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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
 ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ إندونيسيا ،بايل

  * من جدول األعمال املؤقت٤ند الب
البيئة يف : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة

 النظام املتعدد األطراف

تعليقات املدير التنفيذي على االستعراض اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم 
  املتحدة الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة

  مذكرة من املدير التنفيذي

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ بتاريخ ٢٥/٤و أوالً ٢٥/١ جملس اإلدارة علماً يف مقرريه أحاط  - ١
" االستعراض اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحدة"بتقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون 

  .)UNEP/GC.25/INF/33 املستنسخ يف الوثيقة(

 املنظمات املعنية، أو إىل مجيع  منظمة أو أكثر منوتوجه وحدة التفتيش املشتركة تقاريرها إىل  - ٢
عندما يكون املوضوع له أمهية بالنسبة للمنظومة بكاملها لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية املنظمات 

 توصية تتعلق باتساق صنع القرار وحتديد األهداف ١٢ويتضمن التقرير . املختصة يف املنظمات املعنية
ية الدولية فيما بني خمتلف االتفاقات واملؤسسات البيئية؛ والبناء املؤسسي لتنفيذ بالنسبة للسياسات البيئ

وتنسيق السياسات واملقررات البيئية؛ وإدارة السياسات واملقررات وتطبيقها؛ وتنسيق التنفيذ الفعال 
  .ملقررات اإلدارة البيئية الدولية على املستوى القطري

                                                        
*  UNEP/GCSS.XI/1.  
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ذه الوثيقة تعليقات املدير التنفيذي على التوصيات، مع  ويعرض الفصل الثالث من املرفق  - ٣
يف تنفيذها ) جالربنام( األمم املتحدة للبيئة جرنام بتسليط الضوء على الدور الذي ميكن أن تقوم به أمانة

غري أنه ينبغي مالحظة أن . وتقدمي خيارات خمتلفة عن كيفية متابعتها على نطاق منظومة األمم املتحدة
 اإلدارية، وعلى ة الربنامج وحده ولكن على أجهزتهال املتابعة يتوقف يف النهاية ليس على أمانجناح أعم

  . الدول األعضاء، وعلى منظومة األمم املتحدة بكاملها
وتستكمل هذه املذكرة مذكرة األمني العام عن تقرير وحدة التفتيش املشتركة   - ٤
)A/64/83/Add.1-E/2009/83/Add.1( .ملذكرة األخرية آراء منظومة األمم املتحدة بناًء على فقد مجعت ا

التعليقات املقدمة من املنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين 
  ).س الرؤساء التنفيذينيجمل (بالتنسيق

ني أثناء اجتماع أعضاء جلنة املمثلني الدائممن هذه املذكرة على وقد عممت قبل ذلك مسودة   - ٥
 يف االعتبار اآلراء اليت مت اإلعراب عنها توقد أخذ. ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥جلنتها الفرعية يف 

  .أثناء االجتماع عند استكمال هذه املذكرة
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 املرفق
تعليقات املدير التنفيذي على االستعراض اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحدة 

  وحدة التفتيش املشتركةالذي أجرته 

  خلفية  -أوالً 
 كانون ٢٢ املؤرخ ٣١/١٩٢نشئت وحدة التفتيش املشتركة مبوجب قرار اجلمعية العامة أُ  - ١

 كجهاز فرعي دائم ومسؤول أمام اجلمعية العامة وأمام جمالس إدارة الوكاالت ١٩٧٦ديسمرب /األول
وتوجه الوحدة تقاريرها إىل منظمة أو أكثر من . ةاملتخصصة، والصناديق، والربامج التابعة لألمم املتحد

منظمة معنية، أو إىل مجيع املنظمات عندما يكون املوضوع له أمهية بالنسبة للمنظومة ككل، لكي تنظر 
وللوفاء بواليتها، أجرت الوحدة استعراضاً إدارياً . فيها األجهزة التشريعية املختصة يف املنظمات املعنية

  .)JIU/REP/2008/3( منظومة األمم املتحدة لإلدارة البيئية يف

تعزيز إدارة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ولتوفري الدعم "واهلدف من االستعراض هو   - ٢
الربناجمي واإلداري هلا من جانب املنظمات التابعة لألمم املتحدة من خالل تعيني التدابري الرامية إىل 

ززين وبأوجه التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومنظومة النهوض بالتنسيق والتماسك املع
األمم املتحدة، ومن مث زيادة املسامهة اليت تقدمها منظومة األمم املتحدة يف إجياد ج أكثر تكامالً 

  )١(".لإلدارة البيئية الدولية واإلدارة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
دة يف تقريرها ااالت الرئيسية لإلدارة البيئية واإلدارة داخل منظومة األمم املتحدة وحتلل الوح  - ٣

بالتركيز على توفري الدعم الربناجمي واإلداري على نطاق املنظومة بأسرها لالتفاقات البيئية املتعددة 
  )٢(:ويغطي التقرير. األطراف، وخباصة خدمات الدعم املشتركة

بيئية الواجبة التطبيق، والسياسات واألطر الكفيلة بضمان أوجه مبادئ اإلدارة ال  )أ(  
التآزر فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من املنظمات املضطلعة بأنشطة هلا صلة 

  بالبيئة؛
اإلطار اإلداري لتمويل األنشطة البيئية وإدارة مواردها وتنسيقها على حنو مشترك   )ب(  

  بني الوكاالت؛
ترشيد احلماية البيئية باتباع سبل منها تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على   )ج(  

املستوى القطري، وخاصة يف سياق التقييم القطري املشترك وعمليات إطار عمل األمم املتحدة 
  .للمساعدة اإلمنائية

.  لتعزيز اإلدارة البيئية الدوليةويستند التقرير إىل العمليات املستمرة على املستويات املختلفة  - ٤
 ١٦ املؤرخ ٦٠/١، والواردة يف قرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥ومتابعةً لنتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

                                                        
)١(  JIU/REP/2008/3 ، ٣’الصفحة‘. 
  .٥املصدر نفسه، الفقرة   )٢(
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، استهلت اجلمعية العامة عملية تشاورية غري رمسية بشأن اإلطار املؤسسي ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
على استكشاف إمكانية "، وافقت الدول األعضاء ١٦٩ ومبوجب الفقرة. لألنشطة البيئية لألمم املتحدة

، وجود هيكل مؤسسي أكثر اتساقاً لتلبية هذه االحتياجات، مبا يف ذلك وجود هيكل أكثر تكامالً
 من جهود املؤسسات القائمة، والصكوك الدولية املتفق عليها، وكذلك اهليئات املنشأة مبوجب انطالقاً

  ".معاهدات، والوكاالت املتخصصة
، تقرير الفريق الرفيع املستوى ٢٠٠٧أبريل /وباإلضافة إىل ذلك، قدم األمني العام، يف نيسان  - ٥

املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية، واملساعدة اإلنسانية، والبيئة، 
ات احلكومية الدولية ذات ، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة واهليئ)A/61/583(" توحيد األداء"واملعنون 

  .الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة
وكجزء من توصية الفريق باالرتقاء بربنامج األمم املتحدة للبيئة، وإلعطائه سلطة حقيقية   - ٦

بوصفه دعامة األمم املتحدة للسياسات البيئية، وحتسني فعاليات األنشطة البيئية يف منظومة األمم 
ريق بأنه ينبغي لألمني العام إجراء تقييم مستقل لإلدارة البيئية الدولية احلالية يف املتحدة، أوصى الف

  .منظومة األمم املتحدة
وعني رئيس اجلمعية العامة سفريي املكسيك وسويسرا يف املقر الرئيسي للمشاركة يف تسهيل   - ٧

بينما " بأنه ٢٠٠٩فرباير / شباط، أفادا يف٢٠٠٦وبعد أن قاما بذلك منذ عام . العملية يف اجلمعية العامة
ميكن االتفاق على مقرر حيظى بتوافق اآلراء، فإن الوثيقة التوافقية حيتمل أن تفشل يف إضافة قيمة 
للمقررات احلالية أو من املمكن أن تتخلف عن التحسينات اليت تقررت يف حمافل حكومية دولية 

". املنتدى البيئي الوزاري العاملي/دة للبيئةأخرى، وخاصة يف سياق جملس إدارة برنامج األمم املتح
ممكن لالجتماعات احلكومية الدولية القادمة م بأن حتقق أفضل استخدا"وأوصيا مجيع األطراف املهتمة 

  )٣(".لكي تبقي املسألة قيد نظرها الفعلي

  تعليقات عامة  -ثانياً 
تفتيش املشتركة ويقدر اجلهد يرحب املدير التنفيذي بالتقرير الشامل الذي أصدرته وحدة ال  - ٨

ويقدم التقرير استعراضاً مستقالً . البحثي الكبري الذي قامت به والطبيعة االستراتيجية حملتوياته وتوصياته
وحتليالً لترتيبات اإلدارة البيئية على نطاق منظومة األمم املتحدة، وهو ما يعد ذا قيمة كبرية بالنسبة 

وتعزز نتائجه وتوصياته النداءات املوجهة من الدول األعضاء لتحسني . لربنامج األمم املتحدة للبيئة
  .اإلدارة البيئية الدولية، وهي النداءات اليت أعطاها التقرير زمخاً إضافياً

وقد أتاح املدير التنفيذي التقرير للحكومات، وقدم عروضاً حملتوياته، من خالل جلنة املمثلني   - ٩
 ٢٠ - ١٦املنتدى يف الفترة من / وجملس اإلدارة٢٠٠٩ير ينا/الدائمني يف كانون الثاين

كما دعا السيد كاداموري إينوماكا، مفتش وحدة التفتيش املشتركة، حلضور . ٢٠٠٩  فرباير/شباط
  .املنتدى يف نريويب لعرض التقرير ونتائجه/دورة الس

                                                        
)٣(  UNEP/GC.25/INF/35. 
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 بشأن اإلدارة ٢٥/٤قرر ومبوجب امل.  أوالً، أحاط الس علماً بالتقرير٢٥/١ومبوجب املقرر   - ١٠
. البيئية الدولية، أنشأ فريقاً استشارياً حيقق التمثيل اإلقليمي ويتألف من وزراء أو ممثلني رفيعي املستوى

تقدمي جمموعة من اخليارات الرئيسية لتحسني اإلدارة "وتتمثل والية هذا الفريق، كما حددها املقرر، يف 
نتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية احلادية عشرة، وذلك امل/البيئية الدولية إىل جملس اإلدارة

  ".دف تقدمي مدخالت للجمعية العامة لألمم املتحدة
املنتدى يف دورته /كما أن عملية الفريق االستشاري واالستنتاجات اليت توصل إليها الس  - ١١

من بينها متابعة اجلمعية العامة للتدابري املعروضة ستتيح مدخالت جلملة أمور "االستثنائية احلادية عشرة 
  ".٢٠٠٥ من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ١٦٩يف الفقرة 

، نظر الس االقتصادي واالجتماعي يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة ٢٠٠٩يوليه /ويف متوز  - ١٢
البيئية، ورحبت الدول األعضاء من جدول األعمال، بشأن املسائل االقتصادية و) ه (١٣يف إطار البند 

  .خالله باالستنتاجات والتوصيات
للجمعية ) اللجنة الثانية(، نظرت اللجنة االقتصادية واملالية ٢٠٠٩نوفمرب /ويف تشرين الثاين  - ١٣

  . من جدول األعمال بشأن التنمية املستدامة٥٣العامة يف التقرير يف إطار البند 

  يات وحدة التفتيش املشتركةتعليقات حمددة على توص  -ثالثاً 
  ينبغي قراءة ردود املدير التنفيذي التالية باالقتران مع مذكرة األمني العام  - ١٤

)A/64/83/Add.1–E/2009/83/Add.1(اليت أعدها جملس الرؤساء التنفيذيني بالتشاور مع أعضائه  .
وتستنسخ .  على وجه التحديدوتستكمل الردود تلك املذكرة، وتتوسع يف القضايا اليت تتصل بالربنامج

  .توصيات وحدة التفتيش املشتركة بالصيغة اليت قدمتها الوحدة، ومل يتم حتريرها رمسياً
ينبغي أن يقدم األمني العام إىل اجلمعية العامة، من خالل جملس إدارة برنامج األمم : ١التوصية 

اً لتقسيم العمل بني الوكاالت اإلمنائية املنتدى البيئي الوزاري العاملي، تفسرياً واضح/املتحدة للبيئة
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، تبني جماالت اختصاص 
كل جهة منها وأنواع ما تنفذه من أنشطة بناء القدرات على املستويني املعياري والتنفيذي بغرض 

  . لكي تنظر فيه اجلمعية العامةمحاية البيئة والتنمية املستدامة، وذلك
تتسق التوصية مع اجلهود احلالية اليت تبذهلا اجلمعية العامة لتعزيز االتساق على نطاق املنظومة   - ١٥

 ١٤ املؤرخ ٦٣/٣١١وينبغي مالحظة أن قرار اجلمعية العامة . مبا يف ذلك اإلدارة البيئية الدولية
تؤكد من جديد ضرورة أن يتم التركيز يف "ها، أا ، تضمن مجلة أمور من بين٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

تعزيز إدارة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظمة األمم املتحدة من أجل التنمية على توطيد اهليئات 
احلكومية الدولية القائمة بغرض زيادة كفاءة وفعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنائي فيما يقدمه من دعمٍ 

تؤكد على وجوب أن تتسم "، و"ة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياًللبلدان النامي
إدارة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية بالشفافية وأن تكون شاملة وأن تدعم امللكية الوطنية 

ات وقد وهذه التوصية موجهة إىل الواليات احلالية ملختلف الكيان". واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية
  .حتل بالضرورة بعض التحديات اهليكلية الكثرية يف جمال اإلدارة البيئية ال
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وبينما أحرز اتمع الدويل تقدماً كبرياً من حيث االتساق على نطاق املنظومة فيما يتعلق   - ١٦
لتنمية، باملساواة بني اجلنسني، وإدارة األنشطة التنفيذية، وحتسني متويل األنشطة التنفيذية من أجل ا

غري أنه من املهم . وتوحيد األداء يف األمم املتحدة، ال يزال العمل مستمراً لتعزيز اإلدارة البيئية الدولية
مالحظة أن أوجه التآزر قد حتسنت بني عمليات اجلمعية العامة والتنفيذ املستمر ملقرر جملس إدارة 

 املستوى يشارياً من الوزراء أو املمثلني الرفيع، الذي أنشأ فريقاً است٢٥/٤برنامج األمم املتحدة للبيئة 
فرباير /املنتدى يف شباط/ومن املقرر أن يقدم الفريق تقريره إىل الس. معنياً باإلدارة البيئية الدولية

املنتدى بدوره توصيات بشأن أسلوب العمل يف املستقبل لكي تنظر فيه /، وقد يقدم الس٢٠١٠
  . اجلمعية العامة

ى مستوى األمانة، فإن هياكل من قبيل جملس الرؤساء التنفيذيني، واللجنة الربناجمية رفيعة وعل  - ١٧
تشجع   املستوى، واللجنة اإلدارية رفيعة املستوى، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وفريق إدارة البيئة ال

ى سبيل املثال، قام وعل. االتساق والتعاون فحسب، ولكن حتترم أيضاً تقسيم العمل داخل املنظومة
 على تقرير )A/64/83/Add.1–E/2009/83/Add.1(جملس الرؤساء التنفيذيني بتنسيق إعداد رد األمني العام 

  .وحدة التفتيش املشتركة
ويف سياق فريق إدارة البيئة، وافقت املنظمات األعضاء يف االجتماع اخلامس عشر لكبار   - ١٨

لى أن تقيم، يف سياق التغري البيئي العاملي، كيف ميكن ملنظومة ، ع٢٠٠٩سبتمرب /املسؤولني، يف أيلول
األمم املتحدة دعم البلدان بصورة أكثر اتساقاً لتحقيق التحول حنو االقتصاد األخضر، وللعمل على 

ويف سياق جملس الرؤساء التنفيذيني . تقدمي رسالة مشتركة ومتسقة بشأن التدابري الالزمة لدعم التحول
لربناجمية رفيعة املستوى، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بتنسيق إعداد مبادرة االقتصاد األخضر واللجنة ا

 كياناً من الوكاالت والصناديق والربامج التابعة ٢٥املشتركة بني الوكاالت واليت انضم إليها أكثر من 
ن فرص استعادة النمو لألمم املتحدة، وهدفها توضيح أن االستثمار يف القطاعات اخلضراء حيسن م

ودف املبادرة أيضاً إىل حتديد السياسات الضرورية واألطر املؤسسية . املستدام مع احلفاظ على البيئة
  .لدعم النمو االقتصادي األخضر يف مجيع البلدان

وأعد فريق إدارة البيئة أيضاً مشروع مذكرة شاملة عن البيئة يف منظومة األمم املتحدة تبني   - ١٩
وتسلط الوثيقة .  عام كيف تعمل املنظومة على إجناز الوظائف الرئيسية لإلدارة البيئية الدوليةبشكل

الضوء على كيفية حتقيق التكامل العميق للجوانب الوظيفية واملواضيعية الرئيسية لإلدارة البيئية الدولية 
. سسية على مواجهة التغري البيئيوتشكل املنظومة معاً جتميعاً فريداً للقدرة املؤ. وتوزيعها يف املنظومة

غري أن جدول أعمال البيئة الدولية والتنمية املستدامة قد وصل إىل أبعاد معينة وبطريقة خمصصة لدرجة 
أنه يلقي عبئاً ثقيالً على الدول األعضاء، وخاصة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 

 للحاجة إىل توزيع املوارد بصورة أكثر فعالية ملواجهة التغري البيئي غري وتستجيب املنظومة اآلن. انتقالية
املسبوق على مجيع املستويات وآثاره السلبية احملتملة على التنمية االقتصادية واالجتماعية، وخاصة 

  .بالنسبة للجماعات الفقرية واملعرضة يف اتمع
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هود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتحقيق االتساق على وينشط برنامج األمم املتحدة للبيئة يف اجل  - ٢٠
املستوى القطري، وبذلك يسهم بصورة متزايدة يف التوجيه واملشاركة املباشرة مع منظومة األمم 

 فيما يعرف ٢٠٠٧فقد شارك برنامج األمم املتحدة للبيئة منذ عام . املتحدة على املستوى القطري
ى سبيل املثال، يف فرق املديرين اإلقليميني التابعني لألمم املتحدة ، فشارك، عل"توحيد األداء"بعملية 

والفرق القطرية إلجراء تقييمات قطرية مشتركة ويف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف 
 ٢٠٠٨ بلداً بدأت يف وضع أطرها أو استعراضها يف عامي ٣٠ مثانية بلدان رائدة ويف أكثر من

  .٢٠٠٩و
ك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تطوير أدوات وموارد لدعم الفرق القطرية يف تعميم وشار  - ٢١

البيئة، بالتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة ووكاالت أخرى، يف جمموعة األمم املتحدة 
عين باالستدامة ويشارك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف رئاسة فريق العمل التابع للمجموعة وامل. اإلمنائية

البيئية وتغري املناخ، والذي أصدر مذكرة توجيهية بشأن تعميم االستدامة البيئية يف التقييمات القطرية 
وقد أقرت اموعة هذه املذكرة التوجيهية . املشتركة ويف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ذكرة توجيهية بشأن تغري املناخ للفرق وجيري العمل إلعداد م. ٢٠٠٩ أكتوبر/يف تشرين األول
. وتتضمن كلتا الوثيقتني ضرورة النظر يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف الربجمة القطرية. القطرية

وترتبط مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التقييمات القطرية املشتركة ويف إطار عمل األمم 
رتباطاً قوياً بعمله املشترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مبادرة الفقر املتحدة للمساعدة اإلمنائية ا

وتعد استراتيجيات احلد من الفقر وثائق السياسات الرئيسية للفرق القطرية عند إعداد أطر عمل . والبيئة
  .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ي، يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً ببناء وبالنسبة للمشاركة الفعالة على املستوى القطر  - ٢٢
  .القدرة الداخلية عن طريق التدريب على الربجمة القطرية وتعزيز قدرة املكاتب اإلقليمية التابعة للربنامج

وتعد هذه التطورات وغريها من التطورات األخرية شاهداً على التزام منظومة األمم املتحدة   - ٢٣
اق واألنشطة املتعلقة بالتنمية املستدامة، وتأكيداً بأن التغيريات املتزايدة بتحسني عمليات االتس

وتعتقد أمانة . واإلصالحات املؤسسية األوسع ال يستبعد كل منهما اآلخر، وميكن حبثها بصورة متتابعة
كن أن برنامج األمم املتحدة للبيئة أن العمليات احملددة اليت جتري داخل اهلياكل احلالية للمنظومة مي

تساعد على إجراء إصالحات مؤسسية أوسع لزيادة توضيح تقسيم العمل بني الوكاالت اإلمنائية، 
  . وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

غري أن الدول األعضاء قد ترغب يف أن تبحث بصورة أوثق اإلصالحات األوسع اليت ستسهل   - ٢٤
ويف سياق . بيئية قوية تستطيع مواجهة التحديات املتعددة واالستفادة من الفرص الناشئةإجياد دعامة 

بناء القدرات والدعم التكنولوجي، ميكن أن يشمل هذا اعتماد خطة بايل االستراتيجية لدعم 
 وأمانة برنامج األمم. التكنولوجيا وبناء القدرات من جانب اجلمعية العامة كخطة على نطاق املنظومة

املتحدة للبيئة مستعدة لتنسيق إعداد تقرير شامل عن هذه القضايا نيابة عن األمني العام لتقدميه إىل 
  .املنتدى وإىل اجلمعية العامة للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه/الس
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ينبغي أن تنظر اجلمعية العامة يف إضافة توجه للسياسات العامة على نطاق املنظومة : ٢التوصية 
يتعلق باحلماية البيئية والتنمية املستدامة ملنظومة األمم املتحدة إىل اإلطار االستراتيجي لألمم بكاملها 

املتحدة اخلاص باخلطة الربناجمية لفترة السنتني؛ ويف حال اختاذ قرار من هذا النوع ينبغي أن تطلب 
رؤساء التنفيذيني إىل األمني العام إعداد توجه على نطاق املنظومة بكاملها يعرض على جملس ال

  .للموافقة عليه
يؤيد املدير التنفيذي مفهوم اعتماد توجه للسياسات العامة على نطاق املنظومة بكاملها يتعلق   - ٢٥

بعنصر احلماية البيئية للتنمية املستدامة، وهو على استعداد لبحث التحديات والفرص يف سياق آليات 
وتستطيع األمانة وضع األساس، ولكن اختاذ خطوات يف . ئةجملس الرؤساء التنفيذيني وفريق إدارة البي

 للرؤية والسياسات الالزمة لكي تنفذها منظومة األمم ءعضا األهذا االجتاه يتوقف على تقدمي الدول
وتستطيع اجلمعية العامة تقدمي هذا التوجيه يف سياق الوكاالت والصناديق والربامج اليت . املتحدة

م املتحدة، بينما سيلزم أن تعتمد مؤمترات األطراف يف االتفاقيات يشملها اإلطار االستراتيجي لألم
  . املختلفة املقررات ذات الصلة من أجل املتابعة

ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٧ - د (٢٩٩٧وتتسق التوصية بصورة كاملة مع القرار   - ٢٦
يئة، والذي ينص على مجلة أمور ، والذي أنشأت اجلمعية العامة مبوجبه برنامج األمم املتحدة للب١٩٧٢

أن يقدم التوجيهات العامة اليت تتبع يف إدارة وتنسيق الربامج البيئية ضمن جمموعة مؤسسات "من بينها 
يقدم التنسيق على أكفأ وجه بني الربامج "وأنشأ القرار أيضاً جملساً للتنسيق البيئي لكي ". األمم املتحدة

وكلف الس على . دير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئةبرئاسة امل" ألمم املتحدةا ومةظنالبيئية مل
جيتمع بصورة دورية ألجل تأمني التعاون والتنسيق يف تنفيذ الربامج البيئية بني مجيع "وجه التحديد بأن 

لس وقد أدمج ا". اهليئات املعنية، وأن يقدم تقريراً سنوياً إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
  .١٩٧٨ االقتصادي واالجتماعي عام  يف إطار الس)٤(بعد ذلك يف جلنة التنسيق اإلدارية

وبعد هذا اإلدماج وإنشاء وإاء شعب تنسيق خمتلفة يف إطار جلنة التنسيق اإلدارية، أنشأت   - ٢٧
ت يف ميدان البيئة لغرض تعزيز التنسيق فيما بني الوكاال" فريق إدارة البيئة ١٩٩٩اجلمعية العامة يف عام 
ويقدم تقريره .  ويرأس املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة هذا الفريق)٥(".واملستوطنات البشرية

إىل جملس اإلدارة بدالً من إدراجه مباشرة يف إطار جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 
  . املعين بالتنسيق الذي يرأسه األمني العام

 فرصاً ملثل هذا التوجه ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ ٦٣/٣١١ويتيح قرار اجلمعية العامة   - ٢٨
للسياسات العامة على نطاق املنظومة فيما يتعلق باحلماية البيئية والتنمية املستدامة ملنظومة األمم املتحدة 

يتناول القرار  وبينما ال. ة السنتنييف اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة اخلاص باخلطة الربناجمية لفتر
تشجع استمرار زيادة التعاون "على وجه التحديد القضية املتعلقة باحلماية البيئية، فإن اجلمعية العامة 

، وتطلب إىل األمني العام Bretton Woodsوالتنسيق واالتساق والتفاعل بني األمم املتحدة ومؤسسات 
                                                        

  .١٩٧٧ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ١٩٧ /٣٢قرار اجلمعية العامة   )٤(
عن ومات علاملن مزيد م على لالطالع .١٩٩٩يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٣٥/٢٤٢قرار اجلمعية العامة   )٥(

  .عالراب املرفق ،UNEP/GCSS,VIII/8قة يىل الوثإ  أيضاًعوجلراى رج ي،ةئيبيارة ال اإلدقيرفل عم
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التنفيذيني إلبالغ اجلمعية العامة بانتظام بالتقدم احملرز يف هذا أن يقوم بالتشاور مع جملس الرؤساء 
الصدد، باعتباره جزءاً من اإلبالغ عن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات وأربع 

  ".سنوات
املنتدى البيئي /ينبغي أن تأذن اجلمعية العامة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة: ٣التوصية 
 العاملي باعتماد االستراتيجية املتوسطة األجل اخلاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة كأداة الوزاري

  .على نطاق املنظومة بكاملها تشكل جزءاً ال يتجزأ من اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة
ور يؤيد املدير التنفيذي بقوة احلاجة إىل استراتيجية متوسطة األجل على نطاق املنظومة ود  - ٢٩

وقد أعدت االستراتيجية املتوسطة األجل اخلاصة بربنامج األمم . املنتدى يف اعتمادها/جملس اإلدارة
ولتوسيع . املتحدة للبيئة كأداة لتنفيذ برناجمها البيئي، وميكن تنقيحها للقيام بدور على نطاق املنظومة

دة للبيئة أو سينشئ آلية دورها كاستراتيجية على نطاق املنظومة، سيستخدم برنامج األمم املتح
  .استشارية مشتركة بني الوكاالت

املنتدى عن احلاجة إىل مثل هذه /وتقدمي توصية إىل اجلمعية العامة من جملس اإلدارة  - ٣٠
االستراتيجية على نطاق املنظومة من شأنه أن يسهل اعتماد القرار ذي الصلة الذي سيطلب، ضمن 

الصناديق والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة أن تدرج أمور أخرى، من الوكاالت املتخصصة و
  .االستراتيجية املنقحة املتوسطة األجل اخلاصة بالبيئة يف برامج عملها

 ١٩ املؤرخ ٦٢/٢٠٨وجتدر املالحظة أن اجلمعية العامة قد شددت بالفعل، من خالل قرارها   - ٣١
تماشى اخلطط االستراتيجية للصناديق والربامج مع على أمهية كفالة أن ت "٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

االستعراض الشامل للسياسة العامة الذي حيدد املعايري املتفق عليها على املستوى احلكومي الدويل 
وطلبت إىل " لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية وأن تسترشد ا

ارير إىل اجلمعية العامة عن اآلثار املترتبة على مواءمة دورات التخطيط أن يقدم تق"األمني العام 
االستراتيجي لصناديق األمم املتحدة وبراجمها مع االستعراض الشامل للسياسة العامة، وأن يقدم 
توصيات بشأن تغيري الفترة الزمنية احملددة إلجراء االستعراض الشامل للسياسة العامة من ثالث سنوات 

  ".بع سنواتإىل أر
وتعد متابعة ذلك القرار فرصة لتنقيح االستراتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٣٢

كأداة تشكل جزءاً ال يتجزأ من اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة، وذلك بالتشاور مع وكاالت األمم 
نة برنامج األمم املتحدة للبيئة تقريراً إىل وميكن أن تقدم أما. املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة

املنتدى عن الطريقة اليت ميكن ا الس إدارات وكاالت األمم املتحدة وصناديقها /جملس اإلدارة
وبراجمها ذات الصلة حبث االستراتيجية املتوسطة األجل قبل اعتماد إطار على نطاق منظومة األمم 

من الضروري أيضاً للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى أن تبحث هذه و. املتحدة يتصدى للتحديات البيئية
  .التوصية واآلثار املترتبة عليها
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ينبغي لألمني العام أن يقدم، مبساعدة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، : ٤التوصية 
املنتدى البيئي /دة للبيئة عن طريق جملس إدارة برنامج األمم املتح-اقتراحاً إىل اجلمعية العامة 

 بشأن الطرائق اليت ميكن للدول األعضاء اعتمادها لتحسني صياغة وإدارة - الوزاري العاملي
  .االتفاقات البيئية املتعددة األطراف من دون إنشاء أمانة مستقلة ألي من االتفاقيات

 البيئية املتعددة األطراف يؤيد املدير التنفيذي هذه التوصية من حيث انطباقها على االتفاقات  - ٣٣
ومن املهم مالحظة أن برنامج األمم املتحدة للبيئة . املستقبلية فيما يتعلق بكيفية تشكيلها وتشغيلها

بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وخاصة فيما يتعلق ثيقني يواصل تسهيل التعاون والتنسيق الو
  . بعة للربنامجباالتفاقات البيئية املتعددة األطراف التا

غري أن عدد هذه االتفاقات قد ازداد بصورة منتظمة مبرور السنني، وأصبح لكل منها أمانته   - ٣٤
كما أن مسايرة أنشطة . اخلاصة، وزادت التكاليف اإلدارية العامة بصورة ال تتناسب مع أنشطة التنفيذ

ا يفرض عبئاً كبرياً على املوارد البشرية ومتطلبات االتفاقات البيئية العديدة املتعددة األطراف وعمليا
  .واملهنية للبلدان، وبالتايل يضعف من قدرا على تنفيذ التزاماا

 ١٨، عقدت األطراف يف ٢٠٠٧ و١٩٩٢وتبني من دراسة أخرية أنه يف الفترة ما بني عامي   - ٣٥
 وميكن أن يؤدي )٦(. قرارا٥ً ٠٨٤ اجتماعاً، مت خالهلا اختاذ ٥٤٠اتفاقاً بيئياً رئيسياً متعدد األطراف 

عدم االتساق والتعقيد يف نظام اإلدارة البيئية الدولية إىل ارتفاع تكاليف املعامالت، ويف بعض احلاالت 
يشجع البلدان النامية على املشاركة يف النظام، مما يؤدي إىل تساؤالت عما إذا كان النظام   فإنه قد ال

ا بشكلٍ أفضل من حتقيق أهدافها البيئية واإلمنائية، خاصة بالنسبة يوفر دعماً متسقاً للبلدان وميكّنه
  )٧(.للبلدان النامية

وإنشاء هيئة عاملية لإلدارة البيئية أو هيكل يهدف إىل حتسني تنسيق السياسات واألنشطة   - ٣٦
ضات واتساقها وتكاملها بني الوكاالت واملعاهدات واحلكومات من شأنه أن يقلل من التكرار والتناق

  .كتلك اليت ذكرت أعاله
وتعترف أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة باستقالل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ولكن   - ٣٧

ترشيد آلياا اإلدارية من شأنه اإلفراج عن موارد لزيادة أنشطة التنفيذ، وهي فكرة جيري تطويرها 
وميكن أن تستفيد من .  اخلاصة باملواد الكيميائية والنفاياتحالياً من خالل عملية التآزر بني االتفاقيات

وميكن أيضاً استخالص الدروس املستفادة عند . هذه العملية املفاوضات املقبلة بشأن صك حمتمل للزئبق
وهذا جمال سيستفيد من االهتمام الكامل . حبث أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي

  . اتمع الدويلالذي يبديه
وكانت هناك بالفعل سوابق من حيث اعتماد اتفاقات بيئية متعددة األطراف بدون أمانات   - ٣٨

وهذه تشمل اتفاقيات املواد الكيميائية، اليت يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبعض . مستقلة
منظمة الصحة العاملية، واملنظمة االتفاقيات اليت تديرها، على سبيل املثال، منظمة العمل الدولية، و

  .البحرية الدولية
                                                        

)٦(  UNEP/GC.25/16/Add.1 ١، اجلدول.  
)٧(  UNEP/GC.25/16/Add.1 ٢٣، الفقرة.  
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ودور الدول األعضاء أساسي لضمان إدخال االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املستقبلية   - ٣٩
ضمن هياكل اإلدارة البيئية احلالية، مع قيام برنامج األمم املتحدة للبيئة بدور استراتيجي، مبا يف ذلك 

تمل للزئبق فرصة وتتيح املفاوضات بشأن صك حم. تسهيل التفاوض بشأن مثل هذه االتفاقيات اجلديدة
  .لألخذ ذه التوصية بصورة مباشرة

ومن املهم أيضاً مالحظة أن برنامج األمم املتحدة للبيئة قد قام يف السابق مبثل هذه األدوار يف   - ٤٠
املفاوضات اخلاصة باتفاقات بيئية متعددة األطراف، كتلك املتعلقة بتغري املناخ، والتنوع البيولوجي، 

  .ات العضوية الثابتة، والبحار اإلقليميةوالتصحر، وامللوث
وباالعتماد على فريق (وميكن لس اإلدارة، بعد التشاور مع كيانات أخرى يف األمم املتحدة   - ٤١

، أن يوصي مببادئ توجيهية تنظر فيها اجلمعية العامة وميكن أن تطبق يف )إدارة البيئة حسب االقتضاء
  . باتفاقات بيئية جديدة متعددة األطرافاملستقبل أثناء املفاوضات املتعلقة

املنتدى البيئي /ينبغي للجمعية العامة أن توفر لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة: ٥التوصية 
الوزاري العاملي الدعم الوايف عن طريق احلرص على استعراضها املنتظم لتقارير االتفاقات البيئية 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي على تنفيذ /رة جملس اإلدارةاملتعددة األطراف من أجل تعزيز قد
واليته املتمثلة يف القيام، بانتظام، باستعراض وتقييم مدى تنفيذ مجيع االتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف اليت تدار ضمن منظومة األمم املتحدة، بغية ضمان التنسيق واالتساق بينها وفقاً للمقرر 

  . اجلمعية العامة باستمرار على التقدم احملرز يف هذا الشأن، وإطالع٧/١-إ.د
يف حني يقع هذا األمر بالفعل ضمن نطاق اختصاص برنامج األمم املتحدة للبيئة، على أساس   - ٤٢

املنتدى بوصفه السلطة العاملية املعنية بالبيئة يعد /والياته القائمة، فإن تعزيز دور ووضع جملس اإلدارة
املنتدى يف /وهناك فرص لتحسني دور الس.  برنامج األمم املتحدة للبيئة مبثل هذا الدورأساسياً لقيام

  . الوفاء بواليته عن طريق العمل بشكل متزايد فيما يتعلق مبثل هذه القضايا بني الدورات
غري أن األمر األساسي إلحراز تقدم يف هذا الصدد يتوقف على مجلة أمور من بينها تناول   - ٤٣
 عضواً بغية ٥٨معية العامة للقضية اهلامة املتعلقة بتوسيع تشكيل جملس اإلدارة الذي يضم حالياً اجل

 وكانت مسألة العضوية العاملية مدرجة على جدول األعمال على مدى عشر )٨(.إنشاء عضوية عاملية
  )١٠(. كي تنظر فيهما إىل اجلمعية العامة)٩(سنوات وقدم األمني العام تقريرين بشأن هذه املسألة املعقدة

ومن املتوقع أن تتناول اجلمعية العامة هذه املسألة يف دورا الرابعة والستني، ومن شأن أي   - ٤٤
  .مقرر يتخذ يف هذا الصدد أن يساعد على توجيه أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة تبعا ذلك

                                                        
 ٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٠٩، وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٢فرباير / شباط١٥ املؤرخ ٧/١- إ.نظر املقرر دأ  )٨(

، الذي يطلب تعليقات بشأن العضوية العاملية من الدول األعضاء، وجملس اإلدارة، ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
  .عامة يف دورا الستني كي تنظر فيهاواهليئات ذات الصلة لتقدم إىل اجلمعية ال

)٩(  A/59/262.  
)١٠(  A/59/262و ٢٠٠٤أغسطس / يف آب ،A/61/322٢٠٠٦أغسطس / يف آب.  
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ل أعمال جلنتها الثانية عن وهناك خطوة هامة أخرى وهي أن تدرج اجلمعية العامة يف جدو  - ٤٥
التنمية املستدامة بنداً فرعياً عن البيئة تناقش يف إطاره بصورة شاملة مجيع البنود اليت هلا صلة مباشرة 

وتعتقد أمانة برنامج األمم املتحدة .  من األهداف اإلمنائية لأللفية٧باالستدامة البيئية يف سياق اهلدف 
ملة لألبعاد البيئية للتنمية املستدامة من شأا أن تسهل تقدمي مدخالت للبيئة أن مثل هذه املعاجلة الشا

واملدير التنفيذي على استعداد لبحث أي ترتيب من هذا . حمسنة على نطاق منظومة األمم املتحدة
  .القبيل يف سياق جملس الرؤساء التنفيذيني

 على ضرورة ضمان التنفيذ الفعال واجلدير باملالحظة أنه، بينما ال ميكن التأكيد أكثر من ذلك  - ٤٦
لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ينبغي تطبيق مبدأ الوالية االحتياطية، وينبغي االعتراف بواليات 

وميكن للجمعية العامة، من خالل . وأدوار اهلياكل املختلفة، وخاصة مؤمترات األطراف يف االتفاقات
املنتدى ومؤمترات األطراف عن طريق إدراج بند دائم يف /دارةجلنتها الثانية، أن تدعم عمل جملس اإل

وسيحتاج دور اجلمعية العامة إىل معرفة . جدول األعمال ملناقشة املسائل االستراتيجية املتعلقة بالتنفيذ
وضع أعضائها األطراف يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املختلفة، نظراً ألنه ليست مجيع الدول 

  . أطرافاً يف مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطرافاألعضاء
وميكن أيضاً ملؤمترات األمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة أن تقوم بدور استراتيجي يف هذا   - ٤٧

الصدد على أن تناقش اجلمعية العامة نتائجها وتعتمدها، وتقوم وكاالت األمم املتحدة وصناديقها 
وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة على استعداد لدعم الدول . التنفيذ حسب االقتضاءوبراجمها مبتابعة 

األعضاء يف أي عملية لتسهيل التحضري ملناسبة حمتملة رفيعة املستوى عن التنمية املستدامة من أجل 
ملتحدة يف استعراض وتقييم تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت تدار ضمن منظومة األمم ا

 وخطة ١٩٩٢ يف عام ٢١سياق التنمية املستدامة منذ اعتماد إعالن ريو وجدول أعمال القرن 
  .٢٠٠٢جوهانسربج للتنفيذ يف عام 

ينبغي لألمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، بناء على اقتراح من املدير التنفيذي : ٦التوصية 
ت مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبادئ لربنامج األمم املتحدة للبيئة وعلى مشاورا

توجيهية إلنشاء أطر وطنية، وعند االقتضاء أطر إقليمية، بشأن سياسات محاية البيئة والتنمية 
املستدامة، ميكن أن تدمج تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف عمليات التقييم القطري 

  .ملتحدة للمساعدة اإلمنائية، وذلك كي تنظر فيها وتقرهااملشترك وإطار عمل األمم ا
يؤيد املدير التنفيذي هذه التوصية اليت من شأا أن تيسر ترابط واتساق اإلدارة البيئية على   - ٤٨

وقد قام برنامج األمم املتحدة للبيئة على مر السنني بدور استراتيجي يف دعم . املستويني الوطين والدويل
بيئية الوزارية اإلقليمية، مثالً يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، وتيسري األطر املنتديات ال

وتقوم أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة بتعزيز  .اإلقليمية عن سياسات احلماية البيئية والتنمية املستدامة
ة على املستويني الوطين وجودها اإلقليمي بغية إضفاء الطابع املؤسسي على إجراءات االستجاب

  .واإلقليمي خلدمة الدول األعضاء بصورة أفضل
وتعد األطر الوطنية واإلقليمية املعنية بسياسات احلماية البيئية والتنمية املستدامة لبنات هامة يف   - ٤٩

 هذه ومثل. التنفيذ الفعال للربامج البيئية بشكل عام واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف بشكل خاص
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األطر تعد يف وضع أفضل لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية اخلاصة اليت قد ال تنص عليها االتفاقات 
وتعد احلكومات واهليئات اإلقليمية يف كل . البيئية املتعددة األطراف بالقدر الكايف على املستوى العاملي

بأدوار يف سياق اجلمعية العامة، وجملس نفيذ مثل هذه األطر، وينبغي أن تقوم تمنها عناصر رئيسية ل
إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وجمالس إدارة الوكاالت والصناديق والربامج األخرى التابعة لألمم 

  .املتحدة لتقدمي التوجيه يف هذا الصدد
ملشترك تقتصر على عمليات التقييم القطري ا وينبغي لألطر الوطنية واإلقليمية املوصى ا أال  - ٥٠

وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، بل تشمل أيضاً عمليات أخرى ذات صلة يف البلدان 
ميكن التأكيد أكثر من ذلك على أمهية توافر موارد كافية للتمويل  وال. املتقدمة والنامية على حد سواء

.  بناء القدرات والتكنولوجيامن أجل تطوير واستدامة مثل هذه األطر وتوفري الدعم املطلوب يف جمال
  .فهذه األمور أساسية لنجاح مثل هذه األطر

وينبغي مالحظة أن أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة تعمل مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   - ٥١
وكلية موظفي منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بعملها املستمر بشأن إدماج االستدامة البيئية يف 

ليات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك عمل االتفاقات البيئية املتعددة عم
 عن هذا، فإن برنامج األمم املتحدة للبيئة مستعد للعمل مع أمانات االتفاقات البيئية وفضالً. األطراف

ذه التوصية، نظراً ألنه املتعددة األطراف واملنظمات األوسع التابعة ملنظومة األمم املتحدة لبحث ه
  .ميكن تنفيذها بفعالية عن طريق برنامج األمم املتحدة للبيئة وحده ال

ينبغي لألمني العام، بوصفه رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، أن يشجع الرؤساء : ٧التوصية 
  :التنفيذيني للمنظمات وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على ما يلي

إطار ختطيط مشترك على نطاق املنظومة إلدارة األنشطة البيئية وتنسيقها، مستنداً يف وضع   )أ(
 ٦٠/٢٥٧ذلك إىل إطار اإلدارة القائمة على النتائج الذي أيدته اجلمعية العامة يف قرارها 

  :وعلى أن يقوموا، حتقيقاً هلذه الغاية، مبا يلي
جراء برجمة مشتركة ألنشطتهم يف جمال إعداد وثيقة ختطيط إرشادي لالستعانة ا يف إ  )ب(

  .البيئة
 اليت تتناول احلاجة إىل النظر يف االستراتيجية ٣ترتبط هذه التوصية ارتباطاً وثيقاً بالتوصية   - ٥٢

ويؤيد . املتوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة من حيث تطبيقها على نطاق منظومة األمم املتحدة
 لتعزيز االستراتيجيات والتخطيط على ٧ و٣ و٢الذي دف إليه التوصيات املدير التنفيذي الغرض 

  . نطاق املنظومة بصورة أفضل
ويرحب املدير التنفيذي ذه التوصية، إذ أا ستنشط مثل هذا الدور الذي نصت عليه   - ٥٣

يئة بتسهيل مناقشة وعلى سبيل املثال، قام جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للب. قرارات اجلمعية العامة
 وما بعده ٢٠٠٠واعتماد عدد من القرارات يف اجلمعية العامة مثل وضع جدول أعمال بيئي لعام 
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 كما مت توضيح دور الكيانات )١١()١٩٨٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠ املؤرخ ٣٧/٢١٩القرار (
بداية، مثالً عن طريق القرار األخرى التابعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة للبيئة من ال

الوكاالت املتخصصة، "، الذي يطالب ١٩٧٥ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ ) ٣٠-د (٣٤٣٧
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغريها من املنظمات الداخلة يف منظومة األمم املتحدة أن تواصل 

ة، معطية من األولويات واملوارد هلذه تعاوا النشط يف االضطالع بأنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئ
  ". األنشطة ما هو كفيل بتحقيق أقصى قدر من النجاح هلا

وطالب عدد من قرارات اجلمعية العامة جمالس إدارة أجهزة األمم املتحدة األخرى بأن تقدم   - ٥٤
هيل إعداد تقريره إىل بانتظام تقارير عن أنشطتها البيئية إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة لتس

 ٣٧/٢١٧ يف القرار وعلى سبيل املثال، ترحب اجلمعية العامة. اجلمعية العامة عن احلالة البيئية العاملية
، ١٩٨٢مايو / أيار٣١ املؤرخ ١٠/١٣مبقرر جملس اإلدارة  "١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

املتوسط األجل على مستوى املنظومة الذي يوافق به الس على هيكل وأهداف برنامج البيئة 
وأحاطت علماً مبحتواه العام وتناشد احلكومات أن تواصل تقدمي الدعم لوضع وتنفيذ الربنامج وأن 
تتخذ املقررات الالزمة يف هذا اخلصوص يف املؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة على أن 

يئة يف زيادة حتسني وتنفيذ الربنامج على مستوى تواصل تعاوا الوثيق مع برنامج األمم املتحدة للب
  )١٢(".املنظومة

وتوفر هذه القرارات والقرارات األخرى ذات الصلة اليت اعتمدا اجلمعية العامة األساس   - ٥٥
املطلوب لوضع إطار ختطيط مشترك على نطاق املنظومة إلدارة األنشطة البيئية وتنسيقها، وإعداد وثيقة 

وإجراء استعراض للقرارات احلالية . راء برجمة مشتركة ألنشطتها يف جمال البيئةختطيط إرشادي إلج
للجمعية العامة ومقررات املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحدة من شأنه أن يساعد على حبث 

اليت وترى أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة أن املقررات التشريعية السابقة . طرائق تنفيذ هذه التوصية
دف إىل االتساق والتعاون يف اإلدارة البيئية، سوف تعد أدوات مناسبة ملواجهة حتديات اإلدارة 

  .احلالية
ينبغي لألمني العام أن يبحث، بالتشاور مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف : ٨التوصية 

 متويل األنشطة البيئية كافياً وفعاالً، واملؤسسات املعنية يف منظومة األمم املتحدة، مسألة ما إذا كان
مع التركيز على مفهوم التكاليف اإلضافية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة عن هذه املسألة عن 

  .طريق اهليئات احلكومية الدولية املعنية
 أخرى، وباملقارنة مع نظم. يلزم متويل متزايد للتنفيذ على نطاق نظام اإلدارة البيئية الدولية  - ٥٦

تعد ترتيبات تعبئة األموال والترتيبات املتعلقة ا يف امليدان البيئي متناثرة بدرجة كبرية، حيث تتنافس 
اهليئات بصورة مستمرة على األموال، مما يعين، على املستوى العام، عدم كفاءة املعامالت وارتفاع 

. ث ازدواج وجتاهل لثغرات التمويلونتيجة لذلك، هناك أيضاً خطر متزايد من حدو. التكاليف العامة
ويلزم إجياد اتساق لضمان ختصيص موارد كافية بصورة متكافئة لالحتياجات ذات األولوية وبطريقة 

  .تستجيب لالحتياجات القطرية
                                                        

  .٧ و٦الفقرتان   )١١(
  .٢الفقرة   )١٢(
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وتالحظ أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة أن اجلمعية العامة قد ركزت يف قراراا، مثل القرار   - ٥٧
ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/٢٠٨، والقرار ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤  املؤرخ٦٣/٣١١

، على مسائل التمويل على نطاق املنظومة، وأن هذه القرارات توفر أساساً ضرورياً للتركيز ٢٠٠٧
  .على مفهوم التكاليف اإلضافية من حيث كفاية وفاعلية متويل األنشطة البيئية

استمرار اختالل التوازن بني املوارد "اجلمعية العامة مع القلق ففي القرار األول، تالحظ   - ٥٨
األساسية واملوارد غري األساسية اليت تتلقاها األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من 

ة أجل التنمية واألثر السليب احملتمل للتمويل غري األساسي على تنسيق األنشطة التنفيذية من أجل التنمي
وفعاليتها على املستوى القطري، مع التسليم بأن الصناديق االستئمانية املواضيعية والصناديق االستئمانية 
متعددة املاحنني وغريها من آليات التمويل الطوعي غري املخصص املرتبطة بأطر واستراتيجيات التمويل 

ملعنية، متثل طرائق متويل تكميلية اخلاصة بكل منظمة، يف هيئاا اليت حيددها جملس إدارة املنظمة ا
أن املسامهات غري املخصصة حيوية "ويف القرار الثاين، الحظت اجلمعية العامة ". للميزانيات العادية

ال ينبغي لتعبئة املوارد "وأكدت أنه ". اؤمهاوالتساق األنشطة التنفيذية املضطلع ا من أجل التنمية وت
 تؤثر سلباً يف نوعية تنفيذ برنامج عمل صناديق جهاز األمم املتحدة اخلارجة عن امليزانية وإدارا أن

  ".اإلمنائي وبراجمه ووكاالته املتخصصة
وقد اعتاد مرفق البيئة العاملية، الذي أنشئ لتقدمي منح جديدة وإضافية ومتويل تساهلي لتغطية   - ٥٩

 عاملية متفق عليها، بأن احتياجات التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتدابري خاصة بتحقيق منافع بيئية
ونظراً لزيادة مدى وتعقد وضخامة . التمويل للمسائل البيئية العاملية يف والية املرفق تزداد بدرجة كبرية

التحديات البيئية اليوم، فإن التمويل العام يعد حيوياً ألن هذه املشاكل ال ميكن حلها إال عن طريق 
  )١٣(.اع اخلاص واتمعات احملليةشراكات فيما بني احلكومات والقط

وأوصى املرفق بأنه ينبغي زيادة مستويات التمويل للمسائل البيئية العاملية بدرجة كبرية ملواجهة   - ٦٠
احللول مكلفة وتتعارض مع املصاحل "وإذ يعترف بالرأي القائل أن . املشاكل العاجلة بصورة متزايدة

عدم حل املشاكل يعد أكثر تكلفة على املدى البعيد ويهدد " أن ، إال أنه حيذر من"االقتصادية األساسية
  )١٤(".سبل معيشة اإلنسان على الكوكب يف املستقبل، مما يشكل خماطر خاصة للفقراء وللبلدان املتخلفة

وعلى ضوء احتياجات التمويل املتزايدة للبلدان النامية ملواجهة االلتزامات البيئية العاملية، يرى   - ٦١
التنفيذي أن إجراء استعراض على نطاق منظومة األمم املتحدة لكفاية وفعالية متويل األنشطة املدير 

غري أن التركيز على مفهوم . البيئية يعد أمراً حامساً لفهم الثغرات وبالتايل ملواجهة هذه التحديات
ة على استعداد لدعم وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئ. التكاليف اإلضافية وحده سيكون ضيقاً للغاية

  .أي مبادرة تتناول بشكلٍ عام حتديات متويل اإلدارة البيئية الدولية

                                                        
)١٣(  GEF (2009). “Main conclusions and recommendations of the fourth overall performance study of the 

GEF: progress toward impact”. GEF, Washington, D.C. 
http://www.thegef.org/uploadedFiles/GEFME-C36-Inf1-OPS4-Section1-10909(2).pdf. 

 .املصدر نفسه  )١٤(

http://www.thegef.org/uploadedFiles/GEFME-C36-Inf1-OPS4-Section1-10909(2).pdf
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وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي يدير صندوق البيئة، وعدداً من الصناديق االستئمانية   - ٦٢
 املتعدد وآليات التمويل األخرى لتنفيذ خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل الصندوق

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، يشارك بوصفه وكالة منفذة يف مرفق البيئة العاملية، ولديه خربة 
كبرية يف متويل األنشطة البيئية بشكل عام وميكنه أن يقوم بدور استراتيجي يف عملية االستعراض هذه 

يف حد ذاا قد ال يكون استراتيجياً إذا غري أن استعراض مفهوم التكاليف اإلضافية . إذا تقرر القيام ا
  .مل يتم حبثه يف إطار اجلوانب األوسع لإلدارة البيئية الدولية

ينبغي للجمعية العامة، لدى استالم تقرير األمني العام املذكور أعاله وآراء اهليئات : ٩التوصية 
 اإلضافية املنطبقة على آليات احلكومية الدولية املعنية بشأنه، أن تعيد حتديد مفهوم متويل التكاليف

  .التمويل القائمة
كما لوحظ أعاله، يعد مفهوم التكاليف اإلضافية، الذي ينص على ختصيص متويل للبلدان   - ٦٣

 عليه يف سياسات األمم النامية ملواجهة التكاليف اإلضافية لتنفيذ التزاماا البيئية العاملية، مبدأً متفقاً
، واحلاجة إىل ٨راسة عن متويل التكاليف اإلضافية اليت أشري إليها يف التوصية غري أن إجراء د. املتحدة

، قد ال تكون بالضرورة عملية جمدية، نظراً ألن أساليب تنفيذها ٩إعادة حتديدها كما جاء يف التوصية 
التنمية تعد قضية دائمة يف عمليات األمم املتحدة، مثل اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة وجلنة 

  .املستدامة ويبدي املدير التنفيذي قلقه إزاء ثغرات التمويل يف مواجهة التحديات البيئية العاملية
وعلى سبيل املثال، فإن امليزانية العادية لألمم املتحدة املخصصة لربنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٦٤

تمويل املبادرات البيئية بصورة فعالة  وموارد صندوق البيئة ليست كافية ل)١٥(تغطي تكاليف األمانة، ال
من أجل مواجهة التغريات البيئية غري املسبوقة على مجيع املستويات واليت سلطت عليها األضواء يف 

: الدراسات االستشرافية للبيئة يف العامل: التقرير الرابع من سلسلة الدراسات االستشرافية للبيئة يف العامل
كما أن موارد .  التغريات اليت أعربت اجلمعية العامة عن قلقها البالغ إزاءها وهيالبيئة ألغراض التنمية،

  . التمويل غري كافية للتنفيذ على نطاق املنظومة، مثل تنفيذ خطة بايل االستراتيجية
وهلذا يؤيد املدير التنفيذي التوصية من حيث املبدأ ومن حيث عالقاا بإجراء استعراض   - ٦٥

 املؤرخ ٦٢/٢٠٨ائمة، مع مالحظة أن اجلمعية العامة قد شددت، من خالل قرارها آلليات التمويل الق
على أن زيادة املسامهات املالية املقدمة إىل جهاز األمم املتحدة "، ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٩

 لأللفية، اإلمنائي أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية
وتدرك، يف هذا الصدد، الصالت املتناغمة بني زيادة فعالية جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وكفاءاته 
واتساقه وحتقيق نتائج ملموسة يف مساعدة البلدان النامية على القضاء على الفقر وحتقيق النمو 

ضطلع ا من أجل التنمية، وتوفري االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة، عن طريق األنشطة التنفيذية امل
  ".املوارد جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي بوجه عام

وتعتقد أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة أنه، بعد إجراء حتليل دقيق آلليات التمويل املختلفة،   - ٦٦
ملتحدة، تتيح وإجراء مناقشات واختاذ مقررات من جانب جمالس اإلدارة ذات الصلة يف منظمات األمم ا

الترابط املتعلق بآليات اجلمعية العامة فرصة لسد ثغرات متويل اإلدارة البيئية الدولية وحتقيق االتساق و
  .التمويل

                                                        
  . يف املائة من ميزانية برنامج األمم املتحدة للبيئة٤وهي متثل حنو   )١٥(
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استناداً إىل مقترح يقدمه املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وبالتشاور مع : ١٠التوصية 
  :اف اليت يديرها الربنامج، ينبغي لألمني العام أن يقوم مبا يليأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطر

أو إعادة النظر يف تفويض الصالحيات، وتوزيع أدوار ومسؤوليات الكيانات اليت /وضع و  )أ(
  تقدم إىل مؤمترات األطراف اخلدمات اإلدارية واملالية واملتعلقة بإدارة شؤون املوظفني؛

 اخلدمات حيدد مستوى ونوع اخلدمات اليت يقدمها مكتبا وضع اتفاق واضح يتعلق بتقدمي  )ب(
  .األمم املتحدة يف نريويب وجنيف إىل أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

يؤيد املدير التنفيذي هذه التوصية ويستعرض الترتيبات اإلدارية القائمة بني برنامج األمم   - ٦٧
وبناًء على هذا االستعراض، واملقررات ذات . ئية املتعددة األطرافاملتحدة للبيئة وأمانات االتفاقات البي

الصلة ملؤمترات األطراف، والدروس املستفادة من تفويض الصالحيات يف برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
جيري تطوير تفويض الصالحيات ألمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف التابعة لربنامج األمم 

وسيغطي التفويض املوارد البشرية، واملشتريات، والضيافة، واملوافقة على الصكوك . لبيئةاملتحدة ل
وستكون هذه التفويضات متسقة بني مجيع األمانات مع مراعاة االحتياجات . القانونية ووثائق املشاريع

يط والغرض العام هو تسهيل عملية اختاذ القرارات عن طريق تبس. والقدرات اخلاصة بكل أمانة
وسيكون األمناء التنفيذيون لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف . اإلجراءات والترتيبات اإلدارية

  . مسؤولني أمام املدير التنفيذي عن ممارسة السلطة املسندة إليهم
ويقوم قسم اخلدمات املؤسسية التابع ألمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً باستعراض   - ٦٨

 اإلدارية، مع مراعاة احتياجات دائرة إدارة املوارد البشرية يف مجيع املكاتب التابعة للربنامج، الترتيبات
ومن املتوقع أن تضع هذه العملية حدوداً ألدوار . مبا يف ذلك أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

باملوارد البشرية لالتفاقات البيئية ومسؤوليات الكيانات اليت تقدم اخلدمات اإلدارية واملالية واملتعلقة 
  . املتعددة األطراف اليت يديرها الربنامج

وتقدم أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري ألمانات االتفاقات البيئية املتعددة   - ٦٩
وتسند وظيفة الدعم هذه إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب ومكتب األمم املتحدة يف . األطراف

غري أن برنامج األمم . جنيف، وقد وضعت اتفاقات ملستوى اخلدمات لكل جمموعة من اخلدمات
املتحدة للبيئة يقوم باستعراض هذه االتفاقات بغية حتسني الدعم اإلداري الذي يقدمه الربنامج وحتديد 

  .نفس الشيء بالنسبة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف
لعام أن يقوم، مبساعدة املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ينبغي لألمني ا: ١١التوصية 

وبالتشاور مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، بإعادة النظر يف ممارسات برنامج البيئة 
ومكتب األمم املتحدة يف نريويب املتعلقة باستقدام املوظفني لاللتحاق بأمانات االتفاقات البيئية 

  .تعددة األطراف، واقتراح خطوات لتحسني طريقة تنظيم مالك املوظفني وتوزيعهم اجلغرايفامل
وافقت مؤمترات األطراف يف كل من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على مالك املوظفني   - ٧٠

.  املوارديف أمانات هذه االتفاقات، وتتم عملية االختيار عن طريق نظام األمم املتحدة للتوظيف وإدارة
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وقد عني املدير التنفيذي مسؤول تنسيق لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف من أجل زيادة التنسيق مع 
  .مالك املوظفني واإلدارة يف هذه االتفاقات وقد أدى هذا إىل مزيد من الكفاءة يف عملية التوظيف

غرايف يف عدد من اجلبهات، مبا وجتري أيضاً مواصلة حتسني حالة مالك املوظفني والتوزيع اجل  - ٧١
يف ذلك الضوابط التنفيذية لسرعة التوظيف متشياً مع األهداف اليت وضعتها خطة عمل املوارد البشرية 

  .واألهداف اليت وردت يف اتفاق املدير التنفيذي مع األمني العام
اصة باملوارد وكجزء من جهود أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة إلسناد املسؤوليات اخل  - ٧٢

البشرية إىل األمناء التنفيذيني لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، يقوم الربنامج مبواصلة تبسيط ممارسات 
وإجراءات التوظيف احلالية دف اختصار الوقت الذي يستغرق مللء الوظائف الشاغرة وحتسني 

مال وجهود مماثلة من أجل برنامج األمم وجيري القيام بأع. املساواة بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف
  .املتحدة للبيئة

  :ينبغي لألمني العام القيام مبا يلي: ١٢التوصية 
زيادة الشفافية يف استخدام املوارد الواردة يف تكاليف دعم الربامج وذلك على أساس   )أ(

ليت تديرها التكاليف الفعلية، ويف اخلدمات املقدمة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ا
األمم املتحدة وبرنامج البيئة، وأن يكفل يف سبيل ذلك أن تكون تكاليف الدعم املدفوعة 

  نظري هذه اخلدمات مدرجة يف امليزانية ومتطابقة مع النفقات املتكبدة فعلياً؛
الطلب من املراقب املايل إجراء مشاورات مع كيانات األمم املتحدة اليت تقدم خدمات   )ب(

 مؤمترات األطراف، وبناء على هذه املشاورات، تقدمي مقترحات إىل اجلمعية إدارية إىل
العامة، لكي تعتمدها، تتعلق بوضع ميزانية مشتركة خلدمات الدعم اإلداري املقدمة إىل 
أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وإطالع كل مؤمتر من مؤمترات األطراف مبا 

  .وامليزانيةدارة يف اإلثار يستتبعه هذا الترتيب من آ
من حيث املبدأ، ويقوم حالياً باستكمال دراسة داخلية ) أ (١٢يؤيد املدير التنفيذي التوصية   - ٧٣

وسرياعى عند تنفيذ هذه التوصية االتفاقات اليت توصل إليها جملس الرؤساء . عن تكاليف دعم الربامج
": مباشرة" خاصة تلك التكاليف اليت توصف بأا التنفيذيني لتحديد واستخدام تكاليف دعم الربامج،

 وستوضع )١٦("تتبعها بصورة واضحة بالنسبة ألنشطة أو مشاريع وبرامج حمددة"وهي تكاليف ال ميكن 
مارس / آذار٣ املؤرخة ST/AI/286يف االعتبار أيضاً التعليمات اإلدارية الواردة يف نشرة األمانة العامة 

وتطالب هذه .  تكاليف دعم الربامجاتة اليت تنظم استخدام عائدسياسات األمم املتحد: ١٩٨٢
التعليمات بوجوب استخدام إيرادات تكاليف دعم الربامج يف ااالت اليت يتبني أن هلا عالقة واضحة 
بني نشاط الدعم املعين واألنشطة اليت ولدت عائد دعم الربامج، وجيب توزيع مثل هذا اإليراد بصورة 

  .رة املشروع، وإدارة الربنامج، والوظائف اإلدارية املركزيةمتكافئة بني إدا

                                                        
)١٦(  CEB/2005/HLCM/R.22.  
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مراقبة عدد : على النحو الذي صيغت به) ب( ١٢يؤيد التوصية  غري أن املدير التنفيذي ال  - ٧٤
وتشعب احتياجات األمانات املستقلة املقرر النظر فيها قبل وضع استراتيجية دائمة؛ وتقرير أفضل 

وحتتاج التوصية . ٤  وقد وردت هذه النقطة يف التوصية. يف املاضي واملستقبلالسبل إلدارة هذا التشعب 
أيضاً إىل االعتراف بإسناد املسؤولية إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وجملس ) ب( ١٢

 .املنتدى، ومؤمترات األطراف/اإلدارة

_____________  


