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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/484/Add.8) بناء على تقرير اللجنة الثانية]
 

تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئـة عـن دورتـه الثانيـة  - ٢٠٩/٥٨
والعشرين 

 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــري إىل قرارهــا ٢٩٩٧ (د-٢٧) املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســـمرب ١٩٧٢، 
الذي أنشأت مبوجبه جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

وإذ تشري أيضا إىل قراراــا ٢٤٢/٥٣ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، و ١٩٣/٥٦ 
املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، و ٢٥١/٥٧ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب 

٢٠٠٢، بشأن تقرير جملس اإلدارة، 
وإذ حتيط علما بتقرير جملس اإلدارة عن دورته اخلاصة السابعة(١)، 

وإذ تعيد تأكيد دور برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه اهليئة الرئيسـية يف جمـال البيئـة 
ضمـن منظومـة األمـم املتحـدة، الـذي ينبغـي أن يراعـي، يف نطـاق واليتـه، احتياجـــات التنميــة 

املستدامة لدى البلدان النامية، فضال عن البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، 
وإذ تأخذ يف احلسبان خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة 

(��خطة جوهانسربغ للتنفيذ��)(٢)، 

                                                           
 .(A / 5 (١) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٥ (7/25

(٢) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس-٤ 
A والتصويب)، الفصــل األول،  . 03.II.A.1 أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

القرار ٢، املرفق. 
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وإذ تشـري إىل ضـرورة تعزيـز أحكـام خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ بشـأن تقـدمي الدعـــم 
لبناء القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، 

حتيط علما بتقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة عـن دورتـه الثانيـة  - ١
والعشرين(٣) وباملقررات الواردة فيه؛ 

تشدد على ضرورة أن يعمل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، يف نطـاق واليتـه،  - ٢
علـى مواصلـة إسـهامه يف برامـج التنميـــة املســتدامة ويف تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١(٤)، 
وخطة جوهانسربغ للتنفيذ(٢) على مجيع املستويات، مع األخذ يف االعتبـار واليـة جلنـة التنميـة 

املستدامة؛ 
تكرر التأكيد على احلاجة إىل ضمان أن يظل بناء القدرات وتقدمي املسـاعدة  - ٣
التقنية للبلدان النامية عنصرين رئيسيني يف عمل برنامج األمم املتحدة للبيئـة، وتشـدد، يف هـذا 
الصـدد، علـى ضـرورة التنفيـذ الكـامل والفعـال للمقـررات ذات الصلـة لـس اإلدارة/املنتــدى  

الوزاري العاملي للبيئة؛ 
يــب بربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة إىل أن يســاهم، يف نطــاق واليتـــه، يف  - ٤
اإلعـداد للـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة التنميـة املسـتدامة، مـع جتنـب االزدواجيـة والتداخـل بـــني 

عمل اهليئتني؛ 
ـــة إىل أن يســاهم، يف نطــاق واليتــه  يـب أيضـا بربنـامج األمـم املتحـدة للبيئ - ٥
وبصفته عضوا يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، يف إعداد االجتماع الدويل السـتعراض 
تنفيـذ برنـامج عمـل التنميـة املســـتدامة للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة(٥)، الــذي ســيعقد يف 
موريشـيوس يف الفـترة مـا بـني ٣٠ آب/أغسـطس إىل ٣ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٤، مبــا يف ذلــك 

عمليته التحضريية؛ 
تشجع الدول األعضاء وجملس اإلدارة وهيئـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات  - ٦
الصلـة علـى تقـدمي تعليقاـا يف الوقـت املناسـب، علـى املسـألة املهمـة، علـى تعقيدهـا، املتعلقـــة 

                                                           
 .(A / 5 (٣) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٥ (8/25

(٤) تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريـــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ 
A والتصويبــان)، الــد األول: القـــرارات الـــيت اختذهـــا  .93.I.8 منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع)

املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
ـــاملي املعـــين بالتنميـــة املســـتدامة للـــدول اجلزريـــة الصغـــرية الناميـــة، بريدجتـــاون،  (٥) تقريــر املؤمتــر الع
 A. 9 4 .I.18 بربادوس، ٢٥ نيسان/أبريل - ٦ أيار/مايو ١٩٩٤ (منشورات األمم املتحدة، رقــم املبيــع

والتصويبان)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 
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بإنشاء عضوية عاملية لس اإلدارة/املنتدى الوزاري العاملي للبيئة، مبا يف ذلك آثارهـا القانونيـة 
والسياسية واملؤسسية واملالية على مستوى املنظومة، بغرض اإلسهام يف التقرير الـذي سـيقدمه 

األمني العام إىل اجلمعية العامة للنظر فيه قبل دورا الستني، وفقا للقرار ٢٥١/٥٧؛ 
تشجع الدول األعضاء على املشاركة يف عملية املشاورات احلكومية الدوليـة  - ٧

اجلارية بشأن دعم األساس العلمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ 
تالحظ، فيما يتعلق بدعـم الوضـع املـايل العـام لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،  - ٨
اخليـارات املختلفـة املتاحـة واجلـهود اجلـاري بذهلـا لتعزيـز إمكانيـة التنبـــؤ فيمــا يتعلــق بتمويــل 

برنامج عمله وتوسيع قاعدة املسامهات فيه؛ 
تدعـو جملـس اإلدارة/املنتـدى الـوزاري العـاملي للبيئـــة إىل اســتعراض أســاليب  - ٩
عمله وجدول أعمالـه وبرنـامج عملـه، بـالنظر إىل واليـة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ـدف 
تيسري اإلدارة وتعزيز املشاركة الفعالة من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحـدة يف دوراتـه، 
ومع مراعاة العمل الذي قامت به مؤخرا جلنـة املمثلـني الدائمـني لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة 

يف هذا اخلصوص؛ 
ـــا بــني منظمــات  تؤكـد علـى ضـرورة مواصلـة حتسـني التنسـيق والتعـاون فيم - ١٠
األمم املتحدة ذات الصلة يف تعزيز البعـد البيئـي للتنميـة املسـتدامة، وترحـب، يف هـذا الصـدد، 

مبشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف فريق األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
تطلب إتاحة التقارير الصادرة عن أعمال فريق إدارة البيئة للجمعية العامـة يف  - ١١

دورا املقبلة عن طريق جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ 
تكــرر تــأكيد ضــرورة رصــــد مـــوارد ماليـــة كافيـــة، علـــى أســـاس ثـــابت  - ١٢
وميكن التنبؤ بــــه، لربنامج األمم املتحدة للبيئــة، وتشـدد يف هـذا الصـدد، وفقـا للقـرار ٢٩٩٧ 
(د-٢٧)، على احلاجة إىل النظر يف أن ترد بشكل مالئـم مجيـع التكـاليف اإلداريـة والتنظيميـة 

للربنامج يف سياق امليزانية العادية لألمم املتحدة؛ 
تطلب إىل األمني العام إبقاء احتياجات برنامج األمم املتحـدة للبيئـة ومكتـب  - ١٣
األمم املتحدة يف نريويب مـن املـوارد قيـد االسـتعراض إلتاحـة تقـدمي اخلدمـات الالزمـة بطريقـة 

فعالة إىل الربنامج وإىل غريه من هيئات األمم املتحدة ومنظماا يف نريويب. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


