
 إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة - 3/3املقرر 

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
 ،(1)االستئمانية واملسامهات املخصصةيف تقرير املدير التنفيذي املتعلق إبدارة الصناديق  وقد نظرت
قرار مجعية األمم و  27/14يف مقرر جملس اإلدارة املقدمة إىل املدير التنفيذي  اتإىل الطلب وإذ تشري

 ، أبن يعد املدير التنفيذي تقريراً يربز فيه التحدايت اليت تواجه إدارة الصناديق االستئمانية2/23املتحدة للبيئة 
 املتعددة، وأن يقرتح خطوات ميكن اختاذها للتخفيف من العبء اإلداري لتعهد هذه الصناديق االستئمانية،

احلاجة إىل التعجيل إبغالق الصناديق االستئمانية اخلاملة، بغية استخدام األرصدة غري  وإذ تالحظ
مجعية األمم  من قرار 2ىل يف تنفيذ الفقرة املسددة لدعم برانمج العمل املتفق عليه ابإلمجاع، ابعتباره اخلطوة األو 

 ،2/23 املتحدة للبيئة
إىل أنه وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، جيب أن تستند االتفاقات اليت يقوم  تشري - 1

 ،برانمج البيئة مبهام األمانة هلا إىل مبدأ اسرتداد التكاليف حني يتعلق األمر ابلتكاليف اإلدارية

 أوالا 
 الصناديق االستئمانية اليت تدعم برانمج عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة

املؤرخ  19/25وتوافق على إنشاء الصندوقني االستئمانيني التاليني عماًل مبقرر جملس اإلدارة  تالحظ - 2
 :1997 شباط/فرباير 7

العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقاً لالتفاق  الصندوق االستئماين - GCF )أ(
 اإلطاري لالعتماد؛

الصندوق االستئماين العام لدعم أنشطة الصندوق األخضر للمناخ املنفذة وفقاً لالتفاق  - GCL )ب(
 املتعلق مبنحة دعم التأهب واألنشطة التحضريية؛

 التاليني رهناً بتلقي املدير التنفيذي طلبات للقيام بذلك من على متديد الصندوقني االستئمانينيتوافق  - 3
 السلطات املختصة:

 التعاون دعم أجل من األوروبية املفوضية متوله الذي التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ECL )أ(
 للتعاون اتفاق مبوجب الدولية البيئية اإلدارة تعزيز بشأن للبيئة املتحدة األمم وبرانمج األوروبية املفوضية بني

 كانون  ٣١ يف صالحيته تنتهي الذي ،2014 لعام الربانجمي التعاون واتفاق ،2011 عام يف أُبرم االسرتاتيجي
 ؛٢٠٢١ األول/ديسمرب
 القائم للتكيف للبيئة املتحدة األمم برانمج لتنفيذ التقين للتعاون االستئماين الصندوق - ESS )ب(

                                                           

)1( UNEP/EA.3/INF/8. 



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

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

ذ الربامج الفرعية املناسبة الصناديق االستئمانية، عند انتهاء األنشطة اليت أُنشئت من أجلها، بُغية دعم تنفي
 ؛٢٠١٩لربانمج العمل املعتمد قبل هناية عام 

للصناديق ودون تكاليف ألقصر مدة ممكنة املمكن عند االقتضاء، على التمديد التقين  ،وتوافق تالحظ - 5
 ية املرتتبة عليها:االستئمانية ذات الصلة، وإغالقها رهناً بــإجناز أنشطتها وتصفية مجيع التبعات وااللتزامات املال

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

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

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

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

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ أنشطة التوعية البيئية وآلياهتا يف البلدان  - EML )هـ(
 حكومة أملانيا(؛ النامية )بتمويل من

الصندوق االستئماين العام لدعم أعمال التحضري والتفاوض لوضع صك دويل ملزم  - POL (و)
 قانوانً لتطبيق اإلجراءات الدولية على امللواثت العضوية الثابتة وأنشطة تبادل املعلومات ذات الصلة.

العام لدعم التحضري إلعداد صك دويل ملزم قانوانً لتطبيق إجراء  الصندوق االستئماين - PPL (ز)
املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، والتفاوض 

 عليه؛
 
  



 اثنياا 
 لدعم الربامج واالتفاقيات والربوتوكوالت والصناديق اخلاصة للبحار اإلقليمية الصناديق االستئمانية

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

الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق، الذي تنتهي صالحيته يف  - MCC )أ(
 كانون األول/ديسمرب 2035؛ ٣١

بشأن الزئبق من أجل تيسري دعم أنشطة  الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات - MCV )ب(
كانون   ٣١، الذي تنتهي صالحيته يف ١٤بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تضطلع هبا األمانة وفقًا للمادة 

 ؛٢٠٣٥األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين اخلاص للربانمج الدويل احملدد التفاقية ميناماات بشأن الزئبق من  - MCP )ج(

كانون   ٣١، الذي تنتهي صالحيته يف 13 دعم أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً للمادة أجل تيسري
 ؛2028األول/ديسمرب 

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

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

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

فظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق احمليط حل العام الصندوق االستئماين - BAL )ج(
 ؛٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٣١األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم 

الصندوق االستئماين العام لالتفاق املتعلق حبفظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق  - QVL )د(
كانون األول/ديسمرب   ٣١ومشال شرق احمليط األطلسي والبحر اآليرلندي وحبر الشمال، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم 

 ؛٢٠٢٠
 ٣١فظ اخلفاش األورويب، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم حل امالع الصندوق االستئماين - BTL )ه(

 ؛2018كانون األول/ديسمرب 
فظ اخلفاش األورويب، الذي ُمد ِّد حىت حب لالتفاق املتعلق الصندوق االستئماين العام - QFL )و(

 ؛2018كانون األول/ديسمرب   ٣١هناية يوم 



 التنوع البيولوجيي تديره أمانة اتفاقية ذق االستئماين الو الصند - جيم
BZL -  الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف عملية اتفاقية

 ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١التنوُّع البيولوجي، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم 
  



 (2)املتوسطالصناديق االستئمانية اليت تديرها وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض  - دال
، الذي ُمدد )بتمويل من حكومة اليوانن( البحر األبيض املتوسطدعم خطة عمل  - CAL )أ(

 ؛٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت هناية يوم 
، الذي ُمدد حىت هناية من التلوث البحر األبيض املتوسط حلمايةالصندوق االستئماين  - MEL )ب(

 ؛٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٣١يوم 
كانون   31البحر األبيض املتوسط، الذي ُمدد حىت هناية يوم  دعم خطة عمل - QML )ج(

 ؛2019األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين الذي تديره أمانة اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  - هاء

 ابالنقراض
QTL - الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة  الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية التجارة

 ؛2019كانون األول/ديسمرب   31ابالنقراض، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم 
 الصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة األوزون - واو

لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الذي  الصندوق االستئماين - MPL )أ(
 ؛٢٠٢٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ُمد ِّد حىت هناية يوم 

كانون   ٣١الصندوق االستئماين لدعم أنشطة أمانة األوزون، الذي مدد حىت هناية يوم  - QOL )ب(
 ؛2025األول/ديسمرب 
ة اخلاصيل األنشطة اخلاصة ابلبحوث واملراقبة املنتظمة الصندوق االستئماين العام لتمو  - SOL )ج(

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

 .٢٠٢٥كانون األول/ديسمرب   ٣١
 االستئمانية اليت تديرها أمانة خطة العمل لبحار شرق آسياالصناديق  - زاي

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

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

                                                           

 (  خيضع التمديد للموافقة النهائية لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط2)
 .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٢٠إىل  ١٧يف الفرتة من  يف ترياان عقد الذي، يف اجتماعها العادي العشرين



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

QAC - التعاون يف محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لساحل األطلسي يف ة دعم اتفاقي
 ؛2019كانون األول/ديسمرب   ٣١، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا

ملنطقة شرق  اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحليةالصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة  - طاء
 أفريقيا

الصندوق االستئماين للبحار اإلقليمية ملنطقة شرق أفريقيا، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم  - EAL )أ(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31

ماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية يف منطقة شرق أفريقيا، حلدعم خطة العمل  - QAW )ب(
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   ٣١يوم الذي ُمد ِّد حىت هناية 

الربانمج البيئي الكارييب واتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة الصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة  - ايء
 البحر الكارييب الكربى والربوتوكوالت امللحقة هبا

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

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

QNL -  خطة عمل مشال غرب احمليط اهلادئ، الذي ُمد ِّد حىت هناية يوم الصندوق االستئماين لدعم
 .2019كانون األول/ديسمرب   31
 ومتديدها: التالية االستئمانية الصناديق أمساء تغيري على وتوافق تالحظ -8

 الصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي - الم
 يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر: بناء على طلب مؤمتر األطراف -9

الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة  - BEL )أ(
؛ ويسمى اعتباراً من اآلن 2021كانون األول/ديسمرب   31مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي، الذي ُمد ِّد حىت 

العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي الصندوق االستئماين 
 وبروتوكوالهتا؛

العام للتربعات لتيسري مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية  الصندوق االستئماين - VBL )ب(
، ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١واجملتمعات احمللية يف أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ُمدد حىت هناية يوم 



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

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

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

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

 التفاقيات ابزل وروتردام واستكهوملالصناديق االستئمانية إعادة توزيع  - ميم
إىل املدير التنفيذي، ابلتشاور مع رؤساء أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يديرها  تطلب - 11

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

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

 الصندوق االستئماين لدعم اتفاقية ابزل؛ - QRL )أ(
االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اتفاقييت روتردام واستكهومل يف البلدان الصندوق  - RSL ب()

 النامية؛
هلذين ودون تكاليف  ألقصر مدة ممكنةاملمكن ، عند االقتضاء، على التمديد التقين تالحظ وتوافق - 12

 االلتزامات املالية املرتتبة عليها.رهناً بــإجناز أنشطتهما وتصفية مجيع التبعات و  ،الصندوقني االستئمانيني وإغالقهما
 


