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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.8) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته احلادية والعشرين  - ١٩٣/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

ــــه إنشـــاء جملـــس إدارة  إذ تشــري إىل قرارهــا ٢٩٩٧ (د-٢٧) املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٧٢، الــذي قــررت مبوجب

برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

وإذ تشري أيضا إىل قرارهـا ٢٠٠/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ بشـأن تقريـر جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة 

للبيئة عن دورته االستثنائية السادسة، 

وإذ تشــري كذلــك إىل إعــالن نــريويب بشــأن دور وواليــة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة(١)، وإىل إعــالن األمــم املتحــدة بشـــأن 

األلفية(٢)، 

وإذ حتيط علما مع التقدير بالتقدم الذي حيرزه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التحضريات ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 

حتيط علما بتقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته احلادية والعشرين(٣)؛  - ١

ترحـب باجلـهود الـيت بذلـت فعـال لتحقيـق أهـداف إعـالن نـريويب بشـأن دور وواليـة برنـامج األمـم املتحـــدة للبيئــة(١)  - ٢

وتؤيد التنفيـــذ املبكـــــر والكـامل لقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٢/٥٣ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وتطلـب أن تتـاح للـدول األعضـاء وألعضـاء 

الوكاالت املتخصصة التقارير املتعلقة بأعمال فريق اإلدارة البيئية؛ 

تعيد تأكيد دعوا إلــى القائمني على عملية إدارة شؤون البيئـة الدوليـة الناشـئة عـن مقـرر جملـس إدارة برنـامج األمـم  - ٣

املتحدة للبيئة ٢١/٢١(٤) املؤرخ ٩ شباط/فرباير ٢٠٠١ تقدمي التقريـر املرحلـي عـــــن هـــــذه العمليـة إىل اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي 

 __________

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٢٥ (A/52/25)، املرفق، املقرر ١/١٩، املرفق.  (١)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)

 .(A/56/25) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٥ (٣)

املرجع نفسه، الفصل الثالث.  (٤)
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ـــة املزمــع عقدهــا يف نيويــورك مــن ٢٨ كــانون الثــاين/ينــاير إىل ٨ شبــــــاط/فــرباير ٢٠٠٢، وتقــدمي النتــائج  للتنميـة املسـتدامة يف دورـا الثاني

النهائيـــــة إلـــــى اللجنـة فـــــي دورـا الثالثـة املزمـع عقدهـا يف نيويـورك مـن ٢٥ آذار/مـارس إىل ٥ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٢، ليتسـىن النظـــر فيــها 

ـــن  علـى حنـو كـامل أثنـاء العمليـة التحضرييـة، وتالحـظ مـع االهتمـام مـا يقـوم بـه الفريـق احلكومـي الـدويل املفتـوح بـاب العضويـة للـوزراء أو م

ميثلـهم مـن عمـل بشـــأن إدارة شــؤون البيئــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بــالتقييم الشــامل السياســي املنحــى ملواطــن الضعــف املؤسســية فضــال عــن 

االحتياجات واخليارات املستقبلية لتعزيز إدارة شؤون البيئة الدولية؛ 

ــة  تـربز ضـرورة احلصـول علـى مـوارد ماليـة كافيـة، علـى أسـاس ثـابت وميكـن التنبـؤ بـه، لكفالـة التنفيـذ الكـامل لوالي - ٤

الربنامج، وتالحظ يف هذا السياق املداوالت اجلارية املتصلة ذا الشأن؛ 

تالحـظ املقـترح الـذي طلـب فيـه األمـني العـام زيـادة مـا ختصصـه األمـم املتحـدة مـن ميزانيتـها العاديـة مـن اعتمـــادات  - ٥

لتغطية تكلفة خدمات أمانة وجملس إدارة الربنامج؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يبقي احتياجات برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب مـن املـوارد  - ٦

ــتعراض علـى حنـو متواصـل وأن يقـدم مـا يلـزم مـن اقتراحـات يف إطـار ميزانيـة األمـم املتحـدة العاديـة بغيـة تعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة  قيد االس

للبيئة ومكتب األمم املتحدة يف نريويب. 
 

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


