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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/64/420/Add.7( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

ــم   - ٦٤/٢٠٤ ــه   تقريـــر جملـــس إدارة برنـــامج األمـ ــة عـــن دورتـ املتحـــدة للبيئـ
والعشرين اخلامسة

  
،إن اجلمعية العامة

ــسمرب / كــانون األول١٥املــؤرخ ) ٢٧ - د (٢٩٩٧إىل قراراــا إذ تــشري   ١٩٧٢دي
ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٥٦/١٩٣  و١٩٩٩يوليــه / متــوز٢٨ املــؤرخ ٥٣/٢٤٢ و

ــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٥٧/٢٥١  و٢٠٠١  املــــــؤرخ ٥٨/٢٠٩  و٢٠٠٢ديــــــسمرب / كــــ
ــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٢٦  و٢٠٠٣ديــســمرب /كــانون األول ٢٣  ٢٠٠٤دي

ــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٠/١٨٩ و  كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٦١/٢٠٥  و٢٠٠٥ديـ
ــسمرب /األول ــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٥  و٢٠٠٦دي  ٦٣/٢٢٠  و٢٠٠٧دي

،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 
  ،)١(٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية مل إىل وإذ تشري أيضا

ؤمتر القمـة  وخطـة تنفيـذ نتـائج مـ     )٢(٢١  جـدول أعمـال القـرن   وإذ تأخذ يف اعتبارهـا    
،)٣()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(العاملي للتنمية املستدامة 

_______________

  .٦٠/١انظر القرار  )١(
 ،١٩٩٢يونيــه / حزيــران١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،         )٢(

، ١ ، القرار) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   ( القرارات اليت اختذها املؤمتر    األول، الد
  .املرفق الثاين

ــة املــســـــتدامة، جوهانــســـــربغ، جنــوب أفريقيــا،     )٣(  -أغــسطس / آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .، املرفق٢ القرار
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 بوصفه السلطة البيئية العاملية الرائدة ، دور برنامج األمم املتحدة للبيئة     وإذ تعيد تأكيد    
 أن يراعــي،  لــهواهليئــة الرئيــسية املختــصة بالبيئــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، الــذي ينبغــي   

التنمية املستدامة،يف جمال لبلدان النامية اتياجات نطاق واليته، اح يف
جملـس   الـذي اختـذه   ٢٠٠٩فربايـر   /شـباط  ٢٠ املـؤرخ    ٢٥/٤قرر  املبـ  يط علمـا  حتوإذ  

مؤلفـا   ا استـشاري افريقـ مبوجبـه  اإلدارة الـذي أنـشأ جملـس    و )٤(برنامج األمم املتحدة للبيئة إدارة  
موعــة مــن اخليــارات لتحــسني اإلدارة  ــدف إعــداد جممــن وزراء أو ممــثلني رفيعــي املــستوى،  

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية   / جملس اإلدارة  لكي ينظر فيها  البيئية الدولية   
  ، مسامهات يف هذا الشأن إىل اجلمعية العامةبغية تقدمياحلادية عشرة، 

عاملي مـن جهـود   املستجدة فيما يبذل على الصعيد البالتطورات  أيضا علما   حتيطوإذ    
 للمـواد الكيميائيـة  إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية    بشأن  

صك دويل ملزم قانونا بشأن الزئبق،املتعلقة بإبرام واألعمال التحضريية للمفاوضات 
لـوجي هلـا   وتقدمي الـدعم التكنو أن بناء قدرات البلدان النامية       علىتكرر التأكيد   وإذ  

يف امليادين املتصلة بالبيئة عنصران مهمان يف عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة،
 التابعـــة لألمــم املتحــدة املعنـــون   املــشتركة بتقريــر وحـــدة التفتــيش   حتــيط علمــا   وإذ 

ذكرة األمني العام بـشأن  مب و)٥(“االستعراض اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحدة    ”
  ،)٦(قريرذلك الت

 الـذي اختـذه   ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٠املـؤرخ   ٢٥/١٠قرر  املبـ  أيضايط علما   حتإذ  و  
للـصلة بـني   حكـومي دويل   وضـع منـهاج عمـل   بـشأن    برنامج األمم املتحدة للبيئـة     إدارةجملس  
  ،)٤( يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العامة والسياساتالعلم

يــر جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عــن دورتــه        بتقرحتــيط علمــا - ١
؛)٨(وباملقررات الواردة فيه )٧(اخلامسة والعشرين

 مـن أجـل   برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     الـيت يبـذهلا  املـستمرة   بـاجلهود  ترحـب - ٢
، وتـشجع   مـن تنفيـذ نـواتج إىل حتقيـق نتـائج يف حـدود ميزانيتـه وبرنـامج عملـه           التركيزحتويل  

_______________

  .، املرفق األول)A/64/25 (٢٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  :انظر )٤(
)٥( JIU/REP/2008/3.  
  .A/64/83/Add.1-E/2009/83/Add.1انظر  )٦(
  .(A/64/25) ٢٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم  )٧(
  .، املرفق األولاملرجع نفسه )٨(
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ى مواصلة تعزيز تلك اجلهود، وحتـيط علمـا، يف هـذا الـصدد، باملوافقـة علـى برنـامج عمـل                  عل
 وميزانيتها؛٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

 التكنولـوجي  لـدعم ل ضرورة مواصلة النهوض خبطـة بـايل االسـتراتيجية         تؤكد- ٣
ت يف  وتنفيــذها تنفيــذا تامــا مــن أجــل حتقيــق أهــدافها يف جمــايل بنــاء القــدرا )٩(وبنــاء القــدرات

البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة وتقـدمي الـدعم التكنولـوجي لتلـك                 
بوصـفها جـزءا      بايل االسـتراتيجية   خطة مراعاة بقرار تعميم يف هذا الصدد،     ،ترحبوالبلدان،  
ــرة   ســتراتيجية برنــامجال مكمــال  ،٢٠١٣-٢٠١٠ األمــم املتحــدة للبيئــة املتوســطة األجــل للفت

ــة املتعــددة   ووكــاالت املتخصــصةالم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديق األمــتــدعو و االتفاقــات البيئي
ويـب   ، العامـة أنـشطتها يف  بايل االستراتيجيةخطة  مراعاةتعميم  إىل النظر يف   املعنية األطراف

ــة   الــذين بوســعهمباحلكومــات وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين   تــوفري التمويــل واملــساعدة التقني
   باخلطة وتنفيذها تنفيذا تاما؛النهوضمني القيام بذلك من أجل مواصلة الالز

 للبيئـة أن يوثـق عـرى التعـاون مـع وكـاالت       املتحـدة برنامج األمم    إىل تطلب  - ٤  
بني بلـدان   مااألمم املتحدة واملناطق واملناطق دون اإلقليمية املعنية ومبادرات التعاون القائمة في         

بـني   مـا  بالتعـاون في للنـهوض مـشتركة وبـذل جهـود متـضافرة      اجلنوب من أجل وضـع أنـشطة        
إطار خطة بايل االستراتيجية  الدعم التكنولوجي يف تقدمي  بناء القدرات و  لبلدان اجلنوب دعما    

  ؛٢٠١٣-٢٠١٠جاء يف االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة  امل اووفق
ــة تنفيــذ النــهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة   تؤكــد  - ٥   ــةل أمهي ، لمــواد الكيميائي

، وتــدعو للنــهج االســتراتيجي برنــامج البدايــة الــسريعةبوســائل منــها، علــى وجــه اخلــصوص،  
 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات     ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمـي    احلكومات  

نـامج   برـا يـضطلع  الـيت   األنـشطة وثيـق لـدعم   والتعـاون ال   الفعليـة  إىل املـشاركة  غري احلكوميـة    
   توفري املوارد الكافية؛بطرق منهالنهج االستراتيجي، ا تنفيذل ألمم املتحدة للبيئةا

 بعرض حكومة إندونيسيا استضافة الدورة االستثنائية      حتيط علما مع التقدير     - ٦  
ــوزارياملنتــــدى البيئــــي /احلاديــــة عــــشرة لــــس اإلدارة  ــن  الــ ــرة مــ  إىل ٢٤ العــــاملي يف الفتــ

   إندونيسيا؛، يف بايل٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦
أن كهومل وســتو بقــرار مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــات بــازل وروتــردام  ترحــب  - ٧  

 يف ٢٠١٠فربايــر /شــباط ٢٣  و٢٢ة ملــؤمتر األطـراف يف   اســتثنائييعقـد يف نفــس الوقـت دورة  
نتـدى البيئـي الـوزاري    امل/انعقاد الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة    مباشرة قبل    بايل

  العاملي؛

_______________

  .، املرفقCorr.1  وUNEP/GC.23/6/Add.1انظر )٩(
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ــد   - ٨   ــن جدي ــع تؤكــد م ــراف، م ــة واإلجــراءات املتخــذة،  االعت ــاجلهود املبذول   ب
 املـشاورة   بـه يف املوصىعلى النحو  تعزيز القاعدة العلمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة،       ضرورة

القـدرات العلميـة   تدعيم ك يف ذل  بتعزيز القاعدة العلمية للربنامج، مبا     املتعلقةاحلكومية الدولية   
 يف هـذا  ،، وتشدد الكافية يف جمال محاية البيئة، بوسائل منها توفري املوارد املالية      ،للبلدان النامية 

 ،التقييمات البيئيـة العامليـة  خمتلف  على أمهية االستفادة من اخلربات املكتسبة من إعداد       ،الصدد
  ؛امليدان  التطورات األخرى ذات الصلة يف هذاوكذلك
حتــيط ، و علــى الـصعيد العــاملي  الزئبـق تطرحهــا مــسألة التحــديات الـيت  تـدرك   - ٩  

بـشأن  الـذي اختـذه جملـس اإلدارة يف دورتـه اخلامـسة والعـشرين            باملقرر، يف هذا الصدد،     علما
 إعـداد صـك عـاملي ملـزم قانونـا      وتكليفهـا مبهمـة  لجنة تفاوض حكوميـة دوليـة       ل عقد اجتماع 
  ؛)١٠(بشأن الزئبق

ــة إجــراء      كــرر التأكيــد  ت  - ١٠   ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــى ضــرورة مواصــلة برن عل
، بالتشاور الوثيق مع الدول األعـضاء،  شاملة ومتكاملة وموثوق ا علميا   تقييمات بيئية عاملية    

من أجل دعم عمليات اختاذ القرار على الصعد كافة يف ضـوء احلاجـة املـستمرة إىل معلومـات          
 وذات صـلة يف جمـال الـسياسات عـن الـتغري البيئـي يف شـىت أحنـاء              علميـا   ـا  مستوفاة وموثـوق  

يف هذا الصدد، الربنامج على إجراء تقييم عـاملي شـامل ومتكامـل يفـضي إىل       ،تشجعالعامل، و 
االسترشـاد  ، الـذي ينبغـي   )١١( العامليـة البيئةاملتعلقة بتوقعات الإعداد التقرير اخلامس يف جمموعة    

  لربنامج؛لهات االستراتيجية التوجيف ، حسب االقتضاء، به
 األمـم  مؤسـسات التنـسيق والتعـاون بـني       توطيـد  ضرورة مواصـلة   على   تشدد  - ١١  

برنـامج   البعـد البيئـي للتنميـة املـستدامة وتعزيـز التعـاون بـني          تعزيزاملتحدة ذات الصلة يف جمال      
النـشيطة  شاركة املاألمم املتحدة للبيئة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وترحب باستمرار       

 أداء ممارسـة توحيـد  نامج يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وفريق إدارة البيئة، وكـذلك يف           لربل
   على املستوى القطري؛ألمم املتحدةا

ــة، وتكــرر دعوــا    ترحــب  - ١٢   ــصندوق البيئ ــادة التربعــات ل ــيت احلكومــات  بزي ال
  بذلك؛  إىل القيام البيئةصندوقبوسعها زيادة تربعاا ل

لربنـامج   ـا  التنبـــؤ  ميكـن  موارد مالية ثابتة وكافيـة     ضرورة توفر  تكرر تأكيد   - ١٣  
 ضــرورةعلـى  ، )٢٧ - د( ٢٩٩٧ العامـة  ، وفقــا لقـرار اجلمعيـة  وتـشدد األمـم املتحـدة للبيئـة،    

_______________

، املرفــق )A/64/25 (٢٥الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم    :انظــر )١٠(
  .٢٥/٥ األول، املقرر

  .٢٥/٢املرجع نفسه، املقرر  )١١(
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لربنـامج يف إطـار امليزانيـة    لمجيـع التكـاليف اإلداريـة والتنظيميـة      أن ترد بـشكل كـاف   النظر يف   
  دية لألمم املتحدة؛العا

 مقــر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف موقــعأمهيــة  علــىالتأكيــد أيــضا  كـرر ت  - ١٤  
نـريويب   األمني العام أن يبقي احتياجات الربنامج ومكتب األمم املتحدة يف  إىلنريويب، وتطلب   

امج وإىل من املوارد قيد االستعراض إلتاحة تقـدمي اخلـدمات الـضرورية بـصورة فعالـة إىل الربنـ            
   أجهزة األمم املتحدة ومؤسساا يف نريويب؛غريه من

ــدورا   تقــرر- ١٥ ــستني، يف اخلامــسة  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل وال
 تقريـر جملـس إدارة برنـامج األمـم    ”، بندا فرعيـا بعنـوان      “التنمية املستدامة ”إطار البند املعنون    

  .“ادية عشرةاالستثنائية احلاملتحدة للبيئة عن دورته 
  ٦٦اجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١
  




