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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢ - ١٨نريويب، 

  دارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته العالمية األولىمحضر أعمال مجلس اإل
  مقدمة

ُعِقدت الدورة السابعة والعشرون والدورة العاملية األوىل جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة   -  ١
 ١٨الفرتة من  للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف املقر الرئيسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، يف

  .٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢إىل 
  افتتاح الدورة األولى  - أوالً 

افتتح الدورة السيد د. فيدريكو راموس دي أرماس، رئيس جملس إدارة برنامج األمم املتحدة   -  ٢
  .٢٠١٣شباط/فرباير  ١٨ثنني اليوم ا ٢٠/١٠للبيئة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف متام الساعة 

رئيس اجمللس املمثلني بأن جملس اإلدارة سوف يُطَبِّق يف دورته العاملية األوىل، عمًال بقرار  وأبلغ  -  ٣
، نظامه الداخلي الساري والقواعد ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٣اجلمعية العامة 

ا يتفق مع عضويته واملمارسات السارية للجمعية العامة وذلك ريثما يتم اعتماد النظام الداخلي اجلديد مب
  العاملية املنشأة حديثاً.

  ومتشياً مع ممارسات اجلمعية العامة، دعا اجمللس إىل التزام الصمت دقيقة واحدة للتأمل.  -  ٤
، عن تقديره جلميع أعضاء جملس املنتهية فرتة واليتهويف مالحظاته االفتتاحية، أعرب الرئيس،   -  ٥

أجنيال كروبر، النائبة الراحلة يئة ملا قدموه من دعم ألعماله. وأشاد بالسيدة اإلدارة وملوظفي األمانة وبرنامج الب
جون ميتشوكي، وزير البيئة السابق يف  الراحل السابقة للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وبالسيد 

ما يف أعمال الربنامج. وأكَّد على املسؤولية الكبرية اليت يتحمله ا اجليل احلايل من األعضاء كينيا، ملسامها
لتحقيق التغيري العاجل الالزم للحفاظ على املوارد الطبيعية ولوقف تدهور البيئة، وشّدد على ضرورة توحيد 

مل تكن َقّط  الصفوف للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وقال إن الظروف من الناحية التارخيية
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ائل وأن تعزيز برنامج البيئة سوف يعّزز احلوكمة البيئية العاملية الفعَّالة. أفضل مما هي عليه ملعاجلة تلك املس
وقال إن مسار التنمية، استنادًا إىل االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وختضري النماذج االقتصادية املبيَّنة يف 

ات اليت سيتوخاها برنامج )، بنيَّ الغاي٢٠ريو+بشأن التنمية املستدامة ( ٢٠١٢مؤمتر األمم املتحدة لعام 
ا التزامًا راسخاً. ويتعنيَّ  البيئة، وأضاف أن حكومات إسبانيا والدول األعضاء يف االحتاد األورويب ملتزمة 
البحث عن مؤشرات الثروة اليت تأخذ البيئة يف احلسبان، فلم يعد من األمور الواقعية اعتبار الناتج احمللي 

. ويف ختام كلمته، حّث املمثلني على عدم السماح لالعتبارات السياسية أو اإلمجايل وحده مقياسًا للرخاء
الثقافية أو اجلغرافية الضّيقة أو غريها من االعتبارات بأن تسود، وعلى أن يلتزم هؤالء بالتنمية املستدامة 

  لكوكب األرض من أجل أجيال املستقبل.
ورك زودي، وكيلة األمني العام لألمم  - هلي وأدىل ببيانات افتتاحية بعد ذلك كل من السيدة سا  -  ٦

مون، األمني العام لألمم -املتحدة واملديرة العامة ملكتب األمم املتحدة يف نريويب، بالنيابة عن السيد بان كي
املتحدة؛ والسيد آكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والسيد مواي كيباكي، رئيس 

  يا.مجهورية كين
وأشاد األمني العام يف بيانه باملناسبة التارخيية النعقاد أول دورة جمللس إدارة برنامج البيئة يشارك   -  ٧

فيها مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وقال إن العضوية العاملية يف جملس إدارة برنامج البيئة هي من 
ا اجلمعية العامة، و ٢٠نتائج مؤمتر ريو+ اليت تعكس الدور األساسي للمجلس كمنتدى لتقرير ، اليت أيّد

م يف صياغة  السياسات بشأن الُبعد البيئي للتنمية املستدامة. وحّث مجيع املمثلني على املشاركة مع حكوما
، وهو ما سوف يكفل االستثمار يف البيئة وحتقيق ٢٠١٥السياسات والربامج خلطة التنمية ملا بعد عام 

تأمني سليمة من أجل املستقبل. وقال إن برنامج البيئة يتمتع بالوالية والسجل املتني اقتصاد أخضر كوثيقة 
لإلجناز للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف. وأضاف أن املناقشات جتري يف اجلمعية العامة بشأن تقدمي موارد 

نمية املستدامة يف الشهور إضافية لربنامج البيئة لتعزيز قدرته على املضي ُقدمًا بالنتائج األساسية ملؤمتر الت
  القادمة. وميكن االطالع على النص الكامل لبيان األمني العام يف املرفق الثاين.

ويف البيان الذي أدىل به املدير التنفيذي، قال إن الدورة احلالية تشّكل فرصة استثنائية ألعضاء   -  ٨
 بشأن البيئة والتنمية املستدامة. وقد أناطت جملس اإلدارة ليكونوا العقل املدبِّر لتصميم خطة للتعاون الدويل

بعد شهور فحسب من تلك  ٢٠ريو+اجلمعية العامة مبجلس اإلدارة مهمة مباشرة تنفيذ نتائج مؤمتر 
املناسبة، مما جيعل املهمة اليت تواجه اجمللس يف الدورة احلالية مهمة جديرة باالنتباه. وقال إن وزراء البيئة 

واضحة لتعزيز ورفع مستوى برنامج البيئة لكي تكون البلدان قادرة بشكل أفضل على ُأسِنَدت إليهم مهمة 
مواجهة التحديات واغتنام ما يتاح من فرص يف قرن يتسم باالستدامة. ومن األمور األساسية، عند القيام 

من قطاعات ذا، تعزيز مشاركة اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة وتسخري االبتكار والرؤية لدى كثري 
  اجملتمع، مبا يف ذلك اجملتمع املدين واالختصاصيني العلميني وقطاعات األعمال.

ووّجه االهتمام إىل اجتماعات أخرى هامة ُعقدت فيما يتعلق بالدورة احلالية. فباإلضافة إىل   -  ٩
وزيرات املنتدى العاملي الرابع عشر للمجموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة، ُعقد اجتماع لشبكة ال

والقائدات املسؤوالت عن البيئة؛ واجتماع رفيع املستوى بشأن سيادة القانون والبيئة، التقى فيه رؤساء 
القضاة ومراجعو احلسابات العامون؛ واجتماع املؤمتر الدويل يف تونزا للشباب املعنيني بالبيئة. وقال إن الطاقة 

كأداة إهلام ألعمال جملس اإلدارة. كما عقدت والتصميم والوضوح يف اجتماع الشباب ال بد أن تعمل  
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السيدة أمينة حممد، املستشارة اخلاصة لألمني العام، جلسة إعالمية بشأن التخطيط اإلمنائي ملا بعد عام 
. ويف ختام كلمته، شكر رئيس مجهورية كينيا شخصيًا على دعمه الدؤوب لربنامج البيئة ولألمم ٢٠١٥

  التزامه الراسخ بقضية البيئة.املتحدة يف كينيا وكذلك على 
ا فرصة تارخيية عقب النتائج اهلامة اليت   -  ١٠ ووصف السيد كيباكي الدورة، وهو يعلن افتتاحها رمسياً، أ

وإقرارها من اجلمعية العامة. وقال إن الطابع العاملي اجلديد جمللس اإلدارة وتعزيز  ٢٠ريو+حتققت يف مؤمتر 
ى املنظمة الشرعية والسلطة اليت كانت ناقصة يف العضوية احملدودة من قبل يف برنامج البيئة سوف يضفيان عل

إجنازًا رئيسيًا يف معاجلة الفجوة املؤسسية اليت كانت قائمة يف التصّدي  ٢٠ريو+جملس اإلدارة. وتعترب نتائج 
الية لربنامج البيئة، للتحديات البيئية الناشئة وقال إنه يرّحب بشكل خاص باملقررات بشأن زيادة املوارد امل

وتوطيد املقر الرئيسي لربنامج البيئة وتعزيز املشاركة مع هيئات التنسيق الرئيسية التابعة لألمم املتحدة. 
وترحِّب كينيا، بصفتها البلد املضيف لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتطورات اليت سوف تسهم يف توسيع 

تزال التحديات البيئية العاملية  لوضع داخل منظومة األمم املتحدة. والنطاق الوالية التنسيقية للمنظمة ويف ا
مج البيئة لوضع جدول تتزايد وتعترب احلاجة إلجياد حلول ماسة بشكل متزايد، وتتطّلع احلكومات إىل برنا

ز ة العاملي املطلوب للتصّدي بشكل فعَّال للتحّديات. وحّث أعضاء جملس اإلدارة على انتهاأعمال البيئ
الفرصة لوضع حلول ابتكارية وعملية للتحديات البيئية وملواصلة اجلهود التعاونية اليت كانت عالمة فارقة 

  للمجلس على مر السنني.
  تنظيم العمل  -ثانياً 
  انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 

األعضاء  شباط/فرباير، انتَخب جملس اإلدارة ١٨أثناء اجللسة العامة األوىل للدورة، املعقودة يف   -  ١١
  التالية أمساؤهم بالتزكية:

  السيد حسن عبدالقادر هالل (السودان)  الرئيس:
  (اليابان) السيد ريوتارو ياتسو  نّواب الرئيس:

  السيد أنطونيو أوتافيو ريكاريت (الربازيل)    
  السيدة إيدون أيدهامي (النرويج)    

  السيدة بيتا ياكزفسكا (بولندا)    املقررة:
، بناًء على ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢املعقودة يف  األخريةري اقرتاع يف اجللسة العامة ويف هذا الصدد، ُأج

فيدال  - طلب من دول جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، النتخاب السيد مانويل بولغار 
ئب (بريو) وبذلك خيُلف السيد ريكاريت يف منصب نائب الرئيس، وسوف يشغل السيد بولغار منصب نا

  .الرئيس حلني إجراء انتخاب الحق
وصرَّح الرئيس يف خطاب قبوله، بأنه يتشّرف بأن تُعَهد إليه مسؤولية رئاسة اجتماع تارخيي جمللس   -  ١٢

اإلدارة، وهو األول منذ مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي جدد فيه اجملتمع العاملي بالتنمية 
األمم املتحدة للبيئة بوصفه املنتدى البيئي العاملي الرئيسي. فقد مهَّد لذلك املستدامة، وبوضعية برنامج 

املؤمتر مث اجلمعية العامة بعد ذلك الطريق، خللق هيكل حوكمة أكثر فعالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 
الية عن أي الذي سوف يكون من خالل عضويته العاملية يف وضع ميّكنه من مناصرة البيئة بصورة أكثر فع
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وقت مضى، ومن تعزيز دور وزراء البيئة. قال إن هذه الدورة سوف تكون على جانب عظيم من األمهية، 
حيث سيكون على اجمللس أن يوافق على ترتيبات مؤسسية تتفق مع العضوية العاملية، وأن يتناول خطة 

مل  ٢٠على الرغم من أن ريو+ ، كذلك برنامج عمل السنتني القادمتني. وإنه٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
يرتفع إىل مستوى مجيع التوقُّعات، فإنه أعطى األمل يف إمكانية حتقيق االستدامة البيئية وأشار إىل طرق 
واعدة للقيام بذلك مثل اإلطار العشري للربامج بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة واالقتصاد 

الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق. وأن مثل هذه الطرق حتتاج مع ذلك  األخضر واإلدارة السليمة بيئيًا للمواد
إىل موارد كافية، وخباصة بالنسبة للبلدان النامية، وأن املساعدات املالية والتقنية تتمتع بأمهية حامسة. وبصدد 

ضحية والتكاتف إشارته إىل أن اجمللس يواجه جدول أعمال ُمثَقل باملهام أثناء هذه الدورة، فإنه دعا إىل الت
  يف السعي إىل حتقيق آمال اجملتمع الدويل املتمثّلة يف تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة.

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء 
  إقرار جدول األعمال  - ١

اعتمد اجمللس يف جلسته العامة األوىل جدول األعمال التايل للدورة على أساس جدول األعمال   -  ١٣
  قت الذي أقره جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته السادسة والعشرين:املؤ 

  افتتاح الدورة.  -  ١
  تنظيم العمل:  -  ٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.  (ب)  

  وثائق تفويض املمثلني.  -  ٣
  قضايا السياسات العامة:  -  ٤
  حالة البيئة؛  (أ)    
  القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة؛  (ب)    
  احلوكمة البيئية الدولية؛  (ج)    
  التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف القضايا البيئية؛  (د)    
  التنسيق والتعاون مع اجملموعات الرئيسية؛  (هـ)    

  البيئة والتنمية.  (و)
  ا األمم املتحدة واالجتماعات احلكومية الدوليةمتابعة نتائج مؤمترات القمة اليت تعقده  -  ٥

     الرئيسية، مبا يف ذلك مقررات جملس اإلدارة وتنفيذها.
وصندوق البيئة ومسائل امليزانية  ٢٠١٥- ٢٠١٤برنامج العمل لفرتة السنتني امليزانية و   -  ٦

  األخرى.
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اإلدارة/املنتدى  نعقاد الدورات املقبلة جمللسال األعمال املؤقت، وتاريخ ومكان جدو   -  ٧
  البيئي الوزاري العاملي:

  جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي؛ ةالدورة االستثنائية الثالثة عشر   (أ)
  الدورة الثامنة والعشرون جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي.  (ب)

  مسائل أخرى.  -  ٨
  اعتماد التقرير.  -  ٩

  اختتام الدورة.  -  ١٠
يف ضوء اجمللس،  أنإىل )، UNEP/GC.27/1دول األعمال املؤقت (عند تقدميه جلوأشار الرئيس   -  ١٤
مشى مع عضويته بإصدار توصيات بشأن تسميته وترتيباته املستقبلية اليت تتاملتمثلة أثناء الدورة احلالية  تهوالي

الثالثة عشرة والدورة العادية الثامنة  على مناقشة الرتتيبات للدورة االستثنائية لن يقتصر العاملية اجلديدة،
  من جدول األعمال. ٧البند  هعند تناول والعشرين

  تنظيم العمل  - ٢
اتفق جملس اإلدارة يف جلسته العامة األوىل على أن يستخِدم نظامه الداخلي الساري والقواعد   -  ١٥

يتمّشى مع عضويته العاملية الناشئة  واملمارسات السارية للجمعية العامة ريثما يتم اعتماد نظام داخلي جديد
من النظام الداخلي للجمعية العامة، للرئيس أن يعلن  ٦٧اجلديدة. واتفق كذلك على أنه طبقًا للمادة 

افتتاح اجللسة وأن يسمح بسري املناقشات عند حضور ثلث أعضاء اجمللس على األقل. ويلزم حضور أغلبية 
من النظام الداخلي للجان التابعة للجمعية العامة بأنه يلزم  ١٠٨ة األعضاء الختاذ أي مقرر. وتقضي املاد

حضور ما ال يقل عن ربع أعضاء أي هيئات تابعة للدورة تنشأ أثناء الدورة احلالية قبل أن يُعِلن رئيس أي 
هيئة من هذه اهليئات افتتاح اجللسة والسماح بسري املناقشات. وحضور أغلبية أعضاء أي هيئة من هذه 

  يئات سوف يكون أمراً مطلوباً الختاذ أي قرار.اهل
ويف نفس اجللسة العامة، حبث اجمللس واعتمد تنظيم عمل الدورة يف ضوء توصيات املدير التنفيذي   -  ١٦

  وبالصورة اليت وافق عليها املكتب. UNEP/GC.27/1/Add.1الواردة يف الوثيقة 
ه املكتب، بأنه تقرر أن جتتمع اجللسات العامة وتقضي إحدى تلك التوصيات، طبقًا ملا اتفق علي  -  ١٧

 ٢٠شباط/فرباير، حىت بعد ظهر األربعاء  ١٨على هيئة مشاورات وزارية اعتبارًا من بعد ظهر االثنني 
(ب) من جدول األعمال (قضايا السياسات العامة: القضايا الناشئة يف جمال  ٤شباط/فرباير لبحث البند 

وقد اتُِّفق أيضًا على أن تشتمل “. : من النتائج إىل التنفيذ٢٠ريو+”السياسات العامة)، أي موضوع 
  املشاورات الوزارية على مزيج من اجللسات العامة ومناقشات املوائد املستديرة.

من نظامه الداخلي، إنشاء جلنة  ٦٠ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً، قرر اجمللس، مبوجب املادة   -  ١٨
الرتتيبات املؤسسية والنظام الداخلي. وتبدأ اللجنتان التابعتان للدورة عملهما جامعة وفريق عامل معين ب

بأسرع وقت ممكن بعد استكمال اللجنة اجلامعة مناقشتها العامة بشأن املوضوعات ذات الصلة. وسوف 
. وسوف ينظر اجمللس ٨- ٥(أ)، و(ج)، و(د)، و(هـ) و(و) و ٤تبحث اللجنة اجلامعة بنود جدول األعمال 

 البنود املتبقية من جدول األعمال يف اجللسة العامة اليت تُعَقد يف اليوم األخري للدورة. وقد تقرر أيضًا أن يف



UNEP/GC.27/17 

6 

تكون جمموعة غري رمسية من أصدقاء الرئيس ملساعدة الرئيس يف إعداد موجز املشاورات الوزارية. وسوف 
، بيد أن كًال من اجملموعات فتوحاً يكون باب العضوية يف اللجنة اجلامعة وجمموعة أصدقاء الرئيس م

  والصني سوف تقوم بتعيني عضوين أساسيني لكل جمموعة. ٧٧ ــــــاإلقليمية وجمموعة الـ
وباإلضافة إىل ذلك، فقد تقرر يف اجللسة العامة األوىل للمجلس بأن حيدِّد اجمللس، مبوجب املادة   -  ١٩
قائق ويف ثالث دقائق بالنسبة للمنظمات احلكومية من نظامه الداخلي، مدة بيانات الوفود يف مخس د ٣٧

  الدولية واملنظمات غري احلكومية، وذلك من أجل زيادة عدد املتكّلمني بأكرب قدر ممكن.
تكلِّمني حول موضوع املشاورات وقد تقرر أيضاً، كسبًا للوقت وإتاحة الفرصة ألكرب عدد من امل  -  ٢٠

قاء كلمات تقدمي هذه الكلمات كتابة إىل األمانة وذلك لتوزيعها على الوزارية، أن يقدِّم أي وفد يرغب يف إل
  للدورة على اإلنرتنت. مجيع الوفود عن طريق املوقع الشبكي املخصص

  الحضور  -جيم 
الدورة الدول األعضاء التالية: االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريرتيا، ُمثِّلت يف   -  ٢١

أسرتاليا، إستونيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، إسبانيا، 
اإلسالمية)، أيرلندا، إيطاليا، بابواغينيا اجلديدة،  - أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية 

، بنغالديش، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، باكستان، البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا
املتعددة القوميات)، بريو، تايلند، تركيا، تشاد،  - بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا (مجهورية 

توغو، تونس، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما، جزر القمر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية تنزانيا املتحدة، 
ة الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، اجلمهوري

مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، 
سيا، سري النكا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لو 

سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، صربيا، 
بيساو، فانواتو، فرنسا، -الصومال، الصني، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا

فيجي، قربص، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا، كندا،  البوليفارية)، فنلندا، -الفلبني، فنزويال (مجهورية
، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمبورغ، رييباسكوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، ك

ليبرييا، ليبيا، ليتوانيا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربية 
عودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، الس

موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، 
  اليمن، اليونان.هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، 

  ودولة فلسطني بصفة مراقبني.رسويل وحضر الكرسي ال  -  ٢٢
وُمثـَِّلت يف الدورة اهليئات التابعة لألمم املتحدة ووحدات األمانة وأمانات االتفاقيات التالية:   -  ٢٣

مني العام مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أمانة األوزون، الفريق الرفيع املستوى التابع لأل
، وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة ٢٠١٥واملعين خبطة التنمية ملا بعد عام 

والتخّلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 
واتفاقية استكهومل بشأن امللّوثات العضوية الثابتة، ومبيدات آفات خطرة معيَّنة متداولة يف التجارة الدولية، 
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وأمانة اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلّوث وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية، وخباصة 
ية األمم بوصفها موئًال لطيور املاء، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغريُّ املناخ، وأمانة اتفاق

املتحدة ملكافحة التصحُّر يف تلك البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحُّر، وال سيما يف 
أفريقيا، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية 

م املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة واالجتماعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األم
بحث، ودائرة األمم املتحدة لالتصال مع املنظمات غري احلكومية، ومكتب األمم املتحدة تدريب واللل

خلدمات املشاريع، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)، 
  العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.وبرنامج األغذية 

وكانت الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة التالية ممثَّلة يف الدورة: منظمة األمم املتحدة   -  ٢٤
  لألغذية والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل.

املنظمات احلكومية الدولية التالية: مصرف التنمية األفريقية، ومفوضية  وُمثـَِّلت يف الدورة أيضاً   -  ٢٥
االحتاد األفريقي، وأمانة اجلماعة الكاريبية، وأمانة الكومنولث، واالحتاد األورويب، ومرفق البيئة العاملية، 

واالحتاد الدويل  واللجنة الدولية للصليب األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،
حلفظ الطبيعة، واإلنرتبول، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول األمريكية، والربنامج البيئي التعاوين جلنوب 

  آسيا.
وعالوة على ذلك، حضر عدد من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الدورة بصفة   -  ٢٦

  كاملة باملشاركني يف الدورة.  قائمة UNEP/GC.27/INF/22مراقب. وترد يف الوثيقة 
  بيان السياسات للمدير التنفيذي  -دال 

ألقى املدير التنفيذي يف اجللسة العامة األوىل، بيانًا بشأن السياسات، بدأه بالتفكري َملّيًا فيما   -  ٢٧
مم املتحدة وصفه بأنه الصالت اليت ال تنفصم بني مستقبل وزراء البيئة الوطنيني وبني مستقبل برنامج األ

للبيئة. وقال إن الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة تأيت يف حلظة تارخيية فاصلة مت التخّلي فيها عن فكرة أن 
التقدُّم االقتصادي هو األهم، وظهور فهم عاملي بأن التقّدم االجتماعي واالقتصادي والبيئي شرط ضروري 

  لتحقيق التنمية املستدامة.
باحلاجة إىل  ٢٠ إن قادة العامل كانوا قد صرحوا مبا ال يدع جماًال للشك يف مؤمتر ريو+وأضاف قائالً   -  ٢٨

جدول أعمال بيئي لتقدمي احللول اليت ال حتمي البيئة فحسب بل ُتسهم أيضًا يف التصدي للتحديات 
ة الصحية. وقال االجتماعية واالقتصادية مثل احلاجة إىل فرص العمل واحلصول على املاء، والطاقة، والنظاف

، دعت بوضوح إىل ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة  ٢٠إن الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر ريو+
تعزيز الُبعد البيئي للتنمية املستدامة وإعطاء دور أكرب لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف احلوكمة البيئية الدولية. 

ذه السرعة إىل اعتماد مقرر من جانب اجلمعية العامة، اليت ونادرًا ما حدث أن تُرمجت نتائج مؤمت ر دويل 
، واليت تدعو إىل ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’من  ٨٨صدقت على النتائج ودعت إىل التنفيذ الناجز للفقرة 

  تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة ورفع مستواه.
، مث اسرتعى االهتمام إىل ٢٠١٢لبيئة وأحداث عام وانتقل إىل إجنازات برنامج األمم املتحدة ل  -  ٢٩

املتاح على املوقع الشبكي لربنامج األمم  ٢٠١٢تقرير األداء السنوي لربنامج األمم املتحدة للبيئة لعام 
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بذل  ٢٠١٣- ٢٠١٠تطلب تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ياملتحدة للبيئة على اإلنرتنت. وقد 
نتقال بربنامج البيئة إىل الرتكيز على النتائج اليت نفذها للتصّدي للتحديات البيئية جهد كبري ومستمر لال

الرئيسية. ويف حني أن تلك النتائج مل تكن متقدمة بالصورة اليت كانت منشودة، حقَّق الربنامج رغم ذلك 
بشأن احلوكمة البيئية  ، مبا يف ذلك التطور بالغ األمهية يف املناقشات اليت دارت٢٠١٢نتائج كبرية يف عام 

الدولية يف سياق اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة واملداوالت بشأن االقتصاد األخضر، وكان كالمها من 
 .٢٠املواضيع اهلامة اليت نوقشت خالل مؤمتر ريو+

ع وكان برنامج األمم املتحدة للبيئة قد بدأ قبل ما يزيد على عقد من الزمن، يف العمل يف مشرو   -  ٣٠
الُسحب البنِّية يف الغالف اجلوي، واستمر يف تقدمي الدعم لفريق من العلماء الرئيسيني لتجميع نتائجهم 
بشأن الكربون األسود، وامليثان، ومركبات الكربون اهليدروفلورية وغريها من ملوثات املناخ غري املعمِّرة. 

ف املناخ واهلواء النظيف على إمكانية وينطوي اإلجراء السريع خلفض هذه امللوثات والذي بدأها ائتال
واملساعدة يف إبقاء الزيادة يف درجة حرارة  ٢٠٥٠درجة مئوية حبلول عام  ٠,٥ختفيض االحرتار العاملي حىت 

درجة مئوية. وسوف يستكمل هذا اإلجراء العمل اجلاري يف الوقت احلاضر يف سياق  ٢العامل أقل من 
 أن تغري املناخ.اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش

وكان للتقرير اخلامس من سلسلة توقعات البيئة العاملية، الذى وصف بصورة عامة بأنه أفضل   -  ٣١
ونتائجه. وقد اختري برنامج األمم املتحدة  ٢٠التقارير اليت صدرت من هذا النوع، تأثري كبري على مؤمتر ريو+

ط االستهالك واإلنتاج املستدامة، وائتالف املناخ واهلواء للبيئة الستضافة اإلطار العشري للربامج املعنية بأمنا
النظيف، وقاد الربنامج أيضًا برناجمًا لالضطالع بأنشطة رئيسية ذات صلة يف املنطقة القطبية الشمالية يف 
االحتاد الروسي. وكان من املقرر أن يستضيف كونسورتوم يقوده برنامج األمم املتحدة للبيئة مركز وشبكة 

جيا املناخ، وأمانة املنتدى احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية، تكنولو 
واختذت خطوات يف نيجرييا لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقييم البيئي الذي أعده برنامج األمم املتحدة 

 للبيئة ملنطقة أوغونيالند وبرنامج خاص باملعاجلة.

أصدر جملس اإلدارة تكليفًا لربنامج البيئة لتيسري املفاوضات بشأن صك عاملي  ،٢٠٠٩ويف عام   -  ٣٢
، وسوف يبدأ ٢٠١٣ملزم قانونًا بشأن الزئبق. وقد وضعت الصيغة النهائية للصك يف كانون الثاين/يناير 

. وقد ٢٠١٣التصديق عليه خالل مؤمتر دبلوماسي يعقد يف ميناماتا، يف اليابان، يف تشرين األول/أكتوبر 
بذل برنامج األمم املتحدة للبيئة جهداً من خالل املؤمتر العاملي للعدالة واحلوكمة والقانون للرتكيز على الدور 
الرئيسي للعدالة يف حتقيق التنمية املستدامة. واسرتعى االهتمام أيضًا إىل استمرار اجلهود الرامية إىل تكثيف 

ددة األطراف وفيما بينها فضًال عن الشراكة املعنية بالعمل من الصالت مع أمانات االتفاقات البيئية املتع
دف إىل توفري املشورة العملية واملركزة واملوجهة حنو العمل للدول األعضاء.  أجل االقتصاد األخضر اليت 
وقال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة أثبت بوضوح أنه قادر على تنفيذ أحدث اخلدمات االستشارية العلمية 

 واالقتصادية والتقنية والسياساتية.

وسوف يُطلب إىل جملس اإلدارة يف هذه الدورة النظر يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة   -  ٣٣
واملوافقة عليهما. وميثل هذا األخري قمة  ٢٠١٥- ٢٠١٤، وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة ٢٠١٩- ٢٠١٤

ركاء وأصحاب املصلحة وجلنة املمثلني الدائمني لتصميم برنامج يراعي اجلهود الكبرية اليت بذلتها األمانة والش
الواقع السائد يف البلدان ويعاجل كًال من القضايا القدمية والناشئة على املستويني املعياري والتنفيذي معاً. ويف 
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األمم املتحدة للبيئة،  حني أن امليزانية اخلاصة بفرتة السنتني القادمة ال تنطوي على زيادة كبرية لتمويل برنامج
ا تسعى إىل ضمان املزيد من التمويل من امليزانية العادية لألمم املتحدة ليتسّىن للربنامج أن يعتمد على  فإ
ج منظم إزاء الطائفة  قاعدة من التمويل املتني والثابت واملستدام. ويف اخلتام، شدد على احلاجة إىل اعتماد 

بدًال من معاجلة أنواع معينة، ونظام إيكولوجي معني، وسياسة معينة أو قانون  العريضة من التحديات البيئية
معني كل على حدة. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة جاهداً على االستجابة للطلبات املقدمة من األمني 

ت على ضمان العام والدول األعضاء لزيادة الكفاءة والفعالية والقيمة لقاء املال مع العمل يف نفس الوق
يئة مستقبل مستدام للباليني املتزايدة من البشر.  محاية البيئة مما يسهم يف توفري األغذية والطاقة و

  تقديم مشاريع المقررات التي أعدتها لجنة الممثلين الدائمين  - هاء
بيئة ورئيس قدم السيد غريت أغارد أندرسون، املمثل الدائم للدامنرك لدى برنامج األمم املتحدة لل  -  ٣٤

ا جلنة املمثلني الدائمني  لكي ينظر  )UNEP/GC.27/L.1(جلنة املمثلني الدائمني مشاريع املقررات اليت أعد
عدت مشاريع املقررات من خالهلا والتحديات اليت انطوت عليها وأبرز العملية التعاونية اليت أ فيها اجمللس.

فيما بني الدول األعضاء على النحو املبني يف األقواس  هذه العملية، وقال إنه يف حني كانت هناك خالفات
املعقوفة اليت أحاطت ببعض النصوص يف مشاريع املقررات، هناك اتفاق عام على احلاجة إىل االحتفاظ بقوة 

 والرغبة القوية املشرتكة يف تدعيم برنامج األمم املتحدة للبيئة. ٢٠الدفع الناشئة عن مؤمتر ريو+

ا حلضور وبعد أن قدم  -  ٣٥ ت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية مشاريع املقررات، أعربت عن سعاد
من  ٨٨هذه الدورة التارخيية للمجلس ولإلصالحات اليت طالت فرتة الدعوة هلا، واليت عوجلت يف الفقرة 

ية لضمان أن . غري أن األمر مازال حيتاج إىل املزيد من اإلصالحات اهليكل٢٠الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+
يكون برنامج البيئة قويًا وموجهًا لالستجابة خلدمة الدول األعضاء مبا يف ذلك استعراض جملس اإلدارة 
لإلطار االسرتاتيجي واملوافقة عليه قبل إحالته إىل املقر الرئيسي لألمم املتحدة، وإنشاء جهاز فرعي متثيلي 

الية، وحتديد دور أوضح وأكثر دقة للجنة املمثلني إقليمي لالضطالع باستعراضات األداء، واخلدمات امل
الدائمني ومنحها سلطة اختاذ املقررات فيما بني الدورات بناء على طلب جملس اإلدارة، ووضع اإلطار 
االسرتاتيجي وبرنامج العمل وامليزانية. كما يتعني إجراء تغيريات يف وترية الدورات الوزارية، واختاذ اخلطوات 

مجيع أصحاب املصلحة. كما أعربت عن قلقها إزاء انتخاب رئيس جملس اإلدارة، بالنظر إىل  لتعزيز مشاركة
أن بلده خيضع لعقوبات من األمم املتحدة ولديه سجل من انتهاكات حقوق اإلنسان، وإعاقة تدخالت 

  األمم املتحدة رّداً على تلك االنتهاكات.
فعت قدمًا مبسائل احلوكمة البيئية الدولية، وأن يف قد د ٢٠ريو+وقال ممثل كندا إن نتائج مؤمتر   -  ٣٦

وسع برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يستفيد من إجياد هياكل حوكمة مفتوحة وشفافة وتشاركية. وقال إنه 
ا وثيقة ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’ يتطلع إىل إجراء مناقشة متعمقة بشأن عدد من املسائل اليت حدد

وفري القيادة املالئمة للقضايا البيئية الدولية يف مجيع ت حوكمة برنامج البيئة، لكي يتمكن من واملتعلقة بتحسني
حناء العامل. وأعرب عن قلقه حيال انتخاب السودان لرئاسة هذه الدورة مشرياً إىل أن على البلدان اليت حتتل أ

ان الذي خيضع جلزاءات من جملس األمن مراكز قيادية يف منظومة األمم املتحدة أن تتقيد بقيمها، وأن السود
ذه القيم.  ويعيق عمليات األمم املتحدة على أراضيه ال يتقيد 
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وقال ممثل ماليزيا، بعد أن أشار إىل أن السيد زاكري عبد احلميد من أبناء بلده كان أول رئيس   -  ٣٧
ات الُنظم اإليكولوجية، إن بلده للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدم

  سوف يقدم مشروع مقرر بشأن أمانة هذا املنرب.
  المشاورات الوزارية  - واو

شباط/فرباير، النظر يف جدول  ١٨بدأ جملس اإلدارة، يف جلسته العامة الثانية املعقودة صباح يوم   -  ٣٨
مشاورات وزارية، مع الرتكيز على (ب) القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة، يف شكل  ٤األعمال 

وقرار “ املستقبل الذي نصبو إليه”من الوثيقة  ٨٨تدعيم برنامج البيئة على النحو املطلوب يف الفقرة 
. وبدأت املشاورات الوزارية يف اجللسة العامة الثانية بكلمة رئيسية ألقتها األمرية لّال ٦٧/٢١٣اجلمعية العامة 

  تنظيم حلقة نقاش. حسناء من املغرب، وتلى ذلك
شباط/فرباير، واصل اجمللس  ١٩ويف اجللسة العامة الثالثة اليت عقدها جملس اإلدارة يف صباح يوم   -  ٣٩

(ب) بإجراء مناقشات حول املسائل املؤسسية والفنية، مبا يف ذلك حول طبيعة االقتصاد  ٤نظره يف البند 
ثالث مناقشات حول موائد مستديرة، استمرت أثناء  األخضر. مث انقسمت املشاورات الوزارية بعد ذلك إىل

شباط/فرباير بشأن االستجابة لالحتياجات القطرية؛ والروابط  ١٩انعقاد اجللسة العامة الرابعة، بعد ظهر يوم 
بني العلوم والسياسات؛ واملوارد املالية املضمونة واملستقرة والكافية واملتزايدة لتمكني برنامج البيئة من الوفاء 
بواليته؛ ومشاركة أصحاب املصلحة، واالخنراط الوزاري يف العمل، والتحديات البيئية يف سياق التنمية 
املستدامة، وإسهام برنامج البيئة يف األهداف اإلمنائية املستدامة، وتعزيز االستهالك واإلنتاج بطرق مستدامة. 

وار وقت الغداء حول موضوع االقتصاد األخضر وجرى يف الفرتة ما بني اجللستني العامتني الثالثة والرابعة ح
  يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.

شباط/فرباير، أجرى الوزراء ورؤساء وفود  ٢٠ويف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف صباح يوم   -  ٤٠
ئة والعضوية العاملية يف آخرين مشاورة مع املدير التنفيذي بشأن مسائل رئيسية تتصل بتعزيز وضع برنامج البي

جملس اإلدارة. وُعقَدت قبيل اجللسة العامة اخلامسة مشاورات وزارية إقليمية حول موضوع التحّديات البيئية 
  اإلقليمية وتواجد برنامج البيئة يف املناطق واستجابته لالحتياجات القطرية.

فرباير، قدَّم الرؤساء والرؤساء شباط/ ٢٠ويف اجللسة العامة السادسة املعقودة بعد ظهر يوم   -  ٤١
املشاركون حللقات النقاش حول املوائد املستديرة موجزات لتلك املناقشات. وعرض رئيس اجمللس بعد ذلك 

  يـــعَرب عنها وهُــ موجزًا شامًال للمشاورات الوزارية، منوِّهًا بأن القصد منها كان تبيان خمتَـَلف اآلراء امل
والحظ أحد املمثلني بأسف أن فريقًا ضيقاً ه اوض حوله أو جرى توافق آراء بشأنال تشكِّل بيانًا جرى التف

ة يف املسامهة فيه، وقال إن املوجز ال بول األعضاء الراغدز، وأنه مل يكن مفتوحاً جلميع القد توىل إعداد املوج
  يعكس صورة كاملة لآلراء بشأن بعض القضايا.

الذي ألقاه الرئيس، أعربوا عن األمل يف أن تتيح املشاركة املتزايدة وبينما رحَّب عدة ممثلني باملوجز   -  ٤٢
  من الوزراء يف املستقبل دوراً رئيسياً يف ُصنع القرار، مما يقضي على احلاجة إىل موجز مل يتم التفاوض بشأنه.

ذا احملضر.  -  ٤٣   وأحاط جملس اإلدارة علماً مبوجز الرئيس، الوارد يف املرفق الثالث 



UNEP/GC.27/17 

11 

  عمل اللجنة الجامعة  - زاي
، للنظر يف بنود ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢إىل  ١٨جلسة، يف الفرتة من  ١١عقدت اللجنة اجلامعة   -  ٤٤

شباط/فرباير، قدَّم  ٢٢احملالة إليها. ويف اجللسة العامة السابعة جمللس اإلدارة، املعقودة يف  األعمالجدول 
ذا احملضر رئيس اللجنة تقريراً بشأن نتائج أعماهلا. ويرد   .التقرير بشأن حمضر أعمال اللجنة يف املرفق الرابع 

  اعتماد المقررات  -ثالثاً 
  اعتمد جملس اإلدارة يف جلسته العامة السابعة املقررات التالية:  -  ٤٥

  العنوان رقم المقرر
  النظام الداخلي اجلديد جمللس اإلدارة  ٢٧/١
  ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةمن الوثيقة اخلتامية  ٨٨تنفيذ الفقرة   ٢٧/٢
  مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه من أجل النظم اإليكولوجية  ٢٧/٣
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   ٢٧/٤

  اإليكولوجية
  يق اإلدارة البيئيةالتنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك فر   ٢٧/٥
  احمليطات  ٢٧/٦
  عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني  ٢٧/٧
  االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر  ٢٧/٨
  تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية  ٢٧/٩
  نولوجيا املناخمركز وشبكة تك  ٢٧/١٠
 حالة البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مواجهة التحّديات البيئية املوضوعية  ٢٧/١١
  إدارة املواد الكيميائية والنفايات  ٢٧/١٢
 ٢٠١٧- ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة لربنامج العمل لفرتة السنتني   ٢٧/١٣

  ٢٠١٥-٢٠١٤وامليزانية للفرتة 
  إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة  ٢٧/١٤
جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان الدورات املقبلة للهيئة اإلدارية لربنامج األمم   ٢٧/١٥

  املتحدة للبيئة

  وثائق تفويض الممثلين  - رابعاً 
تفويض املمثلني الذين  من النظام الداخلي، فحص املكتب وثائق ١٧من املادة  ٢وفقًا للفقرة   -  ٤٦

 -دولة عضواً يف األمم املتحدة كما حضرها مراقبان ١٩٣من بني  ١٤٧حضروا الدورة. وحضر الدورة ممثلو 
مها الكرسي الرسويل ودولة فلسطني، وَوجد املكتب أن وثائقهم املقدمة صحيحة حسب األصول. وذكر 

 ٢٢رير يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف املكتب هذا يف تقريره إىل جملس اإلدارة، الذي أقر التق
  .٢٠١٣شباط/فرباير 
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  من جدول األعمال) ٤قضايا السياسات العامة (البند   - خامساً 
  حالة البيئة  -ألف 
  القضايا الناشئة في مجال السياسات العامة  -باء 

  الحوكمة البيئية الدولية  -جيم 
  تحدة في القضايا البيئيةالتنسيق والتعاون داخل منظومة األمم الم  -دال 
  التنسيق والتعاون مع المجموعات الرئيسية  -هاء 
  البيئة والتنمية  - واو 

متابعة نتائج مؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة واالجتماعات الحكومية الدولية   -سادساً 
  من جدول األعمال) ٥الرئيسية، بما في ذلك مقررات مجلس اإلدارة وتنفيذها (البند 

وصندوق البيئة ومسائل الميزانية  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين   -سابعاً 
  من جدول األعمال) ٦األخرى البند 

جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد الدورات المقبلة لمجلس اإلدارة/المنتدى   -ثامناً 
  من جدول األعمال) ٧البيئي الوزاري العالمي (البند 

  الدورة االستثنائية الثالثة عشرة لمجلس اإلدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي  -ألف 
  المنتدى البيئي الوزاري العالميالثامنة والعشرون لمجلس اإلدارة/الدورة   -باء 

  من جدول األعمال) ٨مسائل أخرى (البند   -  تاسعاً 
(ب) اليت كانت  ٤عدا الفقرة الفرعية  ا(م ٨- ٤نظرت اللجنة اجلامعة يف بنود جدول األعمال   -  ٤٧

موضوعًا ملشاورات وزارية أشري إليها أعاله يف الفرع هاء من الفصل الثاين). ويرد يف املرفق الرابع هلذا احملضر 
ذا  تقرير عن مداوالت اللجنة. وترد املقررات اليت اعتمدها جملس اإلدارة بشأن البنود يف املرفق األول 

  يف الفصل الثالث أعاله.احملضر وهي ترد 
  اعتماد التقرير  - عاشراً 

شباط/فرباير  ٢٢اعتمد جملس اإلدارة، يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف مساء يوم اجلمعة   -  ٤٨
 3و 2و Add.1و UNEP/GC.27/L.3، هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الوارد يف الوثائق ٢٠١٣

ُقرِّر الذي يعمل باالقرتان مع األمانة.على أن يكون مفهوماً أنه سوف يست
  كمله ويضع صيغته النهائية امل

  اختتام الدورة  - حادي عشر
أُعِلن اختتام الدورة السابعة والعشرين والدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري   -  ٤٩

  .٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢يوم اجلمعة  ٢٥/٩العاملي الساعة 
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  ألولالمرفق ا
  المقررات التي اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته السابعة والعشرين ودورته العالمية األولى

  العنوان  رقم المقرر

  النظام الداخلي اجلديد جمللس اإلدارة  ٢٧/١

  من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ٨٨تنفيذ الفقرة   ٢٧/٢

  لنوعية املياه من أجل النظم اإليكولوجية مبادئ توجيهية دولية  ٢٧/٣

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   ٢٧/٤
  اإليكولوجية

  التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية  ٢٧/٥

  احمليطات  ٢٧/٦

  للبيئة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني عمل برنامج األمم املتحدة  ٢٧/٧

  االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر  ٢٧/٨

  تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية  ٢٧/٩

  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  ٢٧/١٠

لبيئة يف مواجهة التحّديات البيئية حالة البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة ل  ٢٧/١١
  املوضوعية

  إدارة املواد الكيميائية والنفايات  ٢٧/١٢

 ٢٠١٧- ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة لربنامج العمل لفرتة السنتني   ٢٧/١٣
  ٢٠١٥-٢٠١٤وامليزانية للفرتة 

  إدارة الصناديق االستئمانية واملسامهات املخصصة  ٢٧/١٤

دول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان الدورات املقبلة للهيئة اإلدارية لربنامج األمم ج  ٢٧/١٥
  املتحدة للبيئة
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  : النظام الداخلي الجديد لمجلس اإلدارة٢٧/١المقرر 

  إن جملس اإلدارة،  
  نظامه الداخلي املبنيَّ أدناه. يعتِمد  

  النظام الداخلي لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة

  الدورات  -والً أ
  الدورات العادية

  ١املادة 
  يعقد جملس اإلدارة يف األحوال العادية دورة واحدة عادية يف كل سنتني.

  تاريخ افتتاح الدورات العادية
  ٢املادة 

يف تاريخ حيدده جملس اإلدارة يف  ٣تعقد كل دورة عادية جمللس اإلدارة، مع مراعاة أحكام املادة 
ميكن اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة من النظر يف تقرير جملس دورته السابقة على حنو 

  اإلدارة يف نفس السنة.
  ٣املادة 

نامج األمم املتحدة للبيئة ميكن أن يطلب مخسة أعضاء من جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي لرب
ذي بإبالغ الطلب فوراً إىل األعضاء تغيري تاريخ الدورة العادية، ويف أي من احلالتني يقوم املدير التنفي

جمللس اإلدارة، مشفوعًا باملالحظات املالئمة، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة، إن وجدت. فإذا اآلخرين 
يومًا من االستفسار يدعو املدير  ٢١وافقت أغلبية أعضاء جملس اإلدارة صراحة على الطلب، خالل 

  قاً لذلك.التنفيذي إىل عقد جملس اإلدارة وف
  مكان عقد الدورات العادية

  ٤املادة 
جملس اإلدارة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ما مل يقرر تُعقد الدورات العادية يف املقر الرئيسي 

  .سابقةخالف ذلك يف دورة 
  الدورات االستثنائية

  ٥ املادة
  ورة عادية، أو بناء على الطلب:تعقد الدورات االستثنائية بناء على قرار يتخذه جملس اإلدارة يف د  -  ١

  أغلبية أعضاء جملس اإلدارة؛  (أ)  
  اجلمعية العامة؛  (ب)  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛  (ج)  



UNEP/GC.27/17 

15 

  كما ميكن كذلك أن يطلب عقد دورة استثنائية:  -  ٢
مخسة من الدول األعضاء باألمم املتحدة أو األعضاء بالوكاالت املتخصصة أو الوكالة   (أ)
  طاقة الذرية، سواء كانوا أو مل يكونوا أعضاء مبجلس اإلدارة؛الدولية لل

رئيس جملس اإلدارة مع موافقة األعضاء اآلخرين؛ مبكتب جملس اإلدارة وبالتشاور مع   (ب)
 املدير التنفيذي.

ويف هذه احلاالت، يبلغ املدير التنفيذي فورًا مجيع أعضاء جملس اإلدارة بالطلب، فضًال عن   -  ٣
تقريبية واالعتبارات اإلدارية ذات الصلة، ويستفسر عما إذا كانوا يوافقون على الطلب. فإذا التكاليف ال

وافقت أغلبية أعضاء جملس اإلدارة صراحة على الطلب، خالل واحد وعشرين يومًا من االستفسار، يدعو 
  املدير التنفيذي إىل عقد جلسة استثنائية جمللس اإلدارة.

  تثنائيةتاريخ افتتاح الدورات االس
  ٦املادة 

تعقد الدورات االستثنائية جمللس اإلدارة يف األحوال العادية خالل اثنني وأربعني يومًا من استالم 
املدير التنفيذي طلب عقد هذه الدورة يف موعد ومكان حيددمها رئيس جملس اإلدارة بالتشاور مع األمني 

اليت تكون قد وردت يف طلب عقد الدورة العام لألمم املتحدة، مع األخذ يف االعتبار املالحظات 
  االستثنائية.

  اإلخطار بتاريخ االفتتاح
  ٧املادة 

يقوم املدير التنفيذي بإبالغ تاريخ اجللسة األوىل لكل دورة إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم 
ة الفرعية جمللس املتحدة أو األعضاء بالوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورؤساء األجهز 

اإلدارة، حسبما يقتضي األمر، وكذلك رئيس اجلمعية العامة حني تكون اجلمعية يف دورة انعقاد، ورئيس 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واهليئات املالئمة 

أدناه واملنظمات الدولية غري احلكومية  ٦٨ر إليها يف املادة باألمم املتحدة، والوكاالت الدولية احلكومية املشا
  أدناه. ويرسل هذا اإلخطار: ٦٩املشار إليها يف املادة 

  يف حالة الدورة العادية، قبل موعد عقدها بأثنني وأربعني يوماً على األقل؛  (أ)
بأربعة عشر يوماً  أعاله ٦يف حالة الدورة االستثنائية، قبل التاريخ احملدد طبقًا للمادة   (ب)

  على األقل.
  ل الدورةيتأج

  ٨املادة 
ا بصفة مؤقتة على أن تستأنف يف موعد  ميكن أن يقرر جملس اإلدارة يف أي دورة رفع جلسا

  الحق.
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  جدول األعمال  -ثانياً 
  وضع جدول األعمال املؤقت للدورة العادية

  ٩املادة 
ل دورة عادية جدول األعمال املؤقت للدورة العادية يقدم املدير التنفيذي إىل جملس اإلدارة يف ك  -  ١

  التالية. ويتضمن جدول األعمال املؤقت مجيع البنود املقرتحة من:
  جملس اإلدارة؛  ) أ(
  دولة عضو باألمم املتحدة أو عضو بوكالة متخصصة أو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  ) ب(

  اجلمعية العامة؛  (ج)
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛  (د)
  املدير التنفيذي.  (ه)

ترفق البنود املقرتحة حتت (ب) أعاله مبذكرة تفسريية وإن أمكن بالوثائق األساسية اليت تُقدم إىل   -  ٢
  املدير التنفيذي قبل موعد افتتاح الدورة بتسعة وأربعني يوماً على األقل.

قرتحات املقدمة من جملس وعند وضع جدول األعمال املؤقت، يأخذ املدير التنفيذي يف اعتباره امل  -  ٣
التنسيق البيئي أو من وكالة متخصصة أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ينظر املدير التنفيذي كذلك 

  أدناه. ٦٩يف املقرتحات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية املشار إليها يف املادة 
  إبالغ جدول األعمال املؤقت

  ١٠املادة 
ظر جملس اإلدارة يف جدول األعمال املؤقت للدورة التالية، يقوم املدير التنفيذي بإبالغ بعد أن ين

جدول األعمال املؤقت متضمنًا أي تعديالت يدخلها عليه جملس اإلدارة، إىل مجيع الدول األعضاء باألمم 
جهزة الفرعية جمللس املتحدة أو األعضاء بالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ورؤساء األ

اإلدارة، حسبما يقتضي األمر، ورئيس اجلمعية العامة إذا كانت اجلمعية يف دورة انعقاد ورئيس اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي، واهليئات املالئمة باألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة 

أدناه، واملنظمات الدولية غري احلكومية املشار  ٦٨ها يف املادة الذرية واملنظمات الدولية احلكومية املشار إلي
  أدناه. ٦٩إليها يف املادة 
  البنود التكميلية

  ١١املادة 
أن تتقدم باقرتاح إدراج بنود تكميلية  ٩من املادة  ١ألي سلطة هلا حق اقرتاح بنود مبقتضى الفقرة 

ؤيد طلب إدراج بند تكميلي ببيان من السلطة على جدول األعمال املؤقت الذي نظره جملس اإلدارة. وي
اليت اقرتحته، إال يف حالة اجلمعية العامة، يتعلق مبدى إحلاح نظر البند. ويقوم املدير التنفيذي بإبالغ جملس 
اإلدارة بأي طلبات إلدراج بنود تكميلية يتلقاها قبل بدء الدورة العادية مشفوعة مبا يريد املدير التنفيذي 

  مالحظات.إبداءه من 
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  إقرار جدول األعمال
  ١٢املادة 

وبعد انتخاب أعضاء املكتب كما هو وارد  ١٥يف بداية كل دورة عادية، ومع مراعاة أحكام املادة   -  ١
يقوم جملس اإلدارة بإقرار جدول أعماله للدورة على أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود  ١٨باملادة 

  .١١تكميلية مقرتحة طبقاً للمادة 
حيق للدولة العضو باألمم املتحدة أو العضو بوكالة متخصصة أو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت   -  ٢

أعاله أن يستمع إليه جملس اإلدارة عند إدراج  ١١أو  ٩طلبت إدراج بند يف جدول األعمال مبقتضى املادة 
  البند املطلوب يف جدول أعمال الدورة.

ادة يف جدول أعماله للدورة سوى البنود اليت يتم تعميم الوثائق الكافية ال يدرج جملس اإلدارة ع  -  ٣
ا على األعضاء قبل بدء الدورة العاد   ة جمللس اإلدارة بأثنني وأربعني يوماً على األقل.يبشأ

  توزيع البنود
  ١٣املادة 

فرقة العمل، إن جمللس اإلدارة أن يوزع بنودًا بني اجللسات العامة جمللس اإلدارة وجلان الدورة وأ
، كما ميكن أن حييل بنوداً دون إجراء مناقشة أولية هلا يف جملس اإلدارة ٦٠وجدت، اليت تنشأ طبقًا للمادة 

  إىل:
لدراستها  ٦٢واحدًا أو أكثر من أجهزته الفرعية إن وجدت اليت تنشأ طبقًا للمادة   ) أ(

  وتقدمي تقرير عنها يف دورة تالية جمللس اإلدارة؛ أو
  نفيذي، لدراستها وتقدمي تقرير عنها يف دورة تالية جمللس اإلدارة؛ أواملدير الت  ) ب(

  إىل ُمقرتح البند، لتقدمي مزيد من املعلومات أو الوثائق.  (ج)
  جدول األعمال املؤقت للدورة االستثنائية

  ١٤املادة 
الدورة يقتصر جدول األعمال املؤقت للدورة االستثنائية على البنود املقرتحة للنظر يف طلب عقد 

يف وقت واحد مع إشعار الدعوة إىل  ١٠وحدها. وجيري إبالغ هذا اجلدول إىل السلطات املذكورة يف املادة 
  عقد جملس إدارة.

  تنقيح جدول األعمال
  ١٥املادة 

جمللس اإلدارة، خالل الدورة العادية، أن ينقح جدول أعمال الدورة بإضافة أو حذف أو تأجيل أو 
ا تعديل ما يراه من الب نود. وال تضاف إىل جدول أعماله خالل الدورة سوى البنود اليت يرى جملس اإلدارة إ

  عاجلة وهامة.
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  التمثيل وأوراق االعتماد  -ثالثاً 
  ١٦املادة 

ميثل كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مبمثل واحد معتمد، ميكن أن يصاحبه ممثلون مناوبون 
  ومستشارون حسبما يقتضي األمر.

  ١٧املادة 
تُقدم أوراق اعتماد املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل املدير التنفيذي قبل أول جلسة   -  ١

  حيضرها املمثلون.
ويدرس مكتب جملس اإلدارة أوراق االعتماد ويقدم تقريره إىل جملس اإلدارة. ولكن مل متنع هذه   -  ٢

ليه املناوبني أو مستشاريه، مع مراعاة طرح ودراسة أوراق االعتماد املادة بالتايل أي عضو من تغيري ممثله أو ممث
  بصفة مناسبة، حيثما تقتضيه الضرورة.

  أعضاء المكتب  - رابعاً 
  االنتخابات

  ١٨املادة 
يقوم جملس اإلدارة يف بداية اجللسة األوىل لدورته العادية بانتخاب رئيس وثالثة نواب للرئيس   -  ١

يشكل أعضاء املكتب هؤالء مكتب جملس اإلدارة. ويساعد املكتب الرئيس يف ومقرر، من بني أعضائه. و 
اإلدارة. ويدعى إىل املشاركة يف اجتماعات هيئة املكتب رؤساء جلان الدورة أو أفرقة العمل، حسبما جيري 

  أدناه. ٦٠تشكيله مبقتضى املادة 
واجب، مبدأ التمثيل اجلغرايف عند انتخاب أعضاء املكتب، يراعي جملس اإلدارة، على النحو ال  -  ٢

  العادل.
فيما بني اجملموعات  بخيضع منصبا الرئيس واملقرر جمللس اإلدارة يف الظروف العادية إىل التناو   -  ٣

  ).٢٧- (د ٢٩٩٧من قرار اجلمعية العامة  ١اخلمس للدول املشار إليها يف الفرع أوًال، الفقرة 
  مدة شغل املنصب

  ١٩املادة 
ب الرئيس واملقرر مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم. ويكونون مؤهلني يشغل الرئيس ونوا

. وال ُيسَمح ألٍي منهم شغل منصبه بعد انتهاء مدة شغل ١٨لالنتخاب مرة أخرى مع مراعاة أحكام املادة 
  املنِصب للعضو الذي ميثّله.

  الرئيس بالنيابة
  ٢٠ املادة

  ء منها، يعني الرئيس نائباً للرئيس ليحل حمله.إذا مل يتمكن الرئيس من رئاسة جلسة ما أو جز 
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  استبدال الرئيس
  ٢١املادة 

إذا مل يعد الرئيس ممثًال لعضو من جملس اإلدارة أو مل يعد الرئيس قادراً على أداء مهامه أو مل تعد 
  يساً بالنيابة.الدولة اليت ميثلها الرئيس عضواً يف جملس اإلدارة، حتدد هيئة املكتب أحد نواب الرئيس ليعمل رئ

  صالحيات الرئيس بالنيابة
  ٢٢املادة 

تكون لنائب الرئيس الذي يقوم بأعمال الرئيس نفس صالحيات الرئيس وتكون عليه نفس 
  واجباته.

  حق الرئيس يف التصويت
  ٢٣املادة 

يف حالة عضو جملس اإلدارة الذي يشغل ممثله منصب الرئيس، يسمح ملمثل مناوب، بناء على 
يس، باملشاركة يف أعمال اجمللس، وحيق له التصويت. ويف هذه احلالة ال ميارس الرئيس حقه يف تقدير الرئ
  التصويت.

  األمانة العامة  - خامساً 
  واجبات املدير التنفيذي

  ٢٤املادة 
ذه الصفة يف مجيع جلسات جملس اإلدارة وجلسات أجهزته الفرعية، إن  يعمل املدير التنفيذي 

  ذي أن خيتار أي موظف باألمانة ليعمل كممثل للمدير التنفيذي.وجدت وللمدير التنفي
  ٢٥املادة 

  يتوىل املدير التنفيذي توجيه املوظفني الالزمني جمللس اإلدارة وأي أجهزة فرعية ينشئها اجمللس.
  ٢٦املادة 

ا ب النسبة يكون املدير التنفيذي مسؤوًال عند أداء تلك املهام املناطة باملدير التنفيذي أن يقوم 
  ).٢٧-(د ٢٩٩٧جمللس اإلدارة مبقتضى قرار اجلمعية العامة 

  ٢٧املادة 
أن يقدم بيانات شفوية  ٣٢للمدير التنفيذي أو ممثل املدير التنفيذي، مع مراعاة أحكام املادة 

  ومكتوبة جمللس اإلدارة أو أجهزته الفرعية، إن وجدت، فيما يتعلق بأي مسألة قيد البحث.
  ٢٨املادة 

املدير التنفيذي مسؤوًال عن مجيع الرتتيبات الالزمة الجتماعات جملس اإلدارة وأجهزته يكون 
الفرعية، مبا يف ذلك إعداد وتوزيع الوثائق قبل دورات جملس اإلدارة وأجهزته الفرعية، إن وجدت بأثنني 

  وأربعني يوماً على األقل.
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  واجبات األمانة العامة
  ٢٩املادة 

الرتمجة الفورية للكلمات اليت تلقى يف اجللسات، كما تتلقى وترتجم وتعمم تقوم األمانة العامة ب
وثائق جملس اإلدارة وأجهزته الفرعية، وتنشر وتعمم القرارات والتقارير والوثائق اخلاصة مبجلس اإلدارة. وتتوىل 

اليت يتطلبها جملس العناية بالوثائق يف حمفوظات جملس اإلدارة وتقوم بصفة عامة جبميع أنواع العمل األخرى 
  اإلدارة.

  تقديرات النفقات
  ٣٠املادة 

قبل موافقة جملس اإلدارة أو أحد أجهزته الفرعية على أي اقرتاح يتضمن انفاقًا من صناديق األمم   -  ١
املتحدة مبا يف ذلك موارد صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي أنشئ مبوجبه قرار اجلمعية العامة 

يعمم املدير التنفيذي يف أقرب وقت ممكن على مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء )، ٢٧- (د ٢٩٩٧
من  ١١-٢و ١٠-٢األجهزة الفرعية املعنية تقريرًا من األمني العام لألمم املتحدة، من حيث املادتني 

بامليزانية املرتتبة فيما  الالئحة املالية بشأن التكاليف املقدرة املتضمنة فضًال عن اآلثار اإلدارية واآلثار املتعلقة
والقسم الثالث من قرار  ٣يتعلق بالرتخيصات وفتح االعتمادات القائمة طبقًا ألحكام القسم الثاين فقرة 

  ).٢٧- (د ٢٩٩٧اجلمعية العامة 
قبل إقرار أي اقرتاح يتضمن  ١يأخذ جملس اإلدارة يف حسابه التقديرات املشار إليها يف الفقرة   -  ٢

ديق األمم املتحدة مبا يف ذلك موارد صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة فإذا مت إقرار االقرتاح انفاقًا من صنا
يبني جملس اإلدارة، حسبما يكون ذلك مالئماً، األولوية أو درجة العجلة اليت يعلقها على املشروعات ووفقاً 

أجل ضمان تنفيذ أعمال برنامج للحالة أي املشروعات احلالية ميكن تأجيلها أو تعديلها أو حذفها من 
  األمم املتحدة للبيئة بأعلى فعالية ممكنة.

يقدم املدير التنفيذي إىل جملس اإلدارة يف كل سنة فردية بالنسبة للفرتة ثنائية السنوات التالية،   -  ٣
ويقدم املدير تقديرات مصروفات برنامج األمم املتحدة للبيئة اليت تتحملها امليزانية العادية لألمم املتحدة. 

التنفيذي أيضاً إىل جملس اإلدارة تقديرات املصروفات اليت يتحملها صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة طبقاً 
 ٢٩٩٧من قرار اجلمعية العامة  ٧لإلجراءات العامة اليت يضعها جملس اإلدارة مبقتضى القسم الثالث فقرة 

  ) والقواعد املالية للصندوق املذكور.٢٧- (د

  تصريف العمل  -ساً ساد
  النصاب القانوين

  ٣١املادة 
للرئيس أن يعلن افتتاح اجتماع وأن يسمح ببدء املناقشة إذا حضر ثلث أعضاء جملس اإلدارة على 

  األقل. ويشرتط حضور أغلبية أعضاء جملس اإلدارة الختاذ أي قرار.
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  صالحيات الرئيس
  ٣٢املادة 
يس يف مكان آخر من هذا النظام، يعلن الرئيس افتتاح فضًال عن ممارسة الصالحيات املخولة للرئ

واختتام كل جلسة من جلسات جملس اإلدارة ويدير املناقشة ويكفل مراعاة النظام الداخلي ويعطي حق 
الكالم ويطرح املسائل للتصويت ويعلن القرارات. ويصدر الرئيس أحكامه بشأن نقاط النظام، ومع مراعاة 

راقب أعمال جملس اإلدارة، ويشرف على احملافظة على النظام يف جلساته. أحكام النظام الداخلي، ي
وللرئيس أن يقرتح على جملس اإلدارة حتديد الوقت املسموح به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت يتكلم 

وقف فيها كل ممثل بشأن أي مسألة، وقفل قائمة املتحدثني أو قفل باب املناقشة. وللرئيس أن يقرتح أيضًا 
  أو تأجيل اجللسة أو النقاش بصدد املسألة قيد املناقشة.
  ٣٣املادة 

  يظل الرئيس حتت سلطة جملس اإلدارة أثناء ممارسته ملهامه.
  الكلمات

  ٣٤املادة 
ال جيوز ألي شخص أن يتكلم أمام جملس اإلدارة دون احلصول مسبقاً على أذن من الرئيس. ومع 

ي الرئيس الكلمة إىل املتكلمني حسب ترتيب إبداء رغبتهم يف التكلم. يعط ٣٦و ٣٥مراعاة أحكام املادتني 
وللرئيس أن يطلب من أحد املتكلمني مراعاة النظام إذا كانت مالحظات املتكلم ال تتصل باملوضوع قيد 

  البحث.
  األسبقية

  ٣٥املادة 
أو فريق عمل أو  جيوز أن تعطى أسبقية التكلم لرئيس أو نائب رئيس أو مقرر جلنة من جلان الدورة

ملمثل معني من جهاز فرعي وذلك بغرض شرح النتائج اليت توصلت إليها جلنة الدورة أو فريق العمل أو 
  اجلهاز الفرعي املعين وبغرض الرد على األسئلة.

  نقاط النظام
  ٣٦املادة 

رئيس يف أثناء مناقشة أي مسألة، ميكن أن يثري أحد املمثلني يف أي وقت نقطة نظام، ويبت ال  -  ١
نقطة النظام فوراً، طبقًا للنظام الداخلي. وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس. ويطرح الطعن فورًا للتصويت، 

  ويظل قرار الرئيس قائماً ما مل ترفضه أغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني.
  ال جيوز للممثل الذي أثار نقطة النظام أن يتعرض جلوهر املسألة املطروحة.  -  ٢
  قت املخصص للكلماتالو 

  ٣٧املادة 
ا لكل متكلم وعدد املرات اليت يتكلم فيها كل شخص  جمللس اإلدارة أن حيدد املدة اليت يسمح 
يف أية مسألة، فيما عدا املسائل اإلجرائية حني يضع الرئيس حداً أقصى للتعليق مخس دقائق. وإذا ُحددِّت 

  له، يُنبِّه الرئيس املتكلم دون إبطاء إىل وجوب مراعاة النظام.مدة املناقشة وجتاوز املتكلِّم الوقت املخصص 
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  إقفال قائمة املتكلمني
  ٣٨املادة 

للرئيس أن يُعِلن، أثناء املناقشة قائمة املتكلمني، كما جيوز له، مبوافقة جملس اإلدارة، أن يُعِلن عن 
كلمة ألقيت بعد إعالن الرئيس إقفال إقفال القائمة. بيد أن للرئيس أن يعطي حق الرد ألي ممثل، إذا دعته  

القائمة إىل استصواب ذلك. وعند اختتام املناقشة حول بند ما لعدم وجود متكلمني، يُعلن الرئيس مبوافقة 
  جملس اإلدارة، عن إقفال باب املناقشة.

  تأجيل املناقشة
  ٣٩املادة 

د البحث. وجيوز ملمّثل واحد، ألي ممثل، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرتح تأجيل مناقشة البند قي
باإلضافة إىل مقدم االقرتاح أن يتكلم يف تأييد االقرتاح وملتكلم واحد أن يتكلم يف معارضة االقرتاح، مث 

  يطرح االقرتاح فوراً للتصويت.
  إقفال باب املناقشة

  ٤٠املادة 
واء ُوجد أو مل ألي ممثل أن يقرتح يف أي وقت إقفال باب املناقشة بشأن املسألة قيد البحث س

ثنني من اليوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالم. وال ُيسَمح بالكالم يف مسألة إقفال باب املناقشة إال 
املتكلمني يعارضان إقفال باب املناقشة، مث يطرح االقرتاح فورًا للتصويت. فإذا أيد جملس اإلدارة إقفال باب 

  املناقشة أعلن الرئيس إقفاله.
  أو رفعهاتعليق اجللسة 

  ٤١املادة 
ألي ممثل، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقرتح تعليق اجللسة أو رفعها، وال جيوز مناقشة مثل هذا 

  االقرتاح بل جيب طرحه للتصويت على الفور.
  ترتيب االقرتاحات اإلجرائية

  ٤٢املادة 
ن لالقرتاحات ، وبغض النظر عن ترتيب تقدمي االقرتاحات، يكو ٣٦مع مراعاة ما جاء باملادة 

املبينة أدناه أسبقية على مجيع املشروعات واالقرتاحات األخرى املطروحة يف اجللسة، وذلك حسب الرتتيب 
  التايل:

 اقرتاح تعليق اجللسة؛  ) أ(
 اقرتاح رفع اجللسة؛  ) ب(

  اقرتاح تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛  (ج)
  اقرتاح إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث.  (د)
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  قرتاحات والتعديالتاال
  ٤٣املادة 

تُقدم االقرتاحات والتعديالت يف األحوال العادية كتابة وُتسلم إىل املدير التنفيذي، الذي يعمم 
نسخًا منها على األعضاء. وال جيوز بصفة عامة، أن يناقش أي اقرتاح أو أن يطرح للتصويت يف أي جلسة 

ميم نسخ منه على مجيع األعضاء يف موعد ال يتجاوز من جلسات جملس اإلدارة إال إذا كان قد سبق تع
اليوم السابق للجلسة. على أنه جيوز للرئيس بعد أخذ موافقة جملس اإلدارة، أن يسمح مبناقشة ونظر مثل 

  هذه االقرتاحات أو التعديالت ولو مل تكن قد ُعممت أو إذا كانت قد ُعممت يف اليوم ذاته.
  البت يف مسألة االختصاص

  ٤٤املادة 
، يُطرح للتصويت أي اقرتاح يطلب البت يف مسألة اختصاص جملس ٤٢مع مراعاة ما جاء باملادة 

  اإلدارة، بإقرار أي اقرتاح أو أي تعديل معروض عليه وذلك قبل التصويت على االقرتاح أو التعديل املطروح.
  سحب االقرتاحات

  ٤٥املادة 
بدء التصويت عليه شريطة أال يكون لصاحب االقرتاح أن يسحب اقرتاحه يف أي وقت قبل 

  اقرتاحه قد ُعدل. وألي عضو آخر أن يعيد تقدمي االقرتاح املسحوب على هذه الصورة.
  إعادة النظر يف االقرتاحات

  ٤٦املادة 
إذا مت إقرار أو رفض اقرتاح ما فال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس دورة جملس اإلدارة إال إذا قرر 

غلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت. ويسمح بالتكلم يف اقرتاح ذلك جملس اإلدارة بأ
  إعادة النظر ألثنني فقط من املتكلمني يف معارضة االقرتاح، مث يطرح االقرتاح فوراً للتصويت.

  التصويت  - سابعاً 
  حق التصويت

  ٤٧املادة 
  لكل عضو يف جملس اإلدارة صوت واحد.

  ‘‘األعضاء احلاضرون واملشرتكون يف التصويت’’ اصطالح األغلبية الالزمة ومعىن

  ٤٨املادة 
تُتخذ قرارات جملس اإلدارة بأغلبية األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت، وذلك ما مل يقض   -  ١

  هذا النظام الداخلي بغري ذلك يف موضع آخر.
ألغراض هذا النظام األعضاء ‘‘ األعضاء احلاضرون واملشرتكون يف التصويت’’واملقصود بعبارة   -  ٢

م يعتربون غري  م إجياباً أو سلباً، أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فإ احلاضرون الذين يدلون بأصوا
  مصوتني.
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  طريقة التصويت
  ٤٩املادة 

، يصوت جملس اإلدارة يف األحوال العادية برفع األيدي، على أن ٥٥مع مراعاة ما جاء باملادة 
ثل أن يطلب التصويت بنداء األمساء وجيري نداء األمساء يف هذه احلالة حسب الرتتيب األجبدي ألي مم

  ألمساء األعضاء، ابتداًء بالعضو الذي يسحب الرئيس أمسه بالقرعة.
  تسجيل النداء باالسم

  ٥٠املادة 
  ة.يسجل تصويت كل عضو مشرتك يف التصويت بنداء األمساء يف وثائق جملس اإلدارة املناسب

  سري العمل أثناء التصويت
  ٥١املادة 

بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ال جيوز ألي ممثل أن يقطع عملية التصويت إال إلثارة نقطة 
نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت الفعلية. وللرئيس أن يسمح لألعضاء بتعليل تصويتهم، سواء قبل عملية 

يت باالقرتاع السري. وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به هلذا التصويت أو بعدها، إال إذا ُأجري التصو 
التعليل، بيد أنه ال يسمح ملقدِّم اقرتاح أو تعديل بتعليل تصويت مقدِّم االقرتاح بشأن ما تقدم به مقدِّم 

  االقرتاح من اقرتاح أو تعديل.
  جتزئة االقرتاحات أو التعديالت

  ٥٢املادة 
حدة على كل جزء من أجزاء، أي اقرتاح أو تعديل. وإذا أثري للممثل أن يقرتح التصويت على 

اعرتاض على طلب التجزئة طرح اقرتاح التجزئة للتصويت. وال يسمح بالكالم حول اقرتاح التجزئة إال 
ملتكلمني اثنني يؤيدانه ومتكلمني اثنني يعارضانه. وإذا قُبل اقرتاح التجزئة طُرحت أجزاء االقرتاح أو التعديل 

متت املوافقة عليها منفصلة للتصويت بعد ذلك برمتها. وإذا رُفضت مجيع أجزاء منطوق االقرتاح أو اليت 
  التعديل اُعترب االقرتاح أو التعديل مرفوضاً برمته.

  التصويت على التعديالت
  ٥٣املادة 

الن أو أكثر عند اقرتاح تعديل على اقرتاح ما، ُجيرى التصويت على التعديل أوًال. وإذا اقرتح تعدي  -  ١
على اقرتاح ما، صوت جملس اإلدارة أوًال على التعديل األبعد من حيث اجلوهر عن االقرتاح األصلي، مث 
على التعديل األقل منه بعداً. وهكذا دواليك حىت ُتطرح مجيع التعديالت للتصويت. إال أنه حيثما يكون 

هذا التعديل األخري ال يُطرح للتصويت. وإذا  اعتماد تعديل ما منطوياً بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن
اُعتمد تعديل واحد أو أكثر، طُرح االقرتاح بصيغته املعدلة للتصويت، أما إذا مل يُعتمد أي تعديل، يُطرح 

  االقرتاح يف صيغته األصلية.
جري تنقيح يُعترب أي اقرتاح تعديًال القرتاح آخر إذا أضاف شيئًا لالقرتاح، أو حذف جزًء منه أو أُ   -  ٢

  عليه.
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  التصويت على االقرتاحات
  ٥٤املادة 

إذا اتصل اقرتاحان أو أكثر مبسألة واحدة، صوت جملس اإلدارة على االقرتاحني بالرتتيب الذي   -  ١
ُقدما به، ما مل يقرر غري ذلك وجمللس اإلدارة أن يقرر، عقب كل تصويت على االقرتاح، ما إذا كان يطرح 

  ويت أم ال.االقرتاح التايل للتص
بيد أن أي اقرتاحات ال تتطلب اختاذ قرار بشأن مادة تلك االقرتاحات تعترب كمسائل سابقة   -  ٢

  وُتطرح للتصويت قبلها.
  االنتخابات

  ٥٥املادة 
  ُجترى مجيع االنتخابات باالقرتاع السري ما مل يقرر جملس اإلدارة خالف ذلك.

  ٥٦املادة 
ضو واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على إذا أريد انتخاب شخص واحد أو ع  -  ١

األغلبية الالزمة ُاجري اقرتاع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات. فإذا 
  انقسمت األصوات بالتساوي يف االقرتاع الثاين حيسم الرئيس األمر بني املرشحني بالقرعة.

ع األول بني املرشحني احلاصلني على ثاين أكرب عدد من األصوات، ويف حالة التعادل يف االقرتا   -  ٢
ُجيرى اقرتاع خاص بغية ختفيض عدد املرشحني إىل اثنني فقط، ويف حالة التعادل بني ثالثة مرشحني أو أكثر 
حصلوا على أكرب عدد من األصوات، ُجيرى اقرتاع ثان. فإذا حدث تعادل بني أكثر من مرشحني، ُجيرى 

  عدد إىل اثنني فقط بالقرعة ويستمر االقرتاع احملصور فيما بينهما طبقاً للفقرة السابقة.ختفيض ال
  ٥٧املادة 

إذا أريد شغل مركزين انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبشروط واحدة، اُنتخب من حيصل من   -  ١
  املرشحني على األغلبية الالزمة يف االقرتاع األول.

اصلني على هذه األغلبية أكثر من عدد املراكز املطلوب شغلها، أُنتخب إذا كان عدد املرشحني احل  -  ٢
  من حيصل من املرشحني على أكرب عدد من األصوات.

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املراكز املطلوب شغلها، أجريت   -  ٣
على عدد من املرشحني الذين حصلوا على  اقرتاحات إضافية لشغل املراكز املتبقية، مع قصر كل تصويت

أكثر عدد من األصوات يف االقرتاع الذي سبقه ال يزيد على ضعف عدد املراكز املراد شغلها على أنه يف 
حالة التعادل بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين ُأجري اقرتاع خاص بغية ختفيض عدد املرشحني إىل 

  العدد املطلوب.
ثالثة اقرتاعات مقيدة إىل نتيجة حامسة، أعقب ذلك إجراء اقرتاعات غري مقيدة ألي  إذا مل تؤد  -  ٤

شخص أو عضو تتوافر فيه الشروط. وإذا ُأجريت ثالثة اقرتاعات غري مقيدة دون نتيجة حامسة، تقتصر 
اية الفقرة االقرتاعات الثالثة التالية (مع مراعاة االستثناء يف احلالة اليت متاثل حالة التعادل املذكور  ة يف 

السابقة من هذه املادة) على عدد من املرشحني الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع غري 
  املقيد الثالث. وال يزيد عدد املرشَّحني على ضعف عدد املراكز الشاغرة املتبقية.

  يتم شغل كل املراكز.وتكون االقرتاعات الثالثة التالية غري مقيدة، وهكذا دواليك حىت   -  ٥
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  انقسام األصوات بالتساوي
  ٥٨املادة 

  إذا انقسمت األصوات بالتساوي يف التصويت على مسألة غري االنتخاب اُعترب االقرتاع مرفوضاً.

  واألجهزة الفرعية لمجلس اإلدارة العمللجان الدورة وأفرقة   –ثامناً 
  ٥٩ املادة
دورة وأفرقة العمل واألجهزة الفرعية من أجل النهوض جمللس اإلدارة أن ينشئ ما يلزم من جلان ال

  الفعال مبهامه.
  جلان الدورة وأفرقة العمل

  ٦٠ املادة
جمللس اإلدارة أن ينشئ يف كل دورة، جلان دورة وأفرقة عمل من بني أعضائه، وحييل إليها أية   -  ١

  مسائل واردة جبدول أعماله لدراستها وتقدمي تقرير عنها.
ورة وأفرقة العمل أن تنشئ جلانًا فرعية وجمموعات فرعية ألفرقة العمل. وتقوم اللجنة أو وللجان الد  -  ٢

  الفريق املعين بتعيني أعضاء هذه اللجان الفرعية واجملموعات الفرعية ألفرقة العمل.
لرئيس جلنة الدورة أو أفرقة العمل أن يعلن افتتاح اجتماع وأن يسمح ببدء املناقشة إذا حضر ربع   -  ٣

  أعضاء اللجنة أو فريق العمل على األقل. ويشرتط حضور أغلبية األعضاء الختاذ أي قرار.
من هذا النظام الداخلي، حسبما  ٥٨إىل  ٣٢أعاله، تطبق أحكام املواد من  ٣رهنًا بالفقرة   -  ٤

  يقتضي األمر، على أعمال جلان الدورة وأفرقة العمل وأية جلان فرعية أو جمموعات فرعية تنشؤها.
  ٦١املادة 

تنتخب كل جلنة دورة أو فريق عمل أعضاء مكتبها، ما مل يقرر جملس اإلدارة غري ذلك. وعند 
  انتخاب أعضاء املكتب تراعي كل جلنة دورة أو فريق عمل احرتام مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل.

  األجهزة الفرعية جمللس اإلدارة وجمموعات اخلرباء
  ٦٢ املادة

أن ينشئ أجهزة فرعية على أساس دائم أو خمصص وفقًا ملا يستلزمه النهوض الفعال  جمللس اإلدارة  -  ١
مبهامه، وحسبما يقتضي األمر، جمموعات خرباء لدراسة مشكالت معينة والتقدم مبا تراه من التوصيات 

  بصددها.
ذرية، سواء  ألي دولة عضو باألمم املتحدة أو عضو بوكالة متخصصة أو بالوكالة الدولية للطاقة ال  -  ٢

كانت هذه الدولة عضواً يف جملس اإلدارة، أم مل تكن، احلق يف أن تصبح عضواً يف أي جهاز فرعي جمللس 
اإلدارة. وعلى جملس اإلدارة عند حتديد حجم األجهزة الفرعية وانتخاب أعضائها أن يراعي متامًا استحسان 

مادة املوضوع الذي سوف تتناوله هذه  أن تتضمن عضوية هذه اهليئات الدول ذات املصلحة اخلاصة يف
  اهليئات، فضًال عن احلاجة إىل ضمان التوزيع اجلغرايف العادل.
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ا يف النظام الداخلي جمللس اإلدارة، حسبما يقتضي األمر،   -  ٣ تّتبع األجهزة الفرعية القواعد املعمول 
ملقدمة من األجهزة الفرعية املعنية. مع مراعاة التعديالت اليت يقررها جملس اإلدارة يف ضوء االقرتاحات ا

  وينتخب كل جهاز فرعي أعضاء مكتبه.
لكل جهاز فرعي أن يقرر أولوياته، داخل إطار برنامج العمل الذي يضعه جملس اإلدارة،   -  ٤

وبالتشاور مع املدير التنفيذي يعقد ما يراه ضروريًا من االجتماعات، مع األخذ يف االعتبار تاريخ الدورة 
  ة جمللس اإلدارة والبنود اليت أحاهلا إليه جملس اإلدارة.العادي

  اللغات والتسجيالت  –تاسعاً 
  اللغات والرتمجة الفورية

  ٦٣ املادة
اللغات الرمسية ولغات العمل يف جملس اإلدارة هي اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية    -  ١

قى بأي لغة من هذه اللغات إىل اللغات األخرى املستعملة يف والعربية والفرنسية. وترتجم الكلمات اليت تل
  جملس اإلدارة.

ألي ممثل أن يُلقي كلمته بأية لغة غري اللغات املستعملة يف جملس اإلدارة، ويف هذه احلالة، يوفِّر   -  ٢
ني التابعني املمثل الرتمجة الشفوية إىل إحدى اللغات املستعملة يف جملس اإلدارة. وميكن للمرتمجني الشفوي

ا يف جملس اإلدارة على الرتمجة  لألمانة العامة أن يعتمدوا يف الرتمجة الشفوية إىل اللغات األخرى املعمول 
  الفورية املقدَّمة باللغة األوىل جمللس اإلدارة.

  اللغات وتوزيع القرارات وسائر املقررات الرمسية والوثائق

  ٦٤ املادة
يات وسائر املقررات الرمسية جمللس اإلدارة، فضًال عن تقاريره إىل اجلمعية توفر مجيع القرارات والتوص  -  ١

  العامة وغري ذلك من الوثائق باللغات املستعملة يف جملس اإلدارة.
توزع األمانة العامة على مجيع أعضاء جملس اإلدارة وغريهم من املشرتكني يف الدورة نصوص   -  ٢

رمسية اليت يتخذها جملس اإلدارة وجلان الدورة واألجهزة الفرعية القرارات والتوصيات وسائر املقررات ال
األخرى، إن ُوجدت. وتوزع النصوص املطبوعة هلذه القرارات والتوصيات وسائر املقررات الرمسية، فضًال عن 
و تقارير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة، بعد ختام الدورة، على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أ

األعضاء يف الوكاالت املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى املنظمات الدولية احلكومية املشار 
  أدناه. ٦٨إليها يف املادة 

  التسجيالت الصوتية للجلسات
  ٦٥ املادة

حتفظ األمانة العامة التسجيالت الصوتية جللسات جملس اإلدارة وجلان الدورة وفقًا ملا يتبع يف 
  األمم املتحدة. كما جيري مثل هذا التسجيل كذلك ألعمال أي أجهزة فرعية تقرر ذلك.
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  لعامة والخاصةا الجلسات  –عاشراً 
  ٦٦ املادة

تُعقد جلسات جملس اإلدارة وجلان الدورة وأفرقة العمل واألجهزة الفرعية، إن وجدت، بشكل 
  .علين، ما مل تقرر اهليئة املعنية غري ذلك

  اركة الدول غير األعضاء في مجلس اإلدارةمش  –حادي عشر
  ٦٧ املادة

ألي دول عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف وكالة متخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ذه  ولكنها ليست عضوًا يف جملس اإلدارة، أن تشارك يف مداوالت جملس اإلدارة. وليس ألي دولة تشارك 

، لكن هلا تقدمي مقرتحات توضع للتصويت عند طلب أي عضو يف جملس الطريقة احلق يف االنتخاب
اإلدارة. وتطبق أحكام هذه املادة، مع ما يلزم من تعديل، عند اشرتاك دول يف جهاز فرعي ليست عضواً 

  فيه
 الوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاركة  –ثاني عشر

يرها من المنظمات الحكومية والهيئات التابعة لألمم المتحدة وغ
  الدولية

  ٦٨املادة 
ملمثلي الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولة للطاقة الذرية واهليئات املالئمة التابعة لألمم املتحدة،    -  ١

، من قرار اجلمعية العامة ٥فضًال عن املنظمات احلكومية الدولية املشار إليها يف القسم الرابع، الفقرة 
املسماة هلذا الغرض من قبل جملس اإلدارة، أن يشاركوا يف مداوالت جملس اإلدارة  )٢٧ -(د  ٢٩٩٧

وأجهزته الفرعية، إن وجدت، بناء على دعوة الرئيس، بصدد املسائل الداخلة يف نطاق أنشطتهم، دون أن 
  يكون هلم حق التصويت.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية  تقوم األمانة العامة بتعميم البيانات املكتوبة للوكاالت املتخصصة  -  ٢
أعاله،  ١واهليئات التابعة لألمم املتحدة، فضًال عن املنظمات احلكومية الدولية املشار إليها يف الفقرة 

واملتصلة ببنود واردة يف جدول أعمال جملس اإلدارة أو أجهزته الفرعية، إن وجدت، على أعضاء جملس 
  اإلدارة وأجهزته الفرعية املعنية.

  غير الحكوميةالدولية من المنظمات  المراقبون  –الث عشرث
  ٦٩املادة 

تم مبجال البيئة واملشار إليها يف القسم الرابع، الفقرة   -  ١ من  ٥للمنظمات الدولية غري احلكومية اليت 
ارة )، أن تعنيِّ ممثلني حيضرون كمراقبني يف اجللسات العامة جمللس اإلد٢٧- (د ٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة 

وأجهزته الفرعية، إن وجدت. ويعتمد جملس اإلدارة من وقت آلخر قائمة مبثل هذه املنظمات وينقحها عند 
الضرورة. وميكن أن تديل هذه املنظمات الدولية غري احلكومية، بناء على دعوة من الرئيس وبعد موافقة 

  لداخلة يف نطاق أنشطتها.جملس اإلدارة أو اجلهاز الفرعي املعين، ببيانات شفوية عن املسائل ا
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تقوم األمانة العامة بتعميم البيانات املكتوبة املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية املشار إليها   -  ٢
أعاله، واملتصلة ببنود واردة يف جدول أعمال جملس اإلدارة أو أجهزته الفرعية، على أعضاء  ١يف الفقرة 

ا هذه البيانات لألمانة العامة من جملس اإلدارة أو اجلهاز الفرعي امل عين، بالكميات واللغات اليت أتيحت 
  أجل التوزيع.

  تعديل النظام الداخلي ووقف العمل بأحكامه  –رابع عشر
  ٧٠ املادة

ا مع مراعاة املادتني   ٧١جمللس اإلدارة أن يعدل أي مادة من مواد هذا النظام أو يوقف العمل 
  أدناه. ٧٢و

  ٧١املادة 
وز تعديل هذا النظام حىت يتلقى جملس اإلدارة تقريراً عن التعديالت املقرتحة من جلنة أو فريق ال جي

  عمل تابع جمللس اإلدارة ينشأ هلذا الغرض.
  ٧٢ املادة

جيوز جمللس اإلدارة وقف العمل بإحدى مواد النظام الداخلي بشرط إعطاء إشعار مدته أربع 
ا. وميكن التنازل عن اإلشعار إذا مل يعرتض على ذلك أي من وعشرون ساعة بشأن االقرتاح بوقف العم ل 

  األعضاء.
  من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ٨٨تنفيذ الفقرة  ٢٧/٢المقرر 

  إن جملس اإلدارة،  
م املتحدة الصادرة عن مؤمتر األم“ املستقبل الذي نصبو إليه”بالوثيقة اخلتامية بعنوان  إذ يرحِّب  

يف ريو دي جانريو، الربازيل، اليت  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠للتنمية املستدامة املعقود يف الفرتة من 
ا السابعة والستني قرارًا يعزِّز برنامج األمم املتحدة للبيئة وحيسِّن   دعت اجلمعية العامة إىل أن تعتمد يف دور

يف الوثيقة اخلتامية، وإذ يشري إىل  ٨٨ح) من الفقرة ( -  )لفرعية (أكفاءته، على النحو اجملَمل يف الفقرات ا
  ،٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة 

على ضرورة تعزيز احلوكمة البيئية على الصعيد الدويل يف سياق اإلطار املؤسسي  وإذ يعيد التأكيد  
ة والبيئية للتنمية وازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعيللتنمية املستدامة، مبا حيقق التكامل على حنٍو مت

  التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة،املستدامة، و 
بشأن مجلة  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٣بقرار اجلمعية العامة  وإذ يسلِّم  

من الوثيقة “ ياق التنمية املستدامةالركيزة البيئية يف س”جيم املعنون  - أمور من بينها تنفيذ الفرع رابعاً 
اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة واليت تُعَقد وفقه الدورة العاملية األوىل جمللس إدارة برنامج األمم 

  املتحدة للبيئة،
اجلمعية العامة بأن تعاد تسمية جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وهو هيئة  يوصي  -  ١  

من ميثاق األمم املتحدة، ليصبح مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة  ٢٢مية دولية أنشئت عمًال باملادة حكو 
  لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛
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املتحدة للبيئة باعتباره السلطة البيئية العاملية  االلتزام بتعزيز دور برنامج األمميعيد تأكيد   -  ٢  
لبيئي العاملي، وتشجِّع التنفيذ املتسق للُبعد البيئي من التنمية املستدامة الرائدة اليت تضع جدول األعمال ا

  داخل منظومة األمم املتحدة، ومتثِّل النصري الرمسي للبيئة العاملية؛
ا يف نريويب مرة كل  )١(أن تعقد اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يقرِّر  -  ٣   دورا

- (د ٢٩٩٧، وأن تضطلع بواليتها على النحو املبنيَّ يف قرار اجلمعية العامة ٢٠١٤سنتني، اعتباراً من عام 
، ومجيع القرارات ذات الصلة األخرى اليت تدعم واليتها، ١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ١٥) املؤرخ ٢٧

ري لعام بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئة، وإعالن ماملو الوزا ١٩٩٧وكذلك إعالن نريويب لعام 
من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة  ٨٨، والفقرة ٢٠١٠، وإعالن نوسا دوا لعام ٢٠٠٠

ا اجلمعية العامة يف القرار    ؛٦٦/٢٨٨للتنمية املستدامة كما أقر
  أن يوِقف عمل املنتدى البيئي الوزاري العاملي؛ يقرِّر  -  ٤  
رة من دورات اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة جبزء أن تنتهي أعمال كل دو  يـَُقرِّر  -  ٥  

رفيع املستوى ينعقد ملدة يومني، باعتباره جزءاً أساسياً من اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ويتخذ 
  ظائف التالية:هذا اجلزء مقررات اسرتاتيجية ويقدِّم توجيهات سياسية، كما يضطلع بعدة أمور، من بينها الو 

  وضع جدول األعمال البيئي العاملي؛  (أ)  
تقدمي توجيهات شاملة يف جمال السياسات العامة وحتديد االستجابات السياساتية   (ب)  

  للتصّدي للتحديات البيئية الناشئة؛
  االضطالع باستعراض للسياسات العامة، وإقامة حوار، وتبادل اخلربات؛  (ج)  
  رتاتيجية بشأن التوجه املستقبلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛وضع التوجيهات االس  (د)  
  تنظيم حوار بني اجلهات املتعددة أصحاب املصلحة؛  (هـ)  
  تعزيز الشراكات من أجل حتقيق األهداف البيئية وتعبئة املوارد؛  (و)  
أعضاء حبيث  ١٠أن يتأّلف مكتب اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة من  يقرِّر  -  ٦  

جيّسد الطابع العاملي للهيئة اإلدارية، وفقًا للتوزيع اجلغرايف العادل، وسوف يساعد اهليئة اإلدارية ويضطلع 
  بالوظائف اليت حددها النظام الداخلي للهيئة اإلدارية؛

أن تكفل اهليئة اإلدارية املشاركة النشطة جلميع اجلهات املختصة صاحبة املصلحة،  يقرِّر  -  ٧  
صوصًا تلك اليت تنتمي للبلدان النامية، باالستفادة من أفضل املمارسات والنماذج من املؤسسات وخ

املتعددة األطراف ذات الصلة، وسوف تستكشف آليات جديدة لتعزيز الشفافية واملشاركة الفعلية للمجتمع 
ا الفرعية بطرائق عدة،   من بينها: املدين يف أعماهلا وأعمال هيئا

، العتماد أصحاب املصلحة ومشاركتهم، تستند إىل ٢٠١٤عملية، حبلول عام إعداد   (أ)  
النظام الداخلي احلايل وتأخذ يف االعتبار الطرائق الشاملة اليت تتبعها جلنة التنمية املستدامة واهليئات األخرى 

  ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛
                                                      

من هذا املقرر وقرار اجلمعية  ١ه للتغيري عمًال بالفقرة جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي ختضع تسميت (١)
ذا املعىن.  العامة 
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سامهات ومشورة اخلرباء لدى من أجل تلقي م ٢٠١٤وضع آليات وقواعد حبلول سنة   (ب)  
  اجلهات صاحبة املصلحة؛

تعزيز طرائق العمل والعمليات املتعلقة باملناقشات املستنرية واملسامهات من مجيع أصحاب   (ج)  
  ؛٢٠١٤املصلحة ذوي الصلة يف عملية ُصنع القرارات احلكومية الدولية، حبلول عام 

ألمم املتحدة للبيئة على تشجيع قيام رابطة قوية بني أن تعمل اهليئة اإلدارية لربنامج ا يقرِّر  -  ٨  
استعراض حالة البيئة، وباالستناد إىل ما هو قائم من الصكوك الدولية  العلوم والسياسات، من خالل

والتقييمات واألفرقة وشبكات املعلومات، مبا يف ذلك تعزيز حمتوى التقرير املوجز عن التوقُّعات البيئية العاملية 
إىل صناع السياسات، ويف هذا الصدد يطلب إىل املدير التنفيذي أن حيدد الثغرات اخلطرية وأن يقدم  املوجَّه

  تقريراً مشفوعاً بتوصيات إىل اهليئة اإلدارية؛
أن تكون جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية هي اهليئة الفرعية للهيئة اإلدارية  يقرِّر  -  ٩  

وبطريقة علنية وشّفافة،  )٢(، وأن تقوم، إضافة إىل واليتهاالعاملة بني الدورات يئةلربنامج األمم املتحدة للب
  باملهام التالية:

  املسامهة يف إعداد جدول أعمال هيئتها اإلدارية؛  (أ)  
  إسداء املشورة إىل هيئتها اإلدارية بشأن مسائل السياسات؛  (ب)  
  اف على تنفيذها؛إعداد مقررات لتعتمدها هيئتها اإلدارية واإلشر   (ج)  
  الدعوة إىل عقد مناقشات موضوعية و/أو برناجمية؛  (د)  
تعزيز الطرق والوسائل الفعَّالة لتيسري مشاركة أعضاء اللجنة غري املقيمني؛ وخصوصًا من   (هـ)  

  الدول النامية؛
  القيام بأية مهام أخرى تسندها إليها هيئتها اإلدارية.  (و)  
ح العضوية للجنة املمثلني الدائمني، مع توفري الدعم ملمثلي عقد اجتماع مفتو  يقرِّر  -  ١٠  

البلدان النامية، ليتسىن إشراك املمثلني املوجودين يف العواصم، وكذلك أصحاب املصلحة لفرتة مخسة أيام يف 
سنة زوجية للمسامهة يف إعداد جدول أعمال هيئتها اإلدارية، وإلسداء املشورة إىل هيئتها اإلدارية بشأن 

  ائل السياسات؛مس
إنشاء جلنة فرعية تابعة للجنة املمثلني الدائمني جتتمع سنويًا لفرتة مخسة أيام لتقوم،  يقرِّر  -  ١١  

بدعم من األمانة، باستعراض االسرتاتيجية املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، بطريقة متسقة مع دورة 
نة املمثلني الدائمني وتوافق عليها اهليئة اإلدارية، وتتوىل األمانة األمم املتحدة اخلاصة بامليزانية، لكي تُقرها جل

  اإلشراف على تنفيذها واملساءلة عنها؛
ا وجدوهلا الزمين وحمور تركيزها  يقّرر  -  ١٢   أن تنظر جلنة املمثلني الدائمني يف وترية اجتماعا

ا وفعاليتها، وأن تعمل على حتسني طرائق   عملها؛ الربناجمي، لتعزيز كفاء

                                                      
  .٧، الفقرة ١٩/٣٢مقرَّر جملس اإلدارة  )٢(
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ا برنامج البيئة يف نريويب، ويف  يلَتزِم  -  ١٣   بالعمل تدرجييًا على توحيد مهام املقر اليت يضطلع 
ا املقبلة، وإدراج توصيات يف  هذا السياق، يطلب إىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير إىل اهليئة اإلدارية يف دور

  ا وتنفيذها بطريقة مناسبة التوقيت؛الختاذ إجراءات بشأ ٢٠١٧-٢٠١٦برنامج العمل للفرتة 
تعزيز احلضور اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل مساعدة البلدان على  يقّرر  -  ١٤  

ا وخططها البيئية على املستوى الوطين، ويف هذا اجملال، يطلب إىل املدير التنفيذي أن  تنفيذ براجمها وسياسا
  األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة؛ يزيد مشاركة برنامج البيئة يف

على أمهية املنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية اليت يقوم برنامج البيئة بدور األمانة  يشدِّد  -  ١٥  
هلا، ويدعو هذه املنتديات إىل املسامهة، حسب االقتضاء، يف أعمال اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة 

  للبيئة؛
النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز صوت وقدرة برنامج البيئة على االضطالع  ريقرِّ   -  ١٦  

األمني العام إىل اختاذ اخلطوات الضرورية لتعزيز  يدعوبواليته اخلاصة بتنسيق املسائل البيئية، ويف هذا اجملال، 
  تحدة؛ دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف هيئات التنسيق الرئيسية التابعة لألمم امل

تعزيز الشفافية واالنفتاح يف أعماله، ويف هذا الصدد، يطلب إىل املدير التنفيذي  يقرِّر  -  ١٧  
  وضع سياسة مكتوبة بشأن احلصول على املعلومات؛

املدير التنفيذي إىل مواصلة حتسني مالءمة التوقيت واالستجابة لالحتياجات  يدعو  -  ١٨  
  ؛١٩/٣٢من مقرره  ١٣ىل األحكام ذات الصلة من الفقرة واملطالب من الدول األعضاء، ويشري إ

(ب) من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم  ٨٨على احلاجة إىل تنفيذ أحكام الفقرة  يشدِّد  -  ١٩  
ذا  ويطلب، ٢٠١٦املتحدة للتنمية املستدامة يف موعد أقصاه سنة  إىل املدير التنفيذي أن يُِعّد تقريرًا 

  الشأن؛
(و) من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية  ٨٨تنفيذ الفقرة  يقرِّر  -  ٢٠  

إىل املدير التنفيذي تعزيز تفعيل خطة بايل االسرتاتيجية لدعم يطلب املستدامة، ويف هذا السياق، 
  التكنولوجيا وبناء القدرات؛

اإلدارة على غرار النّص الوارد  اجلمعية العامة إىل اعتماد قرار لتغيري تسمية جملس يدعو  -  ٢١  
  يف مرفق هذا املقرَّر.

  : مشروع قرار العتماده من الجمعية العامة٢٧/٢مرفق المقرَّر 
  تغيير تسمية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة

  إن اجلمعية العامة،  
تيبات بشأن الرت  ١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ١٥) املؤرخ ٢٧- (د ٢٩٩٧إىل قرارها إذ تشري   

  املؤسسية واملالية للتعاون البيئي الدويل، ومبوجبه أُنشئ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة،
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بشأن تقرير جملس  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٣إىل قرارها وإذ تشري أيضًا   
الركيزة ”جيم  - ن تنفيذ الفرع رابعًا إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته االستثنائية الثانية عشرة وع

  من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،“ البيئية يف سياق التنمية املستدامة
ومبوجبه يوصي  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢املؤرخ  ٢٧/٢مبقرر جملس اإلدارة  يط علماً حت  -  ١  

تسميته إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، جملس اإلدارة اجلمعية العامة بتغيري 
أهداف  على أساس أن يكون مفهومًا أن هذا التغيري للتسمية ال يغريِّ ولن يغريِّ بأي حال الوالية احلالية، وال

  هيئته اإلدارية؛ ومقاصد برنامج األمم املتحدة أو دور ووظائف
تسمية جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  تغيري تُقرِّر  -  ٢  

  التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

  : مبادئ توجيهية دولية لنوعية المياه من أجل الُنُظم اإليكولوجية٢٧/٣المقرَّر 
  إن جملس اإلدارة،

الذي أقّر بشأن حالة البيئة العاملية،  ٢٠١٢ شباط/فرباير ٢٢املؤرخ  ١٢/٦- إ.د مقرره إذ يشري إىل
فتقار إىل البيانات والرصد املنتظم، وبصفة خاصة يف وجود ثغرات يف معرفتنا حلالة البيئة بسبب االب فيه

ار واحمليطات، واستنفاد املياه اجلوفية،  جماالت من قبيل نوعية املياه العذبة وكميتها، ونوعية مياه مصاب األ
  م اإليكولوجية، وفقدان املوائل الطبيعية، وتدهور األراضي، واملواد الكيميائية والنفايات،وخدمات النظ

املي إعادة تنشيط النظام العبشأن  ٢٠١١ شباط/فرباير ٢٤املؤرخ  ٢٦/١٤ إىل مقرره وإذ يشري
  ،)لرصد البيئة/برنامج املياه(

 الن مانيمن األنشطة الربية، وإعال إىل إعالن واشنطن بشأن محاية البيئة البحرية وإذ يشري أيضاً 
الصادر عن االجتماع املعين باالستعراض احلكومي الدويل الثالث لتنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة 

 املياه املستعملة باعتبارها جماالت ذاتإدارة البحرية من األنشطة الربية الذي حيدد املغذيات، والقمامة، و 
  العاملي، أولوية لربنامج العمل
من أجل  املاء’’متثل عقد األمم املتحدة الدويل للعمل  ٢٠١٥-٢٠٠٥ أن الفرتة إىل وإذ يشري

  هو السنة الدولية لألمم املتحدة للتعاون يف جمال املياه، ٢٠١٣ ، وأن عام‘‘احلياة
ة من جديد الدور الذي يضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه السلطة البيئي وإذ يؤكد
رصد وتقييم نوعية  والذي يشمليف منظومة األمم املتحدة يف جمال البيئة،  ةالرئيسي يئةالعاملية الرئيسية، واهل

  املياه العاملية،
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  ١٢٤و ١٢٢ إىل الفقرتني وإذ يشري

اعتماد تدابري للحد بدرجة كبرية  ضرورةاليت تشدد على  ،‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ ) املعنونة٢٠ريو+(
من تلوث املياه، وزيادة جودة املياه، وتعرتف بالدور الرئيسي الذي تضطلع به النظم اإليكولوجية يف احملافظة 

  ها،نوعيتعلى كمية املياه و 
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، وإعادة بوجود مبادئ توجيهية دولية بشأن نوعية مياه الشرب، والزراعة والصرف وإذ يسلم
فر مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه اخلاصة ا، وعدم تو أخرى مسائل مماثلةو استخدام املياه املستعملة، 

  بالنظم اإليكولوجية،
أن املياه عنصر ضروري حلياة البشر، والبيئة، واالقتصاد، ومن مث، فإن العمل على  وإذ يالحظ

  حنو مستدام هو أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة، محاية املوارد املائية، وتعزيز استخدامها على
لتنمية املستدامة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد من تشكل عنصرًا جوهريًا لأن املياه  وإذ يدرك

أمهية إدماج املياه يف التنمية املستدامة، وإذ  على ،لذلك يكرر التأكيد، تبعاً التحديات العاملية الرئيسية، وإذ 
لمشار إليه وفقًا لاألمهية احلامسة للمياه واملرافق الصحية يف إطار األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يشدد على 
  ،‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’وثيقة من  ١١٩ يف الفقرة

لتدهور نوعية املياه، وآثارها السلبية على عمل النظم  للقلقالجتاهات املثرية ا إىليشري وإذ 
  البشر والتنمية، اإليكولوجية ورفاه
من أهداف آيشي للتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية  ١٤و ١١و ٨ إىل األهداف أيضاً  وإذ يشري
  ث املياه للحفاظ على النظم اإليكولوجية،بشأن مكافحة تلوُّ  ،التنوع البيولوجي

وعاً بادئ توجيهية دولية لنوعية املياه ميكن أن تستخدمها احلكومات طملحاجة  وجود وإذ يدرك
للحفاظ على النظم اإليكولوجية، وحتسني حالتها من أجل اإلبقاء على اخلدمات اليت توفرها هذه النظم، 

ا يف النظم  باعتبارها عنصرًا مؤثراً  حيث ميكن أن تكون هذه املبادئ أساسًا إلدارة تلوث املياه وجود
  تدعم اختاذ القرارات،أن اإليكولوجية، و 

دئ التوجيهية لنوعية املياه للنظم اإليكولوجية ينبغي أن تتسق وتتكامل، أن املبا وإذ يدرك أيضاً 
  ،قتضاء، مع املبادئ التوجيهية القائمة ذات الصلة باملياه من أجل تعزيز اإلدارة املستدامة للمياهحسب اال
احلكومات، واملؤسسات العلمية، ووكاالت  بالشراكة معإىل املدير التنفيذي،  يطلب -  ١

وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، خاصة يف البلدان النامية، أن يضع مبادئ توجيهية  األمم املتحدة
وسياسات، وأطر وطنية معايري، وضع دولية لنوعية املياه للنظم اإليكولوجية ميكن استخدامها طوعًا لدعم 

وفقاً دارة املياه، إمن اجلوانب ذات الصلة  مجيع عتبار املعلومات املتاحة حالياً، مع إدماجتأخذ يف اال
 ؛للمقتضى

احلكومات، واملؤسسات العلمية، ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات  يشجع -  ٢
ذات الصلة، مبا فيها املنظمات يف القطاع اخلاص، على املشاركة بنشاط يف وضع مبادئ توجيهية لنوعية 

 املياه تتسق مع ما ورد يف الفقرة السابقة؛
ا من اجلهات القادرة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، إىل توفري احلكومات وغريه يدعو -  ٣

من  ١ الدعم التقين واملايل لعملية وضع املبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه املتسقة مع ما ورد يف الفقرة
 هذا املقرر؛
 للبيئةإىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا  يطلب -  ٤

  عن تنفيذ هذا املقرر. قبلةامل ايف دور
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: المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ٢٧/٤المقرر 
  النظم اإليكولوجية

  إن جملس اإلدارة،  
  ،٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢٠املؤرخ  ٦٥/١٦٢إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشري  

الذي طلب فيه إىل املدير التنفيذي  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٤املؤرخ  ٢٦/٤إىل مقرره وإذ يشري أيضاً 
أن يبادر، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة األمم املتحدة 

ئق والرتتيبات لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل عقد اجتماع عام، لتحديد الطرا
، يكولوجيةإللمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ااملؤسسية ل

  يل املنرب حىت يتم إنشاء أمانته،وأن يواصل تيسري أي عملية تنبثق عنه لتفع
 تقدمي عرض ، إىل٢٦/٤إىل أن جملس اإلدارة دعا املدير التنفيذي، يف مقرره وإذ يشري كذلك 

يُنظر فيه على غرار العروض األخرى، وخاضع لإلجراءات املتفق عليها يف االجتماع العام املذكور أعاله، 
، أو رغبته يف دعم تلك يبني فيه رغبة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف استضافة أمانة املنرب احلكومي الدويل

  األمانة،
كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٢، يف قرارها إىل أن اجلمعية العامة رحَّبتوإذ يشري 

، بإنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظُم ٢٠١٢
اإليكولوجية، ومبا ميكن أن يعود به من فائدة على احلكومات، ودعت إىل التعجيل ببدء أعماله لتوفري 

لومات ذات صلة بالسياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل مساعدة صانعي أفضل ما هو متاح من مع
  القرار، وشجعت الدول األعضاء اليت ليست أعضاء حىت اآلن يف املنرب على القيام بذلك،

  ،)٣(يف تقرير املدير التنفيذيوقد نظر 
ع البيولوجي بإنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنو  يرحب  -  ١

  ؛٢٠١٢وخدمات النظم اإليكولوجية يف نيسان/أبريل 
بنتائج الدورة األوىل لالجتماع العــام للمنــرب احلكــومي الــدويل املعقــودة يف بــون يرحب أيضاً   - ٢

، وحيـــيط علمـــاً بطلـــب االجتمـــاع العـــام للمنـــرب إىل برنـــامج األمـــم ٢٠١٣كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٦إىل  ٢١مـــن 
، أن يقـــدم للمنـــرب خـــدمات بشـــأن الرتتيبـــات اإلداريـــة واملؤسســـية للمنـــرب ١/٤الـــوارد يف مقـــرره  املتحـــدة للبيئـــة،

، وســــتكون األمانــــة مســــؤولة أمــــام االجتمــــاع العــــام للمنــــرب وحــــده عــــن مســــائل السياســــات، واملســــائل األمانــــة
  الربناجمية، وعن الرتتيبات اإلدارية وفقاً لقواعد برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

بشـــأن طرائـــق املنـــرب، مبـــا يف ذلـــك اجلهـــود املبذولـــة يف الـــدورة  بالتقـــدم الكبـــري احملـــرزيرحـــب   - ٣
  ببدء أعمال املنرب؛ العام للمنرب من أجل التبكري الجتماعلاألوىل 

األمانـــة والرتتيبـــات اإلداريـــة  للمـــدير التنفيـــذي، يف حـــدود املـــوارد املتاحـــة، بـــأن يـــوفريـــأذن   - ٤
  ا يف ذلك انتداب موظف من الفئة الفنية ألمانة املنرب؛، مب١/٤استجابة للمقرر 

                                                      
)٣( UNEP/GC.27/3.  
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، إقامــــــة شــــــراكة تعاونيــــــة مــــــع منظمــــــة ١/٤إىل املــــــدير التنفيــــــذي، وفقــــــاً للمقــــــرر  يطلــــــب  - ٥
اليونسكو، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لكــي ينظــر فيهــا االجتمــاع العــام للمنــرب، 

  مع املنرب وأمانته؛رابطة مؤسسية إقامة  بغية
  بأن يقوم مبا يلي: للمدير التنفيذي يأذن  -  ٦

  استكمال اتفاق بلد املقر مع حكومة أملانيا املتعلق بتواجد أمانة املنرب يف بون؛  (أ)
تضــطلع األمانــة بوظائفهــا اعتبــاراً مــن  اختــاذ الرتتيبــات الالزمــة لتشــغيل أمانــة املنــرب، حبيــث  (ب)

  العام على أبعد تقدير؛ جتماعلالاية الدورة الثانية 
إىل املــدير التنفيــذي مواصــلة تلقــي املســامهات املاليــة الــيت تقــدم للمنــرب، إىل أن يــتم  يطلــب  - ٧

  إنشاء الصندوق االستئماين للمنرب؛
إىل املــدير التنفيــذي تقــدمي مــدخالت ومقرتحــات، باتبــاع اإلجــراءات والتوجيهــات  يطلــب  - ٨

عام للمنرب، واستناداً إىل نتــائج التقريــر اخلــامس لتوقعــات البيئــة العامليــة، لالسرتشــاد اليت وافق عليها االجتماع ال
  ا يف وضع برنامج العمل األويل للمنرب؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا املقرر إىل اهليئة اإلدارية يطلب أيضًا   -  ٩  
ا القا   دمة.لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف دور

  : التنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك فريق اإلدارة البيئية٢٧/٥المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
املتحدة للبيئة يف تعزيز التنسيق والتعاون عرب منظومة األمم املتحدة دور برنامج األمم إذ يُدرك   

   من االتساق يف األنشطة البيئية،بغرض حتقيق قدر أكرب
بشأن تعزيز التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك  ١٢/٢مقرره  إىل يشريوإذ   

  فريق اإلدارة البيئية،
باجلهود اليت يبذهلا املدير التنفيذي، مبا يف ذلك بصفته رئيسًا لفريق اإلدارة البيئية،  وإذ يرحِّب  

لى نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق وجهود أعضاء الفريق يف الرتويج للتعاون والنُـُهج املشرتكة ع
  ،باألنشطة البيئية

للتقرير املرحلي الذي أُِعّد حتت إشراف كبار املوظفني يف فريق اإلدارة البيئية  وإذ يعرب عن تقديره  
، مبا يف ذلك االعتبارات )٤(خالل اجتماعه الثامن عشر، وعلى النحو الذي قدمه املدير التنفيذي

الصادرة عن مؤمتر األمم “ املستقبل الذي نصبو إليه”لفريق يف دعم تنفيذ الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية ل
  ،٢٠١٥املتحدة للتنمية املستدامة فضالً عن إسهامه يف خطة التنمية ملا بعد عام 

الفريق ملا حققه من تقدُّم يف تيسري التعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة  وإذ يثين على  
لدول األعضاء يف تنفيذ جدول أعمال البيئة ألغراض التنمية املستدامة، مبا يف ذلك متابعة الوثيقة ملساعدة ا

                                                      
)٤( UNEP/GC.27/12. 
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، ويف تعزيز التنسيق املشرتك بني الوكاالت على نطاق املنظومة بشأن القضايا “املستقبل الذي نصبو إليه”
  ،النوعية يف جمال البيئة واملستوطنات البشرية

صوص، مبسامهة الفريق يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف ، على وجه اخلوإذ يرحِّب  
االتفاقية املتعلقة بالتنوُّع البيولوجي، وقراره توفري الدعم على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ اخلطة 

  ،)٢٠٢٠- ٢٠١١االسرتاتيجية للتنوُّع البيولوجي (
بعه لكفالة أن يدعم عمله املستقبلي تنفيذ الوثيقة برتكيز الفريق وبالنهج الذي يت وإذ يرحِّب أيضاً   
  ،“املستقبل الذي نصبو إليه”اخلتامية 

اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق اإلدارة البيئية لتعميم االعتبارات البيئية يف  يدعم  -  ١  
س الرؤساء األنشطة على مستوى السياسات والربامج ومستوى اإلدارة والتشغيل، بالتعاون الوثيق مع جمل

  التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وأجهزته الفرعية؛
الفريق على حتديد الفرص لتعزيز التعاون على املستوى القطري بني املنسِّقني  حيثّ   -  ٢  

كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢٢٦املقيمني والوكاالت غري املقيمة ملتابعة قرار اجلمعية العامة 
ا  التنفيذية اليت تضطلع ياسات األنشطةسبشأن االستعراض الشامل الذي جيرى كل أربع سنوات ل ٢٠١٢

، وبالنسبة لربنامج األمم املتحدة للبيئة “توحيد األداء”األمم املتحدة من أجل التنمية، متشيًا مع مبادرة 
  وءة؛دف تعميم االعتبارات البيئية على املستوى القطري بصورة فعالة وكف

إىل املدير التنفيذي بصفته رئيس الفريق، وعن طريق الفريق، متمشيًا مع الفقرة  يطلب  -  ٣  
، أن يضع اسرتاتيجيات على نطاق املنظومة بشأن “املستقبل الذي نصبو إليه”من الوثيقة اخلتامية  ٨٨

يف تيسري تبين الوثيقة على  البيئة وأن يلتمس مسامهة األمني العام لألمم املتحدة وجملس الرؤساء التنفيذيني
  نطاق واسع وعلى مجيع املستويات يف األمم املتحدة؛

الفريق على مواصلة دعمه جلدول أعمال األراضي اجلافة وإلعداد خطة العمل  يشجِّع  -  ٤  
 )٥(، كمتابعة لتقريره عن األراضي اجلافة٢٠١٨-٢٠١٢على نطاق املنظومة بشأن األراضي اجلافة للفرتة 

طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف وعمًال ب
الشديد و/أو من التصحُّر، وال سيما يف أفريقيا، بان يتم النظر يف خطة العمل إبان الدورة احلادية عشرة 

  ؛)٦(ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر
واصلة تيسري التعاون بني أعضائه دعمًا لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية الفريق إىل م يدعو  -  ٥  

، وتقدمي تقرير مرحلي لينظر فيه مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوُّع ٢٠٢٠-٢٠١١للتنوُّع البيولوجي يف الفرتة 
  البيولوجي يف اجتماعه الثاين عشر؛

ة يف أعمال منظومة األمم الفريق على مواصلة مسامهته يف النهوض باالستدام يشجِّع  -  ٦  
املتحدة، مبا يف ذلك بشأن إدارة االستدامة البيئية واستعراضات األقران، ويرحِّب بقرار بتوصية جملس الرؤساء 

                                                      
)٥( “Global Drylands: A UN system-wide response”. 

)٦(ICCD/COP(10)/31/Add.1, decision 9/COP.10.  
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التنفيذيني بإحالة إطار االستدامة البيئية واالجتماعية يف منظومة األمم املتحدة إىل جملس الرؤساء التنفيذيني 
  ده؛لضمان متابعته جبميع أبعا

إىل املدير التنفيذي، بصفته رئيس الفريق، أن يقدِّم تقريراً مرحلياً عن أعمال الفريق يطلب   -  ٧  
  إىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته القادمة؛

املدير التنفيذي، بصفته رئيس الفريق، إىل إحالة تقرير مرحلي بشأن أعمال الفريق  يدعو  -  ٨  
  يئات اإلدارية لدى أعضاء الفريق؛إىل اهل

  : المحيطات٢٧/٦المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
بشأن اسرتاتيجيات البحار اإلقليمية من  ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٧املؤرخ  ٢٢/٢إىل مقرره  إذ يشري  

، بشأن احلاجة إىل تطوير وتعزيز ٢٠٠١شباط/فرباير  ٩املؤرخ  ٢١/٢٨أجل التنمية املستدامة، واملقرر 
قيات البحار اإلقليمية، وخطط العمل اخلاصة بتشجيع احلفظ واالستخدام املستدام للبيئة البحرية اتفا

(ب)  ٧٤والساحلية، وإقامة شراكات، وإنشاء روابط مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ وإىل الفقرة 
 ٣عَتَمد يف واشنطن العاصمة، يوم امل )٧(من برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية

، وكذلك يطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة دعم برامج البحار اإلقليمية، ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب 
  عمل العاملي على الصعيد اإلقليمي،وتشجيع وتسيري تنفيذ برنامج ال

اخلتامية للمؤمتر  ت يف الوثيقة)، اليت أُعِلنَ ٢٠بنتائج مؤمتر التنمية املستدامة (ريو+ وإذ يرحِّب  
  ، بشأن احمليطات والبحار،١٧٧-١٥٨ ، الفقرات“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة، 

البلدان على اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ االلتزامات ذات الصلة وااللتزامات حيّث   -  ١  
إصالح احمليطات والنظم اإليكولوجية ، حلماية و ٢٠احلالية، وكذلك االلتزامات اليت أُعِلنت يف مؤمتر ريو+

ا على الصمود، واحلفاظ على تنوعها البيو  جي مبا يتيح حفظها لألجيال احلالية لو البحرية وإنتاجيتها وقدر
ج النظم اإليكولوجية والنهج الوقائي يف إدارة األنشطة املؤثرة يف  واملقبلة واستغالهلا بشكل مستدام، وتطبيق 

دف حتقيق األبعاد الثالثة البيئة البحرية على   للتنمية املستدامة، حنو فّعال مبا يتفق مع القانون الدويل، 
الدول األعضاء يف اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها احلالية إىل القيام مبا  يدعو  -  ٢  

  يلي:
االضطالع بدور أكثر إجيابية يف مجيع مراحل تنفيذ برامج عمل اتفاقيات البحار   (أ)  

  يف تلك االتفاقيات وخطط العمل؛ “التملُّك”إلقليمية، وخطط العمل، وإشاعة ا
االستفادة من اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها، كقاعدة للتنفيذ اإلقليمي   (ب)  

  لالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف والربامج واملبادرات العاملية؛
  ال التفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها احلالية؛تعزيز القدرات الالزمة للتنفيذ الفعّ   (ج)  

                                                      
)٧( UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7.  
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تعزيز املشاركة احلكومية الشاملة لعدة قطاعات عن طريق إشراك مجيع الوزارات الوطنية   (د)  
  املختصة؛
إىل املدير التنفيذي مواصلة تشجيع وتعزيز أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة  يطلب  -  ٣  

اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها القائمة يف اإلطار األوسع بشأن احمليطات، وإدراج أعمال 
  وبرنامج عملها؛ ٢٠١٧-٢٠١٤لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

التنفيذي أن يقوم بتنسيق أعمال اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط  إىل املدير يطلب  -  ٤  
، ٢٠١٦-٢٠١٣تيجية للبحار اإلقليمية يف الفرتة عملها احلالية، على النحو الوارد يف االجتاهات االسرتا

وفقًا للمقتضى، ويف حدود املوارد املتاحة، ويف حدود والية برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومع إيالء االحرتام 
الواجب الستقاللية هيئات ُصنع القرار لديها، وتوجيه اهتمام الدول األعضاء إليها من خالل املنتديات 

  ذات الصلة. وجماالت العمل

  أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين: ٢٧/٧المقرر 
  إن جملس اإلدارة،

أن كفاءة استخدام املوارد واالستهالك واإلنتاج املستدامني تشكل مجيعها أولوية من  إىل إذ يشري
  ،٢٠١٣-٢٠١٠ امج األمم املتحدة للبيئة للفرتةاألولويات الشاملة الست لالسرتاتيجية املتوسطة األجل لربن

بشأن تعزيز أمناط االستهالك واإلنتاج  ٢٠٠٣ شباط/فرباير ٧ املؤرخ ٢٢/٦ مقرره إىل وإذ يشري
بشأن اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج  ٢٠١١ شباط/فرباير ٢٤ املؤرخ ٢٦/٥ املستدامة، ومقرره

  بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، ٢٠١٢ شباط/فرباير ٢٢ ؤرخامل ١٢/٧  - املستدامني، ومقرره د.إ
مبوجبه  أقرتالذي ، ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ املؤرخ ٦٦/٢٨٨ بقرار اجلمعية العامة بوإذ يرحِّ 

، واعتمدت من ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 
الواردة يف الوثيقة  تهاإلطار العشري لربامج أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة بصيغمنها  ٢٢٦ة فقر الخالل 

A/CONF.216/5، ا، وقيمها  اليت تقدم التوجيه لرؤية برامج االستهالك واإلنتاج املستدامني، وأهدافها، وغايا
ا احملتملة،ائل تنفيذها، وجماملشرتكة، ووظائفها، وهياكلها التنظيمية، ووس   اال

(ب) من اإلطار العشري لربامج أمناط  ٦(أ) و ٤ وفقًا للفقرتنيقد تقرر، أنه  وإذ يالحظ
ضمن واليته احلالية، كأمانة لإلطار،  ،االستهالك واإلنتاج املستدامة، أن يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة

برامج هذا اإلطار  السيماتنفيذ اإلطار، إىل إنشاء صندوق استئماين ُميول بالتربعات ل يُدعأنه قد و 
  ومبادراته،

قائمة إرشادية أولية غري شاملة للمجاالت احملتملة لوضع برامج  تضمنأن اإلطار ي وإذ يشري إىل
 والتعليم ؛ وأساليب احلياةللمستهلكنيتستفيد من اخلربات السابقة وتشمل، يف مجلة أمور، معلومات 

مبا يف ذلك  ؛ والسياحة املستدامة،التشييد املستدامة أعمالاملباين و املستدامة؛ و  املستدامة؛ واملشرتيات العامة
  ،السياحة اإليكولوجية
، الذي قررت ٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب ٢١ ملؤرخا ٦٧/٢٠٣بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحب

صغر ة الرتشيح لعضويعملية و  ةمبوجبه تشكيل
ُ
من وثيقة اإلطار العشري (ب)  ٤املطلوب يف الفقرة اجمللس امل
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، وحددت اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتباره اهليئة املؤقتة للدول األعضاء املكلفة بتلقي التقارير للربامج
  أمانة اإلطار،من اجمللس و  ذلكمن 

إىل املدير التنفيذي اختاذ اإلجراءات الضرورية لتمكني برنامج األمم املتحدة للبيئة  يطلب  -  ١
  (ب) من اإلطار؛ ٦ (أ) و ٤ تنيعمًال بالفقر  اكأمانة لإلطار العشري والقيام بوظائفه  من العمل
(ب)، وعملية الرتشيح  ٤بوظائف اجمللس املصغر الذي أُنشى وفقًا للفقرة  يعرتف  -  ٢

، ويأذن للمدير التنفيذي، بوصفه الرئيس التنفيذي للمنظمة ٦٧/٢٠٣لعضويته وفقًا لقرار اجلمعية العامة 
 ا تعمل كأمانة لإلطار، باختاذ اإلجراءات الضرورية اليت قد يطلبها منه اجمللس لالضطالع بوظائفهاليت

  أعاله من وثيقة اإلطار؛املشار إليها املنصوص عليها يف الفقرة 
مؤقتة سُتقدم إليها أمانة  هيئةكبوظيفة اجمللس االقتصادي واالجتماعي للعمل   يعرتف  -  ٣

من  ‘٦’(ب)  ٤و ‘٨)’(أ ٤ على التوايل وفقاً للفقرتني وكل سنةالتقارير كل سنتني، اإلطار واجمللس املصغر 
وثيقة اإلطار، ويأذن للمدير التنفيذي، بوصفه الرئيس التنفيذي للمنظمة اليت تعمل كأمانة لإلطار، بتقدمي 

  ؤقتة؛تقرير عن التقدم احملرز إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بوصفه اهليئة اإلدارية امل
املصلحة على  التابعة ألصحابمراكز التنسيق الوطنية، ومراكز التنسيق األخرى شجع ي  -  ٤

صغر واألمانة  كفلاملشاركة واملسامهة بنشاط يف وضع وتنفيذ اإلطار، مبا ي
ُ
التنسيق والتعاون مع اجمللس امل

  (د) من وثيقة اإلطار؛ ٤وفقاً للفقرة 
-٤ اً للفقرةـــدول األعضاء وفقــــز التعاون بقدر أكرب مع الإىل املدير التنفيذي تعزي يطلب  -  ٥

مبا يف  ،‘٢) ’أ( ٤، والتعاون مع كل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وفقاً للفقرة اإلطار من وثيقة ‘١’ )أ(
ذلك عن طريق إنشاء فريق تنسيق مشرتك بني الوكاالت يتكون من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، 

  من الوثيقة؛‘ ٣) ’أ( ٤وفقاً للفقرة  ذوي الصلة مع املنظمات الدولية، وأصحاب املصلحة الرئيسيني التعاونو 
احلكومات، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين على  شجعيُ   -  ٦

دة التقنية، وبناء املساعوأنشطة التعاون بشأن برامج اإلطار، بناء عالقات تعزيز اجلهود و و دعم تنفيذ اإلطار، 
لتعجيل التحول حنو أمناط االستهالك واإلقليمية والعاملية،  ودون اإلقليميةالوطنية القدرات، على املستويات 

  ؛واإلنتاج املستدامة
احلكومات، والوكاالت اإلمنائية، والقطاع اخلاص إىل تقدمي التربعات لتنفيذ  يدعو  -  ٧

حلشد املسامهات الطوعية من ي أنشأه برنامج األمم املتحدة للبيئة وصندوقه االستئماين الذ وتشغيل اإلطار
  ؛من وثيقة اإلطار(ب)  ٦وفقاً للفقرة مصادر متعددة، 

إىل املدير التنفيذي، بوصفه الرئيس التنفيذي للمنظمة اليت تعمل كأمانة لإلطار،  يطلب  -  ٨
ا عامان، لتنظر فيه  هالالحقة جمللس اإلطار بعد عمل خلدمةإعداد مقرتح بشأن فرتات ا لفرتة أولية مد

ا التاسعة والستني.   اجلمعية العامة يف دور
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  : االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر٢٧/٨المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
ملتحدة الصادرة عن مؤمتر األمم ا“ املستقبل الذي نصبو إليه”بالوثيقة اخلتامية بعنوان إذ يرحِّب   

)، وخاصة الفرع الثالث الذي يتناول االقتصاد األخضر يف سياق التنمية ٢٠للتنمية املستدامة (ريو+
  املستدامة والقضاء على الفقر،

اليت تشجِّع البلدان على “ املستقبل الذي نصبو إليه”من وثيقة  ٦٢مبا ورد يف الفقرة وإذ يسلِّم   
يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، وإذ يالحظ  النظر يف تنفيذ سياسات االقتصاد األخضر

جه ورؤاه “املستقبل الذي نصبو إليه”من وثيقة  ٥٦أيضاً أن لكل بلد، كما هو منصوص عليه يف الفقرة  ُ  ،
  ومناذجه وأدواته وفقاً لظروفه وأولوياته الوطنية، لتحقيق التنمية املستدامة،

عن االقتصاد األخضر املعنون  ٢٠١١أصدره برنامج البيئة يف سنة  بنشر التقرير الذي وإذ يرحِّب  
  ،‘‘نمية املستدامة واستئصال الفقرصوب حتقيق االقتصاد األخضر، ُسبل حتقيق الت’’

بالبلدان اليت سعت إىل تعزيز االقتصاد األخضر يف سياق التنمية  حييط علمًا مع التقدير  -  ١  
ا اخلاصة، مثل فكرة احلضارة اإليكولوجية، وحماسبة املستدامة والقضاء على الفقر استنا داً إىل ظروفها وأولويا

الكربون وكفاءة  املنخفضرأس املال الطبيعي، والدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، واالقتصاد 
  استخدام املوارد؛

ا الدول األعضاء يف ا ُيسلِّم  -  ٢   ألمم املتحدة بوجود نـُُهج ورؤى ومناذج وأدوات خمتلفة طّور
من أجل حتقيق التنمية املستدامة، ويف هذا الصدد، حييط علماً بنهج العيش املريح يف توازن وانسجام مع أُمِّنا 
األرض باعتباره من النُـُهج الكلية املتكاملة للتنمية املستدامة اليت ميكن أن توجِّه البشرية للعيش يف انسجام 

  ة سالمة وتكامل النظم اإليكولوجية لكوكب األرض؛مع الطبيعة وتقود اجلهود حنو استعاد
إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم، يف إطار الوالية احلالية  يطلب  -  ٣  

للربنامج، بتجميع هذه املبادرات واملساعي واملمارسات واخلربات بشأن خمتلف النُـُهج والرؤى  واملوارد املتاحة
ات، مبا يف ذلك االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، ونشرها، والنماذج واألدو 

  وتيسري تبادل املعلومات بني البلدان، وذلك لدعمها يف تعزيز التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛
على البلدان إىل تنفيذ االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء  يدعو  -  ٤  

  “.املستقبل الذي نصبو إليه”من الوثيقة اخلتامية  ٣الفقر، مع مراعاة الفرع 

  : تعزيز العدالة والحوكمة وسيادة القانون من أجل االستدامة البيئية٢٧/٩المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
عراضه بشأن الربنامج الرابع لوضع القانون البيئي واست ٢٥/١١إىل الفرع أوًال من مقّرره  إذ يشري  

  دورياً،
  بشأن دور ووالية برنامج البيئة، ١٩٩٧بإعالن نريويب عام  وإذ يُذَكِّر  
من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ يعرتف باألمهية اليت تعلقها الوثيقة  ١٠املبدأ  وإذ يشري إىل  

للتنمية املستدامة على والصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة “ املستقبل الذي نصبو إليه” اخلتامية املعنونة
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مشاركة اجلمهور على نطاق واسع، واحلصول على املعلومات، واللجوء إىل اإلجراءات القضائية واإلدارية 
  وأمهيتها يف الُنظم والعمليات اإلقليمية والوطنية،

باملبادئ التوجيهية اخلاصة بوضع تشريعات وطنية تتعلَّق بالوصول إىل املعلومات،  وإذ يذّكر  
شاركة العامة، واللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئية، وباملبادئ التوجيهية اخلاصة بوضع تشريعات داخلية وامل

عن املسؤولية واجلرب والتعويض عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة، اليت اعتمدها جملس اإلدارة 
  باء، ١١/٥-إ.دألف و  ١١/٥-إ.يف مقرريه د
امهات اهلامة للقانون البيئي واألحكام واحلقوق الدستورية املتصلة بالطبيعة لدى باملس وإذ يرحِّب  

  يف التنمية املستدامة، بعض البلدان
إىل أن الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،  وإذ يشري  

يئة البيئة املواتية، مية املستدامة، مبا يف ذلك النمو االقتصادي املّطرد تـَُعّد أمورًا أساسية لتحقيق التن و
  والشامل، والتنمية االجتماعية، ومحاية البيئة، والقضاء على الفقر واجلوع،

واألخشاب  إىل تزايد اجلرائم البيئية، وخاصة االجتار بالنفايات اخلطرة واحلياة الربيةوإذ يشري أيضًا   
مية املنظمة، وإذ يذّكر بأن التعاون الدويل على مجيع املستويات وفقاً ها مجاعات اجلر بكغري املشروعة اليت ترت

للقانون الدويل، واحرتام الواليات القضائية الوطنية يف الوقت نفسه يساهم يف مكافحة تلك اجلرائم بشكل 
  أكثر فعالية،

اء العامل يف باملسامهة اهلامة لألوساط القانونية وأوساط مراجعة احلسابات يف مجيع أحن وإذ يعرتف  
  إنفاذ املعايري والضمانات لتحقيق االستدامة البيئية،

  ١٤املؤرخ  ٦٧/٩٧و ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٤املؤرخ  ٦٧/١إىل قراري اجلمعية العامة  وإذ يشري  
بشأن سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل، وقرار اجمللس االقتصادي  ٢٠١٣كانون الثاين/يناير 

بشأن تعزيز التعاون الدويل حملاربة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بكل أشكاهلا  ٢٠١٢/١٩ واالجتماعي
ومظاهرها، الذي حيّث الدول األعضاء على النظر يف التصّدي للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية اليت 

  الربية املهدَّدة باالنقراض،تؤثِّر بشكل كبري يف البيئة، مبا يف ذلك االجتار بأنواع احليوانات والنباتات 
املستقبل الذي ”إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بعنوان  وإذ يشري أيضاً   
ا اجلمعية العامة يف قرارها “ نصبو إليه   ،٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨اليت أقر
الواردة فيه عن نتائج املؤمتر العاملي املعين بالعدالة  واملعلومات )٨(بتقرير املدير التنفيذي وإذ ينوِّه  

  واحلوكمة والقانون لتحقيق التنمية املستدامة،
الربنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً، الذي اعتمده جملس  وإذ يضع يف اعتباره  

ية بأنشطة برنامج األمم املتحدة ، والذي حيدِّد االسرتاتيجية ويتضمن قائمة غري حصر ٢٠٠٩اإلدارة يف عام 
ئي للعقد الذي يبدأ يف عام للبيئة اليت ستنفذ بالتنسيق مع الدول واجلهات األخرى لوضع وتنفيذ القانون البي

٢٠١٠،  

                                                      
)٨( UNEP/GC.27/13.  
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يُقّر بأعمال رؤساء القضاة ورؤساء هيئات االختصاص واملدَّعني العامني واملراجعني   -  ١
اء واملمثلني اآلخرين الرفيعي املستوى ملهن القضاء والقانون ومراجعة العامني وغريهم من رؤساء هيئات اإلّدع

احلسابات يف املؤمتر العاملي املعين بالعدالة واحلوكمة وسيادة القانون لتحقيق االستدامة البيئية، املعقود يف 
  يف ريو دي جانريو، الربازيل؛ ٢٠١٢/يونيه نحزيرا ٢٠إىل  ١٧الفرتة من 
عملية قضائية وقانونية مستقلة يـَُعّد أمرًا بالغ األمهية لتنفيذ وتطوير  باعإىل أن اتيشري   -  ٢  

  وإنفاذ القانون البيئي؛
أن املراجعة البيئية ومراجعة االستدامة من األمور اهلامة لضمان الشفافية وإمكانية  يؤكِّد  -  ٣  

وحلماية البيئة لألجيال القادمة يف احلصول على املعلومات، واملساءلة، والكفاءة يف استخدام األموال العامة، 
  الوقت نفسه؛

، مبا يف ذلك العملية نصرًا أساسيًا لالستدامة البيئيةع أنه ينبغي اعتبار العدالة يؤكِّد أيضاً   -  ٤  
التشاركية يف ُصنع القرار، واحلصول على املعلومات، واللجوء إىل اإلجراءات القضائية واإلدارية، وكذلك 

  يفة من اآلثار البيئية الضارة وغري املتكافئة؛محاية الفئات الضع
أن انتهاك القانون البيئي قد يهدد حتقيق التنمية املستدامة وتنفيذ األهداف  يدرك  -  ٥  

والغايات البيئية املتفق عليها على مجيع املستويات، وأن سيادة القانون واحلوكمة الفعَّالة تؤّديان دورًا أساسياً 
تهاكات، ويدعو احلكومات واملنظمات ذات الصلة إىل مواصلة تعزيز اآلليات يف احلّد من هذه االن

واستكشاف مبادرات من أجل تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بغية تعزيز التعاون على الصعيد الدويل 
بري واإلقليمي ودون اإلقليمي ملكافحة عدم االمتثال للقوانني البيئية، عن طريق مجلة أمور، منها اختاذ تدا

لزيادة فاعلية آليات اإلنفاذ اإلدارية واملدنية واجلنائية، واملؤسسات والقوانني يف جمال البيئة، فضًال عن التعليم 
  والتدريب املالئمني؛

  إىل املدير التنفيذي ما يلي: يطلب  -  ٦  
فيذ قيادة منظومة األمم املتحدة ودعم احلكومات الوطنية، بناًء على طلبها، يف تطوير وتن  (أ)  

سيادة القانون يف جمال البيئة، مع إيالء االهتمام على مجيع املستويات إىل معامل احلوكمة املتداعمة، مبا يف 
ذلك اإلفصاح عن املعلومات، واملشاركة العامة، والقوانني القابلة للتنفيذ واإلنفاذ، وآليات التنفيذ واملساءلة 

إلنفاذ اجلنائي واملدين واإلداري، مع تسوية املنازعات بطرق اليت تشمل تنسيق األدوار واملراجعة البيئية وا
  حمايدة ومستقلة ومناسبة التوقيت؛

والبحث عن فرص للتعاون وتعزيز الشراكات وجتنُّب االزدواجية حتسني االتساق والتنسيق   (ب)  
حلوكمة البيئية مع الكيانات التابعة لألمم املتحدة وغريها من الكيانات ذات الصلة العاملة على تعزيز ا

الفريق املعين احملسَّنة على املستوى الوطين وعلى تقدمي الدعم للجهود احلالية واملبادرات بالتنسيق مع 
  ؛بالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون

تعزيز تبادل املعلومات والبيانات اجليدة بني األوساط القانونية وأوساط املراجعة وحتسني   (ج)  
القدرات واملساعدة التقنية حتقيقًا ألهداف شىت، من بينها تعزيز نُظم احلوكمة البيئية الوطنية  التثقيف وبناء

  الفعَّالة وحتسني فعالية نُُظم سيادة القانون؛
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التشجيع على إجراء توسيع إضايف لنطاق تبادل املعلومات بشأن االجتهادات القضائية   (د)  
يف صفوف القضاة واملّدعني واملسؤولني عن إنفاذ  بيئيةالوانني يف الق يف جمال البيئة وتطوير اخلربات املتخصصة

  القانون؛
تعزيز املشاركة املستمرة يف األعمال املشار إليها أعاله من جانب القضاة واملّدعني   (هـ)  

ظم واملراجعني وغريهم من السلطات ذات الصلة مثل املفّتشني واحملقِّقني والشرطة واملسؤولني عن إنفاذ النُ 
ا، مبا يف  الرقابية والعناصر األخرى لألوساط القانونية وإنفاذ القوانني يف جمال البيئة واملؤسسات اليت ميثّلو

  ذلك الشبكات املرتبطة بذلك، وتقّصي إمكانية إنشاء شبكة مؤسسية دولية؛
املّدعني  احلكومات إىل التعاون لبناء ودعم قدرة احملاكم واهليئات القضائية وكذلك يدعو  -  ٧  

العامني واملراجعني وغريهم من السلطات ذات الصلة مثل املفتشني واحملققني والشرطة واملسؤولني عن إنفاذ 
القوانني واألنظمة على الصعيد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي على تنفيذ القانون البيئي بغية التشجيع 

املستوى احمللي تتسم بفعاليتها يف املسائل على قيام مؤسسات قضائية ومؤسسات إلنفاذ القانون على 
البيئية، وتيسري تبادل أفضل املمارسات بغية حتقيق االستدامة البيئية، مبا يف ذلك عن طريق الشبكات عن 

  املستويني الدويل واإلقليمي؛
ا فرادى البلدان واملنظمات  يقرّ   -  ٨   مع التقدير باألعمال واملبادرات اهلامة اليت اضطلعت 

  دولية وغريها من الكيانات، لتعزيز احلوكمة البيئية احملسَّنة على املستوى الوطين،ال
إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل االجتماع املقبل للهيئة اإلدارية لربنامج األمم  يطلب  -  ٩  

ف املدة للربنامج املتحدة للبيئة تقريرًا عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر، كجزء من تقرير استعراض منتص
  .٢٥/١١الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً، املتوّخى يف الفرع األول من القرار 

  : مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ٢٧/١٠المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
كانون   ١٥) املؤرخ ٢٧- (د ٢٩٩٧إىل واليته احملدَّدة يف قرار اجلمعية العامة  إذ يشري  

لة أمور، من بينها تعزيز مسامهة الدوائر العلمية مج الذي يقوم جملس اإلدارة مبقتضاها ١٩٧٢ األول/ديسمرب
الدولية وغريها من الدوائر املهنية يف اكتساب وتقييم وتبادل املعارف واملعلومات البيئية، ويف اجلوانب التقنية 

  فقاً للمقتضى،من صياغة وتنفيذ الربامج البيئية يف إطار منظومة األمم املتحدة، و 
إىل خطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات كما اعتمدها يف مقرره  وإذ يشري  

٢٣/١،  
الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  ١٦- /م أ١إىل املقرر وإذ يشري أيضًا   

جلنة تنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة  بشأن تغريُّ املناخ الذي أنشأ آلية للتكنولوجيا تتألف من
  لتكنولوجيا املناخ،

الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  ١٧- /م أ٢إىل املقرر  كذلك  يشريوإذ   
اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ الذي حيدِّد تفاصيل مهمة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املتمثلة يف حتفيز التعاون 
يف جمال التكنولوجيا وتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات، ومساعدة األطراف من البلدان النامية، بناًء على 
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ا  ا على حتديد احتياجا طلبها، ومتشيًا مع قدرات كل منها وظروفه الوطنية، يف بناء أو تعزيز قدرا
ة بالتكنولوجيا مع مراعاة االعتبارات التكنولوجية، وتيسري إعداد وتنفيذ املشروعات واالسرتاتيجيات املعني

اجلنسانية لدعم العمل يف جمايل التخفيف والتكيُّف وتعزيز التنمية املنخفضة االنبعاثات واملتأقلمة مع تغريُّ 
  املناخ،

بشأن توفري املوارد املالية وغريها من  ١٧- /م أ٢من املقرر  ١٤١- ١٣٩إىل الفقرات  وإذ يشري  
  نولوجيا املناخ،املوارد ملركز وشبكة تك

الذي حيدِّد تفاصيل اختصاصات مركز  ١٧- /م أ٢السابع من املقرر  املرفقإىل  وإذ يشري أيضاً   
وشبكة تكنولوجيا املناخ مبا يف ذلك هيكل حوكمته، ويبنيِّ أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ سيعمل يف 

توجيهات الصادرة عنه من خالل جملس نطاق اختصاصاته وسيكون مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف وسيعمل بال
  استشاري،
الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  ١٨-/م أ١٤إىل أن املقرر  وإذ يشري كذلك  

اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ قد اختار برنامج األمم املتحدة للبيئة الستضافة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 
ا مخس س   نوات، قابلة للتجديد إذا قّرر مؤمتر األطراف ذلك يف دورته الثالثة والعشرين،لفرتة أّولية مد

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية قد اعتَمد مبوجب القرار نفسه  أن مؤمتر األطراف يف وإذ يالحظ  
ة بالتوقيع على اإلطاري مذكرة التفاهم بني برنامج البيئة واالتفاقية اإلطارية، وأِذن لألمني التنفيذي لالتفاقية

  املذكرة،
أن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ قد أنشأ  يالحظ أيضاً وإذ 

مبوجب املقرر نفسه اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة 
الجتماع األول للمجلس االستشاري يف أقرب وقت ممكن من عام بوصفه مضيف املركز والشبكة، أن يعقد ا

، ويفضَّل أن يكون ذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للهيئات الفرعية التابعة لالتفاقية ٢٠١٣
  اإلطارية،
الذي ينّص على أن لربنامج البيئة والية، تشمل  ١٨-/ م أ١٤إىل املرفق األول من املقرر  وإذ يشري  

االستجابات لتغريُّ املناخ يف  ة أمور، من بينها تعزيز قدرة البلدان، وال سيما البلدان النامية، على إدماجمجل
ا على التصدي لتغريُّ املناخ،  ا اإلمنائية الوطنية، وعلى وجه اخلصوص، احلّد من ضعفها وتعزيز قدر عمليا

ا من الكربون، ودعم آليات التمويل العامة وتيسري التحوُّل إىل جمتمعات تتسم باخنفاض مستوى انبعاث ا
واخلاصة، ودعم العمليات الوطنية لتنفيذ خطط اإلدارة املستدامة للغابات، وحتسني الفهم لعلم تغريُّ املناخ 

  واستخدامه يف ُصنع السياسات على حنو سليم، وحتسني الفهم العام لتغريُّ املناخ،
  ،ييف تقرير املدير التنفيذوبعد أن نظر   
مبقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ باختيار  يرحِّب  -  ١  

موعة املؤسسات الشريكة، كمضيف ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ برنامج األمم املتحدة للبيئة، وهو رئيس جمل
ا مخس سنوات،  رتتيبات الالزمة لتشغيل املركز، رهنًا بتوافر للمدير التنفيذي باختاذ ال ويأذنلفرتة أّولية مد

  املوارد املالية، ووفقاً ملقررات مؤمتر االطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ؛
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للمدير التنفيذي بأن يوقِّع مذكرة التفاهم مع األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم  يأَذن  -  ٢  
  ذكورة أعاله، ويدعوه إىل القيام بذلك على حنو عاجل؛املتحدة اإلطارية امل

إىل املدير التنفيذي أن يتخذ الرتتيبات الضرورية لالجتماع األول للمجلس  يطلب  -  ٣  
  االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ.

ية : حالة البيئة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في مواجهة التحّديات البيئ٢٧/١١المقرر 
  الموضوعية
  إن جملس اإلدارة،  
) املؤرخ ٢٧- (د ٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة  اليت حددهاوظائفه ومسؤولياته  إذ يضع يف اعتباره  

، وإذ يستذكر ة البيئة العاملية قيد االستعراض، مبا يف ذلك أن يبقي حال١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ١٥
 ٢٥/٢بشأن حالة البيئة العاملية، و ٢٤/٢و ٢٣/٦والرصد، وبشأن اإلنذار املبكِّر والتقييم  ٢٢/١مقرراته 

  بشأن إجراء تقييم بيئي عاملي متكامل وثيق الصلة بالسياسات العامة ويتسم مبصداقية علمية،
بالفوائد احملتملة لتقييم ُمَفصِّل سليم من الناحية العلمية ويستند إىل الرباهني حلالة البيئة من  وإذ يقرّ   

  صياغة السياسات املستنرية، واختاذ القرارات املتعلقة بالتنمية املستدامة،أجل التوعية، و 
بوجود ثغرات يف معرفتنا حلالة البيئة، ناجتة عن نقص يف توليد وتعميم البيانات واملعلومات  وإذ يُِقرّ   

اء احلالية؛ وأن هناك حاجة ُملّحة إىل أن تتخذ احلكومات إجراءات لسّد تلك الفجوات، من خالل بن
القدرات وتعزيز اآلليات القائمة للتقييم والرصد يف اجملال البيئي، واستخدام الطرائق املقاَرنة املكّرسة جلمع 
البيانات وحتليلها، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية، مبا يف ذلك بناء القدرات ودعم 

  التكنولوجيا،
دة للبيئة خالل السنوات العشر املاضية يف اسرتعاء بدور حولية برنامج األمم املتح يعرتف وإذ  

  اهتمام صّناع السياسات إىل القضايا والتحّديات الناشئة،
توقُّعات البيئة: البيئة بنشر املدير التنفيذي تقرير التقييم اخلامس لتوقُّعات البيئة العاملية:  وإذ يرحِّب  

ُعّد لصّناع السياسات، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٦يف  من أجل املستقبل الذي نصبو إليه
ُ
، مبا يف ذلك موجزه امل

يف  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ٣١الذي جرى التفاوض عليه وإقراره يف االجتماع احلكومي الدويل يف 
  غوانغجو، مجهورية كوريا،

عَ التقييم اخلامس لتوقُّعات البيئ بأن النتائج الواردة يف تقرير وإذ يعرتف  
ُ
ّد لُصّناع ة العاملية وموجزه امل

السياسات، باالستناد إىل الدالئل العلمية، تُعَترب إسهامًا قيِّمًا يف تيسري اختاذ قرارات مستنرية بشأن 
  السياسات املتعلقة بقضايا التنمية املستدامة وتعزيز الروابط بني العلوم والسياسات،

شاري احلكومي الدويل الرفيع املستوى من الفريق االست ةالرفيع توجيهات واملسامهةلل وتقديرًا منه
، ومن نسقنياملستوى وكذلك من اجمللس االستشاري للعلوم والسياسات، ومن الكّتاب الرئيسيني امل

دعم للتقرير اخلامس لتوقُّعات البيئة الالكّتاب الرئيسيني ومن الكّتاب املسامهني واملراجعني الذين قّدموا 
َعّد لُصّناع السياس

ُ
  ات،العاملية وموجزه امل
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الذي يستند إىل التقرير  البيئية والثغرات األهداف: التقدم قياسباملنشور املعنون وإذ حييط علمًا 
اخلامس لتقييم توقعات البيئة العاملية ويبني التقدم احملرز يف حتقيق عدد خمتار من األهداف املتفق عليها 

ستدامة من جانب احلكومات ويف وضع دولياً، ومسامهته املفيدة احملتملة يف حتديد أهداف التنمية امل
األمم املتحدة للتنمية  ، كما تصوره الوثيقة اخلتامية ملؤمتر٢٠١٥جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

  ،‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة  ٢٠١٢املستدامة يف عام 
)، ٢٠ريو+املستدامة (ن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية عبالوثيقة اخلتامية الصادرة  يعرتف وإذ

اليت تدعو إىل  ٩٠وكذلك الفقرة  ،اليت تدعو إىل تعزيز برنامج البيئة واالرتقاء به ٨٨وخصوصًا الفقرة 
احلاجة إىل إدماج  أيضاً  وإذ يالِحظتعزيز أنشطة التقييم وحتسني ُسبل احلصول على البيانات واملعلومات، 

احلاجة إىل نشر وتبادل املعلومات البيئية القائمة على كذلك االقتصادية والبيئية واالجتماعية، و  األبعاد
  ،والناشئة احلامسة واالجتماعية البيئيةاالقتصادية و األدلّة بشأن القضايا 
من  تحققبالتقدُّم احملرز أثناء املرحلة األوىل من تصميم وتطوير النموذج األّويل لل وإذ يرحِّب

باعتباره مبادرة من أجل زيادة  (UNEP-Live)علي لربنامج البيئة صحة املفهوم فيما يتعّلق باملوقع التفا
مبا يف ذلك بناء  تعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكاليف إلبقاء حالة البيئة العاملية قيد االستعراض،

ا مبرحلة انتقال لتحسني مجع  القدرات وتوفري الدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
البيانات وإجراء التقييمات لديها، ولكفالة إتاحة البيانات اجملموعة واملعلومات املتولدة لصناع السياسات 

 واجلمهور العريض،

فيما يتعّلق بالتوقُّعات  ٢٠١٥- ٢٠١٤باملقرتح الوارد يف برنامج العمل للفرتة أيضًا إذ يرحِّب و 
املؤشرات املراعية للُبعد و م معلومات العلوم االجتماعية بشأن املسائل اجلنسانية والبيئية الذي سيستخدِ 

العامة صوب املساواة بني  اتاستعراض الصالت بني الُبعد اجلنساين والبيئة، وسيوجِّه السياسيف اجلنساين 
  اجلنسني،

للشبكة  وتنفيذ املبادرات اخلاصة“ عني على األرض”باستمرار تطوير شبكة  كذلك وإذ يرحِّب
سيما الشراكات اليت جيري تطويرها من خالل املبادرة اخلاصة املسّماة عني على الشبكة  ، والاملذكورة

  ،(UNEP-Live)باعتبارها إسهاماً رئيسياً يف املوقع التفاعلي لربنامج البيئة  ،العاملية للشبكات
غريُّ املناخي التقدُّم احملرز يف تصميم وتطوير برنامج البحوث بشأن قابلية التأثُّر بالت وإذ يالِحظ  

وآثاره والتكيُّف معه بوصفه مبادرة لتحديد فجوات البحوث وتلبية احتياجات السياسات يف جماالت 
  التعرُّض للتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه،

بشأن النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج  ٢٦/١٤التقدُّم احملرز يف تنفيذ املقرر  وإذ يالحظ أيضاً 
  من ذلك املقرر، ٥اً للفقرة املياه، وفق

ا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغريُّ املناخ،  كذلك  وإذ يالحظ األعمال اليت يضطلع 
التقرير اخلاص عن مصادر الطاقة ”وإصدار التقريرين اخلاصني بعنوان  ٢٠١١وبالتحديد ما جرى يف سنة 

شأن إدارة أخطار األحداث والكوارث الشديدة التقرير اخلاص ب”و “ ختفيف آثار تغريُّ املناخو املتجددة 
فضًال عن التقدُّم احملرز يف إعداد تقرير التقييم اخلامس للفريق، “ من أجل حتسني التكيُّف مع تغريُّ املناخ

  ،٢٠١٤- ٢٠١٣واملقرر إصداره يف الفرتة 
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كيد، من خالل إىل أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ أعادت التأ وإذ يشري
عدد من مقررات مؤمتر األطراف، على أمهية ودور تقييمات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغريُّ املناخ فيما 

  احلالية واملقبلة، بأعماهلايتعّلق 
عمال الفريق الدويل للموارد اليت تسهم يف تعزيز الروابط بني العلوم أل وإذ يعرب عن تقديره

ا املوارداستخدام رف يف اجملاالت األساسية اخلاصة بوقاعدة املعا والسياسات   ،وإدار
مبا يف  ،يف إطار اتفاقية التنوُّع البيولوجي ٢٠٢٠- ٢٠١١أن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  وإذ يدرك

تعَترب إطارًا عامليًا هامًا للسياسات من أجل عكس اجتاه  ،ذلك أهداف آيتشي املتعلقة بالتنوُّع البيولوجي
املستمر يف التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية احملدَّدة يف تقرير التقييم اخلامس  التناقص

  لتوقّعات البيئة العاملية،
أيضًا بتقرير توقعات املواد الكيميائية العاملية وتقريره التجميعي املعّد لصناع القرار، يرحب وإذ 

  وباألنشطة ذات الصلة املتعلقة بتكلفة اجلمود،
  الً أو 

  التقييمات
إىل املدير التنفيذي أن يستعرض أفضل املمارسات وأن يضع جمموعة من  يطلب  -  ١

اإلجراءات الشفافة، السيما ما يتعلق منها بالعمليات اإلدارية، واختيار املشاركني، وضّم وجهات النظر 
الدعم لطائفة واسعة من  املختلفة، باإلضافة إىل االستعراضات احلكومية واستعراضات النظراء، بغية توفري

ا العالية ومن حتقيقها  دف التحقق من جود التقييمات البيئية اليت جيريها برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
ا خرباء معروفون  ألكرب قدر من األثر. وينبغي أن تستند هذه اإلجراءات إىل املعارف واخلربة اليت يتمتع 

ارسات التقييم احلالية على الدول األعضاء الستقاء آرائها وإدراجها على املستوى الوطين، وينبغي عرض مم
ائية. وينبغي إعطاء األولوية لإلجراءات املتعلقة كي   لتوّقعات البيئة العامليةسادس تقرير البال يف نسخة 

  يتسىن استخدامها يف إعداد تقرير التقييم السادس لتوقعات البيئة العاملية؛
التنفيذي أن يكفل مواصلة برنامج األمم املتحدة للبيئة االستفادة من إىل املدير  يطلب  -  ٢

القدرات اليت مت تطويرها يف تقرير التقييم اخلامس لتوقعات البيئة العاملية وغريه من التقييمات املوضوعية 
مارسات واملتكاملة على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، وذلك من خالل إتاحة عمليات تقييم أفضل امل

  ا وضعفها، جلميع أصحاب املصلحة.الرئيسية املشار إليها يف الفقرة السابقة، بأغراضها املختلفة ومواطن قو 

  ثانياً 
  توّقعات البيئة العالمية

يارات خلتحديدها كنتيجة ل  بتعزيز فائدة توّقعات البيئة العاملية للسياسات يرحِّب  -  ١
 جاً ورؤى خمتلفة لتحقيق التنمية املستدامة، مع بذل قصارى اجلهد، آخذة يف االعتبار السياسات العامة

بطرق شىت، من بينها توفري معلومات مستنرية للعمليات  للتعجيل بتحقيق األهداف املتفق عليها دولياً 
  العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛
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ية (البيئة من إىل استخدام نتائج التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العامل احلكوماتيدعو   -  ٢
اختاذ القرارات  عمليةلتيسري  السياساتصناع  إىلأجل املستقبل الذي نصبو إليه) وموجزه املوجه 

ا لظروفها وفقاً  ،املستنرية على مجيع املستويات السياساتية   ؛الوطنية وأولويا
من العاملية  توقعات البيئةرير التق السياساتيةإىل املدير التنفيذي أن يعزز األمهية  يطلب  -  ٣

ا يف العمليات  خالل قياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف والغايات املتفق عليها دولياً، ولالستنارة 
اليت جيري فيها مناقشة التقدم احملرز يف حتقيق هذه األهداف والغايات  واالجتماعات العاملية ذات الصلة

  املتفق عليها؛
أن يدعو، بالتعاون مع الوكاالت والصناديق والربامج  إىل املدير التنفيذي أيضاً  يطلب  -  ٤

 ضرهاحياألخرى التابعة لألمم املتحدة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، إىل عقد مشاورة حكومية دولية 
حتديد بغية ، ٢٠١٤عملياً، وقبل منتصف سنة  كنمن أصحاب املصلحة يف أقرب وقت مم عدد

املوقع  يفمع مراعاة التقدُّم احملرز  ،توّقعات البيئة العاملية التايلتقييم ب األهداف والنطاق والعملية املتعلقة
السياسي الرفيع املستوى  نتدىبإمكانية مسامهة امل االعرتافو  ،(UNEP-Live)التفاعلي لربنامج البيئة 

يف الفقرة  وفقاً للمطلوب ،قرير التنمية املستدامة العامليةاملعين بالتنمية املستدامة يف العملية املتعلقة بإعداد ت
  .“املستقبل الذي نصبو إليه” وثيقة من ٨٥

  ثالثاً 
  تعزيز التنمية المستدامة

إىل املدير التنفيذي، استنادًا إىل توّقعات البيئة العاملية، أن يواصل العمل على  يطلب  -  ١
من خالل إجراء تقييمات  املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتعزيز الروابط بني العلوم والسياسات

آخذًا يف تستند إىل الرباهني وتتسم بالشفافية واملوضوعية والتكامل، سليمة من الناحية العلمية و شاملة 
فضًال عن إمكانية احلصول على بيانات ومعلومات موثوقة وآنية وذات االعتبار نظم املعارف املتنوعة، 

ليطلع عليها  (UNEP-Live)وقع التفاعلي لربنامج البيئة املوإتاحة هذه البيانات واملعلومات على صلة، 
  صناع السياسات واجلمهور العريض؛

إىل املدير التنفيذي أن يواصل تعزيز ُسبل احلصول على بيانات موثوقة  أيضاً  يطلب  -  ٢
للتنمية ووثيقة الصلة وآنية يف جماالت تتصل بوالية برنامج البيئة اهلادفة إىل تعزيز دمج األبعاد الثالثة 

والتقييمات واألفرقة وشبكات املعلومات القائمة، مبا فيها القائمة املستدامة باالستعانة بالصكوك الدولية 
  ؛تقرير توّقعات البيئة العاملية

أهداف التنمية املستدامة وفقًا للوثيقة إعداد يف  برنامج البيئة مسامهةباستمرار  يرحِّب  -  ٣
برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي مسامهة تقنية تتعلق باألهداف  ويدعو، ٢٠ريو+اخلتامية ملؤمتر 
  البيئية العاملية؛
مل بشأن احلاجة إىل مقاييس للتقدم أوسع نطاقًا تكإىل مسامهة برنامج البيئة  يتطّلع  -  ٤

  مقياس الناتج اإلمجايل احمللي.
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  رابعاً 
  )UNEP-Live( المتحدة للبيئة األممالموقع التفاعلي لبرنامج 

إىل املدير التنفيذي تنفيذ املرحلة التالية من املوقع التفاعلي لربنامج البيئة  يطلب  -  ١
(UNEP-Live)  مع نظم  خيضع ملواءمة متواصلةباعتباره منربًا مفتوحًا  ٢٠١٥- ٢٠١٤أثناء فرتة السنتني

  ؛اإلقليمية والوطنية وتباُدل البياناتاملعلومات البيئية اهلادفة إىل إجراء تقييم بيئي على املستويات العاملية و 
إىل املدير التنفيذي أن يُنفِّذ وأن يشّجع أنشطة بناء القدرات لضمان أن  أيضاً  يطلب  -  ٢

ا مبرحلة انتقال العمل مع املوقع التفاعلي لربنامج البيئة  يتسىن للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  ؛تستند إىل الرباهنيالسليمة من الناحية العلمية واليت بيئية التقييم اليف عمليات  املسامهةو 

الرئيسية وأصحاب املصلحة والوكاالت والصناديق  جملموعاتالدول األعضاء وا يدعو  -  ٣
 (UNEP-Live)املوقع التفاعلي لربنامج البيئة  تطويرملشاركة يف إىل اوالربامج التابعة لألمم املتحدة 

من خالل زيادة تبادل البيانات إلبالغ املباشر عن حالة البيئة، ره من قدرات لما يوفتنفيذ يف وخصوصًا 
  العامة؛نابر واملعلومات واملؤشرات عرب امل

تقدمي إىل احلكومات واملصادر األخرى و  جلهات املاحنةلقادرين من اا يدعو أيضاً   -  ٤
تلبية ء القدرات اهلادفة إىل بناالدعم التكنولوجي و ربامج الكامل والفعال لتنفيذ الالتمويل لدعم 

الرصد البيئي واحتياجات إدارة البيانات واملعلومات البيئية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر احتياجات 
ا مبرحلة انتقال   ؛اقتصادا

املدير التنفيذي أن يقدِّم تقريرًا مرحليًا عن املوقع التفاعلي لربنامج البيئة  طلب إىلي  -  ٥
(UNEP-Live) ا املقبلةاإىل اهليئة اإلد   .رية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف دور

  خامساً 
  برنامج البحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغيُّر المناخي وآثاره والتكيُّف معه

املدير التنفيذي، بالتعاون الوثيق مع اهليئات ذات الصلة التابعة لألمم  إىليطلب   -  ١
تطوير برنامج البحوث  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، أن يواصلال سيما اتفاقية املتحدة، 

الدورة االستثنائية  إىل ًا مرحلياً تقرير  أن يقدمو  ،بشأن قابلية التأثر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه
  ؛٢٠١٤ اليت ستعقد يف عام )٩(الثالثة عشرة جمللس اإلدارة

ألوساط العلمية الدولية ومراكز التفّوق للمشاركة يف برنامج الدول األعضاء وا يدعو  -  ٢
البحوث بشأن قابلية التأثر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه لتعبئة قاعدة املعارف املتنامية بشأن قابلية 

  ونشرها؛ التأثر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه
أن تقدِّم التمويل،  إىل احلكوماتاملصادر األخرى و و  اجلهات املاحنةالقادرين من  يدعو  -  ٣

وفقاً لدعم إىل برنامج البحوث بشأن قابلية التأثر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه، اوسائل سائر و 
من  فعاليتها وعملهاتعزيز لو  مرحلة التشغيلاملبادرة من مرحلة التصميم واإلعداد إىل ب لالنتقال ،للمقتضى
  .العاملي إىل املستوى الوطيناملستوى 

                                                      
ا إشارة إىل اسم اهليئة اإلدارية الرئيسية لربنامج ) ٩( يُفَهم من أي إشارة ترد فيما يلي إىل جملس اإلدارة ترد فيما يلي على أ

 األمم املتحدة للبيئة.
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  سادساً 
  النظام العالمي للرصد البيئي/برنامج المياه

حلكومة كندا لدعمها النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه على  هعن امتنان يعرب  -  ١
د بلٍد جدي الختيارإىل املدير التنفيذي العمل بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء  يطلبو ،مدى األعوام

  ؛لنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياهايستضيف 
الدول األعضاء واألوساط العلمية الدولية ومراكز التفوُّق إىل املشاركة يف النظام  يدعو  -  ٢

العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه لتحسني التغطية واالتساق العامليني لبيانات نوعية املياه، وتوسيع نطاق 
نسيق الوطنية واملتعاونة التابعة للنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه، والتوسُّع يف شبكة شبكة مراكز الت

مراكز التنسيق الوطنية والتنسيقية التابعة للنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه، وحتسني تقدمي البيانات 
  نية حصول املستخدمني على بيانات نوعية املياه؛إىل قاعدة البيانات العاملية التابعة للنظام املذكور، وإمكا

إىل توفري الدعم واملصادر األخرى واحلكومات  اجلهات املاحنةالقادرين من  أيضاً  يدعو  -  ٣
املستدام للنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه من أجل وحدة التنسيق/اإلدارة على  لعييناملايل وا

تنفيذ أنشطة ، ومن أجل )GEMStat(قاعدة بياناته العاملية ية، ومن أجل املستوى العاملي والشبكة العامل
برصد نوعية املياه يف البلدان النامية والبلدان اليت متر  املتعلقةتطوير القدرات الدعم التكنولوجي و 
ا مبرحلة انتقال   .اقتصادا

  سابعاً 
  تغيُّر المناخ

من  ٢٠١٠صادرة يف آب/أغسطس بإمتام عملية حبث وتنفيذ التوصيات ال يرحِّب  -  ١
اجمللس املشرتك بني األكادمييات كجزء من استعراضها لعمليات وإجراءات الفريق احلكومي الدويل املعين 
بتغريُّ املناخ، مبا يف ذلك استعراض عدد من املقررات اهلامة ذات الصلة حبوكمة وإدارة الفريق وإجراءاته 

  ية لالتصاالت؛وسياسة تضارب املصاحل وإعداد اسرتاتيج
الفريق واستكشاف الطرق  ألعمالإىل املدير التنفيذي مواصلة تقدمي الدعم  يطلب  -  ٢

بيئة يف تقييم احلالة البيئية مم املتحدة للملواصلة تعزيز التعاون مع الفريق املذكور متاشيًا مع دور برنامج األ
  .٢٠ؤمتر ريو+مل الوثيقة اخلتامية من جديدأكدته العاملية، على النحو الذي 

  ثامناً 
  التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي اليت نّوه إليها االجتماع احلادي  جبهود حييط علماً   -  ١
، والرامية إىل ٢٠١٢عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املعقود حبيدر أباد، اهلند، يف تشرين األول/أكتوبر 

ا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، ومن مث حتديثها وتنقيحها مبا يتماشى است عراض اسرتاتيجيا
أهداف آيشي املتعلقة  حتقيقيف سبيل ، ٢٠٢٠-٢٠١١ية للتنوع البيولوجي للفرتة واخلطة االسرتاتيج

االجتماع  إباناقية تفاالبالتنوع البيولوجي على املستوى الوطين، على النحو الذي أبرزته األطراف يف 
  احلادي عشر ملؤمتر األطراف؛

سيما  بنتائج االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، ال حييط علماً   -  ٢
 -  ٢٠١١بشأن استعراض تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ١١/٤و ١١/٣املقرران 
  واسرتاتيجية حشد املوارد؛ ٢٠٢٠
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جتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم اللالدورة األوىل لتقدم احملرز يف با يرّحب  -  ٣
إىل املدير التنفيذي أن  يطلبو ،والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  عمال الفريق وفقاً للمقررات املعتمدة يف الدورة احلالية.أليواصل تقدمي الدعم 

  رة المواد الكيميائية والنفايات: إدا٢٧/١٢لمقرر ا
  إن جملس اإلدارة،  

إىل خطة جوهانسربغ للتنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  إذ يشري
واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، واهلدف الذي مبقتضاه 

بطرق تؤدي اىل التقليل إىل أدىن حّد من اآلثار  ٢٠٢٠ية وتُنَتج قبل حلول سنة ُتستخَدم املواد الكيميائ
  اهلامة السلبية على صحة اإلنسان والبيئة،

املستقبل ”املعنونة  ٢٠١٢بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  يرحِّبوإذ   
  ،‘‘الذي نصبو إليه

مقررات برنامج األمم املتحدة للبيئة ذات الصلة إىل ، و ٢٦/١٢و ٢٦/٣إىل مقرريه  وإذ يشريً 
نظر يف تقارير املدير التنفيذي عن تنفيذ مقرر جملس اإلدارة  إذاملتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات، و 

  ،)١٠(ارة املواد الكيميائية والنفاياتوعن إد ١٢/٥ -  .إواملقرر د ٢٦/١٢
 إىلإنشاء مركز دويل للتكنولوجيا البيئية، استنادًا  إىلالداعي  ١٦/٣٤ىل مقرره إ وإذ يشري أيضاً 

جمال االتفاق بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة اليابان، وإذ يرحب بالدور املعزز للمركز بوصفه 
  ج البيئة يف جمال إدارة النفايات،لعمل برنامتركيز 

، نفايات ضرورية حلماية صحة اإلنسان والبيئةن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والأ وإذ يدرك
ويعيد تأكيد التزام احلكومات بنهج لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على كافة املستويات 

ويشجع على  ،يستجيب على حنو فعال وناجع ومتسق ومتناسق للمسائل والتحديات اجلديدة والناشئة
  سد الثغرات يف تنفيذ االلتزامات، ان واملناطق من أجلإحراز املزيد من التقدم عرب البلد

بدور برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه منظمة مشاركة يف النهج االسرتاتيجي  وإذ يرّحب
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وإذ يؤّكد على قيمة استمرار التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة 

دارة السليمة للمواد خرى واملراقبني التابعني للربنامج املشرتك بني املنظمات لإلواملنظمات املشاركة األ
  الكيميائية،

األمهية املتزايدة إلدارة النفايات اخلطرة من أجل التنمية املستدامة نتيجة التصنيع  وإذ يدرك
يت متر لنامية والبلدان الوالتحضُّر السريعني، والتحديات التقنية وغريها من التحديات اليت تواجه البلدان ا

ا مبرحلة انتقال،   اقتصادا
أن اإلجراءات املطلوبة يف هذا املقّرر تعترب داعمة ومتفقة مع التزامات البلدان  أيضاً  وإذ يُدرِك

  باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

                                                      
)١٠(UNEP/GC.27/8  وUNEP/GC.27/4. 
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  أوالً 
املتعلقة  ‘‘إليه املستقبل الذي نصبو’’من وثيقة  ٢٢٣ إىل ٢١٣بالفقرات  يرحب  -  ١

إعادة التأكيد على اهلدف املتمثل يف حتقيق اإلدارة السليمة بباإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات و 
اللمواد الكيميائية خالل دور    ؛٢٠٢٠لول عام حب وللنفايات اخلطرة ة حيا

ية والنفايات  دعم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائ إىلمجيع أصحاب املصلحة  يدعو  -  ٢
  ؛مية املستدامة والقضاء على الفقركمسامهة مهمة يف بناء اقتصاد أخضر يف سياق التن

التوّقعات العاملية للمواد الكيميائية واليت أمهية النتائج اليت توصلت إليها مبادرة  يدرك  -  ٣
وأمهيتها بالنسبة  أبرزت الزيادة الكبرية يف تصنيع واستخدام املواد الكيميائية على مستوى العامل،

الوطنية والعاملية، والتكاليف واآلثار السالبة لإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية على صحة  لالقتصادات
  وقدمت توصيات للعمل يف املستقبل؛، والبيئةاإلنسان 

التوّقعات العاملية للمواد املدير التنفيذي أن يستمر يف العمل على مبادرة  إىل يطلب  -  ٤
ا غري موجودة أو غري كافية، وكذلك أن يميائيةالك ، خصوصًا يف اجملاالت اليت ثبت أن البيانات املتعلقة 

يعزز الشفافية من خالل املشاركة املتوازنة إقليميًا ألصحاب املصلحة، لتحقيق مجلة أهداف من بينها 
سليمة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة، تطوير أداة يف املستقبل لتقييم التقدم احملرز باجتاه حتقيق اإلدارة ال

األخرى القائمة  ، مع األخذ يف االعتبار مصادر املعلومات٢٠٢٠مبا يف ذلك اهلدف القائم لعام 
  ؛واالستفادة منها

بدائل فعالة وأكثر أماناً، ل الرتويجاحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على  يشجع  -  ٥
ئية، واعتماد تدابري ملنع احلوادث الكيميائية الصناعية واإلطالقات مبا يف ذلك البدائل غري الكيميا

د   ؛ف منع املخاطر بدًال من معاجلتهاوالتسربات غري املقصودة 
ات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة على االتفاقاحلكومات اليت مل تصدق بعد  يدعو  -  ٦

 ىات علعلى هذه االتفاقحيث البلدان اليت صدقت و  ،التصديق عليها إىل، والنفاياتباملواد الكيميائية 
ا بشكل كامل.   تنفيذ التزاما

  ثانياً 
  الرصاص والكادميوم

باجلهود اليت بذلتها احلكومات وغريها ملواجهة املخاطر اليت يشّكلها الرصاص  يسلِّم  -  ١
ين والدهانات من خالل والكادميوم، وخاصة اجلهود الرامية للتخّلص التدرجيي من الرصاص املوجود يف البنز 

الشراكة من أجل أنواع الوقود النظيف واملركبات النظيفة والتحالف العاملي للتخّلص من الدهانات احملتوية 
يف تلك املبادرات والنظر يف  سامهةعلى الرصاص، على التوايل، وحيّث احلكومات على مواصلة املشاركة وامل

  أكثر أماناً؛إطالق مبادرات لتشجيع تطوير بدائل أرخص و 
للتصّدي للتحّديات اليت يشّكلها الرصاص  إضافيةاجة الختاذ إجراءات احل على يؤكد  -  ٢
هود للحد من أخطار الرصاص اجلويشجِّع احلكومات واجلهات األخرى على مواصلة بذل  ،والكادميوم
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ر الظروف والتحديات يف االعتبا آخذةوالكادميوم على صحة اإلنسان والبيئة يف مجيع دورات تلك املواد، 
ا مبرحلة انتقال؛با اخلاصةالبيئية واالقتصادية واالجتماعية    لبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

واملنظمات احلكومية الدولية،  ،املدير التنفيذي، بالتنسيق مع احلكومات إىل يطلب  -  ٣  
قتضاء، أن يواصل األنشطة املتعلقة وغريها من أصحاب املصلحة، حسب اال ،واملنظمات غري احلكومية
 من خارجيف حدود الوالية احلالية لربنامج البيئة، رهنًا بتوفر املوارد  أن يعززهابالرصاص والكادميوم، و 

  امليزانية؛
احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة على إتاحة املعلومات عن التقنيات  يشجِّع  -  ٤  

انية االستعاضة عن الرصاص والكادميوم مبواد أو تقنيات أقل االنبعاثات وبشأن إمك ضاملتعلقة بتخفي
على املوقع الشبكي لربنامج األمم  وإتاحتهااملدير التنفيذي جتميع هذه املعلومات  إىلخطورة، ويطلب 

ضرورة استخدام  إىلمجيع أصحاب املصلحة، مع اإلشارة، حسب االقتضاء،  ليستخدمهااملتحدة للبيئة 
ثل آلية مركز تبادل املعلومات التابعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد اآلليات القائمة م

  الكيميائية عند إتاحة املعلومات؛
  اً ثالث
  الزئبق

قبل انعقاد الدورة  صّك عاملي ُملزِم قانونًا بشأن الزئبق علىالتفاوض  باكتمال يرّحب  -  ١  
من املقرر  ٢٦لمطلوب يف الفقرة ل وفقاً  ،الوزاري العامليالسابعة والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي 

  ؛٢٥/٥
عقد مؤمتر للمفّوضني بغرض اعتماد اتفاقية  إىلاملدير التنفيذي أن يدعو  إىل يطلب  -  ٢  

 ١١ إىل ٩يف الفرتة من  ،ميناماتا بشأن الزئبق وفتح باب التوقيع عليها يف كوماموتو وميناماتا باليابان
ويرحب بعرض حكومة اليابان  ،امليزانية من خارج، رهنًا بتوافر موارد ٢٠١٣بر تشرين األول/أكتو 

  استضافة مؤمتر املفوضني؛
اعتماد اتفاقية ميناماتا  إىللتكامل االقتصادي اإلقليمية لنظمات املاحلكومات و  يدعو  -  ٣  

  ؛بعد ذلك التوقيع عليهاو بشأن الزئبق يف مؤمتر املفوضني 
لتكامل االقتصادي على أن تتخذ، يف أقرب اإلقليمية لنظمات املالدول و  يشجِّع  -  ٤  

ا عند التصديق، وأن تقوم بعد ذلك بالتصديق  ليةوقت، التدابري احمل الالزمة اليت متكنها من الوفاء بالتزاما
 لحبيث تدخعلي اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبجرد اعتمادها، 

  حيِّز النفاذ يف أقرب وقت ممكن؛
إذا ما للمدير التنفيذي بأن يقدم خدمات األمانة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،  يأذن  -  ٥

التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وأن يوفر، رهنًا بتوفر املوارد من خارج امليزانية،  قرر ذلك مؤمتر املفوضني
  فاذ؛أمانة مؤقتة للصك قبل دخوله حيز الن

يبلغ املؤمتر الدبلوماسي التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق املدير التنفيذي أن  إىل يطلب  -  ٦
  باخليارات املمكنة املتاحة لألمانة املؤقتة؛
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وأن أمر البت يف  أن مؤمتر املفوضني سيتخذ القرار بشأن ترتيبات األمانة املؤقتة، يدرك  -  ٧
  يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛ ترتيبات األمانة سيرتك ملؤمتر األطراف

فيذ ، يف تنللصكؤقتة املمانة األعلى أن يساعد، من خالل  املدير التنفيذي حيثّ   -  ٨
دف تيسري بناء القدرات، والتبكري يف دخول  ،ن مؤمتر املفوضنيالقرارات ذات الصلة الصادرة ع

  ؛الصكاالتفاقية حيِّز النفاذ والتمويل بشأن 
لتيسري التنفيذ الطوعي للصك قبل دخوله  اتاملدير التنفيذي اختاذ إجراءإىل  يطلب  -  ٩

ا مبرحلة انتقال، حيِّز النفاذ،  قرر إذا ما وأن يقدم الدعم املؤقت للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  ؛ذلكمؤمتر املفوضني 
غري احلكومية احلكومات وكذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  يناشد  -  ١٠

أن تدعم العمل املبكر املصمم لتيسري تصديق وتنفيذ اتفاقية ميناماتا، وأن توفر موارد  والقطاع اخلاص
يف الفرتة  ،شيًا مع قرارات مؤمتر املفوضني ذات الصلةمالية لتنفيذ الرتتيبات املؤقتة التفاقية ميناماتا، مت

اية الفرتة املالية اليت يعقد في ها االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا، ويرحب املمتدة حىت 
مع التقدير باملسامهات اليت ُقدمت بالفعل هلذه األغراض من جهات عدة، من بينها الصني والدامنرك 

  واليابان والنرويج وسويسرا؛
اذ إجراء الخت نامج األمم املتحدة للبيئة وشركاؤهاباجلهود اليت تبذهلا أمانة بر  يرحِّب  -  ١١

 حيثّ و ،مجيع األطراف على مواصلة جهودها حيثّ لزئبق، ولشراكة العاملية الفوري بشأن الزئبق من خالل 
واملشاركة  للشراكة العاملية للزئبق الدعمتقدمي احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة على مواصلة 

  ؛هاواملسامهة في
  زئبق؛عاملية للشراكة اللللدعم الالزم املدير التنفيذي أن يواصل تقدمي ا إىليطلب   -  ١٢
جملس مرفق البيئة العاملية ألن يأخذ يف االعتبار أي قرارات ذات صلة تصدر عن  يدعو  -  ١٣

  مؤمتر املفوضني، وأن ينظر يف سبل لدعم تنفيذها؛
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص األطراف يف اتفاقيات بازل بشأن  يدعو  -  ١٤
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية  واتفاقية روتردام دودمنها عرب احل

 بشأن امللوثات العضوية الثابتةواتفاقية استكهومل  ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
ا االستثنائي أيار/مايو  ١٠- يلنيسان/أبر  ٢٨ة خالل الفرتة من إىل أن تستغل فرصة عقد اجتماعا

ا أن تيسر التعاون والتنسيق املمكنني يف املستقبل مع اتفاقية ميناماتا  ٢٠١٣ للنظر يف خطوات من شأ
ذا الشأن إىل مؤمتر املفوضني؛وأ ،بشأن الزئبق   ن تقدم أي نتائج 
ن املدير م ٢٠٠٨عام يف للتقرير الصادر  ٢٠١٣يف عام النسخة املستكملة ب يعرتف  -  ١٥

 )١١(“التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي: املصادر، واالنبعاثات واالنتقال’’ واملعنون يذيالتنف
  ؛يف غضون ست سنواتإىل املدير التنفيذي أن يقدِّم حتديثاً آخر  ويطلب

                                                      
)١١(  UNEP/GC.27/INF/14.  
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  رابعاً 
  تنفيذ النهج االستراتيجي

  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
لدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف ا اعُتمدالذي  بالقرار يرّحب  -  ١

حىت تلّقي املسامهات يف الصندوق االستئماين لربنامج البداية السريعة والقاضي بلتمديد الفرتة الزمنية 
والسماح بتوزيع التمويل حىت استكمال مجيع املشاريع املعتمدة؛ للمؤمتر،  موعد انعقاد الدورة الرابعة

  إىل املدير التنفيذي أن يوسِّع نطاق عمليات الصندوق االستئماين وفقاً لذلك؛ لبويط
تنفيذ النهج إلشراك قطاع الرعاية الصحية يف اسرتاتيجية  باعتماد يرّحب أيضاً   -  ٢

  االسرتاتيجي أثناء الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية؛
، وأن مانة النهج االسرتاتيجيأل الكامل الدعم أن يقدملتنفيذي املدير ا إىل يطلب   -  ٣

  بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ ٢٠٢٠يوفر هلا الدعم الالزم لوضع توجيهات لتنفيذ هدف عام 
املوظفني املقدَّم من منظمة الصحة العاملية ألمانة بدعم ال سحب يالحظ مع القلق  -  ٤

تقدمي  مجعية الصحة العاملية إىل النظر يف إعادة ويدعووجود معّوقات مالية، النهج االسرتاتيجي بسبب 
يف جمال الصحة يف أمانة  ات، لالستمرار يف توفري اخلرب ممكن، يف أقرب موعد دعم منظمة الصحة العاملية

  النهج االسرتاتيجي؛
ة املواد الكيميائية باعتماد قرارات يف الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدار  يرّحب  -  ٥

إىل املدير  ويطلباختاذ إجراءات تعاونية على املستوى الدويل بشأن قضايا السياسات الناشئة، بشأن 
 الغدد الصّماء املعيقة لعملبشأن املواد الكيميائية  ،التنفيذي توفري القيادة، بالشراكة مع جهات أخرى

ئية البريوفلورية، ويقّر أيضًا يف هذا الصدد بالتقرير املشرتك واملواد الكيميائية يف املنتجات، واملواد الكيميا
عن املواد الكيميائية املعيقة لعمل الغدد  ٢٠١٢لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية لعام 

ا  ويطلبالصماء،  إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف دور
  العادية اليت تلي الدورة املقبلة، تقريراً عن التقدم احملرز والتنفيذ فيما خيص هذه املسألة؛

ج ملشاركة يف التنفيذ الفعَّال للنهعلى امجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة  حيثّ   -  ٦
، يف النهج االسرتاتيجي، شاركةاملاملواد ويشّجع على تعزيز  السرتاتيجي يف مجيع مراحل دورة حياةا

  ؛خصوصاً من جانب املستخدمني الوسيطني والنهائيني
األنشطة املتعلقة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على  تعميمعلى أمهية  يؤكِّد  -  ٧

تصادية واالجتماعية لإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية، على املستوى الوطين وتقييم التكاليف االق
إىل املدير التنفيذي مواصلة  ويطلب ،التوقّعات العاملية للمواد الكيميائية مبادرة النحو املبنيَّ يف تقرير

  أنشطة التعميم على املستوى القطري؛العمل وتوسيع نطاقه لتيسري تنفيذ 
ت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة احلكومات واملنظما حيثّ   -  ٨

وغريها من اجلهات القادرة، على أن تقدِّم مسامهات مالية وعينية إىل النهج االسرتاتيجي وإىل برنامج 
برنامج األمم املتحدة  عملتنفيذه، مبا يف ذلك عن طريق برنامج لو  التابع له وألمانته البداية السريعة

  للبيئة؛



UNEP/GC.27/17 

57 

  امساً خ
  إدارة النفايات

إىل املدير التنفيذي أن يستعرض اجلهود القائمة اليت يبذهلا برنامج البيئة يف جمال  يطلب  -  ١
أن و النفايات، وأن يضع اسرتاتيجية إلدارة النفايات تشمل برنامج البيئة بأسره لرتتيب أولويات عمله، 

نامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال النفايات، يقدم توصيات بشأن جماالت العمل احلالية واملستقبلية لرب 
  متوخياً عدم تكرار اجلهود اليت تبذل حالياً يف املنتديات األخرى؛

وضع توقعات عاملية للتحديات واالجتاهات إىل املدير التنفيذي  أيضاً  يطلب  -  ٢
ا، نع إنتاج النفايات، والتقليل منها إىل أدىن حّد والسياسات العامة ذات الصلة مب يف  تأخذوإدار

االعتبار دورة حياة املنتجات، رهنًا بتوفر املوارد اخلارجة عن امليزانية وبالتشاور مع احلكومات وأصحاب 
املصلحة، وباالستفادة من البيانات املتاحة وأفضل املمارسات وقصص النجاح، مع األخذ يف االعتبار 

بادرات أخرى ذات صلة، ومتوخيًا عدم تكرار املعلومات مبادرة التوقعات العاملية للمواد الكيميائية وأي م
  املوجودة، من أجل توفري التوجيه لتخطيط السياسات العامة على املستوى الوطين؛

املركز استضافها دارة النفايات اليت إلبالتقدُّم احملرز يف إنشاء الشراكة العاملية  يرحِّب  -  ٣
التيسري، مبا يف ذلك من أن يواصل إىل املدير التنفيذي  ويطلبئة، يف برنامج البي بيئيةالدويل للتكنولوجيا ال

منع إنتاج النفايات، والتقليل خالل هذه الشراكة، والتعاون والتنسيق بني اجلهود الدولية اليت تركز على 
ا،  مع األخذ يف االعتبار لدورة حياة املنتجات وختطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات منها إىل أدىن حّد وإدار

  أنشطة سليمة بيئياً ومتكاملة إلدارة النفايات؛و 
املدير التنفيذي على التعاون بشكل وثيق مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام  يشجِّع  -  ٤

فيما يتعلق باإلدارة السليمة للنفايات، مبا يف ذلك توفري الدعم  املشرتكةواستكهومل يف متابعة األهداف 
  ؛النفايات ذات األولوية مبساراتلبناء القدرات فيما يتعلق 

  سادساً 
  الملّوثات العضوية الثابتة

أن يستمر يف إىل املدير التنفيذي  ويطلب، املنجز حىت هذا التاريخ بالعمل يرحب  -  ١
الكلور والتحالف العاملي لتطوير ونشر  ةالفينيل املتعدد ةثنائيالرّكبات املتوفري التنسيق لشبكة القضاء على 

األمراض وفقاً  ناقالتمكافحة يف يت  .دي .ديـــــ ملادة الــ كبدائلرتاتيجيات  منتجات وأساليب واس
  للدعوة املتلقاة من األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة؛

التعاون مع برنامج البيئة يف تنفيذ خطة عمل  علىمنظمة الصحة العاملية  حيث  -  ٢
يت ملكافحة  .دي .ملادة الــ دي كبدائلمنتجات وأساليب واسرتاتيجيات  التحالف العاملي لتطوير ونشر 

  األمراض؛ ناقالت
بشأن امللوثات املدير التنفيذي إىل إبالغ مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل  يدعو  -  ٣

الكلور  ةالفينيل املتعدد ةثنائيالرّكبات املالتقدُّم احملرز يف عمل شبكة القضاء على العضوية الثابتة ب
 ناقالتيت ملكافحة  .دي .ملادة الــ دي كبدائلوالتحالف العاملي لنشر منتجات وأساليب واسرتاتيجيات  

  األمراض؛



UNEP/GC.27/17 

58 

  سابعاً 
  تعزيز التعاون والتنسيق داخل مجموعة المواد الكيميائية والنفايات

حرز واألنشطة اليت  يالحظ  -  ١
ُ
 ريناملقر  املدير التنفيذي حىت اآلن لتنفيذ نفذهاالتقدم امل

 ؛١٢/٥-  .إود ٦/١٢

ورية شاملة تقودها البلدان، عملية تشاودعم إىل املدير التنفيذي مواصلة تيسري يطلب   -  ٢
مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات على اليت تعيق بالتحديات  وتُعىن

رير عن نتائج تلك العملية التشاورية إىل اهليئة اإلدارية بذلك، وتقدمي تقواخليارات اخلاصة  املدى الطويل
ا املقبلة، للبيئة لربنامج األمم املتحدة    احلكومات على تعزيز اجلهود يف هذا اجملال؛ ويشجعيف دور

  ثامناً 
  العملية التشاورية بشأن تمويل خيارات المواد الكيميائية والنفايات

متويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  جلة مسألةيف معا كاملمتج اتباع ب يرّحب  -  ١  
تكامل وهي التعميم، وإشراك الصناعة، والتمويل اخلارجي ملالنهج لوالنفايات، ويؤّكد على أن العناصر الثالثة 

هامة من أجل متويل اإلدارة السليمة للمواد  هي عناصر تعزز بعضها البعض وهي عناصراملخصص 
  ؛الكيميائية والنفايات

ج متكامل بشأن لبشأن رؤيته باالقرتاح املقدَّم من املدير التنفيذي  حييط علماً   -  ٢   تفعيل 
  ؛)١٢(اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

احلكومات واملنظمات والكيانات ذات الصلة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي يدعو   -  ٣  
ج متكامل لتمويل اإلدارة جهودها إطار السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والنفايات يف  الصلة إىل تطبيق 

الرامية إىل تعبئة وإدارة املوارد املالية من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على مجيع 
  املستويات؛
مواد احلكومات إىل تنفيذ اإلجراءات الرامية ملواصلة تعميم اإلدارة السليمة لل أيضاً  يدعو  -  ٤  

  الكيميائية والنفايات يف خطط التنمية الوطنية وامليزانيات احمللية وسياسات القطاعات ذات الصلة؛
احلكومات إىل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل مواصلة تشجيع مشاركة الصناعة  يدعو كذلك  -  ٥  

الوطنية، وتوفري احلوافز يف النهج املتكامل، مبا يف ذلك وضع التشريعات بشأن مسؤوليات الصناعة واإلدارة 
لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وتعزيز تدابري تتخذها الصناعة من أجل تدخيل عوامل 

  ؛ثتغرمي امللوّ التكاليف مثل مبدأ 
ا، إىل مواصلة تعزيز عنصر التمويل اخلارجي  يدعو  -  ٦   مجيع البلدان، يف حدود قدرا

ا ومناسبة التوقيت، بغية دعم البلدان املخصص الغرض من خالل رصد مو  ارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
  جهود لتنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ ما تبذله منالنامية في

                                                      
)١٢( UNEP/GC.27/7. 
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يف تنفيذ ذات الصلة واإلدارات والوكاالت  الوزاراتمجيع احلكومات إىل إشراك  يدعو  -  ٧  
  سليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ج متكامل لتمويل اإلدارة ال

، ها، بناًء على طلبالزم للحكوماتالدعم ال أن يوفرإىل املدير التنفيذي  يطلب  -  ٨  
تعاون مع املنظمات والكيانات ذات الصلة وغريها من أصحاب أن يلبلدان النامية، و اوخصوصًا حلكومات 

ج متكامل؛لاملصلحة ذوي الصلة، حسب االقتضاء،    تنفيذ 
مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل إىل اختاذ خطوات لتنفيذ  يدعو  -  ٩  

النظر يف النهج  إىلج متكامل ألغراض االتفاقيات املعنية، ويدعو مؤمتر املفوضني يف اتفاقية ميناماتا 
  ؛حتقيقاً لغرض االتفاقية، وفقاً للمقتضى املتكامل

ج متكامل؛املؤمتر الدويل يدعو  -  ١٠      املعين بإدارة املواد الكيميائية إىل اختاذ خطوات لتنفيذ 
اهليئات اإلدارية لوكاالت التنمية الدولية، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية  يدعوً   -  ١١  

ا؛   وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل اختاذ خطوات لتنفيذ النهج املتكامل يف إطار واليا
هيكله واسرتاتيجيته بشأن جماالت الرتكيز، يف إطار  مرفق البيئة العاملية إىل أن ينقِّح يدعو  -  ١٢  

نظر يف طرق أن يعمليته السادسة لتجديد املوارد، بغية معاجلة جدول أعمال املواد الكيميائية والنفايات، و 
  ة؛االتفاقيات اليت يوفِّر هلا اخلدمات كآلية ماليمع مواصلة تعزيز عالقاته 

 احلكومات إىل النظر يف أن تنشئ، عن طريق مؤسسة قائمة، برناجمًا خاصًا ممّوالً  يدعو  -  ١٣  
من التربعات، لدعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل 

كل على  أن  اإلشارة إىلاد الكيميائية، مع واتفاقية ميناماتا املستقبلية والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمو 
ا يف الربنامج اخلاص؛   هيئة إدارية معنية أن حتدِّد مشاركة كيا

االزدواجية املشار إليه يف الفقرة السابقة على ضرورة أن يتجنَّب الربنامج اخلاص  يشدِّد  -  ١٤  
ا من شؤون إدارية تكاثرو  نشطة اليت تقع خارج نطاق والية مرفق وأن ميوِّل األ ،آليات التمويل وما يرتبط 

  البيئة العاملية؛
كومات احل ويضمإىل املدير التنفيذي تيسري ودعم عقد اجتماع تقوده البلدان  يطلب  -  ١٥  

ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، ويكون مفتوحًا أمام أصحاب املصلحة املهتمني باألمر، مبا يف 
القطاع اخلاص واجملتمع املدين وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة ذلك اجلهات املاحنة احملتملة و 

اتفاقيات بازل  اتالعاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة واملؤسسات املالية الدولية، وأمان
داد اختصاصات هذا ملواصلة إع ،وروتردام واستكهومل والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  ما يلي: اليت تشمل الربنامج اخلاص
  لدعم املؤسسي؛اتعريف   (أ)  
  مدة الربنامج اخلاص؛  (ب)  
  ألهّلية؛لبارامرتات واضحة ومعايري   (ج)  
  الزمة لتفعيل الربنامج اخلاص؛العملية الرتتيبات ال  (د)  
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ية ميناماتا بشأن الزئبق، وجملس وضني التفاقفأن تُقدَّم نتائج االجتماع إىل مؤمتر امليقرر   -  ١٦  
واملؤمتر الدويل الرابع املعين  ،إدارة برنامج البيئة، ومؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

  بإدارة املواد الكيميائية؛
مؤمتر األطراف املستقبلي يف اتفاقية ميناماتا  اختاذأن هذا املقرر ال حيول دون  إىليشري   -  ١٧  

  يتعّلق بالربنامج الدويل احملدَّد املشار إليه يف تلك االتفاقية؛ لقرارن الزئبق بشأ
إجراء تقييم لتنفيذ النهج املتكامل الذي ينبغي أن ييّسر املدير التنفيذي  إىل يطلب  -  ١٨  

وما يتمخض عنه من  التقييم أن يقدمو  ،االضطالع به بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة
لكي ينظر فيها جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي، ومؤمترات  ،ت، خالل فرتة ست سنواتتوصيا

  واملؤمتر الدويل اخلامس املعين بإدارة املواد الكيميائية؛ ،األطراف ذات الصلة
 لبيئة،اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة لإىل املدير التنفيذي أن يقدِّم إىل  يطلب أيضاً   -  ١٩  

  تقريراً عن تنفيذ النهج املتكامل. سنوات، خالل ثالث

  تاسعاً 
اهليئة املدير التنفيذي أن يقدِّم تقريرًا عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر إىل  يطلب إىل  -  ١  

  يف دورته املقبلة؛ اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة
درة على املسامهة مبوارد من خارج امليزانية لتنفيذ احلكومات واجلهات األخرى القا يدعو  -  ٢  

  هذا املقّرر.
وبرنامج العمل  ٢٠١٧- ٢٠١٤: االستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة ٢٧/١٣المقرر 

  )١٣(٢٠١٥-٢٠١٤والميزانية المقترحان لفترة السنتين 
  )٩(إن جملس اإلدارة،  
وبرنامج العمل  )١٤(٢٠١٥- ٢٠١٤قرتحة للفرتة املتوسطة األجل امليف االسرتاتيجية وقد نظر   

وتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية املتعلق  )١٥(٢٠١٥- ٢٠١٤وامليزانية لفرتة السنتني 
  ،)١٦(بذلك

 ٦٧/٢١٣، وقرارها ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري  
  ، اللذين عّززت اجلمعية مبوجبهما برنامج األمم املتحدة للبيئة،٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ 

  ،٢٠١١- ٢٠١٠بتقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة للفرتة  وإذ حييط علماً   
 أن هناك نـُُهجًا ورؤى ومناذج وأدوات خمتلفة لتحقيق التنمية املستدامة، متاحة لكل بلد وإذ يؤكِّد  

  وياته الوطنية،وفقاً لظروفه وأول
                                                      

ال يأخذ هذا املقرر يف االعتبار اآلثار احملتملة يف امليزانية النامجة عن املقررات القادمة اليت يتخذها جملس اإلدارة  )١٣(
 بشأن الرتتيبات املؤسسية والنظام الداخلي.

)١٤( UNEP/GC.27/9.  
)١٥( UNEP/GC.27/10.  
)١٦( UNEP/GC.27/10/Add.1.  
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وبرنامج العمل وامليزانية  ٢٠١٧- ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  على يوافق  -  ١
 ، واضعاً يف االعتبار قرارات جملس اإلدارة ذات الصلة؛٢٠١٥-٢٠١٤لفرتة السنتني 

مليون دوالر من  ٢٤٥على رصد اعتمادات لصندوق البيئة مقدراها  يوافق أيضاً   -  ٢
ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خمصص لعام  ١١٠الواليات املتحدة، منها مبلغ دوالرات 
ألغراض للفرتة املالية يف امليوناً خيصص لتغطية تكاليف الوظائف  ١٢٢ ا، ومبلغ بقيمة قصوى قدره٢٠١٤

  املبينة يف اجلدول التايل:

 )المتحدة الواليات دوالرات بآالف( ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتين لفترة وميزانيته البيئة صندوق عمل برنامج
 ٧ ٧٩٤واإلدارة التنفيذي التوجيه – ألف

 ٢٠٩ ٣٩٤العمل برنامج – باء

 ٣٩ ٥١٠املناخ تغري  -١
 ١٧ ٨٨٦والنزاعات الكوارث  -٢
 ٣٦ ٨٣١األيكولوجية النظم إدارة  -٣
 ٢١ ٨٩٥البيئية احلوكمة-٤
 ٣١ ١٧٥والنفايات الكيميائية املواد  -٥
 ٤٥ ٣٢٩املوارد استخدام كفاءة  -٦
 ١٦ ٧٦٨االستعراض قيد البيئة  -٧

 ١٢ ٥٠٠البرنامج احتياطي صندوق  -جيم

 ١٥ ٣١٢البرنامج دعم  -دال

 ٢٤٥ ٠٠٠المجموع

بشأن إعداد  )١٧(باملشاورات املستفيضة بني املدير التنفيذي وجلنة املمثلني الدائمنييرحب   -  ٣
ومشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ٢٠١٧-٢٠١٤سطة األجل للفرتة مشروع االسرتاتيجية املتو 

  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤
على احلاجة إىل معلومات شاملة تتعلق بالنفقات املقرتحة واملسامهات من مجيع شدد ي  -  ٤

يف وقت  )١٧(مالك املوظفني، لتقدميها إىل جلنة املمثلني الدائمنيالتمويل، مبا يف ذلك معلومات عن مصادر 
إىل املدير التنفيذي عقد مشاورات ناجزة من أجل إعداد  طلبقبل النظر يف برنامج العمل وامليزانية، ويمبكر 

  ؛قبل إحالتها إىل اهليئات األخرى ذات الصلة مجيع برامج العمل وامليزانيات يف املستقبل

                                                      
ا إشارة إىل اسم اهليئة  املمثلني جلنةمن أي إشارة إىل  يُفهم) ١٧( العاملة بني الدورات املختصة الدائمني ترد الحقًا على أ

 والتابعة جمللس اإلدارة.
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حرز يف تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل يسلم   -  ٥
ُ
، على ٢٠١٣-٢٠١٠بالتقدم امل

  ؛)١٨(النحو الوارد يف التقرير عن أداء الربنامج
حرز يف زيادة املخصصات من صندوق البيئة لألنشطة والعمليات  أيضاً  يسلم  -  ٦

ُ
بالتقدم امل

  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤يف برنامج العمل للفرتة 
دف ضمان حتسني التوافق مع املمارسات املتبعة يف هيئات للمدير التنفيذي، يأذن   -  ٧

يف  ١٠رعية حبد أقصى قدره امليزانية للربامج الف أبوابمم املتحدة األخرى، أن يعيد توزيع املوارد فيما بني األ
بشأن أي من املخصصات  )١٧(أعاله، وأن يستشري اهليئة الفرعية  ٢املخصصات املذكورة يف الفقرة املائة من 

  ؛)٩(اليت وافق عليهما جملس اإلدارةاملدرجة يف برنامج العمل وامليزانية و  املشار إليها أعاله
للمدير التنفيذي بأن يقوم، عند االقتضاء، بإعادة ختصيص مبالغ تزيد على يأذن أيضًا   -  ٨

، وذلك بالتشاور مع أعاله ٢املخصصات املشار إليها يف الفقرة يف املائة من  ٢٠يف املائة وال تتجاوز  ١٠
  ؛)١٧(جلنة املمثلني الدائمني

، )١٧(للمدير التنفيذي بأن يعّدل، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني يأذن كذلك  -  ٩
، لتتماشى مع التغريات احملتملة يف الدخل باملقارنة مع للربامج الفرعيةمستوى خمصصات صندوق البيئة 

  مستوى االعتمادات الذي متت املوافقة عليه؛
مليون دوالر  ٢٠تزيد قيمتها على  للمدير التنفيذي بالدخول يف التزامات آجلة ال يأذن  -  ١٠

  ؛٢٠١٧-٢٠١٦من دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة صندوق البيئة لفرتة السنتني 
ج حصيف يف إدارة يطلب   -  ١١ من مجيع  وارداملإىل املدير التنفيذي أن يواصل اتباع 

  للرتتيبات التعاقدية؛اإلدارة احلريصة متبعاً طرائق شىت، من بينها صندوق البيئة،  ومنهااملصادر، 
دفالرتكيز احلايل على حتقيق النتائج مواصلةإىل املدير التنفيذي يطلب أيضًا   -  ١٢ إجناز  ، 

واستخدام املوارد بكفاءة وشفافية لتحقيق هذه الغاية، رهنًا بعمليات االستعراض والتقييم  ،أهداف الربنامج
  ا األمم املتحدة؛ ضطلعواإلشراف اليت ت
إىل املدير التنفيذي أن يواصل بذل اجلهود لزيادة الفعالية والكفاءة، من  كذلك  بيطل  -  ١٣

  خالل تطبيق أفضل املمارسات؛
احلكومات، من خالل جلنة  تقدمي تقارير سنوية إىلإىل املدير التنفيذي أن يواصل  يطلب  -  ١٤

عن العادية واالستثنائية،  ايف دورا بيئةإىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للو  ،)١٧(املمثلني الدائمني
ا املتوقعة ذات الصلة، و  حرز فيما يتعلق بأداء كل من الربامج الفرعية وإجنازا

ُ
تنفيذ ميزانية  عنالتقدم امل

  صندوق البيئة، مبا يف ذلك التربعات، والنفقات، وإعادة ختصيص االعتمادات أو تعديل املخصصات؛
ي بأن يواصل إبالغ احلكومات، من خالل جلنة املمثلني للمدير التنفيذ يأذن  -  ١٥

عن شؤون اإلدارة وامليزانية مع اإلبالغ عن أداء املرحلي ، بطريقة مبسطة، وذلك بإدماج اإلبالغ )١٧(الدائمني
  الربنامج؛

                                                      
)١٨ (UNEP/GC.27/INF/6/Add.1. 
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إىل املدير التنفيذي أن يواظب على تقدمي إحاطات منتظمة للجنة املمثلني يطلب   -  ١٦
االضطالع مبهمة الرصد  )١٧(ن أداء الربنامج وامليزانية لكل برنامج فرعي، كي يتسىن للجنةبشأ) ١٧(الدائمني

  املوكلة إليها على النحو املالئم؛
م الصناديق االستئمانية واملسامهات استخدأن يكفل اإىل املدير التنفيذي  يطلب أيضاً   -  ١٧

 الصناديق تتوافق مع برنامج العمل، فيما عدا لتمويل األنشطة اليت املخصصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة
  ؛أخرى يوفر هلا برنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانةدولية تديرها هيئات حكومية اليت 

للقواعد املالية واإلجراءات  تقرير املدير التنفيذي عن التنقيحات املقرتحةبحييط علمًا   -  ١٨
إجراء انتقال ناجز وكفؤ إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأي ويقر بضرورة  )١٩(العامة لصندوق البيئة

تنقيحات أخرى للقواعد املالية قد يستدعيها رفع مستوى برنامج األمم املتحدة للبيئة وفعاليته ومساءلته 
مثلني وجلنة امل األمم املتحدة ذات الصلة هيئاتويطلب إىل املدير التنفيذي، بالتشاور مع واستجابته، 

يف  )٩(اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئةإىل  اً تقرير  أن يتخذ اخلطوات الالزمة وأن يقدم ،)١٧(الدائمني
  ؛القادمة ادور

يشكل جزءًا من عملية  ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل وامليزانية للفرتة  إىل أنيشري   -  ١٩
ية لألمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ستوافق عليه جارية، وأن االعتماد املخصص يف امليزانية العاد

ا الثامنة والستني؛   اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور
  إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  يطلب  -  ٢٠

يف االعتبار أحدث  يأخذ، املقبلة ادور يف ة لربنامج األمم املتحدة للبيئةياهليئة اإلدار إىل  ٢٠١٥- ٢٠١٤
  املعلومات عن التمويل والنفقات املتوقعة؛

اليت  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة  إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر التنمية املستدامة يشري  -  ٢١
الئمة ومتزايدة من توضح ضرورة أن يكون لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة موارد مالية مأمونة وثابتة وم

من امليزانية العادية ة العادية لألمم املتحدة، ومسامهات طوعية ألداء واليته، ويدعو إىل توفري خمصصات نيامليزا
لألمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، تأخذ يف االعتبار برنامج العمل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 

، والفرص )٢٠(‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’من وثيقة  ٨٨ىل (ح) من الفقرة وتنفيذ الفقرات الفرعية (أ) إ
  استخدام املوارد؛يف كفاءة الاملتاحة لزيادة 
برنامج العمل يدعم وجيمع األنشطة تنفيذ أن إىل املدير التنفيذي أن يكفل  يطلب  -  ٢٢

وامليزانية لفرتة  وبرنامج العمل، ٢٠١٧- ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة اإلقليمية والوطنية يف 
 ،يأخذ يف االعتبار األولويات اإلقليمية واألطر اإلقليمية، حيثما وجدتوأن  ٢٠١٥- ٢٠١٤السنتني 

درج معلومات عن الربامج واألنشطة اإلقليمية لكل منطقة يف التقرير ويطلب أيضًا إىل املدير التنفيذي أن يُ 
  املرحلي عن تنفيذ برنامج العمل؛

                                                      
)١٩(UNEP/GC.27/14/Rev.1 . 

)٢٠ (A/Res/66/288املرفق ،.  
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ا لربنامج يؤكد من جديد   -  ٢٣ احلاجة إىل وجود موارد مالية مستقرة وكافية وميكن التنبؤ 
، ١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ١٥) املؤرخ ٢٧-(د ٢٩٩٧األمم املتحدة للبيئة، ووفقًا لقرار اجلمعية العامة 

تياجات برنامج اح، أن يبقي ٢٠١٥- ٢٠١٤ويطلب إىل األمني العام، عند إعداده لعرض ميزانية الفرتة 
 قدمياألمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املتحدة يف نريويب من املوارد قيد االستعراض، وذلك إلتاحة اجملال لت

  اخلدمات الضرورية بطريقة فعالة؛
ربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك لعلى زيادة التمويل الطوعي  اجلهات املاحنة حيث  -  ٢٤
  صندوق البيئة؛
املوارد لربنامج األمم  حلشديف إطار ما يبذله من جهود  ،إىل املدير التنفيذي يطلب  -  ٢٥
  ؛قدرة احلكومات على املسامهة يف صندوق البيئةبشكل أفضل  إجراءات تعكسأن يتخذ  ،املتحدة للبيئة

ل األثر اإلجيايب جلدول التربعات اإلرشادي يف توسيع قاعدة املسامهات يف التموي يالِحظ  -  ٢٦  
ا، ويطلب إىل املدير التنفيذي إجراء تكييف جلدول  الطوعي لصندوق البيئة وتعزيز القدرة على التنبؤ 

وأي  ٧/١- إ.التربعات اإلرشادي يف ضوء العضوية العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وفقًا للمقرر د
  مقررات أخرى؛

من جهود لتعبئة املوارد لربنامج البيئة، أن إىل املدير التنفيذي، يف إطار ما يبذله يطلب   -  ٢٧  
  يتخذ إجراءات لتعزيز وتوسيع نطاق قاعدة املاحنني لصندوق البيئة؛ 

، إىل اهليئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي أن يقدم يطلب  -  ٢٨  
يات، وموجهًا صوب النتائج ومبسطاً، ، برنامج عمل حمدد األولو )١٧(بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني

املخصصة صندوق البيئة من صة رصد وإدارة احلمن خالله واصل تي ٢٠١٧- ٢٠١٦وميزانية لفرتة السنتني 
بني بوضوح األولويات املتبعة يف استخدام ويغري الوظائف، من لتكاليف لو  لتكاليف الوظائفعلى التوايل 

  ؛املقبلة ايف دور وافق عليهما جملس اإلدارةتنظر فيهما و ت، لألنشطة الربنامج موارد صندوق البيئة
عن العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات ذكرة املدير التنفيذي مبحييط علماً   -  ٢٩  

 ، واجلهود الرامية إىل تقدمي تقرير كامل عن)٢١(البيئية املتعددة األطراف اليت يقدم هلا الربنامج خدمات األمانة
، ويطلب إىل املدير التنفيذي، من خالل ذلك، أن جيري ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٣٠هذه املسألة حبلول 

مشاورات متعمقة مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ومع مكتب املستشار القانوين، وجملس مراجعي 
 اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة اهليئةاحلسابات يف األمم املتحدة، واهليئات املعنية، وأن يقدم تقريراً إىل 

  ؛وإىل اهليئات اليت تدير االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ا املقبلةيف دور
، ويطلب إىل املدير التنفيذي كفالة أن تُقدِّم ١٩/٣٢من مقرره  ١٣الفقرة  إىل يشري  -  ٣٠  

زانية واالسرتاتيجية املتوسطة األجل إىل اجتماع جلنة األمانة الوثائق واملعلومات ذات الصلة بربنامج العمل واملي
  قبل أربعة أسابيع على األقل من انعقاد االجتماع الذي سينظر فيهما. )١٧(املمثلني الدائمني

                                                      
)٢١( UNEP/GC.27/INF/20. 
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  )٢٢(: إدارة الصناديق االستئمانية والمساهمات المخصصة٢٧/١٤المقرر 
  إن جملس اإلدارة،  
   )٢٣(ن إدارة الصناديق االستئمانيةيف تقرير املدير التنفيذي بشأوقد نظر   

  أوالً 
  الصناديق االستئمانية لدعم برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة

إنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة يشري إىل   -  ١  
  ويوافق عليه:

  الصناديق االستئمانية العامة  -ألف 
SLP -  االستئماين لدعم أنشطة حتالف املناخ واهلواء النظيف للحد من امللوثات املناخية الصندوق

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١بتاريخ انتهاء يف  ٢٠١٢قصرية العمر الذي أنشئ عام 
  الصناديق االستئمانية للتعاون التقني  -باء 

باره كيانًا منفذًا متعدد الصندوق االستئماين للتعاون التقين ألنشطة اليونيب باعت -AFB  )أ(
كانون األول/ديسمرب   ٣١بتاريخ انتهاء يف  ٢٠١١األطراف جمللس صندوق التكيف الذي أنشئ يف 

  ؛٢٠١٤
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق اإلطاري املعين بالتعاون  - CFL  )ب(

بتاريخ  ٢٠١٢يف عام  أنشئملتحدة للبيئة الذي االسرتاتيجي بني وزارة محاية البيئة يف الصني وبرنامج األمم ا
  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١انتهاء يف 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم االتفاق اإلطارى رقم  - ECL  )ج(
21.0401/2011/608174/SUB/E2  -  مديرية البيئة  - اتفاق التعاون االسرتاتيجي بني املفوضية األوروبية

 ٢٠١١يف  أنشئتعزيز حوكمة البيئة) الذي  -  ENRTP 3.1املتحدة للبيئة (يغطي األولوية  وبرنامج األمم
  ؛٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١بتاريخ انتهاء يف 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين املتعدد اجلهات املاحنة لتنفيذ خطة العمل  -EAP  )د(
  دون تاريخ انتهاء؛ ٢٠١١املعنية بالفيل األفريقي، الذي أنشئ يف عام 

  الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم اجناز اتفاق املسامهة رقم  -EUL  )ه(
DCI-ENV/2010/258-800 -  مديرية التنمية والتعاون  - اتفاق التعاون االسرتاتيجي بني املفوضية األوروبية

                                                      
)٢٢(  CFL -  االتفاق اإلطاري بشأن التعاون االسرتاتيجي بني وزارة محاية الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ الشراكة من أجل  - PGLدرج أالبيئة يف الصني وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وقد 
نامج األمم املتحدة (ب) بواسطة أمانة بر  ١ الفقرةمنطوق من  ١حتت القسم  (PAGE)العمل بشأن االقتصاد األخضر 

 للبيئة لدى وضع الصيغة النهائية هلذه الوثيقة.

)٢٣(  UNEP/GC.27/11/Rev.1. 
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عم التعميم) الذي أنشئ يف د -  ENRTPمن  ٣-٣و ٢، ١وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (يغطي األولويات 
  ؛٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٥بتاريخ انتهاء يف  ٢٠١١

الصندوق االستئماين للتعاون التقين إلدارة صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا املشرتك  -NPL  )و(
  تهاء؛، دون تاريخ ان٢٠١١بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وشعبة تنسيق مرفق البيئة العاملية الذي أنشئ يف 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ الشراكة املعنية بالعمل بشأن االقتصاد  -PGL  )ز(
  دون تاريخ انتهاء؛ ٢٠١٣الذي أنشئ يف كانون الثاين/يناير  (PAGE)األخضر 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين إلطار الربامج للسنوات العشر املعين باإلنتاج  -SCP  )ح(
  ؛ ٢٠٢٣كانون الثاين/يناير   ٢٣وتاريخ انتهاء يف  ٢٠١٢الك املستدامني الذي أنشئ يف واالسته

على متديد العمل بالصناديق االستئمانية التالية رهنًا بتلقي املدير التنفيذي لربنامج  يوافق  -  ٢  
  األمم املتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من احلكومات أو اجلهات املاحنة املعنية:

  الصناديق االستئمانية العامة  -جيم 
الصندوق االستئماين العام بشأن املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة الذي ميدد  - AML  (أ)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 
الصندوق االستئماين العام بشأن جملس الوزراء األفريقي املعين باملياه الذي ميدد  - CWL  (ب)

  ؛٢٠١٥سمرب كانون األول/دي  ٣١حىت 
الصندوق االستئماين العام بشأن دعم أنشطة الزئبق ومركباته، الذي ميدد حىت  - MCL  (ج)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١
الصندوق االستئماين العام بشأن برنامج البداية السريعة للنهج االسرتاتيجي  - SML  (د)

  وشامًال هلذا التاريخ؛ ٢٠١٥ن األول/ديسمرب كانو   ٣١الذي ميدد حىت  - لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
الصندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام رصد البيئة العاملية/مكتب برنامج  -WPL  )ـ(ه

 .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١املياه والرتويج ألنشطته الذي ميدد حىت 

  الصناديق االستئمانية للتعاون التقني  -دال 
ستئماين للتعاون التقين ألغراض أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة الصندوق اال -AFB  )أ(

كانون األول/ديسمرب   ٣١باعتباره كيانًا منفذًا متعدد األطراف جمللس صندوق التكيف، الذي ميدد حىت 
  ؛٢٠١٥

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق مع بلجيكا (ممول من حكومة  -BPL  )ب(
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ذي ميدد حىت بلجيكا) ال
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئة للتكيف  - ESS  )ج(

  ؛٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١املعتمد على النظم اإليكولوجية الذي ميدد حىت 
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االسرتاتيجية لألنشطة  الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة -CIL  )د(
كانون   ٣١العالجية عقب حادثة املخلفات السامة يف أبيدجان، كوت ديفوار، الذي ميدد حىت 

  ؛٢٠١٥األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم مكتب تنسيق برنامج العمل العاملي  -GNL  )ه(

كانون األول/ديسمرب   ٣١ة هولندا) الذي ميدد حىت حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية (ممول من حكوم
  ؛٢٠١٥

يرلندي للمساعدات ألالصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص بالصندوق ا -IAL  )و(
كانون األول/ديسمرب   ٣١يرلندا) الذي ميدد حىت أمتعددة األطراف للبيئة يف أفريقيا (ممول من حكومة 

  ؛٢٠١٥
للتعاون التقين للمشروعات ذات األولوية لتحسني البيئة يف  الصندوق االستئماين - IEL  )ز(

كانون األول/ديسمرب   ٣١مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية (ممول من مجهورية كوريا) الذي ميدد حىت 
  ؛٢٠١٧

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ اليونيب لصندوق حتقيق األهداف  - MDL  )ح(
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١لذي ميدد حىت اإلمنائية لأللفية، ا

الصندوق االستئماين للتعاون التقين للرتويج للطاقة املتجددة يف إقليم البحر  - REL  )ط(
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١املتوسط (ممول من حكومة إيطاليا) الذي ميدد حىت 

ملربم مع السويد الذي ميدد الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق ا - SEL  )ي(
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 

الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق اإلطاري بني إسبانيا واليونيب  - SFL  )ك(
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت  الذي ميدد

  ثانياً 
  الصناديق االستئمانية لدعم البرامج واالتفاقيات والبروتوكوالت

  لصناديق الخاصة للبحار اإلقليميةوا
بإنشاء الصناديق االستئمانية التالية منذ الدورة السادسة والعشرين جمللس  حييط علماً   -  ٣  

  اإلدارة ويوافق عليها:
CAP-  الصندوق االستئماين بشأن امليزانية األساسية التفاقية كاربثان حلماية مناطق الكاربثان

ا الذي أنشئ يف عام وتنميتها املستدامة والربوتوك بتاريخ انتهاء يف كانون  ٢٠١٢والت املتصلة 
  ؛٢٠١٤األول/ديسمرب 

على متديد العمل بالصناديق االستئمانية التالية رهنًا بتلقي املدير التنفيذي لربنامج  يوافق  -  ٤  
  :أو األطراف املتعاقدة ذات الصلة األمم املتحدة للبيئة طلبات للقيام بذلك من احلكومات
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  الصناديق االستئمانية العامة  -ألف 
الصندوق االستئماين العام للمسامهة النوعية بشأن االتفاق املتعلق حبماية الطيور  -AVL  (أ)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١املائية املهاجرة األفريقية األوروبية الذي ميدد حىت 
املهاجرة األفريقية األوروبية الذي  الصندوق االستئماين العام التفاق الطيور املائية -AWL  (ب)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١ميدد حىت 
الصندوق االستئماين العام لصون احليتان الصغرية يف حبر البلطيق ومشال شرق  -BAL  (ج)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١األطلسي والبحار اآليرلندية الشمالية، الذي ميدد حىت 
ين التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة الصندوق االستئما - BCL  (د)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١والتخلص منها عرب احلدود، الذي ميدد حىت 
الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت يف حاجة إىل  -BDL  )ـ(ه

نفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، املساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل ال
  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ميدد حىت 

الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة املوافق  - BEL  (و)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١عليها مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ميدد حىت 

دوق االستئماين العام مليزانية الربامج األساسية لربوتوكول السالمة األحيائية، الصن -BGL  (ز)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي ميدد حىت 

الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم  -BHL  (ح)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١األنشطة املوافق عليها لربوتوكول السالمة األحيائية، الذي ميدد حىت 

كانون   ٣١الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوع البيولوجي، الذي ميدد حىت  -BYL  (ط)
  ؛٢٠١٥األول/ديسمرب 
الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف يف  - BZL  (ي)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ميدد حىت 
الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية الكاربثان حلماية مناطق  - CAP  (ك)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الكاربثان وتنميتها املستدامة والربوتوكوالت ذات الصلة، الذي ميدد حىت 
ملعنية بربنامج البيئة يف منطقة الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل ا - CRL  (ل)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الكارييب، الذي ميدد حىت 
الصندوق االستئماين التفاقية التجارة الدولية باألنواع املعرضة لالنقراض من  - CTL  (م)

  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١النباتات واحليوانات الربية، الذي ميدد حىت 
تئماين للبحار اإلقليمية يف منطقة أفريقيا الشرقية، الذي ميدد حىت الصندوق االس -EAL  (ن)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١
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الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل املعنية حبماية وتنمية البيئة  - ESL  (س)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١البحرية واملناطق الساحلية يف حبار شرق آسيا، الذي ميدد حىت 

  الصندوق االستئماين حلماية البحر املتوسط من التلوث، الذي ميدد حىت  - MEL  (ع)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١

الصندوق االستئماين التفاقية صون األنواع املهاجرة من احليوانات الربية، الذي  -MSL  (ف)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ميدد حىت 

العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية صون األنواع  الصندوق االستئماين -MVL  (ص)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١املهاجرة من احليوانات الربية، الذي ميدد حىت 

الصندوق االستئماين العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية واملوارد  -PNL  (ق)
  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ يف منطقة مشال غرب احمليط اهلادئ، الذي ميدد حىت

الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة  -ROL  (ر)
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، الذي ميدد حىت 

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١
الصندوق االستئماين حلماية وتنمية البيئة البحرية واملناطق الساحلية يف منطقة  -WAL  (ش)

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت  غرب ووسط أفريقيا، الذي ميدد
  الصناديق االستئمانية للتعاون التقني  -باء 

الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة  -BIL  )أ(
اف وخاصة الدول األقل منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها واألطراف يف االقتصادات اليت متر األطر 

  ؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١مبرحلة انتقال (بروتوكول السالمة األحيائية)، الذي ميدد حىت 
ة املسبقة عن الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام بتطبيق إجراء املوافق -RVL  )ب(

كانون   ٣١علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي ميدد حىت 
  ؛٢٠١٥األول/ديسمرب 

الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف عمل  -VBL  )ج(
  ؛٢٠١٥ن األول/ديسمرب انو ك  ٣١اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ميدد حىت 

إىل املدير التنفيذي أن يعّد تقريرًا يسلط فيه الضوء على التحديات اليت تطرحها  يطلب  -  ٥  
إدارة صناديق استئمانية عديدة، وأن يقرتح خطوات ميكن اختاذها للحد من العبء اإلداري الناجم عن 

ذه الصناديق االستئمانيةاال  .حتفاظ 
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األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات المقبلة للهيئة اإلدارية  : جدول٢٧/١٥المقرر 
  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  إن جملس اإلدارة،  
 ١٩٧٢كانون األول/ديسمرب   ١٥) املؤرخ ٢٧ - (د  ٢٩٩٧إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ يشري  

  ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٣و ٢٠١٢ه املؤرخ متوز/يولي ٦٦/٢٨٨و ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٨املؤرخ  ٥٣/٢٤٢و
  ،٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

كانون   ٢٢) املؤرخ ١٧ألف (الفقرة  ٤٧/٢٠٢إىل قرارات اجلمعية العامة  يشري أيضاً وإذ   
  ٢٤املؤرخ  ٥٦/٢٤٢، و١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرخ  ٥٤/٢٤٨، و١٩٩٢األول/ديسمرب 

نيسان/أبريل  ١٥ثانياً) املؤرخ  جلزءمن ا ١١ -  ٩ باء (الفقرات ٥٧/٢٨٣، و٢٠٠١كانون األول/ديسمرب 
 ٦٢/٢٢٥، و٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٢ثانيًا ألف) املؤرخ  زءمن اجل ٩(الفقرة  ٦١/٢٣٦و ٢٠٠٣
جلزء من ا ٩(الفقرة  ٦٣/٢٤٨، و٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٢٢ثانيًا ألف) املؤرخ  زءمن اجل ٩(الفقرة 

  ٢٢ثانياً ألف) املؤرخ  زءمن اجل ٩(الفقرة  ٦٤/٢٣٠؛ و٢٠٠٨ألول/ديسمرب كانون ا  ٢٤ثانياً ألف) املؤرخ 
كانون   ٢٤ثانيًا ألف) املؤرخ زء من اجل ١٠، (الفقرة ٦٥/٢٤٥و ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب 

  ،٢٠١٠األول/ديسمرب 
  ،٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢املؤرخ  ٢٧/٢مقرره  وإذ يضع يف اعتباره  
مقره يف  )٢٤(لربنامج األمم املتحدة للبيئةبلة للهيئة اإلدارية عقد الدورة املقتُ يقرر أن   -  ١  

  ؛)٢٥(الرئيسي بنريويب
إىل جلنة املمثلني الدائمني املسامهة يف إعداد مشروع جدول األعمال املؤقت يطلب   -  ٢  

  للدورة األوىل للهيئة اإلدارية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

                                                      
سيتم حتديد التسمية رهنًا باعتماد اجلمعية العامة القرار بشأن هذه املسألة. وسيتم البت يف املواعيد بالتشاور مع  )٢٤(

 مكتب اهليئة اإلدارية والدول األعضاء.

 رهناً باعتماد اجلمعية العامة القرار بشأن هذه املسألة.سمية سيتم حتديد الت )٢٥(
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  المرفق الثاني
ن العام إلى مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي رسالة موجهة من األمي

  الوزاري العالمي في دورته السابعة والعشرين

إىل هذا التجمُّع التارخيي. فألول مرة، يشارك مجيع الدول األعضاء يف  بالتحية أتوّجهأن يسرين   
الوزاري العاملي. وتعكس العضوية العاملية، وهي  األمم املتحدة يف جملس إدارة برنامج البيئة واملنتدى البيئي

ا اجلمعية العامة، دوركم الرئيسي كمنتدى و  “٢٠ريو+”من نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  أقر
  لوضع السياسات بشأن الُبعد البيئي للتنمية املستدامة.

تدركون كيف تدعم البيئة مجيع وإنين أحثُّكم على اغتنام هذه الفرصة إىل أقصى حّد. فأنتم   
بارز متكرر يف كل  وهذا عنصريف املاضي واحلاضر واملستقبل.  - التنمية االجتماعية واالقتصادية  مناحي

. وعندما يتم ٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةمكوِّنًا أساسيًا يف  سيُـَعدّ جوانب األهداف اإلمنائية لأللفية، و 
  الرفاه واالزدهار. حيلّ ىن بالبيئة، تَ ععدم االستقرار. وعندما يُ التفريط يف البيئة، حيل الفقر و 

هذه احلقائق واملساعدة يف صياغة السياسات والربامج اليت سوف  توضيحمسؤولية  وأنتم تتحمَّلون  
الناس، وخصوصًا أولئك املعرَّضني ألشد األخطار النامجة عن تدهور البيئة وتغريُّ املناخ. وسوف مجيع تنفع 
ون للقيام بذلك إىل املشاركة بدقة مع نُظرائكم يف احلكومة ليتسّىن هلم إدراك أن االستثمار يف البيئة حتتاج

  إليه. للمستقبل الذي نصبو تكلفة ولكنهما وثيقة تأمني سليمة اووجود اقتصاد أخضر ليس
على حق. فقد  وتتوفَّر لربنامج األمم املتحدة للبيئة الوالية ليعاونكم على أن تربهنوا على أنكم  
من املساعدة على تنبيه العامل إىل اخلطر املتزايد نتيجة  - عمله بالفعل ومبرور السنني تأثريًا عميقًا  أحَدث

إىل إقامة شراكات للتخلُّص التدرجيي من الرصاص الضار يف النفط. وقد حان اآلن وقت وصوًال لتغريُّ املناخ 
  .االستفادة من هذا السجل املتني من اإلجناز

ويف اجلمعية العامة، تدور مناقشات لتقدمي موارد إضافية لربنامج البيئة من امليزانية العادية. فبفضل   
حنتاجه  ن برنامج البيئة بدرجة كبرية من تقدمي مامكَّ تالعضوية العاملية والتمويل الذي ميكن التنبؤ به، سوف ي

ئية لسكان يتزايد عددهم، ويف الوقت نفسه محاية من العلم والتحليل لتحقيق إدارة مستدامة للمطالب اإلمنا
  الُنُظم اإليكولوجية األساسية ومعاجلة األسباب األصلية لتغريُّ املناخ. واستعادة

ببعض النتائج  املضّي ُقُدماً وسوف اعتمد يف الشهور القادمة على برنامج البيئة للمساعدة على   
 ةاالستهالك واإلنتاج املستداممناط املتعلقة بأربامج لعشري ل، مبا يف ذلك اإلطار ال٢٠األساسية ملؤمتر ريو+

اليت ال بد أن يكون هلا بُعد بيئي قوي. وسأظل أيضاً اعتمد على دعم  - وصياغة أهداف التنمية املستدامة 
  برنامج البيئة ملبادرات هامة مثل توفري الطاقة املستدامة للجميع والتحّدي اخلاص بالقضاء التام على اجلوع.

أيضاً. وحنن مل يعد  كثريةيات كبرية ولكن الفرص  التحدّ تُعَتَرب و  .إننا نعيش يف وقت التحوُّل العميق  
. ويستطيع برنامج البيئة بقيادتكم الرشيدة أن يكون النرباس أن نتحمَّل املضي يف ُمنَعَطف خاطئبإمكاننا 
  اإلنصاف واالستدامة.الذي حنتاجه لإلحبار يف عامل ينعم مبزيد من االزدهار و اهلادي 
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  المرفق الثالث
  الدورة العالمية األولى لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة

  موجز الرئيس بشأن المنتدى البيئي الوزاري العالمي
يف الدورة العاملية األوىل جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، املعقودة يف نريويب، كينيا،  متثِّل  -  ١

، معلمًا تارخيياً، مما يعزِّز ٦٧/٢١٣، عمًال بقرار اجلمعية العامة ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢ إىل ١٨من ة الفرت 
عن مؤمتر األمم املتحدة  ٢٠١٢من الوثيقة اخلتامية الصادرة يف عام  ٨٨تنفيذ األحكام الواردة يف الفقرة 

ا اجلمعية العامة بقرارها ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ ة)، املعنون٢٠ريو+للتنمية املستدامة ( ، واليت أقّر
٦٦/٢٨٨.  
وقد تركَّزت مشاورات املنتدى البيئي الوزاري العاملي، اليت جرت أثناء الدورة العاملية األوىل يف الفرتة   -  ٢

: ٢٠ريو+”على مسائل السياسات الناشئة يف إطار املوضوع الشامل  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٠إىل  ١٨من 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، باعتبارها أداة  رفع مستوىوصلتها الوثيقة بتعزيز و  “التنفيذ من النتائج إىل

  أساسية للبعد البيئي يف التنمية املستدامة.
  وتضمَّنت املشاورات الوزارية األنشطة التالية:  -  ٣

  ؛“: من النتائج إىل التنفيذ٢٠ريو+”جلسة عامة وزارية بعنوان   (أ)
ة مستديرة وزارية موازية بشأن االستجابة لالحتياجات القطرية؛ والروابط مناقشات مائد  (ب)

بني العلوم والسياسات؛ واملوارد املالية املضمونة واملستقرة والكافية واملتزايدة لتمكني برنامج األمم املتحدة 
والرتتيبات  للبيئة من الوفاء بواليته؛ ومشاركة أصحاب املصلحة، ومستقبل االخنراط الوزاري يف العمل

  املؤسسية؛
مناقشات مائدة مستديرة وزارية موازية بشأن التحديات البيئية يف التنمية املستدامة   (ج)

  ؛املستدامنيوإسهام برنامج البيئة يف األهداف اإلمنائية املستدامة، وتعزيز االستهالك واإلنتاج 
ة املستدامة والقضاء على حوار املدير التنفيذي بشأن االقتصاد األخضر يف سياق التنمي  (د)

  الفقر؛
  املشاورات الوزارية مع املدير التنفيذي بشأن املسائل األساسية؛  (هـ)
  جلسة عامة وزارية ختامية؛  (و)

وقد أتيحت وثائق كثرية خاصة باملعلومات األساسية إلثراء احلوار، مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية   -  ٤
، ٦٧/٢٠٣)؛ والقرار ٦٦/٢٨٨(القرار  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ ة، املعنون٢٠ريو+الصادرة عن مؤمتر 

وتنفيذ اإلطار العشري للربامج بشأن أمناط  ٢٠ريو+الذي ينّص على إجراء املتابعة بشأن عمليات 
عمالً ورفع مستواه ، الذي ينص على تعزيز برنامج البيئة ٦٧/٢١٣ستدامة؛ والقرار املاالستهالك واإلنتاج 

  .٢٠ريو+ بنتائج مؤمتر
برنامج البيئة ويربز موجز الرئيس للمشاورات الوزارية املسائل اليت ناقشها الوزراء كجزء من تعزيز   -  ٥
  .٢٠ريو+يف سياق  رفع مستواهو 
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ويعترب املوجز انعكاسًا للحوار التفاعلي الذي حدث بني الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين. وهو   -  ٦
نوِقَشت بدًال من تقدمي صورة توافقية آلراء املشاركني: ومن مث فهي  يعكس صورة لألفكار املعروضة اليت

  ليست وثيقة موضع تفاوض.
  من النتائج إلى التنفيذ ٢٠ريو+مؤتمر   - أوالً 

: من النتائج إىل ٢٠ريو+” ركَّز املشاركون يف اجللسة العامة الوزارية األوىل على املوضوع الشامل  -  ٧
، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ ٨٨ن االعتبارات ذات الصلة بتنفيذ الفقرة جمموعة مهؤالء ووضع “ التنفيذ

  .٦٧/٢١٣و ٦٧/٢٠٣، و٦٦/٢٨٨وقرارات اجلمعية العامة 
وأويل اهتمام خاص إىل الرتتيبات املؤسسية املطلوبة ملتابعة تلك املقررات اليت اختذت يف مؤمتر   -  ٨

. وُسلِّطت ورفع مستواه تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة ، بغيةاملقابِلة قرارات اجلمعية العامةو  ٢٠ريو+
  األضواء يف هذا السياق على املسؤولية التارخيية للدورة العاملية األوىل جمللس إدارة برنامج البيئة.

التنفيذ املرِهقة أمام الرتتيبات املؤسسية  ميكن أن تطرحهاوشّدد احلوار الوزاري على األخطار اليت   -  ٩
، وأبرزت الفرص النامجة عن ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’من الوثيقة املعنونة  ٨٨ع والفّعال للفقرة السري

العضوية العاملية يف جملس إدارة برنامج البيئة، خصوصاً فيما يتعلق باملضي ُقدمًا حنو برنامج للبيئة يتسم مبزيد 
  من التشارك والفعالية، ويركِّز أنشطته على التنفيذ.

موارد مالية مضمونة ومستقرة ووافية ومتزايدة من  أيضاً أثناء املشاورات بضرورة توفريوجرى التسليم   -  ١٠
 ٦٦/٢٨٨، وقرارات اجلمعية العامة ٢٠ريو+من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر  ٨٨أجل تنفيذ الفقرة 

لسياق، قيل أيضًا أن برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة. ويف هذا او ، ٦٧/٢١٣و ٦٧/٢٠٣و
املعّوقات املالية تفرض ضرورة حتديد األولويات وتشّكل صعوبات أمام الوفاء بوالية برنامج البيئة وبرنامج 

  العمل املوضوعي.
وكانت احلاجة إىل تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات وما يتصل بذلك من دور برنامج البيئة   -  ١١

رة يف احلوار بني الوزراء. وقد ذُِكرت عوامل خاصة بالتجزئة والتقييدات يف متكر أخرى وبناء القدرات قضية 
الرصد ومجع البيانات باعتبارها بعض العوامل املعّوقة أمام توطيد رابطة فّعالة جتمع بني العلوم والسياسات 

يه فيما وتدعم وضع السياسات. زيادة على ذلك، لوحظ أن برنامج البيئة ميكن أن يكون له دور هام يؤد
يتعلق بتنسيق الرتتيبات املؤسسية العلمية القائمة ونشر املعلومات، وكذلك يف تعزيز التعاون مع هيئات 

  أخرى ومع اتفاقات بيئية متعددة األطراف.
وكانت هناك دعوة واسعة النطاق من أجل تعزيز الوجود اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين لربنامج   -  ١٢

  ستجابة الربنامج لالحتياجات واملطالب القطرية.البيئة، بغية تعزيز ا
يف هذا ويعترب التكامل الفعلي لألبعاد الثالثة اخلاصة بالتنمية املستدامة أساسياً للمشاورات. وجرى   -  ١٣

وأسندت أولوية خاصة إىل ضرورة مواصلة إدماج البعد البيئي  .حتديد أوجه االختالل وأوجه القصورالسياق 
  لتنمية املستدامة، وجتنُّب العمل بشكل منعزل.يف منظور أوسع ل
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بشأن األمم املتحدة  وإطار أهداف التنمية املستدامة وخطةأثناء املناقشات الوزارية ذُكرت  كما  -  ١٤
. وسلطت األضواء على الفرصة الفريدة والتارخيية إلدماج الُبعد البيئي للتنمية ٢٠١٥ملا بعد عام التنمية 

  وكذلك تعزيز إسهام برنامج البيئة يف خطة األمم املتحدة اإلمنائية. املستدامة بشكل أفضل
كذلك أشري إىل أن لربنامج البيئة دوراً قياديًا يف املسائل البيئية يف اإلطار املؤسسي لألمم املتحدة،   -  ١٥

ل اجلمعية سامهة الربنامج يف منظومة األمم املتحدة وعالقته باهليئات األخرى مثمب ولذلك ينبغي االعرتاف
ح، اليت ورد وصفها يف العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، واملنتدى السياسي الرفيع املستوى املقرت 

  .‘‘إليه نصبواملستقبل الذي ’’الوثيقة  من ٨٦- ٨٤الفقرات 
خطة الفقر وما يتصل به من حتديات يظل ميثل أولوية يف  القضاء علىوأكد احلوار من جديد أن   -  ١٦
أن إمكانيات االقتصاد األخضر ميكن أن تتحقق كذلك يف سياق التنمية  وبينما ِقيلاملستدامة.  ةالتنمي

، أبرزت املناقشات أمهية مراعاة الظروف واألولويات ٢٠مؤمتر ريو+ لنتائجالفقر وفقاً  والقضاء علىاملستدامة 
  الوطنية.

القرار يف املسائل البيئية والتنمية  وتناول الوزراء كذلك إشراك أصحاب املصلحة يف عملية صنع  -  ١٧
املستدامة. وشدد احلوار على أن زيادة مشاركة مجيع أصحاب املصلحة واجملتمع املدين مبا يف ذلك القطاع 

  .عمل جملس إدارة برنامج البيئة فيما يهماخلاص ميكن أن تسهم 
نظيفة فضًال عن االستهالك وأشري مرات عديدة إىل خمتلف املسائل ذات الصلة بالتكنولوجيات ال  -  ١٨

 وَطرحمن العناصر اهلامة يف جدول أعمال البيئة والتنمية املستدامة.  كل هذا باعتبار ،واإلنتاج املستدامني
، ضمن هذه تشملالوزراء أيضًا عددًا من القضايا املواضيعية واملتنوعة واألكثر حتديدًا خالل هذا احلوار. و 

عاون مع البلدان النامية واالتساق فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة ، وسائل التنفيذ، والتأمور أخرى
  األطراف، وتغري املناخ واملواد الكيميائية والتنوع البيولوجي واملياه.

  ‘‘المستقبل الذي نصبو إليه’’الوثيقة من  ٨٨تنفيذ الفقرة   -ثانياً 
  االستجابة الحتياجات البلدان  -ألف 

ندوبني إىل تعزيز احلضور اإلقليمي ودون اإلقليمي لربنامج البيئة، وإيالء مزيد من دعا الكثري من امل  -  ١٩
ج  التأييد لتحسنياالهتمام باحتياجات األقاليم والبلدان. وأعربوا عن  ألمم اتوحيد أداء التنسيق من خالل 

تتخذها احلكومات فيما بني بلدان اجلنوب، ومراعاة اإلجراءات ذات األولوية اليت فيما والتعاون  املتحدة
  يتعلق بربنامج عمل برنامج البيئة.

وأعرب الوزراء عن تأييدهم لزيادة االهتمام ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا ملراعاة خطة بايل   -  ٢٠
ة املتعددة األطراف واألهداف املتفق عليها ياالسرتاتيجية وبناء القدرات بصورة كاملة ولدعم االتفاقات البيئ

  .دولياً 
  الروابط المشتركة بين السياسات والعلم  -باء 

أبرز كثري من الوزراء اخلطوات اهلامة الالزمة لتعزيز البعد البيئي يف التنمية املستدامة وتعزيز دور   -  ٢١
برنامج البيئة يف الروابط بني العلوم والسياسات. وقد رؤى أن تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات يعترب 

  اً لتعزيز برنامج البيئة.شرطاً أساسي
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واقرتح بعض املندوبني إنشاء هيئة علمية دائمة كوسيلة لتعزيز الروابط املشرتكة بني العلوم   -  ٢٢
لتعاون مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ا تعزِّزوالسياسات. وينبغي أن تكون هذه اهليئة مستقلة، وأن 

 املنرب احلكومي الدويلحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أو تكرر عمل هيئات أخرى مثل الفريق ا وأال
  .ام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظللسياسات العلمية املتعّلقة ب

به توقعات البيئة العاملية وزيادة  تضطلعالذي العلمية عرب عن تأييد قوى لدور السياسات وأُ   -  ٢٣
ج مثلاحلصول على املعلومات املعتمدة على ا  )UNEP-Live(موقع برنامج البيئة التفاعلي  لعلوم من خالل 

ا العلمية.جهودها وخاصة للدول األعضاء اليت تطلب دعم    لتعزيز مؤسسا
وأخرياً، أشار البعض إىل أن ربط األجزاء الوزارية من دورات جملس اإلدارة بتوقعات البيئة العاملية   -  ٢٤

ميكن أن يزيد من وضوح الروابط املشرتكة بني العلوم والسياسات ‘‘) حبالة البيئة املؤمتر العاملي املعين’’(مثل 
  .تعزيزهاويزيد 

  الموارد المالية المضمونة والثابتة والكافية والمتزايدة للوفاء بوالية برنامج البيئة  -جيم 
ذي دعي إليه يف شدد الوزراء على عزمهم الواضح على تعزيز برنامج البيئة على النحو الوارد ال  -  ٢٥

والذي أكدته اجلمعية العامة. ويف هذا الصدد، أبرزوا احلاجة إىل توفري ‘‘ املستقبل الذي نصبو إليه’’الوثيقة 
موارد مضمونة وثابتة وكافية ومتزايدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك من امليزانية العادية لألمم 

بعض املندوبني أن متويل حوكمة البيئة  الحظبفعالية. و  ٢٠ريو+نتائج  للتمكني من تنفيذ التربعاتاملتحدة و 
  الدولية يُعاين من التجزئة وشددوا على أمهية زيادة جوانب الكفاءة املالية.

  مشاركة أصحاب المصلحة  -دال 
 اً ياسيالرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين التزامًا س اجلماعةتعزيز مشاركة اجملتمع املدين و  اعُتِرب   -  ٢٦

وينبغي حتويله إىل إجراء ملموس خالل الدورة احلالية جمللس اإلدارة وما بعدها.  ٢٠ريو+مؤمتر هامًا من 
وساد تأييد قوي إلنشاء آلية أو آليات رمسية، مبا يف ذلك من خالل النظام الداخلي لتعزيز مشاركة أصحاب 

منظمات األمم املتحدة سائر ة من التنفيذ يف ستند إىل أفضل املمارسات والدروس املستفادت حبيثاملصلحة، 
مثل جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة 

  ألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والبنك الدويل.األمم املتحدة ل
  يبات المؤسسيةالمشاركات الوزارية في المستقبل والترت  -هاء 

ا انعكاسات هامة على معلى أن تعزيز برنامج البيئة واالرتقاء مبكانته سيكون هل أكدت املناقشة  -  ٢٧
يف املستقبل. وينبغي أن يهيئ برنامج البيئة بعد تعزيزه واالرتقاء وعلى الرتتيبات املؤسسية املشاركات الوزارية 

  ة على املستوى الدويل.بوضعه الظروف لتدعيم صوت ومشاركة وزراء البيئ
وطابعه  رفع مستواهد وضعه بعد جسِّ جمللس اإلدارة لتمقرتحات بشأن أمساء جديدة  ت عدةرحوطُ   -  ٢٨

  ‘‘.مجعية األمم املتحدة للبيئة’’ و‘‘ مجعية البيئة العاملية’’ و‘‘ مجعية البيئة’’العاملي، مبا يف ذلك 
على عقدها ميكن  اليتة ييئة اإلدار اهلب من دورات واقرتح البعض ادخال جزء رفيع املستوى كجان  -  ٢٩

بااللتزامات  والتقيُّدالعتماد املقررات  الدورات لتكون مبثابة منربسبيل املثال خالل األيام األخرية من 
  السياسية.
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شدد العديد من املندوبني على احلاجة إىل حتسني ختطيط وإعداد دورات اهليئة اإلدارية واألجزاء   -  ٣٠
رية، لتمكني الوزراء من االخنراط بقوة يف املسائل الفنية واختاذ املقررات الضرورية بشأن املسائل ذات الوزا

مشاركة الوزراء كجزء من الدور التنسيقي املتعاظم الذي يقوم به برنامج األمم  واعُتِربَتاألمهية احلامسة. 
  حدة.يئية داخل منظومة األمم املتلقضايا الببشأن ااملتحدة للبيئة 

يعين تلقائيًا أن يكون  بعض الدول األعضاء على أن تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة الوشددت   -  ٣١
برنامج أمم متحدة للبيئة أكرب حجماً. بل ينبغي أن ينصب الرتكيز على تعميق التأثريات، وضمان عمليات 

  التداخل واالزدواجية يف العمل اجلاري. وجتنُّبونُظم أفضل، 
  الفقر والقضاء علىاالقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة   -اً ثالث

أثناء ركز الوزراء على الفرص والتحديات اجلديدة اليت نشأت منذ االتفاقات التارخيية اليت أُبرمت   -  ٣٢
إىل  ملموسة لتسريع االنتقالفعلية االنتقال من احلوار والنقاش إىل إجراءات ضرورة  وخباصة، ٢٠ريو+مؤمتر 

  . أمشل وأطول بقاءً اقتصادات أكثر استدامة و 
ميكن  لنمو االقتصادي الإن ا وجهة النظر القائلةأكد املشاركون أن هناك حاجة إىل التغلب على   -  ٣٣
أعرب كثريون عن فكرة أن وزراء البيئة اليوم هم و على حساب البيئة، والعكس بالعكس.  إال يتحقَّقأن 

  .‘‘املكسب واخلسارة’’ وجهة النظر هذه بشأنتغلب على األشخاص الذين ميكنهم ال
أشار و االنتقال إىل اقتصاد أخضر.  لتحقيقوأشري إىل أنه قد يكون أمامنا الكثري من التحديات   -  ٣٤

ه ال بد، يف خضم الكساد االقتصادي الذي استمرت فيه البطالة يف مجيع أحناء العامل، البد أن وزراء إىل أن
  قدرته على توفري فرص العمل. ئيسية لالقتصاد األخضر وهيتكون هناك مسة ر 

إضافة إىل ذلك، الحظ الوزراء وجود العديد من احلواجز أمام االنتقال إىل اقتصاد أخضر، من   -  ٣٥
بينها فجوات املهارات، ونقص املعرفة باألدوات احملتملة للسياسات، واحلواجز التكنولوجية، والتصورات بأن 

  ، وعدم كفاية التمويل.أعلىالنظيفة  توجياتكاليف التكنول
 لضارة يواصل تشويهفتئ انتشار اإلعانات ا ، على الرغم من ازدياد الوعي، ماوالحظ هؤالء أنه  -  ٣٦

  كبرياً.ميثل حتدياً  من األولويات و عالج ذلك  ويعَتَرب ، األسعار والكفاءة يف ختصيص املواردإشارات 
ن باعتماد رئيسيًا من عناصر جناح التحوُّ  د البعض على أن عنصراً شدَّ و   -  ٣٧ ل العاملي لالقتصاد ير

وما زال ونقل تلك التكنولوجيات األنظف إىل البلدان النامية، النمو تكنولوجيات أنظف يف البلدان املتقدمة 
مية،  وقود يف بعض البلدان النااليزال هناك استعمال على نطاق واسع خلشب  حتدياً. فمثًال، ال هذا يشكِّل

. وىف هذا الصدد، يوجد وبعيدة املنالأن التكنولوجيات األنظف تكلفتها أعلى تصوُّر يزال هناك  كما ال
الباهظة التكاليف،  التكنولوجيا غري فيما يتعلَّق باحلصول علىطلب ملساعدة البلدان اليت تواجه موقفاً مماثًال 

ا من الطاقة. وذلك ألجل الوفاء من حيث التكلفةبل احملققة للفعالية    باحتياجا
متناول يد الفقراء أو  يفأعرب بعض املندوبني عن قلقهم بشأن ما إذا كان االقتصاد األخضر و   -  ٣٨

  البلدان ذات الدخل املنخفض.
عن تفاؤهلم، وأشاروا إىل وجود فرص  أيضاً وعلى الرغم من التحديات الواضحة، أعرب الوزراء   -  ٣٩

وأشاروا إىل  .واملستوِعب جلميع فئات اجملتمع قتصاد األقل اعتماداً على الكربونناشئة لتسريع التحول حنو اال
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باتباع سياسات  ميكن ،ل إىل االقتصاد األخضر حىت يف البلدان املتقدمةأنه على الرغم من صعوبة التحوُّ 
  عمل جديدة. وقطاعاتذكية أن تُفتح آفاق استثمارات 

الرتويج للتحول إىل االقتصاد األخضر، والتشديد على  يفزراء البيئة لو  دورًا رئيسياً حدد الكثريون و   -  ٤٠
الشراكات بني خمتلف املنظمات   اعتباراقُرتَِح و ضرورة إشراك مجيع الوزارات احلكومية إلحداث تغيري دائم، 

صاد ق للطلبات القطرية، وأن الشراكة اجلديدة الختاذ التدابري لتحقيق االقتخالَّ  بشكلكفرصة لالستجابة 
  لتمتعه باملرونة الذاتية.جيداً األخضر أمر مناسب 

ا بالفعل، و   -  ٤١ موِجزين أشار الوزراء إىل أن بعض البلدان قد حققت قدرًا كبريًا يف حتويل اقتصادا
ا وأكَّد هؤالء أنه ميكن يف جمال الطاقة املتجددة، والغابات، وإدارة املياه إىل جانب قطاعات أخرى،  إجنازا
فهو ميكن تقامسها. فبالنسبة للبعض، كان االقتصاد األخضر مسألة حياة أو موت: و الدروس اجليدة  اقتباس

ا تدعم املالصلة بني الغابات واملياه والزراعة  كثري ل يقتصادالساس ااألوصولة باحلياة، وبالنمو، وبالرفاه، وأ
  من االقتصادات الزراعية الصغرية.

أوًال وهى:  األيَسران يف الرتكيز على حتويل تلك اجملاالت من االقتصاد وقد أقُرتح أن تنظر البلد  -  ٤٢
أن الصلة الوثيقة بني بالوزراء  نوَّهالطاقة، واملياه، والزراعة، وذلك وفقًا ملا تنعم به البالد من هبات الطبيعة. و 

  ات جديدة تؤدي إىل النمو والرخاء.فتح مسار تدوائر األعمال أمر ُمهم وميكن أن 
من البلدان النامية والبلدان  كالً التحول إىل االقتصاد األخضر  يف الفرص والتحديات وقد واجهت   -  ٤٣

السياسات يف االستثمار وىف الضروري التحول  لكن، رتكيز االهتمام على قطاعات معينة قد يتغريَّ فاملتقدمة؛ 
وزراء أن كل بلد حيتاج إىل ال أوَضحمستويات التنمية. و على طبق على الدخل و ناملهارات ت ومواصفات

  أمٌر هام للغاية وخباصة بالنسبة للشباب. وظائف جديدةالنمو، ولكن لنوع خمتلف من النمو، وأن خلق 
إىل اختاذ إجراءات واستجابات من جانب وكاالت األمم  دعا ٢٠ريو+مؤمتر أشار الوزراء إىل أن و   -  ٤٤

ان وفيما بينها. والحظوا أن الشراكة الختاذ التدابري وتقاسم املعرفة داخل البلدالقدرات املتحدة لدعم 
ملموسة لتلك الدعوة وجتمع بني العديد من وكاالت األمم فعلية لتحقيق االقتصاد األخضر متثل استجابة 

تم ببناء املهارات، وتطوير القدرات، ودعم حتسني أُطر السياسات اليت  املتحدة لتحسني خدمة البلدان، و
وهو  -  اخلاصة وتبتدر التمويل الضروري إلنتاج نوع جديد من النموذج االقتصادي والنموحتفز املشاركة 

  االستدامة البيئية. يعزِّزالفقر بينما وطأة من  وخيفِّفل و والدخ الوظائفمنوذج يوفر 
ي التحديات البيئية في طريق تحقيق التنمية المستدامة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة ف  - رابعاً 

  أهداف التنمية المستدامة وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين
بشأن  ٢٠ناقش املشاركون يف اجتماعات املوائد املستديرة الوزارية املسائل املتعلقة بنتائج مؤمتر ريو+  -  ٤٥

  تدامة.أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ اإلطار العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املس
مع جدول أعمال أهداف  ٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةوأعرب الوزراء عن احلاجة إىل إدماج   -  ٤٦

ما وجهان لعملة واحدة. وشددوا على أن حتقيق أمناط االستهالك واإلنتاج  التنمية املستدامة قائلني إ
وينبغي أن تكون واحدة من  ٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةاملستدامة ميكن أن تشكل جزءًا هامًا من 

  أهداف التنمية املستدامة.
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وأشار ممثلون كثريون إىل أن برنامج األمم املتحدة للبيئة ينبغي أن يقوم بدور هام يف تعزيز   -  ٤٧
وذلك ملا للربنامج من  ٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةاالستدامة البيئية يف أهداف التنمية املستدامة ويف 

  والسياسات.العلوم ره يف تعزيز الروابط بني والية فريدة ودو 
أهداف التنمية املستدامة ينبغي أن تأخذ يف االعتبار مجيع مبادئ ريو، وأن تركز يف املقام  وقيل أن  -  ٤٨

  األول على القضاء على الفقر، وأن تدرج بشكل تام األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.
ستدامة ميكن أن تساعد يف تعزيز التحول االقتصادي يف أيضًا إن أهداف التنمية امل قيلو   -  ٤٩

اقتصادات البلدان املتقدمة النمو ويف االقتصادات الناشئة، وينبغي أن تشجع األخذ بالنهج االبتكارية 
  حنو االزدهار والرفاه. التطلُّعات العامليةالفقر؛ أن تشجع دائرة لتمكني الناس من اخلروج من 

ذات أُطُر زمنية ل بأهداف وغايات ستكمَ أهداف التنمية املستدامة ينبغي أن تُ  الوزراء أن الحظو   -  ٥٠
عالية ومتوسطة ومتواضعة على املستويني اإلقليمي والوطين. كما أن زيادة الوعي الدويل باالقتصاد األخضر 

  .٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةميكن أن تشكل مسامهة جوهرية يف تطوير 
التنمية املستدامة ينبغي أن تساعد يف تعزيز القضاء على الفقر وتعزيز اإلنصاف وقيل إن أهداف   -  ٥١

والعدالة واحلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان. وينبغي أيضًا أن يكون السلم واألمن جزءًا من إطار ما بعد 
اإلمجايل، مع  . وينبغي أن ترمي أهداف التنمية املستدامة إىل أبعد من جمرد زيادة الناتج احمللي٢٠١٥عام 

  مراعاة األبعاد االجتماعية والبيئية.
وجرى التشديد على أن أهداف التنمية املستدامة واإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك   -  ٥٢

الدولية وأن تضع بعني االعتبار  تالعمل القائم حاليًا وعلى االتفاقا إىلواإلنتاج املستدامة ينبغي أن تستند 
اجات اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان االحتي

  األفريقية وأن تشرك السلطات احمللية يف التنفيذ وتراعي الدور اخلاص للمرأة.
تاج واالستهالك لدعم التحول حنو اإلن منهاجاً وأشار الوزراء إىل أن اإلطار العشري للربامج يوفر   -  ٥٣

املستدامني، مبا يف ذلك عن طريق بناء القدرات وتعبئة املوارد وتبادل أفضل املمارسات وتشجيع التفكري 
  الطويل األجل يف صنع السياسات.

وقيل إن اإلطار العشري للربامج يسعى إىل تعزيز االستدامة يف القطاعات االقتصادية الرئيسية، مع   -  ٥٤
ى تعظيم اآلثار يف جماالت األمن الغذائي واملياه والطاقة. كما أتاح اإلطار الفرصة الرتكيز بوجه خاص عل

العام واخلاص وعلى وجه اخلصوص عن طريق تعميم ورفع مستوى  نيإلمكانيات االستهالك يف القطاع
  املشرتيات العامة املستدامة وحتسني املعلومات للمستهلكني.

. يف املستقبل املستدامة للتنمية واإلنتاج املستدامني مهمان ستهالكوأشار الوزراء إىل أن اال  -  ٥٥
تتيح فرصًا لتعميم االستدامة، وللقضاء على الفقر وتعزيز املساواة  الربامجفأهداف التنمية املستدامة وإطار 

اد بني اجلنسني يف األهداف العاملية ويف خمتلف القطاعات االقتصادية. وذكر أيضًا أن من بني األولويات إجي
  فرص العمل.

والية  ٢٠ريو+ مؤمتر نح يفمُ  نظراً ألنه نه ينبغي أن يزوَّد برنامج األمم املتحدة للبيئة،إ وقال البعض  -  ٥٦
  تنفيذ اإلطار العشري للربامج، لتمكينه من تقدمي اخلدمات واملعارف بشكل أفضل إىل البلدان.
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  المسائل الرئيسيةالمشاورات الوزارية مع المدير التنفيذي بشأن   -  خامساً 
تكلم الوزراء واملندوبون بشكل واضح وقاطع بشأن تعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة ورفع مستواه.   -  ٥٧

الصادرة عن وينظر إىل الربنامج بوصفه الصوت الرمسي للبعد البيئي للتنمية املستدامة. ووفقًا للوثيقة اخلتامية 
، هناك والية واضحة ٦٧/٢١٣ولقرار اجلمعية العامة ‘‘ إليه نصبوي املستقبل الذ’’املعنونة ، ٢٠ريو+مؤمتر 

التأثري التوجيه و  لتقدميموكله لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف أن يكون له منتدى رفيع املستوى من وزراء البيئة 
عضاء دور احلوار العاملي واختاذ القرارات بشأن املسائل البيئية ذات األولوية. وقد أيدت الدول األ على

الربنامج يف الربط بني العلوم والسياسات. وطوال املشاورات واملناقشات الوزارية مع املدير التنفيذي جرى 
  .اجملموعات الرئيسية واجملتمع املدين ضرورة املشاركة الناشطة منالتأكيد على 
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  المرفق الرابع
  تقرير اللجنة الجامعة

  نوب أفريقيا)المقررة: السيدة نتابيسينغ ماليفاني (ج
 مقدمة

/املنتدى البيئي الوزاري العاملي، يف جلسته العامة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أنشأ جملس اإلدارة  -  ١
، جلنة جامعة للنظر يف بنود جدول ٢٠١٣/فرباير شباط ١٨األوىل يف دورته السابعة والعشرين، املعقودة يف 

تعني على اللجنة أن تنظر أيضاً يف مشاريع املقررات اليت . وكان ي٨- ٥(و) و ٤ -(ج)  ٤(أ) و ٤األعمال 
ا جلنة املمثلني الدائمني لدى برنامج  واليت  UNEP/GC.27/L.1للبيئة الواردة يف الوثيقة املتحدة  األممأعد

مشروع مقرر مقدم من إحدى احلكومات يرد يف الوثيقة  ، ويفتقدَّم إىل جملس اإلدارة العتمادها
UNEP/GC.26/L.2 مشاريع املقررات املقرتحة أثناء الدورة.يف ، و  

 ٢٢إىل  ١٨جلسة يف الفرتة من  ١١ووفقًا ملقرر جملس اإلدارة، عقدت اللجنة اجلامعة   -  ٢
ن أيدهامي (النرويج). وانتخبت و دي. ووفقًا ملا قرره املكتب، ترأست اللجنة السيدة إ٢٠١٣ /فربايرشباط

  (جنوب أفريقيا)، لتعمل مقررًة هلا. اينفيابيسينغ مالتاللجنة السيدة ن
  افتتاح االجتماع  -  أوالً 

/فرباير شباط ١٨من يوم االثنني  ٣٠/١٤افتتح رئيس اللجنة اجلامعة االجتماع يف الساعة   -  ٣
  للبيئة، بياناً استهاللياً.املتحدة  األمم. وأدلت السيدة أمينة حممد، نائبة املدير التنفيذي لربنامج ٢٠١٣

األوىل  العامليةائبة املدير التنفيذي، متحدثة نيابة عنه، باملشاركني يف اللجنة اجلامعة للدورة ورحبت ن  -  ٤
ا توجه االهتمام بوجه خاص، من بني اجملاالت اليت تتناوهلا مشاريع املقررات  جمللس اإلدارة. وقالت إ

ؤسسية ذات الصلة بتعزيز برنامج مشروعاً، إىل الرتتيبات امل ١٣املعروضة حاليًا على جملس اإلدارة وعددها 
للبيئة ورفع مستواه، واالستهالك واإلنتاج املستدامني، واالسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة املتحدة  األمم
  .٢٠١٥- ٢٠١٤عمل املقرتحني للفرتة ، وامليزانية وبرنامج ال٢٠١٧- ٢٠١٤للفرتة 

 عليه أن ينظر يف اسم جديد جمللس إدارة س يتعنيَّ وفيما يتعلق بالرتتيبات املؤسسية، قالت إن اجملل  -  ٥
نظام داخلي جديد، ومستقبل املنتدى البيئي الوزاري العاملي. ويتعني عليه يف للبيئة، و املتحدة  األممبرنامج 

أيضًا أن يناقش وترية وهيكل دوراته، وإمكانية عقد أجزاء رفيعة املستوى، والرتتيبات فيما بني الدورات، 
كيل املكتب، وإشراك اجملتمع املدين. وستوفر املناقشات غري الرمسية اليت ُأجريت يف جلنة املمثلني وإعادة تش

ذا اخلصوص.   الدائمني يف السنوات األخرية نقطة انطالق مفيدة للمداوالت 
م وفيما يتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدامني، أشارت إىل أن قادة العامل اعتمدوا يف مؤمتر األم  -  ٦

أمناط االستهالك شأن للربامج باإلطار العشري ) ٢٠(ريو+ ٢٠١٢املتحدة للتنمية املستدامة يف عام 
للبيئة طُلب إليه أن يعمل كأمانة لذلك اإلطار وأن ينشئ ويدير املتحدة  األممواإلنتاج املستدامة وأن برنامج 

ا مبرحلة انتقال. وسيأذن صندوقًا استئمانيًا لدعم تنفيذ اإلطار يف البلدان النامية والبل دان اليت متر اقتصادا
مشروع املقرر املتعلق باملوضوع للمدير التنفيذي، بوصفه رئيس األمانة، أن يستجيب لذلك الطلب بالعمل 
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ذات الصلة وغريها من الشركاء. ويدعو مشروع املقرر املتحدة  األمممع جملس اإلطار فضًال عن هيئات 
  للصندوق االستئماين. أيضاً إىل تقدمي مسامهات

، اليت تدعو إىل توافر ٢٠١٥-٢٠١٤وفيما يتعلق باالسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة للفرتة   -  ٧
اهلدف يتمّثل ، والتربعاتموارد مالية مضمونة ومستقرة وكافية ومتزايدة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

استخدام مع الكفاءة يف املنخفضة الكربون وقليلة االنبعاثات  صوب التنميةعملية انتقال األساسي يف حتفيز 
محاية خدمات النظم اإليكولوجية واستخدامها املستدام، واحلوكمة البيئية  والتنمية املنصفة استنادًا إىلاملوارد 

للبيئة  ألمم املتحدةااملتساوقة واحملّسنة، واحلد من املخاطر البيئية. وحتقيقًا هلذه الغاية، اقُرتح أن يركز برنامج 
 واحلوكمةوإدارة النظم اإليكولوجية،  ؛هي تغريُّ املناخ، والكوارث والنزاعات - على سبعة جماالت ذات أولوية 

وأن  -وإبقاء الشؤون البيئية قيد االستعراض  ة، واملواد الكيميائية والنفايات؛ وكفاءة استخدام املوارد؛البيئي
. وتتضمن املتحدة األمممنظومة لكاملة فيما يتعلق باملسائل البيئية يف يتوىل يف قيامه بذلك القيادة ا

نتائج متوقعة حمددة ومؤشرات لكل برنامج  ٢٠١٧- ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة للفرتة 
برنامج العمل و  ارة. ومن أجل ضمان فعالية تنفيذ االسرتاتيجيةفرعي، فضًال عن التوجيه التنفيذي واإلد

للبيئة، املتحدة  األممبربنامج  ٢٠ريو+مؤمتر قرتح، ومن أجل الوفاء بالوالية اليت أناطها قادة العامل يف امل
ا ومستدامة مع  يف االعتبار التحديات املالية  األخذينبغي أن تكون امليزانية متوازنة ومركزة وميكن التنبؤ 

  احلالية ومناخ التقشف املايل.
جملس اإلدارة يف  ه يتعني علىنزانيا املتحدة، متحدثًا باسم الدول األفريقية، أنوأكد ممثل مجهورية ت  -  ٨

سيما فيما   للتنمية املستدامة، الاملتحدة  األممدورته العاملية األوىل، كي حيقق الفوائد الكاملة لنتائج مؤمتر 
لقضاء على الفقر. وقال إن يتعلق بالركيزة البيئية، أن ينظر يف قضايا إجياد فرص عمل، واألمن الغذائي، وا

الغايات، ومن الالزم  هذهبلدانًا أفريقية كثرية بدأت بالفعل يف تنفيذ خطط عمل أو اسرتاتيجيات لتحقيق 
حمدودية موارد أفريقيا  التغلُّب علىاالعرتاف جبهودها ودعمها على املستويني اإلقليمي والعاملي من أجل 

  إىل اعتماد مقرر بشأن هذه املسألة.هو يدعو لسبب، ذا اهلاملالية والتكنولوجية وغريها. و 
للبيئة دورًا أساسيًا جيب أن يقوم به يف مساعدة أفريقيا املتحدة  األمموأضاف قائًال إن لربنامج   -  ٩

ا البيئية، مع الرتكيز بوجه خاص على احلاجة، ضمن أمور أخرى، إىل احلفاظ على املوارد  على الوفاء بالتزاما
إنشاء هيئات جديدة، وكفالة استناد املشاركة وأمناط  مقابلعزيز هيئاته اإلدارية وهيئاته الفرعية، الشحيحة بت

وإعطاء األولوية  عاة التمثيل والتوزيع اجلغرافيني؛التصويت يف تلك اهليئات إىل مبدأ العاملية واملساواة، مع مرا
للبيئة أو نقلها إىل نريويب؛ املتحدة  مماأللوضع خريطة طريق واضحة من أجل توحيد مهام ووظائف برنامج 

للتنفيذ ووضع برامج إقليمية مع وجود مكاتب دون  اإلقليميةوإسناد والية وسلطة واضحتني إىل املكاتب 
إقليمية مزودة بعدد كاٍف من املوظفني أو من مسؤويل االتصال تدعمهم إمكانية احلصول على املساعدة 

الدول األفريقية أمهية خاصة على إنشاء  وقد علَّقتللبيئة. املتحدة  األمم التقنية وعلى التمويل من برنامج
للبيئة على الصعيد القطري املتحدة  األمممخسة مكاتب دون إقليمية يف أفريقيا وعلى توحيد عمل برنامج 

ة لتنفيذ السياسي وموارد إضافي التأييدمن خالل الربامج القطرية اليت ميكن أن تكون مبثابة آليات لتعبئة 
ا يف الدورة احلالية.   خمتلف االلتزامات اليت سيجري التعهد 
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  تنظيم العمل  -ثانياً 
وافقت اللجنة على اتباع برنامج العمل الذي ُعمم على أعضاء اللجنة يف جلستها األوىل يف ورقة   -  ١٠

اية جلسة بعد ظهر يوم اجتماع. وطُلب من الوفود تقدمي أي مشاريع مقررات إىل أمني جملس اإلدارة حىت 
  . وتقرر أن تُناَقش مشاريع املقررات يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة./فربايرشباط ١٨االثنني 
ووافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل معين بامليزانية وبرنامج العمل، برئاسة السيد كونراد بولسن   -  ١١

أنشأ يف جلسته العامة األوىل فريقًا عامًال  اإلدارة أن جملس(شيلي). وأشار رئيس اللجنة اجلامعة أيضًا إىل 
كامبوزانو (املكسيك)   السيد لويس خافري يشارك يف رئاستهمعنيًا بالرتتيبات املؤسسية والنظام الداخلي، 

  والسيد فاروق إقبال خان (باكستان).
اصها، الوثيقة املبينة فيما وكان معروضًا على اللجنة، عند نظرها يف البنود املندرجة ضمن اختص  -  ١٢

  .(UNEP/GC.27/1/Add.1)يتعلق بكل بند يف جدول األعمال املشروح للدورة احلالية 
تتضمن مشروع مقرر بشأن قامت بتعميمها ووجهت ممثلة كولومبيا االنتباه إىل ورقة اجتماع   -  ١٣

املية ملوارد احمليطات. وقالت إنه احمليطات، يرمي إىل تسليط الضوء على تزايد احلاجة إىل إدارة شاملة وتك
بالنظر إىل وجود مبادرات شىت لألمم املتحدة جارية حاليًا يف ذلك امليدان، من قبيل إعالن مانيال بشأن 
مواصلة تنفيذ برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية، فإن الوقت مناسب ملعاجلة هذه 

تقدمي أي معلومات إضافية كولومبيا مستعد وراغب يف وفد  وقالت إن . دويلأعلى مستوى املسألة على 
  .مطلوبة

  من جدول األعمال) ٤قضايا السياسات العامة (البند   -ثالثاً 
  (أ) من جدول األعمال) ٤حالة البيئة (البند   -ألف 
  االستهالك واإلنتاج المستدامان  -  ١

، اليت تقدِّم معلومات UNEP/GC.27/5د، االهتمام إىل الوثيقة للبن تقدميهاوجَّهت ممثلة األمانة، يف   -  ١٤
املقرر. وأشارت إىل ذلك من  ٧، على النحو املطلوب يف الفقرة ١٢/٧ - .إعن تنفيذ مقرر جملس اإلدارة د

املعنونة من الوثيقة  ٢٢٦اعتماد اإلطار العشري للربامج بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة يف الفقرة 
وأبرزت جوانب أخرى من التقدُّم يف األنشطة ذات الصلة باالستهالك واإلنتاج “ املستقبل الذي نصبو إليه”

  املستدامني واليت شارك فيها برنامج البيئة.
اليت تلت ذلك، طاَلب عدد من املمثلني اللجنة بأن تستند يف عملها يف الدورة احلالية  املناقشةويف   -  ١٥

ا اللجنة واملبيِّنة يف الوثيقة اجملمَّعة املؤرخة إىل نصوص مشاريع املق كانون الثاين/يناير   ٢٨ررات اليت أعد
إىل  مع اإلشارة، UNEP/GC.27/L.1، بدًال من الُنَسخ املنقَّحة ملشاريع املقررات تلك املبيَّنة يف الوثيقة ٢٠١٣

  اء ال تزال، منذ يوم يف اليوم السابق فحسب وأن الدول األعض ُعمَِّمتأن الوثيقة األخرية 
كانون الثاين/يناير، تراِجع وتناِقش مشاريع املقررات يف الوثيقة الصادرة يف ذلك التاريخ. وبناًء عليه،   ٢٨

وافقت اللجنة على االستناد يف أعماهلا إىل مشاريع املقررات الواردة يف الوثيقة اليت ُعمِّمت على الدول 
  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٨يوم األعضاء 
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ورحَّب كثري من املمثلني باعتماد اإلطار العشري للربامج الذي طال انتظاره بشأن أمناط   -  ١٦
م يتطلعون إىل املشاركة مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف واإلنتاج املستدامة، وقال هؤالء إاالستهالك 

، وهو ميكن تنفيذه ٢٠ريو+ائج مؤمتر تنفيذه. وقال ممثل إن اعتماد اإلطار العشري ميثِّل نتيجة حمدَّدة من نت
على الفور وينبغي أن يصبح واحدًا من الربامج الرئيسية لربنامج األمم املتحدة للبيئة. وكان هناك اعرتاف 
واسع النطاق بالدور الرئيسي الذي أّداه برنامج البيئة وميكن أن يواصل أداءه بشأن االستهالك واإلنتاج 

م على هذه املسألة،  املعلَّقة يفملمثلني على األمهية املستدامني. وشّدد عدد من ا وصفاً هؤالء  وقدَّمبلدا
ذا.مل   بادرات تتصل 

نه ينبغي أن تضع البلدان سياسات وأهدافًا وطنية تتصل باالستهالك واإلنتاج وقال عدة ممثلني إ  -  ١٧
ا وظروفها الوطنية اخلاصة وإىل الرت    تيبات املؤسسية.املستدامني استناداً إىل أولويا

على أمهية االستناد إىل  ٦٧/٢٠٣وأّكد ممثل، وهو يشري إىل األحكام املبيِّنة يف قرار اجلمعية العامة   -  ١٨
الدروس املستفادة من عملية مراكش بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني. وحّذر عدد من هؤالء املمثلني 

 جنمت عن الدورة التاسعة عشرةالتفاوض عليها بدقة واليت  النتائج اليت جرى حولمن إعادة فتح املناقشات 
. وقال ممثل، متكلمًا بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إن اخلربة ٢٠ريو+للجنة التنمية املستدامة ومؤمتر 

واملعرفة واملوارد واملبادرات احلالية ميكن استخدامها يف مواصلة العمل بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني 
  وأن كيانات األمم املتحدة هلا دور كبري يف املسامهة يف هذه األعمال من خالل براجمها العادية.

ودعا عدة ممثلني إىل توفري الدعم املايل والعيين لإلطار العشري. وقال ممثل إنه ينبغي توفري   -  ١٩
نمو. وأّكد ممثل آخر على ضرورة البلدان املتقدمة الوتقودها يف البداية املسامهات يف حينها من مجيع البلدان 

أن تساهم البلدان مبوارد جديدة وإضافية يف الصندوق االستئماين املقرر إنشاؤه دعمًا لإلطار العشري 
  للربامج، وخصوصاً ألغراض التنفيذ يف البلدان النامية.

ي للربامج يف أعمال اإلطار العشر  يقدِّمهاووجَّه ممثل االنتباه إىل املسامهة اهلامة اليت ميكن أن   -  ٢٠
الفريق الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، وقال إن هذا األخري ينبغي أن يعمل مبثابة هيئة فرعية دائمة 

  جمللس اإلطار العشري.
ومنسَّقًا يف النهوض باالستهالك ُممَنهجًا وأعرب ممثل عن تأييده لإلطار العشري باعتباره جمهودًا   -  ٢١

االستهالك واإلنتاج املستدامني يف خطة التنمية ملا بعد  إدماجوقال إنه من الضروري  ،ستدامنيواإلنتاج امل
ا. وأوصى بإعداد تدابري ملموسة ميكن ٢٠١٥عام  وإجنازها لتيسري تنفيذ االستهالك واإلنتاج  إدار

  .٢٠١٥عد عام املستدامني على املستوى الوطين وملعاجلة اجلوانب ذات الصلة يف خطة التنمية ملا ب
ن اإلطار العشري ينبغي أن يركِّز على بناء القدرات، وتبادل أفضل إوقال عدد من املمثلني   -  ٢٢

املمارسات وعلى نقل التكنولوجيا. ودعا ممثل إىل نقل التكنولوجيا السليمة بيئيًا إىل البلدان النامية بشروط 
القدرات. وأّكد ممثل آخر على أمهية املؤشرات القابلة تساهلية، إىل جانب الدعم املايل والتقين من أجل بناء 

ن اإلطار العشري ينبغي أن يستوعب احتياجات البلدان إللتحقيق على املستوى الوطين. وقال ممثل آخر 
النامية، على وجه اخلصوص، وينبغي النهوض بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة يف مجيع البلدان على 

  ات املشرتكة ولكن متفاوتة.أساس مبدأ املسؤولي
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جًا قاعديًا قائمًا على التشاور مع املستفيدين، إوقال ممثل   -  ٢٣ ن اإلطار العشري ينبغي أن يعتمد 
حيدِّد املمارسات اجليدة والعقبات  حبيثفيما ذكر ممثل آخر أن تنفيذ اإلطار العشري ينبغي أن يكون عملياً 

درج يييسِّر التعلُّم املتباَدل واملشاركة الكاملة من اجملتمع املدين و و دامة، أمام أمناط االستهالك واإلنتاج املست
  الدور اخلاص للسلطات احمللية واإلقليمية.

وذكر ممثل أن اإلطار العشري ينبغي أن يتوسَّع ليشمل التنقُّل والزراعة واألغذية. ومن الضروري   -  ٢٤
يري، ومن األمهية أن ُتدرَج بشكل منهجي تكلفة اآلثار وجود قيادة قوية على املستوى األفقي إلحداث التغ

البيئية يف سعر السلع واخلدمات من خالل أدوات خمتلطة للسياسات العامة. وأبرز ممثل أمهية القواعد 
  واملعايري الواضحة اليت يسهل وصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة إليها.

رتّدد يف توجيه االهتمام إىل اجملاالت اليت متّس فيها احلاجة وقال ممثل إن برنامج البيئة ال ينبغي أن ي  -  ٢٥
إىل اتفاق دويل. فغياب هذه االتفاقات ال ينبغي أن ُيستخَدم كعذر للتقاعس على املستويني الوطين واحمللي، 

  حيث ميكن لإلجراءات البيئية واالجتماعية املبتكرة أن حتدِّد اجتاهات هامة.
توعية البيئية جلميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املستهلكون، ودعا إىل ودعا ممثل آخر إىل ال  -  ٢٦

املنتجات املالئمة للبيئة من خالل الدور القيادي املبادر. وبعد أن دعا إىل  اقتناءإنشاء ُأطُر مؤسسية لتيسري 
ج العناصر الثالثة (وهي اخلفض وإعادة االستعمال وإعادة التدوير) على نطاق واسع، أعرب عن  ترويج 

تقديره للدور القيادي لربنامج البيئة يف الشراكة العاملية إلدارة النفايات يف هذا اجملال. وقال ممثل آخر إن 
املبادرات الرامية إىل احلد من النفايات وتعزيز التوعية الثقافية بشأن املمارسات املستدامة تعترب جزءًا أساسياً 

إن كثريًا من الصناعات تنفِّذ برامج عملية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك  لالستهالك واإلنتاج املستدامني. وقال
مبادرات داخل الصناعات تعّزز أهداف االستدامة اليت مثَّلت إسهامًا هامًا يف النهوض بأمناط االستهالك 

ذه الربامج وإدراجها يف تفكري احلكومات كمورد ُيستَـَند    إليه.واإلنتاج املستدامة. وينبغي االعرتاف 
لمجموعة الرئيسية للمزارعني جملس اإلدارة إىل إدراج الُنظم الغذائية والزراعية املستدامة لودعا ممثل   -  ٢٧

يف اإلطار العشري للربامج. وتعَترب األغذية املستدامة بالغة األمهية يف ضوء االعتماد العاملي على التنوّع 
ركيزة وجية يف جماالت األغذية والزراعة. وقال إن الزراعة هي البيولوجي، واملوارد الطبيعية والعمليات اإليكول

البلدان النامية وينبغي إشراك كثري من أشد السكان فقراً وضعفاً يف التنمية املستدامة  االقتصادات يف كثري من
نهج القائمة على الزراعة كوسيلة للقضاء على الفقر. وأضاف أن اجلمع بني األغذية والزراعة يتيح اجملال ل

دورة احلياة للتصّدي للتحديات اهلامة، وينبغي أن تشرتك احلكومات على مجيع املستويات مع املزارعني على 
املستويني احمللي واإلقليمي يف وضع سياسات مستدامة وعامة للمشرتيات ومبادرات إلنشاء نُظم مستدامة 

  لألغذية والزراعة.
ط وأوجه التآزر على مستويات السياسات والربامج بني كما دعا جملس اإلدارة إىل زيادة الرواب  -  ٢٨

أنشطة برنامج البيئة بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، واالقتصاد األخضر، واملواد الكيميائية والنفايات؛ 
والستحداث تفاعالت ومناهج عمل حمّددة من خالهلا ميكن للمجموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة 

ء واملشورة يف جمال السياسات؛ والعمل بشكل كبري على زيادة وسائل تنفيذ مشاركة تقدمي مشورة اخلربا
اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة وذلك باستخدام بند يف امليزانية لذلك الغرض؛ وإليالء اهتمام 
 خاص لتيسري مشاركة أصحاب املصلحة الذين لديهم أقل الفرص للقيام بذلك، وخصوصًا أولئك املنتمون

  للبلدان النامية وللمجتمعات الضعيفة.
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ن احلكومات هلا دور بالغ األمهية تؤّديه إوقال ممثل للمجموعة الرئيسية لقطاع األعمال والصناعة   -  ٢٩
يف وضع السياسات للنهوض باالستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز االبتكار. وقال 

امني يشتمالن على كثري من أوجه إدارة األعمال، مبا يف ذلك إعداد تقارير إن االستهالك واإلنتاج املستد
، وهو ما يشارك فيه بالفعل كثري من الصناعات. وحّث اليت تتضمَّن اإلفصاح عن خمتلف األنشطة الشركات

توى وهو ما يشّتت االنتباه واملوارد على مس“ ج واحد مناسب للجميع”على جتنُّب برامج اإلبالغ بطريقة 
  املؤسسة أو احلكومة.

مشروع املقرر بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، اتفقت بنداً بنداً يف وبعد أن تدارست اللجنة   -  ٣٠
دف عرض فيه على أن يقوم فريق غري رمسي من املمثلني املهتمني مبناقشة األجزاء الباقية  الواردة بني أقواس 

  نسخة منقحة لتنظر فيها اللجنة.
ووافقت اللجنة يف جلستها التاسعة على مشروع املقرر بشأن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة،   -  ٣١

  .ويعتمدهينظر فيه جملس اإلدارة لكي شفوياً،  املعدَّلةبصيغته 
  الوضع العالمي للبيئة  - ٢  

ل األخرى اليت يعمل والوسائ املنشوراتهلذا البند، استكماًال بشأن  تقدميهعند ، قدم ممثل األمانة  -  ٣٢
الوثيقة من  ٩٠ا برنامج األمم املتحدة للبيئة لإلبقاء على البيئة قيد االستعراض. ومت االعرتاف يف الفقرة 

 سدّ األساسية لتوقعات البيئة العاملية يف  اتبقيمة سلسلة التقييم ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 
طريقة لإلسراع  ١٠٠ولكن رغم أن التقرير اخلامس حدد أكثر من  .الفجوة الفاصلة بني العلم والسياسة

اإلمنائية املتفق عليها دولياً  األهدافظهر تقدمًا على صعيد معظم بالتنفيذ فإنه أظهر تقدمًا ضئيًال أو مل يُ 
بأوساط قطاع ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة حاليًا بإعداد ُمنَتج جديد ذي صلة . ١٩٧٢ عام منذ
األعمال. وقد أبرز الكتاب قطاع ختذ خطوة غري مسبوقة يف طريق النظر يف تأثريات البيئة على اعمال، األ

التقدم حنو  تتبَّع، الذي قدم موجزًا باالجتاهات البيئية، و ٢٠١٣ لعام السنوي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
فتح آفاقاً تيف القطب الشمايل  ةالسريع اتري التنمية املستدامة، قضيتني رئيسيتني ناشئتني: األوىل، أن التغي

جديدة للتنمية، مثل التنقيب عن البرتول، واملمرات املالحية اجلديدة، غري أن هذه األنشطة تنطوي على 
وثانياً، أن  منسَّقة؛ احلاجة إىل استجابة حكومية يشري إىللنظم اإليكولوجية، مما دِّد اجديدة  أخطار

الكربى من املواد الكيميائية املوجودة حاليًا يف  للغالبيةالبيئية  اآلثارتقوم بتقييم  ية الصناعة املواد الكيميائ
السوق. وباإلضافة إىل ذلك، وعلى النحو الذي أُبرز يف التقرير التجميعي للتوقعات العاملية للمواد الكيميائية 

قدم لصنّ 
ُ
يف التحول من البلدان املتقدمة إىل البلدان  إنتاج واستخدام املواد الكيميائية استمراع القرارات، امل

النامية، مما يسبب عبئًا متزايدًا اقتصاديًا وصحياً. وقد قدم التقرير التجميعي لصناع القرارات طائفة من 
لتعزيز فرصًا يوفِّر استخدام املواد الكيميائية  وتتمثَّل رسالته الرئيسية يف أنالتوصيات يف جمال السياسات، 

للتنمية املستدامة. وقد  لثالثا الركائزتأثريها على عن قليل نسبيًا ومع ذلك املعروف هو قتصادي، النمو اال
أقل   وسائلاالنتقال إىل  على ضرورةرسالته الرئيسية  ركََّزتأصدر فريق اخلرباء الدويل املعين باملوارد، الذي 

ة االقتصادية، تقارير بشأن موضوعات كثافة يف استخدام املوارد لتحسني رفاه اإلنسان، عن طريق األنشط
البيئية الناجتة عن التقدم االقتصادي؛ ومعدالت إعادة  واآلثارمثل الفصل بني استخدام املوارد الطبيعية 

  استخدام املياه يف اقتصاد أخضر. تدوير الفلزات؛ وإدارة املوارد املسؤولة عن عامل مستدام؛ وقياس
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املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة ن مشروع ، فقال إادرات أخرىإىل مب انتقل ممّثل األمانةو   -  ٣٣
الشراكات مع الربامج  إقامةعلى  تؤكِّدالقائم على االنرتنت يدخل مرحلة جديدة  )UNEP-Live(للبيئة 

 على أن متويًال أوليًا ُمنح للمبادرات اخلاصة لشبكة عنيعلى والوكاالت الوطنية واإلقليمية املعنية بالبيئة؛ و 
ف معه يقوم حالياً والتكيُّ  آثارهأن الربنامج اجلديد نسبيًا لبحوث التعرض للتغري املناخي، و على األرض؛ و 

 املنرب احلكومي الدويل أكَّد ،بإعداد تقرير عن أولويات البحث العاملي وإعداد دليل للتقييم. وىف نفس الوقت
يف بون  ةاملعقود األوىل جلسته، يف النظم اإليكولوجية يولوجي وخدماتالتنوع البللعلوم والسياسات يف جمال 

خبريًا متعدد  ٢٥أعضاء، انتخبوا مكتبًا وفريقا مكونًا من  ١٠٦، أن ٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير 
إىل مركز  االهتمامعمليه طموحة ملا بني الدورات. واختتم املمثل عرضه بتوجيه  استحدثواالتخصصات، و 

خ، وهى الذراع التنفيذي اجلديد لآللية التكنولوجية التابعة التفاقية األمم املتحدة وشبكة تكنولوجيا املنا 
اإلطارية بشأن تغري املناخ. وهذه الشبكة اليت متول من عدة موارد من خارج امليزانية تشتمل رسالتها على 

للمناخ للتخفيف من  ةمراعيتكنولوجيات  اقتناءبذل اجلهود لتحفيز التعاون، ومساعدة البلدان النامية على 
الصلة للمدير التنفيذي بأن يُوقِّع على مذكرة  كيف معه. وقد أذن مشروع املقرر ذوحدة التغري املناخي والت

  رئيس أمانة االتفاقية اإلطارية. تفاهم مع
 استكماالً كريست، أمينة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ   وقدمت السيدة رينات  -  ٣٤

وأشار إصدار تقريرين خاصني.  واليت تضمَّنتت منذ انعقاد الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة، للتطورا
مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آثار املناخ، إىل أن اإلمكانات التقنية للمصادر  بشأن األول التقرير

بالتنافسية يف العديد من األوضاع،  املتجددة تتجاوز الطلب احلايل على الطاقة، وأن األسعار تتسم بالفعل
وخلصت إىل أن تلك املصادر املتجددة لديها قدرة كبرية على التخفيف من حدة انبعاثات غازات 

عملية لتعزيز املتطرفة والكوارث  الظواهرالتقرير اخلاص الثاين بشأن إدارة خماطر وَجد االحتباس احلراري. و 
 شدةتغريت بسبب األنشطة االصطناعية، وإن كانت  واهر املتطرفةأن بعض الظالتكيف مع التغري املناخي، 

؛ وحبَث التقرير طائفة من وموِطن الَضْعفمستوي التعرض اعتمدت أيضًا على تأثريات التغري املناخي 
العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية واجلغرافية، واحلكومية وغريها من العوامل ذات األمهية احلامسة 

بة للتأهب وللتكيف. وكان من بني التطورات الرئيسية األخرى تقدمي توصيات من جانب اجمللس بالنس
األكادميي الدويل، تستند إىل استعراض عمليات الفريق وإجراءاته، اليت اشتملت على تغيريات يف هياكل 

اليًا االنتهاء من املصاحل واسرتاتيجية اتصال جديدة. وجيرى حتضارب سياسات  وإقراراحلوكمة واإلدارة؛ 
التقارير  صياغةالعمل يف  وقد بدأتقرير التقييم اخلامس للفريق لنشره يف وقت الحق من هذا العام، 

  قة اجلنوب الغريب للمحيط اهلادئ.التجميعية ملنط
غازات  فرقة العمل املعنية بقوائم حصرقوم به تاشتملت األنشطة اجلارية على العمل الذي و   -  ٣٥

عاجلة مليف إعداد مبادئ توجيهية تكميلية خاصة باألراضي الرطبة، على املستوى الوطين راري االحتباس احل
وبشأن  ٢٠٠٦غازات االحتباس احلراري لعام  قوائم حصريف املبادئ التوجيهية للفريق بشأن  الثغرات
حلراجة والتغري يف عن بروتوكول كيوتو بشأن ا النامجةتكميلية ُمنقحة وإرشادات باملمارسات اجليدة  أساليب

الدورة السابعة والثالثني للفريق. وىف نفس انعقاد أثناء  يصدر هذان التقريراناستخدام األراضي، وسوف 
طلبًا للجولة الثانية من برنامج املنح التابع للفريق، الذي يركز على موضوعات مثل  ٢١٩الوقت، ورد 

. وأخرياً، سباب العلمية األساسية للتغريُّ املناخي واملياهواألالنمذجة االقتصادية ذات الصلة بالتغري املناخي، 
ا  اية دورته التقييمية احلالية، فإنه يستعد لبدء مشاورات بشأن مستقبله، من شأ حيث يقرتب الفريق من 
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التابعة للفريق، وتواتر  ةملافرقة العاألأن تُتيح أمام احلكومات فرصًة ملناقشة مسائل مثل والية وهيكل 
  .آخرين ليات التقييم وجدوهلا الزمين واحتماالت التعاون مع عمليات أخرى وشركاء ذوى صلةعم
برنامج األمم  يؤّديهوخالل املناقشة اليت تلت ذلك، مت اإلعراب عن تقدير عام للدور الذي   -  ٣٦

املتاحة، وكذلك االعرتاف  املتحدة للبيئة يف التقييم العاملي للبيئة، وىف تنظيم ثروة البيانات واملعلومات البيئية
وشجع العديد من املمثلني برنامج األمم املتحدة ‘‘. املستقبل الذي نصبو إليه’’ الوثيقة يف ذا الدور الوارد

مع وأصحاب املصلحة وغريهم من الشركاء، مبا يف ذلك  ،للبيئة على مواصلة تطوير شراكات مع احلكومات
ا،  املعلوماتملياته التقييمية املتعددة، ولزيادة توافر لدوائر العلمية، وذلك من أجل تعزيز عا العلمية املوثوق 

وأفضل املمارسات. وطلب أحد املمثلني إىل املدير التنفيذي أن ُيشجع على املشاركة  األدلّةالقائمة على 
تحدة للبيئة، األوسع نطاقاً من جانب أصحاب املصلحة. وأبرز عدد من املمثلني أمهية تقارير برنامج األمم امل

على كل مستوى من  القرارواملبادرات األخرى لسد الفجوة بني العلم والسياسات ودعم عملية صنع 
املستويات. وأقرتح أحد املمثلني ضرورة أن تطلب مشاريع املقررات ذات الصلة إىل برنامج األمم املتحدة 

فضل املمارسات، ولتطوير جمموعة من للبيئة إجراء استعراض ملمارسات التقييم وذلك من أجل النهوض بأ
 وخاليةتدابري التقييم اجلامعة، جنبًا إىل جنب مع املعايري الرامية إىل ضمان أن تظل تلك املمارسات متوازنة 

. وذكر ممثل آخر أن هناك حاجة إىل مراعاة ما توصلت إليه املصادر الرمسية األخرى التأثريات اخلارجيةمن 
األدلة الالزمة لعمليات التقييم ذات الصلة  احلصول علىرة البلدان على من نتائج ألجل زيادة قد

سوف يكون  )UNEP-Liveاملوقع التفاعلي لربنامج البيئة على اإلنرتنت ( بالسياسات، قائًال إن إنشاء وتنفيذ
شأن نوع خطوة كبرية يف هذا اجملال. وأعرب أحد املمثلني عن تقديره للمقرتح الذي يدعو إىل إعداد تقرير ب

  اجلنس والبيئة.
أنه ينبغي من املمثلني عن تقديرهم لتقرير توقعات البيئة العاملية، وقال أحدهم  كثريأعرب  و   -  ٣٧

التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية يف إعداد التقرير السادس لتوقعات  االستفادة من الدروس الواردة يف
املتعددين أصحاب املصلحة  املقرتحة بنيحلكومية الدولية واملشاورات البيئة العاملية، وقال آخر إن املشاورات ا
قدٍر مستدام من اخلربات هلذا العمل. وأيد العديد من املمثلني  جلمعجيب أن تُعقد يف أسرع وقت ممكن 

أن يتيح فرصة ، وهذا من شأنه )UNEP-Live(املوقع التفاعلي لربنامج البيئة على اإلنرتنت  مواصلة تطوير
استخدام لبيئة لتعزيز أعماله ذات الصلة بالتقييم واملعلومات بطريقة فعالة متسمة بكفاءة اام برنامج أم

ة اجليدة، إذ يساعد يللحوكمة البيئ ًا أساسياً تقاسم البيانات، واملعلومات والتقييمات أمر  يُعَتَرب املوارد. و 
  .القرارات لُصنع ميف عمليا على السواءاملواطنني واحلكومات 

 لعام ورحب ممثل منظمة غري حكومية بالرتكيز يف الكتاب السنوي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٣٨
 األخطارملعاجلة  يَنَفدعلى القضايا البيئية الناشئة ذات الصلة بالقطب الشمايل، قائًال إن الوقت  ٢٠١٣
ينبغي، إىل  اللكوكب بأسره. و ؤثِّر على اتعليها نتائج  سترتّتبعن ذوبان جبال اجلليد، اليت  النامجةالكبرية 

ملشروعات اليت تستغل الفرص اجلديدة يف القطب الشمايل قبل إخضاع املوافقة على اجانب أمور أخرى، 
مالذ عاملي آمن يف املياه أيضًا إنشاء نتائجها احملتملة للتقييم وللتأكد من وضع ُأطر إدارة كافية هلا، وينبغي 

غري شمايل؛ كما ينبغي إيقاف صيد األمساك على النطاق الصناعي مؤقتًا يف املناطق الدولية حول القطب ال
أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة  تعزيزمن قبل داخل إقليم القطب الشمايل. وقال إن  املتاح الدخول إليها

  على توصياته.ومات أن تعمل بناًء على احلكجيب يف هذا اإلقليم خالل السنوات األخرية حمل ترحيب، و 
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للنظر يف مشاريع املقررات بولسني (شيلي)  داتفقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال يرأسه كونراو   -  ٣٩
  ذات الصلة.

ووافقت اللجنة يف جلستها العامة العاشرة على مشروع مقرر جامع بشأن حالة البيئة وإسهام   -  ٤٠
  .ويعتمدهلكي ينظر فيه جملس اإلدارة برنامج البيئة يف مواجهة التحّديات البيئية املوضوعية 

  إدارة المواد الكيميائية والنفايات  - ٣
شباط/فرباير  ١٩تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة الثالثة، بعد ظهر يوم الثالثاء،   -  ٤١

، اليت قدمت معلومات بشأن UNEP/GC.27/4، ولدى عرضة هلذا البند، قدم ممثل األمانة الوثيقة ٢٠١٣
بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات. وقال  ٢٦/٣بشأن إدارة املواد الكيميائية، واملقرر  ٢٥/٥نفيذ املقرر ت

ممثل األمانة إن الوثيقة تناولت أربعة جماالت رئيسية ألنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة، تتعلق بالرصاص؛ 
  لدولية للمواد الكيميائية وإدارة النفايات.والكادميوم؛ والزئبق؛ والنهج االسرتاتيجي لإلدارة ا

 UNEP/GC.27/8الوثيقة  ،مدير شعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية كانت،وقدم السيد بكاري    -  ٤٢
. ٢٦/١٢بشأن تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، وتنفيذ مقرر جملس اإلدارة 

إىل املدير التنفيذي تيسري ودعم عملية  ١٢/٥-إ .قد طلب، حسبما أشري يف املقرر د وقال إن هذا املقرر
يف مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق  لمن أجاستشارية شاملة وموجهة من البلدان بشأن التحديات واخليارات 

جدول األعمال دحام جمموعة املواد الكيميائية والنفايات يف األجل الطويل، بيد أنه مل يكن ممكناً، بسبب از 
الدويل، حتديد املواعيد املناسبة اليت ميكن فيها عقد االجتماع األول للعملية، وأوصى املدير التنفيذي بتمديد 

 جمللس اإلدارة.انعقاد الدورة العادية التالية والية العملية ملدة عامني حىت 

نة، ثالثة منها من جلنة املمثلني وأضاف الرئيس إن هناك مخسة مشاريع مقررات معروضة على اللج  -  ٤٣
املواد الكيميائية والنفايات، وإدارة املواد الكيميائية متويل يارات املعنية خبالدائمني بشأن العملية االستشارية 

ومشروع مقرر جامع بشأن إدارة  وعة املواد الكيميائية والنفايات؛والنفايات، وتعزيز التعاون والتنسيق يف جمم
ومشروع مقرر بشأن دمج  اجتماع؛ائية والنفايات قدمته الواليات املتحدة األمريكية يف ورقة املواد الكيمي

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، مقدم من سويسرا يف ورقة اجتماع.

لغرض من مشروع املقرر اتفاقية ميناماتا، قال ممثل سويسرا إن ا بشأنولدى تقدمي مشروع املقرر   -  ٤٤
هو اقرتاح آلية ميكن من خالهلا توفري األمانة والدعم املايل لتلك البلدان اليت تريد تنفيذ أنشطة إدارة الزئبق 

تستفيد االتفاقية بالكامل من التعاون واخلربات  يف الفرتة املؤقتة قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ، وضمان أن
وميكن وضع الرتتيب املالئم لتحقيق تلك األهداف من خالل  الكيميائية والنفايات. وعة املواداملتوافرة يف جمم

اتفاقية و  بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، بازل ةأمانة مشرتكة التفاقي
معينة خطرة متداولة  املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفاتروتردام 

لتوفري اخلدمات والدعم الالزمني خالل  بشأن امللوثات العضوية الثابتة، استكهوملاتفاقية و يف التجارة الدولية، 
الفرتة املؤقتة. وليس املقصود من املقرتح استباق أية مقررات قد تتخذ خالل املؤمتر الدبلوماسي يف اليابان يف 

 ي سيوقع خالله صك الزئبق.الذ ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 

ولدى تقدمي مشروع املقرر اجلامع بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات، قال ممثل الواليات   -  ٤٥
من القضايا اليت ينبغي حلها يف جمال املواد الكيميائية  املتحدة األمريكية إن أمام جملس اإلدارة عدداً 
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سيط عملية صنع القرار من خالل مجع عدد من مشاريع والنفايات، والغرض من مشروع املقرر هو تب
 املقررات األخرى املرتابطة يف مقرر جامع واحد.

م   -  ٤٦ أمهية إلدارة املواد الكيميائية  يولونوخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، قال عدد من املمثلني إ
من جراء  ةاالقتصادي األنشطةالبيئة و و  اإلنساناالهتمام إىل اآلثار الضارة على صحة  يوجِّهونوالنفايات، و 

 االستخدام والتخلص من املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة.سوء 

إعداد مقرر  مميِّزات يفالعديد من املمثلني  ىشاريع املقررات املعروضة أمام اللجنة، رأمبوفيما يتعلق   -  ٤٧
من  القلقكان العديد منهم أعرب عن   جامع على النحو الذي اقرتحته الواليات املتحدة األمريكية وإن

 خالل عملية اجلمع.من احملتوى هام قدر احتمال ضياع 

النطاق باإلجناز الكبري الذي ميثله وضع اتفاقية  ظهر اعرتاف واسعوفيما يتعلق بقضية الزئبق،   -  ٤٨
بشأن الزئبق.  م قانوناً لزِ مُ  صك عاملي املعنية بإعدادميناماتا املقرتحة بواسطة جلنة التفاوض احلكومية الدولية 

ن الفكرة الكامنة وراء املقرتح السويسري جديرة باإلشادة، وأن اجلهود الرامية إىل إوقال العديد من املمثلني 
من الضروري مراعاة مسؤوليات صنع القرار يف اهليئات األخرى، والبقاء  لكنتعزيز التآزر حتظى بالرتحيب، 

ق طلِ قال أحد املمثلني كان يؤيد املقرتح السويسري إن من الضروري أن يُ يف نطاق والية جملس اإلدارة. و 
احلاجة إىل قيام تعاون واسع النطاق بني األمانة املؤقتة التفاقية ميناماتا،  بشأنجملس اإلدارة إشارة قوية 

لني إن من الضروري واألمانات القائمة لالتفاقيات املعنية باملواد الكيميائية والنفايات. وقال العديد من املمث
 ربنامج البيئة.لالعاملية الزئبق مواصلة دعم املبادرات القائمة بشأن الزئبق مبا يف ذلك شراكة 

وفيما يتعلق مبوضوع العملية االستشارية بشأن خيارات التمويل للمواد الكيميائية والنفايات،   -  ٤٩
بأمهية العملية بالنظر إىل احلاجة إىل إجراء  عام كان هناك اعرتافوتقرير املدير التنفيذي بشأن نتائجها،  

والبيئة، واحلاجة إىل تعبئة موارد كافية لتحقيق  اإلنسانمنسق بشأن املواد الكيميائية والنفايات حلماية صحة 
هذا اهلدف. ورحب العديد من املمثلني بالنهج املتكامل الذي يشمل ثالثة عناصر وهي تعميم اإلدارة 

يميائية والنفايات يف التنمية، وإشراك الصناعة والتمويل اخلارجي املخصص. وأشار العديد السليمة للمواد الك
مفتوح ملزيد من املناقشة. وقال أحد بابه  متفقًا عليه قائلني إن تفاوضياً  من املمثلني إىل أن التقرير ليس نصاً 

طاق الذي اختذ بالفعل وإن من إىل العمل الواسع الن املضّي ُقُدماً املمثلني إن من الضروري أن يستند 
 الضروري أن يكون الرتكيز على حتديد وتفعيل العناصر الرئيسية.

وساد توافق يف اآلراء بشأن احلاجة إىل مواصلة حتقيق التقدم يف املسألة وتسوية التحفظات   -  ٥٠
التوازن حيث أن  والشواغل اليت أعرب عنها عدد من البلدان. وقال العديد من املمثلني إن املقرتح يعوزه

العنصرين األولني يضعان مسؤولية كبرية على عاتق الكيانات الوطنية بشأن التنفيذ يف حني أن العنصر 
الثالث ال يوفر موارد كافية لتحقيق األهداف املنشودة، وأن مثة حاجة إىل مواصلة بلورته فيما يتعلق بالكيفية 

ا تعبئة التمويل اخلارجي املخصص  ا تعزيز العنصرين األولني. وقال اليت سيمكن  والكيفية اليت سيمكن 
العديد من املمثلني إن األمر يتطلب إنشاء صندوق استئماين خمصص على نسق الصندوق املتعدد األطراف 

ية كمصدر رئيسي باقرتاح استخدام مرفق البيئة العامللتنفيذ بروتوكول مونرتيال. ورحب العديد من املمثلني 
ر تأكيدات رفق سوف يوفِّ د الكيميائية والنفايات، قائلني إن نظام جتديد املوارد احلايل يف املِ لتمويل املوا

  مرفق البيئة العاملية متويالً أن حيقِّق بتمويل أكثر استدامة. غري أن البعض اآلخر أعرب عن الشك يف إمكانية 
 وميكن التنبؤ به. ياً كاف
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املمثلني إن أمهية  عة املواد الكيميائية والنفايات، قال العديد منوفيما يتعلق بتعزيز التعاون يف جممو   -  ٥١
هذه املسألة واضحة من التطورات األخرية يف جدول األعمال الدويل للتنمية مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة 

جة إىل للتنمية املستدامة، واملفاوضات الستكمال اتفاقية ميناماتا، وزيادة اعرتاف احلكومات وغريها باحلا
جمموعة  ممثِّل وبعد أن رحَّبّ والبيئة.  اإلنسانج كلي إزاء اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية حلماية صحة 

إن من الضروري قال استكهومل، و روتردام و بازل  اتمن البلدان بالتقدم احملرز يف تعزيز التنسيق بني اتفاقي
وأعرب عدد من  .عة للمواد الكيميائية والنفاياتاملوسَّ مواصلة اجلهود لالستفادة من التآزر يف اجملموعة 

م قالوا إن من الضروري إرجاء  قدر اإلمكاناملمثلني عن الرغبة يف حتقيق تقدم يف هذه املسألة  إّال أ
 االجتماع األول للعملية االستشارية.

التقدم الذي بد املمثلني أح نوَّهوخبصوص النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،   -  ٥٢
حرز يف تنفيذه، مبا يف ذلك يف جماالت قضايا السياسات الناشئة، وتعميم التكاليف االجتماعية لإلدارة غري أُ 

يف كفاءة الالسليمة للمواد الكيميائية واملشاركة املعززة من جانب قطاع الصحة، وحث البلدان على حتقيق 
ية السريعة. ورحب ممثل آخر باملقرر الصادر عن الدورة الثالثة للمؤمتر لربنامج البدا التمديداستخدام فرتة 

الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بتمديد العمل بربنامج البداية السريعة الذي ساعد الكثري من البلدان 
إن نقص الدعم املايل والسيما البلدان النامية على وضع أدوات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية إالّ أنه قال 

 خيبة األملأعاق تنفيذ الربنامج وحث اجلهات املاحنة على تصحيح هذا الوضع. وأعرب ممثل آخر عن 
لبطء التقدم يف وضع خطة عمل بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدة الدرقية يف إطار النهج 

 االسرتاتيجي.

للنفايات. وشدد العديد   تعزيز نظام اإلدارة السليمة بيئياً وقال عدد من املمثلني إن مثة حاجة إىل  -  ٥٣
منهم على دور الشراكات العاملية يف الرتويج لألنشطة املتعلقة باإلدارة السليمة للنفايات، وأبرز أحد املمثلني 

ج دورة احلياة وإشراك كامل سلسلة القيمة يف إدارة النفايات. وأكد البعض ة بالنسبة أمهية املسأل على أمهية 
للبلدان النامية وخاصة فيما يتعلق بالنفايات اإللكرتونية، ودعا أحدهم إىل زيادة التمويل للربامج واألنشطة 

 باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. املعنية

إلدارة الرصاص املبذولة العاملية  احلفاظ على الزخم يف اجلهودوحث العديد من املمثلني على   -  ٥٤
م يف  ومن قبيلم. يو موالكاد  التخلُّص التدرجيي مناملقارنة، اسرتعى بعض املمثلني االهتمام إىل جناح بلدا

التخلُّص التدرجيي على املستوى ومن مث اإلسهام يف  ،استخدام الرصاص يف البرتول مبساعدة برنامج البيئة
للقضاء على  العامليالتحالف  . وأبرز أحد املمثلني دور٢٠١٥لرصاص يف البرتول حبلول عام من ا العاملي

يوم، شدد مالرصاص يف الدهانات يف مواصلة احلد من اآلثار الضارة للرصاص يف البيئة. وفيما يتعلق بالكاد
تعزيز تنفيذ اجملاالت القابلة للتطبيق من أحد املمثلني على احلاجة إىل معاجلة املخاطر اليت يسببها من خالل 

 ي إلدارة املواد الكيميائية.ؤسساملقانوين و الطار خالل اإل

، وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال برئاسة السيد الفريد ويلز (جنوب أفريقيا) وعقب املناقشة  -  ٥٥
  ملواصلة النظر يف املسائل.

 جلستها احلادية عشرة على مشروع مقرر جامع بشأن إدارة املواد الكيميائية يفووافقت اللجنة   -  ٥٦
  ر فيه جملس اإلدارة ويعتمده.والنفايات لكي ينظ
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  من دولة بوليفيا المتعددة القوميات مشروعا مقررين مقدمان  - ٤
عرض ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات ورقة اجتماع تتضمن مشروع  ،يف اجللسة الرابعة للجنة  -  ٥٧

، وكذلك ورقة اباتاألحراج وتدهور الغعن إزالة  النامجةمقرر بشأن تغريُّ املناخ وخفض االنبعاثات 
  اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن الُنهج والرؤى والنماذج واألدوات املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة.

ا مفاوضات و وقال أحد املمثلني إن مشروعي املقررين يتناوالن قضايا بالغة التعقيد   -  ٥٨ جتري بشأ
عن إزالة  النامجةخفض االنبعاثات  متواصلة يف منتديات شىت. وجتري بوجه خاص مناقشة موضوع

تغريُّ املناخ. ورأى أن تقدمي بشأن اإلطارية املتحدة  األممالغابات يف سياق اتفاقية األحراج وتدهور 
أمر ميّثل  ، على الرغم من أمهية موضوعهما،مشروعي مقررين بشأن قضايا خالفية يف ساعة متأخرة هو

  .هما على حنو مالئميتيح وقتاً للنظر في إشكالية بالغة وال
النـُُهج والرؤى والنماذج بشأن املقرر  بالنداء الوارد يف مشروعوأعرب ممثل آخر عن ترحيبه   -  ٥٩

ج أوسع نطاقًا  أجلمن و  ،واألدوات املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة إزاء قضايا الغابات وإزالة اتباع 
ملصطلحات املتفق عليها يف املنتديات ذات الصلة، د على احلاجة إىل مواصلة استخدام اوشدَّ  األحراج،

  الغابات.األحراج وتدهور عن إزالة  النامجةمن قبيل مصطلح خفض االنبعاثات 
وأشار الرئيس إىل أن مشروعي املقررين لن يُناقشا يف اللجنة اجلامعة وحث املمثلني املهتمني   -  ٦٠

  على مناقشتهما بشكل غري رمسي.
 المبادئ التوجيهية الدولية لنوعية المياهأن بش مشروع المقرر  -  ٥

نظرت اللجنة اجلامعة، يف جلستيها الثالثة والرابعة، يف مشروع مقرر بشأن مبادئ توجيهية دولية   -  ٦١
 كانون ٢٨يف قائمة املقررات اليت أُعدت يف  ١٠لنوعية املياه من أجل الُنظم اإليكولوجية (مشروع املقرر 

، بعد مناقشة مشروع املقرر، على أن تناقش جمموعة من األطراف املهتمة األجزاء ). واتُفقالثاين/يناير
دف عرض نسخة منقحة على بصورةبني أقواس يف النص الواردة املتبقية    اللجنة. غري رمسية 
نوعية لووافقت اللجنة يف جلستها التاسعة على مشروع املقرر بشأن املبادئ التوجيهية الدولية   -  ٦٢
  بصيغته املنقَّحة شفوياً، لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده. املياه،

 مشروع مقرر بشأن مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ  -  ٦

نظرت اللجنة اجلامعة، يف جلستها الرابعة، يف مشروع مقرر بشأن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   -  ٦٣
). واتُفق، يف أعقاب مناقشة الثاين/يناير ونكان ٢٨يف قائمة املقررات اليت أُعدت يف  ١١(مشروع املقرر 

بني أقواس يف النص الواردة مشروع املقرر، على أن تناقش جمموعة من املمثلني املهتمني األجزاء املتبقية 
دف عرض نسخة منقحة على اللجنة. بصورة   غري رمسية 
لة ووافقت اللجنة يف جلستها احلادية عشرة على نسخة منقحة من مشروع امل  -  ٦٤ قرر، بصيغته املعدَّ

  شفوياً، لكي ينظر فيه اجمللس ويعتمده.
 العدالة والحوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية  -  ٧

، عند االهتمام تناولت اللجنة بالبحث هذا املوضوع يف جلستها الرابعة. ووّجه ممثل األمانة  -  ٦٥
يف ة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية للموضوع، إىل تقرير املدير التنفيذي عن العدال تقدميه
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. وشدد على أن تعزيز (UNEP/GC.27/INF/8)وثيقة إعالمية ذات صلة إىل و  (UNEP/GC.27/13)الوثيقة 
 األممالدور املركزي للقانون البيئي يف عمل برنامج ب نوَّهو  ،سيادة القانون ميثل هدفاً أساسياً لألمم املتحدة

القضايا املبّينة يف تقرير املدير التنفيذي  إىلجملس اإلدارة  توجيه اهتمام. وشدد على أمهية للبيئةاملتحدة 
ا املبينة يف مشروع املقرر    .املوضوع بشأنوقدم عرضاً عاماً لإلجراءات املوصى 

 حدةاألمم املتويف املناقشة اليت تلت ذلك حتدث عدة ممثلني تأييدًا للجهود اليت يبذهلا برنامج   -  ٦٦

للبيئة لتعزيز احلوكمة والقانون البيئي، مشددين على أمهية املبادئ األساسية املتمثلة يف العدالة واحلوكمة 
القضايا البيئية. وكان هناك تأييد عام ملشروع املقرر املتعلق بتعزيز العدالة ب يف النهوضوسيادة القانون 

يف  ٦دته جلنة املمثلني الدائمني (مشروع املقرر واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية الذي أع
  ).الثاين/يناير كانون ٢٨اليت أُعدت يف اجملمَّعة قائمة ال

ومع ذلك ال يزال هناك عدد كبري  ،وقال أحد املمثلني إن منظمات كثرية تعمل يف هذا اجملال  -  ٦٧
يف  املعقودعين بسيادة القانون والبيئة من القضايا غري املعاجلة، مثلما اتضح يف االجتماع الرفيع املستوى امل

لربنامج  هم أن يقدم جملس اإلدارة توجيهاتيف نريويب. وأضاف قائًال إن من امل ٢٠١٣/فرباير شباط ١٧
تقوم األعمال اليت شراكات بدون تكرار  إلقامة وللربنامجللبيئة يف عمله بشأن قانون البيئة املتحدة  األمم
يعّرب تعبريًا سليمًا عن إعالن  تعلق مبشروع املقرر قيد املناقشة، قال إنه المنظمات أخرى. وفيما ي ا

املؤمتر العاملي املعين بالعدالة واحلوكمة والقانون، الذي ميثل تقرير خرباء وليس وثيقة تفاوضت عليها 
م احلكومات. وحث على توخي احلذر يف اإلشارة إىل ذلك اإلعالن يف مشروع املقرر واقرتح استخدا

للبيئة على مواصلة العمل معهم. ونّبه املتحدة  األممعبارات تعرتف بعمل أولئك اخلرباء وتشجع برنامج 
 بعملهم املستفيد، قائًال إنه ال متخصصون وينبغي اإلقرار مهنيونممثل آخر إىل أن ذلك اإلعالن اعتمده 

  وع املقرر.ميثل مع ذلك اتفاقاً حكومياً دولياً، وهو أمر ينبغي توضيحه يف مشر 
وأعرب أحد املمثلني، متحدثًا باسم جمموعة من البلدان، عن ترحيبه مبشروع املقرر الذي أعدته   -  ٦٨

يف اجملال جلنة املمثلني الدائمني، بوصفه جزءًا من اجلهود العامة لتعزيز االتساق دعمًا لسيادة القانون 
ستدامة البيئية والعدالة واحلوكمة وسيادة القانون. واالعرتاف يف مشروع املقرر بالصلة اهلامة بني االالبيئي 

سيادة القانون  غيابوقال إنه ينبغي، مع ذلك، تقوية الصلة يف مشروع املقرر بني ضعف احلوكمة و 
  وحدوث زيادة يف اجلرائم البيئية.

 وسّلط عدد من املمثلني الضوء على أمهية صنع القرار بطريقة تشاركية وتيسري ُسبل احلصول  -  ٦٩
. ودعا أحد ١٩٩٢يف إعالن ريو الصادر عام  ١٠على املعلومات وحثوا على التشديد على تنفيذ املبدأ 

ألوروبا املتعلقة باحلصول على املعلومات، املتحدة  األمماملمثلني إىل استكشاف إمكانات اتفاقية جلنة 
  ية لتحقيق تلك الغاية.إىل العدالة يف القضايا البيئ اللجوءواملشاركة العامة يف صنع القرار، و 

وشدد عدد من املمثلني أيضًا على أمهية التعاون مع أصحاب املصلحة. ووّجه أحدهم االنتباه   -  ٧٠
 ٢٠إىل التعاون الدويل من خالل الشبكات على مجيع املستويات، مشريًا إىل ما يتضمنه إعالن ريو+

املتحدة  األمممن دعوة موجهة إىل برنامج العدالة واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية  بشأن
للبيئة للرتويج إلنشاء شبكة مؤسسية دولية فضًال عن تقاسم املعارف وأفضل املمارسات مع القضاة 

  وممثلي االدعاء ومسؤويل إنفاذ القوانني.
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واجلهود اليت ووّجه أحد املمثلني االنتباه إىل التزام بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   -  ٧١
. ودعا ممثل ثاٍن إىل تقدمي املساعدة لبلدان أمريكا ١٠تبذهلا على الصعيد اإلقليمي دعمًا لتنفيذ املبدأ 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب دعمًا لتلك اجلهود. وقالت ممثلة أخرى إن العمل اإلقليمي يصّور أمهية 
ج شامل، مع مراعاة احتياجات مجيع البلدا ن، وكذلك أمهية إشراك اجملتمع املدين واخلرباء. اتباع 

سيعزز ثقة املواطنني  ١٠وأهابت بالبلدان األخرى االنضمام إىل العملية اإلقليمية، قائلة إن تنفيذ املبدأ 
م.   واطمئنا

أمر أساسي لتحقيق االلتزامات  ووأكد أحد املمثلني أن سيادة القانون يف املسائل البيئية ه  -  ٧٢
املتفق عليها دولياً ولكفالة التنفيذ الفعال للقوانني البيئية الوطنية واالمتثال هلا وإنفاذها. وشدد على البيئية 

؛ وتقدمي الدعم لسيادة القانون؛ عدالة البيئية؛ واملشاركة العامةإىل ال اللجوءأمهية احلصول على املعلومات و 
عدم من أجل األجيال املقبلة؛ واحرتام مبادئ  واجملتمع املدين؛ ووجود أمناء مظامل العلماء الدارسنيو 

  ، والتمس إدراج تلك املبادئ يف مشروع مقرر.النكوص
ونّبه أحد املمثلني إىل أن مبدأ اجلرائم املرتكبة ضد البيئة ال وجود له يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر   -  ٧٣
ينبغي لذلك اإلشارة إليه ال ، قائًال إنه ٦٧/١للتنمية املستدامة، وال يف قرار اجلمعية العامة املتحدة  األمم

 يف مشروع املقرر.

، قائًال إنه  النكوصووّجه أحد املمثلني االنتباه إىل احلالة يف دلتا النيجر كمثال ألمهية مبدأ عدم   -  ٧٤
كان من املمكن جتّنب هذا الوضع لو جرى إشراك أصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار ويف 

أن ينعكس دور مجيع أصحاب املصلحة، مبن  األمور األساسيةاليت ُأجريت. ولذا من التقييمات البيئية 
 أن يوىل لهفيهم النساء، يف مشروع املقرر. وقال ممثل آخر إن احلق يف املياه واخلدمات األساسية ينبغي 

  اعتبار أكرب يف سياق تعزيز العدالة واالستدامة البيئية.
ا جلنة اجملمَّعة تأييدها ملشروع املقرر الوارد يف القائمة وأعربت غالبية املمثلني عن   -  ٧٥ اليت أعد

من  باعتبار أنه أفضلكأساس لعملهم يف الدورة احلالية، الثاين/يناير   كانون ٢٨املمثلني الدائمني يف 
معة مشروع مقرر مقدَّم يف ورقة اجتماع من الواليات املتحدة األمريكية، واتُفق على أن تنظر اللجنة اجلا

. واتُفق على أن جيري املمثلون املهتمون، بعد النظر يف مشروع تلو اآلخرسطرًا األول يف مشروع املقرر 
دف الواردة ، مشاورات غري رمسية بشأن أجزاء النص املتبقية تلو اآلخراملقرر سطرًا  بني أقواس وذلك 

  عرض نسخة منقحة على اللجنة اجلامعة.
لة ووافقت اللجنة يف جلست  -  ٧٦ ها العاشرة على نسخة منقَّحة من مشروع املقرر، بصيغته املعدَّ

  شفوياً، كي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده.
 التقارير المرحلية المقدمة من المدير التنفيذي  -  ٨

تناولت اللجنة بالبحث هذا املوضوع يف جلستها اخلامسة. وقال ممثل األمانة، عند عرضه   -  ٧٧
ا من جملس اإلدارة يف ملوضوع، إن التقار ا ير املرحلية املقدمة بشأن قضايا شىت هي تقارير صدر تكليف 

تقارير مرحلية من املدير التنفيذي معروضة على اللجنة، يف الوثيقة  هناكدورات سابقة. وبناء على ذلك، 
UNEP/GC.27/15 بلدان ، بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب هلا؛ وتعزيز التعاون فيما بني

، والشراكة الدولية إلدارة النظم اخنراطهماجلنوب؛ واالسرتاتيجية الطويلة األجل بشأن إشراك الشباب و 
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املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ و 
  .اإليكولوجية

 االستجابة لحاالت الطوارئ والتأهب لها  (أ)

، ٢٦/١٥ممثل األمانة إىل أن جملس اإلدارة اعتمد يف دورته السادسة والعشرين املقرر أشار   -  ٧٨
املتعلق بتعزيز التعاون الدويل بشأن اجلوانب البيئية لالستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب هلا. وقال إن 

لتنسيق الشؤون للبيئة أعّد، لتنفيذ املقرر وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املتحدة  األممبرنامج 
اإلنسانية، وثيقة أساسية تصف أدوار ومسؤوليات املنظمات الدولية الضالعة يف االستجابة حلاالت 

، لكفالة أن يتوافر لدى املنظمات األساسية ٢٠١٢/مايو أيارالطوارئ البيئية وأنه يسَّر عملية، بدأت يف 
ا يف سيناريوهات شىت يكون  الضالعة يف االستجابة حلاالت الطوارئ البيئية فهم ألدوارها ومسؤوليا

للبيئة عقد اجتماع ثاٍن املتحدة  األممواضحًا ومتفقًا عليه بصورة متبادلة. ومن املتوقع أن ييسر برنامج 
  . ٢٠١٣لتلك اجملموعة يف عام 

 تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب  (ب)

 بشأن ٢٦/١٦يف مقرره  اإلدارة طلب ملوضوع، إىل أن جملساأشار ممثل األمانة، عند عرضه   -  ٧٩
أن يقدم تقريرًا إىل  ، ضمن أمور أخرى،تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، إىل املدير التنفيذي

هناك للبيئة يف هذا الصدد. وقال إن املتحدة  األممبرنامج  تدى يف الدورة احلالية عن مسامهةاجمللس/املن
والوطنية يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب معروضة على اللجنة يف قائمة بأنشطة الربنامج اإلقليمية 

  .(UNEP/GC.27/INF/15)وثيقة إعالمية 
 االستراتيجية الطويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم  (ج)

للبيئة املتحدة  األممقال ممثل األمانة، عند عرضه للموضوع، إن اسرتاتيجية تونزا لربنامج   -  ٨٠
توّلد اهتمامًا مستفيضًا يف صفوف املنظمات اليت متثل األطفال والشباب. وقد اعتمد جملس زالت  ما

ثانية بشأن الطويلة األجل السرتاتيجية التنفيذ ابشأن  ٢٥/٦اإلدارة، يف دورته اخلامسة والعشرين، املقرر 
عام ة ست سنوات، من عروفة باسم برنامج تونزا، ملدامليف القضايا البيئية،  راطهمخنواإشراك الشباب 

ومن  ،. وقد جرى االضطالع مبجموعة واسعة من األنشطة يف إطار الربنامج٢٠١٤ عام إىل ٢٠٠٩
  . ٢٠١٥املقرر أن تبدأ اسرتاتيجية ثالثة يف عام 

ا   -  ٨١ وأدىل ممثل جملموعة األطفال والشباب الرئيسية ببيان أوجز فيه األنشطة اليت جيري االضطالع 
 األممج تونزا؛ ونتائج املؤمتر الدويل للشباب الذي ُعقد يف إطار برنامج تونزا التابع لربنامج يف إطار برنام

؛ ورؤية تونزا إلشراك الشباب يف عمل ٢٠١٣/فرباير شباط ١٤إىل  ١٠للبيئة خالل الفرتة من املتحدة 
  للبيئة مستقبًال.املتحدة  األممبرنامج 

 يكولوجيةالشراكة الدولية إلدارة الُنظم اإل  (د)

للبيئة وأكادميية العلوم املتحدة  األممملوضوع، إىل أن برنامج اأشار ممثل األمانة، عند عرضه   -  ٨٢
دف تعبئة  الصينية قاما، بدعم من حكومة الصني، بإنشاء الشراكة الدولية إلدارة الُنظم اإليكولوجية 

يكولوجية يف البلدان النامية العلم دعمًا لوضع سياسات من أجل اإلدارة املستدامة للُنظم اإل
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(UNEP/GC.27/INF/17) وقال إن الشراكة تشمل ثالثة جماالت عمل ذات أولوية هي: الرصد وبناء .
أمور  ضمنالقدرات؛ واإلدارة املتكاملة للمعارف؛ وتسخري العلم من أجل السياسات. وترمي الشراكة، 

للبيئة لدعم التكنولوجيا املتحدة  األمملربنامج أخرى، إىل التشجيع على تنفيذ خطة بايل االسرتاتيجية 
  وبناء القدرات.

 المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  (هـ)

األول/أكتوبر  تشرينأشار ممثل األمانة، عند عرضه للموضوع، إىل عقد اجتماع يف نريويب يف   -  ٨٣
التنوع  يف جمال لسياساتللعلوم واالطرائق والرتتيبات املؤسسية للمنرب احلكومي الدويل لتحديد  ٢٠١١

. وأشار أيضًا إىل إنشاء ٢٦/٤، وذلك عمًال مبقرر جملس اإلدارة النظم اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات 
ة مستقلة، تكون ، كهيئة حكومية دولي٢٠١٢/أبريل نيساناملنرب، يف اجتماع ثاٍن ُعقد يف مدينة بنما يف 

للبيئة قد طُلب إليه أن ييسر أعمال املنرب إىل حني املتحدة  األممأمانتها يف بون، أملانيا. وقال إن برنامج 
 كانون ٢٦إىل  ٢١إنشاء أمانة املنرب. وقد ُعقدت اجللسة العامة األوىل للمنرب يف بون خالل الفرتة من 

  .٢٠١٣الثاين/يناير 
املنرب احلكومي الدويل للعلوم لك يف مشروع مقرر مقدم من ماليزيا بشأن ونظرت اللجنة بعد ذ  -  ٨٤

. وواصلت (UNEP/GC.27/L.2) والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
اللجنة نظرها يف مشروع املقرر يف جلستها السادسة، اليت اتُفق فيها على إجراء مشاورات غري رمسية فيما 

  مثلني املهتمني بشأن مضمون وصياغة الفقرة املتعلقة بالصالت املؤسسية.بني امل
املنرب احلكومي وافقت اللجنة يف جلستها الثامنة على نسخة منّقحة من مشروع املقرر بشأن   -  ٨٥

، لكي ينظر فيه جملس الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  ويعتمده.اإلدارة 

  المحيطات  -  ٩
قدمته كولومبيا  ، مشروع مقرر بشأن احمليطاتاللجنة بالبحث، يف جلستها العامة الثامنةتناولت   -  ٨٦

يف ورقة غري  مبيَّنةنب تنقيحات على مشروع املقرر ايف وقت سابق من الدورة وذلك إىل ج يف ورقة اجتماع
  رمسية.
قرر. غري أن أحدهم أعرب عن حتفظاته قائًال إن املشروع قدم رحب العديد من املمثلني مبشروع امل  -  ٨٧

التعليق عليه أو املوافقة على التنقيحات إذ يتعني عليه أن يتشاور مع  يتيح لهمتأخرًا وأنه ليس يف وضع 
  خرباء احمليطات بعاصمته قبل أن يفعل ذلك.

ة، إن اتفاقيات البحار االقليمية وقال ممثل إحدى اجملموعات الرئيسية من املنظمات غري احلكومي  -  ٨٨
ميكن بل وينبغي أن تقوم بدور هام يف حفظ التنوع البيولوجي للمحيطات والبحار. واقرتحت أن تضع 

 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١١املؤرخ  ٦٧/٧٨ديباجة مشروع املقرر يف االعتبار قرار اجلمعية العامة 
فاذ، قالت إن مشروع لى األمهية البالغة للتنفيذ واالمتثال واالنالتأكيد ع بعدبشأن احمليطات وقانون البحار. و 

باحمليطات ينبغي أن يتضمن دعوًة للهيئات اإلدارية التفاقيات البحار االقليمية إلنشاء جلان  املقرر املعين
وتيسري  لالمتثال على غرار منوذج اتفاقية برشلونة حلماية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط،
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بشأن عدم التبليغ صحاب املصلحة أل ليتسّىن أصحاب املصلحة يف تلك اللجان مفتوحة من مشاركة 
  االمتثال من أجل حتسني التنفيذ.

اتفقت اللجنة على أن تستأنف نظرها يف مشروع املقرر مبجرد أن يكمل ممثلو األطراف املهتمة و   -  ٨٩
م غري الرمسية بشأن مشروع   املقرر. باملوضوع مناقشا

اللجنة يف جلستها الثامنة على نسخة منقَّحة من مشروع املقرر بشأن احمليطات لكي ينظر افقت و و   -  ٩٠
  فيه جملس اإلدارة ويعتمده.

  خضراالقتصاد األ  - ١٠
تناولت اللجنة بالبحث يف جلستها السابعة، مشروع مقرر بشأن االقتصاد األخضر مقدم من   -  ٩١

ولكنه مل ، UNEP/GC.27/L.1رر قد قدم قبيل انعقاد الدورة احلالية وأُدرِج يف الوثيقة الصني. وكان مشروع املق
  يُناَقش يف جلنة املمثلني الدائمني وبالتايل وضع بأكمله بني أقواس.

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب أحد املمثلني مبشروع املقرر وقال إنه يتطلع إىل مواصلة مناقشته   -  ٩٢
 أيرتح تعديالت عليه، فيما شدد آخر على أمهية إجراء مشاورة واسعة قبل االتفاق على وحينها سوف يق

بشأن  ٢٠مشروع مقرر. وأعرب ممثل عن قلقه ألن مشروع املقرر ال يعكس بشكل كامل نتائج ريو+
ج االقتصاد األخضر من بلد واحد، وأ نه االقتصاد األخضر، مشرياً إىل أنه ال ينبغي أن يشري فحسب إىل 

مل جتر حىت اآلن مشاورات واسعة بشأن مشروع املقرر، وأنه قد ال يتوفر وقت يف الدورة احلالية إلجراء 
مشاورات من هذا القبيل. وقد أشري إىل أن مشروع املقرر ناقشه ممثال الصني ودولة عضو أخرى يف الدورة 

  احلالية، وهذا قد ينجم عنه عدد من التنقيحات.
على أن تنظر يف صيغة منقحة من مشروع املقرر يف اجتماع الحق بعد إجراء واتفقت اللجنة   -  ٩٣

  مشاورات غري رمسية فيما بني املمثلني املهتمني باألمر.
ووافقت اللجنة يف جلستها العاشرة على نسخة منقحة من مشروع املقرر بشأن االقتصاد األخضر   -  ٩٤

  لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده.
 ٦املوافقة، طلب ممثل إدراج تعليقاته يف هذا التقرير، وطلب إىل املدير التنفيذي تنفيذ الفقرة وأثناء   -  ٩٥

، اليت دعت منظومة األمم “املستقبل الذي نصبو إليه”من الوثيقة بعنوان  ٦٦من املقرر متشيًا مع الفقرة 
نسيق وتقدمي املعلومات، بناًء على املتحدة، بالتعاون مع اجلهات املاحنة ذات الصلة واملنظمات الدولية إىل ت

الطلب، بشأن االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر. وأعرب ممثل آخر، أثناء 
جًا ورؤى ومناذج  ُ املوافقة على إقرار مشروع املقرر، عن حتفُّظاته ألنه مل يأخذ يف االعتبار بشكٍل كاٍف 

  ت الوطنية لكل بلد على حده.أخرى تناسب الظروف واألولويا
  مشروع مقرر عن تغيُّر المناخ وخفض االنبعاثات  - ١١

عرض ممثل بوليفيا يف اجللسة الثامنة للجنة ورقة اجتماع تبنيِّ مشروع مقرر بشأن تغريُّ املناخ   -  ٩٦
عدة ممثلني وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات. ويف املناقشة الالحقة، اعرتض 

على تقدمي مشروع املقرر الذي سيغريِّ تسمية الربنامج املعين بتغريُّ املناخ والغابات التابع لربنامج األمم 
إىل “ النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغاباتخفض االنبعاثات ”املتحدة للبيئة وُيطلق عليه حاليًا اسم 
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ونظرًا هلذا الشعور بالقَلق وكذلك لتأخُّر تقدمي  .“تغريُّ املناخبرنامج األمم املتحدة املعين بالغابات و ”اسم 
مشروع املقرر، اتُّفق على أن يقوم املمثلون املهتمون باألمر بإجراء مشاورات غري رمسية. وعقب تلك 
املشاورات، سحب ممثل بوليفيا يف اجللسة العاشرة للجنة، مشروع املقرر، مشريًا إىل اعتزامه تقدمي مشروع 

قرر مرة أخرى يف دورة الحقة. وذكر ممثل لألمانة أن بوليفيا، بوصفها مراقبًا يف اجتماعات جملس امل
السياسات لربنامج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، ستكون قادرة على طرح 

  املسائل اليت يتناوهلا مشروع املقرر يف ذلك املنتدى.
  (ج) من جدول األعمال) ٤الدولية (البند  الحوكمة البيئية  -باء 

  .احلوكمة البيئية الدولية بشأنالبند الفرعي يف جلستها السادسة تناولت اللجنة بالبحث   -  ٩٧
 للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتحدة  األممالعالقة بين برنامج   -  ١

للبيئة واالتفاقات البيئية املتحدة  األمم برنامج أشار ممثل األمانة، عند عرضه موضوع العالقة بني  -  ٩٨
، إىل املدير ١٢/١- إ.ود ٢٦/٩املتعددة األطراف اليت يديرها، إىل أن جملس اإلدارة طلب، يف مقرريه 

للبيئة املتحدة  األممالتنفيذي أن يقدم تقريرًا عن مسأليت املساءلة والرتتيبات املالية واإلدارية بني برنامج 
 األمماقات البيئية املتعددة األطراف، وكذلك عن كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بني برنامج وتلك االتف

يقدم معلومات  (UNEP/GC.27/6)للبيئة وتلك االتفاقات. وقال إن التقرير املتعلق باملوضوع املتحدة 
دف االتفاقات الدولية املو للبيئة املتحدة  األممأولية، وتتواصل املشاورات بني برنامج  تعددة األطراف 

ائي سيكون جاهزاً  . أما التعليقات الواردة ٢٠١٣ حزيران/يونيه ٣٠حلول قبل توحيد النتائج يف مشروع 
  .(UNEP/GC.27/INF/20)من أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف فهي معروضة يف وثيقة إعالمية 

االتفاقات املتعددة األطراف  تتضمَّننطاق املنظومة وقال أحد املمثلني إن تنفيذ اسرتاتيجية على   -  ٩٩
صعوبات وإن من األفضل حل القضايا اإلدارية على أساس كل حالة على حدة. وأضاف  يطرحهو أمر 

حاليًا التفاصيل  يفتقدقائًال إن استمرار احلوار بشأن املوضوع هو أمر موضع ترحيب، إال أن التقرير 
  لمناقشة.ل املعروضةارية وحتليل كيفية حل القضايا اإلد

 ، بما في ذلك فريق اإلدارة البيئيةالمتحدة األممالتنسيق على نطاق منظومة   -  ٢

املتعلق بتحسني التنسيق على  ١٢/٢- إ.ملوضوع، إىل املقرر داأشار ممثل األمانة، عند عرضه   - ١٠٠
 ضمن، مبقتضاه جملس اإلدارة قام، مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية، الذي املتحدة األممنطاق منظومة 
الفريق على مواصلة جهوده لتعميم االعتبارات البيئية وعلى تعزيز التماسك يف بتشجيع أمور أخرى، 

، ودعا املدير التنفيذي إىل إحالة تقرير مرحلي عن عمل املتحدة األمماألنشطة البيئية على نطاق منظومة 
اء يف الفريق. وقال إن ذلك التقرير معروض يف الوثيقة الفريق إىل اهليئات اإلدارية للمنظمات األعض

UNEP/GC.27/15/Add.1.  
وأثىن أحد املمثلني على العمل الذي يضطلع به فريق اإلدارة البيئية، قائًال إن الفريق قد حّسن   - ١٠١

برنامج الخنراط يف جهود تعاونية مع طائفة من املنظمات، من بينها باأداءه كثريًا يف السنوات األخرية 
لبيئة ووكاالته ذات الصلة، واملصارف املتعددة األطراف، وأمانات االتفاقات البيئية ة لاألمم املتحد

. املتحدة األمماملتعددة األطراف، لوضع معايري بيئية والرتويج جلدول األعمال البيئي على نطاق منظومة 
للتنمية املتحدة  األمميف ضوء نتائج مؤمتر  هي أمر هام َدقّ وقال ممثل آخر إن دراسة والية الفريق دراسة أ
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القيام مبزيد  األمر يتطلَّبللبيئة، وقال إن املتحدة  األمماملستدامة والتغريات املؤسسية اليت تشمل برنامج 
  .١٢/٢- إ.ن العمل ملتابعة املقرر دم

اجلفاف الشديد ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من املتحدة  األمموقال ممثل اتفاقية   - ١٠٢
تقرير فريق اإلدارة البيئية فيما يتعلق بأمهية األراضي أنه يلزم تدعيم وخباصة يف أفريقيا  ،و/أو من التصحر

اجلافة، اليت يتعّرض دورها التقليدي كمصدر لغذاء نسبة مئوية كبرية من سكان العامل لتهديد متزايد بفعل 
اً أنشطة فريق اإلدارة البيئية نصّ  بشأن روع املقررالتدهور والتصحر. وأعرب عن ترحيبه بتضمني مش

يشّجع الفريق على مواصلة دعمه جلدول األعمال املتعلق باألراضي اجلافة، مبا يف ذلك من خالل إعداد 
  .٢٠١٨- ٢٠١٢بشأن األراضي اجلافة للفرتة  األمم املتحدةخطة عمل على نطاق منظومة 

من إجراء استعراض أويل ملشروع مقرر بشأن التنسيق اللجنة، يف جلستها السادسة،  فرغتو   - ١٠٣
اجملمَّعة يف القائمة  ١٢فريق اإلدارة البيئية (مشروع املقرر  يف ذلكمبا املتحدة  األممعلى نطاق منظومة 

  ).٢٠١٣الثاين/يناير  كانون ٢٨اليت أُعدت يف 
 منظومة األمم املتحدة مبا يف وأقرَّت اللجنة يف جلستها الثامنة مشروع املقرر بشأن التنسيق عرب  - ١٠٤

  ذلك فريق اإلدارة البيئية لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده.
  (د) من جدول األعمال) ٤في القضايا البيئية (البند المتحدة  األممالتنسيق والتعاون داخل منظومة   -جيم 
األخرى في منظومة  للبيئة والهيئاتالمتحدة  األمممذكرات التفاهم المؤسسية بين برنامج   -  ١

 المتحدة األمم

 المتحدة  األممالتقرير المشترك مع موئل   -  ٢

، ١٧/٨للبند، إن املدير التنفيذي قد أعد، وفقاً ملقرر جملس اإلدارة  يف تقدميهقال ممثل األمانة،   - ١٠٥
 األممللبيئة ومكتب املتحدة  األممعن مذكرات التفاهم بني برنامج  (UNEP/GC.27/INF/9)تقريرًا 

لألغذية والزراعة، واالحتاد الربيدي العاملي، وبرنامج املتحدة  األممخلدمات املشاريع، ومنظمة املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووجه االنتباه املتحدة  األمماألغذية العاملي، ومنظمة 

 األممللبيئة وبرنامج املتحدة  األمماملديرْين التنفيذيْني لربنامج  إىل التقرير املرحلي املشرتك املقدم من أيضاً 
  .(UNEP/GC.27/INF/18)للمستوطنات البشرية املتحدة 

  )) من جدول األعمالـ(ه ٤التنسيق والتعاون مع المجموعات الرئيسية (البند   -دال 
يمية مع اجملموعات الرئيسية للبند، معلومات عن املشاورات اإلقل يف تقدميهقدم ممثل األمانة،   - ١٠٦

وأصحاب املصلحة اليت ُأجريت حتضريًا للدورة الرابعة عشرة للمنتدى العاملي للمجموعات الرئيسية 
على النحو وأصحاب املصلحة والدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي، 

وقال إن املعلومات تتضمن حتليًال، حسب املنطقة  .(UNEP/GC.27/INF/5)يف مذكرة إعالمية  الوارد
اإلقليمية، للمجموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة املمثلني يف االجتماعات املختلفة والبيانات اليت 

ا اجملموعات الرئيسية بشأن املواضيع األساسية، مبا يف ذلك تنفيذ نتائج مؤمتر  املتحدة  األممأدلت 
  اإلقليمية. ، واألولويات٢٠١٥اف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام للتنمية املستدامة، وأهد
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  (و) من جدول األعمال) ٤البيئة والتنمية (البند   -هاء 
أشار الرئيس إىل أن القضايا الناشئة يف إطار هذا البند الفرعي قد ناقشتها اللجنة بالفعل يف   - ١٠٧

  ء على ذلك مل جتر مناقشة بشأن ذلك البند الفرعي.إطار بنود أخرى من جدول األعمال. وبنا
واالجتماعات الحكومية الدولية المتحدة  األمممتابعة نتائج مؤتمرات القمة التي تعقدها   - رابعاً 

  من جدول األعمال) ٥الرئيسية، بما في ذلك مقررات مجلس اإلدارة، وتنفيذها (البند 
 ١٨ستها العامة األوىل، اليت ُعقدت بعد ظهر يوم االثنني تناولت اللجنة بالبحث هذا البند يف جل  -١٠٨
 ائقإىل الوثائق ذات الصلة، ومن بينها الوث االهتماملبند، موجهًا لممثل األمانة  قدَّم. و ٢٠١٣/فرباير شباط

UNEP/GC.27/INF/3 وUNEP/GC.27/INF/3/Add.1 وUNEP/GC.27/INF/4معلومات عن  تتضمن ، اليت
ا السابعة والستني.  ة على النحو الذي اعتمدتهية لربنامج البيئذات األمهالقرارات  اجلمعية العامة يف دور

أن تشرع مبوجبه ، الذي قررت اجلمعية العامة ٦٧/٢١٣الضوء بوجه خاص على القرار ممثل األمانة وسّلط 
لعام املتحدة  األمممن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  ٨٨على وجه السرعة يف تنفيذ األحكام الواردة يف الفقرة 

  .‘‘نصبو إليهاملستقبل الذي ’’ بعنوان )،٢٠ريو+بشأن التنمية املستدامة (مؤمتر  ٢٠١٢
املتحدة  األممورأى كثري من املمثلني، يف املناقشة اليت تلت ذلك، فرصة كبرية متاحة أمام برنامج   -١٠٩

البيئة عاملية جمللس اإلدارة وتعزيز دور برنامج للبيئة يف عمليات صنع القرار األخرية اليت أسفرت عن العضوية ال
مال البيئي العاملي. وجرت بعض مناقشات حول اليت حتدد جدول األع الرائدةبوصفه السلطة البيئية العاملية 

، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتحقيق تكامل الركائز الثالث البيئة اآلثار املرتتبة على االجتاه االسرتاتيجي لربنامج
لة يف التنمية املستدامة، ووضع أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز االستهالك واإلنتاج املستدامني. وشدد املتمث

للبيئة على موارد مضمونة ومستقرة وكافية متاشياً املتحدة  األممعدة ممثلني على أمهية كفالة حصول برنامج 
  مع مكانته اجلديدة.

ثل فرصة متاحة للنظر من جديد يف جوانب أساسية من أن تلك التطورات مت عدة ممثلنيورأى   -١١٠
للبيئة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالشفافية واملساءلة، والكفاءة التشغيلية، املتحدة  األممجوانب أداء برنامج 

لتكاليف. وسّلط عدة ممثلني الضوء على احلاجة إىل استخدام املوارد احملدودة بكفاءة يف ل الفعالية بالنسبةو 
ع جوانب عمليات الربنامج. وقال عدة ممثلني إن من املهم اإلحاطة علماً بالعمليات األخرى الناشئة عن مجي

من الوثيقة املعنونة  ٨٤، مبا يف ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى الذي أنشأته الفقرة ٢٠ريو+مؤمتر 
  ساس بنتائج تلك العمليات.، قائلني إنه ينبغي احلرص على عدم امل‘‘نصبو إليهستقبل الذي امل’’

على احلاجة املستمرة إىل علم قوي ليكون أساس وضع السياسات املتعلقة كثري من املمثلني وشدد    -١١١
لبيئة ابني العلم والسياسات إذا كان املراد لربنامج  الصالتبالقضايا ذات الصلة بالبيئة، وأبرزوا أمهية تعزيز 

ثلني إن من الضروري تعزيز املبادرات ومصادر البيانات القائمة واالنتفاع أن ينفذ واليته متاماً. وقال عدة مم
كفالة إجراء حتليل تام للثغرات قبل تنفيذ أية آليات مع  ا انتفاعاً تاماً، بدًال من تكرار اجلهود املبذولة فعًال، 

  لعلم والسياسات.لجديدة 
للبيئة املتحدة  األمماإلقليمي لربنامج وقال عدد من املمثلني إن من الضروري تعزيز الوجود   -١١٢

مها مبدآن األمور وطنيًا ومشاركته. وذكر أحد املمثلني أن االستجابة لالحتياجات القطرية وامتالك زمام 
أساسيان من مبادئ عمل الربنامج وشدد على أمهية خطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء 
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اجملاالت اليت أظهر فيها الربنامج ميزته النسبية وخربته. وتشمل لك تالقدرات كأداة للدعم القطري يف 
الشراكات مع املنظمات األخرى؛ وتوسيع نطاق الربامج القائمة، وتدعيم الفرص املتاحة لتعزيز االستجابة 

 تعزيز؛ و اإلمنائي بشأن الفقر والبيئةاملتحدة  األممللبيئة وبرنامج املتحدة  األممومنها مثًال مبادرة برنامج 
سيما تلك املعرب  مذكرة التفاهم بني هذين الربناجمني؛ واملعاجلة النشطة لألولويات الوطنية واإلقليمية، ال

  عنها يف اخلطط االسرتاتيجية اإلقليمية.
للبيئة، ناقشت اللجنة جوانب املتحدة  األمموفيما يتعلق باهليئة اإلدارية العاملية اجلديدة لربنامج   -١١٣

مسها ينبغي أن يعّرب عن عامليتها ووضعها املعزز. ان هيكلها وطرائق عملها. وقال عدة ممثلني إن متعددة م
للبيئة ينبغي حتديدها قبل حل مسألة االسم املتحدة  األمموذكر أحد املمثلني أن وظائف كيانات برنامج 

  الذي ينبغي أن ُتسمى به.
وكمة اهليكلية املتعلقة بالعضوية العاملية ينبغي حلها وكان هناك توافق آراء عام مفاده أن قضايا احل  -١١٤

إدخال بضعة تغيريات رئيسية على النظام  األمر يتطلَّبيف أقرب وقت ممكن. وقال بعض املمثلني إن 
، بينما ذكر أحد املمثلني أن من الالزم إجراء عملية إصالح وإعادة نظر كربى لذلك جمللس اإلدارة الداخلي

أربعة عقود وال يعّرب من نواٍح متعددة عن املمارسة  جرى إعداده منذ ما يزيد علىإن النظام النظام، قائًال 
  املتبعة حالياً يف االجتماعات.

ودعا عدة ممثلني إىل إسناد دور أنشط إىل وزراء البيئة يف االجتماعات املقبلة للهيئة العاملية ويف   -١١٥
موا توجيهات للبيئة قائلني إن أولئك الوزراء ينبغي أن  املتحدة األممعمليات صنع القرار يف برنامج  يقدِّ

  أقوى. سياسية
أقوى وأكثر فعالية يف أصحاب املصلحة بشكل إىل إشراك ن هناك ضرورة إوقال ممثلون كثريون   -١١٦
وحاً. إىل دوره املعزز واألكثر طم يف ضوء دوره املعزَّز واألكثر طموحاً للبيئة، املتحدة  األممبرنامج  أعمال

وحث أحدهم املدير التنفيذي على إجراء استعراض للنماذج واملمارسات احلالية إلشراك أصحاب املصلحة 
  للبيئة.املتحدة  األمموعلى وضع مقرتحات لتحسني املمارسة املتبعة حالياً يف برنامج 

ا أن   -١١٧  األمممتكِّن برنامج وأثار عدة ممثلني مسألة هيكل احلوكمة والرتتيبات املؤسسية اليت من شأ
مجيع أصحاب املصلحة، مبا من  ةالكامل املشاركةللبيئة من االضطالع على خري وجه بواليته مع املتحدة 

ممثلني إن من  عدةأن تؤديه جلنة املمثلني الدائمني واهليئات الفرعية األخرى. وقال  يتعنيَّ يشمل الدور الذي 
من إنشاء هيئات جديدة. وذكر أحد املمثلني أن مثة حاجة إىل  البناء على اهلياكل القائمة بدالً  األمهية

لجنة املمثلني الدائمني، اليت ينبغي متكينها من اختاذ قرارات يف الفرتة ل وجود دور أوَضح وأكثر حتديداً 
الفاصلة بني الدورات بناء على طلب اهليئة العاملية. وشدد عدة ممثلني على أمهية العمل فيما بني الدورات 
لنجاح اهليئة العاملية. وقال أحد املمثلني، متحدثًا باسم جمموعة من البلدان، إن من املهم أن يشمل العمل 

 فعَّالة بالنسبةفيما بني الدورات طائفة واسعة من أصحاب املصلحة وأن جيري االضطالع به بطريقة 
  الشفافية واملساءلة. تكُفللتكاليف ل

 األمماملرتتبة على اهليئة العاملية اجلديدة بالنسبة مليزانية برنامج  عن اآلثار عدة ممثلنيوحتدث   -١١٨
للبيئة وبرنامج عمله. وقالت إحدى املمثالت إن اهليئة العاملية ينبغي أن تستعرض اإلطار املتحدة 

 االسرتاتيجي وتوافق عليه قبل تقدميه إىل نيويورك من أجل استعراضه، قائلة إن مثة حاجة إىل زيادة إشراك
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احلكومات يف إعداد تلك الوثيقة البالغة األمهية. وتابعت كالمها قائلة إنه ينبغي، إضافة إىل ذلك، إنشاء 
فرعية بالنسبة للهيئة العاملية، لالضطالع باستعراضات األداء جهة هيئة عاملة ذات متثيل إقليمي، تكون 

تائج اليت تتوصل إليها. وعندئذ تقدم تلك اهليئة واالستعراضات املالية وتقدمي تقرير إىل اهليئة العاملية عن الن
  .املتحدة األممإىل مقر إحالتهما املوافقة النهائية على برنامج العمل وامليزانية قبل 

(ح) من  ٨٨وقال أحد ممثلي اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة، مشرياً إىل ما تتضمنه الفقرة   -١١٩
للبيئة لكفالة املتحدة  األمممن دعوة موجهة إىل برنامج  ‘‘بو إليهنصاملستقبل الذي ’’الوثيقة املعنونة 

، “اجملتمع املدينالفعَّالة من شاركة املمجيع أصحاب املصلحة املعنيني لتعزيز الشفافية و الناشطة من شاركة امل’’
ة كاملة مبدًأ تستند إىل احلق يف مشاركة أصحاب املصلحة مشارك ١١إن ممثلي اجملموعات الرئيسية وضعوا 

للبيئة وعملياته. وذكر أن اجملموعات الرئيسية وأصحاب املتحدة  األمموفعالة يف مجيع أنشطة برنامج 
املصلحة يدعون أيضًا إىل تعزيز املشاركة على الصعيد اإلقليمي، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد للتمكني 

لقرار تتعلق اصنع لكامًال يف أي عملية   من مشاركة أصحاب املصلحة احملرومني، وإىل إشراكهم إشراكاً 
  لبيئة.ا مبشاركة أصحاب املصلحة يف عمليات برنامج

بل املعيشة، وفرص سُ ربط احلوكمة البيئية بُ  ضرورةللمجموعات الرئيسية عن  آخرون ممثِّلون تكلَّمو   -١٢٠
نصاف بني اجلنسني حمورياً العمل الالئق، وفرص العمالة اخلضراء، وحقوق اإلنسان، وإىل كفالة أن يكون اإل

  بالنسبة لعملية وضع السياسة البيئية وتنفيذها.
 إلمعانوقررت اللجنة أن حتيل البند إىل الفريق العامل املعين بالرتتيبات املؤسسية والنظام الداخلي   -١٢١

  مناقشته.
من الوثيقة  ٨٨ووافقت اللجنة يف جلستها احلادية عشرة على مشروع مقرر، بشأن تنفيذ الفقرة   -١٢٢

  ، لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويعتمده.“املستقبل الذي نصبو إليه”بعنوان 
وصندوق البيئة ومسائل الميزانية  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين   - خامساً 

  من جدول األعمال) ٦األخرى (البند 
رتحة للفرتة  االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقإىل االهتماملبند، ل لدى تقدميهوّجه ممثل األمانة،   -١٢٣

يف االعتبار نتائج  اليت تأخذ)، UNEP/GC.27/9/Add.1و UNEP/GC.27/9 (الوثيقتان ٢٠١٧- ٢٠١٤
اإلجنازات  االستناد إىلمن أجل  ٢٠١٣- ٢٠١٠لالسرتاتيجية احلالية للفرتة  منتصف املدةاألخري يف تقييم ال

دف حتسني رفاه  على حنو مستدام بيئيًا ويسهم يف القضاء على الفقر. وقال إن تلك  ساناإلنالسابقة 
للبيئة من تلبية احتياجات املتحدة  األمممجلة أمور أخرى، إىل متكني برنامج  يف، دفاالسرتاتيجية 

مة؛ للتنمية املستدااملتحدة  األمموأولويات الدول األعضاء؛ وحتفيز التغريُّ التحويل الذي دعا إليه مؤمتر 
بني العلم والسياسات؛ وتعزيز الدور القيادي  التواصلوحتقيق أثر كبري من خالل الشراكة، مع حتسني 

  .املتحدة األمملبيئة يف تنسيق املسائل البيئية داخل منظومة الربنامج 
 UNEP/GC.27/10( ٢٠١٥-٢٠١٤وفيما يتعلق بربنامج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني   -١٢٤

ما أُعدا )Add.2و Add.1و للبيئة املبينة يف الوثيقة املتحدة  األممضوء الرؤية املتعلقة بربنامج  يف، قال إ
لتنمية املستدامة، مع مراعاة التحول املتوقع يف امليزانية العادية وصندوق البيئة األمم املتحدة لاخلتامية ملؤمتر 

أن يقدم بصفة خاصة تشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية الذي طلبته الدول األعضاء. وقد طلبت اللجنة االس
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وبشأن املسائل البيئية من أجل املتحدة  األمماملدير التنفيذي تقريرًا عن تقسيم األدوار بني خمتلف هيئات 
تقدمي عرض عام جلميع املوارد من امليزانية العادية واخلارجة عن امليزانية املخصصة لتلك املسائل يف منظومة 

التعديالت اليت سيتعني إدخاهلا على  UNEP/GC.27/10/Add.2الوثيقة  وأوَضَحتبأكملها. املتحدة  ماألم
للبيئة يف امليزانية. املتحدة  األممبرنامج العمل عمًال مبا ينتويه األمني العام من ختفيض يف خمصص برنامج 

مليون دوالر، مبا  ٦٣١ مببلغ رفق البيئة العاملية،امليزانية اإلمجالية لفرتة السنتني املقبلة، مبا يف ذلك مل وتقدَّر
على االستقرار وإمكانية التنبؤ بدرجة أكرب التشديد  متيف املائة، ولذا  ٢.٧تتجاوز  ميثل زيادة إمجالية ال

من الصناديق  املتلّقىسينخفض مبلغ التمويل املخصص  ،مقارنًة بفرتات السنتني السابقة. وبناء على ذلك
من خالل صندوق البيئة  املتلّقىمليون دوالر، بينما سريتفع التمويل غري املخصص  ٣٨مبقدار االستئمانية 

. UNEP/GC.27/11/Rev.1خطط إدارة الصناديق االستئمانية يف الوثيقة  وتردمليون دوالر؛  ٥٥مبقدار 
املوظفني بشكل ِمالك مزيد من موارد امليزانية للعمليات ولألنشطة بينما سيحصل  بشكل نسيبوسُيخصَّص 

التكاليف اإلدارية خلدمات دعم الربامج؛  خلفض هامة؛ وسيجري اختاذ خطوات نسيب على موارد أقل
إىل النظام احملاسيب اجلديد لألمم املتحدة؛  االنتقاللتغطية  مرصود مرة واحدةوسيكون هناك خمصص 

  الشراكات وفرص اإلدارة املشرتكة. لبيئة سياسته املتمثلة يف السعي إىل العمل من خاللاوسيتابع برنامج 
 األممعمليات برنامج  تُنظِّموفيما يتعلق بالتنقيحات املقرتحة للقواعد املالية واإلجراءات العامة اليت   -١٢٥

بشأن املوضوع؛ وتقدم  جرتاملشاورات اليت  توضِّح UNEP/GC.27/14/Rev.1للبيئة، قال إن الوثيقة املتحدة 
األسباب الداعية إىل تنقيحها؛ وتقرتح اختاذ األمانة اخلطوات  وتوضِّحهنة للقواعد، معلومات عن احلالة الرا

جمموعة من القواعد أحدث وأكثر استجابة لتقدِّم إىل جملس اإلدارة يف دورته الثامنة والعشرين، الضرورية 
سبية الدولية احلكومية االتساق مع املعايري احملا ة واملساءلة والفعالية مع كفالةتساعد على حتسني الشفافي

  .بأكملهااملتحدة  األمماملعتمدة يف منظومة 
ويف املناقشة اليت تلت ذلك قال أحد املمثلني إن وفد بلده يشعر بالقلق لوجود طائفة واسعة من   -١٢٦

 إىل مفهوم االقتصاد ،اآلراء فيما بني الدول األعضاء واهليئات املعنية إال أن برنامج العمل يستند حصرياً 
االقتصاد األخضر أن تذكر  اليت، ٢٠ريو+اخلتامية ملؤمتر من الوثيقة  ٥٩الفقرة األخضر، الذي ال يتسق مع 

ُج خمتلفة كثرية لتحقيق التنمية املستدامة. جمرد  وتساءل عن األمهية الكبرية املسندة يف برنامج ج واحد من 
يف البلدان  هاعن إزالة الغابات وتدهور  النامجة اثاتخفض االنبعالتعاوين بشأن املتحدة  األممربنامج العمل ل
  ، قائًال إن ذلك الربنامج التعاوين ال حيظى بتأييد واسع النطاق.النامية
  وأعرب أحد املمثلني، وأيده يف ذلك ممثل آخر، عن إقراره للميزانية املقرتحة للفرتة   -١٢٧

ا حتدد اجتاهًا واضحًا لربنامج  ٢٠١٥- ٢٠١٤ التمويل املخصص إىل التمويل  االنتقال منبيئة يف لاقائًال إ
زيادة حصة املوارد املخصصة من صندوق  إىلاألساسي، الذي يرتكز على اإلدارة القائمة على النتائج، و 

البيئة للعمليات واألنشطة. ويف ذلك الصدد، تتماشى امليزانية املقرتحة مع التزام رؤساء الدول يف مؤمتر 
يف كفاءة ال لتحقيق مزيد من التربعاتمن  املضمونة واملستقرة والكافيةالية املوارد من امل مزيدبتوفري  ٢٠ريو+

  يف املائة يف امليزانية اإلمجالية ٢,٧املساءلة. وأضاف قائًال إن الزيادة البالغة  تعزيزاستخدام تلك املوارد و 
تقليدية كثرية، األمهية اليت  ال تعكس، عندما تؤخذ يف االعتبار الصعوبات اليت تواجهها جهات ماحنة

 نسبة ينبغي أن حيصل الربنامج علىحيث للبيئة ورفع مستواه، املتحدة  األممأُعطيت يف املؤمتر لتعزيز برنامج 
لألمم املتحدة كي يفي مبطالب الدول األعضاء. ومن األمور املشّجعة ذلك  يف املائة من امليزانية العادية ١
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االحتاد الروسي والربازيل والصني بشأن احلاجة إىل بناء قاعدة عريضة  مثلدان الدعم املقدم مؤخرًا من بل
  اجلهات املاحنة.ومستقرة من.

وأعرب أحد املمثلني، متحدثًا باسم منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، عن تقديره للميزانية وبرنامج   -١٢٨
لبيئة ورفع مستواه امن تعزيز برنامج ألوىل إن هذا سيكون يف غاية األمهية للمرحلة االعمل املقرتحني، قائًال 

. وأهاب باملدير التنفيذي أن يتخذ تدابري لتوسيع نطاق قاعدة ٢٠متاشيًا مع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+
وتشجيع تقدمي مسامهات أكثر توازنًا من الدول األعضاء لصندوق البيئة. ورّحب بعملية  اجلهات املاحنة
االيت تقالتشاور البناء  ودعا إىل إجراء مشاورات مماثلة يف املستقبل.  ،األمانة مع جلنة املمثلني الدائمني وم 

ع املدير التنفيذي، توخيًا لزيادة املساءلة، على مواصلة تعزيز رصد األداء من خالل شجِّ يُ هذا وقال إن 
يف الوقت  االنتقالحلاجة إىل أمهية القواعد املالية، بايف ضوء ، يسلِّم هذااإلدارة القائمة على النتائج؛ و 

املناسب إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ويطلب إىل املدير التنفيذي تقدمي تقرير عن املوضوع إىل 
مهية وجود عالقات متبادلة متينة مع االتفاقات البيئية ونظرًا ألجملس اإلدارة يف دورته الثامنة والعشرين. 

إىل تشاور كامل بني أمانات قال إن هناك حاجة ل تقوية احلوكمة البيئية الدولية، املتعددة األطراف من أج
  ، واهليئات املعنية.املتحدة األممتلك االتفاقات، ومكتب الشؤون القانونية، وجملس مراجعي حسابات 

لة عملية طيوالفعالية الشفافية واملساءلة  لألمهية املوالة إىلوأعربت إحدى املمثالت عن تأييدها   -١٢٩
اجملاالت اليت ال متثل أولوية قبل اقرتاح أية زيادات  مطالبة بتوسيع نطاق النهج ليشمل إعداد امليزانية وتنفيذها 

تركيز أهدافها احلالية وبرنامج عملها من أجل متويل األولويات األمانة ينبغي أن تعيد و  ،كبرية يف امليزانية
مشروع املقرر اخلاص بامليزانية بشأن ذلك وبشأن احلاجة إىل زيادة  اجلديدة. وينبغي إدراج عبارات مناسبة يف

الشفافية واملساءلة. وقالت أيضًا إنه ينبغي إدخال هياكل حوكمة قوية إلتاحة مزيد من الفرص إلشراك 
  واألداء. العضو بشأن امليزانية وبرنامج العمل ةالدول
لبيئة، ترى اضرورة دراسة قاعدة موارد برنامج  وأضافت قائلة إن حكومة بلدها، بينما توافق على  -١٣٠

. وقد ُقدمت مربرات جيدة لتخفيض التمويل املخصص ولكنها يتسم باإلفراطأن الطلب من امليزانية العادية 
امليزانية العادية  وليس من املالئم وضع حصة حمدَّدة منأوجه كفاءة داخلية، تتجنَّب ضرورة البحث عن ال 

. ويُغفل واحلصة اليت تتلّقاها هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدةات مع املمارسات السابقة، استناداً إىل مقارن
لبيئة، وأثرها على امعلومات عن املوارد اليت يديرها برنامج  اإلشارة إىلتقرير األمانة عن الصناديق االستئمانية 

علومات املقدَّمة شفويًا من ممثلة أن يشمل أيضًا بعض امل، وينبغي كًال على حدة  أنشطته، وحالة الصناديق
معاجلة الشواغل اليت أثريت يف تقرير مراجع احلسابات خبصوص حتديات األمانة. وذكرت أيضًا أنه ينبغي 

باملعلومات املقدمة بشأن التغيريات املقرتح إدخاهلا على القواعد وإذ سّلمت إدارة عدد كبري من الصناديق. 
مثل مكتب لنظر يف حتديث القواعد بالتعاون الوثيق مع كيانات أخرى معنية، األمانة على احثَّت املالية، 

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. يف االعتبار تنفيذؤخذ يكي األمم املتحدة يف نريويب،  
 ٢٠١٥-٢٠١٤من أجل إعداد برنامج العمل للفرتة  ب ممثل آخر عن تقديره للعمل املنجزوأعر   -١٣١

للبيئة ينبغي املتحدة  األمم، وأكد أن تعزيز برنامج ٢٠١٧- ٢٠١٤سرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة وفقاً لال
االضطالع به على حنو يستخدم املوارد املتاحة بكفاءة، مع الرتكيز على الوالية األساسية لتجنب أي عبء 

برنامج العمل املقرتح ولكنه على الدول األعضاء واألمانة. وقال إن وفد بلده يؤيد بوجه عام  غري ضروري
يطلب مزيدًا من املعلومات والوقت للنظر يف املقرتحات املتعلقة بتخصيص املوارد من امليزانية العادية 
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املناقشات ال تستبق أينبغي ال والصناديق االستئمانية. وقال أيضًا إن املقررات املعتمدة من جملس اإلدارة 
يف تلك املناقشات أمراً  جهات التنسيق املشارَِكة. وسيكون االتصال مع بشأن امليزانية العادية يف نيويورك

  لبيئة ورفع مستواه.ا برنامج اختاذها لتعزيز اليت يتعنيَّ للتوصل إىل تفاهم مشرتك بشأن اخلطوات  بالغ األمهية
من جدول  ٦د البنوبرنامج العمل واتفقت اللجنة على أن حتيل إىل الفريق العامل املعين بامليزانية   -١٣٢

  األعمال ليواصل النظر فيه.
ووافقت اللجنة يف جلستها احلادية عشرة على مشروع مقرر بشأن االسرتاتيجية املتوسطة األجل   -١٣٣

وعلى مشروع مقرر  ٢٠١٥-٢٠١٤وبرنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ٢٠١٧- ٢٠١٤املقرتحة للفرتة 
امهات املخصصة، بصيغتهما املعدَّلة شفوياً، كي ينظر فيهما جملس بشأن إدارة الصناديق االستئمانية واملس

  اإلدارة ويعتمدمها.
الدورات المقبلة لمجلس اإلدارة/المنتدى  انعقادجدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان   - سادساً 

  من جدول األعمال) ٧(البند  البيئي الوزاري العالمي
  مجلس اإلدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالميالدورة االستثنائية الثالثة عشرة ل  -ألف 
  الدورة الثامنة والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي  -باء 

أقرت اللجنة يف جلستها احلادية عشرة، بعد أن أخذت يف االعتبار أنه يتعنيَّ اختاذ مقرر بشأن   -١٣٤
ة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مشروع مقرر بشأن جدول تسمية جديدة جمللس اإلدارة والرتتيبات املؤسسي

  األعمال املؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد الدورات املقبلة للهيئة اإلدارية لكي ينظر جملس اإلدارة فيه ويعتمده.
  من جدول األعمال) ٨مسائل أخرى (البند   - سابعاً 

  مل تناِقش اللجنة أية مسائل أخرى.  -١٣٥
  التقريراعتماد   - ثامناً 

، هذا ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢اعتمدت اللجنة، يف جلستها العامة العاشرة املعقودة صباح يوم   -١٣٦
، على أن يكون Add.1-3و UNEP/GC.27/CW/L.1التقرير على أساس مشروع التقرير املبنيَّ يف الوثائق 

األمانة. وجرى االتفاق على أن  مفهومًا أن التقرير سوف يستكمله املقرر ويضع صيغته النهائية بالتعاون مع
يوماً منذ اختتام الدورة لتقدمي اقرتاحات مكتوبة إلجراء تصويبات لضمان دقة  ١٤تتاح للدول األعضاء فرتة 

  التقرير، واليت سوف يدرسها املقرِّر بدعم من األمانة.
_______________ 


