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 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

وبرنامج العمل  2220-2202االستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة  -2/22
 2201-2202والميزانية المقترحان للفترة 
 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،

وبرنامج العمل  (1)3231-3212يف االسًتاتيجية املتوسطة األجل املقًتحة للفًتة  نظرتوقد 
(3)،3212-3212وامليزانية املقًتحني لفًتة السنتني 

 

وعلى برنامج العمل وامليزانية  3231-3212على االسًتاتيجية املتوسطة األجل للفًتة  توافق -1
 ؛3212-3212لفًتة السنتني 

مليون دوالر من دوالرات  321على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدراىا  توافق أيضا   -3
رغرا  مليون دوالر لتغطية تكاليف الوظائف لفًتة السنتني لأل 133الواليات املتحدة، خيصص منها مبلغ أقصاه 

 املبينة يف اجلدول التايل:
 2201-2202برنامج عمل صندوق البيئة وميزانيته لفترة السنتين 

 دوالرات الواليات املتحدة( )بآالف
 0 022 أجهزة تقرير السياسات -ألف
 0 222 التوجيو التنفيذي واإلدارة -باء

  برنامج العمل -جيم

 23 222 تغري املناخ - 1

 31 022 املرونة للكوارث والنزاعات - 3

                                                      
(1)  UNEP/EA.2/15. 
(3)  UNEP/EA.2/16. 
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 41 222 النظم اإليكولوجية الصحية واملنتجة - 2

 26 222 احلوكمة البيئية -4

 23 222 املواد الكيميائية والنفايات ونوعية اهلواء -0

 22 622 كفاءة استخدام املوارد  -6

 32 222 البيئة قيد االستعرا  -2

 01 222 صندوق احتياطي الربنامج -دال 

 01 022 دعم الربنامج -ىاء 

 200 222 المجموع

على أمهية إجراء مشاورات مبكرة ومكثفة وشفافة بني املدير التنفيذي والدول تشدد  -2
األعضاء وجلنة املمثلني الدائمني بشأن إعداد مشاريع االسًتاتيجيات املتوسطة األجل وأطر العمل االسًتاتيجية 

املناسبة إلتاحة  وبرامج العمل وامليزانيات وعلى احلاجة جلدولة االجتماعات وتوفري املعلومات يف األوقات
املشاركة الكاملة من جانب مجيع الدول األعضاء طوال ىذه العملية، وترحب يف ىذا الصدد بالتقدم احملرز حىت 

 اآلن؛ 
، وتشيد جبهود املدير التنفيذي الرامية 12/23من مقرر جملس اإلدارة  12إىل الفقرة  تشري -4

ات الصلة باالسًتاتيجية املتوسطة األجل وبربنامج العمل وامليزانية لكفالة أن تُقدِّم األمانة الوثائق واملعلومات ذ
إىل الدول األعضاء وإىل جلنة املمثلني الدائمني قبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع الذي سيتم فيو 

 النظر فيهما؛ 
ات املقًتحة على احلاجة إىل معلومات شاملة، وتربير كامل، بشأن النفقات واملسامهتشدد  -0

من مجيع مصادر التمويل، مبا يف ذلك معلومات عن مالك املوظفني، لتقدديها إىل جلنة املمثلني الدائمني يف وقت 
إىل املدير التنفيذي أن يواصل عقد مشاورات يف التوقيت  مبكر قبل النظر يف برنامج العمل وامليزانية، وتطلب

 رخر؛؛يزانيات يف املستقبل قبل إحالتها إىل اهليئات املختصة األاملناسب بشأن إعداد مجيع برامج العمل وامل
على ضرورة أن يستند برنامج العمل وامليزانية إىل اإلدارة القائمة على النتائج، وترحب  تشدد -6

، على النحو الوارد يف تقرير أداء 3212-3214بالتقدم الـُمحرز يف تنفيذ االسًتاتيجية املتوسطة األجل للفًتة 
 ؛ 3210-3214سنوي للفًتة  والتقرير التجميعي للتقييم االثين، 3210-3214نامج لفًتة السنتني الرب 

التقدم الـُمحرز يف زيادة املخصصات من صندوق البيئة لألنشطة والعمليات يف  تالحظ -2
 ؛3212-3212 برنامج العمل لفًتة السنتني

للمدير التنفيذي بأن يعيد توزيع املوارد بني أبواب امليزانية للربامج الفرعية حبد أقصى تأذن  -2
يف املائة من خمصصات الربامج الفرعية وأن يبلغ جلنة املمثلني الدائمني بذلك، ويف الظروف االستثنائية  12قدره 

يف املائة من املخصصات  32تتجاوز  يف املائة وال 12اليت تقتضيها الضرورة، أن يعيد ختصيص مبالغ تزيد على 
 سبق مع جلنة املمثلني الدائمني؛اليت يعاد ختصيص املوارد منها، بعد التشاور امل

للمدير التنفيذي بأن يعّدل، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، مستو؛ تأذن أيضا   -2
عتمادات ة يف الدرخل مقارنة مبستو؛ االخمصصات صندوق البيئة للربامج الفرعية، لتتماشى مع التغريات احملتمل

 الذي دتت املوافقة عليو؛
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مليون  32للمدير التنفيذي بالدرخول يف التزامات آجلة ال تزيد قيمتها على  كذلك تأذن -12
 ؛3231-3232البيئة لفًتة السنتني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة صندوق 

يواصل اتباع هنج حصيف يف إدارة املوارد املتأتية من مجيع إىل املدير التنفيذي أن تطلب  -11
 رة احلريصة للًتتيبات التعاقدية؛املصادر، مبا فيها صندوق البيئة، مبا يف ذلك من رخالل اإلدا

إىل املدير التنفيذي أن يواصل الًتكيز احلايل لربنامج األمم املتحدة للبيئة على تطلب أيضا   -13
جناز أىداف الربنامج، واستخدام املوارد بكفاءة وشفافية لتحقيق ىذه الغاية، رىنا  حتقيق النتائج، هبدف إ

 ل اليت تضطلع هبا األمم املتحدة؛بعمليات اإلشراف واالستعرا  والتقييم املستق
إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل الدول األعضاء، من تطلب كذلك  -12

لدائمني، وإىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف دوراهتا اليت رخالل جلنة املمثلني ا
تعقد كل سنتني، عن نتائج التقييم والتقدم الـُمحرز فيما يتعلق بأداء كل من الربامج الفرعية وإجنازاهتا املتوقعة، 

ص االعتمادات أو تعديل النفقات وإعادة ختصيوعن تنفيذ ميزانية صندوق البيئة، مبا يف ذلك التربعات و 
 املخصصات؛

إىل املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي التقارير إىل الدول األعضاء، من رخالل  كذلك  تطلب -14
مع تقريره عن جلنة املمثلني الدائمني، بطريقة مبسطة، وذلك بإدماج التقارير املرحلية عن شؤون اإلدارة وامليزانية 

 ج؛أداء الربنام
إىل املدير التنفيذي أن يواظب على تقدمي إحاطات منتظمة للجنة املمثلني تطلب أيضا   -10

الئم مبهمة الرصد الدائمني بشأن أداء الربنامج وامليزانية لكل برنامج فرعي، لتمكني اللجنة من االضطالع امل
 املوكلة إليها؛

نامج العمل يدعم وجيمع الربامج إىل املدير التنفيذي أن يكفل أن تنفيذ بر  تطلب كذلك -16
واألنشطة اإلقليمية والوطنية يف االسًتاتيجية املتوسطة األجل وبرنامج العمل لفًتة السنتني، وأنو يأرخذ يف االعتبار 
األولويات اإلقليمية واألطر اإلقليمية، حيثما وجدت، ويطلب إىل املدير التنفيذي أن يُدرج معلومات عن الربامج 

 قليمية يف التقرير املرحلي عن تنفيذ برنامج العمل؛واألنشطة اإل
إىل املدير التنفيذي أن يكفل استخدام الصناديق االستئمانية واملسامهات  كذلك  تطلب -12

املخصصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتمويل األنشطة اليت تتوافق مع برنامج العمل، فيما عدا الصناديق اليت 
 ابة عن ىيئات حكومية دولية أرخر؛؛ملتحدة للبيئة نييديرىا برنامج األمم ا

الدول األعضاء ورغريىا من اجلهات القادرة على زيادة  حتثمدعومة  بعضويتها الشاملة،  -12
صندوق البيئة، وتطلب كذلك إىل املدير التنفيذي أن حيشد، وال سيما التربعات لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 

القواعد املالية لألمم املتحدة، املزيد من التربعات للربنامج من النظام املايل و الشراكات و وفقا  لقواعد سياسات 
 مجيع الدول األعضاء ورغريىا من اجلهات القادرة وأن يواصل توسيع نطاق قاعدة املسامهني؛

األثر اإلجيايب جلدول التربعات اإلرشادي يف توسيع قاعدة املسامهات يف التمويل  تالحظ -12
طوعي لصندوق البيئة وتعزيز القدرة على التنبؤ هبا، وتطلب إىل املدير التنفيذي أن يواصل تطويع جدول ال

 ؛وأي مقررات الحقة 2/1-ا.د اجمللس التنفيذي التربعات اإلرشادي وذلك، يف مجلة أمور، وفقا  ملقرر
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وضع وتنفيذ على  ، بالتعاون الوثيق مع جلنة املمثلني الدائمني،املدير التنفيذي شجعت  -32
الشركاء اآلرخرين، الدول األعضاء و  تنصب األولوية فيها على توسيع قاعدة املسامهني منتعبئة املوارد اسًتاتيجية ل

 مبا يتيح موارد كافية ديكن التنبؤ هبا بصورة أفضل؛
 ،الرابعةيف دورهتا إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  تطلب -31

حمدد األولويات وموجو صوب النتائج  3231-3232وبالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، برنامج عمل للفًتة 
 ومبسط، للنظر فيو واعتماده؛

إىل املدير التنفيذي أن يواصل رصد وإدارة حصة صندوق البيئة املخصصة  كذلك تطلب -33
صندوق البيئة أولويات واضحة الستخدام موارد لكل من تكاليف الوظائف وتكاليف رغري الوظائف، مع وضع 

 يف أنشطة الربنامج.
 اجللسة العامة السادسة

 3216أيار/مايو  32
_________ 


