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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *األعمال املؤقت من جدول(ب)  ٤البند 

القضايا الناشئة في مجال العامة: قضايا السياسات 
  السياسات العامة

  قة معلومات أساسية للمشاورات الوزاريةر و 

  ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئةلميالعضوية العا

  مقدمة من المدير التنفيذي مناقشةورقة 

  موجز
مناقشات املائدة املستديرة املوازية األوىل الغرض من هذه الورقة هو تقدمي إحاطة للوزراء بشأن 

ة لربنامج األمم املتحدة للبيئة. وتشمل هذه الورقة العناصر اخلمسة التالية: الواجهة يملاملتعلقة بالعضوية العا
نة ومستقرة ضمو توفري موارد مالية مو االستجابة الحتياجات البلدان، و املشرتكة بني العلوم والسياسات، 

ة من أجل قيام برنامج األمم املتحدة للبيئة بأعباء واليته، ومشاركة أصحاب املصلحة، دمتزايوكافية و 
  واملشاركات الوزارية القادمة.

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
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  معلومات أساسية  - أوًال 
والقرار الذي  )١()٢٠ +  بشأن التنمية املستدامة (ريو ٢٠١٢تشكل نتائج مؤمتر األمم املتحدة لعام   -  ١

خطوات تارخيية على الطريق باجتاه إجياد هيكل إداري  )٢(مدته اجلمعية العامةنتج عن هذا املؤمتر والذي اعت
قرار اجلمعية  أتنشأ(أ) من الوثيقة اخلتامية  ٨٨أكثر فعاليًة للبيئة. واستجابًة للدعوة املقدمة يف الفقرة 

جلس . إن منح عضوية عامة للم)برنامج البيئة( لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةجملة يملالعامة عضويًة عا
يعزز سلطته وشرعيته وميكنه بشكل أكثر فعاليًة من حتديد السياسات العامة العاملية يف جمال البيئة، ومن مث 

  )٣(.‘‘اهليئة البيئية العاملية الرائدة اليت تضع جدول األعمال البيئي العاملي’’أداء دوره بوصفه 
م القادمة ومناقشة العناصر ويف هذه املائدة املستديرة ُدِعي الوزراء إىل وضع بارامي  -  ٢ رتات مشاركا

األساسية الالزمة لوضع جدول األعمال البيئي العاملي. وقد حددت جلنة املمثلني الدائمني هذه العناصر 
  على النحو التايل:

  الواجهة املشرتكة بني العلوم والسياسات؛  (أ)
  االستجابة الحتياجات البلدان؛  (ب)
من أجل قيام برنامج األمم املتحدة للبيئة  رة وكافية ومتزايدةمضمونة ومستقموارد مالية   (ج)
  بأعباء واليته؛
  مشاركة أصحاب املصلحة؛  (د)
  املشاركات الوزارية القادمة.  (ه)

  الواجهة المشتركة بين العلوم والسياسات  - اً ثاني
ة احلل كما هو مل تكن التحديات البيئية يف أي وقت من تاريخ البشرية ملحًة أو معقدًة أو صعب  -  ٣

 ١٩٧٢احلال يف التحديات البيئية اليت يواجهها العامل اليوم. وقد تأسس برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام 
ضمان إيالء املشاكل البيئية الناشئة ذات األمهية ’’و ‘‘إبقاء حالة البيئة العاملية قيد االستعراض’’دف 

بيد أن االرتباط بني عملية صنع القرار  )٤(‘‘.من جانب احلكومات الدولية الكبرية االعتبار املالئم والكايف
(د) فرصًة لتشكيل  ٨٨والنتائج العلمية واملعلومات واملعارف مل يُطوَّر أبدًا بشكل جيد. وتقدم الفقرة 

  التفاعالت بني العلوم والسياسات وبالتايل حتسني نوعية القرارات اليت يتخذها مقررو السياسات.
  ضع الراهنالو   - ألف

تتخذ اهلياكل األساسية املعرفية البيئية احلالية أبعاداً عامليًة وإقليميًة ووطنيًة وحمليًة وتشمل الكثري من   -  ٤
الكيانات يف منظومة األمم املتحدة. وتوجد لدى عدد من االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، خصوصاً 

                                                      
ا اجلمعية العامة يف قرارها  ‘‘نصبو إليهاملستقبل الذي ’’بعنوان  ٢٠ + الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو  (١) اليت أيد
 .٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧بتاريخ  ٦٦/٢٨٨
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١بتاريخ  ٦٧/٢١٣قرار اجلمعية العامة   (٢)
  .٨٨، الفقرة ‘‘نصبو إليهبل الذي املستق’’  (٣)
كانون   ١٥) بشأن الرتتيبات املؤسسية واملالية للتعاون البيئي الدويل، بتاريخ ٢٧  - د( ٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة   (٤)

  .١٩٧٢األول/ديسمرب 
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مية دولية علمية وتقنية بارزة. ومن األمثلة األخرى فريق هيئات استشارية حكو  )٥(اتفاقيات ريو الثالث،
اخلرباء املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية والفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق 

  البيئة العاملية.
تشارية حكومية بيد أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة مل ينشئ من جانبه أي هيئة اس  -  ٥

دف إبقاء حالة البيئة قيد االستعراض والتأكد من أن  دولية تقنية فرعية ميكنها رصد جدول األعمال التقين 
العناصر الوظيفية املختلفة للواجهة املشرتكة بني العلوم والسياسات تكمل بعضها البعض. وتظهر القدرة 

اهليئات البيئية اإلقليمية والوطنية الكثرية العالية الكفاءة اجلماعية على أداء وظيفة الرقابة التقنية هذه يف 
املنتشرة حول العامل. وميكن حتديد الثغرات الكبرية التالية بني العلوم املتاحة واالحتياجات السياساتية للعلوم 

  يف برنامج األمم املتحدة للبيئة:
ا هناك توافق غري كامل بني االحتياجات السياساتية للعلوم ال  (أ) تطبيقية والطريقة اليت يتم 

  مجع املعلومات العلمية وإتاحتها ملقرري السياسات؛
توضع الواجهات املشرتكة بني العلوم والسياسات يف برنامج األمم املتحدة للبيئة على   (ب)

  إىل عدم امتالك احلكومات لنتائجها العلمية؛ أحياناً أسس خاصة وهذا يؤدي 
ن مسائل السياسات العامة القائمة على العلوم اليت تشمل ال يوجد منظور شامل بشأ  (ج)

جمموعة كاملة من املواضيع البيئية، وهذا يعين أن الكثري من التقييمات العلمية الفردية غري مرتبطة ببعضها 
بأي طريقة شاملة مما أدى إىل وجود ثغرات بني التقييمات واملسائل والتحديات اليت ُصممت من أجل 

  عاجلتها؛استكشافها وم
مل يتم متثيل اهتمام البلدان النامية بالعمليات العلمية العاملية بشكل كاف. وظلت اجلهود   (د)

الرامية لسد هذه الثغرات مشتتة للغاية وعامة وغري منظمة ال تشبه اجلهود الطويلة األجل املطلوبة الستدامة 
  التطور يف اهلياكل األساسية املؤسسية الوطنية.

  ة إنشاء هيئة للعلوم والسياساتإمكاني  - باء
ميكن إنشاء هيئة دائمة للعلوم والسياسات داخل برنامج األمم املتحدة للبيئة لتعزيز االرتباط   -  ٦

احليوي بني مقرري السياسات والعلماء. وستيسر هذه اهليئة التفاعالت اليت تشمل اخلدمات العلمية املطلوبة 
، وذلك من خالل إجراء تقييمات مباشرة وإعداد وشكلهادمات تقدمي هذه اخلوقت د يدوحتواملعروضة، 

  تقارير عن قضايا حمددة وفق ما يطلبه جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة.
  الوظائف  -  ١

  ميكن للهيئة املعنية أن تضطلع بالوظائف التالية:  -  ٧
 جمال السياسات العامة تقييم حالة املعارف التكنولوجية املتعلقة باملسائل الرئيسية يف  (أ)  

ا : ميكن ملقرري السياسات من خالل هذه الوظيفة زيادة مستوى مشاركتهم يف وإبالغ مقرري السياسات 

                                                      
جلفاف الشديد و/أو يف البلدان اليت تُعاين من ا اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  (٥)
  .، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخسيما يف أفريقيا ر، والحالتص
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التقييمات العلمية اليت جيريها برنامج األمم املتحدة للبيئة. وميكنهم، أوًال، تقدمي مدخالت إىل األمانة بشأن 
دها برنامج البيئة. ثانياً، ميكنهم العمل كفريق من أصحاب املصلحة اختيار مواضيع تقارير التقييم اليت يع

فيما خيص تقييمات برنامج البيئة والتفاعل مع العلماء واخلرباء اآلخرين املشاركني يف التقييمات. ثالثاً، توفري 
مات على مسار جديد مهم إليصال نتائج التقييم إىل جمتمع السياسات األوسع نطاقاً. وميكن إجراء التقيي

نطاق عاملي أو إقليمي أو وطين. وميكن للتقييمات الوطنية أن تشكل أساسًا للدعم على املستوى القطري 
ا العلمية الدائمة  وأن تساعد يف بناء قدرات البلدان على إنشاء آليات علمية من أجل إجراء استعراضا

تمع العلمي بصورة دورية تزويدها مبوجزات للبيئة الوطنية. وميكن هلذه اهليئة أن تطلب إىل األمانة واجمل
  للدروس الشاملة اليت ميكن استخالصها من تقييمات برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

ة التحديات يف جمال السياسات   (ب)   دعوة العلماء لتقييم اإلجراءات اليت ميكن اختاذها جملا
نة (رمبا بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة : مبوجب هذه الوظيفة ميكن للهيئة أن تطلب إىل األماالعامة

هم مموضوع  بشأنتقارير من اجملتمع العلمي جتمع خيارات العلوم والسياسات  بإعداد التوجيهاألخرى) 
الكربون األزرق: دور . ومن التقارير السابقة املستندة إىل العلوم اليت تندرج ضمن هذا اإلطار تقرير للغاية

الذي قدم موجزًا للمعارف عن قدرة احمليطات على ختفيف آثار  )٦(،تصاص الكربوناحمليطات الصحية يف ام
نظم التفادي اجملاعات يف املستقبل: تعزيز األسس اإليكولوجية لألمن الغذائي من خالل وتغري املناخ؛ 

للمناخ  القصرية املدىاحلماية تقرير و الذي استعرض األبعاد البيئية لألمن الغذائي؛  )٧(،املستدامة الغذائية
الذي قدم ملقرري  )٨(،القصري األجل ملناخيالعسر ا: إجراءات السيطرة على عوامل وفوائد اهلواء النظيف

  السياسات استعراضاً لألسس العلمية واخليارات السياساتية املتعلقة بامللوثات املناخية القصرية العمر؛
: حتديد مسائل بيئية جديدة من احملتمل أن تكون ذات أمهية يف جمال السياسات العامة  (ج)  

بالعملية ’’لتوجيه لعملية تطلعية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة ميكن تسميتها دف هذه الوظيفة إىل تقدمي ا
. وستفضي هذه العملية إىل إصدار تقارير منتظمة حتدد املسائل الناشئة الرئيسية املتعلقة ‘‘البعيدة النظر

ا من جانب مقرري السياسات. و  هذه التقارير  قتصرأال ت نكميبالبيئة العاملية واليت حتتاج إىل االهتمام 
آراء اجملتمعات األخرى (مثل الشعوب األصلية). وميكن للهيئة املساعدة بل تتضمن آراء العلماء  إبراز على

بشكل مباشر يف املقررات املتعلقة بالعمل املربمج  النظر ةبعيدأيضًا يف ضمان إدراج نتائج هذه العملية ال
  رى؛لربنامج البيئة ووكاالت األمم املتحدة األخ

: سيكون مبقدور مقرري توفري فرصة ملقرري السياسات للتأثري يف جدول األعمال العلمي  (د)  
التأثري بشكل أكرب على جدول األعمال العلمي، وبالتايل ضمان  ،من خالل هذه الوظيفة ،السياسات

املثال، يُعتقد بشكل  تكريس املزيد من القدرات العلمية حلل القضايا امللحة املتعلقة باالستدامة. وعلى سبيل
 عام أن هناك حاجة للمزيد من املدخالت العلمية لدعم تقييم التدابري الرامية للتكيف مع تغري املناخ

دف التأثري على  والتخطيط هلا. وميكن عقد اجتماعات منتظمة بني الدوائر العلمية والسياساتية الرئيسية 
ة مباشرة بني اهليئة ومبادرة أرض املستقبل، وهي املبادرة جدول أعمال البحوث العلمية. وميكن إنشاء رابط

                                                      
(٦)  Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdés, L., De Young, C., Fonseca, L., and Grimsditch, 

G. (eds), 2009, UNEP, GRID-Arendal, www.grida.no.  
  .٢٠١٢جتميعي لربنامج البيئة، تقرير   (٧)
  .٢٠١١تقرير جتميعي لربنامج البيئة،   (٨)
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ا عشر سنوات وترمي إىل إجراء حبوث يف جمال التغريات البيئية العاملية  البحثية الدولية اجلديدة اليت تبلغ مد
  والتحول حنو االستدامة العاملية؛

: يئية املتعددة األطرافإعداد توصيات بشأن تكوين روابط بينية علمية مع االتفاقيات الب  (ه)  
ميكن للهيئة أن تطلب إجراء حتليل لنوعية املعارف اليت متتلكها كل هيئة استشارية علمية تعمل حاليًا على 
دف تعزيز استغالل املعارف العلمية الشاملة داخل هذه  خدمة االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، وذلك 

يل ميكن للهيئة أن تعد توصيات لتقاسم املعارف واملدخالت العلمية بني واستناداً إىل هذا التحل االتفاقيات.
  خمتلف اهليئات االستشارية.

  الحوكمةهيكل   -  ٢
  ميكن للهيئة املعنية بالعلوم والسياسات:  -  ٨

  لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ يةملة العاياإلدار اهليئة  يف إطارأن تُنشأ كهيئة فرعية   (أ)
  بلدان؛ممثل للأعضاء يعملون يف جمال السياسات العامة من عدد أن تتكون من   (ب)
أن تتكون من علماء وخرباء هلم مسعة دولية، يُرشحون من جانب نظراء دوليني معروفني   (ج)

 بوجه شديدومن جانب بلدان عرب قائمة شبيهة بقائمة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مع الت
  البلدان النامية؛ إشراك علماء علىخاص 

لكن على فرتات  حسب االقتضاءة ياإلدار  اهليئةأن جتتمع بشكل منتظم بني دورات   (د)
  ؛تشكل عبئاً ال داعي له على البلدان  ال

أن تعمل عن كثب مع املؤسسات العلمية غري احلكومية ومع األمانة لتكوين جمموعة   (ه)
  إضافية من اخلرباء وحتقيق أوجه التآزر؛

  لكن من غري أن تكون هيئة دائمة. يةملة العاياإلدار  اهليئةجتتمع وفقاً لطلب أن   (و)
  االستجابة الحتياجات البلدان  - اً لثثا

إىل تعزيز رؤساء الدول واحلكومات  اعد ٢٠ + (و) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو ٨٨الفقرة  يف  -  ٩
بناء قدرات البلدان ودعم وتيسري احلصول على توفري وحتسني مستوى برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل 
خطة بايل تنفيذ  مواصلة’’إىل فبها  ا، اليت دعو ٢٧٨التكنولوجيا. وجيب أن يُقرأ هذا باالقرتان مع الفقرة 

وكاالت ، إىل ٢٧٣يف الفقرة  وا،وطلب ،والرتكيز يف هذا الصدد وبناء القدرات الدعم التكنولوجياالسرتاتيجية 
سليمة الو نظيفة التكنولوجيات التطوير  ساعد علىآلية تيسري تإلنشاء د خيارات دحتاملعنية  األمم املتحدة

  .‘‘ونقلها ونشرها بيئياً 
(و) الفرصة للبلدان لتلقي دعم أفضل يف جمال التنفيذ الوطين وتفتح جماالت  ٨٨وتوفر الفقرة   -  ١٠

للبيئة إىل يهدف إىل حتويل برنامج األمم املتحدة  ال ٢٠  + عمل جديدة لربنامج البيئة. ورغم أن مؤمتر ريو
منظمة تشغيلية فإن البلدان تدرك أن هناك حاجة متزايدة لتنفيذ االلتزامات البيئية على املستوى الوطين. 
ومتنح خطة بايل االسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة للبيئة تفويضاً لتعزيز نقل برنامج البيئة للدعم التكنولوجي 

ا مبرحلة انتقالية، مبا يف ذلك من خالوبناء القدرات إىل البلدان النامية والبلدا تعميم  لن اليت متر اقتصادا
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وتبني اخلطة الدور الذي يقوم به برنامج البيئة  )٩(.الدعم التكنولوجي وبناء القدرات عرب أنشطة برنامج البيئة
د على صعيد بناء القدرات وإيصال الدعم التكنولوجي على املستوى الوطين وفق ما هو مستهدف يف حدو 

. ولكن مل توضع هذه الوالية )١١(النسبية أو استنادًا إىل مزاياه وخرباته )١٠(والية برنامج األمم املتحدة للبيئة
  ليس أقلها انعدام املوارد. - موضع التنفيذ على النحو املطلوب، وذلك لعدة أسباب

  النهج الحالي لبناء القدرات والتحديات  - ألف
دف توفري  ٢٠٠٩السرتاتيجي لربنامج البيئة يف كانون الثاين/يناير جرى إمتام سياسات الوجود ا  -  ١١

دف تلك السياسات إىل ٢٠١٣ - ٢٠١٠آلية للتنفيذ الفعال لالسرتاتيجية املتوسطة املدى للفرتة  . و
تعزيز بناء القدرات والدعم التكنولوجي من جانب برنامج البيئة، والتنفيذ الفعال واملتناسق لربنامج برنامج 

لربنامج البيئة يف عمليات األمم  االستباقيةمم املتحدة للبيئة على املستويني اإلقليمي والقطري، واملشاركة األ
توحيد أداء ’’املتحدة على املستويني اإلقليمي والقطري (مثل أُطُر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية) ملبادرة 

ج البيئة مع احلفاظ على اخلربات العاملية املهمة لربنامج البيئة ، وتعزيز املكاتب اإلقليمية لربنام‘‘األمم املتحدة
كيفية تطور   ولاأللفائدة املناطق والبلدان، وتعزيز التأثري من خالل الشراكات االسرتاتيجية. ويوجز الشكل 

  وظائف املكاتب اإلقليمية لربنامج البيئة قبل وبعد اعتماد سياسات الوجود االسرتاتيجي.
  األولالشكل 

  تطور وظائف المكاتب اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  بعد تنفيذ سياسات الوجود االسرتاتيجي  قبل تنفيذ سياسات الوجود االسرتاتيجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
(٩)  UNEP/GC.23/6/Add.1 ، ،(ح). ٣الفقرة املرفق  

 .‘١’(أ)  ٣املصدر نفسه، الفقرة   (١٠)
  .٤املصدر نفسه، الفقرة   (١١)

  التمثيل والتوعية
  التحليل السياسايت اإلقليمي

تنفيذ الربنامج الفرعي للتعاون اإلقليمي على 
  مستوى الشُّعب ضمن برنامج العمل

  حشد املوارد
 ء يف األمم املتحدةالشروع يف توحيد األدا

  التمثيل والتوعية
  التحليل السياسايت اإلقليمي

تنسيق التنفيذ املتناسق جلميع الربامج الفرعية الستة 
ربنامج العمل على املستوى اإلقليمي، مبا يف ذلك ل

  عرب تنفيذ املشروعات

  بناء الشراكات، مبا يف ذلك من أجل حشد املوارد

حدة، رفع مستوى املشاركة يف توحيد أداء األمم املت
مبا يف ذلك من خالل أُطُر عمل األمم املتحدة 

  للمساعدة اإلمنائية

 تعزيز بناء القدرات والدعم التكنولوجي
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وأشار استعراض أجرى مؤخرًا الحتياجات املكاتب اإلقليمية فيما يتعلق بتقدمي املساعدة للبلدان   -  ١٢
ا البيئية واحلفاظ على الوجود االسرتاتيجي لربنامج البيئة على املستويني الوطين من أجل تعميم أول ويا

واإلقليمي، أن برنامج البيئة قد أحرز تقدمًا إضافيًا ومهمًا يف تطبيق سياسات الوجود االسرتاتيجي. 
يف تنفيذ برنامج  ضمان إدراج االحتياجات واألولويات الوطنية أمهية حامسة يفاملكاتب اإلقليمية  وتكتسب

نظرًا ألن ذلك  ٢٠١٥ - ٢٠١٤العمل. وسيتم تعزيز هذا الدور بشكل إضايف يف برنامج العمل للفرتة 
الربنامج قد ُصمِّم، ألول مرة يف تاريخ برنامج البيئة، لعكس خمرجات إقليمية واضحة. إن دعم برنامج البيئة 

تعميم االستدامة البيئية، واعتماد وتطبيع وحتوير  على املستويني اإلقليمي والوطين، يف جماالت من قبيل
السياسات والقوانني واألدوات البيئية الدولية، واجلهود الرامية لرفع مستوى هذه السياسات والقوانني 

  واألدوات، سيرتسخ ويُنفَّذ جنباً إىل جنب مع تلك املخرجات املستهدفة.
  التكنولوجياالتحديات في وجه بناء القدرات وتيسير نقل   - باء

يوجد عدد من التحديات اليت تعيق برنامج البيئة يف جهوده الرامية لدعم احلكومات على املستوى   -  ١٣
قد أصبحت املشاركة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية حمدودة إىل حد كبري بسبب فالقطري. 

ية وتنشيط التفاعل بني العلوم والسياسات على حمدودية املوارد. وهناك أيضًا حاجة إىل إجراء تقييمات علم
املستويني الوطين واإلقليمي، من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، ولربط االستدامة 

  البيئية مع االسرتاتيجيات واخلطط اإلمنائية.
  الفرص والنـُُّهج المستقبلية  - جيم

ملزمع القيام بعدة أنشطة إلعادة توجيه النـُُّهج االسرتاتيجية والرباجمية ورهنًا بتوفر املوارد فإن من ا  -  ١٤
  القائمة للتصدي للتحديات املذكورة أعاله:

ضمان املواءمة األكثر فعاليًة بني خدمات برنامج البيئة واالحتياجات واألولويات   (أ)  
نامج اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة القطرية، وأوجه التآزر والكفاءة املثلى: يُقرتح إدخال أُُطر عمل الرب 

، وإدماج مجيع املكونات اإلقليمية والقطرية للربامج الفرعية. وستيسر ُأطُر عمل ٢٠١٥و ٢٠١٤من عام 
توحيد أداء األمم ’’الربنامج اإلقليمي أيضًا املشاركة األعمق لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف عمليات 

ني اإلقليمي والقطري، نظرًا ألن معظم الوكاالت األخرى لديها اسرتاتيجيات وبرامج على املستوي ‘‘املتحدة
إقليمية أو قطرية. وستوفر أُطر عمل الربنامج اإلقليمي املزيد من االتساق واملالءمة وفعالية الكلفة واملرونة يف 

  أمناط أداء برنامج البيئة؛
: مم املتحدة للبيئة على املستوى القطريزيادة اتساق ومالءمة وفعالية عمل برنامج األ  (ب)  

وسيتحقق ذلك عن طريق تعزيز احلوار بني مقار برنامج البيئة واملكاتب اإلقليمية أثناء عملية الربجمة، لضمان 
حتقيق توازن أفضل بني األولويات املعيارية املشرتكة من جانب، واالحتياجات على املستوى اإلقليمي 

  والقطري من جانب آخر؛
  : ميكن إجناز ذلك من خالل:تسريع تكوين الشراكات االسرتاتيجية  ج)(  

التعزيز اإلضايف ملشاركة برنامج البيئة يف هياكل وعمليات األفرقة اإلقليمية التابعة   ‘١’
  جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛
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يت تعزيز قدرات برنامج البيئة على االخنراط مع اآلليات اإلقليمية ذات الصلة ال  ‘٢’
  تدعم وتؤثر على العمليات الوطنية، ومن ذلك آليات التنسيق اإلقليمية؛

العمل بشكل أوثق مع أمانات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف لتيسري   ‘٣’
  وتعزيز مشاركتها وإدماج أنشطتها يف العمليات اإلمنائية الوطنية؛

 تأكد وجود مزايا وقدراتحشد املوارد التكميلية على املستوى القطري عندما ي  ‘٤’
  تنفيذ نسبية لدى برنامج البيئة؛

توسيع نطاق أنشطة رفع الوعي واإلرشاد لتعزيز مكانة برنامج البيئة من خالل   ‘٥’
إبراز التزاماته وإجنازاته والقيمة اإلضافية الستجابته لالحتياجات واألولويات 

  الوطنية.
البلدان الذي أجري إما بشكل مستقل أو كجزء من إطار  واستنادًا إىل التقييم األويل الحتياجات  -  ١٥

  عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية فإن عمل برنامج البيئة سيرتكز يف ثالث أولويات اسرتاتيجية:
  تنفيذ االلتزامات واألهداف البيئية املتفق عليها؛  (أ)

السياسات االقتصادية تقدمي الدعم على صعيد إدماج أولويات االستدامة البيئية يف   (ب)
  والتنمية واسرتاتيجيات احلد من الفقر؛

  التخطيط وبناء القدرات على نطاق أوسع.  (ج)

  تيسير الحصول على التكنولوجيا  - دال
اكتسب برنامج البيئة عند تنفيذه خلطة بايل االسرتاتيجية جتربًة وطور خربات مشلت جمموعة كاملة   -  ١٦

من املسائل يف جمال تطوير ونقل تكنولوجيات نظيفة وسليمة بيئياً. ويشمل ذلك مساعدة البلدان يف إجراء 
ا  ت، وتوفري بناء القدرات والدعم ، وإدارة االستجابات هلذه االحتياجامن التكنولوجياتقييمات الحتياجا

شبكات إبرام اتفاقات لنشر التكنولوجيات، وحتفيز املشاريع التعاونية لتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتيسري 
التعاون والشراكات وترتيبات التدريب والتوأمة، وإجياد أدوات ووضع سياسات، وتصنيف وتقاسم أفضل 

خرى. وتطال خربات برنامج البيئة أيضاً جماالت تيسري احلصول على املمارسات، وإدارة األنشطة الداعمة األ
  التمويل وتطوير تنظيم املشاريع، والرتاخيص يف جمال التكنولوجيا وإدارة امللكية الفكرية، والرصد والتقييم.

ة ملؤمتر من الوثيقة اخلتامي ٢٧٣واستنادًا إىل خربة برنامج البيئة يف هذا اجملال فإنه ووفقًا للفقرة   -  ١٧
  تكون هلا األهداف التالية:لتيسري التكنولوجيا بني الوكاالت مشرتكة كن إنشاء آلية مي ٢٠ + ريو

ا   (أ)   ا ذات الصلة وظروفها وأولويا مساعدة البلدان النامية عند الطلب، مبا يتسق مع قدرا
ا على حتديد االحتياجات التكنولوجية، وتي سري إعداد وتنفيذ املشاريع الوطنية، لبناء أو تعزيز قدرا

  التكنولوجية واالسرتاتيجيات اليت تعزز التنمية املستدامة؛
  حتفيز التعاون التكنولوجي؛  (ب)  
  ونقلها. تتعزيز تطوير التكنولوجيا  (ج)  
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  المواءمة بين عمليات اتخاذ القرار المهمة واحتياجات الدول األعضاء  - هاء
من خالل إصالح اهلياكل فقط ولكن أيضًا من خالل نوعية  ال ميكن تعزيز مستوى االستجابة  -  ١٨

بد أن تكون هناك رابطة أقوى بني جوهر القرارات واحتياجات الدول  القرارات اليت تُتخذ. هذا يعين أنه ال
(و) من الوثيقة  ٨٨يف القرارات املتخذة. وعلى سبيل املثال، فإن التأكيد على بناء القدرات يف الفقرة 

ميكن بيانه يف نوعية القرارات اليت تُتخذ. وميكن لربنامج البيئة يف هذا الصدد أن  ٢٠ + ؤمتر ريواخلتامية مل
يتخذ توصيات واضحة وحمددة بشأن كيفية التصدي بصورة أفضل لعملية التنفيذ من خالل حتديد الثغرات، 

عند التصدي للتحديات، وذلك من واقع نتائج التقييمات العلمية أو استنادًا إليها، ووضع األولويات 
وحتديد النـُُّهج السياساتية الفعالة واملمارسات اجليدة حلل املشاكل البيئية على املستويني اإلقليمي والوطين، مبا 

  يف ذلك كيفية إدماج القضايا البيئية بصورة أفضل يف السياسات العامة والتشريعات يف اجملاالت األخرى.
  ستقرة وكافية وزائدة من أجل قيام برنامج األمم المتحدة للبيئة بأعباء واليتهوم مضمونةموارد مالية   - اً رابع

على تعزيز برنامج  ٢٠ + (ب) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو ٨٨وافقت احلكومات يف الفقرة   -  ١٩
ية والتربعات دة من امليزانية العاديزامتاألمم املتحدة للبيئة من خالل توفري موارد مالية آمنة ومستقرة وكافية و 

 فإن اجلمعية العامة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١بتاريخ  ٦٧/٢١٣من القرار  ٥معاً. ومبوجب الفقرة 
بتوفري موارد مالية مضمونة ومستقرة وكافية ومتزايدة من امليزانية العادية القاضي القرار  إىلأشارت 
إىل األمني العام، متشياً  تطلب (أ)تحدة للبيئة، واملتحدة والتربعات لالضطالع بوالية برنامج األمم امل لألمم

(ب) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، أن يرصد يف امليزانية الربناجمية  ٨٨مع الفقرة 
 موارد تأخذ يف االعتبار برنامج العمل املنقح املقرتح لربنامج األمم ٢٠١٥ - ٢٠١٤املقرتحة لفرتة السنتني 

والفرص املتاحة لزيادة  من الوثيقة اخلتامية  ٨٨املتحدة للبيئة، وتنفيذ الفقرات الفرعية (أ) إىل (ح) من الفقرة 
ا لصاحل برنامج األمم املتحدة للبيئة،  تحث (ب)، وكفاءة استخدام املوارد اجلهات املاحنة على زيادة تربعا

إىل األمني العام أن يُبقي قيد االستعراض االحتياجات من املوارد  تطلب (ج)و، صندوق البيئة مبا يشمل
من الوثيقة اخلتامية  ٨٨املتحدة، يف ضوء تنفيذ الفقرة  لربنامج األمم املتحدة للبيئة من امليزانية العادية لألمم

  .مم املتحدة املتبعة يف امليزانيةوفقاً ملمارسات األ
. اللجنة اخلامسة للجمعية العامة يفاقش مسألة زيادة املوارد من امليزانية العادية بالتفصيل وسُتن  -  ٢٠

املنظمة من حتويل تكاليفها  ،وستمكن زيادة املسامهات لربنامج البيئة من امليزانية العادية لألمم املتحدة
األنشطة البيئية، إىل امليزانية العادية، وبالتايل  لتغطية ١٩٧٢اإلدارية من صندوق البيئة، الذي أنشئ يف عام 

  توفري موارد كبرية للمزيد من األنشطة.
(ب) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  ٨٨هناك مسألتان إضافيتان تتعلقان بالتربعات نشأتا من الفقرة و   -  ٢١
 مناقشة كيفية توسيع قاعدة املاحنني قد يرغب الوزراء يف النظر فيهما. األوىل، قد يرغبون يف ٢٠ + ريو

للتربعات. وحاليًا ال يقدم ما يقرب من نصف الدول األعضاء يف األمم املتحدة تربعات لصندوق البيئة 
يف املائة من متويله يأيت من منطقة واحدة فقط،  ٦٠كان زهاء   ٢٠٠٩)، ومنذ عام نظر الشكل الثاينأ(

  م بشكل مطرد.بينما خفض املاحنون اآلخرون مسامها
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  الشكل الثاين
  كنسبة مئوية من مجموع عدد البلدان في األمم المتحدةالبلدان المساهمة في صندوق البيئة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٩٧٨واملسألة الثانية تتعلق باالرتباط بني املسامهات املخصصة وغري املخصصة. فمنذ عام   -  ٢٢
التمويل املخصص ألول مرة، كانت هناك زيادة مطردة يف ممارسة املسامهات مكانية تقدمي إعندما طُبقت 

، ُقدم أكثر من نصف إمجايل املسامهات لصناديق استئمانية خمصصة (أنظر ٢٠٠٩املخصصة. ومنذ عام 
  ).الثالث الشكل
ن املسامهات ولتأمني واستقرار املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج عمل برنامج البيئة سيكون االنتقال م  -  ٢٣

املخصصة إىل غري املخصصة أكثر فعاليًة. وقد لوحظ هذا التحول بالفعل عند بعض احلكومات املاحنة. 
ويأيت هذا أيضًا متشياً مع املوقف الذي اختذه مؤخراً جمتمع التعاون اإلمنائي الدويل، الذي أشار باستمرار إىل 

شروع بعينه، ميثل النهج األكثر فعاليًة، إضافًة إىل أن املسامهات غري املخصصة، وليس التمويل املخصص مل
ون اإلدارة وامليزانية رحبت ؤ خفض التكاليف العامة واإلدارية. عالوًة على ذلك فإن اللجنة االستشارية لش

ذا املنحى. وإذا استمر هذا األمر فإن من شأنه املساعدة بشكل كبري يف االستجابة للنداء الذي وجهته 
ة العامة لتوفري موارد إضافية أكثر استقراراً من التربعات. وقد يرغب املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف اجلمعي

النظر يف السبل اليت ميكنه من خالهلا تشجيع هذا االجتاه ودعم زيادة املسامهات املقدمة لصندوق البيئة 
صندوق البيئة أداًة أكثر جذبًا ملسامهات بشكل أكثر إجيابيًة وثباتاً، وهذا قد يشمل استعراض كيفية جعل 

 املاحنني.
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  الشكل الثالث

االتجاهات في نسبة المساهمات في صندوق البيئة للمساهمات في الصناديق المخصصة، 
٢٠٠٩  – ١٩٧٣  

  

  

  

  مشاركة أصحاب المصلحة  -  اً خامس
كفالة مشاركة ’’إىل  ٢٠ + يو(ح) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ر  ٨٨ُدِعي برنامج البيئة يف الفقرة   -  ٢٤

مجيع اجلهات املعنية على حنو فعال، باالعتماد على أفضل املمارسات والنماذج املتوافرة لدى املؤسسات 
املعنية املتعددة األطراف، وحبث إمكانية إنشاء آليات جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك اجملتمع املدين بصورة 

  .‘‘فعالة
م أن إشراك أصحاب املصلحة يف عمليات اختاذ القرار على كافة املستويات ىل مفهو إوهذا يستند   -  ٢٥

بل سيعزز أيضًا الشعور بامللكية يف اجملتمع بنتائج  ،وحسب ومصداقيتهاىل تعزيز شرعية املنظمة إلن يؤدي 
لى أن اختاذ القرار على املستوى احلكومي الدويل. وبالتايل فإن هذا سيشجع املواطنني واجملتمع املدين ع

تطبيق السياسات على أرض الواقع، باالشرتاك مع احلكومات وأصحاب املصلحة  يفيكونوا أكثر نشاطًا 
اآلخرين. عالوًة على ذلك فإن هذا األمر سيوفر فرصة إلجياد منظمة يف القرن احلادي والعشرين تستجيب 

للمشاركة العامة واحلصول بشكل كاف لتنوع أصحاب املصلحة، بالبناء على أفضل املمارسات والنماذج 
  على املعلومات اليت ُتطبق يف املؤسسات الدولية.

األفرقة الرئيسية وأصحاب املصلحة به ورمبا يرغب الوزراء يف مناقشة الدور احلايل الذي تقوم   -  ٢٦
 للمشاركة الفعالة واحلصول على املعلومات يف برنامج البيئة، وإعادة تشكيلخبصوص واآلليات ذات الصلة 

النموذج القائم بالتشاور مع تلك األفرقة وأصحاب املصلحة. وقد ُشرع يف عملية تشاورية، حيث سيناقش 
منتدى األفرقة الرئيسية وأصحاب املصلحة الذي سيعقد قبيل الدورة احلالية جمللس اإلدارة يف شباط/فرباير 

ن يتمثل يف إنشاء هيئة استشارية رمسية املسائل املعنية. وأحد اخليارات إلصالح اآللية احلالية ميكن أ ٢٠١٣
 منمن أصحاب املصلحة املتعددين ميكنها أن تعمل على ضمان تعميم وإدماج صوت ومدخالت اخلرباء 

  اجملتمع املدين يف صلب عملية اختاذ القرار بصورة مباشرة أكثر.

  ■صندوق البيئة    ■ الصندوق املخصص  
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  المشاركات الوزارية القادمة  - اً ادسس
عملية  أن تتملطة برنامج األمم املتحدة للبيئة هو ضمان هناك عامل آخر على صعيد تعزيز س  -  ٢٧

(ب)  ٤اختاذ القرار على أعلى مستوى ممكن، مع دعمها بأعلى مستوى ممكن من السلطة. ومبوجب الفقرة 
ة له، يملفوضت اجلمعية العامة جملس اإلدارة على حنو خاص، بدايًة من أول دورة عا ،٦٧/٢١٣من القرار 

وقد يرغب الوزراء يف دراسة ما إذا كان من  .املستقبلية للمنتدى البيئي الوزاري العامليللبت يف الرتتيبات 
ة، أن ُيستبدل اجتماع الوزراء الرفيع املستوى، الذي ظل يملاألفضل لسلطة جملس اإلدارة املعززة، بصفتها العا

يع املستوى مرتبط بشكل أوثق تشكيل املنتدى البيئي الوزاري العاملي، جبزء رفضمن عقد حىت هذا التاريخ يُ 
  ة.يملبعملية اختاذ القرار يف اهليئة اليت تضم عضوية عا

ا يف عملية اختاذ   -  ٢٨ ويعقد عدد من املنظمات واملؤسسات الدولية أجزاًء رفيعة املستوى تضخ مناقشا
ذ القرارات. وميكن أن تتمتع بصالحية اختا  القرار يف اهليئة العامة املعنية بدًال من عقد مناقشات موازية ال

يتناول اجلزء الرفيع املستوى للهيئة العامة مسائل ذات أمهية سياساتية كبرية وأن يقدم مدخالته اىل املقررات 
ذات األمهية أو احلساسية السياساتية البارزة، جنبًا اىل جنب مع املقررات املتعلقة بالسياسات البعيدة املدى 

  لربنامج البيئة.
  ألجزاء الوزارية في المؤسسات األخرىوظائف ا  - ألف

يُظهر استعراض القوانني واملمارسات يف املؤسسات الدولية أن أجزاءها الوزارية تساهم يف   -  ٢٩
  املفاوضات احلكومية الدولية بعدة أوجه، من بينها:

لس تقدمي احلكومات لبيانات سياسية يف املؤمتر الوزاري العام ملنظمة التجارة العاملية، جم  (أ)
  حقوق اإلنسان؛
منظمة التعاون  - تشتمل على أولويات وسياسات بعيدة املدى اتيةاعتماد وثيقة سياس  (ب)

  والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
، اإلعالن العامليةملنظمة التجارة  الوزارياملؤمتر  -  توجيه االهتمام اىل مسائل حمددة  (ج)

  ن االقتصادي؛ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدا الوزاري
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  - كبرية  اتيةقشة قضايا راهنة ذات أمهية سياسمنا  (د)
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)؛و مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، و االقتصادي، 
 األمم املتحدة اتفاقية -  العالقة اعتماد مجيع املقررات، واملناقشات احملتملة بشأن النقاط  (ه)

  اإلطارية بشأن تغري املناخ.
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل الهيئة اإلدارية: الجزء الرفيع المستوى في ١الخيار 

يشارك عن كثب يف  للهيئة اإلداريةاستبدال املنتدى البيئي الوزاري العاملي جبزء رفيع املستوى  ميكن  -  ٣٠
إصدار بيانات رفيعة املستوى يف اجللسة العامة. وستناقش األفرقة العاملة  عملية صنع القرارات، إضافًة اىل

واللجان مشاريع املقررات وحتدد املسائل السياساتية والنقاط العالقة. وسيتناول اجلزء الرفيع املستوى، الذي 
ل (رمبا يف يُعقد بنهاية الدورة، مسائل سياساتية ويعقد مشاورات ومفاوضات غري رمسية بشأن تلك املسائ

التنفيذي). بعد ذلك تتناول األفرقة العاملة واللجان نتائج اجلزء  املديرشكل موائد مستديرة أو مشاورات مع 
  الرفيع املستوى وتستكمل مشاريع املقررات وفقاً لذلك.
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  الرابعالشكل 
  ىة والجزء الرفيع المستو يهيئة اإلدار لالتفاعل بين األفرقة العاملة واللجان التابعة ل

  حالة البيئةب المعني: المؤتمر العالمي ٢الخيار 
معين حبالة البيئة. وجيمع  يملوبدًال من ذلك، ميكن استبدال املنتدى البيئي الوزاري العاملي مبؤمتر عا  -  ٣١

هذا املؤمتر كافة أصحاب املصلحة (الوزراء واجملتمع العلمي واجلامعات والقطاع اخلاص وغري ذلك) وجيتمع  
سنوات. وسيعقد املؤمتر مناقشات ويتخذ قرارات على مستوى رفيع بشأن حالة البيئة. ولن كل بضعة 

الة حليشارك املؤمتر نفسه يف عملية اختاذ القرارات بشكل مباشر لكنه سيدرس االجتاه االسرتاتيجي العام 
 يسية اىل املؤمتر من جانبالبيئة، والقضايا الناشئة واملسائل السياساتية الرفيعة املستوى. وسُتقدم مدخالت رئ

توقعات البيئة العاملية، وهي مدخالت ستشكل األساس ملناقشات املؤمتر. وميكن للمؤمتر أن يضع  مبادرة
  أولويات لتنفيذ والية برنامج األمم املتحدة للبيئة وأن ينظر يف عمليات التخطيط الطويلة األجل.

  األفرقة العاملة واللجان
 النظر يف مشاريع املقررات 
 حتديد النقاط العالقة 

  الجلسة العامة االفتتاحية

  الجلسة العامة الختامية
 اعتماد املقررات 
 البيانات (الوزارية) النهائية 

 الرفيع المستوى ري)الجزء (الوزا
 ينظر يف املسائل ذات األمهية السياساتية الكبرية والنقاط العالقة يف مشاريع املقررات 
 النسق: املوائد املستديرة أو املشاورات مع املدير التنفيذي 

  اللجانو  األفرقة العاملة
 إدراج املدخالت الوزارية يف القرارات 
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  الشكل اخلامس

 يئةبحالة البالمعني المؤتمر العالمي 
 

 

 

 

 

  

 

  
  
  
  
  

  للبيئة اسم الهيئة اإلدارية لبرنامج األمم المتحدة  - باء  
يُدَعى الوزراء كذلك إىل النظر يف اسم اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة الذي سيعكس   -  ٣٢

ة مينح هذه اهليئة مكانًة ة يف اهليئة اإلدارية لربنامج البيئيمليته ودوره. إن إنشاء عضوية عااملبشكل كامل ع
خمتلفًة وأكثر قوًة ضمن منظومة األمم املتحدة. وقد أدركت الدول األعضاء أن االسم احلايل للهيئة قد 

يعكس بشكل كاف دوره املعزز وال جيسد بدايته اجلديدة. ويف قانون املؤسسات الدويل يشري مصطلح   ال
يف  ذا اجلهازيئة اإلدارية األعلى مستوى، كما تكون هلبشكل عام إىل هيئة فرعية وليس إىل اهل ‘‘جملس’’

تفوض  ٦٧/٢١٣(ب) من القرار  ٤. وبناًء على ذلك فإنه مبوجب الفقرة فقط الغالب عضوية جزئية
بأن يقدم اقرتاحًا بشأن اختيار اسم ’’اجلمعية العامة لألمم املتحدة جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  .‘‘ةيملله يعكس طبيعته العا
، ‘‘ةيمجعية إدار ’’، ‘‘ةيهيئة إدار ’’وميكن تصور الكثري من االحتماالت لالسم اجلديد من بينها:   -  ٣٣
، وغري ذلك. وكمبدأ توجيهي، ‘‘اجلمعية البيئية لألمم املتحدة’’، ‘‘مؤمتر بيئي’’، ‘‘مجعية’’، ‘‘جملس عام’’

ة اجلديدة ومكانتها يمللهيئة العايتعني على الدول األعضاء أن تتفق على اسم يعكس الطبيعة الشاملة ل
السامية ضمن اهليكل املؤسسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومقامها بوصفها هيئة رائدة فيما يتعلق باملسائل 
البيئية يف منظومة األمم املتحدة. ونظرًا لدور هذه اهليئة الرفيع ضمن منظومة األمم املتحدة فإن االمسني 

ما يعكسان العضوية  ‘‘ةيهيئة إدار ’’قد يكونان أنسب من  ‘‘املؤمتر البيئي’’ أو ‘‘اجلمعية البيئية’’ نظراً لكو
ولية امللقاة على عاتق هذه اهليئة احلكومية الدولية. وسُيقدم مقرر بشأن االسم إىل ؤ العامة ونطاق املس

  اجلمعية العامة لكي تنظر فيه.

 بيئةبرنامج األمم المتحدة لللهيئة إدارية 
 وفقاً جلدوهلا الزمين وجدول أعماهلا جتتمع 
  تتخذ القرارات وفقاً لواليتها 

  الجزء (الوزاري) الرفيع المستوى

  بشأن املسائل ذات األمهية للمقررات يقدم املدخالت
 السياساتية الكبرية والنقاط العالقة يف مشاريع املقررات

  النسق: املوائد املستديرة أو املشاورات مع املدير
 ذي، سنوياً التنفي

 المؤتمر العالمي المعني بحالة البيئة

 جيتمع كل بضع سنوات  
  يعطي االجتاه االسرتاتيجي العام بشأن حالة

البيئة، واملسائل الناشئة واملسائل السياساتية 
  الرفيعة املستوى

  يضع أولويات تنفيذ الوالية ودراسة التخطيط
 على املدى البعيد
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  أسئلة إلثارة النقاش  -  اً بعسا
  ش بشأن املواضيع املشار إليها أعاله قد يرغب الوزراء يف النظر يف األسئلة التالية:إلثارة النقا  -  ٣٤

  ما هي الرتتيبات الضرورية لضمان عمل الواجهة املشرتكة للعلوم والسياسات؟  (أ)
ما هي القرارات اليت يتعني اختاذها لتعزيز قدرات برنامج األمم املتحدة للبيئة على   (ب)

  الوطنية؟ االستجابة لألولويات
  مشاركة اجملتمع املدين؟فعالية كيف ميكن تعزيز   (ج)
  ة اجلديدة لربنامج البيئة؟يملما هو الدور الذي جيب أن يُناط بالوزراء يف اهليئة اإلدارية العا  (د)
 ةاجلديدة لربنامج البيئة الذي يعكس بشكل كاف طبيعالعاملية ما هو اسم اهليئة اإلدارية   (ه)

  ودوره؟الربنامج 

___________________ 


