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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.7( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

ــه - ٦٢/١٩٥ ــن دورتـ تقريـــر جملـــس إدارة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة عـ
 والعشرين الرابعة

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــسمرب/ كــانون األول١٥املــؤرخ)٢٧ - د (٢٩٩٧إىل قراراــاإذ تــشري   ١٩٧٢دي
ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٣ و١٩٩٩يوليــه/ متــوز٢٨ املــؤرخ٥٣/٢٤٢ و

ــانون األول٢٠ املــــــؤرخ٥٧/٢٥١ و٢٠٠١  املــــــؤرخ٥٨/٢٠٩ و٢٠٠٢ديــــــسمرب/ كــــ
 ٢٠٠٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٢٦ و٢٠٠٣مربــديــس/كــانون األول ٢٣

ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٨٩و  كـــانون٢٠ املـــؤرخ٦١/٢٠٥ و٢٠٠٥ديـ
 ،٢٠٠٦ديسمرب/األول

 ،)١(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائج إىلوإذ تشري أيضا 
باحلاجـة إىل القيـام بأنــشطة بيئيـة أكثـر كفــاءة يف منظومـة األمـم املتحــدة،وإذ تـسلم 

 بوسـائل منـها النظـر يف اخليـارات املمكنـة الكفيلـة بالوفـاء بتلـك احلاجـة،ضرورةتالحظ وإذ
اجلاريـة بـشأن اإلطـار املؤسـسي ألنـشطة األمـم املتحـدة يف جمـالغري الرمسيةريةوالعملية التشا

 البيئة،
مـؤمتر القمـةنتـائج وخطـة تنفيـذ)٢(٢١ جـدول أعمـال القـرنوإذ تأخذ يف اعتبارها 

 ،)٣()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(العاملي للتنمية املستدامة
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
،١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )٢(

،) والتـصويبA.93.I.8منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (القرارات اليت اختـذها املـؤمترالد األول،
 .، املرفق الثاين١القرار

ــوب أفريقيــــا،  )٣( ــســـــربغ، جنــ ــســـــتدامة، جوهانــ ــة املــ ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ  ٢٦تقريــ
ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــع (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ  A.03.II.A.1منــ

 .، املرفق٢ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
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م املتحدة للبيئة بوصفه اهليئة الرئيسية املختصة بالبيئة دور برنامج األموإذ تعيد تأكيد 
داخل منظومة األمم املتحدة، الذي ينبغي لـه أن يراعـي، يف نطـاق واليتـه، احتياجـات التنميـة

 املستدامة للبلدان النامية، وكذلك البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية،
البلـدان الـيت متـر اقتـصادااكـذلكاميـة، وعلى أن بناء قـدرات البلـدان النوإذ تشدد 

 تكنولوجيا يف امليادين املتصلة بالبيئة عنصران مهمان يف عمـل برنـامجامبرحلة انتقالية، ودعمه
 األمم املتحدة للبيئة،

لـدعم التكنولـوجيلباحلاجـة إىل التعجيـل بتنفيـذ خطـة بـايل االسـتراتيجيةوإذ تسلم 
  توفري موارد مالية إضافية هلذا الغرض،بوسائل منها،)٤(وبناء القدرات

بنـاءنـشاء مركـز دويل يف القـاهرة لإلمـصرحكومـةاالقتـراح املقـدم مـن ظحالوإذ ت 
 ،)٥(قضائية يف جمال القانون البيئيالقدراتال
 دورتـه الرابعـةعـن بتقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةحتيط علما - ١ 

 ؛)٧( فيهة الواردات وباملقرر)٦(والعشرين
التوقعــاتالرابــع مــن عــددالبنــشربرنــامج األمــم املتحــدة للبيئـةقيــام ظحـالت - ٢ 

 ؛)٨(البيئة ألغراض التنميةتسخري:البيئية العاملية
 عقــــدا لألمــــم املتحــــدة للــــصحارى٢٠٢٠-٢٠١٠الفتــــرة إعــــالنتقــــرر - ٣ 

أثنـاء دورتـهيفاملتحـدة للبيئـة برنـامج األمـمجملـس إدارةبناء على توصيةومكافحة التصحر،
 ؛)٩(الرابعة والعشرين

أن جملس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة نـاقش يف دورتـه الرابعـةتالحظ - ٤ 
تها الـواردة يف مقـررهيغيات املتعلقة بـاإلدارة البيئيـة الدوليـة بـصــوالعشرين مجيع عناصر التوص

_______________

)٤( UNEP/GC.23/6/Add.1و Corr.1املرفق ،. 
 .، املرفق اخلامسUNEP/GC/24/12 انظر )٥(
 ).A/62/25 (٢٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم )٦(
 . املرجع نفسه، املرفق األول )٧(
 .E.07.III.D.19، رقم املبيع املتحدةاألمم منشورات )٨(
، املرفــق(A/62/25) ٢٥ن، امللحــق رقــمالوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستو )٩(

ــرر ــة٢٤/١٤األول، املقــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــضا قــ ــر أيــ ــصادي٦١/١٨٥؛ انظــ ــرار الــــس االقتــ  وقــ
 .١٩٨٠/٦٧واالجتماعي
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املقــرر عقــدها يف الــدورة اخلامــسة والعــشرين، وتالحـظ أيــضا اســتمرار املناقــشات٧/١ -دإ
 ؛)٦(لس اإلدارة

ــدت - ٥  لـــدعمل الـــدفع قـــدما خبطـــة بـــايل االســـتراتيجيةإىل مواصـــلة احلاجـــةؤكـ
 وتنفيـذها تنفيـذا تامـا، ويـب، يف هـذا الـصدد، باحلكومـات،)٤(التكنولوجي وبنـاء القـدرات

ل واملـساعدة التقنيـة الـضروريني أنوأصحاب املصلحة اآلخـرين الـذين بوسـعهم تـوفري التمويـ
يفعلوا ذلك، ويب أيضا بربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة أن يواصـل جهـوده الراميـة إىل التنفيـذ
التام خلطة بايل االستراتيجية من خالل تعزيز التعاون مع أصحاب املـصلحة اآلخـرين، اسـتنادا

 إىل مزاياهم النسبية؛
 اآلن يف تنفيــذ النــهج االســتراتيجي لــإلدارة مبــا أحــرز مــن تقــدم حــىتتــسلم - ٦ 

ــة ــن خــــالل برنــــامج البدوخباصــــة،)١٠(الدوليــــة للمــــواد الكيميائيــ ــة مــ للنــــهج ة الــــسريعايــ
، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتــصادي واملنظمــات)١١(االســتراتيجي

تتعـاون عـن كثـب مـن أناحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل أن تـشارك بنـشاط و
 ويـشملأجل دعم أنشطة تنفيذ النهج االستراتيجي اليت يقوم ا برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،

 ، بوسائل منها توفري املوارد الكافية؛ة السريعايةذلك برنامج البد
ــق، وتتــسلم أيــضا - ٧  ــيت يــشكلها الزئب ــة ال ، يف هــذاظحــال بالتحــديات العاملي

دارة إلنشاء فريق عامل خمصص مفتوح باب العـضوية مـناإلاختذه جملس املقرر الذي،الصدد
ــص ــل االقتــ ــة للتكامــ ــات اإلقليميــ ــات واملنظمــ ــي أصــاحلكومــ ـــادي وممثلــ حاب املــــصلحةـــــ

كوك القانونيـة الدوليـةــــــطوعيـة والـصالتـدابريال عزيـز بتعلقةتعراض وتقييم اخليارات املتــــسال
 وحتـث،املقـررذلـكمراعـاة االختـصاصات واألولويـات املبينـة يف، مـع)١٢(اجلديدة أو القائمة

احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة تعزيـز الـدعم الـذي يقدمونـه لـشراكات
 املالية؛التقنية وربنامج األمم املتحدة للبيئة عن طريق توفري املواردبرنامج الزئبق التابع ل

وطيد التنسيق والتعاون فيمـا بـني مؤسـسات على احلاجة إىل مواصلة تتشدد - ٨ 
األمـم املتحـدة ذات الـصلة يف جمـال تعزيـز البعــد البيئـي للتنميـة املـستدامة، وترحـب باســتمرار

_______________

ــر )١٠( ــين:انظــ ــدويل املعــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــإدارةتقريــ ــه األوىلبــ ــال دورتــ ــن أعمــ ــة عــ ــواد الكيميائيــ املــ
)(SAICM/ICCM.1/7الثالثإىل، املرفقات األول . 
ــم:انظــر )١١( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ،(A/62/25) ٢٥الوث

 .٢٤/٣ املرفق األول، املقرر
 .٢٨، الفقرة٢٤/٣املرجع نفسه، املقرر )١٢(
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املشاركة النشيطة مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وفريـق
 إدارة البيئة؛

على احلاجة إىل أن يواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف إطـارأيضا تشدد - ٩ 
 وخطــة)٢(٢١واليتــه، اإلســهام يف بــرامج التنميــة املــستدامة وتنفيــذ جــدول أعمــال القــرن

، على مجيـع املـستويات، ويف عمـل جلنـة التنميـة املـستدامة، مـع مراعـاة)٣(جوهانسربغ للتنفيذ
 والية اللجنة؛

ه برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة مـن جهـود متواصـلة يف حتويـل مبا يبذلترحب - ١٠ 
إحراز نتائج يف إطار ميزانيتـه وبرنـامج عملـه،القيام ب نواتج إىلسليمتالقيام بالتركيز من جمرد

برنــامج عمــلميزانيــة و لــس اإلدارة بــشأن٢٤/٩ بــاملقرر،وترحــب أيــضا، يف هــذا الــصدد
 ؛)١٣(برنامج األمم املتحدة للبيئة

 أن جملــس اإلدارة طلــب إىل املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدةتالحــظ - ١١ 
ــة أن ي ، بالتــشاور مــع جلنــة املمــثلني الــدائمني، اســتراتيجية متوســطة األجــل للفتــرةعــدللبيئ

 ؛)١٤(٢٠١٣-٢٠١٠
 باحلاجــة إىل تعزيــز القاعــدة العلميــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،تــسلم - ١٢ 

به املشاورة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتعزيـز القاعـدة العلميـة للربنـامج، مبـا يفأوصت حسبما
 ،ذلك تعزيز القدرة العلمية للبلدان النامية وكذلك البلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة

 يف جمال محاية البيئة، بوسائل منها توفري ما يكفي من املوارد املالية؛
ــل املــــشاورظحــــالت - ١٣  ــن أجــ ــتراتيجيةمواصــــلةات اجلاريــــة مــ  حتــــسني االســ

لرؤيـة االسـتراتيجية األوسـع آفاقـا لربنـامج األمـمل مكمـال اجـزءبوصفهالرصد البيئة املقترحة
 ؛)١٥(املتحدة للبيئة

 احلاجــــة إلـــى وجـــود مـوارد ماليـة ثابتـة وكافيـة ميكـن التنبـــؤتكـرر تأكيـد - ١٤ 
  ٢٩٩٧بيئــة، وتــربز احلاجــة إىل النظــر، وفقــا لقــرار اجلمعيـــةلربنــامج األمــم املتحــدة لل ــا

، يف أن تــرد بــشكل كــاف مجيــع التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة للربنــامج يف إطــار)٢٧ - د(
 امليزانية العادية لألمم املتحدة؛

_______________

 .، املرفق األول(A/62/25) ٢٥ امللحق رقم،املرجع نفسه )١٣(
 .١٣لفقرة، ا٢٤/٩املرجع نفسه، املقرر )١٤(
 . الثالثزء، اجل٢٤/١املرجع نفسه، املقرر )١٥(
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 احلكومــات الــيت بوســعها أن تزيــد مــسامهاا يف صــندوق البيئــة إىلتــدعو - ١٥ 
 بذلك؛ القيام

 على أمهية موقع مقر برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف نـريويب، وتطلـبتشدد - ١٦ 
إىل األمني العام أن يبقي احتياجات الربنامج ومكتب األمم املتحدة يف نـريويب مـن املـوارد قيـد

ســائر أجهــزةإىلبـصورة فعالــة إىل الربنــامج وتقــدمي اخلــدمات الــضروريةاالسـتعراض إلتاحــة
 سساا يف نريويب؛األمم املتحدة ومؤ

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورا الثالثـة والـستني، يف إطـارتقرر - ١٧ 
تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحـدة” بندا فرعيا بعنوان،“التنمية املستدامة”البند املعنون

 .“االستثنائية العاشرةللبيئة عن دورته
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ يسمربد/ كانون األول١٩
 


