
K1800184 210218 

EP األمم املتحدة 

UNEP/EA.3/Res.11  
 

Distr.: General 

30 January 2018 

Arabic 

Original: English  مجعية األمم املتحدة
ربانمج لالتابعة للبيئة 

 األمم املتحدة للبيئة

 

التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

)ح( من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية  - )أ( 88تنفيذ الفقرة  -3/11القرار 
 “املستقبل الذي نصبو إليه”واملعنونة املستدامة 

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل الوالية املتضمنة يف قرار اجلمعية العامة  إذ تشري

بشأن دور ووالية برانمج األمم املتحدة  إعالن نريويبإىل و ، الذي أنشأت مبوجبه برانمج األمم املتحدة للبيئة 1972
وإىل إعالن ماملو الوزاري  ،1997شباط/فرباير الذي اعتمده جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة يف للبيئة 

 ،2000أاير/مايو  ي يفلمنتدى البيئي الوزاري العاملالذي اعتمده االجتماع االفتتاحي ل
املؤرخ  55/200و ،1999متوز/يوليه  28املؤرخ  53/242 قرارات اجلمعية العامة إىل أيضا  وإذ تشري 

 21املؤرخ  64/204و ،2002كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  57/251و ،2000كانون األول/ديسمرب   20
 22املؤرخ  66/203و ،2010كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  65/162و ،2009كانون األول/ديسمرب 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربانمج و  القرارات األخرى املتعلقة مبجلس اإلدارةإىل و  ،2011ول/ديسمرب كانون األ
 األمم املتحدة للبيئة،

الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف  إىل الوثيقة اخلتامية وإذ تشري كذلك
املستقبل الذي نصبو ’’املعنونة يف ريو دي جانريو يف الربازيل، و  2012حزيران/يونيه  22إىل  20الفرتة من 

ستني بتعزيز إىل اختاذ قرار يف دورهتا السابعة والاجلمعية العامة  ا فيها رؤساء الدول واحلكوماتواليت دع‘‘ إليه
من الفقرة  برانمج األمم املتحدة للبيئة ورفع مستواه على النحو املنصوص عليه يف الفقرات الفرعية من )أ( إىل )ح(

 من تلك الوثيقة، 88
املتعلق بتقرير جملس إدارة برانمج األمم املتحدة  67/213التزامها بتنفيذ قرار اجلمعية العامة  وإذ تعلن

الركيزة البيئية يف سياق التنمية ”جيم املعنون  -ستثنائية الثانية عشرة وتنفيذ الفرع الرابع للبيئة عن دورته اال
 ؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،ملمن الوثيقة اخلتامية “ املستدامة
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 88الصادر عن جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن تنفيذ الفقرة  27/2إىل املقرر  وإذ تشري
 ،ن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةم

التزامها بتعزيز دور برانمج األمم املتحدة للبيئة بوصفه اهليئة البيئية العاملية الرائدة اليت تضع  وإذ تؤكد جمددا  
ة، وتقوم بدور املناصر جدول األعمال البيئي العاملي، وتعزز التنفيذ املتسق للبعد البيئي ضمن منظومة األمم املتحد

 الرمسي للبيئة العاملية،
وتؤكد جمددا  على التزامها أتكيد أمهية موقع مقر برانمج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب،  تكرر -1

 ؛وجوده اإلقليميوتعزيز هام املقر يف نريويب، الدمج الفعلي ملبعملية 
)ح( وتطلب إىل إىل  )أ( يف فقراهتا الفرعية 88إىل التزامها القوي ابلتنفيذ الكامل للفقرة تشري  -2

 املدير التنفيذي أن يقدم إحاطات منتظمة إىل جلنة املمثلني الدائمني عن التقدم احملرز يف تنفيذها؛
إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة تقريرا  عن تطلب  -3

 .القرارالتقدم احملرز يف تنفيذ هذا 
_____________ 


