقرارىا أك
االنضماـ إليها كي يتسٌت دخوؽبا حيز النفاذ يف أقرب كقت فبكن؛
ِّ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم:
أف يقدـ حبلوؿ هناية عاـ َُِٖ صيغة مستكملة للتوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية ،دبا يف
(أ)
ذلك موجز ؼبقررم السياسات ،تتناكؿ صبلة أمور منها العمل الذم اضبيلع بو ،ال سيما خبصوص عدـ كفاية
البيانات أك عدـ مبلءمتها لتقييم التقدـ احملرز كبو ربقيق ىدؼ عاـ ََِِ ،كما تتناكؿ تبوير بدائل غَت
كيميائية ،كالركاب بُت اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،بالتنسيق مع التوقعات العاؼبية إلدارة النفايات ،كتتضمن
مسانبات علمية كخيارات من أجل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ذات الصلة
حىت عاـ ََِِ كبعده؛
(ب) أف يلتمس تعليقات من البلداف كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين بشأف اػببة اؼبقًتحة لتحديث
التوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية على النحو اؼببُت يف الوثيقة  ،UNEP/EA.2/INF/20كأف يبلب من اللجنة
التوجيهية للتوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية ا لنظر يف ىذه التعليقات كيف التعديبلت اليت يبكن إدخاؽبا على
اػببة اؼبقًتحة ،حسب االقتضاء ،خبلؿ اجتماعها األكؿ؛
(ج) أف يكفل تناكؿ الصيغة اؼبستكملة ل لتوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية للمسائل اليت مت
ربديدىا بوصفها قضايا سياساتية جديدة خبلؿ اؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بإدارة اؼبواد الكيميائية ،فضبلن عن
اؼبسائل األخرل اليت تشَت األدلة اعبديدة بشأهنا إىل كجود خبر على صحة اإلنساف كالبيئة؛
(د) أف يعمل ،كاضعان يف االعتبار أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ىو عضو يف النهج االسًتاتيجي
لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،بالتعاكف مع اؼبدير العاـ ؼبنظمة الصحة العاؼبية من أجل تعزيز عمل ىذه
اؼبنظمة على صعيد مسألة اؼبلوثات الصيدالنية الثابتة بيئيان اعبديدة ،كال سيما من خبلؿ تعزيز القاعدة
العلمية؛
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ِْ -تدعو اغبكومات كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كقباع الصناعة
كاألكساط األكاديبية كاعبهات اؼبعنية األخرل إىل تقدًن أشكاؿ اؼبساعدة اؼببلئمة ،يف حدكد قدراهتا ،من
أجل تنفيذ ىذا القرار؛
ِٓ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا اؼبقبلة تقريران عن
التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.

 -8/2الستهالك واإلنتاج المستدامان
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تيشَت إىل قرار اعبمعية العامة ٔٔ ِٖٖ/اؼبؤرخ يف ِٕ سبوز/يوليو َُِِ اؼبتعلق بالوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر
األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘ ،كال سيما منها الفقرات ذات الصلة
باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ،كإذ تدرؾ أف التغيَتات األساسية يف مب االستهبلؾ كاإلنتاج لدل اجملتمعات
ضركرية لتحقيق التنمية اؼبستدامة على الصعيد العاؼبي،
كإذ تشَت أيضان إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/الصادر يف أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،اؼبعنوف ’’ربويل عاؼبنا:
خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،كإذ تقر باؽبدؼ ُِ اؼبتعلق ب ػ ػ ’’ضماف أمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ
اؼبستدامة‘‘ ،كنظران ألف اؽبدؼ من االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت قد أيدرج يف األىداؼ كالغايات األخرل،
كإذ تشَت كذلك إىل أنبية االنتقاؿ إىل استهبلؾ كإنتاج مستدامُت ،كمع مبلحظة أف صبيع البلداف يتعُت
عليها أف تتخذ إجراءات ،مع قياـ البلداف اؼبتقدمة بدكر رائد ،كمع مراعاة مستول التنمية يف البلداف النامية
كقدراهتا ،كمع التسليم ،حسب االقتضاء ،بأف النهج اؼبختلفة ،دبا يف ذلك النُّػ يهج القائمة على النظم مثل اإلدارة
اؼبستدامة للمواد ،كمفهوـ ؾبتمع دكرة اؼبواد ،كهنج االقتصاد الدائرم ،على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليمي حسب
االقتضاء ،تسهم يف ربقيق االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت،
كإذ تشَت إىل قرارىا ُ ُ/اؼبتعلق بنتائج دكرهتا األكىل ،كالسيما منها الفقرة (ج) من الفقرة اػبامسة من
اؼبنبوؽ اليت تؤكد ؾبددان التزاـ الوزراء بتسريع كدعم اعبهود لتشجيع أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ،دبا يف
ذلك عن طريق ربقيق الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد كأمباط العيش اؼبستدامة ،كتسريع اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ
إطار السنوات العشر للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة الذم اعتمد يف مؤسبر األمم اؼبتحدة
للتنمية اؼبستدامة ،بدعم من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،باعتباره أداة للعمل من أجل االستهبلؾ كاإلنتاج
اؼبستدامُت ،دبا يف ذلك جزؤه اػباص بوسائل التنفيذ،
كإذ تبلحظ أف اعبهود اؼببذكلة باذباه السعي للوصوؿ إىل عامل خايل من األراضي اؼبتدىورة فضبلن عن
االستدامة اغبضرية مهمة لدعم الوظائف الصحية للنظاـ اإليكولوجي كخدماتو كتعزيز األمن الغذائي،
كإذ تيربز االلتزاـ اؼبنصوص عليو يف الفقرة ِٖ يف قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/بإدخاؿ تغيَتات جذرية يف
البريقة اليت تنتج هبا ؾبتمعاتنا السلع كاػبدمات كتستهلكها ،دبا يف ذلك دعوة أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت
لئلسهاـ يف تغيَت أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج غَت اؼبستدامة ،دبا يف ذلك عن طريق حشد اؼبساعدات اؼبالية
كالتقنية من صبيع اؼبصادر لتعزيز القدرات العلمية كالتكنولوجية كاالبتكارية للبلداف النامية من أجل االنتقاؿ
صوب أمباط أكثر استدامةن لبلستهبلؾ كاإلنتاج،
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كإذ تؤكد من جديد إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،كإذ تدعم
أىدافو كغاياتو ،كإذ تيقر بدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة باعتباره أمانة إطار العمل العشرم للربامج كشريكان
منفذان يف صبيع براؾبو،
كإذ تسلم بأف إطار العمل العشرم للربامج ىو إطار عاؼبي للعمل من أجل دعم اؼببادرات اإلقليمية
كالوطنية الرامية إىل االنتقاؿ كبو استهبلؾ كإنتاج مستدامُت يف البلداف اؼبتقدمة النمو كالبلداف النامية معان من
أجل تعزيز التنمية االجتماعية كاالقتصادية ضمن القدرات االستيعابية للنظم اإليكولوجية من خبلؿ السعي
لفصل النمو االقتصادم عن التدىور البيئي ،كربسُت الكفاءة كاالستدامة يف استخداـ اؼبوارد كعمليات اإلنتاج
مع التقليل من استنزاؼ اؼبوارد كالتلوث كالنفايات،
كإذ تشدد على ضركرة مواصلة تعزيز الربامج كالشراكات كاألطر ،مثل إطار العمل العشرم للربامج
اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،ذات الصلة باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت من أجل تكرار كتعزيز
السياسات كأفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ،مع مراعاة اؼبلكية الوطنية لبلسًتاتيجيات
اإلمبائية يف صبيع البلداف،
كإذ ترحب باعبهود اؼببذكلة على ـبتلف الصعد من أجل تعزيز االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت من خبلؿ
األطر اإلقليمية كاؼبنتديات كاؼببادرات األخرل،
كإذ تربز تعزيز أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،مع مراعاة القدرات الوطنية كاألكلويات لكفالة توفَت
كاستخداـ اؼبوارد الببيعية كاؼبواد بصورة مستدامة طواؿ سلسلة القيمة مع اغبفاظ أيضان على النظم اإليكولوجية
كخدماهتا/كظائفها كإعادة تأىيلها كاؼبسانبة يف التخفيف من آثار تغَت اؼبناخ كالتكيف معو ،كإذ تبلحظ أنبية
األدكات البلزمة لتيسَت كزيادة التخفيف من آثار االستثمارات كالتكيف معها ،كإذ تبلحظ أنبية األدكات الرامية
لتيسَت االستثمارات كزيادهتا،
كإذ تسلم باغباجة إىل ازباذ اؼبزيد من اإلجراءات ؼبواجهة التحديات اليت تشكلها إدارة اؼبغذيات كتأثَتىا
على البيئة،
كإذ تسلم بأنبية تبور العلم كاؼبعارؼ من حيث االستخداـ اؼبستداـ للموارد الببيعية يف سياؽ التنفيذ
اؼبتسق ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كال سيما أعماؿ فريق اؼبوارد الدكيل،
ُ  -تشجع الدكؿ األعضاء على أف تتخذ اػببوات البلزمة لتحقيق اؽبدؼ ُِ من أىداؼ التنمية
اؼبستدامة كالغايات ذات الصلة يف أىداؼ التنمية اؼبستدامة األخرل ،مع مراعاة القدرات كاألكلويات الوطنية
كمع التسليم بأىداؼ االنتقاؿ إىل أمباط استهبلؾ كإنتاج مستدامة ،مع ربسُت كفاءة استخداـ اؼبوارد العاؼبية
كالسعي إىل فصل النمو االقتصادم عن التدىور البيئي ،كفقان إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط
االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،مع تويل البلداف اؼبتقدمة النمو دكران قياديان،
ِ  -تيشجع صبيع الدكؿ األعضاء ككذلك أصحاب اؼبصلحة اآلخرين ذكم الصلة ،إىل االنتقاؿ كبو
أمباط استهبلؾ كإنتاج مستدامة ،مع مراعاة األكلويات اإلمبائية كالسياسات كاالسًتاتيجيات الوطنية ،كالتعاكف
على ما يلي:
تعزيز يهنج دكرة اغبياة ،دبا يف ذلك كفاءة استخداـ اؼبوارد كاستخداـ اؼبوارد كإدارهتا ببريقة
(أ)
مستدامة ،إضافةن إىل يهنج قائمة على العلم كيهنج تقليدية قائمة على اؼبعرفة ،كتصميمات غَت مولدة للنفايات
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كمفهوـ اإلعادات الثبلث (اػبفض كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير) ،كيهنج أخرل ذات صلة ،حسب
االقتضاء؛
(ب) تيسَت اإلجراءات ،دبا يف ذلك عن طريق تبادؿ اػبربات كبناء القدرات فيما يتعلق بنهج الدكرة،
فيما ىب اؼبواد كالسلع كاػبدمات من أجل استخداـ اؼبوارد بصورة أكثر كفاء نة؛
(ج)
(د)
قرارات مستنَتة؛

تشجيع إدماج االستدامة يف كل مرحلة من مراحل دكرة السلع كاػبدمات؛
ربسُت توفر اؼبعلومات اليت سبكن اؼبستهلكُت كاؼبستثمرين كالشركات كاغبكومات من ازباذ

(ق) دعوة الشركات إىل اعتماد فبارسات مستدامة كمواصلة تعزيز اإلببلغ عن اؼبعلومات اؼبتعلقة
باالستدامة دبا يتسق مع اؼبعايَت الدكلية اآلخذة يف التبور؛
(ك)

تعزيز الظركؼ اؼبواتية إلنشاء أسواؽ سليمة كعادلة للمواد الثانوية؛

(ز) تصميم كتنفيذ سياسات كخب عمل كطنية تتعلق باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت أك
اسًتاتيجيات أكسع نباقان يف ؾباؿ االستدامة يشكل االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستداماف جزءان منها ،كفقان لؤلكلويات
كالظركؼ الوطنية؛
(ح) إدماج االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف التعليم كالتدريب لتعزيز االنتقاؿ إىل أمباط استهبلؾ
كإنتاج مستدامة يف صبيع البلداف؛
ّ  -تشجع أيضان صبيع البلداف كأصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة على ازباذ إجراءات طموحة لتنفيذ
إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلق بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامة ،فضبلن عن ربقيق أىداؼ كغايات
خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ذات الصلة باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ،دبا يف ذلك من خبلؿ
استخداـ إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلق بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامة بوصفو أداة لتنفيذ خبة عاـ
ََِّ؛
ْ  -تشجع أيضان صبيع البلداف على تعزيز فبارسات الشراء العامة اؼبستدامة ،كفقان للسياسات
كاألكلويات الوطنية؛
ٓ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم التأكد من مواصلة كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لعملو على
صعيد تيسَت اعبهود اؼبنسقة يف صبيع اؼبناطق لضماف االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت كتنفيذ األىداؼ كالغايات
ذات الصلة باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،دبا يف ذلك من خبلؿ
مواصلة اعبهود الرامية إىل توفَت الدعم كالتحليبلت كالبيانات؛
ٔ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة كتعزيز جهود برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الرامية إىل
تيسَت تنفيذ صبيع برامج اإلطار العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامة ،مع مراعاة
االسًتاتيجيات كالقدرات كاألكلويات الوطنية ،دبا يف ذلك من خبلؿ ما يلي:
تعزيز الشراكات بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين داخل الربامج اؼبواضيعية كفيما بينها ،دبا يف
(أ)
ذلك من خبلؿ الركاب االسًتاتيجية مع اؼببادرات العاؼبية األخرل اليت تربز أفضل اؼبمارسات ،كالقضايا
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التجارية ،كاالبتكار ،كالنماذج اعبديدة لؤلعماؿ التجارية من أجل الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد كاالستهبلؾ
كاإلنتاج اؼبستدامُت ،كتيسر تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامة؛
(ب) توسيع نباؽ مصادر التمويل من أجل تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج
كاالستهبلؾ اؼبستدامة؛
(ج) إنشاء كتنفيذ تدابَت من أجل إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ
اؼبستدامة ،دبا يدعم أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛
(د) رصد كتقييم التقدـ احملرز باذباه تنفيذ إطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج
كاالستهبلؾ اؼبستدامة من خبلؿ إطار اؼبؤشرات؛
(ىػ) دعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلداف النامية من أجل القياس كاؼبتابعة كاالستعراض اؼببلئم
إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامة ،دبا يف ذلك من خبلؿ اؼبؤشرات
اؼبتفق عليها لغايات التنمية اؼبستدامة ذات الصلة باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت؛
ٕ  -تشجع الدكؿ األعضاء كأصحاب اؼبصلحة ،اؼبشًتكُت من حيث مصاحل القباعُت العاـ
كاػباص ،على التعاكف لبدء شراكات كربالفات من أجل إهباد طرؽ مبتكرة للوصوؿ إىل ؾبتمعات تتميز
بالكفاءة يف استخداـ اؼبوارد؛
ٖ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم على كجو اػبصوص إقامة كتعزيز شراكات بُت أصحاب اؼبصلحة
اؼبتعددين ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،من أجل تيسَت تقاسم أفضل فبارسات االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت
كتنفيذىا يف كل القباعات ذات الصلة؛
ٗ  -تدعو الدكؿ األعضاء إىل مواصلة كضع كتنفيذ سياسات للتنمية اغبضرية اؼبستدامة اليت تركج
لكفاءة استخداـ اؼبوارد كاؼبركنة كتعمل على مواءمة السياسات العامة القباعية مثل النقل ،كالباقة ،كالنفايات،
كإدارة اؼبياه العادمة ،كاؼبباين كاإلنشاءات اؼبستدامة ،دبا يف ذلك االستفادة من الفرص اليت تتيحها عملية الرقمنة،
كتبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يستكشف فرص تعزيز التعاكف على صعيد تشجيع التنمية اغبضرية اؼبستدامة
على مستول اؼبدف ،داخل منظومة األمم اؼبتحدة كمع أصحاب اؼبصلحة اآلخرين؛
َُ -تبلحظ أف يهنج كسياسات االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة على صبيع اؼبستويات ،مثل
اؼبمارسات اعبيدة ،كالشراكات بُت القباعُت العاـ كاػباص كاغبوافز االقتصادية ،يبكن أف تكوف أدكات مفيدة
لتحسُت االستدامة يف اجملاالت اؼبختلفة ،دبا يف ذلك التخبي اغبضرم ،كحفظ اؼبوارد الببيعية ،كإدارة اؼبوارد،
كإدارة استغبلؿ األراضي كإدارة اؼبغذيات ،كيبكن تعزيزىا من خبلؿ األطر كاؼبنتديات اإلقليمية كاؼببادرات
األخرل؛
ُُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم تيسَت تبادؿ اؼبعلومات كأفضل اؼبمارسات داخل كفيما بُت الربامج
كاألنشبة اليت يضبلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتعزيز التعاكف بُت أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين لتعزيز
اؼبمارسات اعبيدة كتوليد منافع متعددة من االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف اجملاالت اؼبختلفة؛
ُِ -تشجع اؼبدير التنفيذم على مواصلة تقدًن الدعم العلمي كاػبرباء من خبلؿ اإلطار العشرم
للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،بالتعاكف مع اؼبنظمات كالربامج كاؼبنتديات ذات الصلة ،من
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أجل تعزيز فهم أمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة يف اؼبناطق اؼبختلفة كفعالية السياسات كالربامج
كاالسًتاتيجيات يف تشجيع االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت؛
ُّ -تدعو الفريق الدكيل اؼبعٍت باؼبوارد كاألفرقة العلمية كأفرقة اػبرباء األخرل ذات الصلة إىل إتاحة
التقارير ذات الصلة هبذا القرار ،دبا يف ذلك عن حالة كاذباىات كتوقعات االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت،
الجتماع مقبل عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،كلكن يف موعد ال يتجاكز عاـ َُِٗ؛
ُْ -تشجع الدكؿ األعضاء كاعبهات األخرل القادرة ،على حشد التربعات من مصادر متعددة من
أجل دعم الصندكؽ االستئماين إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،من
أجل كضع برامج لبلستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية.

 -9/2منع األغذية المهدورة وخفض كمياتها وإعادة استخدامها
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ يساكرىا القلق ألف كبو ثلث األغذية اؼبنتجة عاؼبيان لبلستهبلؾ البشرم يكوف مصَتىا الفقداف أك
اؽبدر ،ككذلك اغباؿ بالنسبة للكميات اؽبائلة من اؼبوارد الشحيحة مثل األراضي كالباقة كاؼبياه اليت تستخدـ
إلنتاج األغذية اليت يكوف مصَتىا الفقداف أك اؽبدر الحقان،
كإذ تدرؾ أيضان اآلثار البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية السلبية من كميات األغذية اؼبفقودة أك اؼبهدرة،
كيشمل ذلك فقداف كميات ىائلة من اؼبوارد الشحيحة  -مثل األراضي ،كالباقة ،كاؼبياه  -اليت تستخدـ إلنتاج
كنقل األغذية اليت يكوف مصَتىا بعد ذلك الفقداف أك اؽبدر ،كأف األغذية اؼبهدكرة تدخل يف نظم إدارة
النفايات اليت تتحمل يف الغالب أعباء فوؽ طاقتها،
كإذ تسلم كذلك باألكلوية األساسية للمجتمع الدكيل اؼبتمثلة يف ربقيق األمن الغذائي كاؼبغذيات كالقضاء
على اعبوع الذم ينجم عن صبلة أمور منها اآلثار البيئية الضارة لتغَت اؼبناخ كالتصحر،
كإذ تسلم كذلك بأف اؽبدر الغذائي كفقداف األغذية يف البلداف النامية وبدث أساسان ،كلكن ليس حصران،
يف اؼبراحل اؼببكرة من سلسلة القيمة الغذائية،
كإذ تسلم بتسلسل إدارة النفايات ،الذم يعاجل اؼبكونات العضوية كغَت العضوية للنفايات الصلبة كيعبي
األكلوية بالًتتيب ؼبنع إنتاج النفايات ،كالتقليل منها إىل أدىن حد فبكن ،كإعادة استخدامها ،كإعادة تدكيرىا
كأمباط االستعادة األخرل ،دبا يف ذلك استعادة الباقة ،كالتخل النهائي،
كإذ تسلم كذلك بأف اإلدارة الفعالة لؤلغذية اؼبهدكرة من شأنو أف يضع أكلوية للتخفيض من اؼبصدر
هبدؼ تقليل الكميات من خبلؿ اؼبنع كالتقليل إىل أدىن حد فبكن من الغذاء اؼبفقود أك اؼبهدر ،كإعادة
استخداـ األغذية اؼبأمونة كاؼبغذية الصاغبة لبلستهبلؾ البشرم ،اليت قد تذىب سدل خببلؼ ذلك ،كاستعادة
ـبلفات األغذية اؼبفقودة أك اؼبهدرة الستخدامها علفان للحيواف ،إذا كاف ذلك مأمونان ،كربويل الغذاء الفاقد
كاؼبهدر من التخل منو يف مدافن النفايات إىل االستخداـ اؼبفيد يف الصناعة ،دبا يف ذلك استعادة الباقة،
كإذ تسلم كذلك بالدكر الذم قد تقوـ بو اؼببادرات القائمة على السوؽ يف التقليل من الغذاء اؼبفقود
كاؼبهدر ،مع أخذ الظركؼ الوطنية اؼبختلفة يف االعتبار،
كإذ تبلحظ األدكار احملددة للمؤسسات اغبكومية اؼبعنية كالفرص اػباصة هبا ،دبا يف ذلك كزارات البيئة
كاؼبؤسسات الوطنية اليت تتوىل مسؤكليات بيئية ،كاؼبنظمات الدكلية ،كالوزارات الزراعية كالوزارات األخرل ذات
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الصلة كاعبهات الشريكة ؽبا اليت تقع على عاتقها مسئولية األمن الغذائي ،يف حل اؼبشاكل اؼبتعلقة بالفاقد
كاؼبهدر من الغذاء ،مع توجهها بشكل خاص كبو معاعبة اؼبشاكل االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كمشاكل
الصحة العامة ،مع تشجيع اغبلوؿ كالفرص اؼبوجهة كبو التنمية اؼبستدامة،
كإذ تسلم مع التقدير بالعمل الذم يقوـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل إذكاء الوعي هبذه
اؼبسألة اؽبامة من خبلؿ اؼببادرة اؼبشًتكة ”فكر ،يكل ،كفر“ اليت ينفذىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمنظمة
األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة ،ككذلك بتدشُت برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة مؤخران ضمن إطار العمل
العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،الذم كضع بواسبة شراكة اسًتاتيجية بُت برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة،
كإذ ترحب خببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،اليت تشمل ،يف صبلة أمور ،غاية ىدؼ التنمية اؼبستدامة
ُِ ّ-كىي زبفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاؼبية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة كاؼبستهلكُت
حبلوؿ عاـ ََِّ ،كاغبد من فقداف األغذية يف مراحل اإلنتاج كسبلسل اإلمداد ،دبا يف ذلك خسائر ما بعد
اغبصاد ،كإذ تسلم باألثر اإلهبايب الذم يبكن أف يًتتب على الغاية ُِ ّ-يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة
األخرل ،كال سيما اؽبدؼ ِ،
ُ-

تدعو اغبكومات إىل القياـ دبا يلي ،مع مراعاة الظركؼ الوطنية اؼبختلفة:

أف تنفذ برامج دبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ،اؼببادرات القائمة على السوؽ اليت تقلل كميات
(أ)
األغذية اليت تيفقد كهتدر ،كأف تشجع يف صبيع مراحل سلسلة القيمة الغذائية إعادة استخداـ األغذية الصاغبة
لؤلكل اليت قد هتدر خببلؼ ذلك ،من أجل زيادة كمية األغذية الصحية كاؼبغذية اؼبتاحة لبلستهبلؾ البشرم،
كال سيما بالنسبة للفئات السكانية اليت تعاين من أشد ظركؼ انعداـ األمن الغذائي كالتغذكم ،كتقليل كمية
الغذاء الصاحل لبلستخداـ اليت يتم التخل منها كنفايات؛
(ب) العمل بالتعاكف مع اؼبنظمات كاؼبؤسسات الدكلية كالقباع كاؼبنظمات غَت اغبكومية كغَت ذلك
من أصحاب اؼبصلحة اؼبهتمُت من أجل كضع برامج هتدؼ إىل منع كتقليل فقداف األغذية كىدرىا على امتداد
سلسلة القيمة لؤلغذية كتعزيز اإلدارة السليمة بيئيان للفاقد كاؼبهدر من األغذية ،دبا يف ذلك األجزاء غَت الصاغبة
لؤلكل يف األطعمة ،الستخدامها يف العلف اغبيواين مثبلن ،عندما يكوف ذلك مأمونان ،كرىنان باللوائح الصحية
اؼبعموؿ هبا كالتببيقات السائدة يف اجملاالت الصناعية كإنتاج األظبدة العضوية كالباقة ،مع مراعاة تسلسل إدارة
النفايات؛
(ج) اؼبشاركة يف اعبهود الدكلية القائمة فيما يتعلق بتحسُت اؼبنهجيات من أجل إجراء قياسات
أفضل للمهدر من الغذاء كتوليد النفايات كاؼبنافع االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لتببيق نظم غذاء تتسم
بالكفاءة كاالستدامة؛
(د) االلبراط يف التعاكف الدكيل هبدؼ خفض/القضاء على فقداف األغذية الناجم عن التلوث يف مرحلة
اإلنتاج ،كذلك عن طريق تقاسم اؼبعارؼ التقنية كاؼبمارسات اعبيدة اليت ثبتت فعاليتها يف ىذا الصدد كتسهم يف
االستخداـ اؼبستداـ للموارد الببيعية؛
ِ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،أف يعمل ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة كبالتعاكف مع منظمة األغذية
كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كغَتىا من اؼبنظمات الدكلية اؼبختصة ،من أجل القياـ دبا يلي:
دعم كضع مبادرات أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين اليت تركز على خفض إىدار الغذاء كمنعو
(أ)
على طوؿ سلسلة القيمة الغذائية ،دبا يف ذلك التلوث يف مرحلة اإلنتاج ،كإعادة استخداـ الغذاء ،كربويل الفاقد
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من الغذاء كاؼبهدر منو إىل استخدامات مثمرة أخرل بدالن من التخل منو يف مدافن القمامة ،كاالستخداـ
الكامل لربامج الشراكة القائمة ذات الصلة هبدر الغذاء ،كالتعاكف مع اؼبنظمات كاؼبؤسسات الدكلية األخرل -
على سبيل اؼبثاؿ ،من خبلؿ مبادرة ”فكر .يكل .كفر“– ككذلك التعاكف مع القباع اػباص كاؼبنظمات غَت
اغبكومية كغَتىا من اعبهات صاحبة اؼبصلحة اؼبعنية مثل تلك اؼبشا ًركة يف برنامج نظم األغذية اؼبستدامة الذم
انبلق مؤخران كالتابع إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة؛
(ب) تعزيز التعاكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كغَته من ككاالت األمم اؼبتحدة اؼبعنية ،كذلك
هبدؼ تقدًن الدعم للمجتمعات احمللية اليت ؽبا فبارسات تركز على خفض الفاقد كاؼبهدر من األغذية؛
(ج) مواصلة اؼبشاركة يف اؼببادرات الدكلية اعبارية ،من أجل ربسُت قياسات الفاقد كاؼبهدر من
الغذاء ،دبا يف ذلك اؼببادرات اليت هتدؼ إىل ربديد حجم اؼبنافع االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية؛
تعزيز اعبهود ،مثل تلك اليت يبذؽبا اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية ،من أجل نشر اؼبعلومات
(د)
عن إدارة النفايات يف منتديات من قبيل برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة التابع إلطار العمل العشرم للربامج
اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،دبا يف ذلك اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتكنولوجيات اؼبتاحة اليت سبنع
فقداف الغذاء كسبكن من إعادة استخداـ اؼبهدر من األغذية كموارد اقتصادية منتجة ،كحبث فرص التعاكف مع
منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية لتوسيع نباؽ استخداـ منتجات الفاقد كاؼبهدر من األغذية كمواد
كسيبة لتوليد الغاز اغبيوم كإنتاج السماد العضوم؛
(ىػ) مواصلة إذكاء الوعي باألبعاد البيئية ؼبشكلة اؽبدر الغذائي كاغبلوؿ اؼبمكنة ؽبا كاؼبمارسات
اعبيدة من أجل منع ىدر الغذاء كخفضو كتشجيع إعادة استخداـ الغذاء ،كاإلدارة السليمة بيئيان للمهدر من
الغذاء فضبلن عن ربديد مراكز اػبربات على الصعد اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،دبا يف ذلك من خبلؿ إشراؾ
اؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لدعم ىذه األىداؼ؛
(ك) تقدًن تقارير إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا التالية عن التقدـ احملرز يف تنفيذ األحكاـ
ذات الصلة من ىذا القرار.

 -12/2المحيطات والبحار
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تسلم بأف البيئة البحرية ،دبا فيها احمليبات كالبحار كاؼبناطق الساحلية اؼبتاطبة ،تشكل كبلن متكامبلن،
كىي مكوف أساسي لنظاـ دعم اغبياة العاؼبي كثركة توفر فرصان ىامة لتحقيق التنمية اؼبستدامة،
كإذ يساكرىا شديد القلق إزاء األخبار اليت هتدد صحة ؿبيباتنا كمناطقنا الساحلية كأراضينا الرطبة
كجزرنا ،على النحو الوارد يف صبلة كثائق منها التقييم البحرم العاؼبي اؼبتكامل األكؿ (التقييم العاؼبي األكؿ
للمحيبات) التابع للعملية اؼبنتظمة لئلببلغ عن حالة البيئة البحرية كتقييمها على الصعيد العاؼبي ،دبا يف ذلك
اعبوانب االجتماعية  -االقتصادية ،اليت اعًتفت هبا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف قرارىا َٕ ،ِّٓ/كالتقرير
عن الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل(َُ)،كتقرير التقييم اػبامس للهيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت
بتغَت اؼبناخ(ُُ) ،كإزاء احتماؿ تفاقم ىذه األخبار يف اؼبستقبل اؼبنظور،
(َُ) أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،الدراسة االستشرافية الرابعة للتنوع البيولوجي يف العامل :تقييم منتصف اؼبدة للتقدـ احملرز
صوب تنفيذ اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ،ََِِ-مونًتياؿ.َُِْ ،
(ُُ) تغَت اؼبناخ َُِْ :اآلثار كالتكيف كالقابلية للتأثر .مسانبة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اػبامس الصادر عن اؽبيئة
اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ ،نيويورؾ ،مببعة جامعة كامربدج.
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كإذ تشَت إىل أف قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ يدعو إىل حفظ احمليبات
كمواردىا كاستخدامها اؼبستداـ من خبلؿ تنفيذ القانوف الدكيل كفق ما ىو كارد يف اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف
البحار اليت توفر اإلطار القانوين غبفظ احمليبات كمواردىا كاستخدامها اؼبستداـ ،كفق ما تشَت إليو الفقرة ُٖٓ
من كثيقة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘،
كإذ تشَت أيضان إىل اعتماد اعبمعية العامة ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كإذ ترحب بإدراج اؽبدؼ
ُْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف تلك اػببة ،كما يتضمنو من االلتزاـ حبفظ احمليبات كاستخدامها اؼبستداـ،
مع االعًتاؼ يف نفس الوقت بالصلة القائمة بُت صحة احمليبات كإنتاجيتها كسائر أىداؼ التنمية اؼبستدامة،
كإذ تشَت كذلك إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ِِٔ/اؼبؤرخ ِِ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٓ كاؼبعنوف
’’مؤسبر األمم اؼبتحدة لدعم تنفيذ اؽبدؼ ُْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة :حفظ احمليبات كالبحار كاؼبوارد
البحرية كاستخدامها على كبو مستداـ لتحقيق التنمية اؼبستدامة‘‘ ،كترحب على كجو اػبصوص بالقرار الوارد فيو
بعقد اؼبؤسبر الرفيع اؼبستول يف فيجي يف حزيراف/يونيو َُِٕ،
كإذ تقر دبسانبة اتفاقيات البحار اإلقليمية كخب العمل اإلقليمية كاؼبنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد
األظباؾ ،كفقان للقانوف الدكيل ،يف ربقيق اؽبدؼ ُْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة كاألىداؼ األخرل ذات
الصلة بو على الصعيد اإلقليمي ،فضبلن عن اؼبتابعة كاالستعراض اإلقليميُت ،دبا يف ذلك من خبلؿ آليات الرصد
كاإلببلغ اليت يتعُت كضعها من أجل تنفيذ خبة عاـ ََِّ،
كإذ تسلم أيضان باؼبسانبة اؽبامة اليت يقدمها العديد من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف ربقيق
أىداؼ التنمية اؼبستدامة كاؼبسانبة يف عمليات اؼبتابعة كاالستعراض،
كإذ تشَت إىل أف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو
إليو‘‘ أكدت من جديد االلتزاـ الوارد يف ىدؼ آيتشي رقم ُُ للتنوع البيولوجي اؼبتعلقة بتدابَت اغبفظ اؼبتخذة
حسب اؼبناطق ،دبا يف ذلك اؼبناطق البحرية احملمية ،اتساقان مع القانوف الوطٍت كالدكيل كاستنادان إىل أفضل
اؼبعلومات العلمية اؼبتاحة ،باعتبار ذلك أداة غبفظ التنوع البيولوجي كاستخداـ مكوناتو ببريقة مستدامة(ُِ)،
كإىل أف الغاية ُْ ٓ-من أىداؼ التنمية اؼبستدامة تستدعي حفظ ما ال يقل عن َُ يف اؼبائة من اؼبناطق
الساحلية كالبحرية حبلوؿ عاـ ََِِ،
كإذ تشَت أيضان إىل اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة
بالتنوع البيولوجي اؼبنبثقة عنها ،كإذ تبلحظ مع القلق التقييم الوارد يف التقرير عن الدراسة االستشرافية الرابعة
للتنوع البيولوجي يف العامل الذم يفيد بأنو على الرغم فبا ربقق من تقدـ ملحوظ كبو ربقيق بعض اؼبكونات من
اعبزء األكرب من أىداؼ آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي إال أف كتَتة التقدـ لن تكفي يف معظم اغباالت
لتحقيق الغايات حبلوؿ عاـ ََِِ ما مل تيتخذ إجراءات إضافية،
كإذ تشَت كذلك إىل مقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ٔ/اؼبتعلق باحمليبات ،الذم وبث فيو البلداف على ازباذ
اػببوات الضركرية لتنفيذ االلتزامات القائمة ذات الصلة ،ككذلك االلتزامات اؼبقبوعة خبلؿ مؤسبر األمم اؼبتحدة
للتنمية اؼبستدامة ،حبماية كاستعادة صحة احمليبات كالنظم اإليكولوجية البحرية كإنتاجيتها كقدرهتا على الصمود،
كاغبفاظ على التنوع البيولوجي ،كالتببيق الفعاؿ لنهج قائم على النظاـ اإليكولوجي ،كاتباع النهج التحوطي يف

(ُِ) قرار اعبمعية العامة ٔٔ ،ِٖٖ/اؼبرفق ،الفقرة ُٕٕ.
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إدارة األنشبة اليت تؤثر على البيئة البحرية ،كفقان للقانوف الدكيل هبدؼ ربقيق صبيع األبعاد الثبلثة للتنمية
اؼبستدامة،
كإذ تقر دبسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف معاعبة اؼبسائل كاألنشبة اؼبستجدة اليت تزيد الضغ على
البيئة البحرية ،كيف زيادة اؼبعارؼ بشأف مسائل من قبيل القمامة البحرية كربمض احمليبات ،كنق األكسجُت
كبالوعات كخزانات الكربوف البحرية كالساحلية،
كإذ تسلم دبسانبة تدابَت اإلدارة على أساس اؼبناطق غبفظ التنوع البيولوجي كاستخداـ مكوناتو ببريقة
مستدامة دبوجب الصكوؾ الدكلية األخرل ،مثل اؼبناطق البحرية الشديدة اغبساسية اليت أنشأهتا اؼبنظمة البحرية
الدكلية ،كالنظم اإليكولوجية البحرية اؽبشة اليت حددهتا منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة ،كالعمل الذم مت
بشأف اؼبناطق البحرية احملمية دبوجب اتفاقيات كخب عمل البحار اإلقليمية ،كالتدابَت األخرل لئلدارة على
أساس اؼبناطق اليت ازبذهتا اؼبنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األظباؾ ،من أجل ربقيق اؽبدؼ ُْ من أىداؼ
التنمية اؼبستدامة حبلوؿ عاـ ََِِ غبفظ َُ يف اؼبائة على األقل من اؼبناطق الساحلية كالبحرية دبا يتسق مع
القوانُت الوطنية كالدكلية كاستنادان إىل أفضل اؼبعلومات العلمية اؼبتاحة ،كإذ تنوه باألعماؿ العلمية كالتقنية ذات
الصلة بشأف اؼبناطق البحرية اؼبهمة إيكولوجيان أك بيولوجيان يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي كاؼببادرات األخرل
على الصعيد العاؼبي،
كإذ ترحب باتفاؽ باريس الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ
باعتباره خبوة حاظبة صوب التخفيف من اآلثار اؼبًتتبة على تغَت اؼبناخ من احًتار احمليبات كربمضها كارتفاع
مستول سبح البحر ،كخفض العواقب السلبية على النظم اإليكولوجية البحرية كالساحلية كسكاف السواحل يف
صبيع أكباء العامل ،دبا يف ذلك العواقب على الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كالدكؿ األخرل القابلة للتأثر،
كإذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة ٗٔ ِِٗ/اؼبؤرخ ُٗ حزيراف/يونيو َُِٓ اؼبتعلق بوضع صك دكيل
ملزـ قانونان يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحرم كاستخدامو
اؼبستداـ يف اؼبناطق الواقعة خارج حدكد الوالية الوطنية،
كإذ تضع يف اعتبارىا اؼبسانبة اليت يبكن أف يقدمها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،بناء على طلب الدكؿ
اؼبعنية للمساعدة على ضباية كحفظ البيئة البحرية ،دبا يف ذلك اؼبساعدة يف ربقيق أىدافها يف إطار القانوف
الدكيل ذم الصلة،
كإذ تسلم بالتحديات اليت ينبوم عليها تعزيز التعاكف كالتنسيق فيما بُت اؼبنظمات كاحملافل الدكلية اؼبعنية
باؼبسائل البحرية ،كتربز قيمة التعاكف كالتنسيق من جانب برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مع ىذه اؼبنظمات
كاؼبنتديات من أجل اؼبسانبة يف اإلقباز اؼبتسق ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
كإذ تشَت إىل فئات اؼبصادر الثبلثة ذات األكلوية للعمل (اؼبغذيات كالقمامة البحرية كاؼبياه العادمة) يف
إطار إعبلف مانيبل لعاـ َُِِ بشأف تعزيز تنفيذ برنامج العمل العاؼبي غبماية البيئة البحرية من األنشبة الربية،
كإذ تشَت إىل التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة َُِٕ ،ََِِ-اليت اعتمدت خبلؿ
االجتماع العاؼبي السابع عشر التفاقيات كخب عمل البحار اإلقليمية،
ُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يدرج اعبوانب اؼبتعلقة باحمليبات لتنفيذ خبة عاـ ََِّ كاػببة
االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي يف أنشبة
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برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبتصلة ،بالتعاكف كالتنسيق مع اؼبنتديات العاؼبية كاإلقليمية ذات الصلة كاالتفاقات
كاؼبنظمات ،دبا يتسق مع القانوف الدكيل ،كأف يقدـ تقريران عن ىذا العمل إىل صبعية البيئة يف دكرهتا التالية؛
ِ -تدعو إىل استمرار التعاكف كالتنسيق بشأف اؼبسائل البحرية بُت صبيع اؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية
ذات الصلة ،دبا يف ذلك منظمة األغذية كالزراعة كاؼبنظمة البحرية الدكلية كاللجنة األكقيانوغرافية اغبكومية الدكلية
كالسلبة الدكلية لقاع البحار كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد اغبيتاف ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،من أجل تنفيذ
اؽبدؼ ُْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة كغاياتو اؼبًتاببة ببريقة متسقة؛
ّ -تدعو اؼبدير التنفيذم إىل تقدًن اؼبسانبات البلزمة ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة لدعم تنفيذ اؽبدؼ ُْ
من أىداؼ التنمية اؼبستدامة :حفظ احمليبات كالبحار كاؼبوارد البحرية كاستخدامها على كبو مستداـ ،اؼبقرر
تنظيمو يف حزيراف/يونيو َُِٕ حسب االقتضاء؛
ْ -تدعو الدكؿ األعضاء اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدكلية ؼبراقبة كتصريف مياه صابورة
السفن كركاسبها إىل النظر يف االنضماـ إىل ىذه االتفاقية لتعزيز بدء نفاذىا بسرعة؛
ٓ -تدعو الدكؿ األعضاء كاتفاقيات كخب عمل البحار اإلقليمية ،بالتعاكف ،عند االقتضاء ،مع
اؼبنظمات كاؼبنتديات األخرل ذات الصلة ،مثل اؼبنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األظباؾ ،إىل العمل من أجل
تنفيذ ـبتلف األىداؼ اإلمبائية اؼبتعلقة باحمليبات كالغايات اؼبرتببة هبا كاػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي
للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي ،كاإلببلغ عنها؛
ٔ -تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يسرع كتَتة عملو ،دبا يف ذلك من خبلؿ برناؾبو
للبحار اإلقليمية فيما يتعلق دبساعدة البلداف كاؼبناطق على تببيق هنج النظم اإليكولوجية يف إدارة البيئة البحرية
كالساحلية ،دبا يف ذلك عن طريق تيسَت التعاكف بُت القباعات يف ؾباؿ اإلدارة اؼبتكاملة للمناطق الساحلية
كالتخبي اؼبكاين البحرم؛
ٕ -تبلب أيضان إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقدـ ،بناءن على طلب الدكؿ األعضاء ،اؼبشورة
التقنية بشأف تعيُت اؼبناطق البحرية احملمية كإنشائها كإدارهتا الفعالة كبشأف تببيق تدابَت اإلدارة اؼبكانية األخرل
بالتعاكف مع اؼبنتديات كاؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية اؼبختصة ،دبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ،االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ ،كاؽبيئات اإلقليمية ؼبصائد األظباؾ؛
ٖ -تشجع الدكؿ األعضاء ،فرادل كؾبتمعة ،كأيضان ضمن اؽبيئات اإلقليمية ،على تعيُت مناطق
حبرية ؿبمية كإدارهتا بفعالية كازباذ تدابَت حفظ فعالة أخرل حسب اؼبناطق ،دبا يتسق مع القانوف الوطٍت كالدكيل
كاستنادان إىل أفضل اؼبعلومات العلمية اؼبتاحة ،بغية ربقيق الغايات العاؼبية ذات الصلة ،كال سيما يف اؼبناطق اليت
تشمل فيها تدابَت اغبفظ حىت اآلف نسبةن أقل بكثَت من َُ يف اؼبائة من اؼبناطق الساحلية كالبحرية ،أك عندما
ال تتم إدارة اؼبناطق احملمية إدارة فعالة كمنصفة ،أك عندما يكوف الًتاب بينها أك سبثيلها اإليكولوجي غَت كافيُت؛
ٗ -تشجع كذلك برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على االستمرار يف اؼبشاركة يف العملية اليت أطلقتها
اعبمعية العامة يف قراراىا ٗٔ ِِٗ/بشأف كضع صك دكيل ملزـ قانونان يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف
البحار بشأف حفظ التنوع البيولوجي البحرم كاستخدامو اؼبستداـ يف اؼبناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية؛
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َُ -تشَت إىل الوثيقة بشأف التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة َُِٕ،ََِِ-
كتبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يبلغ مؤسبرات األطراؼ كاالجتماعات اغبكومية الدكلية أك ىيئات اإلدارة األخرل
التفاقيات كخب عمل البحار اإلقليمية ذات الصلة بالتوجيهات االسًتاتيجية؛
ُُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،من خبلؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبرنامج البحار اإلقليمية،
تعزيز التعاكف كالتنسيق كاالتصاالت كتبادؿ أفضل اؼبمارسات كاؼبعلومات بُت اتفاقيات كخب عمل البحار
اإلقليمية القائمة يف ـبتلف اؼبناطق اعبغرافية ،سبشيان مع التوجيهات االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية للفًتة َُِٕ-
ََِِ اليت كضعها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛
ُِ -تدعو الدكؿ األعضاء اليت مل تصبح أطرافان ك/أك أعضاءن يف اتفاقيات كخب عمل للبحار
اإلقليمية إىل أف تفعل ذلك ،كتشجع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،من خبلؿ برناؾبو للبحار اإلقليمية ،على دعم
مبادرات ىذه الدكؿ األعضاء يف ذلك الصدد؛
ُّ -تشجع األطراؼ اؼبتعاقدة يف اتفاقيات البحار اإلقليمية القائمة إىل النظر يف إمكانية توسيع
النباؽ اإلقليمي لتلك الصكوؾ كفقان للقانوف الدكيل؛
ُْ -تقر الشراكة االسًتاتيجية بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة يف إطار
خبة عاـ ََِّ  ،كتعرب عن دعمها ؽبا ،ال سيما من أجل تنفيذ برنامج النظم الغذائية اؼبستدامة التابع إلطار
السنوات العشر للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة؛
ُٓ -تدعم مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف أنشبة إصبلح النظم اإليكولوجية البحرية ،كعلى
كجو اػبصوص إدارة النظم اإليكولوجية كإصبلحها يف اؼبناطق الساحلية ،كاغبلوؿ الببيعية للتكيف لتغَت اؼبناخ
كإهباد فرص العمل كسبل العيش اؼبستدامة يف اؼبناطق الساحلية ،بسبل منها الشراكات بُت أصحاب اؼبصلحة
اؼبتعددين؛
ُٔ -تشجع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على تقدًن الدعم العلمي ،بالتعاكف مع اؼبنظمات كالربامج
كاؼبنتديات ذات الصلة ،من أجل زيادة فهم التغيَتات البيئية اؼبفاجئة أك اؼبتسارعة أك غَت القابلة لبلنعكاس اليت
وبتمل أف تًتتب عليها آثار كبَتة على الصعيد العاؼبي  -كبالتايل اؼبساعدة على ذبنبها  -كمن األمثلة على ذلك
ذكباف الًتبة الصقيعية يف قاع البحر كذكباف اعبليد البحرم كاعبباؿ اعبليدية؛
ُٕ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم تقييم فعالية االسًتاتيجية البحرية كالساحلية لعاـ َُُِ التابعة
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كأف يقدـ باالستناد إىل ذلك اقًتاحان بتحديث االسًتاتيجية أك مراجعتها أك
استبداؽبا ،لكي تنظر فيو صبعية البيئة يف دكرهتا اؼبقبلة.

 -11/2النفايات البالستيكية البحرية والجسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل القلق اؼبعرب عنو يف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،اؼبعنونة ”اؼبستقبل
الذم نصبو إليو“ ،من أف احمليبات كالتنوع البيولوجي البحرم يتأثراف سلبان بالتلوث البحرم ،دبا يف ذلك القمامة
البحرية ،كال سيما اؼبواد الببلستيكية كاؼبلوثات العضوية الثابتة كالفلزات الثقيلة كاؼبرَّكبات النيًتكجينية ،الناشئة من
العديد من اؼبصادر البحرية كالربية ،كإىل االلتزاـ باغبد من ىذه اؼبلوثات،
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كإذ تشَت أيضان إىل إعبلف مانيبل لدعم تنفيذ برنامج العمل العاؼبي غبماية البيئة البحرية من األنشبة الربية
الذم سل الضوء على أنبية اسًتاتيجية ىونولولو كالتزاـ ىونولولو ؼبنع كإدارة اغبباـ البحرم كدعا إىل إقامة
الشراكة العاؼبية ؼبعاعبة مشكلة القمامة البحرية ،اليت أيطلقت بعد ذلك يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة
لعاـ َُِِ (ريو )َِ+كاستضافها برنامج العمل العاؼبي،
كإذ تبلحظ زيادة اؼبعرفة بشأف مستويات النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية
الدقيقة يف البيئة البحرية كمصادرىا ،كآثارىا السلبية ،كالتدابَت اؼبمكنة للحد منها ،كما مت تلخيصها يف صبلة
مصادر منها دراسة عاـ َُِٔ ’’النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة:
الدركس كالبحوث على الصعيد العاؼبي الرامية إىل حفز العمل كتوجيو التغَت يف السياسات العامة‘‘ بشأف
النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة ،اليت كجهت صبعية البيئة بإعدادىا يف
قرارىا ُ،ٔ/
كإذ تبلحظ كذلك أف تقرير التقييم العاؼبي األكؿ للمحيبات يشَت إىل القضية الناشئة اؼبتعلقة بأصغر
اعبسيمات الببلستيكية الدقيقة ،اليت تكوف باغبجم النانوم ،كتعرب عن القلق إزاء قدرة اعبسيمات الببلستيكية
البحرية الدقيقة على دخوؿ السبلسل الغذائية البحرية كاؼبخاطر احملتملة لذلك على البيئة كالصحة البشرية،
كإذ تبلحظ مع القلق أف اؼبواد الببلستيكية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة قد تنتقل عرب نظم
اؼبياه العذبة مثل األهنار وتوجد يف صبيع أقساـ البيئة البحرية؛ كأف مدخبلهتا تتزايد بسرعة؛ كأف اؼبواد الببلستيكية
يف البيئة البحرية تتحلل بب ء شديد للغاية؛ كأف اؼبواد الببلستيكية ربتوم على مواد كيميائية ،مثل اؼبلوثات
العضوية الثابتة ،كيبكنها امتزاز ىذه اؼبواد كإطبلقها ،كيبكن أف تسهم يف نشرىا كيف انتشار الكائنات اغبية
الضارة؛ كأف كل ما سبق لو آثار سلبية على اغبياة البحرية كالنظم اإليكولوجية كخدماهتا دبا يف ذلك مصائد
األظباؾ ،كالنقل البحرم كالًتفيو كالسياحة ،فضبلن عن اجملتمعات احمللية كاالقتصادات،
كإذ تؤكد قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،الذم اعتمدت اعبمعية العامة
دبوجبو خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كإذ تشَت إىل ىدؼ التنمية اؼبستدامة ُْ كالغاية ُ فيو اليت ترمي،
حبلوؿ عاـ َِِٓ ،إىل ’’منع التلوث البحرم جبميع أنواعو كاغبد منو بدرجة كبَتة ،كال سيما من األنشبة
الربية ،دبا يف ذلك اغبباـ البحرم ،كتلوث اؼبغذيات‘‘ ،كإذ تسلم بأنبية الغايات األخرل ذات الصلة ألىداؼ
التنمية اؼبستدامة ،ككذلك غايات آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي ،من أجل التنفيذ الفعاؿ،
كإذ تبلحظ أف اعبمعية العامة أعربت عن قلقها يف قرارىا َٕ ِّٓ/اؼبؤرخ ِّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٓ ،بشأف احمليبات كقانوف البحار ،إزاء اآلثار السلبية اؼبًتتبة على النفايات البحرية كاعبسيمات
الببلستيكية البحرية الدقيقة ،كحثت الدكؿ على ازباذ إجراءات،
كإذ تسلم بأنبية التعاكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقيات كالصكوؾ الدكلية اؼبتصلة دبنع
التلوث البحرم من النفايات كالتقليل منو إىل أدىن حد فبكن ،دبا يف ذلك النفايات الببلستيكية البحرية
كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة كاؼبواد الكيميائية اؼبرتببة هبا كآثارىا السلبية على صحة اإلنساف كالبيئة،
مثل االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن ،كاتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة
كالتخل منها عرب اغبدكد ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية،
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ُ -تسلم بأف كجود نفايات اؼبواد الببلستيكية كاعبسيمات الببلستيكية الدقيقة(ُّ) يف البيئة البحرية
يبثل قضية متفاقمة كخبَتة تثَت شواغل عاؼبية كربتاج إىل استجابة عاؼبية عاجلة ،مع األخذ يف االعتبار هنج دكرة
اؼبنتج كمع اإلقرار بأف مستويات كمصادر النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة،
كاؼبوارد اؼبتاحة للتصدم للمشكلة ،يبكن أف زبتلف من منبقة ألخرل ،كأنو يتعُت ازباذ تدابَت كتكييفها،
حسب االقتضاء ،كفقان لؤلكضاع احمللية كالوطنية كاإلقليمية؛
ِ -تشَت إىل قرارىا ُ ،ٔ/اؼبعنوف ’’النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية
الدقيقة‘‘ ،كربث صبيع الدكؿ اليت مل تنفذ صبيع توصياتو كقراراتو بالكامل على القياـ بذلك ،دبا يف ذلك من
خبلؿ التدابَت الوطنية كالتعاكف اإلقليمي كالدكيل كعرب القباعات؛
ّ -ترحب بأنشبة ىيئات كمنظمات األمم اؼبتحدة ذات الصلة ،دبا فيها منظمة األغذية كالزراعة
لؤلمم اؼبتحدة ،كاؼبنظمة البحرية الدكلية اليت تعمل بالتنسيق مع برنامج العمل العاؼبي غبماية البيئة البحرية من
األنشبة الربية ،كفريق اػبرباء اؼبشًتؾ اؼبعٍت باعبوانب العلمية غبماية البيئة البحرية كالشراكة العاؼبية ؼبعاعبة مشكلة
القمامة البحرية؛ هبدؼ منع النفايات البحرية كاعبسيمات الببلستيكية الدقيقة كاغبد منها؛ كتشجع اؼبسانبة
الفعالة عبميع أصحاب اؼبصلحة يف عملها؛ كتقر بأنبية التعاكف كتقاسم اؼبعلومات بُت برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كمنظمة األغذية كالزراعة كاؼبنظمة البحرية الدكلية؛ ككذلك التعاكف يف إطار الشراكة العاؼبية ؼبعاعبة مشكلة
القمامة البحرية ،بشأف ىذه اؼبسألة؛
ْ -تقر خبب العمل اإلقليمية بشأف القمامة البحرية دبوجب اتفاقية ضباية البيئة البحرية كاؼبناطق
الساحلية للبحر األبيض اؼبتوس  ،كاتفاقية ضباية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ احملي األطلسي ،كاتفاقية ضباية البيئة
البحرية ؼبنبقة حبر البلبيق ،كاتفاقية ضباية كتنمية البيئة البحرية ؼبنبقة البحر الكارييب الكربل كخبة العمل
اؼبتعلقة حبماية كإدارة كتنمية البيئة البحرية كالساحلية ؼبنبقة مشاؿ غرب احملي اؽبادئ ،كترحب دبواصلة كضع
مثل ىذه اػبب فيما ىب البحر األسود ،كبرنامج البيئة اإلقليمي عبنوب احملي اؽبادئ كاتفاقية الكويت
اإلقليمية للتعاكف يف ضباية البيئة البحرية من التلوث؛ كترحب خببة عمل ؾبموعة السبعة ؼبكافحة القمامة
البحرية؛(ُْ) كربث اغبكومات كاؼبناطق األخرل على التعاكف من أجل كضع خب عمل مثل ىذه ،حسب
االقتضاء؛
ٓ -ترحب بالعمل ربت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي ،كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد اغبيتاف،
كاتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة ،فيما يتعلق بآثار اغبباـ البحرم على التنوع البيولوجي البحرم
كربت رعاية اتفاقية ضباية اؼبوارد الببيعية كالبيئة يف منبقة جنوب احملي اؽبادئ ،فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن
السفن كمن اؼبصادر الربية كتدعو إىل تنسيق ىذا العمل مع األعماؿ األخرل ذات الصلة يف إطار الشراكة
العاؼبية ؼبعاعبة مشكلة النفايات البحرية؛
ٔ -ترحب كذلك بتقرير(ُٓ) اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف تنفيذ قرار اعبمعية
ُ ،ٔ/اؼبتعلق بالنفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة ،كربي علمان بتوصيات
اؼبدير التنفيذم ،كربث على تقييمها كتنفيذىا إف أمكن حسب االقتضاء كحسبما يكوف مناسبان ،دبا يف ذلك
(ُّ) اعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة اليت يقل قبرىا عن ٓ ملم ،دبا يف ذلك اعبسيمات النانوية.
(ُْ) كندا كفرنسا كأؼبانيا كإيباليا كالياباف كاؼبملكة اؼبتحدة لربيبانيا العظمى كإيرلندا الشمالية كالواليات اؼبتحدة األمريكية.
(ُٓ) .UNEP/EA.2/5
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من خبلؿ تعزيز التدابَت كالتعاكف كخب العمل على الصعد الوطنية كاإلقليمية كالدكلية ،كربديد أكلويات
اؼبصادر كاآلثار اؽبامة كالتدابَت الفعالة من حيث التكلفة ،كالتعاكف مع الصناعة كاجملتمع اؼبدين كأصحاب
اؼبصلحة اآلخرين للحد من مدخبلت النفايات الببلستيكية كاعبسيمات الببلستيكية الدقيقة كمن مستوياهتا
كأثرىا يف احمليبات؛
ٕ  -تشدد على أف منع تكوف النفايات كاإلدارة السليمة بيئيان ؽبا نبا مفتاح النجاح على اؼبدل
البويل يف مكافحة التلوث البحرم ،دبا يف ذلك النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية
الدقيقة ،كتدعو الدكؿ األعضاء إىل كضع كتنفيذ السياسات كاألطر التنظيمية كالتدابَت البلزمة دبا يتسق مع
تسلسل إدارة النفايات ،كتؤكد يف ىذا السياؽ على أنبية توفَت بناء القدرات كعلى ضركرة أف تنظر الدكؿ
األعضاء يف تقدًن اؼبساعدة اؼبالية للبلداف النامية كالبلداف األقل مبوان ،خصوصان الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،من
أجل ربقيق ىذه األىداؼ؛
ٖ  -ترحب بالدكرة الدراسية اإللكًتكنية اؼبفتوحة اغباشدة اليت ينظمها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
بشأف القمامة البحرية؛ كاليوـ العاؼبي للمحيبات الذم تنظمو األمم اؼبتحدة لعاـ َُِٔ ربت شعار ’’ؿبيبات
سليمة ،كوكب سليم‘‘؛ كالعملية التشاكرية غَت الرظبية اؼبفتوحة العضوية يف األمم اؼبتحدة بشأف احمليبات كقانوف
البحار ،اليت سوؼ تركز يف عاـ َُِٔ على النفايات البحرية ،كاؼبواد الببلستيكية كاعبسميات الببلستيكية
(ُٔ)
الدقيقة ،كتبلحظ يف ىذا الصدد تقرير األمُت العاـ الذم أعد لبلجتماع؛
ٗ -تسلم بأف اعبرياف السبحي كاألهنار كمصبات الصرؼ الصحي تعترب مسارات مهمة لنقل
القمامة من الرب إىل البحر؛ كتسلم أيضان باغباجة إىل ازباذ تدابَت ؼبكافحة رمي القمامة يف ؾبارم اؼبياه العذبة ،دبا
يف ذلك تدابَت للتكيف مع العواصف الشديدة كالفيضانات كغَتىا من آثار تغَت اؼبناخ ذات الصلة؛ كتشجع
التعاكف الدكيل يف ؾباؿ اجملارم اؼبائية العابرة للحدكد يف ىذا الصدد ،حيثما يكوف مناسبان؛
َُ -تسلم أيضان بأف التعليم كبناء القدرات كنقل اؼبعارؼ كإذكاء الوعي فيما يتعلق باؼبصادر،
كاآلثار السلبية للنفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة كتدابَت اغبد منها كمنعها،
ككذلك نظم اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات كإجراءات التنظيف ،مسائل ذات أنبية بالغة؛
ُُ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم مساعدة الدكؿ األعضاء ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،كال سيما البلداف
النامية مع الًتكيز على الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف مبوان ،بناء على طلبها ،يف كضع كتنفيذ التدابَت
كخب العمل الوطنية أك اإلقليمية؛ كتدعو اعبهات اليت ذبد نفسها يف كضع يبكنها من ذلك إىل تأييد ىذه
اإلجراءات؛ كتسلم بأف التدابَت اؼبستهدفة يف اؼبناطق اليت تعد أكرب مصادر للقمامة البحرية ذات أنبية خاصة
للحد من النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة على الصعيد العاؼبي؛
ُِ -تسلم باغباجة إىل ربديد اؼبسارات كالنقاط الساخنة لنقل كتوزيع القمامة البحرية ،كإىل التعاكف
اإلقليمي كالدكيل من أجل تنظيف ىذه النقاط الساخنة حيثما كاف ذلك مناسبان ،كتبوير نظم كأساليب سليمة
بيئيان لئلزالة كالتخل من النفايات البحرية بشكل سليم؛ كتشدد على أف اإلزالة مسألة عاجلة يف اؼبناطق اليت
تشكل فيها هتديدان مباشران للنظم اإليكولوجية البحرية كالساحلية اغبساسة أك سبل العيش اؼبعتمدة على اؼبوارد
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البحرية أك اجملتمعات احمللية؛ كتسلم بأف إجراءات اإلزالة ينبغي أف تكوف قائمة على اؼبخاطر كفعالة من حيث
التكلفة قدر اإلمكاف ،كتتبع أفضل التقنيات اؼبتاحة كاؼبمارسات البيئية كمبدأ اؼبلوث يدفع؛
ُّ -تشجع اغبكومات على صبيع اؼبستويات على مواصلة إقامة الشراكات مع قباع الصناعة
كاجملتمع اؼبدين كبُت القباعُت العاـ كاػباص ،دبا يف ذلك ما يتعلق بالبدائل اؼبراعية للبيئة ؼبواد التعبئة الببلستيكية
كرد مبالغ التأمُت للعبوات اليت يعاد استخدامها ،لزيادة الوعي دبصادر النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات
الببلستيكية البحرية الدقيقة كآثارىا السلبية كالتدابَت اؼبمكنة للحد منها ،كتعزيز تغيَت السلوكيات الفردية
كاؼبؤسسية كالتعاكف على منع كتنظيف النفايات الببلستيكية البحرية ،كتدعو يف ىذا الصدد إىل مبادرات لتنمية
السياحة اؼبستدامة ،دبا يف ذلك من خبلؿ برنامج السياحة اؼبستدامة التابع إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة
بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة؛
ُْ -تسلم بالعمل اؼبنفذ من جانب منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كاؽبيئات اإلقليمية اؼبعنية
دبصايد األظباؾ كمنظمات اإلدارة لتخفيف آثار معدات الصيد اؼبهجورة أك اؼبفقودة أك اليت مت التخل منها
كإزالتها ،كتشجع الدكؿ األعضاء كاغبكومات بكافة مستوياهتا على إدراج ىذه التدابَت يف خب العمل الوطنية
كاإلقليمية الرامية إىل مكافحة القمامة البحرية ،حسب االقتضاء ،مشَتة إىل أف التكنولوجيات كاؼبمارسات
الفعالة من حيث التكلفة متاحة؛
ُٓ -تشدد على ضركرة تبادؿ اؼبعارؼ كاػبربات بشأف أفضل التقنيات كاؼبمارسات البيئية اؼبتاحة
للحد من القمامة الناصبة عن صناعة صيد األظباؾ كتربية األحياء اؼبائية كتنفيذ مشاريع ذبريبية عند االقتضاء ،دبا
يف ذلك فيما يتعلق بالربامج القائمة على إيداع قيمة تأمُت ،كاالتفاقات كعمليات االستعادة البوعية ،كخاصة
من خبلؿ اؼبنع كاػبفض كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير؛
ُٔ -تسلم بدكر اؼبنظمة البحرية الدكلية يف التخفيف من القمامة البحرية ،كتشَت إىل اؼبرفق اػبامس
من االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث الناجم عن السفن ،كتوافق على اغباجة ػبفض التخل غَت القانوين من
القمامة بإلقائها يف البحر ،دبا يف ذلك من خبلؿ إنشاء كاستخداـ مرافق استقباؿ فعالة يف اؼبوانئ ،كالتحديد
كاالستعادة ،حسب االقتضاء ،للتكاليف اؼبرتببة بالتخل من القمامة كالنفايات ،دبا يف ذلك عرب رسوـ اؼبيناء،
كالنظر يف تقدًن حوافز أخرل كيهنج ابتكارية؛
ُٕ -تقر بنتائج الدراسة عاـ َُِٔ اليت أجراىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف النفايات
الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة(ُٕ) ،فيما يتعلق بأىم اؼبصادر العاؼبية كالتدابَت
اؼبمكنة لتجنب اعبسيمات الببلستيكية الدقيقة اليت تدخل إىل البيئة البحرية كتسلم بأف اغبكومات حباجة إىل
مواصلة ربديد أىم اؼبصادر كالتدابَت الوقائية اؽبامة كالفعالة من حيث التكلفة على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي،
كتدعو اغبكومات إىل القياـ هبذه التدابَت ذات األكلوية على اؼبستول الوطٍت كمن خبلؿ التعاكف اإلقليمي
كالدكيل كبالتعاكف مع الصناعة ،حسب االقتضاء ،كتبادؿ خرباهتا ،كربث على التخل التدرهبي من استخداـ
اعبسيمات الببلستيكية الدقيقة األساسية اؼبوجودة يف اؼبنتجات ،دبا يف ذلك كلما أمكن منتجات مثل منتجات
الرعاية الشخصية كاؼبواد الكاشبة الصناعية كمنتجات البباعة ،كاالستعاضة عنها دبركبات عضوية أك معدنية غَت
خبرة؛
(ُٕ) النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة :الدركس كالبحوث على الصعيد العاؼبي الرامية إىل
حفز العمل كتوجيو التغَت يف السياسات العامة ،برنامج البيئة.َُِٔ ،
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ُٖ  -تشجع مصنعي اؼبنتجات كغَتىم على النظر يف اآلثار البيئية لدكرة اؼبنتجات اليت ربتوم على
كريات دقيقة كبوليمرات يبكن ربويلها ألظبدة عضوية ،دبا يف ذلك اآلثار احملتملة يف اؼبراحل األكىل اليت قد تضر
بإعادة تدكير النفايات الببلستيكية ،كإزالة أك خفض استخداـ اعبسيمات الببلستيكية الدقيقة األساسية يف
اؼبنتجات ،دبا يف ذلك حيثما أمكن ،منتجات من قبيل منتجات الرعاية الشخصية كاؼبنظفات الصناعية
كمنتجات البباعة ،كالتأكد من أف أم منتجات بديلة ىي منتجات سليمة بيئيان ،كالتعاكف يف اإلدارة السليمة
بيئيان ؽبذه النفايات الببلستيكية؛
ُٗ -تشجع أيضان على كضع تعاريف كمصبلحات متسقة فيما يتعلق حبجم النفايات الببلستيكية
البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة كمعايَت كأساليب متوافقة لرصد كتقييم النفايات الببلستيكية
البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة ،ككذلك كضع نظم للرصد فعالة من حيث التكلفة كالتعاكف
بشأهنا ،كاالستفادة قدر اإلمكاف من برامج الرصد اعبارية ذات الصلة كالنظر يف تكنولوجيات آلية بديلة
كتكنولوجيات لبلستشعار عن بعد كلما كاف ذلك فبكنان كمناسبان؛
َِ -تؤكد أنو يف حُت أف البحوث اليت أجريت بالفعل تقدـ أدلة كافية للحاجة الزباذ إجراءات
فورية إال أف ىناؾ حاجة إلجراء اؼبزيد من البحوث بشأف النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية
البحرية الدقيقة ،دبا يف ذلك اؼبواد الكيميائية اؼبرتببة هبا ،كخصوصان بشأف اآلثار البيئية كاالجتماعية ،دبا يف ذلك
على الصحة البشرية ،كبشأف اؼبسارات ،كالتدفقات ،كاؼبصَت ،دبا يف ذلك معدالت التشظي كالتحلل ،يف صبيع
أقساـ اؼبناطق البحرية كخاصة يف اؼبسبحات اؼبائية كالركاسب من مياه احمليبات الساحلية كاؼبفتوحة ككذلك
التأثَتات على مصايد األظباؾ كتربية األحياء اؼبائية كاالقتصاد؛ كربث اغبكومات على صبيع اؼبستويات ،كالدكؿ
األعضاء أف تدعم ىذه البحوث إذا كانت يف كضع يبكنها من عمل ذلك؛
ُِ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف هبرم ،بالتعاكف الوثيق مع اؽبيئات كاؼبنظمات األخرل ذات
الصلة ،تقييمان لفعالية اسًتاتيجيات ُّ
كهنج اإلدارة الدكلية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية ذات الصلة ؼبكافحة النفايات
الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة ،مع األخذ يف االعتبار األطر التنظيمية الدكلية
كاإلقليمية كدكف اإلقليمية ذات الصلة كربديد الثغرات احملتملة كاػبيارات اؼبتاحة للتصدم ؽبا ،دبا يف ذلك عن
طريق التعاكف كالتنسيق اإلقليميُت ،كأف يقدـ التقييم إىل صبعية البيئة يف دكرهتا القادمة ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة
ؽبذا الغرض؛
ِِ  -تدعو الدكؿ إىل أف تنظم ك/أك تشارؾ ،بالتعاكف مع الصناعة كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين،
على الصعيد الوطٍت كدكف اإلقليمي كاإلقليمي كالدكيل ،يف ضببلت التوعية السنوية ،كمنع القمامة البحرية
كتنظيفها ببريقة سليمة بيئيان ،دبا يف ذلك يف اؼبناطق الساحلية كاحمليبات ،لدعم كتعزيز األياـ اؼبخصصة لتنظيف
الشواطئ اليت يقودىا اجملتمع اؼبدين؛
ِّ  -تدعو اعبهات القادرة إىل توفَت الدعم اؼبايل كغَته ؼبتابعة تنفيذ ىذا القرار؛
ِْ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران إىل صبعية البيئة يف دكرهتا الثالثة عن التقدـ احملرز يف
تنفيذ ىذا القرار.
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 -12/2اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل أف اعبمعية العامة قد حثت يف قرارىا ٓٔ َُٓ/اؼبؤرخ َِ كانوف األكؿ/ديسمرب ََُِ،
كاؼبعنوف ’’ضباية الشعاب اؼبرجانية من أجل سبل العيش كالتنمية اؼبستدامة‘‘ الدكؿ ،يف إطار كالياهتا الوطنية،
كاؼبنظمات الدكلية اؼبختصة ،يف إطار اؼبهاـ اؼبنوطة هبا ،على أف تقوـ ،يف ضوء ما يتوجب إقبازه من عمل،
بازباذ صبيع اػببوات العملية على اؼبستويات كافة غبماية الشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية
من أجل سبل العيش كالتنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك ازباذ إجراءات فورية متضافرة على الصعد العاؼبي كاإلقليمي
كاحمللي للتصدم لتحديات تغَت اؼبناخ ،بسبل تشمل تدابَت التخفيف من حدتو كالتكيف معو ،كمعاعبة ما ينجم
عنو كعن ربمض احمليبات من آثار سلبية تضر بالشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية،
كإذ تشَت أيضان إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو
إليو‘‘ ،اليت كرد فيها ’’كنسلم أيضان بأف الشعاب اؼبرجانية تعود بفوائد اقتصادية كاجتماعية كبيئية كبَتة ،كخباصة
بالنسبة للدكؿ اعبزرية كغَتىا من الدكؿ الساحلية ،كبأف الشعاب اؼبرجانية كغابات اؼبنغركؼ تتأثر بشدة بعوامل
من بينها آثار تغَت اؼبناخ كربمض احمليبات كاإلفراط يف الصيد كاؼبمارسات الضارة يف ؾباؿ صيد األظباؾ
كالتلوث ،ككبن نؤيد التعاكف الدكيل من أجل اغبفاظ على الشعاب اؼبرجانية كالنظم البيئية لغابات اؼبنغركؼ
كاالستفادة منها يف اجملاالت االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية كتيسَت التعاكف التقٍت كتبادؿ اؼبعلومات
طوعان‘‘(ُٖ)،
كإذ تضع يف اعتبارىا خبة عمل مؤسبر القمة العاؼبي لؤلغذية ،اؼبعتمدة يف ركما يف عاـ ُٔٗٗ ،فضبلن
عن مبادئ ركما اػبمسة من أجل أمن غذائي عاؼبي مستداـ ،احملددة يف اإلعبلف اؼبنبثق عن مؤسبر القمة العاؼبي
اؼبعٍت باألمن الغذائي لعاـ ََِٗ،
كإذ تضع يف اعتبارىا أيضان ىدؼ آيتشي رقم َُ اؼبتعلق بالتنوع البيولوجي ،كىو التقليل من الضغوط
البشرية اؼبتعددة على الشعاب اؼبرجانية كغَتىا من النظم اإليكولوجية اؽبشة اؼبتضررة من تغَت اؼبناخ أك ربمض
احمليبات إىل أدىن حد فبكن ،من أجل احملافظة على سبلمة ىذه الشعاب كالنظم كأدائها لوظائفها ،كإذ يساكرىا
قلق عميق لعدـ الوفاء دبهلة عاـ َُِٓ،
كإذ تضع يف اعتبارىا الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة لعاـ َُِٓ اؼبعنونة ’’ربويل
عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،كال سيما منو الفقرة ُْ اليت تعًتؼ جبملة أمور منها أف ارتفاع
درجات اغبرارة العاؼبية كارتفاع مستول سبح البحر كربمض احمليبات كغَت ذلك من آثار تغَت اؼبناخ اليت تضر
باؼبناطق الساحلية كالبلداف الساحلية اؼبنخفضة ،دبا فيها العديد من أقل البلداف مبوان كالدكؿ اعبزرية الصغَتة
النامية ،مع مراعاة اؽبدؼ ُْ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة،
كإذ تشَت إىل أف قرار اعبمعية العامة ٓٔ َُٓ/يؤكد ؾبددان اتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار لعاـ
ُِٖٗ اليت توفر اإلطار القانوين العاـ لؤلنشبة اؼبضبلع هبا يف احمليبات ،كإذ تشدد على طابعها اعبوىرم ،كإذ
تعي أف مشاكل حيز احمليبات مًتاببة تراببان كثيقان ،كال بد من النظر فيها ككل باتباع هنج متكامل متعدد
التخصصات كالقباعات،
(ُٖ) الن

اؼبتفق عليو يف قرار اعبمعية العامة ٔٔ ِٖٖ/اؼبؤرخ ِٕ سبوز/يوليو َُِِ.
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كإذ تقر بإعبلف مانادك اؼبتعلق باحمليبات الذم اعتمده اؼبؤسبر العاؼبي اؼبعٍت باحمليبات يف ُْ أيار/مايو
ََِٗ ،كبوالية جاكارتا بشأف التنوع البيولوجي البحرم كالساحلي لعاـ ُٓٗٗ ،ككذلك اؼبقرر ُِ ِّ/ؼبؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي،
كإذ تعًتؼ بربنامج العمل العاؼبي غبماية البيئة البحرية من األنشبة الربية ،كبالدعوة اؼبتواصلة إىل ازباذ
إجراء اليت كجهتها اؼببادرة الدكلية للشعاب اؼبرجانية كإطار العمل لعاـ َُِّ اؼبنبثق عنها ،اللذين يوفراف أساسان
مفيدان للنهوض بقضايا احمليبات ،فضبلن عن الكيانات الدكلية ك/أك اإلقليمية األخرل ذات الصلة بإدارة
احمليبات كالتنوع البيولوجي البحرم،
كإذ تشَت إىل القرار الذم ازبذتو اؼببادرة الدكلية للشعاب اؼبرجانية يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِْ بشأف
تعزيز هنج متكامل إزاء حفظ كإدارة الشعاب اؼبرجانية مع الًتكيز على الًتاب بُت الرب كالبحر،
كإذ تشَت إىل بياف مانادك الذم اعتمد يف اؼبؤسبر العاؼبي اؼبعٍت بالشعاب اؼبرجانية يف ُٔ أيار/مايو
َُِْ ،كالذم اعًتؼ بأنبية استمرار التعاكف بُت اغبكومات كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،ككذلك مع سائر
اؼبنظمات الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كالقباع اػباص كاجملتمعات احمللية ،من أجل اإلدارة اؼبستدامة
للشعاب اؼبرجانية ،كبأف بإمكاف البلداف إحراز تقدـ يف ىذا التعاكف من خبلؿ صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
كإذ تسلم بأف اؼببليُت من سكاف العامل ،كفق ما ىو مبُت يف قرار اعبمعية العامة ٓٔ،)ُٗ(َُٓ/
يعتمدكف على سبلمة الشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية من أجل سبل العيش كالتنمية
اؼبستدامة ألهنا مصدر رئيسي للغذاء كالدخل كعنصر يعزز البعدين اعبمايل كالثقايف للمجتمعات احمللية كيوفر
أيضان اغبماية من العواصف كموجات تسونامي كتعرية الشواطئ،
كإذ ترحب بالتعاكف كاؼببادرات اإلقليمية ،دبا يف ذلك مبادرة اؼبثلث اؼبرجاين اؼبتعلقة بالشعاب اؼبرجانية
كمصائد األظباؾ كاألمن الغذائي ،كربدم ميكركنيزيا ،كمبادرة التحدم الكارييب ،كمشركع اؼبناظر البحرية
للمناطق االستوائية الشرقية من احملي اؽبادئ ،كشراكة غرب احملي اؽبندم ،كربدم احملافظة على اؼبوارد الببيعية
يف غرب أفريقيا ،كاؼببادرة اإلقليمية للمحافظة على أشجار اؼبنغركؼ كالشعاب اؼبرجانية كاستغبلؽبا على كبو
رشيد يف منبقة األمريكتُت،
ُ -تدعو إىل ازباذ اؼببادرات كإقامة التعاكف كأخذ االلتزامات على الصعد الوطٍت كاإلقليمي كالدكيل
من أجل احملافظة على الشعاب اؼبرجانية كإدارهتا ببريقة مستدامة ،دبا فيها النظم اإليكولوجية للشعاب اؼبرجانية
للمياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ اليت تسهم يف ربقيق األمن الغذائي كالتغذية من أجل سبل عيش الشعوب؛
ِ -تشدد على اغباجة إىل إتاحة الفرص االقتصادية اؼبستدامة بيئيان كربقيق النمو اؼبستداـ الشامل
من أجل ربسُت سبل عيش اؼبستفيدين يف اجملتمعات احمللية من الشعاب اؼبرجانية؛
ّ -تسلم بأف التعليم كبناء القدرات كنقل اؼبعارؼ اؼبتعلقة بأنبية الشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا
من نظم إيكولوجية ،دبا يف ذلك النظم اإليكولوجية اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ ،كالتهديدات اليت
تتعرض ؽبا ىذه النظم اإليكولوجية ،كالتدابَت اؼبوصى هبا لكفالة ضبايتها كاستخدامها ببريقة مستدامة ،ىي أمور
بالغة األنبية ،كتدعو اغبكومات القادرة على دعم اإلجراءات من ىذا القبيل إىل القياـ بذلك؛
(ُٗ) الفقرة َُ من الديباجة.
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ْ -تشجع اغبكومات على مواصلة إقامة الشراكات مع قباع الصناعة ،دبا يف ذلك مصائد
األظباؾ كمؤسسات تربية األحياء اؼبائية كالسياحة ،كاجملتمع اؼبدين ،كعلى إقامة الشراكات بُت القباعُت العاـ
كاػباص من أجل إذكاء الوعي بأنبية الشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية ،دبا يف ذلك النظم
اإليكولوجية اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ ،كبالتهديدات اليت تتعرض ؽبا ىذه النظم اإليكولوجية،
كالتدابَت اؼبوصى هبا لكفالة ضبايتها كاستخدامها ببريقة مستدامة؛ كتشجع اغبكومات على التعاكف على ضباية
ىذه النظم اإليكولوجية كإدارهتا على كبو مستداـ؛ كتدعو يف ىذا الصدد إىل ازباذ اؼببادرات لتبوير السياحة
اؼبستدامة ،دبا يف ذلك من خبلؿ برنامج السياحة اؼبستدامة التابع إلطار العمل العشرم للربامج اؼبتعلقة
باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت؛
ٓ -تشجع أيضان اغبكومات على صياغة كاعتماد كتنفيذ هنج متكاملة كقائمة على النظم
اإليكولوجية كشاملة لئلدارة اؼبستدامة للشعاب اؼبرجانية كالشعاب اؼبرجانية للمياه الباردة كغابات اؼبنغركؼ كما
يتصل هبا من نظم إيكولوجية؛
ٔ  -تدعو البلداف يف ىذا السياؽ إىل ازباذ إجراءات ذات أكلوية لتحقيق اؽبدؼ َُ من أىداؼ
آيتشي للتنوع البيولوجي اؼبتعلق بالشعاب اؼبرجانية كالنظم اإليكولوجية اؼبتصلة هبا؛
ٕ  -تشجع اغبكومات على إيبلء األكلوية غبفظ الشعاب اؼبرجانية كإدارهتا اؼبستدامة ،دبا يف ذلك
من خبلؿ إنشاء مناطق حبرية ؿبمية كإدارهتا إدارة فعالة ،ككذلك من خبلؿ النهج القباعية كاؼبكانية األخرل
ذات الصلة ،دبا يتسق مع القانوف الوطٍت كالدكيل كاستنادان إىل أفضل اؼبعلومات العلمية اؼبتاحة ،هبدؼ تعزيز
القدرة على الصمود أماـ تغَت اؼبناخ كتأمُت استمرار توفَت خدمات النظم اإليكولوجية للشعاب اؼبرجانية؛
ٖ  -تدعو اغبكومات كاعبهات اؼباكبة إىل تقدًن الدعم التقٍت كاؼبايل من أجل حفظ الشعاب
اؼبرجانية كإدارهتا ،دبا يف ذلك يف البلداف النامية؛
ٗ  -كإذ تسلم بالدكر اغبيوم الذم تؤديو اؼبرأة يف حفظ الشعاب اؼبرجانية كاستخدامها ببريقة
مستدامة ،كإذ تؤكد ضركرة اؼبشاركة الكاملة للمرأة على صبيع اؼبستويات يف كضع كتنفيذ السياسات اؼبتعلقة
حبفظ الشعاب اؼبرجانية كاستخدامها بصورة مستدامة؛
َُ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقوـ ،على األخ من خبلؿ كحدة
الشعاب اؼبرجانية كبالتعاكف مع اؼبنظمات كاؼببادرات الدكلية األخرل ذات الصلة ،كيف إطار برنامج العمل كاؼبوارد
اؼبتاحة ،باؼبسانبة يف إذكاء الوعي من خبلؿ ضببلت التوعية العامة ،فضبلن عن عمليات التقييم يف إطار توقعات
البيئة العاؼبية ألنبية اإلدارة اؼبستدامة للشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية ،دبا يف ذلك النظم
اإليكولوجية للشعاب اؼبرجانية يف اؼبياه الباردة؛
ُُ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يقوـ ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة كبالتعاكف مع اغبكومات
كاعبهات اؼبعنية القادرة على ذلك ،بتعزيز بناء القدرات كنقل اؼبعارؼ كتبوير أدكات التخبي ذات الصلة من
أجل ذبنب اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ كاألنشبة البشرية على الشعاب اؼبرجانية كما يتصل هبا من نظم إيكولوجية،
أك اغبد من تلك اآلثار أك التخفيف منها ،فضبلن عن اؼبساعدة على تعزيز كإدامة قدرة الشعاب اؼبرجانية كالنظم
اإليكولوجية ذات الصلة هبا على الصمود؛
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ُِ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقوـ ،ال سيما من خبلؿ كحدة الشعاب اؼبرجانية،
كبالتعاكف مع اؼبنظمات كاؼببادرات الدكلية األخرل ذات الصلة ،دبساعدة اغبكومات ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة،
دبا يف ذلك حكومات الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف مبوان كغَتىا من الدكؿ الساحلية النامية ،بناء
على طلبها ،على كضع كتنفيذ تدابَت كطنية كإقليمية كخب عمل يف ىذا الصدد؛
ُّ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعد ،حبلوؿ عاـ َُِٖ ،كبالتعاكف مع اؼببادرة الدكلية للشعاب
اؼبرجانية كغَتىا من اؼبنظمات كاعبهات الشريكة اؼبعنية ،ربليبلن لؤلدكات السياساتية كآليات اغبوكمة العاؼبية
كاإلقليمية اؼبعنية حبماية الشعاب اؼبرجانية كإدارهتا اؼبستدامة؛
ُْ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم دعم مواصلة تبوير اؼبؤشرات ذات الصلة بالشعاب اؼبرجانية،
كالتقييمات اإلقليمية للشعاب اؼبرجانية ،كإعداد تقرير عاؼبي عن حالة كاذباىات الشعاب اؼبرجانية من خبلؿ
الشبكة العاؼبية لرصد الشعاب اؼبرجانية التابعة للمبادرة الدكلية للشعاب اؼبرجانية ،بالتعاكف مع اؼببادرات اإلقليمية
القائمة ،آخذان يف اعتباره التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية اعبارية؛
ُٓ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الثالثة
عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.

 -13/2اإلدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/اؼبؤرخ ِٓ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ’’ ،ربويل عاؼبنا :خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ‘‘ ،كأىداؼ التنمية اؼبستدامة كغاياهتا،
كإذ تشَت أيضان إىل الفقرة ِ من مقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ٖ/كالقرار ُ َُ/الذم اعتمدتو صبعية األمم
اؼبتحدة للبيئة ،كالذم يسلم بأف الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة كضعت ـبتلف النهج كالرؤل كالنماذج
كاألدكات لتحقيق التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر،
كإذ تقر بأف رأس اؼباؿ الببيعي ىو مفهوـ معناه ال يزاؿ قيد النقاش ،كأنو ألغراض ىذا القرار فإف أصوؿ
رأس اؼباؿ الببيعي ؽبا قيم أساسية ـبتلفة كزبضع للوالية الوطنية كالسيادة الوطنية،
كإذ تضع يف اعتبارىا أف اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي ستسهم يف تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة
لعاـ ََِّ،
كإذ تضع يف اعتبارىا أيضا أنبية إدماج البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة برأس اؼباؿ الببيعي يف التحليل
االقتصادم كيف عمليات التخبي كصنع القرار على اؼبستول الوطٍت فيما ىب اإلدارة اؼبستدامة كاستخداـ
ىذه اؼبوارد،
كإذ ربي علما حبقيقة أف رأس اؼباؿ الببيعي كآليات التقييم كاحملاسبة اػباصة باؼبوارد الببيعية يبكن أف
تساعد البلداف على تقييم كتقدير القيمة الكاملة لرأظباؽبا الببيعي كرصد التدىور البيئي،
كإذ تقر بالتحديات اليت تواجهها الدكؿ األعضاء ،يف ؾباؿ التقييم الدقيق لرأظباؽبا الببيعي كاحتسابو يف
ربليبلهتا االقتصادية ،كمراعاتو يف صنع القرار ،كاغبسابات القومية كعمليات التخبي اإلمبائي،
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كإذ ترحب باالتفاؽ الذم توصلت إليو اللجنة اإلحصائية لؤلمم اؼبتحدة بشأف نظاـ احملاسبة البيئية
كاالقتصادية بوصفو معياران إحصائيان كالقرار الذم ازبذتو بتشجيع تببيق حسابات النظم اإليكولوجية اػباصة
بالنظاـ كمواصلة ربسينها،
كإذ تبلحظ أف كجود اؼبؤسسات اليت تتسم بالكفاءة كتشمل اعبميع ،كالسياسات كالقوانُت اؼبناسبة،
كتنفيذ الصكوؾ الدكلية ذات الصلة ،دبا يف ذلك نظاـ احملاسبة البيئية كاالقتصادية ،يبكن أف يسهم يف تعزيز
اغبوكمة الرشيدة يف اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي،
كإذ تشَت أيضان إىل أف االستغبلؿ اؼبستداـ لرأس اؼباؿ الببيعي على كبو يكفل ضباية النظم اإليكولوجية
كيقلل من التدىور البيئي يبكن أف يساعد البلداف على إضافة قيمة ألصوؽبا البيئية كبالتايل اؼبسانبة يف ربقيق
خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
كإذ ربي علمان بالنتائج اؼبتعلقة دبناقشات رأس اؼباؿ الببيعي ،دبا يف ذلك نتائج الدكرة اػبامسة عشرة
للمؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت بالبيئة ،الذم عقد ربت شعار ’’إدارة رأس اؼباؿ الببيعي يف أفريقيا من أجل
التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر‘‘؛ كاؼبؤسبر الدكيل اؼبعٍت بالتقييم كاحملاسبة لرأس اؼباؿ الببيعي لبلقتصاد
األخضر يف أفريقيا؛ كمنتدل التنمية األفريقي الثامن؛ كمؤسبر القمة من أجل االستدامة يف أفريقيا ،الذم عقد يف
غابوركين يف عاـ َُِِ؛ كحلقة العمل اإلقليمية للمحاسبة الببيعية يف منبقة أكركبا ككس آسيا ،اليت عقدت
يف اسبنبوؿ يف عاـ َُِٓ مع الًتكيز على ؿباسبة رأس اؼباؿ الببيعي ،ضمن مسائل أخرل،
كإذ تؤكد أف أنشبة البحث كالتبوير ،كالتكنولوجيا اؼببتكرة ،كتعبئة اؼبوارد اؼبالية ،كبناء القدرات ،كتقاسم
اؼبعارؼ بُت البلداف ىي أنشبة مهمة لكي تدير ىذه البلداف على كبو مستداـ رأظباؽبا الببيعي،
ُ -تدعو الدكؿ األعضاء إىل ازباذ تدابَت لتعزيز اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي ،دبا يف ذلك
ضباية خدمات النظاـ اإليكولوجي ككظائفو ،كجزء من اؼبسانبة يف تنفيذ خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ
كأىداؼ التنمية اؼبستدامة؛
ِ -تدرؾ أنبية النُّهج اؼبتكاملة كالشاملة كاؼبتوازنة إلدارة رأس اؼباؿ الببيعي الرامية لتعزيز القدرة على
إدارة اؼبوارد الببيعية كتعزيز التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر ببريقة منسقة كفعالة .كيتعُت أف هتدؼ ىذه
النهج إىل ما يلي:
(أ)

زيادة الوعي بشأف تقدير موارد رأس اؼباؿ الببيعي كإضافة قيمة ؽبا؛

(ب) بناء القدرات إلدماج التقييم كاحملاسبة لرأس اؼباؿ الببيعي كمسانبات اؼبوارد الببيعية يف التخبي
الوطٍت كصنع القرارات من أجل التنمية اؼبستدامة؛
(ج) تعزيز الشراكات بُت القباعُت العاـ كاػباص لدعم بناء القدرات ككضع هنج كتكنولوجيات
ابتكارية لتعزيز إضافة القيمة لرأس اؼباؿ الببيعي؛
ّ -تدعو الدكؿ األعضاء إلدماج اؼبعلومات كاؼبعارؼ بشأف ربليبلت رأس اؼباؿ الببيعي يف
اغبسابات الوطنية كالتخبي اإلمبائي كصنع القرار ،ال سيما من خبلؿ تنفيذ نظاـ احملاسبة البيئية كاالقتصادية
كغَته ،من أجل ربسُت االستخداـ اؼبستداـ للموارد الببيعية ألغراض التنمية اؼبستدامة؛
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ْ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،بالشراكة مع الدكؿ األعضاء ،أف يواصل تعزيز اعبهود اليت يقودىا
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،دبا يف ذلك ،من صبلة جهات ،اؼببادرة اؼبعنية بالفقر كالبيئة ،كاػبدمات االستشارية
لبلقتصاد األخضر ،كالشراكة من أجل العمل بشأف االقتصاد األخضر ،اليت ترمي إىل ما يلي:
(أ)

تقييم كرصد أكضاع رأس اؼباؿ الببيعي كاذباىاتو؛

(ب) النظر يف دمج البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبتصلة برأس اؼباؿ الببيعي يف كضع السياسات
كصنع القرارات؛
(ج) بناء القدرات يف الدكؿ األعضاء لتببيق صبلة نظم من بينها نظاـ احملاسبة البيئية كاالقتصادية ،دبا
يتسق مع مبادرات الدكؿ األعضاء مثل إعبلف غابوركف؛
ٓ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم يف شراكة مع ككاالت األمم اؼبتحدة كالشركاء اآلخرين أف يقدـ
الدعم للبلداف ،بناء على طلبها كرىنان بتوافر اؼبوارد ،لتعزيز ما يلي:
(أ)

التوعية برأس اؼباؿ الببيعي كاحًتاـ الببيعة ،كمسانبتها يف التنمية اؼبستدامة للبلداف كرفاه سكاهنا؛

(ب) آليات بناء القدرات من أجل اإلدارة اؼبستدامة للموارد الببيعية كؿباسبة رأس اؼباؿ الببيعي؛
(ج) الشراكات بُت القباعُت العاـ كاػباص من أجل تعزيز اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي،
كإضافة القيمة كاحملاسبة ،كعكس مسار التدىور البيئي كفقداف التنوع البيولوجي؛
(د) البحث كالتبوير كاالبتكارات التكنولوجية ،فضبلن عن القدرة التقنية على اإلدارة اؼبستدامة لرأس
اؼباؿ الببيعي الوطٍت؛
ٔ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار إىل صبعية
األمم اؼبتحدة للبيئة يف موعد ال يتجاكز عاـ َُِٗ.

 -14/2التجارة غير القانونية في األحياء البرية ومنتجات الحياة البرية
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرارىا ُ ّ/اؼبتعلق باإلذبار غَت اؼبشركع باألحياء الربية،
كإذ ترحب بازباذ اعبمعية العامة القرار ٗٔ ُّْ/اؼبؤرخ َّ سبوز/يوليو َُِٓ اؼبتعلق بالتصدم لئلذبار
غَت اؼبشركع باألحياء الربية؛
عاؼبنا،

كإذ تشدد على اغباجة إىل تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة اليت اعتمدهتا اعبمعية العامة من أجل ربويل

كإذ تسلم بأنبية دكر اتفاقية التجارة الدكلية بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة باالنقراض بوصفها
اآللية الرئيسية يف تنظيم التجارة الدكلية يف األنواع اؼبهددة باالنقراض من اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبدرجة يف
تذييبلت االتفاقية ،كعمل االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات الربية الرامي إىل دعم
التدخبلت من أجل التصدم للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كاالذبار هبا،
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كإذ تسلم أيضان بأف التعاكف على الصعد الثنائي كاإلقليمي كالدكيل يشكل أداة أساسية ؼبنع كمكافحة
كاستئصاؿ التجارة غَت القانونية كاالذبار يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ،بسبل منها استخداـ الصكوؾ
القانونية الدكلية كالقرارات ذات الصلة للهيئات اؼبتعددة األطراؼ،
كإذ تدرؾ سبامان األبعاد البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية الضارة للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية
كمنتجات اغبياة الربية ،فضبلن عن آثارىا يف تقويض التقدـ صوب إقباز خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ،
كإذ تقر بأف التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كاالذبار هبا يبكنهما اإلضرار بالصحة العامة،
كإذ تسلم بالدكر اؽباـ الذم يؤديو حفظ األحياء الربية كمنتجاهتا كاستخدامها اؼبستداـ يف إقباز خبة
التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كيف التصدم للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كاالذبار هبا ،بسبل منها
تبوير سبل عيش بديلة للمجتمعات احمللية اؼبتضررة من التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمن آثارىا
السلبية،
كإذ تبلحظ مع القلق تزايد فبارسة التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية كاالذبار
هبا كارتكاب أشكاؿ أخرل من اعبرائم البيئية اليت ؽبا تأثَت كبَت على البيئة ،على أيدم عصابات إجرامية منظمة
عابرة للحدكد،
كإذ ربي علمان باعتماد االسًتاتيجية اؼبشًتكة األفريقية بشأف مكافحة التجارة غَت القانونية يف اغبيوانات
كالنباتات الربية ،كخبة عمل االرباد األكركيب ؼبكافحة االذبار باألحياء الربية ،كااللتزامات األخرل ذات الصلة،
كما يًتتب على ذلك من جهود بذلتها حىت اآلف الدكؿ األعضاء للتصدم للتحديات اؼبتزايدة للتجارة غَت
القانونية يف األحياء الربية،
كإذ ترحب باعبهود اليت تبذؽبا منظومة األمم اؼبتحدة ربت قيادة األمُت العاـ يف ؾباؿ تعزيز استجابتها
التعاكنية كاؼبتسقة للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ،كىي جهود تليب طلب مواصلة
ربسُت تنسيق األنشبة اؼبضبلع هبا،
كإذ ترحب أيضان بتقرير اؼبدير التنفيذم عن اآلثار البيئية للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات
اغبياة الربية ،كالتقرير العاؼبي عن اعبرائم اؼبتعلقة باغبياة الربية الذم أعده مكتب األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باؼبخدرات
كاعبريبة،
كإذ يساكرىا بالغ القلق من أف التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ال تزاؿ
مستمرة كتؤثر على طائفة كاسعة من اغبيوانات كالنباتات الربية كاؼبائية يف صبيع القارات ،على الرغم من اعبهود
العاؼبية للتصدم ؽبذه اؼبشكلة،
ُ -تؤكد التزامها بالتنفيذ الكامل كدكف إبباء لبللتزامات اؼبنصوص عليها يف قرار صبعية األمم
اؼبتحدة للبيئة ُ ّ/كقرار اعبمعية العامة ُّْٗٔ/؛
ِ -ربث الدكؿ األعضاء على ازباذ مزيد من اػببوات كاإلجراءات اغباظبة على الصعيد الوطٍت،
كعن طريق التعاكف اإلقليمي كالدكيل ،دبا يف ذلك التعاكف مع االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات
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كالنباتات الربية(َِ) كمع شركاء آخرين من أجل منع كسد سبل اإلمداد كالعبور كالبلب فيما يتعلق بالتجارة غَت
القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ،بسبل منها:
كضع كاعتماد كتنفيذ اسًتاتيجيات كخب عمل مناسبة للتصدم للتجارة غَت القانونية يف
(أ)
األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي ،دبا يتبلءـ مع التحديات كالسياقات
احملددة؛
(ب) تعزيز نظم إدارة األحياء الربية يف ىذه الدكؿ ،دبا يف ذلك تعزيز اؼبؤسسات كالتعاكف بُت
الوزارات كالوكاالت اغبكومية اؼبعنية ،كتكثيف جهود مكافحة الفساد كغسل األمواؿ من حيث صلتهما
بالتجارة غَت القانونية كاالذبار يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية؛
(ج) تقدًن الدعم إىل االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات الربية كصندكؽ الفيل
األفريقي ،من أجل تنفيذ خبة العمل اؼبتعلقة بالفيل األفريقي ،ككذلك اؼببادرات اإلقليمية (مثل خبة العمل
التابعة لبلسًتاتيجية األفريقية اؼبشًتكة ؼبكافحة االذبار غَت اؼبشركع بالنباتات كاغبيوانات الربية) كالوطنية كاحمللية
اؽبادفة إىل دعم تنفيذ خب العمل ذات الصلة ؼبكافحة التجارة غَت القانونية يف اغبيوانات كالنباتات الربية
كمنتجاهتا كاالذبار هبا؛
(د) اؼبساعدة على هتيئة يسبل معيشة مستدامة كبديلة للمجتمعات احمللية اؼبتضررة من التجارة غَت
القانونية يف األحياء الربية كآثارىا ،مع إشراؾ اجملتمعات احمللية اؼبتاطبة ؼبوائل اغبياة الربية إشراكان تامان ،بوصفها من
الشركاء الفاعلُت يف حفظ األحياء الربية كاستخدامها اؼبستداـ ،دبا يعزز حقوؽ تلك اجملتمعات كقدرهتا على
إدارة األحياء الربية كاالستفادة منها؛
ّ  -تدعو الدكؿ األعضاء إىل اعتبار االذبار غَت اؼبشركع بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية احملمية،
الذم تشارؾ فيو اعبماعات اإلجرامية اؼبنظمة ،جريبة خبَتة ،كفقان لتشريعاهتا الوطنية كاؼبادة ِ (ب) من اتفاقية
األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب اغبدكد الوطنية؛
ْ  -تسلم بالدكر اؽباـ الذم تقوـ بو اؼبنظمات غَت اغبكومية كاؼبؤسسات األكاديبية كالقباع
اػباص ،كىو دكر يبكن أف يتجسد يف ازباذ إجراءات ؼبكافحة االذبار غَت القانوين يف األحياء الربية كاالذبار هبا؛
ٓ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة التعاكف مع اتفاقية االذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات
الربية اؼبهددة باالنقراض ،كغَت ذلك من الشركاء يف االرباد الدكيل ؼبكافحة اعبريبة ضد اغبيوانات كالنباتات
الربية ،ككيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة من أجل مساعدة الدكؿ األعضاء على تنفيذ التزاماهتا ،بسبل منها:
النهوض باؼبعرفة اليت تدعم اإلجراءات اؼبستنَتة ،دبا يف ذلك من خبلؿ مواصلة تقييم اآلثار
(أ)
البيئية للتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية كاالذبار هبا؛
(ب) دعم اعبهود الرامية إىل إذكاء الوعي كتشجيع تغيَت السلوؾ يف أسواؽ االستهبلؾ بشأف األحياء
الربية كمنتجات اغبياة الربية اؼبتاجر هبا بصورة غَت قانونية ،دبا فيها النباتات كاغبيوانات؛

(َِ) تضم عضوية االرباد اتفاقية اال ذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة باالنقراض ،كاؼبنظمة الدكلية للشرطة
اعبنائية ،كمكتب األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باؼبخدرات كاعبريبة ،كالبنك الدكيل ،كمنظمة اعبمارؾ العاؼبية.
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(ج) تقدًن ربديثات منتظمة إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة للتقرير اؼببلوب يف قرارىا ُ ّ/بشأف
التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية؛
مواصلة دعم أنشبة خبة العمل اؼبتعلقة بالفيل األفريقي ،عن طريق تعبئة اؼبزيد من اؼبسانبات
(د)
يف صندكؽ الفيل األفريقي كالتوعية بدكر الصندكؽ يف تنفيذ خبة العمل؛
(ىػ) القياـ ،بالتعاكف مع اؼبنظمات األخرل ذات الصلة ،مثل برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،بتيسَت
تقدًن ربليل للممارسات الفضلى على الصعيد الدكيل فيما يتعلق بإشراؾ اجملتمعات احمللية يف إدارة اغبياة الربية
لكي تنظر فيو صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،بوصف ذلك هنجان للتصدم ؼبشكلة االستخداـ غَت اؼبستداـ لؤلحياء
الربية كمنتجات اغبياة الربية كالتجارة غَت القانونية يف ىذه األحياء كاؼبنتجات؛
ٔ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم دعم اغبكومات الوطنية ،بناء على طلبها ،من أجل تيسَت
كضع كتنفيذ قوانُت كطنية تتعلق باالذبار غَت القانوين يف األحياء الربية ،بسبل منها بناء القدرات يف ؾباالت
تشمل ربقيقات اؼببلحقة القانونية؛
ٕ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم العمل مع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات الدكلية غَت
اغبكومية األخرل ذات الصلة ،ضمن كالية برنامج البيئة ،على تأكيد كتوثيق أحدث اؼبعارؼ بشأف اعبرائم اليت
ؽبا تأثَت خبَت على البيئة ،دبا يف ذلك التجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجاهتا كاالذبار هبا ،السيما ما
ىبت باآلثار البيئية ؽبذه التجارة ،كربديد الصبلت بُت ىذه اعبرائم ،كأف يقدـ تقريران عن ذلك إىل صبعية األمم
اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا اؼبقبلة؛
ٖ-
تنفيذ ىذا القرار.

تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية البيئة يف دكرهتا الثالثة تقريران عن التقدـ احملرز يف

 -15/2حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تضع يف اعتبارىا أنبية اغبفاظ على البيئة الببيعية يف أكقات النزاع اؼبسلح من أجل األجياؿ اؼبقبلة،
كلتوطيد اعبهود الرامية إىل ضباية بيئتنا اؼبشًتكة،
كإذ تسلم بدكر النظم اإليكولوجية السليمة كاؼبوارد اليت زبضع لئلدارة اؼبستدامة يف اغبد من خبر
النزاعات اؼبسلحة،
كإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء األضرار اليت غبقت بالبيئة من جراء استخداـ بعض كسائل اغبرب
كأساليبها ،ال سيما أثناء النزاعات اؼبسلحة،
كإذ تؤكد ؾبددان التزامها القوم بالتنفيذ الكامل ألىداؼ التنمية اؼبستدامة الواردة يف قرار اعبمعية العامة
َٕ ،ُ/كاؼبعنوف ”ربويل عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ“،
كإذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة ْٕ ّٕ/اؼبعنوف ”ضباية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح“ ،الذم حثت
فيو الدكؿ على ازباذ صبيع التدابَت لكفالة االمتثاؿ للقانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة يف أكقات النزاع
اؼبسلح ،كعلى النظر يف االنضماـ إىل االتفاقيات الدكلية ذات الصلة ،كحثت الدكؿ على ازباذ اػببوات الكفيلة
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أحكاـ القانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة ،كقرار اعبمعية العامة ٔٓ،ْ/
بتضمُت أدلتها العسكرية
ى
اؼبعنوف ”االحتفاؿ باليوـ الدكيل ؼبنع استخداـ البيئة يف اغبركب كالصراعات العسكرية“،
كإذ ربي علمان بقرار اعبمعية العامة َٓ ،َٕ/اؼبعنوف ”نزع السبلح العاـ الكامل“ كقرار اعبمعية العامة
ّٓ ِِْ/اؼبعنوف ”تقرير األمُت العاـ عن البيئة كاؼبستوطنات البشرية“ ،الذم يؤكد ؾبددان على أنو كفقان لوالية
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،ال ينبغي لو أف ينخرط يف ربديد النزاعات أك منعها أك تسويتها ،كالقرار ّّٕٕٓ/
اؼبعنوف ’’منع النزاعات اؼبسلحة‘‘ الذم ييقر باغباجة إىل تعميم كتنسيق منع نشوب الصراعات اؼبسلحة يف
منظومة األمم اؼبتحدة ،كتبلب إىل صبيع األجهزة كاؼبؤسسات كاؽبيئات ذات الصلة التابعة ؽبا أف تنظر ،كفقان
لواليات كل منها ،يف كيفية إدراج منظور منع نشوب الصراعات يف أنشبتها على أفضل كبو ،حيثما كاف ذلك
مبلئمان،
كإذ تشدد على أنبية تنفيذ صبيع الدكؿ األعضاء للقانوف الدكيل الواجبة التببيق فيما يتعلق حبماية البيئة
يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات اؼبسلحة سبشيان مع اؼبسؤكليات القانونية اؼبًتتبة على الدكؿ األعضاء ،كإذ ترحب
يف ىذا الصدد ،باعبهود اليت يبذؽبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل بناء القدرات كتوفَت اػبربات عبميع
الدكؿ األعضاء بناء على طلبها،
كإذ ربي علمان باؼببادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر لعاـ ُْٗٗ فيما يتعلق
باألدلة العملية كالتعليمات العسكرية بشأف ضباية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح،
كإذ تسلم بأنبية العمل اؼبتعلق حبماية البيئة الذم يضبلع بو يف إطار منظومة األمم اؼبتحدة كيف اؽبيئات
الدكلية األخرل ،دبا يف ذلك العمل الذم يقوـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف تقدًن اؼبساعدة يف ؾباؿ
زبفيض كزبفيف آثار التدىور البيئي الناجم عن النزاعات اؼبسلحة ،كيف إجراء التقييمات كبعد النزاعات فضبلن
عن أنشبتو يف االستجابة غباالت األزمات يف صبيع أكباء العامل ،بوسائل تشمل توفَت اػبربات البيئية الواسعة
النباؽ للحكومات الوطنية كالشركاء يف منظومة األمم اؼبتحدة،
كإذ ترحب بعمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات،
كإذ تعًتؼ بضركرة التخفيف من األثر البيئي الناجم عن أنشبة اعبماعات اإلجرامية العابرة للحدكد
الوطنية كغَتىا من اعبماعات اإلجرامية اؼبنظمة ،دبا فيها اعبماعات اؼبسلحة غَت القانونية ،فضبلن عن االستغبلؿ
غَت القانوين للموارد الببيعية كالتجارة غَت القانونية فيها يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح ،كإذ تبلحظ الدكر
الذم يبكن لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يضبلع بو ،يف حدكد كاليتو ،من أجل دعم الدكؿ األعضاء يف
التصدم ؽبذه التحديات عندما يبلب ذلك منو،
كإذ ربي علمان بالعملية اعبارية يف اجملاؿ ذم الصلة ،اليت تقوـ هبا عبنة القانوف الدكيل ،دبا يف ذلك تقرير
عاـ َُِٓ بشأف ضباية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة،
كإذ تسلم بأف التنمية اؼبستدامة كضباية البيئة تسهماف يف الرفاه البشرم كالتمتع حبقوؽ اإلنساف،
كإذ تسلم أيضان بضركرة زبفيف األضرار احملددة الناصبة عن التدىور البيئي كالتقليل منها إىل أدىن حد
فبكن يف أكضاع النزاع اؼبسلح كما بعدىا ،كىي األضرار اليت تلحق باألشخاص الذين يعيشوف يف ظركؼ ىشة،
كمنهم األطفاؿ كالشباف كذكك اإلعاقة كاؼبسنوف كالسكاف األصليوف كالبلجئوف كاؼبشردكف داخليان كاؼبهاجركف،
ككذلك كفالة ضباية البيئة يف مثل ىذه األكضاع،
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كإذ تسلم كذلك باألضرار احملددة الناصبة عن التدىور البيئي بالنسبة للمرأة كبضركرة تببيق اؼبنظور
اعبنساين فيما يتعلق بالبيئة كالنزاعات اؼبسلحة،
ُ  -تؤكد على األنبية اغباظبة غبماية البيئة يف صبيع األكقات ،كخباصة يف أكقات النزاع اؼبسلح،
كاألنبية اغباظبة إلصبلحها يف فًتة ما بعد انتهاء النزاع ،من اآلثار غَت اؼبتعمدة للنزكح البشرم الناجم عن النزاع
اؼبسلح؛
ِ  -تشدد على ضركرة تنفيذ قدر أكرب من التوعية على الصعيد الدكيل فيما يتعلق باألضرار البيئية
أثناء النزاعات اؼبسلحة كضركرة توفَت اغبماية الكافية للبيئة عند تأثرىا بالنزاع اؼبسلح؛
ّ  -ربث الدكؿ على ازباذ صبيع التدابَت اؼبناسبة لضماف االمتثاؿ لبللتزامات الدكلية ذات الصلة
دبوجب القانوف اإلنساين الدكيل فيما يتعلق حبماية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح؛
ْ -تدعو صبيع الدكؿ األعضاء إىل تببيق القانوف الدكيل السارم على ضباية البيئة يف حاالت النزاع
اؼبسلح ،دبا يف ذلك يف تشريعاهتا احمللية ،حسب االقتضاء ككفقان لبللتزامات الدكلية اليت قبلتها ،كإىل النظر يف
اإلعراب عن موافقتها على االلتزاـ باالتفاقات الدكلية ذات الصلة اليت مل تنضم إليها بعد؛
ٓ  -تدعو الدكؿ األعضاء إىل النظر يف أف تعكس يف تشريعاهتا اؼببادئ التوجيهية لؤلدلة العملية
كالتعليمات العسكرية اؼبتعلقة حبماية البيئة يف أكقات النزاع اؼبسلح ،اليت كضعتها اللجنة الدكلية للصليب األضبر؛
ٔ -تدعو أيضان صبيع الدكؿ األعضاء إىل التعاكف على كبو كثيق بشأف منع اآلثار السلبية اليت تلحق
بالبيئة من جراء النزاعات اؼبسلحة كالتقليل منها كالتخفيف من حدهتا؛
ٕ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقوـ ،بالشراكة مع اغبكومات،
كاؼبؤسسات العلمية ،كككاالت األمم اؼبتحدة كاجملتمع اؼبدين كاعبهات اؼبعنية األخرل ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة،
كدبا يتمشى مع كالية الربنامج ،دبواصلة تقدًن دعم معزز إىل البلداف اؼبتضررة من النزاع اؼبسلح كالبلداف اؼبارة بفًتة
ما بعد انتهاء النزاع ،دبا يف ذلك تلك اؼبتضررة من اآلثار العرضية غَت اؼبتعمدة للنزكح البشرم اؼبتصل بالنزاع،
بناء على طلبها ،من أجل إجراء التقييمات البيئية كالتعايف بعد انتهاء األزمات؛
ٖ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم ،باالشًتاؾ مع اؼبدير العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم
كالثقافة كاغبكومات كاعبهات اؼبعنية صاحبة اؼبصلحة ،يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة ،كدبا يتمشى مع كالية الربنامج،
أف يواصل أيضان تقدًن الدعم اؼبعزز إىل البلداف اليت تتضرر مواقع الًتاث العاؼبي الببيعي الواقعة يف أراضيها من
النزاعات اؼبسلحة ،دبا يف ذلك تلك اؼبتضررة من اآلثار البيئية الناصبة عن االستغبلؿ غَت اؼبشركع للموارد
الببيعية ،كذلك بناء على طلب تلك الدكؿ؛
ٗ  -تناشد صبيع الدكؿ األعضاء أف تواصل ،عند االقتضاء ،تقدًن الدعم لوضع كتنفيذ الربامج
كاؼبشاريع كالسياسات اإلمبائية الرامية إىل منع آثار النزاعات اؼبسلحة على البيئة الببيعية أك التقليل منها؛
َُ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل التفاعل مع عبنة القانوف الدكيل ،بوسائل منها توفَت
اؼبعلومات ذات الصلة للجنة بناء على طلبها كلدعم عملها اؼبتعلق حبماية البيئة يف حاالت النزاع اؼبسلح؛
ُُ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف أقرب كقت فبكن،
على أف ال يتجاكز الدكرة الرابعة ،تقريران عن التقدـ الذم أقبزه برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تنفيذ ىذا القرار.
83

UNEP/EA.2/19

 -16/2تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل تحقيق الرفاه
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تؤكد ؾبددان على أف اتفاقية التنوع البيولوجي ربدد األىداؼ اليت اتفق عليها اجملتمع الدكيل من أجل
حفظ التنوع البيولوجي ،كاالستخداـ اؼبستداـ لعناصره كالتقاسم العادؿ كاؼبنصف للمنافع الناشئة عن استخداـ
اؼبوارد اعبينية،
كإذ تشدد على أف اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة
بالتنوع البيولوجي تتواصل يف رؤية كضعت لعاـ ََِٓ ،وبظى فيها التنوع البيولوجي بالتقدير كييسعى إىل حفظو
كإصبلحو كاستخدامو حبكمة ،على كبو يصوف خدمات النظاـ اإليكولوجي ،كيعمل على استدامة كوكب سليم
كيقدـ اؼبنافع األساسية عبميع الشعوب،
كإذ تؤكد ؾبددان على ضركرة تعزيز أكجو التآزر بُت االتفاقات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،

كإذ تؤكد أف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ تشمل أىدافان كغايات لتعزيز اغبفظ كاالستخداـ
اؼبستداـ للتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية ذات األكلوية من أجل النهوض بالرفاه االجتماعي ،كالنمو
االقتصادم كضباية البيئة عن طريق تببيق النيهج اؼبتكاملة،
كإذ تؤكد أيضان أنبية اعتماد كتنفيذ السياسات كاؼببادئ التوجيهية الرامية إىل إدماج التنوع البيولوجي
كاستخدامو على كبو مستداـ يف صبيع القباعات ذات الصلة لضماف تنفيذ اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي
للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي ،كخبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ
كأىداؼ التنمية اؼبستدامة،

ُ -تبلحظ أف االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،كاالجتماع الثامن
ؼبؤسبر األطراؼ الذم يعمل دبثابة اجتماع لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ كارتاخينا اؼبتعلق بشأف السبلمة األحيائية،
كاالجتماع الثاين ؼبؤسبر األطراؼ الذم يعمل دبثابة اجتماع لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ ناغويا بشأف اغبصوؿ على
اؼبوارد اعبينية كالتقاسم العادؿ كاؼبنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،ستعقد يف كانكوف ،اؼبكسيك ،يف
الفًتة من ْ إىل ُٕ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ ،ربت عنواف ”تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق
الرفاه للبشرية“؛
ِ -تشدد على أف االجتماع الثالث عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي يبثل فرصة من
أجل اؼبواءمة ،عند االقتضاء ،للخب كالربامج كااللتزامات اؼبعتمدة يف إطار تلك الصكوؾ الدكلية مع اؼببادئ
كالنيػ يهج اؼببينة يف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،هبدؼ تنشي الدعم السياسي للجهود اؼببذكلة على صبيع
اؼبستويات من أجل ربقيق اإلدارة اؼبستدامة للموارد الببيعية؛
ّ -تؤكد على أف إدماج السياسات الواردة يف خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ يبثل هنجان
مبلئمان لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي كاستخدامو اؼبستداـ يف ـبتلف القباعات ،دبا يف ذلك الزراعة ،كاغبراجة،
كمصائد األظباؾ ،كالسياحة ،كغَتىا من اجملاالت ،اليت تكوف مًتاببة ،يف صبلة أمور ،مع األمن الغذائي ،كالنمو
االقتصادم ،كالصحة البشرية ،كربسُت الظركؼ اؼبعيشية كالتمتع ببيئة سليمة؛ كتدعو الدكؿ األعضاء إىل تعزيز
النهج اؼبتكامل يف سياساهتا الوطنية ،مع مراعاة اختبلؼ الظركؼ كالقدرات كمستويات التنمية على الصعد
الوطنية؛
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ْ -تعرب عن امتناهنا كدعمها غبكومة اؼبكسيك بوصفها البلد اؼبضيف لبلجتماع الثالث عشر
ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،كتدعو صبيع األطراؼ اجملتمعة إىل اؼبشاركة على كبو بنٌاء من أجل
التوصل إىل اتفاقات من شأهنا أف تسهم يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.

 -17/2تعزيز أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة على صعيد تيسير التعاون والتآزر فيما بين
التفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة
إذ تسلم بالفوائد اليت تًتتب على تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ببريقة متوائمة
كمتسقة ،دبا يعزز تنفيذىا ككفاءهتا كفعاليتها ،كىو تنفيذ تيوفر اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة
َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي إطاران شامبلن لو،
كإذ تشَت إىل اؼبقرر د.ا  ّ/ُِ -اؼبتعلق بإدارة شؤكف البيئة الدكلية ،الذم اعتيمد يف الدكرة االستثنائية
الثان ية عشرة جمللس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالذم يسلم بأنبية تعزيز أكجو التآزر بُت االتفاقيات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي ،دكف اؼبساس باألىداؼ احملددة اػباصة هبا ،كيسلم بالواليات اؼبنوطة بكل منها،
كيدعو اؼبدير التنفيذم أف يضبلع ،حسب االقتضاء ،باؼبزيد من األنشبة لتحسُت فعالية االتفاقيات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي كربسُت التعاكف بينها ،مع مراعاة استقبللية مؤسبرات األطراؼ ذات الصلة يف سلباهتا
يف ازباذ قراراهتا،
كإذ تسلم بالفرص اؼبتاحة لتعزيز أكجو التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،يف سياؽ
تنفيذ جدكؿ أعماؿ التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كال سيما أىداؼ التنمية اؼبستدامة كغاياهتا ذات الصلة
بالتنوع البيولوجي،
اؼبقررة لبلتفاقيات ذات الصلة بالتنوع
كإذ تشدد على أنبية االعًتاؼ باألنشبة السابقة كاغبالية ك َّ
البيولوجي كغَتىا من اعبهات الفاعلة ذات الصلة كاالستفادة من ىذه األنشبة كربديد كمعاعبة الفرص الساكبة
لبناء أكجو التآزر كزيادة االتساؽ يف تنفيذ ىذه االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،
كإذ تسلم بضركرة قياـ صبيع اعبهات الفاعلة ،دبا فيها اغبكومات كىيئات األمم اؼبتحدة كىيئات إدارة
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كأماناهتا ،كالوكاالت الدكلية كالوطنية األخرل ،كسائر أصحاب
اؼبصلحة اؼبعنيُت ،دبواصلة تعزيز كتنفيذ اعبهود اؼبتضافرة كاتباع النهج الرامية إىل تعزيز التعاكف كالتآزر بُت
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،
كإذ تشَت إىل الفقرة ٖٗ من الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،اؼبعنونة ’’اؼبستقبل
الذم نصبو إليو‘‘ اليت تنوه بالعمل اؼبضبلع بو فعبلن لتعزيز أكجو التآزر بُت االتفاقيات الثبلث يف ؾبموعة اؼبواد
الكيميائية كالنفايات ،كتشجع األطراؼ يف االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على النظر يف ازباذ مزيد
من التدابَت ،يف إطار ىذه اجملموعة كغَتىا من اجملموعات ،حسب االقتضاء ،لتعزيز اتساؽ السياسات على
صبيع اؼبستويات يف ىذا اجملاؿ كزيادة الكفاءة كاغبد من التداخل كاالزدكاجية غَت الضركريُت كزيادة التنسيق
كالتعاكف بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،
كإذ ترحب بالقرارات اليت ازبذهتا ىيئات إدارة االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي اليت تقضي
بتعزيز التعاكف كالتآزر فيما بُت ىذه االتفاقيات،
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ُ -ترحب بنتائج اؼبشركع الذم يقوده برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف ربسُت فعالية االتفاقيات
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كالتعاكف فيما بينها كاستكشاؼ الفرص اؼبتاحة لزيادة التآزر ،كال سيما كثيقة
اؼبعلومات اؼبتعلقة بوضع خيارات تعزيز التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛
ِ -ترحب كذلك حبلقة العمل اؼبعنية بأكجو التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،
اليت استضافتها اتفاقية التنوع البيولوجي كاليت عقدت يف جنيف يف شباط/فرباير َُِٔ ،كتبلب إىل اؼبدير
التنفيذم أف ينقل إىل مؤسبرات األطراؼ يف االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي نتائج ىذا اؼبشركع؛
ّ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعمل ،يف سبيل تعزيز أكجو التآزر ،على تقاسم اؼبعلومات
كالسعي إىل اؼبواءمة بُت برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبقررات كالقرارات الصادرة عن مؤسبرات
األطراؼ ذات الصلة لبلتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،كتدعو مؤسبرات األطراؼ ذات الصلة إىل مراعاة
برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أثناء مداكالهتا؛
ْ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ-
ََِِ كأىداؼ آيشي للتنوع البيولوجي ،كاإلعبلف عن أنبية االسًتاتيجيات كخب العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي على صبيع اؼبستويات ،باعتبارىا أدكات لتحقيق التنفيذ اؼبتسق كالفعاؿ لبلتفاقيات ذات الصلة بالتنوع
البيولوجي ،دبا يف ذلك من خبلؿ دمج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف القباعات كالسياسات
ذات الصلة؛
ٓ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم التعاكف مع أمانات االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي،
كمع اؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،من أجل
تيسَت التشغيل اؼبتبادؿ للبيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ كاألدكات ،كتعزيز تقاسم اؼبعلومات بُت االتفاقيات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي ،كاؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛
ٔ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعزز إجراءات متسقة على نباؽ اؼبنظومة بشأف بناء القدرات
من أجل تيسَت التنفيذ اؼبتسق كالفعاؿ لبلتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،عن طريقة صبلة أشياء من
بينها التعاكف داخل فريق إدارة البيئة ،كبالتعاكف مع أعضاء فريق االتصاؿ اؼبعٍت باتفاقيات التنوع البيولوجي،
حسب االقتضاء ،ال سيما من خبلؿ االسًتاتيجيات كخب العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،دبا يف ذلك عن
طريق اؼبكاتب اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كرب ذلك العمل الذم يقوـ بو برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة مع عمل األفرقة القبرية لؤلمم اؼبتحدة ،سعيان للمسانبة يف إطار األمم اؼبتحدة للمساعدة اإلمبائية؛
ٕ -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف ييسر التعاكف بُت االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع
البيولوجي كىيئات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة من أجل متابعة كاستعراض عملية األىداؼ كالغايات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي ضمن أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،من جانب اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت
بالتنمية اؼبستدامة؛
ٖ -تدعو ىيئات إدارة االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كىيئات األمم اؼبتحدة األخرل
ذات الصلة كاؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية،
إىل مواصلة تعزيز التعاكف فيما بينها كتعزيز أكجو التآزر فيما بينها ،كما تدعوىا إىل النظر يف نتائج اؼبشركع
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اؼبتعلق بتحسُت فعالية االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كالتعاكف فيما بينها كاستكشاؼ فرص اؼبزيد من
أكجو التآزر؛
ٗ -تدعو مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل أف ينظر ،بالتعاكف الوثيق مع صبيع
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كاؼبنظمات األخرل ذات الصلة ،مثل منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم
اؼبتحدة كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،يف كضع إطار اسًتاتيجي ؼبتابعة اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي
للفًتة َُُِ ،ََِِ-كتدعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل دعم تلك العملية ،دبا يف ذلك العمل الذم
تضبلع بو اؽبيئة الفرعية للتنفيذ يف ىذا الصدد؛
َُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا العادية اؼبقبلة تقريران
عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار كعن اؼبسانبات األخرل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تنفيذ اػببة
االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ.ََِِ-

 -18/2العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يقدم
لها خدمات األمانة
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل مقررات ؾبلس اإلدارة ِٔ ٗ/كد.ا  ُ/ُِ-كد.ا ّ/ُِ-كِٕ ،ُّ/ككذلك قرارىا
ُ ،ُِ/الذم طيلب فيو إىل اؼبدير التنفيذم إعداد تقارير عن العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات
البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يوفر ؽبا الربنامج خدمات األمانة،
كإذ تقر بأنو بالنظر إىل أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ككل اتفاؽ من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
لديها ىياكل إدارية مستقلة قانونيان ،كىيئات لصنع القرارات كإجراءات خاصة هبا ،فإف من اؼبفيد للحكومات أف
تتأكد من أف عمليات صنع سياساهتا اؼبتعلقة بقرارات صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة كمقررات االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة ،ككذلك تنفيذ ىذه القرارات كاؼبقررات ،داعمة لبعضها البعض؛
كإذ تبلحظ أف ىناؾ أحكاـ ؿبددة كاردة يف كل اتفاؽ من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ تن على
اؼبهاـ الرئيسية كالصبلحيات كاؼبسؤكليات اؼبسندة إىل اؽبيئات اإلدارية كاألمانات ذات الصلة من أجل تنفيذ
االتفاقات،
كإذ تبلحظ أيضان أنو عندما تقرر ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ أف تبلب إىل اؼبدير
التنفيذم أف يوفر خدمات األمانة ؽبا فإهنا تقبل أف تصبح أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ خاضعةن
للنظاـ اإلدارم كاؼبايل كالقواعد اإلدارية كاؼبالية لؤلمم اؼبتحدة على النحو الذم تنببق بو على برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة ككفق ما تن عليو القواعد اؼبالية لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ،
كإذ تشَت إىل أنو عند تكليف اؼبدير التنفيذم بتوفَت خدمات األمانة التفاؽ بيئي متعدد األطراؼ فإف
اؼبدير التنفيذم يبلب أيضان اغبصوؿ على موافقة ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على ازباذ ترتيبات
مبلئمة لبلضببلع دبهاـ األمانة كإنشاء أك سبديد الصناديق االستئمانية لتلك االتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ،
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كإذ تبلحظ مع التقدير أف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يوفر حاليان أك سيوفر خدمات األمانة للعديد من
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبدرجة يف مرفق ىذا القرار (كيشار إليها فيما بعد ب ػ ػ ’’االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة‘‘)،
كإذ تشَت إىل قرارىا ُ ،ُٔ/الذم يشَت إىل أف االتفاقيات اليت يضبلع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
بوظائف األمانة لصاغبها هبب أف تستند إىل مبدأ اسًتداد التكاليف عندما يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية ،دبا
يتماشى مع النظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لؤلمم اؼبتحدة،
كإذ تبلحظ تقرير اؼبدير التنفيذم عن العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ اليت يديرىا الربنامج)ُِ( كأعماؿ فرقة العمل ،الذم يستند إىل التعاكف الوثيق بُت االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف إعداد توصياهتا،
ترحب باػببوات اليت ازبذىا اؼبدير التنفيذم لزيادة فعالية الًتتيبات اإلدارية كتقدًن اػبدمات ،كالتعاضد
بُت برامج العمل بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يقدـ ؽبا خدمات
األمانة ،دبا يف ذلك ازباذ خبوات لتنفيذ توصيات فريق العمل،
ألف
اإلطار المؤسسي والمساءلة
ُ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يضع ،بالتشاكر مع أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،مشركع مبوذج مرف ػبيارات تقدًن خدمات األمانة يف شكل مناسب،
مثل مذكرة تفاىم بُت اؼبدير التنفيذم كمؤسبرات األطراؼ أك اؽبيئات اإلدارية األخرل ذات الصلة لبلتفاقات
البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا الربنامج ،لكي تنظر فيو؛
ِ  -تشجع اؼبدير التنفيذم على أف وبافظ ،عند إرساء عمليات تفويض السلبة إىل رؤساء أمانات
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،على اؼبركنة البلزمة على أساس كل حالة على حدة ،دبا يف ذلك عكس
حجم أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ؛
باء
اإلطار اإلداري والمالي
ّ  -تدعو ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
إىل أف تبلع اؼبدير التنفيذم على أم ربديات إدارية أك مالية تواجهها نتيجةن للتنفيذ العملي ؼبذكرات التفاىم
اػباصة هبا؛
ْ  -تدعو أيضان ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة إىل أف تتقاسم فيما بينها اؼبمارسات اعبيدة فيما يتعلق دبيزانيتها كإدارة اؼبوارد البشرية فيها؛
ٓ  -تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يتنازؿ عن تكاليف دعم الربامج على التربعات
لتكاليف اؼبشاركة عندما يتم ترتيب اؼبشاركة من جانب اؼبوظفُت اإلداريُت اؼبمولُت من تكاليف دعم الربامج
على اؼبيزانية التشغيلية؛
(ُِ)
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ٔ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعد معلومات ؽبيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
عن آثار تببيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقباع العاـ على ميزانياهتا التشغيلية؛
جيم
التعاضد بين برامج العمل
ٕ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعزز ،بناءن على دعوة من ىيئات إدارة االتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ اليت يديرىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،برامج العمل اؼبتداعمة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف إطار خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ كتوفَت معلومات علمية ذات
صلة بعملها؛
دال
الخطوات المقبلة
ٖ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل جهوده على صعيد ىذه اؼبسائل ببريقة مفتوحة كشفافة،
كأف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.

المرفق

قائمة بالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حالياً
خدمات األمانة أو التي توجد فيما يخصها مقررات في ىذا الشأن قيد التطبيق
التفاقات التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حالياً خدمات األمانة
ُ-
ِ-

اؼبعرضة لبلنقراض
اتفاقية االذبار الدكيل بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية ٌ
اتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة كاالتفاقات اؼبرتببة هبا

ّ-

اتفاقية التنوع البيولوجي كبركتوكوالهتا

ْ-

ً
اؼبستنفدة لببقة األكزكف التابع ؽبا
اتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف ،كبركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد
منها عرب اغبدكد

ٓ-

اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل

ٔ-

اتفاقية باماكو بشأف حظر استَتاد النفايات اػببرة إىل أفريقيا كمراقبة حركتها عرب اغبدكد كإدارهتا ضمن
أفريقيا

ٕ-

اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة
خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية

ٖ-

اتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة

ٗ-

اتفاقية ضباية البيئة البحرية كاؼبناطق الساحلية للبحر األبيض اؼبتوس (اتفاقية برشلونة) كبركتوكوالهتا

َُ  -اتفاقية ضباية كتنمية البيئة البحرية ؼبنبقة البحر الكارييب الكربل (اتفاقية كارتاخينا) كبركتوكوالهتا
ُُ  -اتفاقية ضباية كإدارة كتبوير البيئة البحرية كالساحلية لغرب احملي اؽبندم (اتفاقية نَتكيب) كبركتوكوالهتا
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ُِ  -اتفاقية التعاكف يف ضباية كتنمية البيئة البحرية كالساحلية ؼبنبقة غرب ككس أفريقيا (اتفاقية أبيدجاف)
كبركتوكوالهتا
ُّ  -االتفاقية االطارية بشأف ضباية منبقة الكاربات كتنميتها اؼبستدامة
التفاقات التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة حالياً خدمات األمانة المؤقتة ووافقت جمعية األمم
المتحدة للبيئة على أن توفر لها خدمات األمانة الدائمة
ُْ -االتفاقية اإلطارية غبماية البيئة البحرية لبحر قزكين (اتفاقية طهراف)
التفاقات التي تنص على أن يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة خدمات األمانة عند بدء نفاذىا
ُٓ -اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق

 -19/2استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضو دورياً (برنامج
مونتيفيديو الرابع)
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل الربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستعراضو دكريان ،الذم اعتمده ؾبلس اإلدارة يف مقرره
ِٓ( ُُ/أكالن) بوصفو اسًتاتيجية شاملة جملتمع القانوف الدكيل كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل صياغة
األنشبة يف ؾباؿ القانوف البيئي للعقد الذم يبدأ يف عاـ ََُِ ،كاستعراض منتصف اؼبدة اؼبنصوص عليو يف
ذلك اؼبقرر،
كإذ تشَت أيضان إىل اؼبقرر ِٕ ٗ/الصادر عن ؾبلس اإلدارة بشأف تعزيز العدالة كاغبوكمة كالقانوف من
أجل ربقيق االستدامة البيئية ،كإىل مقرر ؾبلس اإلدارة د.ا ٓ/ُُ-ألف اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية بشأف كضع
التشريعات الوطنية اؼبتعلقة باغبصوؿ على اؼبعلومات كاؼبشاركة العامة كالوصوؿ إىل العدالة يف القضايا البيئية ،كإىل
قرار صبعية البيئة ُ ُّ/اؼبتعلق بتنفيذ اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية،
كإذ تبلحظ مع التقدير العمل اؼبضبلع بو من جانب اجتماع كبار اؼبسؤكلُت اغبكوميُت اػبرباء يف
القانوف البيئي بشأف استعراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لتبوير القانوف البيئي كاستعراضو الدكرم ،اؼبعقود يف
مونتفيديو يف الفًتة من ٕ إىل ُُ أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ ،كاؼببادرة اؼبشًتكة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،كمعهد األمم اؼبتحدة للتدريب كالبحث ،اؼبتخذة يف سياؽ اعبهود اليت تبذؽبا
ىذه اؼبنظمات من أجل تعزيز تنفيذ اؼببدأ َُ ،كمنها كضع الدليل اؼبعنوف ’’إعماؿ اؼببدأ َُ من إعبلف ريو‘‘،
فضبلن عن اعبهود األخرل اؼببذكلة يف ىذا الصدد،
كإذ تسلم بأف مواصلة تنفيذ الربنامج الرابع لتبوير القانوف البيئي كاستعراضو دكريان ،باإلضافة إىل معاعبة
اؼبسائل اؼبستجدة ،ينبغي أف يتم يف ظل التبورات األخَتة للنهوض بالتنمية اؼبستدامة ،كال سيما خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ كاستمرار تبور القانوف البيئي الدكيل ،كيشمل ذلك االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
اؼبربمة منذ عاـ ََُِ ،فضبلن عن القرارات كاؼبقررات ذات الصلة الصادرة عن صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة
كؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
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كإذ تشدد على ضركرة األنشبة اؼبنفذة يف ؾباؿ القانوف البيئي  -اليت تضبلع هبا اغبكومات كاػبرباء
القانونيوف كاألكاديبيوف كمنظمات األمم اؼبتحدة اؼبعنية ،دبا يف ذلك برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  -من أجل
اؼبسانبة يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة كغاياهتا،
كبعد نظرىا يف تقرير اؼبدير التنفيذم،

(ِِ)

ُ -تدعو الدكؿ األعضاء إىل تعيُت جهات اتصاؿ كطنية لتبادؿ اؼبعلومات كبناء القدرات من أجل
العمل اؼبشًتؾ مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتوفَت التوجيو لو يف تعزيز تببيق برنامج تبوير القانوف البيئي
كاستعراضو دكريان ،كلرصد كتقييم تنفيذ ذلك الربنامج؛
ِ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،بالتنسيق الوثيق مع جهات االتصاؿ الوطنية اؼبعينة يف الفقرة ُ
أعبله ،كرىنان بتوافر اؼبوارد ،ما يلي:
أف وبدد اإلجراءات ذات األكلوية فيما يتعلق بالقانوف البيئي خبلؿ الفًتة اؼبتبقية من الربنامج
(أ)
الرابع لتبوير القانوف البيئي كاستعراضو دكريان ،هبدؼ دعم تنفيذ البعد البيئي من خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ
ََِّ ،دبا يتسق مع األىداؼ البيئية ،كالفوائد اؼبًتتبة على الصحة العامة ،مثل تلك اؼبتعلقة بنوعية اؽبواء ،كاليت
مت ربديدىا يف قرارات صبعية األمم اؼبتحدة كقرارات كمقررات ؾبلس اإلدارة الصادرة مؤخران ،مع مراعاة التوصيات
ذات الصلة الصادرة عن اجتماع كبار اؼبسؤكلُت اغبكوميُت اػبرباء يف القانوف البيئي بشأف استعراض منتصف
اؼبدة للربنامج الرابع لتبوير القانوف البيئي كاستعراضو دكريان؛
(ب) أف يضع التوجيهات للدكؿ األعضاء من أجل إنشاء األطر التشريعية كأطر التنفيذ كاإلنفاذ اليت
تتسم بالفعالية ،على كبو يتسق مع مقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ٗ/بشأف تعزيز العدالة كاغبوكمة كالقانوف من أجل
االستدامة البيئية ،كقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة ُ ُّ/اؼبتعلق بتنفيذ اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة
كالتنمية ،حسب االقتضاء؛
(ج) أف يعد ’ُ‘ تقييمان لتنفيذ كفعالية كأثر الربنامج الرابع لتبوير القانوف البيئي كاستعراضو دكريان،
ك’ِ‘ مقًتحات بشأف العمل الذم يقوـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ القانوف البيئي لفًتة ؿبددة تبدأ
يف عاـ ََِِ؛ كأف يتيح فرصة للجهات الفاعلة اؼبعنية اليت تقوـ بتنفيذ الربنامج الرابع لتبوير القانوف البيئي
كاستعراضو دكريان ،دبا يف ذلك اجملموعات الرئيسية كاعبهات اؼبعنية صاحبة اؼبصلحة ،لكي تقدـ تعليقاهتا بشأف
التقييم كاؼبقًتحات اؼبذكورة آنفان ،كأف يقدـ التقييم كاؼبقًتحات لكي تنظر فيها صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف
دكرهتا اليت تعقد قبل هناية عاـ َُِٗ.

 -22/2الستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة  2221-2218وبرنامج العمل
والميزانية المقترحان للفترة 2219-2218
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
كقد نظرت يف االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة َُِٖ )ِّ(َُِِ-كبرنامج العمل كاؼبيزانية
(ِْ)
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٖ،َُِٗ-
(ِِ)
(ِّ)
(ِْ)

.UNEP/EA.2/13
.UNEP/EA.2/15
.UNEP/EA.2/16
91

UNEP/EA.2/19

ُ -توافق على االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل للفًتة َُِٖ َُِِ-كعلى برنامج العمل كاؼبيزانية
لفًتة السنتُت ََُُِِٖٗ-؛
ِ -توافق أيضان على رصد اعتمادات لصندكؽ البيئة مقدراىا ُِٕ مليوف دكالر من دكالرات
الواليات اؼبتحدة ،ىبص منها مبلغ أقصاه ُِِ مليوف دكالر لتغبية تكاليف الوظائف لفًتة السنتُت لؤلغراض
اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:
برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيتو لفترة السنتين 2219-2218
(بآالؼ دكالرات الواليات اؼبتحدة)

ألف  -أجهزة تقرير السياسات
باء  -التوجيو التنفيذم كاإلدارة
جيم  -برنامج العمل
ُ  -تغَت اؼبناخ
ِ  -اؼبركنة للكوارث كالنزاعات
ّ  -النظم اإليكولوجية الصحية كاؼبنتجة
ْ -اغبوكمة البيئية
ٓ -اؼبواد الكيميائية كالنفايات كنوعية اؽبواء
ٔ -كفاءة استخداـ اؼبوارد
ٕ -البيئة قيد االستعراض
داؿ  -صندكؽ احتياطي الربنامج
ىاء  -دعم الربنامج
المجموع

1 722
7 822
ََّ ِّ
ََٓ ُِ
ََٖ ُْ
َََ ّٔ
ََّ ِّ
ََٔ ّٗ
ََّ ِٗ
14 222
14 722

271 222

ّ  -تشدد على أنبية إجراء مشاكرات مبكرة كمكثفة كشفافة بُت اؼبدير التنفيذم كالدكؿ األعضاء
كعبنة اؼبمثلُت الدائمُت بشأف إعداد مشاريع االسًتاتيجيات اؼبتوسبة األجل كأطر العمل االسًتاتيجية كبرامج
العمل كاؼبيزانيات كعلى اغباجة عبدكلة االجتماعات كتوفَت اؼبعلومات يف األكقات اؼبناسبة إلتاحة اؼبشاركة
الكاملة من جانب صبيع الدكؿ األعضاء طواؿ ىذه العملية ،كترحب يف ىذا الصدد بالتقدـ احملرز حىت اآلف؛
ْ  -تشَت إىل الفقرة ُّ من مقرر ؾبلس اإلدارة ُٗ ،ِّ/كتشيد جبهود اؼبدير التنفيذم الرامية
لكفالة أف تيقدـ األمانة الوثائق كاؼبعلومات ذات الصلة باالسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل كبربنامج العمل كاؼبيزانية
إىل الدكؿ األعضاء كإىل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت قبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع الذم سيتم فيو
النظر فيهما؛
ٓ  -تشدد على اغباجة إىل معلومات شاملة ،كتربير كامل ،بشأف النفقات كاؼبسانبات اؼبقًتحة من
صبيع مصادر التمويل ،دبا يف ذلك معلومات عن مبلؾ اؼبوظفُت ،لتقديبها إىل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت يف كقت
مبكر قبل النظر يف برنامج العمل كاؼبيزانية ،كتبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل عقد مشاكرات يف التوقيت
اؼبناسب بشأف إعداد صبيع برامج العمل كاؼبيزانيات يف اؼبستقبل قبل إحالتها إىل اؽبيئات اؼبختصة األخرل؛
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ٔ  -تشدد على ضركرة أف يستند برنامج العمل كاؼبيزانية إىل اإلدارة القائمة على النتائج ،كترحب
بالتقدـ ال يػمحرز يف تنفيذ االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل للفًتة َُِْ ،َُِٕ-على النحو الوارد يف تقرير أداء
الربنامج لفًتة السنتُت َُِْ ،َُِٓ-كالتقرير التجميعي للتقييم االثٍت سنوم للفًتة ََُُِِْٓ-؛
ٕ  -تبلحظ التقدـ الػيمحرز يف زيادة اؼبخصصات من صندكؽ البيئة لؤلنشبة كالعمليات يف برنامج
العمل لفًتة السنتُت ََُُِِٖٗ-؛
ٖ  -تأذف للمدير التنفيذم بأف يعيد توزيع اؼبوارد بُت أبواب اؼبيزانية للربامج الفرعية حبد أقصى قدره
َُ يف اؼبائة من ـبصصات الربامج الفرعية كأف يبلغ عبنة اؼبمثلُت الدائمُت بذلك ،كيف الظركؼ االستثنائية اليت
تقتضيها الضركرة ،أف يعيد زبصي مبالغ تزيد على َُ يف اؼبائة كال تتجاكز َِ يف اؼبائة من اؼبخصصات اليت
يعاد زبصي اؼبوارد منها ،بعد التشاكر اؼبسبق مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت؛
ٗ  -تأذف أيضان للمدير التنفيذم بأف يع ٌدؿ ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،مستول ـبصصات
صندكؽ البيئة للربامج الفرعية ،لتتماشى مع التغَتات احملتملة يف الدخل مقارنة دبستول االعتمادات الذم سبت
اؼبوافقة عليو؛
َُ  -تأذف كذلك للمدير التنفيذم بالدخوؿ يف التزامات آجلة ال تزيد قيمتها على َِ مليوف دكالر
من دكالرات الواليات اؼبتحدة ألنشبة صندكؽ البيئة لفًتة السنتُت َََُِِِِ-؛
ُُ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل اتباع هنج حصيف يف إدارة اؼبوارد اؼبتأتية من صبيع
اؼبصادر ،دبا فيها صندكؽ البيئة ،دبا يف ذلك من خبلؿ اإلدارة اغبريصة للًتتيبات التعاقدية؛
ُِ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل الًتكيز اغبايل لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على
ربقيق النتائج ،هبدؼ إقباز أىداؼ الربنامج ،كاستخداـ اؼبوارد بكفاءة كشفافية لتحقيق ىذه الغاية ،رىنان
بعمليات اإلشراؼ كاالستعراض كالتقييم اؼبستقل اليت تضبلع هبا األمم اؼبتحدة؛
ُّ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن تقارير سنوية إىل الدكؿ األعضاء ،من خبلؿ
عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،كإىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكراهتا اليت تعقد
كل سنتُت ،عن نتائج التقييم كالتقدـ ال يػمحرز فيما يتعلق بأداء كل من الربامج الفرعية كإقبازاهتا اؼبتوقعة ،كعن
تنفيذ ميزانية صندكؽ البيئة ،دبا يف ذلك التربعات كالنفقات كإعادة زبصي االعتمادات أك تعديل
اؼبخصصات؛
ُْ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تقدًن التقارير إىل الدكؿ األعضاء ،من خبلؿ عبنة
اؼبمثلُت الدائمُت ،ببريقة مبسبة ،كذلك بإدماج التقارير اؼبرحلية عن شؤكف اإلدارة كاؼبيزانية مع تقريره عن أداء
الربنامج؛
ُٓ  -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يواظب على تقدًن إحاطات منتظمة للجنة اؼبمثلُت
الدائمُت بشأف أداء الربنامج كاؼبيزانية لكل برنامج فرعي ،لتمكُت اللجنة من االضببلع اؼببلئم دبهمة الرصد
اؼبوكلة إليها؛
ُٔ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل أف تنفيذ برنامج العمل يدعم كهبمع الربامج
كاألنشبة اإلقليمية كالوطنية يف االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل كبرنامج العمل لفًتة السنتُت ،كأنو يأخذ يف االعتبار
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األكلويات اإلقليمية كاألطر اإلقليمية ،حيثما كجدت ،كيبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف ييدرج معلومات عن الربامج
كاألنشبة اإلقليمية يف التقرير اؼبرحلي عن تنفيذ برنامج العمل؛
ُٕ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل استخداـ الصناديق االستئمانية كاؼبسانبات اؼبخصصة
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتمويل األنشبة اليت تتوافق مع برنامج العمل ،فيما عدا الصناديق اليت يديرىا
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة نيابة عن ىيئات حكومية دكلية أخرل؛
ُٖ  -مدعومةن بعضويتها الشاملة ،ربث الدكؿ األعضاء كغَتىا من اعبهات القادرة على زيادة
التربعات لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كال سيما صندكؽ البيئة ،كتبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف وبشد،
كفقان لقواعد سياسات الشراكات كالنظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لؤلمم اؼبتحدة ،اؼبزيد من التربعات للربنامج من
صبيع الدكؿ األعضاء كغَتىا من اعبهات القادرة كأف يواصل توسيع نباؽ قاعدة اؼبسانبُت؛
ُٗ  -تبلحظ األثر اإلهبايب عبدكؿ التربعات اإلرشادم يف توسيع قاعدة اؼبسانبات يف التمويل
البوعي لصندكؽ البيئة كتعزيز القدرة على التنبؤ هبا ،كتبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تبويع جدكؿ
التربعات اإلرشادم كذلك ،يف صبلة أمور ،كفقان ؼبقرر اجمللس التنفيذم د.ا ُ/ٕ-كأم مقررات الحقة؛
َِ -تشجع اؼبدير التنفيذم ،بالتعاكف الوثيق مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،على كضع كتنفيذ
اسًتاتيجية لتعبئة اؼبوارد تنصب األكلوية فيها على توسيع قاعدة اؼبسانبُت من الدكؿ األعضاء كالشركاء اآلخرين،
دبا يتيح موارد كافية يبكن التنبؤ هبا بصورة أفضل؛
ُِ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا الرابعة ،كبالتشاكر
مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،برنامج عمل للفًتة ََِِ َُِِ-ؿبدد األكلويات كموجو صوب النتائج كمبس ،
للنظر فيو كاعتماده؛
ِِ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل رصد كإدارة حصة صندكؽ البيئة اؼبخصصة لكل
من تكاليف الوظائف كتكاليف غَت الوظائف ،مع كضع أكلويات كاضحة الستخداـ موارد صندكؽ البيئة يف
أنشبة الربنامج.

 -21/2العواصف الرملية والترابية
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُٗٓ/بشأف مكافحة العواصف الرملية كالًتابية ،الذم يسلم بأف
العواصف الًتابية كالرملية كفبارسات اإلدارة غَت اؼبستدامة لؤلرض ،من بُت عوامل أخرل ،اليت يبكن أف تسبب
أك تؤدم إىل تفاقم ىذه الظواىر ،تشكل ربديان كبَتان للتنمية اؼبستدامة يف البلداف كاؼبناطق اؼبتضررة ،كيسلم أيضان
بأنو يف السنوات القليلة اؼباضية سببت العواصف الرملية كالًتابية أضراران اجتماعية كاقتصادية كبَتة بسكاف اؼبناطق
القاحلة كشبو القاحلة كاؼبناطق اعبافة شبو الرطبة يف العامل ،كخاصة يف أفريقيا كآسيا،
كإذ تشَت أيضان إىل قرارىا ُ ٕ/اؼبتعلق بتعزيز دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ربسُت نوعية اؽبواء،
كإذ تشَت كذلك إىل القرار التارىبي ج ص ع  ٖ-ٖٔ -اؼبتعلق ب ػ ػ ػ ’’الصحة كالبيئة :معاعبة اآلثار
الصحية لتلوث اؽبواء‘‘ الذم اعتمدتو صبعية الصحة العاؼبية الثامنة كالستوف ،الذم أبرز حقيقة أف التعرض
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للجسيمات الدقيقة العالقة يشكل خبران كبَتان على الصحة ،كىو أىم عامل من عوامل اػببر البيئي على
الصعيدين العاؼبي كاإلقليمي فيما يتعلق باألمراض غَت اؼبعدية كالوفيات اؼببكرة،
كإذ ربي علمان بالقرار  E/ESCAP/RES/72/7الذم اعتمدتو اللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا
كاحملي اؽبادئ يف دكرهتا الثانية كالسبعُت من أجل الشركع يف تعاكف إقليمي ؼبكافحة العواصف الرملية كالًتابية يف
آسيا كمنبقة احملي اؽبادئ،
كإذ تعًتؼ باعبهود اليت يبذؽبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل الوفاء بالبلب اؼبوجو إىل األمُت العاـ
يف قرار اعبمعية العامة َٕ ُٗٓ/بأف يعد ،بالتعاكف مع كيانات األمم اؼبتحدة األخرل ذات الصلة ،دبا يف ذلك
اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ
عمم على
الشديد ك/أك التصحر ،كخباصة يف أفريقيا ،تقريران بعنواف ’’تقييم عاؼبي للعواصف الرملية كالًتابية‘‘ يي َّ
اعبمعية العامة يف دكرهتا اغبادية كالسبعُت،
كإذ ربي علمان بربنامج نظاـ التقييم كاإلنذار من العواصف الرملية كالًتابية التابع للمنظمة العاؼبية
لؤلرصاد اعبوية  ،الذم يتألف من أكثر من ُٓ منظمة يف مناطق جغرافية ـبتلفة ،دبا يف ذلك مركزاف إقليمياف،
أحدنبا لشماؿ أفريقيا كالشرؽ األكس كأكركبا كيوجد يف إسبانيا ،كاآلخر آلسيا كيوجد يف صبهورية الصُت
الشعبية،
ُ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم ،يف حدكد برنامج العمل كاؼبوارد اؼبتاحة ،دعم الدكؿ األعضاء،
بالتعاكف مع كيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة كالشركاء اآلخرين ،يف التصدم لتحديات العواصف الرملية
كالًتابية عن طريق ربديد الثغرات يف البيانات كاؼبعلومات ذات الصلة ،كتدابَت السياسة العامة كاإلجراءات،
كاالستفادة من ’’التقييم العاؼبي للعواصف الرملية كالًتابية‘‘ دبوجب قرار اعبمعية العامة َٕ ُٗٓ/اؼبؤرخ ِِ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٓ ،كيف سياؽ اعبهود اعبارية بشأف رصد كتقييم نوعية اؽبواء استجابةن لقرار صبعية
األمم اؼبتحدة للبيئة ُٕ/؛
ِ -تبلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم االشًتاؾ مع صبيع كيانات األمم اؼبتحدة ذات الصلة لتعزيز
هنج منسق ؼبكافحة العواصف الرملية كالًتابية على الصعيد العاؼبي؛
ّ -تدعو الدكؿ األعضاء إىل تكثيف الرصد كصبع البيانات كتقاسم اؼبعارؼ بشأف صبيع اعبوانب
ذات الصلة بالعواصف الرملية كالًتابية ،دبا يف ذلك أثرىا على النظم اإليكولوجية كصحة اإلنساف كالرفاه؛
كاستكشاؼ فرص التعاكف ،دبا يف ذلك بُت بلداف الشماؿ كاعبنوب ،كفيما بُت بلداف اعبنوب كفيما بُت بلداف
اعبنوب كالشماؿ؛ كدعم تبادؿ اؼبعارؼ كأفضل اؼبمارسات يف معاعبة اؼبشكلة من خبلؿ تدخبلت عملية يف
السياسات العامة على اؼبستويات اؼبؤسسية كالتقنية ،حسب االقتضاء؛
ْ -تدعو أيضان الدكؿ األعضاء ،كمصارؼ التنمية اإلقليمية كاعبهات األخرل القادرة إىل اؼبسانبة
دبوارد مالية ذباه اؼببادرات كاؼبشاريع اإلقليمية من أجل التصدم لتحدم العواصف الرملية كالًتابية؛
ٓ-
تنفيذ ىذا القرار.

تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة تقريران عن التقدـ احملرز يف
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 -22/2استعراض تواتر دورات جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تشَت إىل قرارات اعبمعية العامة ِٕٗٗ (د )ِٕ-اؼبؤرخ ُٓ كانوف األكؿ/ديسمرب ُِٕٗ،
كِْ ُٖٓ/اؼبؤرخ ُُ كانوف األكؿ/ديسمرب ُٕٖٗ ،كٕٔ ُِّ/اؼبؤرخ ُِ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِِ،
كٕٔ ُِٓ/اؼبؤرخ ُّ آذار/مارس َُِّ ،كمقرر ؾبلس اإلدارة ِٕ ِ/اؼبؤرخ ِِ شباط/فرباير َُِّ،
ُ-

تقرر أف تعقد دكراهتا العادية يف السنوات الفردية ،اعتباران من دكرهتا الثالثة ،يف َُِٕ؛

ِ -تقرر أيضان أف تواتر الدكرات اؼبشار إليو أعبله سينببق أيضان على االجتماعات اؼبفتوحة
العضوية للجنة اؼبمثلُت الدائمُت اليت ستعقد كفقان ؼبقرر ؾبلس اإلدارة ِِٕ/؛
ّ-

كتقرر كذلك ،أنو على أساس استثنائي:

تتألف الدكرة الثالثة من اجتماع يستمر ؼبدة ّ أياـ ،دكف اؼبساس دبدة كمهاـ اعبزء الرفيع
(أ)
اؼبستول التابع للدكرة على النحو اؼببُت يف مقرر ؾبلس اإلدارة ِِٕ/؛
(ب) تتألف الدكرة الثالثة لبلجتماع اؼبفتوح العضوية للجنة اؼبمثلُت الدائمُت من اجتماع يستمر ؼبدة
ّ أياـ يعقد بالتعاقب مع الدكرة الثالثة للجمعية هبدؼ تقليل التكاليف اؼبالية إىل أدىن حد فبكن؛
(ج) يعقد االجتماع الرابع للجنة الفرعية التابعة للجنة اؼبمثلُت الدائمُت يف عاـ َُِٕ ،كتستعرض
عبنة اؼبمثلُت الدائمُت جدكؿ األعماؿ كالبرائق التنظيمية للجنة الفرعية؛
ْ  -تسلم بأف تكلفة دكرة اعبمعية لعاـ َُِٕ كاالجتماع اؼبفتوح العضوية للجنة اؼبمثلُت الدائمُت
لعاـ َُِٕ مل تعكس يف برنامج عمل كميزانية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة للفًتة َُِٔ ،َُِٕ-كتشجع
الدكؿ األعضاء كاعبهات األخرل القادرة على اإلسهاـ بأمواؿ من أجل عقد ىذه االجتماعات؛
ٓ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم االضببلع جبهود تعبئة اؼبوارد كتقدًن تقرير إىل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت
عن الثغرات يف التمويل؛
ٔ  -تبلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل الدكرة الثالثة للجمعية ،حسب االقتضاء،
معلومات مستكملة عن تنفيذ القرارات اؼبعتمدة يف دكرهتا الثانية ،كتقرر أف ترجئ النظر الرظبي يف تقارير اؼبدير
التنفيذم إىل الدكرة الرابعة للجمعية؛
ٕ-
الثانية كالسبعُت؛

تدعو اعبمعية العامة إىل النظر يف تقرير الدكرة الثالثة عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف دكرهتا

ٖ  -تقرر أف تنظر يف دكرهتا الثالثة يف صبلة أمور من بينها البرائق التنظيمية للدكرات العادية عبمعية
األمم اؼبتحدة للبيئة هبدؼ تعزيز عملية اؼبيزنة للربنامج كربسُت تقييم اؼبوارد اليت زبصصها األمم اؼبتحدة ػبدمة
اجتماعات اعبمعية.
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 -23/2إدارة الصناديق الستئمانية والمساىمات المخصصة
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
كقد نظرت يف تقرير اؼبدير التنفيذم اؼبتعلق بإدارة الصناديق االستئمانية كاؼبسانبات اؼبخصصة،

(ِٓ)

ُ -تشَت إىل أنو كفقان للنظاـ اؼبايل كالقواعد اؼبالية لؤلمم اؼبتحدة فاالتفاقات اليت يقوـ برنامج البيئة
دبهاـ األمانة ؽبا هبب أف تستند إىل مبدأ اسًتداد التكاليف حُت يتعلق األمر بالتكاليف اإلدارية؛

أولً (أ)

إدارة الصناديق الستئمانية المتعددة
ِ  -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعد تقريران يربز فيو التحديات اليت تواجو إدارة الصناديق
االستئمانية اؼبتعددة ،كأف يقًتح اػببوات اليت يبكن ازباذىا للتقليل من العبء اإلدارم لتعهد ىذه الصناديق
االستئمانية؛

أولً (ب)

الصناديق الستئمانية التي تدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة
ّ  -توافق على سبديد الصناديق االستئمانية التالية ،رىنان بتلقي اؼبدير التنفيذم طلبات للقياـ بذلك
من السلبات اؼبختصة:

ألف  -الصناديق الستئمانية العامة
(أ)  - AMLالصندكؽ االستئماين العاـ بشأف اؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت بالبيئة الذم يمدد حىت
هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ب)  - CLLالصندكؽ االستئماين لدعم أنشبة مركز كشبكة تكنولوجيا اؼبناخ ،الذم أنشئ يف عاـ
َُِّ بتاريخ انتهاء يف ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ج)  - CWLالصندكؽ االستئماين العاـ بشأف ؾبلس الوزراء األفريقي اؼبعٍت باؼبياه ،الذم يمدد حىت
هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(د)  - MCLالصندكؽ االستئماين العاـ لدعم األنشبة يف ؾباؿ الزئبق كمرٌكباتو ،الذم يمدد حىت
هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ق)  - SLPالصندكؽ االستئماين لدعم أنشبة التحالف اؼبعٍت باؼبناخ كاؽبواء النقي للحد من ملوثات
اؼبناخ القصَتة العمر ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُٔ شباط/فرباير َِِِ؛
(ك)  - SMLالصندكؽ االستئماين العاـ بشأف برنامج البداية السريعة للنهج االسًتاتيجي لئلدارة
الدكلية للمواد الكيميائية ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ز)  - WPLالصندكؽ االستئماين العاـ لتوفَت الدعم لنظاـ رصد البيئة العاؼبية/مكتب برنامج اؼبياه
كالًتكيج ألنشبتو ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ِٓ) .UNEP/EA.2/17/Rev.1
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باء -

الصناديق الستئمانية للتعاون التقني
(أ)  - AFBالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت ألغراض أنشبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
باعتباره كيانان منفذان متع ٌدد األطراؼ جمللس صندكؽ التكيُّف ،الذم يمدد إىل هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٗ؛
(فبوؿ من حكومة
(ب)  - BPLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتنفيذ االتفاؽ مع بلجيكا َّ
بلجيكا) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ج)  - CFLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأف التعاكف االسًتاتيجي
بُت كزارة ضباية البيئة يف الصُت كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٗ؛
(د)  - CILالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لدعم تنفيذ اػببة االسًتاتيجية لؤلنشبة العبلجية
عقب حادثة اؼبخلٌفات السامة يف أبيدجاف ،كوت ديفوار ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٗ؛

(ق)  - IALالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت اػباص بصندكؽ البيئة اآليرلندم اؼبتع ٌدد األطراؼ
(فبوؿ من حكومة آيرلندا) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
ؼبساعدة أفريقيا ٌ
(ك)  - IELالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت للمشاريع ذات األكلوية لتحسُت البيئة يف صبهورية
كوريا الديبقراطية الشعبية (فبوؿ من صبهورية كوريا) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٗ؛

(ز)  - IPLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت للمساعدة يف تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد
(فبوؿ من حكومة السويد) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف
اؼبستنفدة لببقة األكزكف يف البلداف النامية َّ
األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ح)  - MDLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت بشأف تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لصندكؽ
إقباز األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ط)  - RELالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتعزيز الباقة اؼبتج ٌددة يف منبقة البحر األبيض
(اؼبموؿ من حكومة إيباليا) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
اؼبتوس
ٌ
(م)  - SELالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتنفيذ االتفاؽ اؼبعقود مع السويد ،الذم يمدد حىت
هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ؾ)  - SFLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت بشأف تنفيذ االتفاؽ اإلطارم بُت إسبانيا كبرنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم يم ٌدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ؿ)  - VMLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت ؼبساعدة البلداف النامية يف ازباذ إجراءات غبماية
موؿ من حكومة فنلندا) ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ
طبقة األكزكف دبوجب اتفاقية فيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ (اؼب َّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
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ْ  -تبلحظ كتوافق على إغبلؽ الصناديق االستئمانية التالية ،رىنان باستكماؿ أنشبتها كالوفاء
جبميع التبعات كااللتزامات اؼبالية اؼبًتتبة عليها:

جيم  -الصناديق الستئمانية للتعاون التقني
(أ)  - GNLالصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العاؼبي غبماية
(فبوؿ من حكومة ىولندا)؛
البيئة البحرية من األنشبة الربية َّ
(ب)
الدكلية للفرانكفونية)؛
TOL

(فبوؿ من اؼبنظمة
 -الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت لتوفَت موظفُت فنيُت مبتدئُت َّ

ثانياً
الصناديق الستئمانية التي تدعم برامج البحار اإلقليمية
والتفاقيات والبروتوكولت والصناديق الخاصة
للبيئة:

ٓ  -تبلحظ كتوافق على إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدكرة األكىل عبمعية األمم اؼبتحدة

(أ)  - BBLالصندكؽ االستئماين ؼبيزانية الربنامج األساسية لربكتوكوؿ ناغويا ،الذم أنشئ يف
َُِْ بتاريخ انتهاء يف ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٕ؛
(ب)  - BXLالصندكؽ االستئماين البوعي اػباص للمسانبات البوعية اإلضافية لدعم األنشبة
اؼبوافق عليها؛ الذم أنشئ يف َُِْ بتاريخ انتهاء يف ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٕ؛
ٔ  -توافق على سبديد الصناديق االستئمانية التالية بعد تلقي طلبات للقياـ بذلك من السلبات
اؼبختصة؛
(أ)  - AVLالصندكؽ االستئماين العاـ للمسانبات البوعية اؼبتعلقة باتفاقية حفظ البيور اؼبائية
األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية اؼبهاجرة ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ب)  - AWLالصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية البيور اؼبائية األفريقية كاألكركبية كاآلسيوية ،الذم
يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ج)  - BALالصندكؽ االستئماين العاـ غبفظ اغبوتيات الصغَتة يف حبر البلبيق كمشاؿ شرؽ احملي
األطلسي كالبحر اآليرلندم كحبر الشماؿ ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(د)  - BBLالصندكؽ االستئماين ؼبيزانية الربنامج األساسية لربكتوكوؿ ناغويا ،الذم يمدد حىت هناية
يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ق)  - BCLالصندكؽ االستئماين التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل
منها عرب اغبدكد ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ك)  - BDLالصندكؽ االستئماين ؼبساعدة البلداف النامية كالبلداف األخرل احملتاجة للمساعدة التقنية
لتنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة كالتخل منها عرب اغبدكد ،الذم يمدد حىت هناية يوـ
ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
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(ز)  - BELالصندكؽ االستئماين العاـ للمسانبات البوعية اإلضافية لدعم األنشبة اؼبوافىق عليها
التنوع البيولوجي ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
دبوجب اتفاقية ُّ

(ح)  - BGLالصندكؽ االستئماين العاـ ؼبيزانية الربامج األساسية لربكتوكوؿ السبلمة اإلحيائية ،الذم
يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ط)  - BHLالصندكؽ االستئماين البوعي اػباص للمسانبات البوعية اإلضافية لدعم األنشبة
اؼبعتمدة لربكتوكوؿ السبلمة اإلحيائية ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(م)  - BTLالصندكؽ االستئماين العاـ التفاؽ حفظ اػبفاش األكركيب ،الذم يمدد إىل هناية يوـ ُّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ؾ)  - BXLالصندكؽ االستئماين البوعي اػباص للمسانبات البوعية اإلضافية لدعم األنشبة
اؼبوافق عليها ،الذم يمدد إىل هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
التنوع البيولوجي ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ
(ؿ)  - BYLالصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية ُّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ـ)  - CAPالصندكؽ االستئماين للميزانية األساسية لبلتفاقية اإلطارية اؼبتعلٌقة حبماية منبقة جباؿ
الكاربات كتنميتها اؼبستدامة كالربكتوكوالت اؼبتعلٌقة هبا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٗ؛
(ف)  - CRLالصندكؽ االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خبة العمل لربنامج البيئة يف منبقة البحر
الكارييب ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(س)  - CTLالصندكؽ االستئماين التفاقية التجارة الدكلية بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة
باالنقراض ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ع)  - EALالصندكؽ االستئماين للبحار اإلقليمية ؼبنبقة شرؽ أفريقيا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ
ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ؼ)  - ESLالصندكؽ االستئماين للبحار اإلقليمية لتنفيذ خبة العمل غبماية كتنمية البيئة البحرية
كاؼبناطق الساحلية لبحار شرؽ آسيا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

التلوث ،الذم يمدد حىت هناية
(ص)  - MELالصندكؽ االستئماين غبماية البحر األبيض اؼبتوس من ٌ
يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ؽ)  - MPLالصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لببقة األكزكف ،الذم
يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ر)  - MSLالصندكؽ االستئماين التفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة ،الذم مدد حىت
هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ش)  - MVLالصندكؽ االستئماين العاـ للمسانبات البوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات
الربية اؼبهاجرة ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
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(ت)  - PNLالصندكؽ االستئماين العاـ غبماية كإدارة كتنمية البيئة الساحلية كالبحرية ؼبنبقة مشاؿ
غرب احملي اؽبادئ كمواردىا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ث)  - ROLالصندكؽ االستئماين العاـ للميزانية التشغيلية التفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء
اؼبوافقة اؼبػيسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،الذم يمدد
حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(خ)  - RVLالصندكؽ االستئماين اػباص التفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء اؼبوافقة اؼبػيسبقة عن
علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معيٌنة خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(ذ)  - SOLالصندكؽ االستئماين العاـ لتمويل أنشبة البحث كاؼببلحظة اؼبنهجية اؼبتعلقة باتفاقية
فيينا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(ض)  - SMUالصندكؽ االستئماين لدعم أنشبة أمانة مذكرة التفاىم اؼبعنية باغبفاظ على أظباؾ
القرش اؼبهاجرة ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
(غ)  - VBLالصندكؽ االستئماين البوعي لتيسَت مشاركة اجملتمعات األصلية كاحمللية يف عمل اتفاقية
التنوع البيولوجي ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
ُّ
(ظ)  - VCLالصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛

(أأ)  - WALالصندكؽ االستئماين غبماية كتنمية البيئة البحرية كاؼبناطق الساحلية يف منبقيت غريب
ككس أفريقيا ،الذم يمدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ؛
ٕ  -تبلحظ كتوافق على دمج الصناديق االستئمانية التالية بعد تلقي طلبات للقياـ بذلك من
(ِٔ)
السلبات اؼبختصة:

(أ)  - BILالصندكؽ االستئماين البوعي اػباص للمسانبات البوعية لتيسَت مشاركة األطراؼ،
كال سيما أقل البلداف مبوان كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية من بينها كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية
(بركتوكوؿ السبلمة األحيائية)؛
(ب)  - BZLالصندكؽ االستئماين العاـ للمسانبات البوعية لتيسَت مشاركة األطراؼ يف عملية
التنوع البيولوجي؛
اتفاقية ُّ
توافق على سبديد الصندكؽ االستئماين اؼبندمج الذم تعاد تسميتو على النحو التايل:
ٖ  - BZL -الصندكؽ االستئماين لتيسَت مشاركة األطراؼ من البلداف النامية يف اجتماعات مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،كال سيما األطراؼ من أقل البلداف مبوان كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية،
ككذلك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،ك يبدد حىت هناية يوـ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٗ.

(ِٔ) يتوافق ىذا اؼبقرر مع الفقرتُت ِْ كِٓ من اؼبقرر ُِ ِّ/الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي.
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 -24/2مكافحة التصحر وتدىور األراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة للرعي والمراعي
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ ترحب بازباذ اعبمعية العامة القرار َٕ ُ/اؼبعنوف ’’ربويل عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ
ََِّ‘‘ ،دبا فيها اؽبدؼ ُٓ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛ كخبة عمل أديس أبابا الصادرة عن اؼبؤسبر الدكيل
الثالث لتمويل التنمية ،كال سيما الفقرة ُٕ منها ،كإطار ًسندام للحد من ـباطر الكوارث،
كإذ تؤكد من جديد التزامها بتنفيذ قرار اعبمعية العامة َٕ َِٔ/اؼبؤرخ ِِ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٓ بشأف تنفيذ اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ الشديد ك/أك من
التصحر ،كخباصة يف أفريقيا ،كالذم اعًتفت فيو اعبمعية بأف اعبفاؼ كالتصحر مشكلتاف ؽبما بعد عاؼبي،
كبضركرة عمل اجملتمع الدكيل معا على مكافحة التصحر ك/أك التخفيف من آثار اعبفاؼ،
عرؼ فيو
كإذ تشَت إىل اؼبقرر ُِ ّ/ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر ،الذم ٌ
اؼبؤسبر التغلب على تدىور األراضي بأنو ”حالة تكوف فيها كمية كنوعية موارد األراضي البلزمة لدعم كظائف
النظاـ اإليكولوجي كخدماتو كتعزيز األمن الغذائي مستقرتُت أك تتزايداف يف نباقات زمنية كمكانية كضمن نظم
إيكولوجية ؿبددة“،
كإذ ربي علمان خببة عاـ َِّٔ :اؼبعنونة ”أفريقيا اليت نصبو إليها“ ،كىي إطار اسًتاتيجي مشًتؾ
للتنمية الشاملة للجميع كاؼبستدامة يف أفريقيا ،كإطار سياسات االرباد األفريقي لؤلنشبة الرعوية يف أفريقيا؛
تأمُت كضباية كربسُت حياة اجملتمعات الرعوية كسبل عيشها كحقوقها،
كإذ تشَت إىل نتائج الدكرة االستثنائية السادسة للمؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت بالبيئة اؼبعقود يف القاىرة يف
نيساف/أبريل َُِٔ ،دبا يف ذلك اؼبقرر د.ا  ْ/ٔ-اؼبتعلق بالعمل على مكافحة التصحر كاعبفاؼ كالفيضانات
كاستصبلح األراضي اؼبتدىورة من أجل التغلب على تدىور األراضي،
كإذ تشدد على أنبية التعاكف كالعمل اؼبشًتؾ بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاتفاقية األمم اؼبتحدة
ؼبكافحة التصحر كغَتىا من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف ؾباؿ مكافحة التصحر كتدىور األراضي،
كإذ تسلم باألنبية اغبيوية للنظم اإليكولوجية السليمة للمركج كاؼبراعي يف اإلسهاـ يف ربقيق النمو
االقتصادم كسبل العيش القادرة على الصمود كالتنمية اؼبستدامة للرعي كتنظيم تدفق اؼبياه كاغبفاظ على استقرار
الًتبة كالتنوع البيولوجي كدعم عملية عزؿ الكربوف كالسياحة كغَت ذلك من سلع كخدمات النظم اإليكولوجية،
فضبلن عن أساليب اغبياة كالثقافات اؼبتميزة ،كأف بوسعها أداء دكر ىاـ يف إقباز خبة عاـ ََِّ،
كإذ تدرؾ أف نسبة كبَتة من سبح اليابسة مصنفة كمراع أك مركج ،كأف ىذه اؼبناطق األحيائية هتيمن
على الغباء األرضي يف البلداف ذات األراضي اعبافة كالبلداف اؼبتضررة من التصحر ،كأف ىناؾ عددان كبَتان من
الرعاة يف العامل يعيشوف يف اؼبراعي كاؼبركج ،كأف ىناؾ أشكاالن متعددة من الرعي سبارس على الصعيد العاؼبي،
كإذ تسلم بأف الرعي فبارسة تارىبية ترتب بشكل كبَت يف كثَت من البلداف بالثقافات كاؽبويات كاؼبعارؼ
التقليدية كأمباط اؼبعيشة التقليدية للمبليُت من أبناء الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية يف صبيع أكباء العامل،
كىي أمور أسهمت يف تعزيز كصوف التنوع البيولوجي كاألمن الغذائي كاإلدارة اؼبستدامة للمراعي،
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كإذ تسلم أيضان بأف الرعي ،بوصفو نظامان ديناميان يقوـ على اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كالتجربة التارىبية يف
التعايش مع الببيعة ،يواجو ربديات ـبتلفة يف أكباء العامل ،دبا يف ذلك انعداـ أمن حيازة األراضي ،كعدـ كفاية
االستثمار ،كالتنمية غَت العادلة ،كعدـ كفاية مستويات اإلؼباـ بالقراءة كالكتابة ،كعدـ امتبلؾ التكنولوجيا
كاؽبياكل األساسية اؼبناسبة كتعذر الوصوؿ إىل األسواؽ ،كالتغيَتات غَت اؼبستدامة يف استخداـ األراضي كاؼبوارد
الببيعية ،كؿبدكدية فرص االستفادة من اػبدمات االجتماعية كاإلرشادية ،كأمن الرعاة كاجملتمعات احمللية اليت
هبتازكهنا ،كازدياد اؽبشاشة أماـ تغَت اؼبناخ،
كإذ تبلحظ أف اعبفاؼ يؤدم إىل عواقب كخيمة من حيث فقداف األركاح البشرية ،كانعداـ األمن
الغذائي ،كتدىور اؼبوارد الببيعية ،كتًتتب عليو نتائج سلبية بالنسبة للحيوانات كالنباتات ،كالفقر كاالضبرابات
االجتماعية ،كأف ىناؾ خسائر اقتصادية فورية قصَتة األجل كطويلة األجل آخذة يف االزدياد يف عدد من
القباعات االقتصادية ،منها الزراعة كتربية اؼبواشي كمصائد األظباؾ كإمدادات اؼبياه كالصناعة كإنتاج الباقة
كالسياحة،
كإذ تقر بأف منافع ازباذ اإلجراءات ؼبكافحة تدىور األراضي من خبلؿ تنفيذ أنشبة اإلدارة اؼبستدامة
لؤلراضي ىي أكرب بكثَت من تكاليف منع تدىور األراضي ،كأف التدابَت الرامية إىل مكافحة تدىور األراضي
كتعزيز استصبلح األراضي يبكنها أف تساعد على معاعبة التشرد القسرم كعدـ االستقرار العاؼبي ،كلذلك ينبغي
إدماجها يف تدابَت اغبد من الفقر ،من أجل إقباز خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،دبا يف ذلك أىداؼ
التنمية اؼبستدامة اليت تركز على تعزيز األمن الغذائي كالتغذية،
كإذ تسلم كذلك بأنبية الرعي اؼبستداـ بالنسبة لعدد من الربامج الفرعية كاجملاالت اؼبواضيعية لربنامج
البيئة ،كإذ تقر باعبهود التعاكنية اليت يبذؽبا العديد من ككاالت األمم اؼبتحدة ،كال سيما منظمة األغذية كالزراعة
كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية كالشركاء يف اجملتمع اؼبدين،
ُ -تدعو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل اؼبسانبة يف تعزيز الشراكات العاؼبية القائمة من أجل
تشجيع رؤية مشًتكة للمساحات الببيعية القادرة على الصمود ،اليت سبكن اإلنساف من الصمود ،كتعزيز تنسيق
جهود مكافحة التصحر كتدىور األراضي؛
ِ -تشجع الدكؿ األعضاء على زيادة جهود االستثمار يف برامج التصدم ؼبشاكل التصحر كإزالة
الغابات كاعبفاؼ كفقداف التنوع البيولوجي كتدىور اؼبراعي كغزك األنواع الغريبة كشح اؼبياه ،كذلك من أجل
صوف كربسُت إنتاجية األراضي كإدارهتا اؼبستدامة ،من خبلؿ السياسات كاالسًتاتيجيات كالربامج اإلمبائية
الوطنية اليت توضع بالتشاكر ك/أك بالتعاكف مع أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت ،حسب االقتضاء؛
ّ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن الدعم إىل اتفاقية األمم اؼبتحدة
ؼبكافحة التصحر من أجل تيسَت تبادؿ اؼبمارسات ال يفضلى خبصوص كضع كتنفيذ األطر االسًتاتيجية كنظم
اإلنذار اؼببكر اليت هتدؼ إىل تعزيز إدارة ـباطر الكوارث كاإلدارة اؼبستدامة لؤلراضي كاستصبلح األراضي كالقدرة
على مواجهة اعبفاؼ؛
ْ -تشجع الدكؿ األعضاء على االستثمار يف إدارة ـباطر الكوارث كنظم اإلنذار اؼببكر كبرامج
شبكات األماف ،حيثما كاف ذلك مناسبان ،من أجل مساعدة اجملتمعات احمللية على التصدم للجفاؼ
كالفيضانات كاألمراض؛
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ٓ -تشجع بقوة الدكؿ األعضاء على االعًتاؼ بأىداؼ التنمية اؼبستدامة ذات الصلة كإيراد
إشارات إليها يف السياسات كاالسًتاتيجيات كاػبب الوطنية ،حسب االقتضاء ككفقان للتشريعات الوطنية ،دبا يف
ذلك األىداؼ اؼبتعلقة بتعزيز األمن اؼبعيشي كاػبدمات االجتماعية كاؼبوارد الببيعية لصاحل الرعاة كالشعوب
األصلية؛
ٔ -هتيب بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة التعاكف مع اتفاقية مكافحة التصحر كغَتىا من الشركاء من
أجل تعبئة اؼبوارد ؼبساعدة الدكؿ األعضاء اؼبتضررة من التصحر ،بناء على طلبها ،على كضع كتنفيذ برامج عمل
كطنية هبذا الصدد؛
ٕ -تدعو الدكؿ األعضاء إىل ازباذ إجراءات من أجل ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة كبلوغ
غايات طوعية فيما يتعلق بالتغلب على تدىور األراضي ،كفقان للظركؼ كاألكلويات اإلمبائية الوطنية احملددة،
سبشيا مع اؼبقرر ُِ ّ/ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية مكافحة التصحر ،كتشجع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
بالتعاكف مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل ،على تقدًن الدعم التقٍت اؼببلوب إىل البلداف يف ىذا الصدد؛
ٖ -ربث الدكؿ األعضاء على بناء قدرات قباع تربية اؼباشية كمواصلة أك زيادة االستثمار فيو ،دبا
يف ذلك االستثمار يف اؼبمارسات اؼبستدامة إلدارة األراضي كربسُت النظم اإليكولوجية أك استصبلحها كإتاحة
إمكانية الوصوؿ إىل األسواؽ كاالعتناء بصحة اؼباشية كتكاثرىا ،كتعزيز اػبدمات اإلرشادية يف ؾباؿ تربية
اؼباشية ،من أجل ربسُت االنتاجية كاإلسهاـ يف خفض انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم كاغبفاظ على التنوع
البيولوجي كربسينو؛
تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة القياـ يف إطار كاليتو كرىنان بتوافر اؼبوارد ،كيف شراكة مع
ٗ-
الدكؿ األعضاء كككاالت كبرامج األمم اؼبتحدة كاعبهات اؼبعنية األخرل ،دبا يف ذلك منظمات اجملتمع اؼبدين،
باستكشاؼ ما إذا كانت ىناؾ ثغرات يف األسلوب اؼبتبع حاليان يف تقدًن الدعم التقٍت كيف التقييمات البيئية
كاالجتماعية-االقتصادية للمراعي كاؼبركج كربات الًتبة كتدىور األراضي كأمن حيازة األراضي كاألمن اؼبائي يف
األراضي اعبافة ،دبا يف ذلك التقييمات اعبارية اليت يقوـ هبا اؼبنرب اغبكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ
التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،من أجل ربسُت فهم اآلثار اؼبًتتبة على سبل العيش اؼبستدامة،
مع مراعاة اؼبعارؼ كالتكنولوجيا احمللية كاػباصة بالشعوب األصلية؛
َُ -تشجع اؽبيئات اغبكومية الدكلية القارية كاإلقليمية على دعم الربامج اإلمبائية اؼبشًتكة كالعابرة
للحدكد لصاحل اجملتمعات الرعوية اجملاكرة كغَتىا من اجملتمعات احمللية ،سعيان لتعميق الثقة اؼبتبادلة ،فضبلن عن
التخفيف من حدة النزاعات؛
ُُ -تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،بالشراكة مع اغبكومات كاؼبؤسسات العلمية كككاالت
األمم اؼبتحدة كاجملتمع اؼبدين كالرعاة كاجملتمعات احمللية كاعبهات اؼبعنية األخرل ،مواصلة تعزيز الركاب بُت العلوـ
كالسياسات فيما يتعلق بالرعي اؼبستداـ كاؼبراعي اؼبستدامة؛
ُِ -هتيب باجملتمع الدكيل كاعبهات األخرل صاحبة اؼبصلحة أف تواصل تقدًن الدعم لتنفيذ
اؼببادرات الوطنية كاإلقليمية كالعاؼبية الرامية إىل مكافحة التصحر كتدىور األراضي كتعزيز الرعي اؼبستداـ ،من
قبيل مبادرة السور األخضر العظيم للساحل كالصحراء يف أفريقيا ،كإعبلف نيويورؾ بشأف الغابات ،كربدم بوف؛

104

UNEP/EA.2/19

ُّ -هتيب بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبسانبة يف إذكاء الوعي العاؼبي بشأف الرعي كاؼبراعي
اؼبستدامة ،بالتعاكف مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل كاالتفاقيات ذات الصلة كالشركاء؛
ُْ -تبلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف ينظر يف استضافة كحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا،
من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف القارة األفريقية ،رىنان بتوافر التمويل من االتفاقية؛
ُٓ -تبلب إىل اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يقدـ تقريران إىل صبعية األمم اؼبتحدة
للبيئة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.

 -25/2تطبيق المبدأ  12من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية في منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي
إف صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة،
إذ تضع يف اعتبارىا اؼببدأ َُ من إعبلف ريو لعاـ ُِٗٗ بشأف البيئة كالتنمية ككثيقة ”اؼبستقبل
الذم نصبو إليو“  ،اليت اعتمدىا مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ككافقت عليها اعبمعية العامة يف قرارىا
ٔٔ ِٖٖ/اؼبؤرخ ِٕ سبوز/يوليو َُِِ ،كخصوصان الفقرة ٗٗ اليت شجعت رؤساء الدكؿ كاغبكومات على
العمل على اؼبستويات اإلقليمية كالوطنية كدكف الوطنية كاحمللية لتعزيز الوصوؿ إىل اؼبعلومات كاؼبشاركة العامة
يف عملية ازباذ القرار كالوصوؿ إىل العدالة يف اؼبسائل البيئية ،حسب االقتضاء،
كإذ تدرؾ أف احًتاـ مبادئ الديبقراطية كاغبكم الرشيد كسيادة القانوف على اؼبستويُت الوطٍت كالدكيل،
على النحو الوارد يف ميثاؽ األمم اؼبتحدة ىو من العوامل األساسية لتحقيق التنمية اؼبستدامة،
كإذ تشدد على أف اؼبشاركة الواسعة النباؽ من جانب اعبمهور كالوصوؿ إىل اؼبعلومات كاإلجراءات
القضائية كاإلدارية تساىم يف تعزيز التنمية اؼبستدامة،
كإذ تشَت إىل أف ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة قد اعتمد يف شباط/فرباير ََُِ اؼببادئ
التوجيهية البوعية لوضع تشريعات كطنية بشأف الوصوؿ إىل اؼبعلومات ،كاؼبشاركة العامة كالوصوؿ إىل العدالة
يف اؼبسائل البيئية (مبادئ بايل التوجيهية)،
كإذ تشَت أيضان إىل اؼبقرر ِٕ ِ/الصادر عن ؾبلس اإلدارة لكونو يتعلق باؼبشاركة الفعالة عبميع
أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة ،كخصوصان أصحاب اؼبصلحة من البلداف النامية ،كاالستفادة من أفضل
اؼبمارسات كالنماذج من اؼبؤسسات اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة ،كاغباجة الستكشاؼ آليات جديدة
لتعزيز الشفافية كاؼبشاركة الفعالة من اجملتمع اؼبدين يف عمل اجمللس كعمل ىيئاتو الفرعية،
كإذ تشَت كذلك إىل اإلعبلف اؼبتعلق بتببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية يف أمريكا
البلتينية كمنبقة البحر الكارييب ،الذم اعتمدتو بعض بلداف اؼبنبقة يف إطار مؤسبر ريو ،َِ+
كإذ تشَت إىل القرار ُ ُّ/الذم يشجع البلداف على مواصلة بذؿ اعبهود من أجل تعزيز اغبوار
الدكيل كاؼبساعدة التقنية كبناء القدرات دعمان لتنفيذ اؼببدأ َُ من إعبلف ريو ،كعلى العمل على تعزيز سيادة
القوانُت البيئية على اؼبستويات الدكلية كاإلقليمية كالوطنية ،مع مبلحظة التقدـ احملرز على الصعيدين اإلقليمي
كالوطٍت،
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كإذ تشَت إىل قرار اعبمعية العامة َٕ ُ/الذم اعتمدت دبوجبو اعبمعية العامة الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر
قمة األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ”ربويل عاؼبنا :خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ“،
كإذ تبلحظ اإلقبازات اليت ربققت على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي يف تعزيز حقوؽ الوصوؿ إىل
اؼبعلومات ،كاؼبشاركة العامة كالوصوؿ إىل العدالة يف اؼبسائل البيئية ،ككذلك التحديات اؼبستمرة اليت تقف
أماـ تنفيذىا كالظركؼ اػباصة بكل بلد،
ُ -تشجع البلداف على مواصلة بذؿ اعبهود لتعزيز اغبوار كالتعاكف الدكليُت ،كتقدًن اؼبساعدة
التقنية كبناء القدرات لدعم تببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو ،آخذة يف اعتبارىا التقدـ احملرز يف اجملاالت ذات
الصلة كالصكوؾ كالتجارب كاؼبمارسات ذات الصلة منذ اعتماد اإلعبلف ،كالعمل على تعزيز سيادة القوانُت
البيئية على الصعيد الدكيل كاإلقليمي كالوطٍت؛
تبلحظ التقدـ احملرز يف منبقة أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب للنهوض بوضع اتفاؽ
ِ-
إقليمي بشأف إتاحة اؼبعلومات كمشاركة اعبمهور كالوصوؿ إىل العدالة يف اؼبسائل البيئية ،على النحو اؼبكرس
يف اؼببدأ َُ من إعبلف ريو لعاـ ُِٗٗ  ،بدعم من اللجنة االقتصادية ألمريكا البلتينية كمنبقة البحر
الكارييب بوصفها أمانة فنية.
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المرفق الثاني

تقرير اللجنة الجامعة
المقرر :السيد ىشام الفتيان (العراق) ،نائب الرئيسة

أولً  -مقدمة
ُ -أنشأت صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،خبلؿ اعبلسة العامة األكىل
لدكرهتا الثانية ،اؼبعقودة يف ِّ أيار/مايو َُِٔ ،عبنة جامعة للنظر يف بنود جدكؿ األعماؿ ْ كٓ كٖ.
كيكلفت اللجنة أيضان بالنظر يف مشاريع القرارات اليت أعدهتا عبنة اؼبمثلُت الدائمُت لدل برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ،اليت ييقًتح أف تعتمدىا صبعية البيئة كالواردة يف الوثائق من  UNEP/EA.2/L.3إىل UNEP/EA.2/L.27 ،كيف
مشاريع القرارات األخرل اليت تيقًتح أثناء الدكرة.
ِ -ككفقان ؼبقرر صبعية البيئة ،عقدت اللجنة اعبامعة سبع جلسات يف الفًتة من ِّ إىل ِٕ أيار/مايو
َُِٔ .كعمبلن بقرار اؼبكتب ،ترأست اللجنةى السيدةي إدكف إيدىاًن (النركيج) .كانتخبت اللجنة السيد ؿبمد
ىشاـ الفتياف (العراؽ) مقرران ؽبا.

ثانياً  -افتتاح الجتماع

ّ -افتتحت رئيسة اللجنة اعبامعة االجتماع يف الساعة ُٓ ُٓ/من بعد ظهر يوـ االثنُت ِّ أيار/مايو
َُِٔ .كشددت الرئيسة يف مبلحظاهتا االستهبللية على أنبية العمل الذم تضبلع بو اللجنة خبلؿ الدكرة
اغبالية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة ،نظران ألف العدد الكبَت من القرارات اؼبعركضة عليها يغبي طائفة كاسعة من
اؼبسائل يف إطار كالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كأضافت أف عمل اللجنة من شأنو أف ييسهم إىل حد كبَت يف
بناء عامل أكثر استدامة لفائدة اعبيل اغبايل كاألجياؿ القادمة.

ثالثاً  -تنظيم العمل
اعتمد خبلؿ اعبلسة
ْ -أشارت الرئيسة إىل أف جدكؿ أعماؿ الدكرة الثانية عبمعية األمم اؼبتحدة للبيئة قد ي
العامة األكىل ،اليت يككلت فيها اللجنة اعبامعة بالنظر يف بنود ؿبددة من جدكؿ األعماؿ كيف مشاريع القرارات
ذات الصلة .ككاف معركضان على اللجنة ،عند نظرىا يف البنود اؼبندرجة ضمن اختصاصها ،الوثائق اؼببينة لكل بند
من بنود جدكؿ األعماؿ اؼبشركح للدكرة اغبالية.)UNEP/EA.2/1/Add.1/Rev.1( ،
ٓ -كقدمت الرئيسة أيضان حملة عامة عن جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت للجنة ،كاقًتحت أف تيعرض مشاريع
القرارات على اللجنة يف طبس ؾبموعات مواضيعية ،كما اقًتحت إنشاء طبسة أفرقة صياغة ؼبعاعبة البنود
اؼبندرجة ضمن كل ؾبموعة مواضيعية .كعرضت التجميعات اؼبقًتحة لكي تنظر فيها أفرقة الصياغة ،كعينت
الرئيس اؼبقًتح لكل فريق صياغة.
ٔ -كأثار بعض اؼبمثلُت شواغل إزاء جوانب معينة من التنظيم اؼبقًتح للعمل .كاستكثر عدة فبثلُت عدد
أفرقة الصياغة ،مشَتين إىل أف ىذا العدد سيستنزؼ قدرات الوفود الصغَتة ،كحبذ عدة فبثلُت إعادة توزيع عبء
العمل على ثبلثة أفرقة .كباإلضافة إىل ذلك ،أشاركا إىل أف العدد الكبَت من أفرقة الصياغة ،اليت كثَتان ما تعمل
بصورة متوازية ،سيبرح ربديات أماـ اػبرباء اؼبرافقُت للوفود فيما يتعلق بتخصي كقتهم ،كسيتبلب مستويات
عالية من الشفافية كالوضوح كالتخبي  ،كما سيتبلب من اؼبكتب كرؤساء أفرقة الصياغة كفالة تعميم اؼبعلومات
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عن جداكؿ أعماؿ األفرقة يف الوقت اؼبناسب .كأثَتت شواغل أخرل خبصوص دقة كصواب توزيع اؼبواضيع على
ـبتلف أفرقة الصياغة؛ كما أثَتت شواغل خبصوص خبة إحالة أغلبية القرارات على أفرقة الصياغة عوضان عن
تناكؿ بعض البنود يف اللجنة؛ كخبصوص ما إذا كاف سييحدد موعد النتهاء اجتماعات أفرقة الصياغة كبدئها.
كتساءؿ بعض اؼبمثلُت عما إذا كاف اختيار رؤساء ـبتلف أفرقة الصياغة قد مت ببريقة شفافة كمنصفة عبميع
اجملموعات اإلقليمية .كاقًتح أحد اؼبمثلُت أف يشًتؾ الرؤساء يف رئاسة أفرقة الصياغة عوضان عن الرئاسة الفردية،
كذلك للمساعدة على ربقيق سبثيل أعدؿ.
ٕ -كقاؿ السيد إبراىيم ثياك نائب اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إف األمانة ستبذؿ قصاراىا
لبلستجابة للشواغل اؼبعرب عنها ،كلكفالة إببلغ اؼبمثلُت باعبدكؿ الزمٍت يف الوقت اؼبناسب .إضافةن إىل ذلك،
قاؿ إف الدركس اؼبستفادة من اؼبناقشات اغبالية بشأف جدكؿ أعماؿ اللجنة ستثرم عملية تنظيم الدكرة الثالثة
عبمعية البيئة.
ٖ -كيف كقت الحق قررت اللجنة ،بناءن على اقًتاح من الرئيسة ،أف يعقد فريق صياغة كاحد اجتماعان
تًتأسو السيدة تيتا كورفينويا (فنلندا) ،ؼبناقشة القرارات اليت سيينظر فيها يف إطار بنود جدكؿ األعماؿ ذات
الصلة خبلؿ االجتماع األكؿ للجنة اعبامعة ،بعد ظهر يوـ االثنُت ِّ أيار/مايو َُِٔ .كسيقوـ اؼبكتب
بإجراء اؼبزيد من اؼبناقشات بشأف تنظيم العمل كسيقدـ مقًتحات بشأف سبل اؼبضي قدمان فيما ىب اللجنة يف
بداية جلستها الثانية.
ٗ  -كأشار فبثلو سويسرا كشيلي ككوستاريكا إىل عزمهم على طرح مشاريع قرارات يف إطار بنود جدكؿ
األعماؿ ذات الصلة.
َُ -كقاؿ فبثل اجملموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة إف ىناؾ بياف قيدـ خبلؿ اعبلسة االفتتاحية عبمعية
البيئة عرض موقف اجملموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة بشأف اؼبواضيع األكسع نباقان للجمعية .كهبرم ذبميع
قائمة بالتوصيات من جانب اجملموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة بشأف ـبتلف بنود جدكؿ األعماؿ
كمشاريع القرارات ،كسوؼ توزع على الدكؿ األعضاء من أجل النظر فيها.
ُُ -ككافقت اللجنة خبلؿ جلستها الثانية اؼبعقودة صباح ِْ أيار/مايو على إنشاء ثبلثة أفرقة صياغة يرأس
كل فريق منها رئيساف مشاركاف ،كذلك ؼبناقشة مشاريع القرارات اليت تبحثها صبعية البيئة كاحتماؿ اعتمادىا.
كقد يكزعت مشاريع القرارات على أفرقة الصياغة الثبلثة على أساس ثبلثة مبادئ ،أال كىى ،أف القرارات اليت
تتناكؿ موضوعات مًتاببة ينبغي أف تيصنف معان ،كأنو ينبغي أف يكلف كل فريق صياغة بعبء عمل فباثل
للفريقُت اآلخرين ،كأف القرارات اليت تشتمل على مسائل أكثر تعقيدان ينبغي أف توزع بالتساكم فيما بُت األفرقة
الثبلثة.
ُِ -كأفادت اللجنة أيضان إىل أنو لن يىعقد أكثر من فريقي صياغة اجتماعاهتما بالتوازم مع دكرات اللجنة،
كأنو يف حالة عدـ انعقاد دكرة للجنة ،يبكن ألفرقة الصياغة الثبلثة أف تعقد اجتماعاهتا يف نفس الوقت ،كأف
صبيع مشاريع القرارات هبب أف تلقى معاملة عادلة ،مع مراعاة أنو على الرغم من أف الوصوؿ إىل اتفاؽ أقرب
بشأف بعض القرارات إال أف ىناؾ قرارات أخرل ربتاج إىل اؼبزيد من اؼبناقشات؛ كأف اعبهود ستيبذؿ لضماف عدـ
فتح اؼبناقشات بشأف ن يكوف قد مت االتفاؽ عليو مؤقتان من جانب عبنة اؼبمثلُت الدائمُت أثناء التحضَت
للدكرة اغبالية ،كلكن مثل ىذا الن قد ييعاد فتحو إذا اقتضت الضركرة ذلك ،بالنظر إىل أف اللجنة ال سبثل فيها
صبيع الدكؿ األعضاء.
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ُّ -كطلب فبثبلف منهما فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف معلومات بشأف العملية اليت اتيبعت
لتعيُت الرؤساء اؼبشاركُت ألفرقة الصياغة.
ُْ -كصرحت الرئيسة بأنو جرت كال تزاؿ ذبرم مشاكرات موسعة بشأف ىذه التعيينات ،سعيان الختيار
الرؤساء اؼبشاركُت احملتملُت .كمل يكن من السهل العثور على مرشحُت ؿبتملُت لعدة أسباب من بينها صغر
حجم الكثَت من الوفود كؿبدكدية عدد اؼبمثلُت الذين لديهم خربة يف رئاسة األفرقة .كبصدد إعراهبا عن األسف
من أف عملية التعيُت مل تكن عملية مثلى ،أعلنت أهنا ستنقل الدركس اؼبستفادة إىل صبعية البيئة ألجل ربسُت
عملية تعيُت رؤساء أفرقة الصياغة يف الدكرات اؼبقبلة.
رابعاً  -المسائل المتعلقة بالسياسات واإلدارة البيئية الدولية (البند  4من جدول األعمال)
ألف  -التجارة غير القانونية في األحياء البرية
ُٓ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقريران
أعده اؼبدير التنفيذم بعنواف ’’القرار ُ :ّ/االذبار غَت اؼبشركع يف األحياء الربية‘‘ ) (UNEP/EA.2/2كمشركع
قرار متعلق بالتجارة غَت القانونية يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية ).(UNEP/EA.2/L.15
ُٔ -كأشاد أحد اؼبمثلُت الذم كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف بالعمل الذم اضبلع بو برنامج
البيئة يف ؾباؿ التوعية كتوفَت الدعم التقٍت كغَته من أشكاؿ الدعم ؼبكافحة التجارة غَت القانونية يف األحياء
الربية كمنتجات اغبياة الربية .كرحب أيضان بالدعم الذم قدمو برنامج البيئة للمؤسبر الدكيل اؼبعٍت باإلذبار غَت
اؼبشركع يف النباتات كاغبيوانات الربية كاستغبلؽبا يف أفريقيا الذم عقد يف برازافيل يف نيساف/أبريل َُِٓ ،كىو
اؼبؤسبر الذم كضعت فيو االسًتاتيجية األفريقية ؼبكافحة االستغبلؿ غَت اؼبشركع للحيوانات كالنباتات الربية يف
أفريقيا كاالذبار غَت اؼبشركع هبا ،كصندكؽ الفيل األفريقي كغَتىا من اؼببادرات .كطلب من برنامج البيئة مواصلة
تعبئة اؼبوارد للصندكؽ كغبماية األحياء الربية بصفة عامة .كلفت عدد من اؼبمثلُت االنتباه إىل اؼبشكبلت اليت
تواجو بلداهنم نتيجة للصيد غَت اؼبشركع كغَت ذلك من األنشبة غَت القانونية ،كدعا اىل ازباذ تدابَت مبلئمة
لتثبي اإلمدادات من منتجات األحياء الربية غَت القانونية كالبلب عليها.
ُٕ -كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إنو يف حُت تتأثر بعض اؼبناطق مثل أفريقيا بشدة باإلذبار غَت اؼبشركع يف
األحياء الربية ،فإف اؼبسألة تكتسي أنبية عاؼبية ،كطالبوا باستجابة عاؼبية كاسعة تشمل صبيع العناصر الفاعلة
اؼبعنية دبا يف ذلك اؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية (اإلنًتبوؿ) ،كاتفاقية التجارة الدكلية بأنواع اغبيوانات كالنباتات
الربية اؼبهددة االنقراض ،مع اضببلع برنامج البيئة بدكر رئيسي يف ىذا اجملاؿ .كقاؿ فبثل منتدل األمم اؼبتحدة
للغابات إنو يف حُت يكتسي عنصر إنفاذ القانوف أنبية ،فإف ىناؾ حاجة أيضا اىل مساعدة اجملتمعات احمللية
اؼبتضررة من االذبار غَت اؼبشركع بتنفيذ أنشبة بناء القدرات كالتوعية.
ُٖ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار اىل فريق الصياغة ِ ؼبواصلة النظر فيو.
ُٗ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو على مشركع قرار بشأف االذبار غَت اؼبشركع يف األحياء الربية كمنتجات اغبياة الربية للنظر فيو كاحتماؿ
اعتماده من جانب صبعية البيئة.
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باء  -الجوانب المشتركة بين العلوم والسياسات
َِ -كأثناء اعبلسة الرابعة للجنة ،اليت يعقد صبيحة يوـ ِٓ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقرير
اؼبدير التنفيذم بعنواف ’’القرار ُ :ْ/الركاب بُت العلوـ كالسياسات‘‘ ) ،(UNEP/EA.2/3الذم قدـ ،على حد
قولو ،موجزان لؤلنشبة اليت اضبلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتنفيذ قرار صبعية البيئة.
ُِ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب صبيع اؼبمثلُت الذين تناكلوا الكلمة ،كمن بينهم فبثبلف يتحدثاف
نيابة عن ؾبموعتُت من البلداف عن تقديرنبا للتقرير ،كأثنوا على األعماؿ اليت قاـ هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
لب كالية برنامج األمم
بشأف اعبوانب اؼبشًتكة بُت العلم كالسياسات ،كاليت قاؿ اثناف من اؼبمثلُت بأهنا سبثل ٍ
اؼبتحدة للبيئة .كقد أشادكا بصفة خاصة باستخداـ النهج الصاعد كالشامل يف إصدار الببعة السادسة من
التقرير الرئيسي لتوقعات البيئة العاؼبية ،الذم اشتمل على إصدار تقييمات إقليمية سوؼ تيدرج يف التقرير
العاؼبي ،كإصدار تقرير التوقعات اعبنسانية العاؼبية ،كالتقارير األخرل ذات الصلة بالسياسات ،كالعمل يف إطار
اؼبوقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ كربديد ست قضايا ناشئة جديدة يف تقرير أحدث التبورات لعاـ
َُِٔ :اؼبسائل الناشئة ذات األنبية البيئية ،الصادر عن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالذم ينبغي مع ذلك أال
يعوؽ اعبهود اؼببذكلة لتناكؿ القضايا الناشئة اغبالية اليت بقيت بدكف حل ،كذلك على حد قوؿ أحد اؼبمثلُت.
ِِ -كفيما يتعلق بالتقرير السادس لتوقعات البيئة العاؼبية اؼبقرر صدكره يف َُِٖ ،صرح فبثبلف ،من بينهما
فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف بأنو من الضركرم أف يويل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة خبلؿ العامُت
القادمُت األكلوية القصول إلصدار ىذا التقرير حبيث يضمن أف يكوف يمنتجان عايل اعبودة .كشجع أحدنبا
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على استخداـ اؼبعلومات الواردة يف التقييمات العاؼبية األخرل ،كتلك التقييمات
الصادرة عن اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ ،كفريق اػبرباء الدكيل اؼبعٍت باؼبوارد ،كاؼبنتدل اغبكومي
الدكيل للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.
ِّ -كيف سياؽ اإلشارة إىل أف صبع البيانات البلزمة إلجراء التقييمات البيئية ال يزاؿ يبثل أحد التحديات
الكربل اليت تواجو البلداف األفريقية ،طلب أحد اؼبمثلُت إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يواصل دعم كبناء
القدرات لدل اؼبؤسسات اؼبختصة يف تلك البلداف لتمكينها من صبع كربليل البيانات كاؼبعلومات البيئية
كتصنيفها يف ؾبموعات كتقاظبها كتعميمها .كذكر فبثل آخر بأف شبة حاجة إىل تبوير اسًتاتيجية طويلة األجل
لضماف استخداـ أحدث البيانات البيئية يف التقييمات ،يمشَتان إىل أف صبع البيانات يتم أحيانان من جانب
منظمات دكلية كدكف مشاركة البلداف اؼبعنية ،كمن األنبية دبكاف أف تكوف تلك البيانات دقيقة ألنو قد يكوف ؽبا
تداعيات على عملية ربديد مدل امتثاؿ الدكؿ األعضاء اللتزاماهتا الدكلية.
ِْ -كفيما يتعلق بنظاـ إدارة اؼبعارؼ القائم على االنًتنت ،كالتابع للموقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ،حث أحد اؼبمثلُت الذم يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على مواصلة
صنع القرارات
تعزيز ىذا النظاـ ،لكي هبعلو أكثر فائدة للبلداف ،كذلك عن طريق تقدًن البيانات الوطنية لدعم ي
كلتكرار ما نفذ على اؼبستول العاؼبي ،كذلك على اؼبستويُت الوطٍت كاإلقليمي .كشجع فبثل آخر برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة على ضماف أال تكوف مواصلة العمل على اؼبوقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تكراران غَت
ؾبد بل إكماالن لؤلعماؿ اليت تنفذ يف مواقع أخرل ،دبا يف ذلك تلك اليت يقوـ هبا الفريق اؼبعٍت برصد األرض،
كالشراكة العاؼبية لبيانات التنمية اؼبستدامة ،كاللجنة اإلحصائية يف األمم اؼبتحدة .كصرح فبثل آخر يتحدث نيابة
عن ؾبموعة أخرل من البلداف بأنو هبب على برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف يضع خبة اسًتاتيجية طويلة
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األجل للموقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لضماف احملافظة على قيمة ىذا النظاـ بالنسبة للبلداف
كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،مشَتان إىل أف تقرير اؼبدير التنفيذم مل يتناكؿ ىذه اؼبسألة بصورة كافية.
ِٓ -كأكجزت فبثلة شعبة شؤكف احمليبات كقانوف البحار ،مكتب الشؤكف القانونية لدل األمم اؼبتحدة،
التبورات األخَتة اؼبتعلقة بالعملية اؼبنتظمة لئلببلغ عن حالة البيئة البحرية كتقييمها على الصعيد العاؼبي ،اليت
ييسهم فيها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كلفتت االنتباه إىل التقييم العاؼبي األكؿ للمحيبات ،كالذم قدـ صورة
عن حالة احمليبات ،دبا يف ذلك اعبوانب االجتماعية-االقتصادية ،كعزز اعبوانب اؼبشًتكة بُت العلم كالسياسات
عن طريق توفَت قاعدة علمية الزباذ اؼبقررات اؼبستنَتة بشأف مسائل احمليبات من جانب اغبكومات كغَتىا من
اعبهات اليت تقرر السياسات.
ِٔ -كأشاد فبثل الفريق الرئيسي للعلم كالتكنولوجيا بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبا قاـ بو من عمل بشأف
توقعات البيئة العاؼبية كلزيادتو الدكر ال يػمسند إىل األفرقة الرئيسية كغَتىا من اعبهات صاحبة اؼبصلحة ،ككذلك
إلدراجو اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،كعلوـ اؼبواطنُت كاؼبنشورات غَت الرظبية يف ىذه العملية ،كأعرب عن أملو يف
اتباع يهنج فباثلة من حيث احتضاهنا للجميع فيما يقوـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أعماؿ أخرل تتصل
باعبوانب اؼبشًتكة بُت العلم كالسياسات ،كيشمل ذلك ما ينفذ يف سياؽ اؼبوقع التفاعلي لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة .كيف سياؽ إعرابو عن التأييد القوم ؼبنرب العلوـ كالسياسات الذم يعقد قيبيل ىذه الدكرة ،طلب أف ينعقد
ىذا اؼبنرب يف الدكرات اؼبقبلة ،كأف يتواصل توسيعو ،كذلك على سبيل اؼبثاؿ عن طريق إدراج مناقشة بشأف
العبلقة بُت العلم كالقيم.
جيم  -المواد الكيميائية والنفايات
ِٕ -خبلؿ اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صباح يوـ ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقرير
اؼبدير التنفيذم اؼبعنوف ’’القرار ُ :ٓ/اؼبواد الكيميائية كالنفايات‘‘ ) ،(UNEP/EA.2/4الذم ييتضمن موجزان
لؤلنشبة اليت اضبلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتنفيذ قرار صبعية البيئة .كلفت االنتباه إىل أربع كثائق
إعبلمية متصلة باؼبواد الكيميائية كالنفايات ( UNEP/EA.2/INF/18ك INF/19ك INF/20ك ،)INF/21كقدـ أيضان
مشركع قرار متعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ) ،(UNEP/EA.2/L.8اقًتحتو ك/أك قدمتو بوركينا
فاسو كالياباف كمنغوليا كاالرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو.
ِٖ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب الكثَت من اؼبمثلُت عن تقديرىم ؼبا قاـ بو برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة من أعماؿ لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،كشددكا على أنبية ىذه اإلدارة ألجل ربقيق
التنمية اؼبستدامة بأبعادىا الثبلثة .كصرح فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف بأف إدراج غايات ؿبددة
العرب قباعية
بشأف اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف خبة عاـ ََِّ ىو إقباز ضخم ييربز أنبية الببيعة الشاملة ،ك ٍ
للمواد الكيميائية كالنفايات ،كيتيح لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فرصة ؼبواصلة التعاكف بشأف ىذه اؼبسألة مع
ىيئات األمم اؼبتحدة كغَتىا من اعبهات اؼبعنية صاحبة اؼبصلحة ،كما يضيف زطبان للجهود اليت تيبذؿ حاليان،
كبصفة خاصة يف البلداف النامية ،إلدماج إدارة اؼبواد الكيميائية كالنفايات يف السياسات الوطنية.
ِٗ -كاقًتح العديد من اؼبمثلُت طيرقان سبكن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من زيادة مسانبتو يف اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية كالنفايات على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي ،كمن بُت تلك البرؽ العمل مع القباع اػباص
من أجل بناء قدرات البلداف على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،كربقيق التآزر على الصعيد
اإلقليمي من أجل تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،األمر الذم يبكنو من معاعبة اؼبشاكل
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العابرة للحدكد كتلوث اؽبواء؛ كالتشجيع على إنشاء مراكز امتياز إقليمية قادرة على التعامل مع النفايات اػببرة،
دبا يف ذلك تلك النفايات اػببرة اليت تتولد عن مراكز البحوث كاؼبختربات؛ كتعزيز تقاسم اػبربات الوطنية يف
تنفيذ اغبلوؿ مثل ربويل النفايات إىل طاقة كاألساليب الثبلثة ؼبعاعبة النفايات (التخفيض ،كإعادة االستخداـ،
كإعادة التدكير)؛ كتعزيز استخداـ التكنولوجيا األسلم بيئيان.
عدد من اؼبمثلُت االنتباه إىل اؼبصاعب اليت تعًتض سبيل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
َّ -كلفت ه
كالنفايات لدل البلداف النامية ،مع إبراز أحد اؼبمثلُت ،أثناء تكلمو نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،التحدم
الرئيسي لتمويل مثل ىذه اإلدارة كخباصة يف أفريقيا .كأعرب أحد اؼبمثلُت عن دعمو للنهج اؼبتكامل لتمويل
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات ،الذم يشمل إشراؾ الصناعة كالتمويل اؼبخص كتعميم اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات يف اؼبيزانيات كاػبب اإلمبائية الوطنية.
ُّ -كقدـ العديد من مؤيدم مشركع القرار ك/أك مقدميو معلومات مفيدة .كصرحت فبثلة االرباد األكركيب
بأف ىذا القرار مبٍت على القرار ُ ٓ/كيستند إىل فكرة كجوب قياـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بتعزيز دكره
القيادم يف تشجيع التنسيق اؼبتعدد األطراؼ كمساعدة البلداف على ربقيق اؽبدؼ الوارد يف كثيقة ’’اؼبستقبل
الذم نصبو إليو‘‘ ،كىو إدارة اؼبواد الكيميائية طواؿ دكرة حياهتا كإدارة النفايات اػببرة ،حبلوؿ ََِِ ،ببرؽ
تؤدم إىل التقليل إىل أدىن حد فبكن من التأثَتات الضارة الكبَتة اليت تلحق بصحة اإلنساف كالبيئة .كأضافت
أف اعتماد العديد من الغايات ذات الصلة باؼبواد الكيميائية يف إطار أىداؼ التنمية اؼبستدامة يتبلب أف تقدـ
صبعية البيئة توجيهان سياساتيان بشأف تلك الغايات ،كأف يقدـ برنامج البيئة الدعم كالتوجيو إىل البلداف من أجل
ربقيقها .كمن الضركرم أيضان أف تدمج اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات كمنع إنتاج النفايات إدماجان تامان يف
سياسات كأنشبة اغبكومات كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،بصفتهما من األكلويات الرئيسية .كأكدت فبثلة
الياباف أنبية الدكر الذم يؤديو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف دعم اإلدارة السليمة للنفايات ،عن طريق مركزه
العاؼبي لبلمتياز بشأف إدارة النفايات كاؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية .كأصدر اؼبركز الدكيل للتكنولوجيا البيئية
مؤخران أكؿ نسخة من التوقعات العاؼبية إلدارة النفايات ،قدر فيها أف بليونُت إىل ثبلثة ببليُت نسمة ال يزالوف
يفتقركف إىل اػبدمات األساسية اؼبتعلقة بالنفايات .كأعرب فبثل بوركينا فاسو عن ثقتو يف أف مشركع القرار
سيساعد البلداف على مواجهة التحديات اؼبرتببة بإدارة اؼبواد الكيميائية كالنفايات ،مثل إعادة التدكير غَت
النظامي لبباريات الرصاص ،كىى مسألة هبب يمعاعبتها لكي تتحقق أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
ِّ -كأيعرب عن دعم عاـ ؼبشركع القرار ،مع اقًتاح عدد من التعديبلت ،من بينها أف يعاجل القرار مسألة
التجارة الدكلية كالتصرؼ يف النفايات الكهربائية كاإللكًتكنية ،ككذلك اؼبعدات اليت اقًتبت من هناية عمرىا؛ كأف
يشمل إشارة إىل ـبببات اؼبسؤكلية اؼبمتدة للمنتجُت ،اليت من خبلؽبا يساىم اؼبنتجوف يف ضماف اإلدارة
السليمة بيئيان ؼبنتجاهتم حاؼبا تصبح ىذه اؼبنتجات نفايات؛ كينبغي أف يشار إىل العمل على اؼبستول اإلقليمي،
فضبلن عن العمل الذم تقوـ بو اؼبراكز اإلقليمية ،يف إطار اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػببرة
كالتخل منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة؛ كأف يشار إىل اتفاقية باماكو غبظر
استَتاد النفايات اػببرة إىل أفريقيا كمراقبة حركتها عرب اغبدكد كإدارهتا داخل أفريقيا.

ّّ -ككجو فبثل سويسرا االنتباه إىل كرقة غرفة اجتماعات قدمتها حكومتو هبدؼ تعزيز القرار من خبلؿ
إدخاؿ عدد من التعديبلت ،من بينها أف ييبلب من برنامج البيئة كأمانة اتفاقية ركترداـ اؼبتعلقة بتببيق إجراء
اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية معينة خبرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقييت بازؿ كاستكهومل
كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،القياـ بوضع نظاـ متماسك كفعاؿ كمتكامل للتقارير يتناكؿ ىذه اؼبعاىدات األربع
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كيساعدىا على تقييم التقدـ احملرز يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة دكف أف يسبب عبئان ال مربر لو على عاتق
الدكؿ األعضاء؛ كيدخل تغيَتات يف عملية تقارير التوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية حبيث تتناكؿ مسائل اؼبواد
الكيميائية كالنفايات معان كربدد اؼبواد الكيميائية اليت تتبلب اىتمامان ،ككذلك القضايا اعبديدة كالناشئة؛ كيرسل
إشارة كاضحة إىل برنامج البيئة بأف يواصل عملو بشأف الرصاص كالكادميوـ.
ّْ -كأعربت فبثلة للمجموعة النسائية الرئيسية عن رأم مفاده أف مشركع القرار يوضح أف اغبكومات ال
سبنح أكلوية عالية دبا فيو الكفاية عبدكؿ أعماؿ اؼبواد الكيميائية ،كاقًتحت أف تقدـ اغبكومات كاعبهات اؼباكبة
األخرل سبويبلن إضافيان لتنفيذ االتفاقات ذات الصلة باؼبواد الكيميائية كالنفايات كأف تعتمد قوانُت بشأف اؼبسؤكلية
اؼبمتدة للمنتجُت كقوانُت ربد من التعرض للمواد الكيميائية اػببرة أك ربوؿ دكنو .كاقًتحت أيضان أف تشمل
تقارير التوقعات العاؼبية للمواد الكيميائية اسًتاتيجيات لفصل اؼبواد اػببرة عن مسارات النفايات قبل إعادة
تدكيرىا ،ألف ىذا الفصل ضركرم لبلقتصاد الدائرم.
ّٓ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة رقم ِ إلجراء اؼبزيد من الدراسة عليو كفقان
للمناقشات اليت دارت يف اللجنة.
ّٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من
جانب صبعية البيئة.
دال -الحطام البالستيكي البحري والجسيمات البالستيكية البحرية
ّٕ -خبلؿ اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صباح يوـ ِْ أيار/مايو ،لفت نائب اؼبدير التنفيذم االنتباه
إىل تقرير اؼبدير التنفيذم اؼبعنوف ’’قرار ُ :ٔ/اغبباـ الببلستيكي البحرم كاعبسيمات الببلستيكية البحرية‘‘
( ،)UNEP/EA.2/5كإىل تقرير معنوف ’’تقرير فٍت عن اغبباـ الببلستيكي البحرم كاعبسيمات الببلستيكية
البحرية :الدركس كالبحوث العاؼبية إلؽباـ العمل كتوجيو التغيَت يف السياسة‘‘ أيعد استجابة للقرار ُٔ/
( )UNEP/EA.2/INF/23كمرفقاتو ()UNEP/EA.2/INF/23/Add.1؛ كمشركع قرار متعلق باغبباـ الببلستيكي
البحرم كاعبسيمات الببلستيكية البحرية ( ،)UNEP/EA.2/L.12يدعو إىل مواصلة دعم برنامج البيئة ػبب
العمل اإلقليمية كالوطنية بشأف القمامة البحرية.
ّٖ -كخبلؿ اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب فبثلوف عن دعم قوم ؼبشركع القرار ،مشَتين إىل أنو يضيف إىل
القرار ُ ٔ/بالًتكيز على ؾبموعة من التدابَت ؼبعاعبة القضايا العاؼبية اؼبلحة اؼبتعلقة باغبباـ الببلستيكي البحرم
كاعبسيمات الببلستيكية البحرية ،كأف برنامج البيئة يف كضع جيد إلجراء التقييم اؼبقًتح لؤلطر التنظيمية الدكلية
ذات الصلة كغَتىا من الصكوؾ ،الذم سيجرل ،بالتشاكر مع اؽبيئات ذات الصلة ،لكي تتناكلو صبعية البيئة
باؼبزيد من الدراسة كاؼبتابعة .كسيقوـ برنامج البيئة أيضان بتنسيق عملية مفتوحة بُت الدكؿ األعضاء لتحديد
الشركط اؼبرجعية للتقييم .بيد أف أحد اؼبمثلُت شدد على أف فعالية األطر التنظيمية ىي من اختصاص األطراؼ
اؼبعنية ،كأنو ردبا يكوف من األفيىد تقييم أفضل اؼبمارسات على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي للحد من القمامة
البحرية.
ّٗ -كحدد العديد من اؼبمثلُت اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات الناذبة من اؼبصادر الربية باعتبارىا حاظبة
للحد من التلوث الناجم عن القمامة البحرية ،ال سيما إذا كانت تلك اإلدارة مدعومة خبب عمل كطنية لبلوغ
ىذه الغاية .كمن القضايا األخرل اليت اعتيربت جديرة باالىتماـ ،اإلدارة اؼبتكاملة للمناطق الساحلية؛ كاؼبسؤكلية
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اؼبمتدة للمنتج يف إدارة النفايات؛ كدكر العلم يف دعم اؼبزيد من اؼبنتجات اؼببلئمة للبيئة؛ كأنشبة إزالة النفايات
كمنع إنتاجها كالتوعية بشأهنا؛ كالتخل من النفايات؛ كمبدأ ’’التخفيض كإعادة االستخداـ كإعادة التدكير‘‘.
كأبرز اؼبمثلوف أيضان احتياجات مثل التعاكف اإلقليمي كالدكيل؛ كإجراء اؼبزيد من البحوث حوؿ تأثَت اغبباـ
الببلستيكي البحرم كاعبسيمات الببلستيكية البحرية على البيانات البيولوجية البحرية كالصحة كالسلسلة الغذائية
البحرية؛ كنقل القدرات كاؼبعارؼ ذات الصلة من اؼبؤسسات الوطنية إىل اؼبؤسسات احمللية؛ كمعاعبة اللدائن
اؼبسًتدة من البيئة البحرية ببريقة غَت خبرة على الصحة.
َّ
َْ -كشدد اؼبمثلوف على أنبية صكوؾ ـبتلفة للعمل اؼبتعلق باغبباـ الببلستيكي البحرم كاعبسيمات
الببلستيكية البحرية ،كىي :اتفاقية ضباية البحر اؼبتوس من التلوث (اتفاقية برشلونة)؛ كاتفاقية التنوع البيولوجي؛
كاتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة؛ كاتفاقية منع التلوث البحرم الناجم عن إغراؽ النفايات كمواد
أخرل (اتفاقية لندف)؛ كاتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار؛ كبرنامج البحار اإلقليمية؛ كالتقييم العاؼبي
للمحيبات؛ كقرارا اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ٗٔ ِْٓ/كَِّٕٓ/؛ كتقرير لؤلمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة عن
احمليبات كقانوف البحار صدر مؤخران كيهدؼ إىل توفَت اؼبعلومات لبلجتماع السابع عشر لعملية األمم اؼبتحدة
التشاكرية غَت الرظبية اؼبفتوحة باب العضوية اؼبتعلقة باحمليبات كقانوف البحار ،اليت ستعقد يف حزيراف/يونيو
َُِٔ ،مع الًتكيز على اغبباـ الببلستيكي البحرم كاؼبواد كاعبسيمات الببلستيكية البحرية .كذيكر أف التقرير
يؤكد األنبية اغباظبة لتكثيف اعبهود من أجل ربقيق االلتزامات اؼبتفق عليها دكليان ،دبا فيها االلتزامات الواردة يف
الغاية ُْ ُ-من أىداؼ التنمية اؼبستدامة (منع التلوث البحرم جبميع أنواعو كاغبد منو بدرجة كبَتة ،كال سيما
من األنشبة الربية ،دبا يف ذلك اغبباـ البحرم ،كتلوث اؼبغذيات ،حبلوؿ عاـ َِِٓ) كيف غَت ذلك من
األىداؼ اؼبتعلقة باحمليبات.
ُْ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة رقم ِ للمزيد من الدراسة.
ِْ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف النفايات الببلستيكية البحرية كاعبسيمات الببلستيكية البحرية الدقيقة للنظر
فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
ىاء  -نوعية الهواء
ّْ -كأثناء االجتماع الرابع للجنة ،صبيحة يوـ ِٓ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقرير اؼبدير
التنفيذم بعنواف ’’القرار ُ :ٕ/تعزيز دكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ربسُت نوعية اؽبواء‘‘
) ،(UNEP/EA.2/6فقاؿ إف التقرير أكجز أنشبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الرامية إىل تنفيذ ىذا القرار ،دبا يف
ذلك ما يتعلق بالتقرير العاؼبي لسياسات نوعية اؽبواء الذم سيصدر أثناء ىذه الدكرة.
ْْ -كيف اؼبن اقشة اليت تلت ذلك أثٌت اؼبمثلوف على العمل اؼبمتاز الذم قاـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،
دبا يف ذلك بالتعاكف مع منظمة الصحة العاؼبية ،غبل مشكلة نوعية اؽبواء اليت رأكا أهنا من األكلويات بسبب تزايد
التهديدات اليت سبثلها على صحة اإلنساف كالبيئة .كأعرب فبثلوف بصورة فردية عن االلتزاـ بتحقيق أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ذات الصلة بنوعية اؽبواء ،كالسيما تلك االلتزامات الوارد ذكرىا يف الفقرة ٔ من التقرير ،كناشدكا
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين استهداؼ األسباب اعبذرية للتلوث داخل األماكن
اؼبغلقة الذم يضر بصحة الفقراء كذلك بصفة خاصة عن طريق صبلة أمور منها تعزيز الباقة النظيفة اليسَتة
الكلفة ،كحيازة كنقل التكنولوجيا األكثر أمانان ،كتعميق الوعي اعبماىَتم ككضع تدابَت للتقليل من التلوث
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باالقًتاف مع اجملتمعات ،كدعا اؼبمثلوف أيضان إىل كضع برامج موسعة ،كإىل نقل التكنولوجيا اؼبراعية للبيئة ،كتبوير
نيظم نقل عاـ تتسم بالكفاءة ،كفبارسات كافية إلدارة النفايات ،كذلك من أجل التصدم للتحديات اؼبتزايدة
اؼبتمثلة يف تلوث اؽبواء اػبارجي ،كخباصة يف اؼبناطق اغبضرية ،لدل البلداف اليت تبمح يف الوصوؿ إىل مستويات
أعلى من التنمية .ككصف البعض اعبهود اليت تبذؽبا بلداهنم للتقليل من تلوث اؽبواء كأبرزكا اؼبنافع الكبَتة اليت
تعود على الصحة كاجملتمع كاليت تنتج عن تشريعات مكافحة التلوث.
واو  -التكيف القائم على النظام اإليكولوجي
ْٓ -يف اعبلسة الثانية للجنة اؼبعقودة صباح ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقرير اؼبدير التنفيذم
اؼبعنوف ’’القرار ٖ :ُ/التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي‘‘ ) ،(UNEP/EA.2/7حيث عرض موجزان عن
األنشبة اليت يضبلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتنفيذ قرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة .كقدـ كذلك مشركع
قرار متعلق باإلدارة اؼبستدامة كاؼبثلى لرأس اؼباؿ الببيعي من أجل التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر
) ،(UNEP/EA.2/L.14مقدـ من بوتسوانا كصبهورية الكونغو الديبقراطية كزمبابوم ككينيا ،هبدؼ زيادة تعزيز كالية
برنامج البيئة يف ؾباؿ التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي .ككاف مشركع القرار موضوع مشاكرات مكثفة قبل
كأثناء كبعد االجتماع الثاين للجنة اؼبمثلُت الدائمُت اؼبفتوحة العضوية لدل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،الذم
عقد يف نَتكيب يف شباط/فرباير َُِٔ.
ْٔ -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،أعرب كثَت من اؼبمثلُت عن تأييدىم ؼبا قاـ بو برنامج البيئة من عمل يف
ؾباؿ التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي ،الذم يينظر إليو على أنو الوسيلة الكفيلة بتحقيق التنمية اؼبستدامة
يف ظل تغَت اؼبناخ ،كينبغي أف ي ً
سًتشد باؼببادئ ذات الصلة الواردة يف اتفاقية التنوع البيولوجي كاالتفاقية
ى
اإلطارية لتغَت اؼبناخ.
ْٕ -كأشاد أحد اؼبمثلُت ،متحدثان نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبا يضبلع بو
كشجع الربنامج على مواصلة القياـ بعمل ربليلي من أجل تعزيز فهم أفضل للعبلقة
من عمل لتنفيذ القرار َُّ ،ٖ/
بُت التكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي كإجراءات التكيف اليت تأخذ النظاـ اإليكولوجي بعُت االعتبار
لدعم التنمية ،كدعم الدكؿ األعضاء يف تنفيذ الفقرة ّ من منبوؽ القرار ُ .ٖ/كإذ أعرب اؼبتحدث عن تقديره
لبلرباد األكركيب كحكومة أؼبانيا كمرفق البيئة العاؼبية ؼبا قدمتو من مسانبات مالية لتنفيذ القرار ُ ،ٖ/طلب من
كل من ىو قادر على تقدًن اؼبزيد من التمويل لضماف التنفيذ الكامل للقرار أف يفعل ذلك.
ْٖ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف مشركع القرار ،إىل جانب كثيقة اؼبعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة ،أدل
إىل بلبلة كذلك باػبل بُت قضايا احملاسبة اؼبتعلقة برأس اؼباؿ الببيعي ،كاإلدارة اؼبستدامة للموارد الببيعية،
كالتكيف القائم على النظاـ اإليكولوجي ،كىي قضايا متمايزة.
ْٗ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ِ ؼبواصلة النظر فيو.
َٓ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف اإلدارة اؼبستدامة لرأس اؼباؿ الببيعي من أجل التنمية اؼبستدامة كالقضاء على
الفقر ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
ُٓ  -كقالت فبثلة دكلة بوليفيا اؼبتعددة القوميات ،اليت أبدت ربفظان على مشركع القرار ،إنو على غرار
مشركع القرار اؼبتعلق بتعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل الرفاه (انظر الفرع األكؿ ،اعبزء ُْ أدناه) فإف
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مشركع القرار ىذا غَت مقبوؿ ألنو ينحو بعيدان عن مسار التنمية اؼبستدامة .كقالت إف ؿبور تركيز مشركع القرار
الذم ينصب على اإلنساف كيتجاىل العبلقة اؼبتبادلة الشاملة بُت اجملتمعات البشرية كالببيعة من شأنو أف يقوض
سبلمة ’’أمنا األرض‘‘؛ كما أف الًتكيز على إضفاء البابع التجارم على ’’أصوؿ رأس اؼباؿ الببيعي‘‘
سيعرض البيئة الببيعية لقول السوؽ كاالستغبلؿ اؼبفرط ،فبا سيكوف لو أثر سليب على مركنة النظم اإليكولوجية،
كاألمن الغذائي ،كإمدادات اؼبياه ،كصحة اإلنساف ،ال سيما يف اؼبناطق الريفية ،كسيؤدم إىل زيادة مستويات
الفقر؛ عبلكةن على ذلك مل يوؿ أم اىتماـ غبالة الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية .كيف رأيها أف اعتماد ىذا
القرار ،قبل بياف التعاريف األساسية كمعاعبة ما يتبقى من أكجو عدـ اتساؽ كتداخل مع االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ ،سيشكل سابقة خبَتة.
زاي  -النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه
ِٓ -يف اعبلسة الرابعة للجنة اؼبعقودة صباح يوـ ِٓ أيار/مايو ،ق ٌدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقريران أعده اؼبدير
التنفيذم بعنواف ”القرار ُ :ٗ/النظاـ العاؼبي لرصد البيئة/برنامج اؼبياه“ ( ،)UNEP/EA.2/8كقاؿ إف التقرير
يعرض حملة عامة عن اؼبكونات األساسية للنظاـ العاؼبي لرصد البيئة/برنامج اؼبياه ،كيصف دكره يف سياؽ أىداؼ
التنمية اؼبستدامة ،كيف سياؽ برنامج العمل اغبايل لربنامج البيئة خبلؿ فًتة السنتُت َُِٖ.َُِٗ-
ّٓ -كبعد أف أبرز أحد اؼبمثلُت الركاب اؽبامة بُت النظاـ العاؼبي لرصد البيئة/برنامج اؼبياه كخبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ ،كال سيما اؽبدؼ ٔ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة (اؼبتعلٌق بضماف توافر اؼبياه كخدمات
الصرؼ الصحي للجميع كإدارهتا إدارة مستدامة) ،أ ٌكد أف توافر البيانات اؼبوثوقة عن نوعية اؼبياه كالنواتج اؼبعرفية
عن إدارة موارد اؼبياه ىي من األمور بالغة األنبية ،كطالب يف ىذا الصدد بإعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ خبة
العمل بشأف األنشبة اؼبتصلة بالبيانات للفًتة َُِٓ .َُِٕ-كأ ٌكد أيضان على أنبية ملكية النظاـ العاؼبي
لرصد البيئة/برنامج اؼبياه على اؼبستول اإلقليمي ،كضركرة إشراؾ البلداف كدعمها يف تنفيذه ،بوسائل منها بناء
القدرات من أجل ضماف اعبودة ،مع الًتكيز بشكل خاص على اؼبياه العابرة للحدكد.
حاء  -التنمية المستدامة والقضاء على الفقر
ْٓ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل تقرير
أع ٌده اؼبدير التنفيذم عنوانو ’’القرار ُ :َُ/الرؤل كالنيػ يهج كالنماذج كاألدكات اؼبختلفة الرامية لتحقيق
االستدامة البيئية يف سياؽ التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر‘‘ ( )UNEP/EA.2/9كإىل مشركع قرار متعلق
بدكر برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كصبعية األمم اؼبتحدة للبيئة يف ربقيق البعد البيئي ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ
ََِّ (.)UNEP/EA.2/L.6
ٓٓ -كيف سياؽ عرضو لتقرير اؼبدير التنفيذم ،قاؿ نائب اؼبدير التنفيذم إف التقرير ،الذم أعد كفقان للقرار
ُ ،َُ/تضمن بيانان لؤلعماؿ اليت اضبلع هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من أجل صبع كتبادؿ اؼبعلومات بشأف
طائفة كاسعة من هنج التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر ،اؼبتبعة على الصعيد العاؼبي.
ٔٓ -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،رحب عدة فبثلُت بالدراسة اليت أجراىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف
ـبتلف هنج ربقيق التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف التحليل ينبغي أف يركز اآلف
على اعبوانب العملية للتنفيذ كعلى كيفية تفعيل اإلجراءات الرامية إىل ربقيق التنمية اؼبستدامة .كقاؿ أحد
ينم عن انشغاؿ مفرط باالقتصاد األخضر ،كإنو مل يوؿ اىتمامان
اؼبمثلُت إف النهج اؼبتبع يف تقرير اؼبدير التنفيذم ٌ
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كافيان ببائفة كاسعة من النهج كالرؤل األخرل اليت هبرم اعتمادىا على الصعيد الوطٍت من أجل ربقيق التنمية
اؼبستدامة كالقضاء على الفقر.
ٕٓ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو ال يزاؿ ىناؾ قصور يف فهم الصلة بُت الفقر كالقضايا البيئية ،كإنو شبة حاجة إىل
بناء القدرات البشرية كالتقنية ،كذلك على سبيل اؼبثاؿ من خبلؿ بناء اؼبعارؼ كتبوير اؼبهارات كنقل
التكنولوجيا ،دبا يكفل ربقيق التنمية العادلة للموارد الببيعية كال سيما يف اؼبناطق الفقَتة الغنية باؼبوارد الببيعية
مثل أفريقيا .كقاؿ فبثل اجملموعة الرئيسية للعماؿ كالنقابات إنو من الضركرم توفَت فرص العمل البلئق ،الذم
تدعمو حدكد دنيا من اغبماية االجتماعية ،كإىل تبوير سياسات انتقالية عادلة غبماية الفئات الضعيفة من
العماؿ يف االنتقاؿ إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية كيتكيف مع تغَت اؼبناخ.
ٖٓ -كردان على اؼبسائل اليت أثارىا اؼبمثلوف ،قاؿ نائب اؼبدير التنفيذم إف األمانة قد عملت منذ الدكرة
األكىل عبمعية البيئة مع عدد من البلداف كتقاظبت اؼبعارؼ بشأف اؼبسارات اؼبتعددة اليت هبرم اعتمادىا من أجل
حق كل بلد أف وب ٌدد اؼبسار األنسب لظركفو اػباصة .كشدد على أنبية
أقر بأف من ٌ
ربقيق التنمية اؼبستدامة ،ك ٌ
إدراج البعد االجتماعي يف هنج التنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك االقتصاد األخضر.
ٗٓ -كعلى إثر اؼبناقشة ،كافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ليواصل النظر فيو.
َٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف إقباز خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من
جانب صبعية البيئة.
طاء  -المسائل الناشئة وغيرىا من المسائل ذات الصلة
-1

دور ووظائف وطرائق تنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة لمسار ساموا بوصفو وسيلة لتيسير تحقيق
أىداف التنمية المستدامة
ُٔ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو َُِٔ ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق بدكر تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبسار ساموا باعتباره كسيلة لتيسَت ربقيق أىداؼ
التنمية اؼبستدامة كالوظائف كالبرائق اؼبرتببة هبذا التنفيذ (.)UNEP/EA.2/L.5
ِٔ -كأدىل فبثل ساموا ببياف استهبليل موجز ،أشار فيو إىل أف ىناؾ مسألة كحيدة عالقة ال يزاؿ يتعُت
حلها ،كأعرب عن استعداده للعمل عن كثب مع صبيع األطراؼ لوضع الصيغة النهائية للن .
ّٔ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ليواصل النظر فيو.
ْٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف دكر ككظائف كطرائق تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبسار ساموا بوصفو
كسيلة لتيسَت ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.

-2

الستثمار في القدرات البشرية من أجل التنمية المستدامة عن طريق التثقيف والتدريب في المجال البيئي
ٓٔ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو َُِٔ ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق باالستثمار يف القدرات البشرية من أجل التنمية اؼبستدامة عن طريق التثقيف كالتدريب يف
اجملاؿ البيئي (.)UNEP/EA.2/L.4
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ٔٔ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ليواصل النظر فيو.
ٕٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف االستثمار يف القدرات البشرية من أجل التنمية اؼبستدامة عن طريق التثقيف
كالتدريب يف اجملاؿ البيئي ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
 - 3تعزيز التنفيذ الفعال لتفاق باريس بشأن تغير المناخ
ٖٔ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو َُِٔ ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق بتعزيز التنفيذ الفعاؿ التفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ (.)UNEP/EA.2/L.7
ٗٔ -كأشار اؼبمثلوف إىل مدل صعوبة ربقيق توازف يسمح باالنتهاء من تنفيذ اتفاؽ باريس قبل بضعة أشهر
فق  ،كأعربوا عن تقديرىم للجهود اليت تبذؽبا حكومة فرنسا يف ربقيق اختتاـ اؼبفاكضات بنجاح ،كحذركا من
مناقشة العناصر اليت يبكن أف زبل بالتوازف مرة أخرل .كؽبذا السبب اقًتح عدة فبثلُت أف من األفضل عدـ النظر
يف القرار على اإلطبلؽ ،كال سيما يف ضوء اؼبناقشات اعبارية يف بوف ،يف أؼبانيا ،يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة
اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ .كرأل آخركف ،دبن فيهم أحد اؼبمثلُت الذم حث الدكؿ األعضاء على انتهاز الفرصة
للحفاظ على الزخم اؼبكتسب من باريس ،أف القرار يبكن ببساطة أف يركز على ما يبكن أف يقوـ بو برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة يف إطار كاليتو .كأشارت كاحدة من اؼبمثلُت إىل أنو بالنظر إىل العملية اليت ذبرم بُت
الدكرات يف نفس الوقت يف بوف ،فإف كفد بلدىا مل وبضر ضمنو خبَت من خرباء تغَت اؼبناخ يبكنو أف يتناكؿ
القرار على الوجو اؼببلوب ،كأعربت مع ذلك عن استعدادىا ؼبناقشة قرار يقتصر ؾباؿ تركيزه على دكر برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة.
َٕ -كبعد اغبصوؿ على توضيحات بشأف العملية اليت يتعُت اتباعها عند عرض مشاريع القرارات ،قاـ فبثل
كرد على التعليقات .كقاؿ إنو يوافق على أف ربقيق التوازف الذم أبرـ
االرباد األكركيب بعرض مشركع القرار ٌ
بفضلو اتفاؽ باريس كاف أمران صعبان ،كطمأف صبعية البيئة إىل أف القرار ال يهدؼ إىل إعادة فتح النقاش أك
كحث الدكؿ األعضاء على االمتناع عن طرح اؼبسائل اليت يبكن أف تؤدم إىل ذلك.
اإلخبلؿ بذلك التوازفٌ ،
كتابع قائبلن إف االرباد األكركيب قدـ مشركع القرار ألف من الواضح أف اتفاؽ باريس يبثل إقبازان رئيسيان كأف برنامج
البيئة يقوـ بعمل فبتاز يف ؾباؿ تغَت اؼبناخ ينبغي االعًتاؼ بو كإعباؤه زطبان إضافيان .كأضاؼ قائبلن إنو بعد أف
استمع االرباد األكركيب بعناية إىل اؼببلحظات اليت أبديت خبلؿ االجتماع الثاين للجنة اؼبمثلُت الدائمُت اؼبفتوحة
العضوية ،قدـ عنوانان جديدان ؼبشركع القرار ىو ’’دعم اتفاؽ باريس“.
ُٕ -كاعًتض أيضان على إفادة كاحد من اؼبمثلُت رأل بأف القرار ينبغي أف يعدَّؿ على أساس أف اتفاؽ
باريس مل يدخل بعد حيز النفاذ ،كبالتايل فهو غَت موجود قانونان .كذكر أف االتفاؽ مت إبرامو يف باريس ،ككقع
عليو عدد غَت مسبوؽ من رؤساء الدكؿ كالوزراء كأكدع ضمن ؾبموعة معاىدات األمم اؼبتحدة.
ِٕ -كطلبت فبثلة من اجملموعة النسائية الرئيسية أف يتضمن القرار على كبو كامل صبيع اؼببادئ كاألىداؼ
الواردة يف اتفاؽ باريس ،كأبرزت اغباجة إىل كفالة أف يكوف العمل ،عند تنفيذ االتفاؽ ،متسقان مع االتفاقات
اؼبتعددة األطراؼ األخرل ،ال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي.
ّٕ -كبعد مناقشة مشركع القرار ،كافقت اللجنة على إحالتو إىل فريق الصياغة ِ ليواصل النظر
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ْٕ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف دعم اتفاؽ باريس للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
-4

تحويل الرعي نحو التنمية المستدامة
ٕٓ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو َُِٔ ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق بتحويل الرعي كبو التنمية اؼبستدامة (.)UNEP/EA.2/L.25
ٕٔ -كعرض فبثل إثيوبيا مشركع القرار ،كأشار إىل خبة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ كدعوهتا إىل عدـ
إغفاؿ أحد ،ككذلك إىل خبة عاـ َِّٔ :أفريقيا اليت نصبو إليها ،اليت كضعها االرباد األفريقي .كقاؿ إنو يلزـ،
يف ىذا السياؽ ،إيبلء اىتماـ خاص بالرعاة ،كإف صبعية البيئة ربتل موقعان فريدان يتيح ؽبا االعًتاؼ بذلك.
كباإلضافة إىل توفَت اؼبزيد من اؼبوارد ،دعا القرار إىل االعًتاؼ بالرعاة من خبلؿ تعيُت سنة دكلية للرعاة
كاالحتفاؿ سنويان بيوـ للرعاة ،كىو ما من شأنو أف يعزز فهم اؼبسائل الرعوية ،كيساعد على حشد اؼبزيد من
اؼبوارد ،كيعاجل ،يف عصر تغَت اؼبناخ ،اؼبسائل اؼبتعلقة بالتكيف كالتخفيف ،يف الوقت نفسو ،من آثار تغَت اؼبناخ.
ٕٕ -كأدلت فبثلة اجملموعة الرئيسية للشعوب األصلية ببياف أيدت فيو مشركع القرار اؼبتعلق بتحويل الرعي
كبو التنمية اؼبستدامة كمشركع القرار اؼبتعلق دبكافحة التصحر كتدىور األراضي ككفالة اإلدارة اؼبستدامة للمراعي،
كقالت إف القرارين يتناكالف ضركرة تعزيز الرعي اؼبستداـ كضبايتو ،كىي مسألة بالغة األنبية يف خبة التنمية
اؼبستدامة لعاـ ََِّ .كلكنها مع ذلك رأت أنو يبكن دمج القرارين يف قرار كاحد.
ٖٕ -كبعد مناقشة مشركع القرار ،كافقت اللجنة على إحالتو إىل فريق الصياغة ُ ليواصل النظر فيو.
ٕٗ -كيف كقت الحق ،يف االجتماع السابع للجنة الذم عقد مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،أعلن الرئيس
اؼبشارؾ لفريق الصياغة أف مشركع القرار ىذا قد أدمج مع مشركع القرار اؼبتعلق دبكافحة التصحر كتدىور
األراضي ككفالة اإلدارة اؼبستدامة للمراعي (انظر أدناه).

-5

مكافحة التصحر وتدىور األراضي وكفالة اإلدارة المستدامة للمراعي
َٖ -يف اعبلسة األكىل اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِّ أيار/مايو َُِٔ ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق دبكافحة التصحر كتدىور األراضي ،ككفالة اإلدارة اؼبستدامة للمراعي (.)UNEP/EA.2/L.24
ُٖ -كأدىل فبثبل كل من السوداف كناميبيا ببياف يف إطار تقدًن مشركع القرار .كأشار فبثل السوداف إىل أف
مشركع القرار حظي بتأييد صبيع الدكؿ األفريقية ،كأنو يكتسي أنبية حاظبة بالنسبة ألفريقيا ،كأبرز القيمة العاؼبية
لعناصر االقًتاح .كذكر أف األراضي باتت تشكل موارد ؿبدكدة أكثر فأكثر كأنو هبب احملافظة عليها كاستغبلؽبا
ببريقة مستدامة إذا كاف ال بد من تلبية االحتياجات البشرية .كأكضح أف عدـ مكافحة التصحر كتدىور
األراضي كاإلدارة غَت اؼبستدامة للمراعي سيؤدم إىل عدـ القدرة على القضاء على الفقر أك ربقيق األمن
الغذائي ،أك التكيف مع تغَت اؼبناخ كربقيق معظم أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كخل إىل القوؿ إف اؼبسألة ذات
أنبية عاؼبية ،كينبغي أف ربتل موقعان أبرز يف عمل كل من صبعية البيئة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظومة األمم
اؼبتحدة بصفة عامة .ككصف بإهباز العناصر الرئيسية للمقًتح ،كرحب باؼبدخبلت اليت من شأهنا أف ربسن
اؼبنظور العاؼبي للن كجوانبو التقنية ،دبا يف ذلك فيما يتعلق بتعميم مراعاة اؼبنظور اعبنساين.
ِٖ -كأضافت فبثلة ناميبيا قائلة إف مشركع القرار يهدؼ إىل تنفيذ اسًتاتيجيات من أجل ربسُت إنتاجية
األراضي ،كاستصبلح األراضي كاستخداـ اؼبياه بصورة أكثر كفاءة ،كاألخذ بالتنمية اؼبستدامة يف اؼبناطق
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اؼبتضررة ،كبصورة أعم ،ربسُت الظركؼ اؼبعيشية للسكاف اؼبتضررين من اعبفاؼ كالتصحر .كشددت على أف
أفريقيا ىي القارة األشد تضرران من اعبفاؼ كالتصحر ،كأنو ينبغي تشجيع اتباع هنج تآزرم فيما يتعلق بقضايا
تغَت اؼبناخ ،كالتنوع البيولوجي كالتصحر من أجل معاعبة القضايا اؼبتعلقة بسبل كسب الرزؽ كالتقدـ كبو ربقيق
أىداؼ التنمية اؼبستدامة من خبلؿ اتباع هنج كلي.
ّٖ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ليواصل النظر فيو.
ْٖ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف مكافحة التصحر كتدىور األراضي كاعبفاؼ كتعزيز الرعي اؼبستداـ كاؼبراعي
اؼبستدامة ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
-6

دور ووظائف منتدى الوزراء وسلطات البيئة في آسيا والمحيط الهادئ ومتابعة المنتدى
ٖٓ -يف اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صباح يوـ ِْ أيار/مايو ،عرض فبثل باكستاف مشركع قرار متعلق
بدكر ككظائف منتدل كزراء البيئة كالسلبات البيئية يف منبقة آسيا كاحملي اؽبادئ كمتابعة اؼبنتدل
) ،(UNEP/EA.2/L.3فقاؿ إف ؾبموعة آسيا كاحملي اؽبادئ بكامل ىيئتها قررت تقدًن مشركع القرار بعد إجراء
مشاكرات.
ٖٔ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ؼبزيد من الدراسة.
ٕٖ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف دكر ككظائف اؼبنتديات اإلقليمية للوزراء كسلبات البيئة ،كذلك للنظر فيو
كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.

 - 7العواصف الرملية والترابية
ٖٖ -يف اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صباح يوـ ِْ أيار/مايو ،عرض فبثل صبهورية إيراف اإلسبلمية
مشركع قرار متعلق بالعواصف الرملية كالًتابية ).(UNEP/EA.2/L.23فقاؿ إف القرار يسعى إىل زيادة نشاط برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة يف معاعبة العواصف الرملية كالًتابية ،كىو ما يبثل ربديان بيئيان ذا أبعاد ىائلة تشهدىا كل قارة
تقريبان .كأضاؼ أنو يف حُت هبرم تناكؿ ىذه اؼبسألة يف ؿبافل أخرل ،دبا يف ذلك اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة
كاللجنة االقتصادية كاالجتماعية آلسيا كاحملي اؽبادئ ،فمن اؼبهم أف ييدؾبها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف
برنامج عملو كأف يضبلع بدكر قيادم يف تنسيق العمل على نباؽ األمم اؼبتحدة من خبلؿ فريق إدارة البيئة،
لكفالة معاعبة اؼبشكلة معاعبة كافية.
ٖٗ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،اقًتح العديد من اؼبمثلُت إمكانية معاعبة مسألة العواصف الرملية
كالًتابية يف برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،حيث أشار أحدىم إىل أنو مت التوصل إىل اتفاؽ يف عبنة
اؼبمثلُت الدائمُت ،بالتشاكر مع مقدـ اؼبشركع ،للتعامل مع ىذه القضية هبذه البريقة .كأعرب العديد من اؼبمثلُت
عن تأييدىم ؼبشركع القرار .كمشلت اؼبسائل اليت أثارىا اؼبمثلوف الغبار اؼبتسرب الذم يعترب جزءان من مسألة نوعية
اؽبواء األكسع نباقان كاليت هبب أف تكوف جزءان من عمل الربنامج فيما يتعلق بنوعية اؽبواء؛ كقالوا إف اؼبقًتحات
الواردة يف مشركع القرار بإنشاء شبكة من مراكز االمتياز ككضع خبة اسًتاتيجية بشأف العواصف الرملية كالًتابية
تقوض العمل األكسع للربنامج فيما يتعلق بنوعية اؽبواء .كأشاركا إىل
ستكوف ؽبا تأثَتات كبَتة على اؼبيزانية ،كردبا ٌ
أف العواصف الرملية كالًتابية تؤثر على صحة اإلنساف كالزراعة كالبَتاف كأف ؽبا آثاران كبَتة عابرة للحدكد .كأكدكا
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أف اؼبشكلة ال تكمن يف ؾبرد مسألة نوعية اؽبواء .كاقًتح أحد اؼبمثلُت تعديل القرار لضماف مشاركة البلداف
النامية يف األعماؿ اؼبتعلقة بالعواصف الرملية؛ كللتشديد على أف اؼبناطق القاحلة كشبو القاحلة تعد من بُت
اؼبناطق اليت تزداد فيها العواصف الرملية كالًتابية؛ كللتأكيد على ضركرة إنشاء مراكز مراقبة حركة العواصف الرملية
مع كجود نظاـ لئلنذار اؼببكر؛ ككذلك على اغباجة إىل بناء القدرات كاإلمكانات التقنية يف ؾباالت مراقبة
العواصف الرملية كالغبارية كالتنبؤ هبا.
َٗ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ُ ؼبزيد من الدراسة.
ُٗ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف العواصف الرملية كالًتابية ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية
البيئة.
 - 8الستهالك واإلنتاج المستدامان
ِٗ -يف اعبلسة الثانية للجنة صباح ِْ أيار/مايو ،عرضت فبثلة االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو
مشركع قرار متعلق باالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ) ،(UNEP/EA.2/L.9حيث سلبت الضوء على اعبوانب
البارزة كأشارت إىل أف الن مت تعديلو الستيعاب اآلراء اليت أيبديت خبلؿ االجتماع الثاين للجنة اؼبمثلُت
الدائمُت اؼبفتوحة العضوية.
ّٗ -كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،نظر اؼبمثلوف إىل مشركع القرار بشكل إهبايب ،قائلُت إف االستهبلؾ
كاإلنتاج اؼبستدامُت سيعززاف النمو االقتصادم كالتوظيف كسيحمياف صحة اإلنساف ،كاؼبناخ كالكوكب ،ؼبا فيو
مصلحة اعبميع .كرحب اؼبمثلوف بالرب بُت مشركع القرار كاؽبدؼ ُِ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة (ضماف
كجود أمباط استهبلؾ كإنتاج مستدامة) ،فضبلن عن تركيزه على مسائل مثل كفاءة اؼبوارد العاؼبية ،كهنج دكرة
اؼبادة ،كاؼبسؤكلية كاؼبساءلة االجتماعيتُت للشركات ،كفبارسات اؼبشًتيات العامة اؼبستدامة .كسلم اؼبمثلوف أيضان
بالتقدـ الكبَت احملرز فعليان نتيجة لؤلدكات اليت طورىا الفريق العاؼبي للموارد كمنرب معارؼ النمو األخضر.
ْٗ -كشدد اؼبمثلوف على دعمهم ألنشبة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ االستهبلؾ كاإلنتاج
اؼبستدامُت ،كأكدكا أنبية عوامل مثل التعاكف الدكيل؛ كسياسات كتدابَت تكاملية كشاملة كابتكارية؛ كإجراءات
كاسعة النباؽ؛ كتعزيز شعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ كاؼبسانبة احملتملة
إلطار توياما اؼبتعلق بدكرات اؼبواد ،الذم اعتيمد يف اجتماع يعقد مؤخران جملموعة كزراء البيئة السبعة يف الياباف.
كقد شدد البعض على أنو ينبغي كضع خبة عمل قابلة للتنفيذ ؼبساعدة البلداف النامية يف سياؽ إطار العمل
العشرم للربامج اؼبتعلقة بأمباط االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامة ،اليت ستستفيد أيضان من تعزيز العمل يف ؾباالت
مثل إنتاج األغذية كاستغبلؿ اؼبوارد الببيعية .كربتاج البلداف النامية يف جهودىا لتحقيق ىذه األمباط إىل الدعم
من البلداف اؼبتقدمة كاؼبنظمات الرائدة.
ٓٗ -كقدـ اؼبمثلوف عددان من اؼبقًتحات إلدخاؿ تعديبلت على مشركع القرار ،دبا يف ذلك ضركرة أف
يتضمن طلبان إىل اؼبدير التنفيذم لتعزيز عمليات اإلببلغ اؼبتعلقة بالشركات كاالستدامة ،دبا يف ذلك من خبلؿ
ؾبموعة أصدقاء الفقرة ْٕ ،لضماف أف يظل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة جهة فاعلة نشبة يف ىذا اجملاؿ؛
كإشارات إىل اغبق يف اؼبعرفة ،كالوسم ،كالزراعة اؼبستدامة كتعزيز اإليكولوجيا الزراعية .كقد أيعرب عن بعض القلق
إزاء أف مشركع القرار يتضمن بيانات سياسية عامة ال سبثل توجيهات عملية يف نباؽ الربامج اغبالية لربنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة.
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ٔٗ -ككاف من بُت اؼبسائل اليت حددىا فرادل اؼبمثلُت باعتبار أهنا تؤدم إىل االستهبلؾ كاإلنتاج غَت
اؼبستدامُت ،كإنتاج النفايات كعدـ اؼبساكاة ،سعي الشركات إىل إقامة مشاريع التنمية الكربل للتنمية االقتصادية،
كإنشاء صناعات استخراجية كمناطق اقتصادية خاصة يف أراضي السكاف األصليُت كاجملتمعات الريفية .كما
تضمنت اغبلوؿ اليت ربددت من أجل االستخداـ اؼبستداـ لؤلراضي ،فضبلن عن شعوب صحية كبيئة سليمة،
استخداـ تقنيات الزراعة التقليدية كاإليكولوجيا الزراعية كنظم اإلنتاج اؼبتنوعة مع االعتماد إىل أدىن حد فبكن
على اؼبواد الكيميائية كالتكنولوجيا.
ٕٗ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ِ ؼبزيد من البحث.
ٖٗ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب
صبعية البيئة.
 - 9التقليل من الغذاء المهدر ،وإنقاذه وتحويل مساره
ٗٗ -يف اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صبيحة يوـ ِْ أيار/مايو َُِٔ ،قدمت فبثلة الواليات اؼبتحدة
األمريكية مشركع قرار متعلق بالتقليل من الغذاء اؼبهدر كإنقاذه كربويلو ( )UNEP/EA.2/L.10كقالت إنو يهدؼ
إىل إبراز القضية بُت اعبهات الرظبية العاملة يف ؾباؿ البيئة كزيادة الوعي باؼبسانبة اؽبامة لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة يف اعبهود الرامية إىل اغبد من ىدر الغذاء .كستساىم اإلجراءات اؼبتخذة بشأف مشركع القرار يف ربقيق
الغاية ّ من اؽبدؼ ُِ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة (زبفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاؼبية على
صعيد أماكن البيع بالتجزئة كاؼبستهلكُت دبقدار النصف ،كاغبد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج كسبلسل
اإلمداد ،دبا يف ذلك خسائر ما بعد اغبصاد ،حبلوؿ عاـ ََِّ).
ََُ -كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،حذر اؼبمثلوف من ازباذ أم إجراء قد يتعدل على كاليات كيانات
األمم اؼبتحدة األخرل ،كخاصة منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة ،أك يؤدم إىل ازدكاجية جهودىا .كباؼبثل،
هبب مراعاة اختبلؼ مواقف البلداف كالنظر فيما إذا كاف ينبغي تناكؿ إىدار األغذية يف إطار االستهبلؾ
كاإلنتاج اؼبستدامُت.
َُُ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ِ ؼبزيد من البحث.
َُِ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف منع ىدر الغذاء كخفضو كإعادة استخداـ الغذاء اؼبهدكر ،للنظر فيو كاحتماؿ
اعتماده من جانب صبعية البيئة.
 - 12المحيطات والبحار
َُّ -يف اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اللجنة صبيحة يوـ ِْ أيار/مايو َُِٔ ،قدـ فبثل االرباد األكركيب
كالدكؿ األعضاء فيو مشركع قرار متعلق باحمليبات كالبحار ( ،)UNEP/EA.2/L.11مسلمان بأكراؽ اؼبعلومات
األساسية اؼبفيدة اليت أعدىا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف الًتكيز كالتشديد على أنبية احمليبات كالبحار
للتنوع البيولوجي ،كالنظم اإليكولوجية ،كاؼبناخ كرفاه البشر ،فضبلن عن اغباجة إىل ترسيخ كتوضيح دكر برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة يف اإلطار اغبايل للقانوف الدكيل بشأف احمليبات كالبحار ،دبا يف ذلك يف سياؽ اؽبدؼ ُْ
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من أىداؼ التنمية اؼبستدامة (حفظ احمليبات كالبحار كاؼبوارد البحرية كاستخدامها على كبو مستداـ لتحقيق
التنمية اؼبستدامة).
َُْ -كأعرب اؼبمثلوف عن تأييدىم ؼبشركع القرار ،حيث قاؿ أحدىم إف كفده شارؾ بصورة بناءة يف كضعو
دكف اؼبساس باؼبوقف التارىبي لبلده بوصفو من غَت اؼبوقعُت على اتفاقية األمم اؼبتحدة بشأف قانوف كالبحار.
َُٓ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ِ للمزيد من البحث.
َُٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع مقرر بشأف احمليبات كالبحار ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
َُٕ -كأفاد فبثبل كولومبيا كصبهورية فنزكيبل البوليفارية يف احملضر أهنما انضما إىل توافق اآلراء بشأف مشركع
القرار على أساس أنو لن يعٍت قبوؽبما باتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار ،اليت مل توقع عليها دكلتانبا .كأبلغ
الرئيس اؼبشارؾ لفريق الصياغة بأف فبثل بلد ثالث أعرب عن موقف فباثل أثناء مناقشات الفريق.
 - 11حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة
َُٖ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو اسًتعت الرئيسة االنتباه اىل
مشركع قرار عن ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات اؼبسلحة (.)UNEP/EA.2/L.16
َُٗ -كعرض فبثل أككرانيا ،كىي من البلداف اؼبؤيدة ،مشركع القرار ،مشَتان اىل أنو يهدؼ اىل معاعبة
األضرار اليت تسببها النزاعات اؼبسلحة يف النظم الببيعية اؽبشة ،كاليت ال يبكن إصبلحها .كأكد أف األضرار
الناصبة عن النزاعات تًتاكح بُت تصحر األراضي الرطبة ،كتلوث اؽبواء كاؼبياه كالًتبة الناشئة عن اؼبواد الضارة،
كتساق اعبسيمات النوكية كإشعاعاهتا اليت هتدد كلها صحة السكاف كسبل معيشتهم كأمنهم .كأضاؼ أف
القرار يهدؼ إىل أف يكوف عاؼبيان يف طابعو ،ال خاصان ببلد ؿبدد ،كيهدؼ اىل توعية اغبكومات باؼبخاطر
كالتحديات اإليكولوجية اليت رب دثها النزاعات اؼبسلحة ،كتعزيز عملية تنفيذ الصكوؾ الدكلية السارية من
خبلؿ مناشدة اغبكومات بتجسيد األحكاـ ذات الصلة يف تشريعاهتا الوطنية كربقيق التعاكف الدكيل الوثيق
للوقاية من نتائج النزاعات اؼبسلحة كالتخفيف منها.
َُُ -كخبلؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،طلب ع دد من اؼبمثلُت الكلمة لتأييد القرار ،ككصفوا التأثَتات
البيئية للنزاعات اؼبسلحة يف بلداهنم .كأشار فبثبلف من البلداف اؼبقدمة للقرار اىل أف البلداف اجملاكرة ؽبذه
البلداف تعاىن أيضان من التأثَتات البيئية اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة من جراء النزاعات اؼبسلحة كخاصة نتيجة
الستضافة أعداد ضخمة من البلجئُت.
ُُُ -كعقب اؼبناقشات ،كافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار اىل فريق الصياغة ّ ؼبواصلة النظر فيو.
ُُِ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع مقرر بشأف ضباية البيئة يف اؼبناطق اؼبتضررة من النزاعات اؼبسلحة ،كذلك للنظر فيو
كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
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 -12التقييم البيئي الميداني لآلثار التي خلفتها حروب تشرين الثاني/نوفمبر  2212وتموز/يوليو
وآب/أغسطس  2214في قطاع غزة
ُُّ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار عن التقييم البيئي اؼبيداين لآلثار اليت خلفتها حركب تشرين الثاين/نوفمرب َُِِ كسبوز/يوليو
كآب/أغسبس َُِْ يف قباع غزة (.)UNEP/EA.2/L.17
ُُْ -كعرض فبثل اؼبغرب مشركع القرار باسم الدكؿ العربية ،فتناكؿ ـبتلف عناصر اؼبقًتح كأعرب عن
استعداده للتفاكض بشأف ن يكوف مقبوالن لدل اعبميع.
ُُٓ -كعقب العرض ،أعرب عدد من اؼبمثلُت عن تأييدىم للقرار .كأشار أحدىم ،مؤيدان من ثبلثة
آخرين ،إىل قرارات ؾبلس اإلدارة السابقة بشأف ىذه اؼبسألة ،كأهنا كانت تشكل سابقة ينبغي االعتماد عليها
لدل تقدًن توجيو لربنامج البيئة كاؼبدير التنفيذم بشأف كيفية التعامل مع ىذه اؼبسألة.
ُُٔ -كعقب اؼبناقشات ،كافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار اىل فريق الصياغة ّ ؼبواصلة النظر فيو.
ُُٕ -كيف كقت الح ق ،كأثناء اعبلسة اػبامسة للجنة يف مساء يوـ ِٓ أيار/مايو ،تكلٌمت فبثلة
األرجنتُت ،نيابة عن ؾبموعة ال ػ ػ ػ ٕٕ كالصُت ،فاقًتحت مشركع قرار جديد بشأف التقييم اؼبيداين لقباع غزة،
يرد يف كرقة غرفة اجتماعات .كقالت إف مشركع القرار يهدؼ إىل معاعبة التحفُّظات اليت أيبديت يف فريق
الصياغة ّ فيما يتعلٌق بالقرار األصلي الذم اقًتحتو اؼبغرب بالنيابة عن الدكؿ العربية بشأف اؼبسألة ،كيهدؼ
يسهل ربقيق توافق يف اآلراء .كأخَتان ،يتفق مشركع القرار مع اؼبقررات
إىل بلوغ تفاىم بُت األطراؼ فبا ٌ
السابقة الصادرة عن ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف ىذه اؼبسألة ،أم اؼبقرر د.ا ٕ/ٕ-اؼبؤرخ
ُٓ شباط/فرباير ََِِ بشأف حالة البيئة يف األراضي الفلسبينية احملتلة ،كاؼبقرر ِٓ ُِ/اؼبؤرخ
شباط/فرباير ََِٗ بشأف حالة البيئة يف قباع غزة.
ُُٖ -كيف كقت الحق ،يف االجتماع السابع للجنة الذم عقد مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،أعلن الرئيس
اؼبشارؾ لفريق الصياغة أف الفريق قد أخفق يف ربقيق توافق يف اآلراء بشأف مشركع القرار.
ُُٗ -كقاؿ فبثل إسرائيل إف دكافع مشركع القرار ليس ؽبا صلة باالىتماـ بالبيئة كالشعب الفلسبيٍت ،بل
ىي ضبلة منسقة لشن ىجوـ سياسي على إسرائيل ،فبا يتعارض مع الركح غَت السياسية لعمل برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة كصبعية البيئة .كقاؿ إف من اؼبؤسف أف الدكرة اغبالية أف ستيذكر باعبدؿ الذم دار حوؿ اؼبسألة
أكثر تذكرىا بالعمل األساسي للجمعية الرامي غبماية البيئة .كقاؿ إف كفده ،على الرغم اعبهود القصول اليت
بذؽبا ؼبنع حدكث ىذه النتيجة ،ا ضبر إىل الدعوة إىل التصويت عندما عرض مشركع القرار العتماده يف ليلة
تلك اعبلسة العامة اليت مل يتمكن من حضورىا ألسباب دينية.
َُِ -كعرب فبثلو الدكؿ التالية عن تأييدىم ؼبشركع القرار :اعبزائر ،كالبحرين ،كبوليفيا (دكلة-اؼبتعددة
القوميات) ،ككوبا ،كجيبويت ،كمصر (باسم ؾبموعة الدكؿ األفريقية) ،كالعراؽ ،كاألردف ،كالكويت ،كماليزيا،
كاؼبغرب ،كعماف ،كقبر ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كالسوداف ،كتركيا ،اليت طلبت أف تضاؼ إىل قائمة
مقدمي مشركع القرار ،كفنزكيبل (صبهورية-البوليفارية) كاإلمارات العربية اؼبتحدة.
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ُُِ -ككافقت اللجنة على تقدًن مشركع القرار بشأف التقييم البيئي اؼبيداين لآلثار اليت خلفتها حركب
تشرين الثاين/نوفمرب َُِِ كسبوز/يوليو كآب/أغسبس َُِْ يف قباع غزة ،إىل صبعية البيئة ؼبواصلة النظر
فيو كاحتماؿ اعتماده.
 - 13اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية
ُِِ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو كجهت الرئيسة االنتباه إىل
مشركع قرار متعلق باإلدارة اؼبستدامة للشعاب اؼبرجانية (.)UNEP/EA.2/L.13
ُِّ -كقاؿ فبثل إندكنيسيا ،كىي إحدل الدكؿ اؼبقدمة ؼبشركع القرار ،إف التدىور اغبايل الذم تتعرض لو
الشعاب اؼبرجانية يف كافة أكباء العامل يشكل هتديدان للجهود اليت تبذؿ لتحقيق البعد البيئي ػببة عاـ
ََِّ .كأضاؼ أف اإلدارة اؼبستدامة للشعاب اؼبرجانية تيسهم يف ربقيق اؽبدؼ ُْ من أىداؼ التنمية
اؼبستدامة (حفظ احمليبات كا لبحار كاؼبوارد البحرية كاستخدامها اؼبستداـ لتحقيق التنمية اؼبستدامة).
ُِْ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ِ ؼبواصلة النظر فيو.
ُِٓ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف اإلدارة اؼبستدامة للشعاب اؼبرجانية ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من
جانب صبعية البيئة.
ُِٔ -كأفاد فبثبل كولومبيا كصبهورية فنزكيبل البوليفارية يف احملضر أهنما انضما إىل توافق اآلراء بشأف مشركع
القرار على أساس أنو لن يعٍت قبوؽبما باتفاقية األمم اؼبتحدة لقانوف البحار ،اليت مل يوقع عليها بلدانبا.
 - 14تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل تحقيق الرفاه
ُِٕ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل مشركع
قرار متعلق بتعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق الرفاه (.)UNEP/EA.2/L.18
ُِٖ -كشدد فبثل اؼبكسيك ،الذم كاف أحد مقدمي مشركع القرار ،على أنبية تعميم خدمات النظم
اإليكولوجية من أجل إدامة سبلمة كوكب األرض كربقيق اؼبنافع اليت تعترب ضركرية عبميع البشر سبشيان مع
اػببة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي.
ُِٗ -كأعرب بعض اؼبمثلُت عن تأييدىم ؼبشركع القرار مع توجيو أحدىم االىتماـ إىل العبلقة بُت مشركع
القرار اغبايل كذلك اؼبتعلق بتعزيز عمل برنامج البيئة يف تيسَت التعاكف كاؼبشاركة كالتآزر فيما بُت االتفاقات
البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،كمن مث اقًتح النظر يف مشركعي القرارين يف نفس
فريق الصياغة.
َُّ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار اىل فريق الصياغة ِ ؼبواصلة النظر فيو.
ُُّ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو  ،على مشركع قرار بشأف تعميم مراعاة التنوع البيولوجي من أجل ربقيق الرفاه ،للنظر فيو كاحتماؿ
اعتماده من جانب صبعية البيئة.
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 - 15تطبيق المبدأ  12من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
ُِّ -يف اعبلسة الرابعة للجنة ،اؼبعقودة صباح يوـ ِٓ أيار/مايو ،ق ٌدـ فبثل شيلي مشركع قرار يتعلق
بتببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية ،اقًتحتو شيلي ككوستاريكا ككرد يف كرقة اجتماع
( .)UNEP/EA.2/L.29كأكضح اعبهود اليت بذلتها دكؿ أمريكا البلتينية كمنبقة البحر الكارييب لتعزيز
الديبقراطية البيئية يف اؼبنبقة ،بوسائل منها التفاكض بشأف اتفاؽ إقليمي من أجل تنفيذ حقوؽ اغبصوؿ على
اؼبكرسة يف اؼببدأ
اؼبعلومات ،كاؼبشاركة العامة كإمكانية اللجوء للعدالة يف اؼبسائل اػباصة بالبيئة ،كىي اغبقوؽ ٌ
َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية.
ُّّ -كيف اؼبناقشة التالية ،أشاد أحد اؼبمثلُت باعبهود اليت تبذؽبا دكؿ أمريكا البلتينية كمنبقة البحر
الكارييب لتحقيق اؼبزيد من االلتزاـ باؼببدأ َُ من إعبلف ريو ،الذم تيعتىرب حكومتو من اؼبؤيٌدين لو منذ كقت
طويل.
ُّْ -كاتفقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ّ ؼبواصلة النظر فيو.
ُّٓ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف تببيق اؼببدأ َُ من إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية يف منبقة أمريكا
البلتينية كالبحر الكارييب ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
ياء  -التنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المسائل البيئية
ُّٔ -يف اعبلسة الرابعة للجنة ،اؼبعقودة يف صباح يوـ ِٓ أيار/مايو ،ق ٌدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقرير اؼبدير
التنفيذم اؼبعنوف ”التنسيق على نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ البيئة ،دبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية“
( ،)UNEP/EA.2/10مشَتان إىل أف التقرير يصف أعماؿ برنامج البيئة لتعزيز كلمتو كقدرتو على الوفاء دبهمة
التنسيق داخل منظومة األمم اؼبتحدة ،خصوصان يف سياؽ فريق إدارة البيئة ،كيتناكؿ مسألة التنسيق يف منظومة
األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ البيئة ،دعمان ػببة التنمية اؼبستدامة لعاـ ََِّ.
ُّٕ -كيف اؼبناقشة التالية ،ذىكر أحد اؼبمثلُت أف النجاح يف تنفيذ خبة عاـ ََِّ يعتمد على تعزيز إدماج
البيعد البيئي يف صبيع أنشبة األمم اؼبتحدة كأف دكر صبعية البيئة بوصفها السلبة البيئية العاؼبية كاف ينبغي أف
ينعكس بشكل أكضح يف تصدير األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة بشأف إطار االسًتاتيجيات اؼبتعلقة بالبيئة على
نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة .كرَّكز آخركف على مسائل التآزر كالتعاكف كالتنسيق باعتبارىا من األمور األساسية
لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك يف سياؽ األنشبة اؼبتصلة باإلدارة اؼبستدامة للغابات ،كىو ما
سيسهم بصفة خاصة يف ربقيق اؽبدؼ ُٓ (ضباية النظم اإليكولوجية الربية كترميمها كتعزيز استخدامها على
كبو مستداـ ،كإدارة الغابات على كبو مستداـ ،كمكافحة التصحر ،ككقف تدىور األراضي كعكس مساره،
ككقف فقداف التنوع البيولوجي) كاؽبدؼ ٔ (ضماف توافر اؼبياه كخدمات الصرؼ الصحي للجميع كإدارهتا إدارة
مستدامة)
ُّٖ -ككانت االقًتاحات اليت قدمت أثناء اؼبناقشة أف صبعية البيئة يبكنها تقدًن التوجيهات كالتوصيات بشأف
تنفيذ البيعد البيئي إىل اؽبيئات اإلدارية اؼبختصة للكيانات األخرل التابعة لؤلمم اؼبتحدة من خبلؿ القنوات
اؼبناسبة ،مع إيبلء اؼبراعاة الواجبة اللتزامات اإلببلغ من جانب كل منظمة على حدة؛ كأنو يبكن تقدًن التقرير
التوليفي الذم أصدره فريق اإلدارة البيئية إىل اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت التنمية اؼبستدامة؛ كأنو ينبغي
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على صبيع اؽبيئات التابعة لؤلمم اؼبتحدة أف تقدـ تقارير مرحلية إىل ؾبالس إداراهتا؛ كأنو ينبغي عدـ التكرار
اؼبزدكج للجهود اليت تبذؽبا تلك اؽبيئات كالكيانات التنظيمية اؼبكلٌفة قانونان ،بل ينبغي بدالن من ذلك تيسَت
التعاكف كتقاسم البيانات من خبلؿ النهج اؼب ًرف الذم يتبعو فريق اإلدارة البيئية.
ى
كاف  -العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والتفاقات البيئية المتعددة األطراف
ُّٗ -خبلؿ اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل
تقرير أعده اؼبدير التنفيذم عن العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
( ،)UNEP/EA.2/11كمذكرة مقدمة من اؼبدير التنفيذم تتضمن معلومات تكميلية عن العبلقة بُت برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ( ،)UNEP/EA.2/11/Add.1كمشركع قرار عن العبلقة
بُت برنامج البيئة كىذه االتفاقات اليت يقدـ ؽبا خدمات األمانة ( )UNEP/EA.2/L.20قدمو االرباد األكركيب
كالدكؿ األعضاء فيو .كىناؾ أيضان كثيقتاف أخرياف تتعلقاف باؼبوضوع نبا مذكرة من اؼبدير التنفيذم عن إطار
االسًتاتيجيات اؼبتعلقة بالبيئة على نباؽ منظومة األمم اؼبتحدة ( )UNEP/EA.2/INF/6كمذكرة من األمانة
عن إعبلف أثينا (.)UNEP/EA.2/INF/22
َُْ -كقدـ نائب اؼبدير التنفيذم التقرير كضميمة للتقرير كمشركع قرار .كقاؿ إنو ،استجابة لبلبات
قدمت ،قدـ برنامج البيئة موجزان شفويان للجنة الفرعية التابعة للجنة اؼبمثلُت الدائمُت يف ُٕ أيار/مايو
َُِٔ أكضح فيو نتائج أعماؿ فرقة العمل اليت أنشأىا اؼبدير التنفيذم الستعراض فعالية الًتتيبات اإلدارية
كالتعاكف الرباؾبي بُت برنامج البيئة كعدد من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،فضبلن عن جوانب معينة
للعبلقات بُت برنامج البيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ.
ُُْ -كقاـ فبثل االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو ،الذم كاف من مقدمي مشركع القرار ،بعرض
اؼبشركع مشددان على أنبية السلبة القانونية لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،كأف الغرض الوحيد من القرار
ىو تيسَت التعاكف كسبكُت برنامج البيئة كاالتفاقات من التكافل يف ضباية البيئة .كيف معرض إشارتو إىل أف
جزءان كبَتان من القرار يتناكؿ اؼبسائل اإلدارية كاؼبالية ،أكد أف برنامج البيئة ليس بوسعو أف يقدـ إال خدمات
األمانة لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ كفقان للقواعد كالنظم اؼبالية كاإلدارية لؤلمم اؼبتحدة كيف حدكد
القواعد اؼبعموؿ هبا يف برنامج البيئة .كاستبرد يف حديثو مسلبان الضوء على عدد من اعبوانب البارزة يف
مشركع القرار.
ُِْ -كأعرب عدد من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن تقديرىم
للجهود اؼبتواصلة اليت يبذؽبا برنامج البيئة لتحسُت اػبدمات اليت تقدـ لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ.
كرحب فبثبلف ،كاف أحدنبا يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،دبشركع القرار باعتباره كسيلة فعالة لتحسُت
اإلطار اؼبؤسسي كاؼبساءلة فضبلن عن التعاكف اإلدارم كاؼبايل كالرباؾبي .غَت أف فبثلُت آخرين أشاركا إىل أف
مشركع القرار غَت ضركرم حيث يبكن ربقيق التحسينات اعبارية من خبلؿ اؼبشاكرات ،مع إضافة إحداىم قوؽبا
إف القرار يتضمن عناصر تشَت اىل أف برنامج البيئة يتمتع ببعض السلبة لئلشراؼ على االتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ ،كىو أمر ال يبكنها اؼبوافقة عليو ،كرأل فبثل آخر أف الدعوة الضركرية إىل تعزيز الكفاءة تتجسد بالفعل
يف الفقرة ٖٗ من كثيقة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘.
ُّْ -كبعد مناقشة مشركع القرار ،كافقت اللجنة على إحالتو إىل فريق الصياغة ّ ليواصل النظر فيو.
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ُْْ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف العبلقة بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
اليت يقدـ ؽبا خدمات األمانة ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
لم  -أوجو التآزر بين التفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
ُْٓ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل تقرير
أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن تعزيز أكجو التآزر بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
( ،)UNEP/EA.2/12كإىل إضافة للتقرير تتضمن الوثيقة اػبتامية للعملية التشاكرية لوضع ؾبموعة من اػبيارات
لتعزيز التعاكف كأكجو التآزر بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
( )UNEP/EA.2/12/Add.1كمشركع قرار متعلق بتعزيز أعماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؽبادفة إىل تيسَت
التعاكف كالتآزر كالتواؤـ بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
(.)UNEP/EA.2/L.19
ُْٔ -كقدـ نائب اؼبدير التنفيذم التقرير كإضافتو ككجو االنتباه إىل مشركع القرار اؼبتعلق هبذه اؼبسألة الذم
اقًتحتو سويسرا.
ُْٕ -كلدل تقدًن مشركع القرار ،أشار فبثل سويسرا إىل أف ىناؾ العديد من الصكوؾ كاالتفاقيات الدكلية
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي اليت يكمل بعضها بعضان كتشكل معان نظامان شامبلن يدعم اػببة االسًتاتيجية
العاؼبية للتنوع البيولوجي َُُِ .ََِِ-كشأهنا شأف االتفاقيات ذات الصلة باؼبواد الكيميائية كالنفايات ،فإف
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي يبكن أف ربقق االتساؽ كالفعالية كالكفاءة من خبلؿ تعزيز التعاكف
كالتنسيق كأكجو التآزر .كأضاؼ أف سويسرا تدعم ،إىل جانب اؼبفوضية األكركبية ،مشركع برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة الذم يهدؼ إىل ربديد اػبيارات كالفرص اؼبتاحة لتعزيز أكجو التآزر ،كأف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
اضبلع بقدر كبَت من العمل لتحديد اجملاالت اليت يبكن أف يكوف فيها االتساؽ كالتنسيق بُت االتفاقيات
مفيدان.
ُْٖ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ّ ليواصل النظر فيو.
ُْٗ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف تعزيز عمل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على صعيد تيسَت التعاكف كالتآزر بُت
االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
ميم  -القانون البيئي
َُٓ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،كجهت الرئيسة االنتباه إىل تقرير
أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن استعراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستعراضو دكريان (برنامج
مونتفيديو الرابع) ( )UNEP/EA.2/13كمشركع قرار متعلق هبذه اؼبسألة (.)UNEP/EA.2/L.21
ُُٓ -كعرض نائب اؼبدير التنفيذم التقرير كمشركع القرار الذم اقًتحتو أكركغوام استجابة للتقرير .كقاؿ إنو
جرل تعديل مشركع القرار عقب اعبلسة الثانية للجنة اؼبمثلُت الدائمُت اؼبفتوحة العضوية.
ُِٓ -كخبلؿ اؼبناقشة ،كجو أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،االنتباه إىل االعًتاؼ ،خبلؿ
استعراض منتصف اؼبدة لربنامج مونتفيديو الرابع ،باغباجة إىل التدريب كبناء القدرات ألفريقيا ،كدعا إىل تكليف
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برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بتقدًن الدعم التقٍت كاؼبايل لوضع خبة اسًتاتيجية إقليمية لتنفيذ برنامج مونتفيديو
الرابع يف أفريقيا .كضم فبثبلف أيضان صوهتما إىل مؤيدم القرار.
ُّٓ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ّ ليواصل النظر فيو.
ُْٓ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف استعراض منتصف اؼبدة للربنامج الرابع لوضع القانوف البيئي كاستعراضو دكريان
(برنامج مونتفيديو الرابع) ،كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.

خامساً  -الستراتيجية المتوسطة األجل وبرنامج العمل والميزانية ،وغيرىا من مسائل اإلدارة والميزانية (البند
 5من جدول األعمال)
ألف  -التنقيحات المدخلة على برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2217-2216
ُٓٓ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقريران
أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن التنقيحات اؼبدخلة على برنامج العمل كاؼبيزانية لفًتة السنتُت ََُُِِٕٔ-
( ،)UNEP/EA.2/14كمذكرات إعبلمية أعدهتا األمانة بشأف برنامج العمل كاؼبيزانية للفًتة ََُُِِٕٔ-
( ،)UNEP/EA.2/INF/9كتقرير أداء الربنامج للفًتة من كانوف الثاين/يناير َُِْ إىل حزيراف/يونيو َُِٓ
( ،)UNEP/EA.2/INF/12كتقرير التقييم التجميعي للفًتة َُِْ .)UNEP/EA.2/INF/13( َُِٓ-كقاؿ إف
التعديبلت اؼبشار إليها يف التقرير ترجع أساسان إىل موافقة اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِٓ على زبصي اعتمادات يف اؼبيزانية العادية لؤلمم اؼبتحدة قدرىا ٓ ّٓ,مليوف دكالر أمريكي كُُٔ
كظيفة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كىو مستول أقل فبا طلبو األمُت العاـ.
ُٔٓ -كأحيبت اللجنة علمان بتقرير اؼبدير التنفيذم.
باء  -الستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة 2221-2218
جيم  -برنامج العمل والميزانية المقترحان لفترة السنتين 2219-2218
ُٕٓ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو َُِٔ ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم
تقريران أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة ََُُِِِٖ-
( ،)UNEP/EA.2/15كتقريران أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٖ-
َُِٗ ( ،)UNEP/EA.2/16كتقريران أعدتو اللجنة االستشارية لشؤكف اإلدارة كاؼبيزانية عن برنامج العمل كاؼبيزانية
اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت َُِٖ ،)UNEP/EA.2/INF/8( َُِٗ-كمشركع قرار يتعلق باالسًتاتيجية اؼبقًتحة
اؼبتوسبة األجل للفًتة َُِٖ َُِِ-كبرنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت للفًتة ََُُِِٖٗ-
(.)UNEP/EA.2/L.22
ُٖٓ -كرحب أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،بتقارير اؼبدير التنفيذم ،مشددان على أنبية
كضع ميزانية تلتزـ بوالية برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كتعززه كمنظمة قائمة على النتائج .كأكضح أف احتياجات
اؼبيزانية قد زادت لتلبية العدد اؼبتزايد من األنشبة كااللتزامات العاؼبية ،دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة خببة عاـ
ََِّ ،كدعا اؼبدير التنفيذم إىل مضاعفة اعبهود لتعبئة اؼبوارد كتوسيع نباؽ مصادر التمويل .كقاؿ فبثل آخر،
متحدثان نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إف االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل للفًتة َُِٖ َُِِ-ذات أنبية
خاصة ،نظران الستمرار تنفيذ أىداؼ دكلية ـبتلفة أك االنتهاء منها أك بدئها ،دبا فيها أىداؼ التنمية اؼبستدامة،
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كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ،كأىداؼ اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ ،كىدؼ عاـ ََِِ بشأف اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية .كبالتايل فمن اؼبهم اعتماد برنامج عمل قوم يب ٌكن برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة من
أداء دكره كسلبة بيئية عاؼبية رائدة ،تدعمو موارد مالية آمنة كمستقرة ككافية ،كال سيما من خبلؿ صندكؽ البيئة.
كأيد فبثل آخر الدعوات اؼببالبة بتوسيع قاعدة اعبهات اؼباكبة ،كحث على تشجيع الدكؿ األعضاء اليت قدمت
مسانبات تتجاكز اؼبستويات اؼبشار إليها يف اعبدكؿ اإلرشادم البوعي للمسانبات على مواصلة القياـ بذلك،
كشجع الدكؿ اليت تقع مسانباهتا دكف تلك اؼبستويات على زيادة مسانباهتا.
ُٗٓ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ّ ليواصل النظر فيو.
َُٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف االسًتاتيجية اؼبتوسبة األجل اؼبقًتحة للفًتة َُِٖ َُِِ-كبرنامج العمل
كاؼبيزانية اؼبقًتحاف لفًتة السنتُت َُِٖ ،َُِٗ-كذلك للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
دال  -إدارة الصناديق الستئمانية وصناديق األموال المخصصة
ُُٔ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم تقريران
أع ٌده اؼبدير التنفيذم عن إدارة الصناديق االستئمانية كالصناديق اؼبخصصة ( )UNEP/EA.2/17/Rev.1كمشركع
قرار متعلقان بإدارة الصناديق االستئمانية كصناديق األمواؿ اؼبخصصة (.)UNEP/EA.2/L.27
ُِٔ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان نيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إنو يف حُت يبثل مشركع القرار مسألة
إجرائية ،إال أف من اؼبفيد توجيو إشعار مسبق بأنو سيتم النظر فيو يف ىذا االجتماع ،ال سيما باعتبار العدد
الكبَت من القرارات اليت هبرم النظر فيها .كقاؿ فبثل آخر إف بعض عناصر إدارة الصناديق االستئمانية تتبلب
مواصلة النظر فيها ،مثل إمكانية دمج بعض الصناديق.
ُّٔ -ككافقت اللجنة على إحالة مشركع القرار إىل فريق الصياغة ّ ليواصل النظر فيو.
ُْٔ -كبعد انتهاء عمل فريق الصياغة كافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ
أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف إدارة الصناديق االستئمانية كصناديق األمواؿ اؼبخصصة ،كذلك للنظر فيو
كاحتماؿ اعتماده من جانب صبعية البيئة.
ىاء  -المسائل األخرى المتعلقة باإلدارة والميزانية
ُٓٔ -يف اعبلسة الثالثة اليت عقدهتا اللجنة بعد ظهر يوـ ِْ أيار/مايو ،قدـ نائب اؼبدير التنفيذم مذكرة
أع ٌدىا اؼبدير التنفيذم عن اعبدكؿ اإلرشادم البوعي للمسانبات ( ،)UNEP/EA.2/INF/10كمذكرة أع ٌدىا
اؼبدير التنفيذم عن مذكرات التفاىم اؼبؤسسية بشأف التعاكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؽبيئات األخرل
التابعة ؼبنظومة األمم اؼبتحدة ( )UNEP/EA.2/INF/11/Rev.1كمذكرة تتعلق باستعراض تواتر دكرات صبعية األمم
اؼبتحدة البيئة (.)UNEP/EA.2/INF/27
ُٔٔ -كقاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،إف االقًتاح الداعي إىل عقد دكرات صبعية البيئة
يف السنوات الفردية لو عدد من اؼبزايا ،دبا يف ذلك اؼبواءمة مع آليات كعمليات اؼبيزانية يف األمم اؼبتحدة .كقاؿ
فبثل آخر إف أم تنقيح للدكرة يتبلب النظر يف كيفية تغبية تكاليفو؛ كيف مضموف أم اجتماع انتقايل ،إذا كاف
سييعقد؛ كما أفضل تاريخ وبقق اؼبواءمة مع إصدار التقرير السادس عن توقعات البيئة العاؼبية يف عاـ َُِٖ.
كقاؿ فبثل آخر إف موعد عدد من االجتماعات ذات الصلة بالبيئة ؿبدد بالفعل لعاـ َُِٕ ،كأشار إىل أنو
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يؤيد عقد دكرة صبعية البيئة يف أكائل عاـ َُِٖ من أجل إصدار التقرير السادس لتوقعات البيئة العاؼبية ،مث دكرة
يف عاـ َُِٗ لتبدأ دكرة السنوات الفردية .كقاؿ فبثل آخر ،متحدثان باسم ؾبموعة من البلداف ،إنو من أجل
اغبفاظ على الزخم اغبايل عبمعية البيئة ،من اؼبهم عقد دكرة انتقالية بُت الدكرة اغبالية كالدكرة احملتملة لعاـ
َُِٗ ،مع تقدًن ضمانات بشأف التقليل من تكلفة االجتماع االنتقايل إىل أدىن حد فبكن.
ُٕٔ -كيف االجتماع السابع للجنة أشار رئيسها إىل أنو على الرغم من أف ن مشركع القرار ذم الصلة
( )UNEP/EA.2/L.26/Rev.1يبدك مقبوال ،إال أنو يتعُت البت يف تواريخ كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة يف إطار
البند ٖ من جدكؿ األعماؿ ،كبالتايل سوؼ ييستكمل يف إطار ىذا البند.

سادساً  -جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة (البند 8
من جدول األعمال)

ُٖٔ -يف االجتماع السابع للجنة مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،كجو الرئيس االنتباه إىل مشركع قرار بشأف
استعراض دكرة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ( ،)UNEP/EA.2/L.26/Rev.1ككفقان
ؽبذا اؼبشركع فإف الدكرة الثالثة عبمعية البيئة ستعقد يف عاـ َُِٕ .كذلك كجو الرئيس االنتباه يف االجتماع
السابع إىل مشركع مقرر ،كرد يف كرقة اجتماع ،بشأف جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة
عبمعية البيئة.
ُٗٔ -كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك أعرب أحد اؼبمثلُت عن القلق إزاء االقًتاح الداعي إىل عقد الدكرة الثالثة
عبمعية البيئة يف عاـ َُِٕ ،كقاؿ إنو يتعارض مع قرار سابق للجمعية بعقد الدكرات كل سنتُت؛ كإنو ستًتتب
على ذلك آثار كبَتة على صعيد اؼبيزانية؛ كسيعبي اؼبدير التنفيذم اعبديد القليل جدان من الوقت دبا ال يكفي
للتحضَت للدكرة؛ كإنو سوؼ وبرـ الدكؿ األعضاء من فرصة االحتفاؿ بإصدار التقرير السادس من توقعات البيئة
العاؼبية اؼبقرر إصداره يف كانوف الثاين/يناير َُِٖ .كقاؿ فبثل آخر أف حكومتو يبكن أف تدعم التاريخ اؼبقًتح
لعقد الدكرة الثالثة عبمعية البيئة طاؼبا أنو ال يعٍت االضبرار إىل إصدار التقرير السادس من توقعات البيئة العاؼبية
قبل الدكرة نظران ألف ذلك يبكن أف يضعف من جودة التقرير.
َُٕ -كرحبت فبثلة االرباد األكركيب باؼبقًتح الداعي إىل تغيَت دكرة اجتماعات صبعية البيئة من السنوات
الزكجية إىل الفردية ،نظران ألف ىذا األمر ضركرم ألسباب تتعلق باؼبيزانية كيبكن اعبمعية من تقدًن مدخبلت يف
الوقت اؼبناسب إىل الدكرات على مستول القمة اليت يعقدىا اؼبنتدل السياسي الرفيع اؼبستول اؼبعٍت بالتنمية
اؼبستدامة .كيف ضوء حقيقة أف التغيَت اؼبقًتح سيتبلب عقد الدكرة الثالثة إما يف عاـ َُِٕ أك عاـ َُِٗ،
كبالنظر إىل أف حالة البيئة العاؼبية ذبعل من اؼبستحيل االنتظار حىت عاـ َُِٗ ،فقد أعلنت تعهدا من االرباد
األكركيب ،رىنا باإلجراءات التشريعية ،بتقدًن مبلغ قدره قدره َََ ََٓ دكالر للمسانبة يف تغبية تكاليف
عقد الدكرة يف عاـ َُِٕ ،كأضافت أف من اؼبهم للغاية ضماف فعالية الدكرة من خبلؿ الًتكيز على عدد قليل
نسبيان من القرارات.
ُُٕ -ككافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،على مشركع قرار بشأف
استعراض دكرة صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من
جانب صبعية البيئة.
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ُِٕ -ككافقت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،على مشركع مقرر بشأف
جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت ،كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرة الثالثة عبمعية البيئة ،للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من
جانب صبعية البيئة.

سابعاً  -المسائل األخرى
ُّٕ -مل تنظر اللجنة يف أم مسائل أخرل.

ثامناً  -اعتماد التقرير
ُْٕ -اعتمدت اللجنة ،يف اجتماعها السابع الذم عقد مساء يوـ ِٕ أيار/مايو ،ىذا التقرير على أساس
مشركع التقرير ( ،)UNEP/EA.2/CW/L.1على أف يكوف مفهومان أف التقرير سوؼ يستكمل كيوضع يف صيغتو
النهائية من جانب اؼبقرر بالتعاكف مع األمانة.
___________
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