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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة عـن دورتـه الثالثـة            - ٦٠/١٨٩
 والعشرين

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٧٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٥املؤرخ  ) ٢٧ - د (٢٩٩٧ا  اهترارــ إىل ق  إذ تشري  

ديسـمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٣  و ،١٩٩٩يوليه  / متوز ٢٨ؤرخ  ــ امل ٥٣/٢٤٢ و
 املــــؤرخ ٥٨/٢٠٩ ، و٢٠٠٢ديســــمرب / كانــــــون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٧/٢٥١  و،٢٠٠١

ديســــمرب / كانــــــون األول٢٢ املــــــؤرخ ٥٩/٢٢٦، و ٢٠٠٣ديســــمرب /كانــــــون األول ٢٣
٢٠٠٤، 

خطـة التنفيـذ ملـؤمتر القمـة العـاملي       و)١(٢١جدول أعمال القرن وإذ تأخذ يف االعتبار     
 ،)٢()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(للتنمية املستدامة 

املختصــة  دور برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة بوصــفه اهليئــة الرئيســية   وإذ تعيــد تأكيــد 
، ا، يف نطـاق واليتـه     يراعـ تأن  الـيت ينبغـي      ،منظومة األمـم املتحـدة     داخل   البيئةبالعمل يف جمال    

البلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة      كـذلك   و ةـــ ة لدى البلدان النامي   ــاملستدام اجات التنمية احتي
 ،انتقالية

_______________ 
 ،١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣ مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،         تقرير )١(

، ) والتصـويب  A.93.I.8منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (القـرارات الـيت اختـذها املـؤمتر       ،  ١اجمللد  
 .ينالثا، املرفق ١القرار 

 ٤ – أغســطس/ آب٢٦ مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا،  تقريــر )٢(
، الفصـل األول،    ) والتصـويب  A.03.II.A.1منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع           (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول

 .، املرفق٢القرار 
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كـذلك   أن بناء القدرات والـدعم التكنولـوجي للبلـدان الناميـة و        وإذ تعيد أيضا تأكيد    
مـان يف عمـل   همالبلدان اليت متر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة يف امليـادين املتصـلة بالبيئـة عنصـران                   

 برنامج األمم املتحدة للبيئة،
 دورتـه الثالثـة     عـن  بتقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة           حتيط علما  - ١ 
  وبالقرارات الواردة فيه؛)٣(والعشرين
ــه    أنتالحــظ  - ٢  ــاقش يف دورت ــس اإلدارة ن ــع   جمل ــة والعشــرين مجي عناصــر الثالث

، وتالحـظ  )٤(٧/١ -إ  ما وردت يف مقـرره د     حسـب  ،ة للبيئـة  اإلدارة الدوليـ  املتعلقة بـ  التوصيات  
أن بنــد اإلبــالغ عــن اإلدارة الدوليــة للبيئــة مــدرج يف جــدول أعمــال دورتــه االســتثنائية   أيضــا 
 ؛ التاسعة

 باعتمــــاد خطــــة بــــايل االســــتراتيجية للــــدعم التكنولــــوجي وبنــــاء  ترحــــب - ٣ 
 لتنفيـذ اخلطـة فيمـا يتعلـق بتعبئـة املـوارد             ، وتدعو إىل تكثيف اجلهود املبذولـة حاليـا        )٥(القدرات

اجلهـات  تعزيـز التعـاون بـني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة و              كـذلك   الكافية من مجيع املصـادر و     
واجلهـات األخـرى    النسـبية، وتـدعو احلكومـات    ا املصلحة، على أساس مزاياه ةحباصاألخرى  

نية الالزمة من أجـل التنفيـذ الكامـل          على تقدمي األموال واملساعدة التق     ة املصلحة القادر  ةحباص
 للخطة إىل القيام بذلك؛

 بـاجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـن                   ترحب أيضا  - ٤ 
 مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية     خالل وحدة البيئة املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة و         

 ، اخلاصة بالكيانـات ذات الصـلة التابعـة لألمـم املتحـدة            ، مع مراعاة الواليات   لكي يتسىن القيام  
 تدعيم نظم التصدي للطوارئ البيئية ومنع الكوارث والتأهب هلا واإلنذار املبكر هبا؛ب

برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، يف إطـار واليتـه،           أن يواصل    على ضرورة    تشدد - ٥ 
خطـة جوهانسـربغ     و )١(٢١ال القـرن    املسامهة يف برامج التنميـة املسـتدامة وتنفيـذ جـدول أعمـ            

  على مجيع املستويات، ويف أعمال جلنة التنمية املستدامة، مع مراعاة والية اللجنة؛)٢(للتنفيذ
 بضــرورة تعزيــز القاعــدة العلميــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، علــى    تســلم - ٦ 

، مبـا يف   للربنـامج العلميـة القاعـدة  النحو املوصى به يف املشاورة احلكوميـة الدوليـة بشـأن تعزيـز      

_______________ 
 .Add.1) و (A/60/25واإلضافة  ٢٥حق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، املل )٣(
 .، املرفق األول)A/57/25 (٢٥الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(
)٥( UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr.1املرفق ،. 
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ــة و    ــدان النامي ــة للبل ــد القــدرات العلمي ــة   كــذلك ذلــك توطي ــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحل البل
  منها توفري املوارد املالية الكافية؛مبا يف ذلك بوسائلانتقالية، 
ــذكر - ٧  ــواد      تـ ــليمة للمـ ــجيع اإلدارة السـ ــى تشـ ــاء علـ ــدول األعضـ ــميم الـ  بتصـ

 وخطـة  ٢١ اخلطرة طوال دورة حياهتا، وذلك وفقا جلدول أعمـال القـرن    الكيميائية والنفايات 
، اســتخدام وإنتــاج ٢٠٢٠ حبلــول عــام اللــذين يهــدفان إىل أن يتحقــق،جوهانســربغ للتنفيــذ، 

املواد الكيميائية بأساليب تؤدي إىل تقليل اآلثـار السـلبية اجلسـيمة علـى صـحة اإلنسـان وعلـى                   
عـن طريـق    ة املخـاطر، ءات شفافة وعلمية لتقييم املخـاطر وإدار البيئة إىل أدىن حد، باتباع إجرا    

اعتماد وتنفيذ هنج استراتيجي طوعي يف جمال اإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة، وعلـى تقـدمي               
تعزيـز قـدراهتا علـى اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة والنفايـات            يف  لبلـدان الناميـة     إىل ا الدعم  

  حسب االقتضاء؛،اخلطرة عن طريق تقدمي املساعدة التقنية واملالية
ــبهت - ٨  ــة أن يواصــل   ب ي ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــه ،ربن ــار واليت  أنشــطته ، يف إط

جتمـاع الـدويل السـتعراض تنفيـذ        اال لنتـائج    متابعة منـه  املتصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية،      
 تبـور  املعقـود يف     ،برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة                  

 ؛)٦(٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ١٤ إىل ١٠الفترة من  يف ،سلوي
على احلاجة إىل مواصلة تعزيـز التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني مؤسسـات           تشدد   - ٩ 

ذات الصــلة يف جمــال تعزيــز البعــد البيئــي للتنميــة املســتدامة، وترحــب باســتمرار األمــم املتحــدة 
 يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ ربنامج األمم املتحدة للبيئةالنشيطة لشاركة امل

 باء مـن تـذييل املـقــرر        -بالتقدم احملرز فـي تنفيذ أحكام اجلزء الثالث        ترحب   - ١٠ 
 اإلدارة بشـأن تعزيـز دور برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ووضـعه                الذي اختذه جملـس    ٧/١ -د إ   

ــادة جممــوع امل     ات املقدمــة ســامهاملــايل، مبــا يف ذلــك توســيع قاعــدة املــاحنني إىل حــد بعيــد وزي
ــة،  ــندوق البيئـ ــظلصـ ــة   وتالحـ ــه الرابعـ ــيقوم يف دورتـ ــدد، أن جملـــس اإلدارة سـ ــذا الصـ ، يف هـ

 والعشرين باستعراض تنفيذ تلك األحكام؛
مـوارد ماليـة ثابتـة وكافيـــة وميكـن التنبــؤ              منيأتـ ضـرورة   علـى    تأكيدالتكرر   - ١١ 

إىل ،  )٢٧ -د   (٢٩٩٧لقـرار   ل، وفقـا    احلاجةلربنامج األمم املتحدة للبيئة، وتشــدد علــى       هبـــا  
ــنعكس بشــكل كــاف   ــة   النظــر يف أن ت ــة والتنظيمي ــامج يف ل مجيــع التكــاليف اإلداري ســياق لربن

 دية لألمم املتحدة؛امليزانية العا
_______________ 

 االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املسـتدامة للـدول اجلزريـة                تقرير )٦(
منشـورات األمـم    (٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٤-١٠  موريشـيوس، ،س لـوي  تغرية النامية، بـور   الص

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.05.II.A.4املتحدة، رقم املبيع 
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علــى أمهيــة اختــاذ برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة مــن نــريويب مقــرا لــه،    تشــدد  - ١٢ 
ربنـامج ومكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب مـن           الوتطلب إىل األمـني العـام أن يبقـي احتياجـات            

امج  بتقــدمي اخلــدمات الالزمــة للربنــ، علــى حنــو فعــال،املــوارد قيــد االســتعراض مبــا يتــيح القيــام
 ولسائر أجهزة األمم املتحدة ومؤسساهتا يف نريويب؛

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا احلادية والسـتني، يف إطـار               تقرر - ١٣ 
تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة       ”، بندا فرعيا بعنوان     ‘‘التنمية املستدامة ’’البند املعنون   

 .“ةللبيئة عن دورته االستثنائية التاسع
 ٦٨اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


