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  جملس إدارة
 برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 

املنتدى البيئي / والعشرون لس اإلدارةاخلامسةالدورة 
  الوزاري العاملي

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ - ١٦نريويب، 

   يف دورته اخلامسة والعشريناملنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارةجملس  أعمال حمضر

  مقدمة

  البيئياملنتدى/عقدت الدورة اخلامسة والعشرون لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١
 ١٦الوزاري العاملي يف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بنريويب، يف الفترة من 

  .٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٠ إىل

  )من جدول األعمال ١ البند(افتتاح الدورة   -أوالً 
وقبل  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٦ من يوم ١٠/١٠التشريفات يف الساعة رئيس افتتح الدورة   - ٢

إلقاء البيانات االفتتاحية، قدمت فرقة كينية لأللعاب البهلوانية عرضاً، أعقبه تقدمي شريط فيديو بعنوان 
إلطالع املشاركني على األهداف واملقاصد اليت ينشدها برنامج األمم "  جديديعامل حنو اتفاق أخضر"

  .املتحدة للبيئة يف الوقت احلاضر
 املنتهية مدة واليته، الرئيس روبرتو دوبليس مورا  بيانات افتتاحية كل من السيديمث ألق  - ٣

ج األمم املتحدة للبيئة، نيابة عن ، نائبة املدير التنفيذي لربنامإجنيال كروبر املنتدى؛ والسيدة/للمجلس
 ة التنفيذية، نائبة املديركليفيب-إنغا بيورك ، األمني العام لألمم املتحدة؛ والسيدة كي مون بانالسيد

، آنا تيباجوكا ، نيابة عن السيدة)موئل األمم املتحدة( لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
أكيم  ؛ والسيد ملكتب األمم املتحدة يف نريويبة العامةواملدير تحدةوئل األمم اململ ة التنفيذيةاملدير
  .، رئيس مجهورية كينيامواي كيباكي السيدو، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ شتاينر
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 عن تقديره للمدير التنفيذي ولألمانة على أعماهلم من أجل إظهار دوبليس مورا أعرب السيد  - ٤
. ور البيئة املنذر باخلطر يتطلب وجود رغبة قوية كما يتطلب تضافر اجلهود يف العملتدهوقف أن 

مسبوق ويتطلع إىل برنامج األمم  وأضاف أن العامل يواجه حتديات اقتصادية وبيئية على نطاق غري
 زتمياستعرض األحداث اليت و،  مدة خدمتهانتهاء إىل شاروأ. املتحدة للبيئة طلباً للمشورة والتوجيه

  القرار على سبيل املثالومنها برنامج األمم املتحدة للبيئة، اختذها املهمة اليت القراراتتلك املدة، مثل 
، والتقدم الذي حتقق يف جماالت مثل ٢٠١٣ - ٢٠١٠ اخلاص باالستراتيجية املتوسطة األجل للفترة

 االستراتيجية للدعم التكنولوجي  اجلنوب وتنفيذ خطة بايل بلدان، والتعاون بنياإليكولوجيةإدارة النظم 
  .وبناء القدرات

، وطالب ستوىامل رفيعوأكد على أمهية دور املشاورات الوزارية باعتبارها منتدى للحوار   - ٥
ه بااللتزام والتعاون ويف معرض ترحيب. بزيادة االستفادة من ملخص الرئيس إلرسال رسالة إىل العامل

تني املاضيتني، أكد على أمهية االتفاق العام بني مجيع املشاركني على ما األطراف خالل السناللذين أبد
ومتىن للمشاركني . القيادة املطلوبة بشأن القضايا البيئية لضمان استدامة األرض اإلدارةجملس يوفر أن 

  .مناقشات مثمرة تتسم بسعة الرؤية
 تواجه العامل، مثل األزمة املالية وأشار األمني العام لألمم املتحدة يف بيانه إىل التحديات اليت  - ٦
 إىل أيضاًوأشار . ، والتحديات اليت تواجه جملس اإلدارة مثل مشكلة الزئبقاملواد الغذائيةأسعار تصاعد و

احلاجة إىل تشجيع االقتصاد األخضر، وبذلك ميكن التصدي ملشكلة تغري املناخ وإعادة تنشيط 
  .هلذا احملضر  الرابع لبيان األمني العام يف املرفقوميكن االطالع على النص الكامل. االقتصاد

أن  على الرغم من  دور املدن، قائلة إنهملوئل األمم املتحدة ة التنفيذيةواستعرضت نائبة املدير  - ٧
 متثل قوة دافعة للتجارة العاملية فإا تنتج أيضاً اجلانب األكرب من النفايات وتعاين من اجتاهات يف املدن

بليون نسمة يعيشون حالياً يف أحياء فقرية   حنوقائلة إنوأضافت . نيمان واالستبعاد االجتماعيجمال احلر
، وتشري التقديرات إىل أن هذا الرقم سوف يرتفع إىل بليوين نسمة منظمة ويف مستوطنات غري

 بشكل مستدام، وهو احلضريتوسع ال كفالة أن يتمويتطلب تغيري هذه االجتاهات . ٢٠٣٠ سنة  يف
  . الثروةتوليدفهوم حتدد كنهج عملي للمضي يف حتقيق النمو مع املراعاة الواجبة للبيئة واإلنصاف يف م
 االجتماع احلايل يعقد يف ظروف أزمة مالية واقتصادية، وإن كانت هذه  قائلة إنوأضافت  - ٨

 على النماذج األزمة تتيح فرصة للمدن واملراكز احلضرية للدخول يف خضم االقتصاد األخضر والتغلب
. السائدة بتطبيق مبادئ االستدامة اإليكولوجية يف اجلهود اليت تبذل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ومضت تشري إىل املشكالت اليت تواجه املدن الكبرية والصغرية نتيجة لتغري املناخ، وحذّرت من تزايد 
  .أعداد الالجئني الذين يرتحون من مواطنهم ألسباب بيئية

 املستدام قد أصبح من احملددات الرئيسية لتحقيق التنمية  احلضريعويف اخلتام، قالت إن التوس  - ٩
 األمم املتحدة يعمل على تقوية تعاونه مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، كما موئلاملستدامة، وأكدت أن 

ئة باملناطق احلضرية، وهو يتضح من إطاره العام اجلديد لتحسني التعاون االستراتيجي يف إدارة البي
اإلطار الذي يشمل جماالت مثل حتسني إدارة النفايات الصلبة وتعزيز التنوع البيولوجي يف املناطق 

  .البيولوجية واإليكولوجيةنظم لبيولوجي للاالتنوع احلضرية وتعزيز 
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ل قاووقت احلاضر، واستعرض املدير التنفيذي املشكالت اليت يعاين منها االقتصاد العاملي يف ال  - ١٠
وأكد .  الرسالة اليت ينبغي اخلروج ا من االجتماع احلايل هي أن األزمات تتيح فرصاً ينبغي اغتنامهاإن

 دورهم يف املستقبل، ألن حلول األزمة االقتصادية سيشهدون زيادة أمهيةعلى أن الوزراء اتمعني 
  .البيئة  سوف تأيت من

هه االجتماع احلايل هو وضع إطار عام جديد لالقتصاد وأضاف أن التحدي الذي يواج  - ١١
وتنتشر يف أحناء العامل موجة جديدة من التفكري تم بالنظر إىل . ومفردات اخلطاب اخلاصة بهاألخضر 

يعين االقتصاد األخضر واالتفاق األخضر   احلتميات البيئية بالعمل يف سياق األزمة االقتصادية، إذ ال
 موازي، بل يعين جمموعة من املبادئ والفرص واخليارات اليت ميكن أن يأخذ ا كل اجلديد إقامة اقتصاد

  .بلد بالطرق اليت تتالءم مع ظروفه
وتشري املعلومات اليت وردت أخرياً من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أن الوضع   - ١٢

ذلك يعد االجتماع احلايل منتدى ملناقشة هذه ول.  التنبؤات السابقةتشري إليهالبيئي أسوأ مما كانت 
ومتىن للمشاركني النجاح يف .  للعامل ككلواإلرشادالقضايا والتصرف بشأا كمصدر لألمل واإلهلام 

  .مداوالم
 افتتاح االجتماع رمسياً، مضيفاً أن التحديات اليت تواجه اتمع العاملي كيباكي وأعلن السيد  - ١٣

ولذلك، . البيئة، وزيادة التلوث، واخنفاض اإلنتاج الزراعي واإلفراط االجتماعيكثرية وتشمل تدهور 
ميكن لبلد   لتحسني البيئة ومحايتها لألجيال املقبلة، وهو أمر اليةفمن الالزم معاجلة القضايا البيئية جبد

  .مبفرده واحد أن يقوم به
  لتضارباألخرى، حتديات جسام نتيجةوتواجه كينيا، شأا شأن الكثري من البلدان األفريقية   - ١٤

وهلذا السبب، أصدرت . مطالب النمو االقتصادي والتنمية من ناحية، واستدامة البيئة من ناحية أخرى
الستخدامه " أطلس بيئتنا املتغرية: كينيا"كينيا، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، مطبوعاً بعنوان 

 اجلهود اليت تستهدف إدماج أفريقيا يف أنوعلى الرغم من .  الوطنيةكأداة يف عمليات ختطيط التنمية
 من أجل جتديد التزامه اجلماعي  ينبغي أن يعمل اتمع الدويل هي موضع الترحيب فإناالقتصاد العاملي

والفردي بإقامة شراكة عاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة، نظراً لوجود حاجة إىل إحداث تغريات 
ية يف املمارسات االقتصادية، والتحرك حنو اقتصاد أخضر قليل الكربون، واالستثمار يف مصادر جوهر

  .احليوي للطاقة جديدة ومقبولة اجتماعياً، مثل أنواع الوقود
 البيئية على املستويات الدولية، واإلقليمية والوطنية، مع إيالء اهتمام اإلدارةودعا إىل تقوية   - ١٥

االمتثال لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، كشرط أساسي لضمان التنفيذ خاص لتحسني وضمان 
وهناك أيضاً حاجة إىل مصدر للتمويل ميكن التنبؤ به يتماشى مع نطاق . الفعال جلميع السياسات

ودعا البلدان املتقدمة إىل متويل األنشطة اليت . األنشطة البيئية، وإىل اكتشاف مصادر جديدة للتمويل
يف املائة من مصادر  ٧٥ ا منظومة األمم املتحدة لتحسني البيئة، ليس ألن البيئة متثل أكثر من تقوم

املتجددة يف العامل، بل ألن منظومة األمم املتحدة تتحمل التزاماً يقوم على استدامة قاعدة   الطاقة غري
  .املوارد العاملية
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  )مالمن جدول األع ٢ البند(تنظيم أعمال الدورة   -ثانياً 

  احلضور  -ألف 
االحتاد  )١(:املنتدى/الدورةاألعضاء يف جملس اإلدارة ممثلة يف التالية  ٥٤الـ كانت الدول   - ١٦

 وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغوال،  وأملانيا،الروسي، واألرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل،
إيطاليا، وباكستان، وبلجيكا، وبنغالديش، وبنن، وأوروغواي، وأوغندا، ومجهورية إيران اإلسالمية، و

وبوتسوانا، وبوروندي، وتايلند، وتونس، واجلزائر، وجزر البهاما، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية 
 والصومال،  وصربيا، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وشيلي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،كوريا،

 وكازاخستان، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، والكونغو، وفيجي، والصني، وغينيا، وفرنسا، وفنلندا،
ناكو، والنمسا، وكولومبيا، وكينيا، ومايل، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ومو

  .، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابانوالنيجر، واهلند
يف جملس اإلدارة ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة األعضاء   التالية غري٩٥   الـوكانت الدول  - ١٧

 واألردن،إثيوبيا، : أو يف إحدى الوكاالت املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلة مبراقبني
 وأوزباكستان، وأوكرانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وألبانيا، وإكوادور، وأستونيا،وإريتريا،  وأرمينيا،
 وبنما،  وبليز،وبلغاريا، والربتغال، وبربادوس، والربازيل، يا اجلديدة، وباراغواي، والبحرين،وبابوا غين
 وترينيداد وتوباغو، وتركمانستان،وتوغو، وتيمور ليست،  وبريو، وبولندا، وبوركينا فاسو،وبوتان، 

 يقيا الوسطى،ومجهورية أفر واجلماهريية العربية الليبية،وجامايكا، وجزر القمر، وجزر مارشال، 
  وجيبويت، ودومينيكا، ورواندا،والدامنرك، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية ترتانيا املتحدة،

 والسلفادور، وسري النكا،  وساو تومي وبرينسييب، وسانت لوسيا،وساموا، وزمبابوي، وزامبيا،
 مان،وع والعراق، اليون،وسري وسويسرا، والسويد، والسودان، وسوازيلند، والسنغال، وسنغافورة،
 - مجهورية (وفرتويال والفلبني،  وقريغيزستان،وغواتيماال،  وغرينادا،وغانا، وغامبيا، والغابون،
 وكوت ديفوار، وكمبوديا،  والكرسي الرسويل،والكامريون، وقطر، وقربص، وفييت نام، ،)البوليفارية
 واملغرب، ومصر، ومدغشقر، وماليزيا، يسوتو، ولوليتوانيا،  ولبنان، وليبرييا،،يتوكرييبا والكويت،
 وموريتانيا، ومنغوليا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وملديف، ومالوي،

 واليمن، وهنغاريا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، ونيجرييا، ونيبال، والنرويج،  وميامنار، ونامبيبا،وموزامبيق،
  .واليونان

  .مراقب عن فلسطني يف االجتماع ضاً أيشاركو  - ١٨
                                                   

 من الدورة الستني للجمعية ٤٣حتددت عضوية جملس اإلدارة باالنتخابات اليت جرت يف اجللسة العامة   )١(
 من الدورة الثانية والستني ٥٢، ويف اجللسة العامة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ة يف العامة لألمم املتحدة، املعقود

 للجمعية ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣ املعقودة يف ١١٥ويف اجلسة العامة . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥املعقودة يف 
، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ العامة، أعلنت هنغاريا عن نيتها التخلي عن مقعدها يف جملس اإلدارة اعتباراً من

لصاحل صربيا، وفقاً التفاق التناوب يف جمموعة دول أوروبا الشرقية، وقد أجري انتخاب يف نفس اجللسة، ونتيجة 
 ٣١ وتنتهي يف ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١لذلك أعلن عن انتخاب صربيا عضواً يف جملس اإلدارة لفترة والية تبدأ من 

 .٢٠١١ ديسمرب/كانون األول
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:  ممثلة يف االجتماع التاليةوكانت أجهزة األمم املتحدة، ووحدات األمانة وأمانات االتفاقيات  - ١٩
 اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، اتفاقية برشلونة،

ار الدويل يف أنواع النباتات واحليوانات الربية املعرضة واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االجت
لالنقراض، واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية 

اتفاقية روتردام و  وأمانة األوزون، ومرفق البيئة العاملية،الدولية، وخباصة بوصفها موئالً لطيور املاء،
تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة املتعلقة ب

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة،يف التجارة الدولية، 
 جلنة مم املتحدة اإلمنائي،التصحر، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، وبرنامج األ

األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات الجئني، ا  لشؤونلتغري املناخ، مفوض األمم املتحدة السامي

استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من و، ة األمم املتحدةامعجب الدراسات العليا البشرية، ومعهد
  .، وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدةالكوارث

نظمة األمم املتحدة لألغذية  م:وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف االجتماع  - ٢٠
ة البحرية الدولية، ومنظمة والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومكتب العمل الدويل، واملنظم

، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل
  . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةالصحة العاملية

اون يف منطقة منظمة معاهدة التع: مية التالية ممثلة يف االجتماعوكانت املنظمات الدولية احلكو  - ٢١
األمازون، واملركز األفريقي للدراسات التكنولوجية، وأمانة الكومنولث، والوكالة البيئية األوروبية، 
والتقييم الدويل للمعارف الزراعية، وتسخري العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، واالحتاد الدويل حلفظ 

الربنامج البيئي التعاوين جلنوب آسيا، وجلنة جنوب الطبيعة واملوارد الطبيعية، وجامعة الدول العربية، و
  .منطقة احمليط اهلادئ واملنظمة العاملية للجمارك

احلكومية ومنظمات   من املنظمات الدولية غريمنظمة ١٧٢ كانتوباإلضافة إىل ذلك،   - ٢٢
  . ممثلة مبراقبنياتمع املدين

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء 
فرباير، أعضاء املكتب /شباط ١٦ ى، يف اجللسة االفتتاحية لالجتماع، يوماملنتد/انتخب الس  - ٢٣

  :التالية أمساؤهم بالتصفيق
  )الصرب (أوليفيه دوليتش السيد    :الرئيس

  )اجلزائر(اين مححممد شريف ر السيد  :نواب الرئيس
  )املكسيك (خوان كارلوس كويه فيغا السيد
  )مريكيةالواليات املتحدة األ (جون مارتوزشارك السيد

  )إندونيسيا (بودي بووليكسونو السيد    :املقرر
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 قبوله ملنصبه، إنه يشرفه أن يعهد إليه ذا املنصب اهلام يف وقت أصبح بيانقال الرئيس، يف   - ٢٤
فيه جدول أعمال البيئة أكثر أمهية من أي وقت مضى، كما أن مواطين مجيع القارات يتوجهون إىل 

 والعمل وااللتزام مبواجهة التحديات املتمثلة يف الفقر، وإدارة املواد الكيميائية، قادم مستلهمني الرؤية
وقد حان الوقت لالعتراف بأن القضايا البيئية حتتل لب . وتدهور التنوع البيولوجي وزيادة التلوث

األخضر  وميثل االتفاق. اجلهود اليت تستهدف حتقيق عامل ينعم بالرخاء االقتصادي، واالستقرار والعدل
العاملي اجلديد الذي أعلنه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف الفترة األخرية رؤية جديدة وجاً مسؤوالً 

وينظر عدد متزايد من البلدان إىل االستثمار البيئي كسبيل لتحقيق االنتعاش .  التحدياتملواجهة تلك
 ويوفر آليات ميكن تطويعها مبا يتفق مع  العاملي اجلديد ميثل دعماًاألخضر االقتصادي، كما أن االتفاق

  . العامليةلألزمةالظروف احمللية ملساعدة املخططني يف حتديد كيفية التصدي 
املنتدى سوف يناقش برنامج عمل وميزانية برنامج األمم املتحدة للبيئة /وأشار إىل أن الس  - ٢٥

رة القائمة على النتائج، مما سيضع ، وأطرى على الربنامج لتحوله إىل اإلدا٢٠١١ و٢٠١٠ للسنتني
ولذلك، . املنظمة يف وضع أفضل لتقوم بدورها كأحد ركائز السياسة البيئية يف منظومة األمم املتحدة

فمن املهم أن تتحمل احلكومات مسؤولية ضمان توفري الوسائل الضرورية لترمجة والية الربنامج إىل 
شاركني أال تغيب عنهم، لدى مناقشتهم جلدول وناشد امل. إجراءات ونتائج واضحة على األرض

يتعلق باحملافظة على استدامة كوكب األرض  أعمال االجتماع، القضايا األهم اليت يواجهوا يف ما
وأخرياً، قال إنه ينوي إعداد ملخص رئاسي يلم جبوهر التحديات والفرص البيئية . لألجيال املقبلة

تدى، لكي يكون مبثابة رسالة واضحة إىل العامل الذي ينتظر قيام برنامج املن/واإلمنائية اليت حددها الس
  .القضايا  يف التصدي هلذه القيادةاألمم املتحدة للبيئة بدور

  ) من جدول األعمال٣البند (وثائق تفويض املمثلني   -جيم 
الذين مثلني  من النظام الداخلي، وثائق تفويض امل١٧ من املادة ٢فحص املكتب، وفقاً للفقرة   - ٢٦

 ٥٨ ممثالً من أصل الدول األعضاء الـ ٥٤ووجد املكتب أن الوثائق املقدمة من . لدورةا حضروا
املنتدى الذي اعتمد /ورفع املكتب تقريراً بذلك إىل الس.  للدورة صحيحة حسب األصولةاحلاضر

  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠، املعقودة يف التاسعةتقرير املكتب يف اجللسة العامة 

  جدول األعمال  -دال 
 جدول استناداً إىلاملنتدى يف جلسته االفتتاحية جدول األعمال التايل للدورة /اعتمد الس  - ٢٧

  :(UNEP/GC.25/1)املنتدى يف دورته اخلامسة والعشرين /األعمال املؤقت الذي وافق عليه الس
  .افتتاح الدورة  - ١
  :تنظيم أعمال الدورة  - ٢

 ضاء املكتب؛انتخاب أع  )أ(

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  )ب(
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  .وثائق تفويض املمثلني  - ٣
  :قضايا السياسة العامة  - ٤

 حالة البيئة؛  )أ(

 القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة؛  )ب(

  اإلدارة البيئية الدولية؛  )ج(
  البيئية؛التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف املسائل  )د(

 التنسيق والتعاون مع اموعات الرئيسية؛  )ه(

  .مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية  )و(
متابعة نتائج مؤمترات القمة واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية اليت عقدا   - ٥

  . جملس اإلدارةاألمم املتحدة وتنفيذها، مبا يف ذلك مقررات
، وصندوق البيئة ومسائل ٢٠١١ - ٢٠١٠امليزانية وبرنامج العمل لفترة السنتني   - ٦

  .امليزانية األخرى
جدول األعمال املؤقت، وموعد ومكان انعقاد كل من الدورتني التاليتني لس   - ٧

  :املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
املنتدى البيئي الوزاري /شرة لس اإلدارةالدورة االستثنائية احلادية ع  )أ(

  العاملي؛
 .املنتدى البيئي الوزاري العاملي/الدورة السادسة والعشرون لس اإلدارة  )ب(

  .مسائل أخرى  - ٨
  .اعتماد التقرير  - ٩

  .اختتام الدورة  - ١٠

  تنظيم أعمال الدورة  - هاء
تدى يف تنظيم أعمال الدورة يف ضوء التوصيات املن/يف اجللسة العامة األوىل للدورة نظر الس  - ٢٨

  . ووافق عليه(UNEP/GC.25/1/1/Rev.1)الواردة يف جدول األعمال املشروح املنقح 
املنتدى / تقرر أن يعقد الس، املكتبموافقة وبناء على ،وعمالً بإحدى هذه التوصيات  - ٢٩

بعد ظهر يوم حىت و، ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦مشاورات وزارية اعتباراً من بعد ظهر يوم االثنني 
وستكون نقطة تركيز هذه املشاورات على العوملة والبيئة واإلدارة البيئية . فرباير/شباط ١٩اخلميس 

  .من جدول األعمال) ب (٤الدولية مبوجب البند 
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 من نظامه ٦٠، وفقاً للمادة ينشئاملنتدى أن /ويف اجللسة العامة األوىل أيضاً قرر الس  - ٣٠
املنتدى /وسوف جتتمع اللجنة اجلامعة بالتزامن مع اجللسات العامة للمجلس. داخلي، جلنة جامعةال

؛ )حالة البيئة: قضايا السياسة العامة( )أ (٤ د جدول األعمالوبنشاورات الوزارية وسوف تنظر يف وامل
 املسائل البيئية؛ يفملتحدة اإلدارة البيئية الدولية؛ التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم ا) (و(  - )ج( ٤و

التنسيق والتعاون مع اموعات الرئيسية؛ مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة ملرفق 
متابعة نتائج مؤمترات القمة واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية اليت عقدا  (٥و؛ )البيئة العاملية

امليزانية وبرنامج العمل لفترة السنتني  (٦و؛ )ذلك مقررات جملس اإلدارةاألمم املتحدة وتنفيذها، مبا يف 
جدول األعمال املؤقت، وموعد  (٧و؛ )، وصندوق البيئة ومسائل امليزانية األخرى٢٠١١  - ٢٠١٠

الدورة االستثنائية : املنتدى البيئي الوزاري العاملي/ومكان انعقاد كل من الدورتني التاليتني لس اإلدارة
املنتدى البيئي الوزاري العاملي؛ الدورة السادسة والعشرون لس /حلادية عشرة لس اإلدارةا

  ).مسائل أخرى (٨و؛ )املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
وتقرر كذلك يف اجللسة العامة األوىل أن يرأس اللجنة اجلامعة السيد جوكا أوسوكاينني   - ٣١

 لصياغة مشاريع )األرجنتني( برئاسة السيد دانيال شيبورو ر إنشاء فريق صياغةوأختذ أيضاً قرا). فنلندا(
  .املنتدى/ اعتمادها يف الساليت حيتملاملقررات 

وثائق تفويض  (٣املنتدى يف بنود جدول األعمال /واتفق كذلك على أن ينظر الس  - ٣٢
  لسة العامة بعد ظهر يوم اجلمعة يف اجل) اختتام الدورة (١٠و) اعتماد التقرير (٩، و)املمثلني

  .فرباير/ شباط٢٠

  من املدير التنفيذيبيان السياسة العامة   - واو
حتديد يف اجللسة العامة األوىل ألقى املدير التنفيذي بيان سياسة عامة يهدف كما قال إىل   - ٣٣

فاالجتماع . تحدة للبيئة برنامج األمم املويف االجتماع يف سياق األحداث اجلارية يف العامل عموماً مكان
 الكساد االقتصادي إىل جانب يف األزمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية اًينعقد يف وقت يشهد تصاعد

 الفريق احلكومي الدويل املعين آخر توقعات ويف ظل  باهظاًارتفاعاًيف العامل وارتفاع أسعار األغذية 
كان متصوراً من أسرع بكثري مما ناخ سيكون على األرجح  معدل تغري امل أنبتغري املناخ واليت تشري إىل

  .قبل
 كان اإلصالح هو املوضوع األساسي يف السنتني  للبيئةويف داخل برنامج األمم املتحدة  - ٣٤

املاضيتني، وكان ذلك انطالقاً من الفكرة القائلة بأن أي مؤسسة داخل منظومة األمم املتحدة جيب أن 
مع االعتراف بأن الدور الرئيسي لربنامج األمم املتحدة للبيئة هو توفري ، وتكون مصدر قيمة مضافة

وقد وضع جدول أعمال طموح .  بشأن البيئة والتنمية املستدامة املتخذةاألساس العلمي لإلجراءات
دفع العملية للعملية اإلصالح بدعم من مجيع أصحاب املصلحة، وحصلت املنظمة على والية واضحة 

 يف الدورة االستثنائية العاشرة ٢٠١٣ - ٢٠١٠اد االستراتيجية متوسطة األجل للفترة  اعتمبعدقدماً 
وقال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة . ٢٠٠٨فرباير /املنتدى، اليت عقدت يف موناكو يف شباط/للمجلس
رعة  الستوكان.  عليه على أساس قدرته على االستجابة لتلك الواليةجيعل من املمكن احلكمجيب أن 
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 العمل اجلاد عمل بأولويات حمددة استناداً إىل االستراتيجية شاهداً على برنامج ا صياغة اليت مت
  . اإلدارة واملوظفون يف مجيع شعب برنامج األمم املتحدة للبيئةما حتلت والكفاءة اللذين

مج األمم املتحدة وبعد ذلك وصف بإجياز النطاق العريض لإلجراءات والتدابري اليت يقوم برنا  - ٣٥
للبيئة باختاذها يف إطار عملية اإلصالح، مبا يف ذلك تعزيز القاعدة العلمية للمنظمة؛ وكفالة وجود 

 وجتديد التركيز على ؛قاعدة مالية أكثر صرامة؛ وتقوية التوازن اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 آلراء املوظفني؛ ورفع مستوى قدرة تكنولوجيا ةبعد دراسة استقصائيالتميز واملساواة يف قوة العمل، 

وسوف تؤدي هذه التدابري إىل زيادة قدرة برنامج األمم املتحدة للبيئة على . املعلومات واالتصاالت
 يف مناقشات اإلدارة املشاركةاز أولوياته، مبا يف ذلك تعزيز تنفيذ خطة بايل االستراتيجية وزيادة جنإ

 اإلصالحات قد نفذت مبوارد املنظمة ووضعت برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وقال إن. البيئية الدولية
فت االنتباه بصفة خاصة إىل التمويل ول.  إضافياً لتنفيذ برنامج عمله يطلب متويالًيتيح له أنمركز قوي 

  . مليون دوالر٣٥اإلضايف الذي قدمته حكومة النرويج مببلغ 
.  الكثري ال يزال يتعني القيام بأعمال كثرية لتنفيذ اإلصالحنه رغم إجنازواستطرد قائالً إ  - ٣٦

وتشمل أولويات املستقبل تعزيز فعالية فريق األمم املتحدة إلدارة البيئة؛ وزيادة استعمال املنشورات 
كأساس للتخطيط والدعوة؛ واكتشاف طرق جديدة ) ٢٠٠٩ب السنوي لعام امثل الكت(الرئيسية 

 على الصعيد الوطين؛ وتوسيع التعاون بااللتزامات  للبيئةنامج األمم املتحدة اإلقليمي لربالوجودلربط 
مع املنظمات األخرى داخل وخارج منظومة األمم املتحدة على السواء؛ والنهوض قدماً باملبادرة املعنية 

ع البيولوجي اليت تربز أمهية النظم اإليكولوجية والتنووأخرياً أشار إىل عدد من األنشطة . بالفقر والبيئة
وقال إنه من املهم أن نتجاوز . كأساس القتصاد أخضر يعترب االقتصاد والبيئة متكاملني ال متعارضني

ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بنفسه بقيادة . التطوير املتدرجاملشاريع الرائدة وأن نثبت إمكانية 
ويف اخلتام أعرب عن أمله يف أن . ربون مؤسسة حمايدة من ناحية الك٢٠٠٨أصبح يف عام حيث املسرية 

يتيح االجتماع اجلاري الرؤى واآلفاق اليت ستمكن الربنامج من العمل كشريك متماسك وفعال 
ويرد نص بيان السياسة العامة كما .  إقامة اقتصاد أخضر عامليأيواستراتيجي يف إحراز اهلدف النهائي 

  .احملضر ا هلذاخلامسمت إلقائه يف املرفق 
املنتدى إىل بيانات عامة من ممثل نيجرييا الذي حتدث نيابة عن / الساستمع ،وحتت هذا البند  - ٣٧

 والصني؛ وممثل اجلمهورية التشيكية، الذي حتدث نيابة عن االحتاد األورويب؛ ٧٧جمموعة الـ 
  .والواليات املتحدة األمريكية، وفلسطني

 إىل أن اتمع  وأشار الذي ألقاه املدير التنفيذيرحب ممثل نيجرييا ببيان السياسة العامةو  - ٣٨
وطالب بأن . الدويل يواجه حتديات هامة جتعل كثرياً من البلدان النامية ترى تقدمها عرضة لإلحباط

 صاحل الفقراء أن تكون يفخلق فرص العمل وصاحل التنمية وتكون مبادرة االقتصاد األخضر متفاعلة مل
 املتقدمة أيضاً على الوفاء بالتزاماا لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها وحث البلدان. أمور يف مجلة

وقال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة حيتاج إىل مورد منتظم ميكن . دولياً ومقاومة مجيع التدابري احلمائية
 والحظ أنه يتعني . من تقدمي املزيد من املساعدة إىل الدول األعضاءمن أجل متكينهالتنبؤ به للتمويل 
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على اتمع الدويل أن يقوم بالكثري من أجل إجناز أهداف خطة بايل االستراتيجية وطالب بإدماج هذه 
  .اخلطة يف االستراتيجية متوسطة األجل

ورحب ممثل اجلمهورية التشيكية مببادرة االقتصاد األخضر وطالب بالتحول إىل منوذج للنمو   - ٣٩
ويف موضوع الزئبق طالب بأن يبدأ جملس .  متاماًالبعد البيئيفيه دمج ندامة وي أكثر استنوالتنمية يكو

اإلدارة يف مفاوضات بشأن اتفاق جديد متعدد األطراف بشأن البيئة يكون ملزماً قانوناً، على أن 
. ييتضمن التزامات ملزمة واختيارية تتضمن آلية تشمل املواد األخرى اليت تثري القلق على الصعيد العامل

 حكومي دويل بشأن إنشاء منرب ٢٠٠٨وأيد أيضاً املفاوضات اليت بدأت يف بوتراجايا مباليزيا يف عام 
النظم اإليكولوجية وطالب بتوفري متويل لربنامج خدمات التنوع البيولوجي و للعلوم والسياسات يف جمال

  .األمم املتحدة للبيئة حبيث يكون كافياً ومستقراً وميكن التنبؤ به
ممثل الواليات املتحدة أن بلده سيواصل بل سيعزز التزامه باألهداف البيئية بعد انتخاب وأكد   - ٤٠

 وحث البلدان ، عند معاجلة التحديات البيئيةالصدارةوقال إن بلده سيكون يف . الرئيس باراك أوباما
 صك ملزم قانوناً للشروع يف مفاوضات إلبراموقال إن هناك أساساً قوياً . األخرى أن حتذو حذو بلده

وقال إن . يف ااالت اليت يتمتع فيها مبيزة مقارنةبشأن الزئبق وطالب بتعزيز برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  .هناك حاجة ملحة لالهتمام ببناء القدرة العلمية للبلدان النامية

اعد العنف أعرب ممثلي فلسطني عن بالغ قلقه إزاء حالة البيئة يف قطاع غزة نتيجة لتص  - ٤١
وأعلن . ٢٠٠٩يناير / وشهر كانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب /واألعمال العدوانية خالل شهر كانون األول

وحث برنامج األمم املتحدة للبيئة .  للنظر فيهأن هذا املوضوع سيقدم إىل السعن مشروع مقرر بش
دير التنفيذي وفريق من وطالب بأن يقوم امل ،أن يقف على األضرار اليت حلقت بالبيئة يف قطاع غزة

اخلرباء بزيارة األراضي احملتلة ليشهدا آثار الرتاع املسلح األخري مع إسرائيل وأعلن وقوع أضرار كبرية 
  .يف البيئة جبميع أشكاهلا مبا يف ذلك حياة البشر

  املشاورات الوزارية  - زاي
 يف بند النظرفرباير / شباط١٦ر يوم املنتدى يف جلسته العامة الثانية املعقودة بعد ظه/بدأ الس  - ٤٢

يف صورة مشاورات كان ذلك ، القضايا الناشئة يف جمال السياسة العامة؛ و)ب (٤جدول األعمال 
  .وزارية، تركز على موضوعات العوملة والبيئة واإلدارة البيئية الدولية

علق بطابع وحجم وبدأت املشاورات الوزارية يف اجللسة العامة الثانية بكلمة رئيسية تت  - ٤٣
واستمرت املشاورات يف اجللسات العامة الثالثة . التحديات والفرص اجلارية يف جمال البيئة والتنمية

ونوقش موضوع اإلدارة البيئية الدولية يف . فرباير/ شباط١٨ و١٧والرابعة واخلامسة املعقودة يف 
وخصصت اجللسة العامة السادسة . ربايرف/ شباط١٩اجللستني العامتني السابعة والثامنة، املعقودتني يف 

 للدورة اخلامسة عشرة ألطراف يف إطار دورها كحكومة مضيفةلتغري املناخ ونظمتها حكومة الدامنرك 
 مناقشات ومشلت املشاورات. ٢٠٠٩اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت ستنعقد يف 

 يف أوىفمتكني املشاركني يف استكشاف القضايا بصورة كان الغرض منها موائد مستديرة متزامنة 
  .جمموعات صغرية
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فرباير، / شباط٢٠املنتدى، يف اجللسة العامة التاسعة، املعقودة صباح اجلمعة /قدم رئيس الس  - ٤٤
مشروع موجز لآلراء اليت طُرحت أثناء املشاورات بشأن كل موضوع من املوضوعات اليت مت تناوهلا 

وقال إن امللخص يعكس اآلراء املتنوعة اليت جرى . املنتدى/ة اخلامسة والعشرين للمجلسأثناء الدور
وقال أحد املمثلني إن مبدأ . اإلعراب عنها أثناء املشاورات الوزارية، وهو ال يشكل نصاً متفقاً عليه

شكل أوضح املسؤولية املشتركة مع تباين التبعات قد طرح بشكل بارز يف املناقشات ويستحق إبرازه ب
  .املنتدى علماً مبوجز الرئيس والذي يرد يف املرفق الثالث حملضر الدورة/وقد أحاط الس. يف املوجز

  تقرير اللجنة اجلامعة  - حاء
، لبحث ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠  - ١٦عقدت اللجنة اجلامعة تسع جلسات يف الفترة من   - ٤٥

فرباير، أحاط / شباط٢٠عامة التاسعة، املعقودة يوم ويف اجللسة ال. بنود جدول األعمال املوكله إليها
  .ويرد التقرير يف املرفق الثاين حملضر أعمال الدورة. املنتدى علماً بتقرير اللجنة اجلامعة/الس

  اعتماد املقررات  - ثالثاً
  العنوان  رقم املقرر  
   بشأن اإلدارة البيئية الدولية٧/١ -إ .تنفيذ املقرر د  ٢٥/١  
  البيئة يف العاملحالة   ٢٥/٢  
  السنة الدولية للتنوع البيولوجي  ٢٥/٣  
  اإلدارة البيئية الدولية  ٢٥/٤  
  مبا يف ذلك الزئبق، املواد الكيميائيةإدارة   ٢٥/٥  
  الطويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم يف القضايا البيئيةاالستراتيجية   ٢٥/٦  
  التنفيذيقرار جامع بشأن التقارير املقدمة من املدير   ٢٥/٧  
  إدارة النفايات  ٢٥/٨  
  التعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامة  ٢٥/٩  
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   ٢٥/١٠  

  وخدمات النظم اإليكولوجية
  القانون البيئي  ٢٥/١١  
  حلالة البيئية يف قطاع غزةا  ٢٥/١٢  
 املقترحة للربنامج وامليزانية املقترحة لدعم الربنامج لفترة السنتني امليزانية  ٢٥/١٣  

٢٠١١ - ٢٠١٠  
  إدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة  ٢٥/١٤  
  امليزانية التكميلية  ٢٥/١٥  
  تقدمي الدعم ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها  ٢٥/١٦  
انعقاد كل من الدورة االستثنائية جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان   ٢٥/١٧  

املنتدى البيئي الوزاري العاملي والدورة /احلادية عشرة لس اإلدارة
  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/السادسة والعشرين لس اإلدارة
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 ولدى اعتماد مشروع املقرر املتعلق حبالة البيئة العاملية، طلب ممثل الواليات املتحدة األمريكية  - ٤٦
لوصف مسؤولية برنامج " املسؤول الوحيد"إىل األمانة أن تنظر فيما إذا استخدمت يف السابق عبارات 

واقترح أنه، . األمم املتحدة للبيئة يف منظومة األمم املتحدة عن إبقاء حالة البيئة عاملية قيد االستعراض
مبسؤولية املنظمات األخرى بشأن جتنباً لتوسيع نطاق والية برنامج األمم املتحدة للبيئة واالستخفاف 

  ".املسؤول الرئيسي"املسائل البيئية، ميكن أن تستعمل عبارة 
ولدى اعتماد مشروع املقرر بشأن امليزانية املقترحة للربنامج وامليزانية املقترحة لدعم الربنامج   - ٤٧

وامليزانية التكميلية، ، إدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة ٢٠١١ - ٢٠١٠لفترة السنتني 
أوضح ممثل املكسيك أنه على الرغم من أن بلده وافق على اعتماد املقرر، جتدر اإلشارة إىل أن تفسريه 
لآلثار املالية الواردة يف ذلك املقرر هو أن تلك املوارد ينبغي توفريها من إعادة توزيع املوارد املوجودة 

  .وليس من موارد جديدة

 ،)اإلدارة البيئية الدولية() ج( ٤ و،)حالة البيئة() أ (٤البند : (ياسة العامةقضايا الس  - رابعاً
) ه (٤ و،)التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف املسائل البيئية() د( ٤و
مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة () و (٤ و،)التنسيق والتعاون مع اموعات الرئيسية(

  ) ملرفق البيئة العامليةبوصفه وكالة منفذة

متابعة نتائج مؤمترات القمة واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية اليت عقدا األمم   - خامساً
  ) من جدول األعمال٥البند (املتحدة وتنفيذها، مبا يف ذلك مقررات جملس اإلدارة 

ق البيئة ومسائل ، وصندو٢٠١١ - ٢٠١٠امليزانية وبرنامج العمل لفترة السنتني   - سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (امليزانية األخرى 

جدول األعمال املؤقت، وموعد ومكان انعقاد كل من الدورتني التاليتني لس   - سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (املنتدى البيئي الوزاري العاملي /اإلدارة

  ) من جدول األعمال٨البند (مسائل أخرى   - ثامناً
التقرير عن مداوالت  ويرد .ظرت اللجنة اجلامعة يف بنود جدول األعمال املذكورة أعالهن  - ٤٨

  . أعمال الدورة حملضر الثاين املرفق يفاللجنة
وترد  احملضر  هلذا األولاملنتدى بشأن هذه البنود يف املرفق/وترد املقررات اليت اعتمدها الس  - ٤٩

  .أعاله  الثالثصل ذه املقررات يف الفقائمة

  ) من جدول األعمال٩البند (اعتماد التقرير   - تاسعاً
، هذا ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠املنتدى، يف جلسته العامة التاسعة، املعقودة يوم /اعتمد الس  - ٥٠

احملضر على أساس مشروع حمضر األعمال املعمم من قبل، وعلى أن يعهد لألمانة واملقرر مبهمة وضعه 
  .يف صيغته النهائية
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  ) من جدول األعمال١٠البند (اختتام الدورة   - عاشراً
قام ممثل بوركينا فاسو، نيابة عن جمموعة وزراء البيئة األفارقة املشاركني يف الربنامج املعين   - ٥١

بتنفيذ اتفاقية استكهومل يف أقل البلدان منواً ويف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا الذي يديره 
ة العاملية باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، مرفق البيئ

وميكن الرجوع إىل ذلك اإلعالن الذي مل يتم حتريره رمسياً، يف . ي بذلك الصدداربتقدمي إعالن وز
  .املرفق السادس هلذا احملضر

، بياناً ٢٠٠٤ لعام  للسالملى جائزة نوبلاحلائزة ع) كينيا(اي غاري ماثقدمت السيدة وان  - ٥٢
مثلني على النتائج البناءة اليت توصلوا إليها يف الدورة وعلى مشاركتهم يف مأعربت فيه عن امتناا لل

لسيد جيمس وذكرت احلضور بكلمات ا. املشاورات الوزارية اليت أتاحت هلم فرصة االستماع والتعلم
 نقذيها إن األسرة البشرية ال ينبغي أن ختدع نفسها بأا تستطيع بأن ت اليت قال فالفلوك، أبو نظرية غايا

األرض، وإمنا عليها أن تركز اهتمامها يف مسألة بقائها هي على قيد احلياة يف مواجهة التغريات اجلارفة 
  .اليت ال شك يف أن الكوكب سوف يتكيف معها

يكولوجية لغابات الكونغو، فقد وجهت نوايا حسنة لألمم املتحدة للنظم اإلوبصفتها سفرية   - ٥٣
وقالت إنه . لتحديات البيئيةا مواجهةتضمني الغابات وخباصة الغابات املطرية، يف ضرورة االنتباه إىل 

من األمور احلامسة، وحنن نستشرف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
تدهورها الناجتة عن إزالة األحراج واآلخرين بأن تقليل االنبعاثات اإلطارية بشأن تغري املناخ، أن نقنع 

 بأن غابات الكونغو هي ثاين أكرب الغابات املطرية يف العامل، رتذكَّو. جزءاً من حل األزمة الراهنةيعد 
 دعت البلدان إىل دعم الشراكة من أجل حوض الكونغو وصندوق غابات حوض الكونغو الذي مث

 بدعم من النرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ئ والذي أنشتشترك يف رئاسته
  . يف تونس األفريقيلتنميةا مصرف مليون دوالر ووضع مقره مبكاتب ٢٢٠مببلغ حنو 

وشددت على أمهية العمل يف الشراكات، مبا يف ذلك مع اتمعات احمللية واملنظمات غري   - ٥٤
شاريع سواء الكبرية أو الصغرية على نطاق العامل وأكدت على ضرورة االنتباه ملسائل احلكومية، يف امل

ووجهت االنتباه إىل النجاح الذي حققته محلة البليون شجرة العاملية . حقوق اإلنسان يف عمل الس
ع  باالشتراك م٢٠٠٦وشكرت املدير التنفيذي واملشاركني يف احلملة اليت كانت قد دشنتها يف عام 

 شجرة على  املليونليونني ونصفباألمري ألربت الثاين أمري موناكو، واليت مت بفضلها غرس أكثر من 
وأشارت، يف ختام كلمتها، إىل ضرورة توظيف اجليوش يف مجيع أحناء العامل حلماية . نطاق العامل

وحثت املمثلني إىل أن بلدام من األعداء اخلفيني املتمثلني يف التصحر وتدهور األرض وإزالة الغابات 
  .يكونوا جنوداً للبيئة

اي، ومن  تقديره لكلمة السيدة وانغاري ماثوأعرب املدير التنفيذي، يف بيانه االختتامي، عن  - ٥٥
مث تقدم بالشكر جلميع الذين سامهوا يف حتقيق النتائج املثرية لإلعجاب اليت مت حتقيقها أثناء فترة 

وظفي برنامج األمم املتحدة للبيئة على التحضريات اليت استغرقت لدى توجيهه بالشكر ملو. األسبوع
 أن ناشهوراً، قال إن فترة حتضريات وإجراءات جملس اإلدارة هي دائماً وقت صدمة وإثارة إلدراك

وأثىن على املمثلني على الساعات الطوال اليت . الفاصل بني الفشل والنجاح هو حقيقة خيط رفيع
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ات كما أثىن على الروح التوافقية املثرية لإلعجاب اليت سادت طوال فترة استغرقوها يف املفاوض
وأعرب عن رأيه يف أن تلك الروح ينبغي أن تلهم األمانة وتكون دافعاً هلا يف أعماهلا . املفاوضات

  .املقبلة
ثيوبيا إعرض املدير التنفيذي فيلم فيديو قصري عن التجديد البيئي والبستنة احلضرية يف و  - ٥٦

  .وقال إن الشباب حيتلون مركزاً أساسياً يف أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة. بواسطة منظمة شبابية
املنتدى إن الدورة احلالية كانت واحدة من أجنح االجتماعات اليت عقدت /قال رئيس السو  - ٤٧

ن فترة السنتني القادمة وأكد على أ. مثلني أن يكونوا فخورين للغاية بهمعلى اإلطالق، وهو أمر حيق لل
  وأعرب عن التزامه .  إطالق املبادراتص وحتديات وتصاحبها خماطر وضرورةستنطوي على فر

 املقررات اليت لتنفيذبأال يدخر جهداً يف العمل مع املكتب ومع املدير التنفيذي من أجل تكثيف اجلهود 
ر الواردة يف موجز الرئيس مع مجيع اعتمدها الس يف الدورة الراهنة والقتسام الرسائل واألفكا

. أصحاب املصلحة مبا يف ذلك كيانات األمم املتحدة واحلكومات والقطاع اخلاص واتمع املدين
ثلني للنتائج اليت حققوها بفضل تفانيهم من أجل موأعرب عن شكره ألعضاء املكتب لدعمهم وللم

  .قيادته وملهارته الدبلوماسيةوأعرب عن امتنانه بوجه خاص للمدير التنفيذي ل. البيئة
وبعد تبادل " األخضر هو الصفقة الكبرية اجلديدة"وبعد عرض قصري بالفيديو حول عبارة   - ٥٨

املنتدى البيئي الوزاري /عبارات ااملة املعتادة أعلن اختتام الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ من يوم اجلمعة ٢٥/١٦العاملي يف الساعة 
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  املرفق األول

 اخلامسة املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته/قررات اليت اختذها جملس اإلدارةامل
  والعشرين

  العنوان  رقم املقرر
  بشأن اإلدارة البيئية الدولية٧/١ -إ .تنفيذ املقرر د    ٢٥/١
 احلالة البيئية يف العامل  ٢٥/٢
 لبيولوجيالسنة الدولية للتنوع ا  ٢٥/٣
 اإلدارة البيئية الدولية  ٢٥/٤
 مبا يف ذلك الزئبق، املواد الكيميائيةإدارة   ٢٥/٥
الطويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم يف القضايا االستراتيجية   ٢٥/٦

  البيئية
 قرار جامع بشأن التقارير املقدمة من املدير التنفيذي  ٢٥/٧
 إدارة النفايات  ٢٥/٨
 ني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامةالتعاون ب  ٢٥/٩
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   ٢٥/١٠

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 القانون البيئي  ٢٥/١١
 حلالة البيئية يف قطاع غزةا  ٢٥/١٢
لربنامج لفترة امليزانية املقترحة للربنامج وامليزانية املقترحة لدعم ا  ٢٥/١٣

 ٢٠١١ - ٢٠١٠السنتني 
 إدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة  ٢٥/١٤
 امليزانية التكميلية  ٢٥/١٥
 تقدمي الدعم ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها  ٢٥/١٦
جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد كل من الدورة   ٢٥/١٧

املنتدى البيئي الوزاري العاملي /لس اإلدارةاالستثنائية احلادية عشرة 
املنتدى البيئي الوزاري /والدورة السادسة والعشرين لس اإلدارة

 العاملي
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   بشأن اإلدارة البيئية الدولية٧/١ -إ .تنفيذ املقرر د  :٢٥/١املقرر 

  إن جملس اإلدارة،

، ١٩٧٢ديسمرب /انون األول ك١٥املؤرخ ) ٢٧ -د  (٢٩٩٧إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري 
  )٣(،إعالن ماملو الوزاري و)٢(،إعالن نريويب بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئةو

ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٥١إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ يشري أيضاً 
انون  ك٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٢٦، و٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٠٩، و٢٠٠٢
  ،٢٠٠٤ديسمرب /األول

نتائج تنفيذ  وخطة ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ املؤرخ ٨/١ -إ .إىل مقرره دوإذ يشري كذلك 
 ٧/١-إ. اليت شددت على ضرورة التنفيذ الكامل للمقرر د)٤(القمة العاملي للتنمية املستدامة،مؤمتر 
  ،٢٠٠٢فرباير / شباط١٥املؤرخ 

 اليت اعتمدها )٥(لدعم التكنولوجي وبناء القدرات،إىل خطة بايل االستراتيجية لوإذ يشري 
  ،٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ٢٣/١مبقرره 

  ،٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/١إىل مقرره وإذ يشري أيضاً 
 كل ثالث سنوات لألنشطة ياالستعراض الشامل للسياسات الذي جيرإىل وإذ يشري كذلك 

  )٦(،م املتحدة من أجل التنميةالتنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األم
  ،يف تقارير املدير التنفيذي عن اإلدارة البيئية الدوليةوقد نظر 

  أوالً
  ٢٠٠٥ من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ١٦٩متابعة الفقرة 

 ما أجرته اجلمعية العامة ضمن عملية تشاورية غري رمسية من مناقشات بشأن يالحظ  - ١
ة البيئية الدولية أسهمت يف زيادة الفهم املشترك مبختلف وجهات النظر بشأن تعلقة باإلداراملسائل امل

  هذه املسائل؛
 كانون ٢٠ املؤرخ ٦١/٢٠٥لقرارها  أن اجلمعية العامة قررت، وفقاًيالحظ أيضاً   - ٢

، أن تنظر، إذا دعت الضرورة لذلك، يف قضية العضوية العاملية لس ٢٠٠٦ديسمرب /األول
                                                   

 .، املرفق١٩٩٧فرباير / شباط٧ املؤرخ ١٩/١مقرر جملس اإلدارة   )٢(
الدورة االستثنائية السادسة، /تقرير جملس اإلدارة عن أعمال املنتدى البيئي الوزاري العاملي  )٣(

UNEP/GCSS.VI/9املرفق األول ،. 
 ٤ -أغسطس / آب٢٦فريقيا، ، جنوب أغ، جوهانسربتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  )٤(

 .، املرفق٢  ، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.Iمنشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .، املرفقUNEP/IEG/IGSP/3/4الوثيقة   )٥(
 .٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة   )٦(
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ى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أثناء دورا الرابعة والستني، مع املنتد/اإلدارة
مالحظة االختالفات يف وجهات النظر املعلنة حىت اآلن بشأن هذه القضية املهمة واملعقدة يف الوقت 

  ؛ذاته
د قرار للجمعية  مبواصلة مناقشة اإلدارة البيئية الدولية بغية اعتمايعيد تأكيد التزامه  - ٣

 اتساق وفعالية إطار املؤسسات البيئية زيادةالعامة بشأن طرح وحتديد إجراءات معينة تفضي إىل 
  الدولية؛

بالتقرير الذي أعدته وحدة التفتيش املشتركة باألمم املتحدة بعنوان  اًحييط علم  - ٤
  )٧("ة شؤون البيئة داخل منظومة األمم املتحدةراستعراض إدا"

  ثانياً
  تعزيز القاعدة العلمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

نامج األمم املتحدة بشأن تعزيز القاعدة العلمية لرب بالعملية التشاورية األخرىيرحب   - ٥
، واملدخالت القيمة الواردة من احلكومات وأصحاب املصلحة  بتيسريهااملدير التنفيذي قام للبيئة، اليت

  )٨(؛ستراتيجية املنقحة لرصد البيئةاآلخرين، واليت أسفرت عن اإل

 ضرورة تعزيز القاعدة العلمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف حدود يؤكد من جديد  - ٦
واليته، بوسائل منها تعزيز القدرات العلمية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، يف 

  جمال محاية البيئة؛
رورة إجراء املزيد من التعاون مع اهليئات القائمة وفيما بينها من أجل  على ضيشدد  - ٧

االستغالل األفضل للبىن التحتية والبيانات واآلليات واألدوات القائمة يف تعزيز قابلية التبادل فيما بني 
  النظم؛

دة بني املبادرات العلمية لربنامج األمم املتح التكامل على أمهية النظر يف أوجه يشدد  - ٨
  آليات التقييم االستشارية والعملية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛للبيئة و

أن اإلنذار املبكر والتقييم والرصد حلالة البيئة العاملية هي وظائف يؤكد من جديد   - ٩
أساسية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ويسلم بأمهية الشبكات والشراكات اليت متكنه من أداء تلك 

  وظائف األساسية؛ال
 على األمهية احليوية، يف عامل ماض يف العوملة، لتعزيز القدرات على توفري يؤكد  - ١٠

املعلومات البيئية من أجل وضع السياسات واختاذ القرارات، مبا يف ذلك إدماج عنصر البيئة يف التنمية، 
حبسب هداف اإلمنائية الوطنية والدولية، والوفاء بالتزامات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف وحتقيق األ

                                                   
ى يف دورته اخلامسة والعشرين يف صورة الوثيقة املنتد/ اليت قدمت إىل السJIU/REP/2008/3الوثيقة   )٧(

UNEP/GC.25/INF/33. 
 .UNEP/GC.25/INF/20الوثيقة   )٨(
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توحيد "من خالل تنفيذ خطة بايل االستراتيجية وما اصطلح على تسميته مبادرة مقتضى احلال، 
  )٩(؛"األداء

 بأنّ استراتيجية مرصد البيئة املنقحة تتسق مع برنامج العمل املعتمد حييط علماً  - ١١
  ؛"حيد األداءتو"لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومع ج 

  : بأن الوظائف اهلامة لإلستراتيجية هي التاليةيسلم  - ١٢
  بناء القدرات والدعم التكنولوجي؛  )أ(
  التقييم؛  )ب(
  اإلنذار املبكر والرصد واملراقبة؛  )ج(
دعم البيانات، وتبادل املعلومات ووضع مؤشرات بيئية تتفق عليها مجيع   )د(
  األطراف؛
  .اتإقامة الشبكات والشراك  )ه(

إضافية من  البلدان والشركاء واملاحنني واملؤسسات املالية أن تساهم مبوارد يدعو  - ١٣
 بربنامج العمل املعتمد وذلك عمالًلتغطية تكلفة تنفيذ االستراتيجية على الصعيد الوطين خارج امليزانية 

  ؛"توحيد األداء"يف إطار مبادرة لربنامج األمم املتحدة للبيئة و

  ثالثاً
  ايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدراتخطة ب

 أن خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات يالحظ مع االرتياح،  - ١٤
، ومن تنفيذ برنامج ٢٠١٣ - ٢٠١٠أصبحت جزءاً ال يتجزأ من االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 

إىل أن يعمد، يف حدود برنامج العمل يئة، ويدعو املدير التنفيذي العمل املعتمد لربنامج األمم املتحدة للب
املعتمد، إىل مواصلة النهوض خبطة بايل االستراتيجية وتنفيذها بالكامل بغية حتقيق أهدافه يف جمايل بناء 

  القدرات والدعم التكنولوجي لفائدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛
 إىل املدير التنفيذي مواصلة جهوده وزيادة دعمه لتعزيز املكاتب اإلقليمية يطلب  - ١٥

  يف تنفيذ خطة بايل االستراتيجية؛لربنامج األمم املتحدة للبيئة حىت تساهم 

                                                   
تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت : توحيد األداء  )٩(

 .)A/61/583(التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئة التابع لألمني العام 
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  رابعاً
  تعزيز متويل برنامج األمم املتحدة للبيئة

نبؤ ا لصندوق البيئة، يف  على احلاجة إىل موارد مالية منتظمة وكافية وميكن التيؤكد  - ١٦
 كانون ١٥ املؤرخ )٢٧ - د (٢٩٩٧إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

  ؛١٩٧٢ديسمرب /األول
 تأييده لتوفري التمويل الكايف واملنتظم والذي ميكن التنبؤ به لربنامج يؤكد من جديد  - ١٧

ذلك من أجل التنسيق الفعال للعنصر ك لتدعيم قدراته ووظائفه واألمم املتحدة للبيئة كشرط أساسي
  البيئي يف التنمية املستدامة؛

 احلكومات على أن تساهم، بالقدر املمكن عملياً ومع مالحظة التوجه يشجع  - ١٨
  عن طريق االستراتيجية املتوسطة األجل، يفةاالستراتيجي واحملدد األولويات والقائم على النتائج املتخذ

صندوق البيئة بدالً من املسامهة يف الصناديق االستئمانية املخصصة الغرض، بغية تعزيز دور جملس 
  اإلدارة يف وضع جدول أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة وحتديد أولوياته؛

، ٧/١ -إ. من تذييل املقرر د١٩ إىل املدير التنفيذي أن يقوم، وفقاً للفقرة يطلب  - ١٩
لدول األعضاء يف األمم املتحدة جبدول التربعات اإلرشادي الذي يعتزم اقتراحه لفترة بإخطار مجيع ا

أغسطس من السنة اليت تسبق سنة دفع هذه / آب١  وذلك حبلول٢٠١١  - ٢٠١٠السنتني 
، ويدعو كل دولة عضو إلخطار املدير التنفيذي مبا إن كانت ستستخدم جدول التربعات املسامهات

  اإلرشادي املقترح؛
 احلكومات، مع إيالء االعتبار لظروفها االقتصادية واالجتماعية، على أن تقدم يشجع  - ٢٠

 ما هو مقترح يف جدول على مببالغ تعادل أو تزيد ٢٠١١ - ٢٠١٠تربعاا إىل صندوق البيئة للفترة 
ل املقرر  من تذيي١٨التربعات اإلرشادي، أو على أساس اخليارات الطوعية األخرى املذكورة يف الفقرة 

  ؛٧/١ -  إ.د
  إىل املدير التنفيذي أن يواصل بذل جهوده يف السعي إىل زيادة التمويليطلب  - ٢١

   تعزيز القاعدة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛بغيةمن مجيع املصادر الطوعي 
  التخطيط، وإجناز كفاءة باجلهود اليت يبذهلا املدير التنفيذي من أجل ضمانيرحب  - ٢٢

  استخدام األموال املتاحة؛ ورفع مستوى كفاءةالنتائج الربناجمية يف أواا،

  خامساً
  القضايا املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 باألنشطة اليت اضطلع ا املدير التنفيذي لزيادة فعالية االتفاقات البيئية حييط علماً  - ٢٣
  يما بينها؛املتعددة األطراف والتنسيق والتآزر ف

 باألنشطة اليت اضطلع ا املدير التنفيذي لدعم اجلهود اليت تبذهلا حييط علماً أيضاً  - ٢٤
  احلكومات لتحسني تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالمتثال هلا وإنفاذها؛
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  أن األنشطة اليت اضطلع ا املدير التنفيذي، على النحو املشار إليه يفيالحظ  - ٢٥
نفذت مع مراعاة استقاللية مؤمترات األطراف يف تلك االتفاقات يف سلطات صنع  ٢٤ و٢٣ الفقرتني

قراراا، واحلاجة لتعزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة يف أوساط هيئات األمم املتحدة ذات الصلة 
  األخرى؛

تعزيز التعاون  بالنتائج اليت توصل إليها الفريق العامل املشترك املخصص ليرحب  - ٢٦
والتنسيق بني اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، الواردة يف توصيات الفريق، وباعتماد تلك 
التوصيات، من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص 

ام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة منها عرب احلدود يف اجتماعه التاسع ومؤمتر األطراف يف اتفاقية روترد
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية يف اجتماعه 

  الرابع؛
٢٧ -  املعنية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى األطراف املتعاقدة يف  عيشج

تركة على أن تنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون مبجاالت معينة تظهر فيها القضايا املش
  والتنسيق، وذلك باالستفادة، حسب مقتضى احلال، من خربة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل؛

 إىل املدير التنفيذي، إذا اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن يطلب  - ٢٨
وصيات أيضاً يف اجتماعه الرابع، أن يتخذ اإلجراءات املناسبة املتوخاة امللوثات العضوية الثابتة هذه الت

يف التوصيات، حبسب االقتضاء، يف إطار برنامج العمل املعتمد لربنامج األمم املتحدة للبيئة ويف حدود 
  املوارد املتاحة؛

  سادساً
  لبيئيةتعزيز التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك فريق اإلدارة ا

 املدير التنفيذي بصفته رئيس فريق اإلدارة البيئية وجبهود باجلهود اليت يبذهلا يرحب  - ٢٩
 كامل منظومة األمم املتحدة بشأن األنشطة البيئية، مبا يف ذلك الدعم يفأعضاء الفريق يف تعزيز التعاون 

يني يف منظومة األمم املتحدة الذي يقدمه الفريق لاللتزام الذي قطعه على نفسه جملس الرؤساء التنفيذ
  املعين بالتنسيق بشأن حتريك األمم املتحدة حنو احلياد املناخي؛

 بزيادة اهتمام فريق اإلدارة البيئية بالعمليات البيئية الرئيسية يف إطار يرحب أيضاً  - ٣٠
ملتحدة للبيئة املشترك بني برنامج األمم ا" تيمايت"اتفاقيات ريو الثالث ويرحب يف هذا الصدد مبشروع 

واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة حول الوحدات املواضيعية باعتبارها أداة مفيدة لدعم اتساق تنفيذ 
  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف إطار ووالية كال منها؛

 كامل يف إىل املدير التنفيذي أن يدعو فريق اإلدارة البيئية إىل تعزيز التعاون يطلب  - ٣١
 مبا يف ذلك  تنفيذ جدول األعمال البيئي الدويل،يفاألمم املتحدة بغية مساعدة الدول األعضاء منظومة 

  النظر يف وج ملواجهة التحديات البيئية ذات األمهية على مستوى منظومة األمم املتحدة؛
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 باستمرار فريق اإلدارة البيئية يف النظر يف الدعم على نطاق منظومة األمم يرحب  - ٣٢
 )١٠(دة لتنفيذ استراتيجية السنوات العشر واإلطار اخلاص لتعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحراملتح

 والذي ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٣/٢١٨استجابة لدعوة اجلمعية العامة يف قرارها 
 اهلدف املرسوم سينفذ يف إطار والية االتفاقية ويرحب أيضاً باعتزام فريق اإلدارة البيئية النظر يف دعم

   يف جمال التنوع البيولوجي؛٢٠١٠لتحقيقه يف عام 
 بشكل نشط االخنراط باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة يف يرحب أيضاً  - ٣٣
وأيضاً يف مبادرة الفقر والبيئة املشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة " توحيد األداء"يف مبادرة 

   املتحدة اإلمنائي؛وبرنامج األمم
 دور برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه اهليئة البيئية الرئيسية يف منظومة يؤكد جمدداً  - ٣٤

األمم املتحدة اليت تعمل على تعزيز التنفيذ املتسق للبعد البيئي للتنمية املستدامة ويعرب عن رغبته يف 
ة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك من زيادة تقوية التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئ

  خالل تنقيح مذكرة التفاهم وبتحديد كالً منهما دوره بوضوح؛
 إىل املدير التنفيذي أن يقدم التقرير املرحلي عن تنفيذ مذكرة التفاهم املنقحة يطلب  - ٣٥

املنتدى البيئي الوزاري /جملس اإلدارةبني برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل 
  .العاملي يف دورته االستثنائية القادمة

  حالة البيئة يف العامل  :٢٥/٢املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
  ٢٩٩٧ االضطالع بوظائفه ومسؤولياته، على حنو ما بينها قرار اجلمعية العامة إذ يواصل

 يف ذلك مبايات اليت كلف ا بعد ذلك،  وبالوال،١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ  )٧ - د(
 وإعالن ماملو )١١(تلك الناشئة عن إعالن نريويب بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئة

 مبا فيها إبقاء احلالة البيئية يف العامل قيد االستعراض من أجل كفالة أن تعطي احلكومات )١٢(الوزاري
ألولوية والنظر املالئم والكايف، وتشجيع اتمعات  الدولية الكبرية األمهيةاملشاكل البيئية الناشئة ذات ا

ذات الصلة على اإلسهام يف احلصول على املعرفة  املهنية مية الدولية وغريها من اتمعاتالعل
  ،واملعلومات البيئية وتقييمها وتبادهلا

ذار املبكّر والتقييم  املتعلق باإلن٢٠٠٣فرباير / شباط٧ املؤرخ ٢٢/١ إىل مقرره وإذ يشري
 املتعلق بإبقاء حالة البيئة يف العامل قيد ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ٢٣/٦والرصد؛ واملقرر 

                                                   
 الصادر عن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، على النحو الوارد يف الوثيقة ٨/٣املقرر   )١٠(

ICCD/COP(8)/16/Add.1. 

 .، املرفق١٩٩٧فرباير / شباط٧ؤرخ  امل١٩/١مقرر جملس اإلدارة   )١١(
ة السادسة الدورة االستثنائي/تقرير جملس اإلدارة عن أعمال املنتدى البيئي الوزاري العاملي  )١٢(

UNEP/GCSS.VI/19، املرفق األول. 
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البيئة :  املتعلق بتوقعات البيئة العاملية٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ املؤرخ ١٠/٥ - إ.االستعراض؛ واملقرر د
  من أجل التنمية،

 ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩  املؤرخ٦٠/٣٠لعامة  إىل قرار اجلمعية اوإذ يشري أيضاً
املتعلق باحمليطات وقانون البحار، الذي قررت اجلمعية العامة فيه إنشاء عملية منتظمة حتت إشراف 
األمم املتحدة من أجل اإلبالغ والتقييم العامليني فيما يتعلق حبالة البيئة البحرية مبا يف ذلك اجلوانب 

  األقيانوغرافيةدية، على أن ينفذها برنامج األمم املتحدة للبيئة باالشتراك مع اللجنةاالجتماعية واالقتصا
 ٦١/٢٢٢ والثقافة، وإىل قراري اجلمعية العامة للتربية والعلماحلكومية الدولية ملنظمة األمم املتحدة 

  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٥ و٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 
   لتوقعات البيئة العاملية، يف التقرير الرابعالواردة إىل النتائج والتوصيات إذ يشري أيضاًو

 إىل النتائج املدرجة يف عدد من تقارير التقييم البيئي واملنشورات األخرى الصادرة وإذ يشري
 تلك اليت أعدها املنتدى البيئي الوزاري العاملي، وال سيما/منذ الدورة الرابعة والعشرين لس اإلدارة

  برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع الشركاء،
   بالعرض الشامل حلالة التقييم الدويل،املتعلقة إىل النتائج الواردة يف التقارير وإذ يشري أيضاً

 من كون التردي البيئي املوثّق والتغريات واسعة االنتشار الناجتة عن وإذ يعرب عن قلقه
 النظام اإليكولوجي تشكل عائقاً حيول  وسلع خدماتوانعداموالعمليات الطبيعية معاً، األنشطة البشرية 

  دون حتقيق أهداف التنمية املتفق عليها دولياً،
 باجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة لبناء القدرات اإلقليمية وإذ يرحب مع التقدير

، واليت يؤديها بالتعاون مع كيانات البيئي  والتقييم البيئيةوالوطنية من أجل مجع البيانات، واملعلومات
 والشركاء القطاع اخلاص و،األمم املتحدة األخرى، واحلكومات الوطنية واملنظمات غري احلكومية

  اآلخرين،
، ضمن منظومة األمم  الكاملة املتحدة للبيئة يتحمل املسؤولية بأن برنامج األمموإذ يسلّم
حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض لكفالة أن تعطي احلكومات املشاكل البيئية املتحدة، عن إبقاء 

اآلن متثل  األولوية والنظر املالئم والكايف، وأن توقعات البيئة العاملية ة الكبرية الدولياألمهيةالناشئة ذات 
  التقييم العاملي املتكامل والشامل الوحيد للتغري البيئي،

 على اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة من عمليات التقييم االعتمادمهية  بأوإذ يسلّم أيضاً
إىل جانب ة تقييم يواالستنتاجات املستمدة من التقرير الرابع لتوقعات البيئة العاملية كعملاألخرى 

  التطورات األخرية األخرى اليت دف إىل تقوية األساس العلمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،
 لهكون ت باخليارات اليت عرضها جملس اإلدارة بشأن إمكانية وضع تقييم عاملي يرحبوإذ 

لسياسة العامة للتغري البيئي واآلثار املترتبة عليه بالنسبة للتنمية، مبا يف ويكون مالئماً لمصداقية علمية 
األجل تشمل ذلك خيار إرساء جمموعة تقييمات متكاملة ومواضيعية ضمن إطار االستراتيجية متوسطة 

  .أولوياا املواضيعية الشاملة الست
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  أوالً
   العلمية للتقييمات األخريةالنتائج

واملؤسسات املالية، والقطاع اخلاص،   احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة،حيث  - ١
ك واتمع املدين على النظر يف نتائج التقييمات البيئية الرئيسية، يف ضوء الوعي املتنامي بتعقّد تل

  التحديات وصالا بأهداف الرفاه البشري والتنمية؛
 احلكومات، فُرادى وجمتمعة، إىل أن تبدي القيادة القوية، وأن تنفذ يدعو  - ٢

االستجابات الفعالة يف السياسة العامة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، الصكوك االقتصادية وآليات 
خدماا، وأن تواصل التعاون ضمن إطار العمليات وة السوق، لتنظيم وإدارة البيئة والنظم اإليكولوجي

  متعددة األطراف اليت دف إىل قلب اجتاه التردي البيئي؛
 احلكومات وسائر األطراف املهتمة، إىل القيام، بعد أن تكون قد أحاطت علماً يدعو  - ٣

تقييم "جل  الذي أيده فريق التوجيه املخصص من أ"التقرير املرحلي - تقييم التقييمات" بـ
، للعملية املنتظمة لإلبالغ والتقييم العاملي فيما يتعلق حبالة البيئة البحرية، مبا يف ذلك اجلوانب "التقييمات

االجتماعية واالقتصادية، يف اجتماعه الثالث، وقدمته الوكاالت الرئيسية إىل الدول األعضاء، كي 
قدميه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا  وت"تقييم التقييمات"تساهم مالياً حىت ميكن استكمال 

  ؛٢٠٠٩الرابعة والستني اليت ستعقد عام 

  ثانياً
  العرض الشامل للتقييم الدويل

 احلكومات على حتسني األساس العلمي لإلدارة البيئية وصنع القرار لديها وعلى حيث  - ٤
إلبالغ املنتظمني فيما يتعلق حبالة البيئة الوطنية، تعزيز الدعم العام لإلجراءات البيئية عن طريق التقييم وا

وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات البيئية متعددة األطراف، مع املسامهة، يف الوقت نفسه، يف التقييم 
  دون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي ويف عملية اإلبالغ عند االقتضاء؛

قيامه باألنشطة التقييمية لربنامج األمم  إىل املدير التنفيذي أن يعمل، أثناء يطلب  - ٥
املتحدة للبيئة، على إتاحة البيانات العلمية والبيانات الوصفية واملعايري املستمدة من التقييمات يف شكل 
إلكتروين وفتح إمكانية احلصول عليها حىت تقوم التقييمات يف املستقبل على أعمال سابقة وتكون 

  بغرض التنبؤ؛مفيدة كأساس للنمذجة والتحليل 
 إىل املدير التنفيذي، أن يواصل، عن طريق برنامج العمل، اإلشراف على  أيضاًيطلب  - ٦

العرض الشامل للتقييم الدويل، وأن يعمل مع الشركاء اآلخرين، يف بذل اجلهد لتوحيد وحتسني الترابط 
وير عمليات تقييم ذات الدويل، وأن يساعد يف تطالبيئيني على الصعيد يف عمليات التقييم واإلبالغ 

 تعاين صعوبات يف الوفاء ومشروعية لتعزيز تأثريها، ولتعزيز قدرات البلدان اليت وأمهيةمصداقية 
بالتزاماا املتعلقة بالتقييم واإلبالغ البيئي، وأن ييسر احلصول على التقييمات والتقارير البيئية عن طريق 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي بالتحسينات /لس اإلدارةعلى شبكة اإلنترنت، وأن يبلّغ جمجهة إيداع 
  للمدير التنفيذي عن حالة البيئة؛ الدوري رأ يف هذا اال بواسطة التقريراليت تط
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 إىل املدير التنفيذي أن يساعد البلدان، عند االقتضاء، عن طريق كذلكيطلب   - ٧
التقييم واإلبالغ البيئيني كي تتم التغطية املواضيعية برنامج العمل، يف توحيد تشريعاا الوطنية املتعلقة ب

  ؛إلبالغ الدوري على حنو صحيح وآينوا

  ثالثاً
  التقييم العاملي للتغري البيئي يف املستقبل

 إىل املدير التنفيذي، عن طريق برنامج العمل، أن يواصل إجراء التقييمات يطلب  - ٨
ة علمياً وتفادي التكرار واالعتماد على أعمال التقييم اجلارية وأن  املوثوقالبيئية العاملية الشاملة واملتكاملة

دعم عمليات صنع القرار على كافة األصعدة، يف ضوء احلاجة املستمرة إىل معلومات مستكملة وذات ي
 من حيث السياسة العامة، فيما يتعلق بالتغري البيئي على نطاق العامل، مبا يف ذلك وأمهيةمصداقية علمية 

  ؛ واملكونات القائمة على املؤشرات القضايا العامةحتليل
 إىل املدير التنفيذي، عن طريق برنامج العمل، إشراك مجيع أصحاب يطلب أيضاً  - ٩

 من حيث أمهيتها واملصلحة يف إجراء تقييمات بيئية عاملية لزيادة دعم وتقوية مصداقيتها العلمية،
  السياسة العامة، ومشروعيتها؛

ير التنفيذي على أن يدرج على سبيل األولوية بناء القدرات يف البلدان  املديشجع  - ١٠
  النامية باعتبارها مكوناً يف عمليات التقييم؛

 إىل املدير التنفيذي، أن يضطلع، من خالل برنامج العمل وامليزانية، مبجموعة يطلب  - ١١
بيئة، مبا يف ذلك تقييم عاملي متكامل متسقة من التقييمات املتكاملة واملوضوعية لربنامج األمم املتحدة لل

وشامل، والتقرير اخلامس يف سلسلة توقعات البيئة العاملية، الذي ينبغي أيضاً االسترشاد به حسبما هو 
  مناسب يف التوجهات االستراتيجية لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛

توقعات البيئة العاملية  إىل املدير التنفيذي تعزيز أمهية التقرير اخلامس ليطلب أيضاً  - ١٢
وذلك بأن يضمن حتليالً خليارات السياسات املناسبة وتكاليفها اإلشارية ومنافعها من أجل اإلسراع 
بتحقيق األهداف والغايات املتفق عليها دولياً، وأيضاً من أجل االستنارة ا يف االجتماعات والعمليات 

   حتقيق هذه األهداف والغايات املتفق عليها؛العاملية ذات الصلة اليت يناقش فيها التقدم حنو
 املدير التنفيذي إىل تنظيم عملية للتقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية يتم من يدعو  - ١٣

خالهلا وضع الصورة النهائية لنطاق توقعات البيئة العاملية وأهدافها وعملياا واعتمادها يف مشاورة 
لحة وعاملية وتنظيم اجتماع حكومي دويل ائي للتفاوض حول حكومية دولية ومتعددة أصحاب املص

  ملخص لصانعي السياسات وإقرار امللخص الذي يقوم على االستنتاجات العلمية للتقرير الكامل؛
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 إىل املدير التنفيذي إيراد مزيد من التفاصيل حول الشروط الالزمة لالنتقال يطلب  - ١٤
 متكيين حيوي )١٣(واضيعية ذات األولوية املدعومة بإطار عملإىل تقييمات مستهدفة يف ااالت امل

لربنامج األمم املتحدة للبيئة وتقدمي تقرير عن ذلك لس اإلدارة يف دورته السادسة والعشرين يف عام 
٢٠١١.  

  السنة الدولية للتنوع البيولوجي  :٢٥/٣املقرر 

   اإلدارة،جملسإن 
 والذي أعلنت اجلمعية ٢٠٠٦ديسمرب /ن األول كانو٢٠ املؤرخ ٦١/٢٠٣ بالقرار إذ يذكر

   السنة الدولية للتنوع البيولوجي،٢٠١٠العامة مبقتضاه عام 
 احلكومات واملنظمات ذات الصلة إىل التخطيط لألنشطة الالزمة واالضطالع يدعو  - ١

 يف جناح  واإلسهام٢٠١٠بتنفيذها لالحتفاء واالحتفال بروح السنة الدولية للتنوع البيولوجي يف عام 
  ؛٢٠١٠االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 

 إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بأن يعمد بالتشاور مع األمني يطلب  - ٢
املتحدة التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إىل توفري الدعم الكامل والفعال من جانب برنامج األمم 

للبيئة فيما يتعلق بإعداد وتنظيم االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يتفق 
  مع والية برنامج األمم املتحدة للبيئة يف هذا الصدد؛

 إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة التعاون مع األمني يطلب أيضاً  - ٣
قية التنوع البيولوجي لتعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية واملنظمات غري التنفيذي التفا

  .احلكومية، ومن مث تعظيم فعالية اإلسهام الفعال يف خطة التنوع البيولوجي

  اإلدارة البيئية الدولية  :٢٥/٤املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
اركني للمشاورات غري الرمسية اليت الرؤساء املشبالتوصيات الواردة يف تقرير  يأخذ علماًإذ 

 املؤرخ )١٤(،عقدا اجلمعية العامة بشأن اإلطار املؤسسي لعمل األمم املتحدة يف ميدان البيئة
  ،"تسمح بتحسني النظام احلايل"، واليت طلبت صياغة توصيات ٢٠٠٩فرباير /شباط ١٠

ي للمشاورات الوزارية يف الدورة ورقة املناقشة اليت أعدها املدير التنفيذ بوإذ يأخذ علماً أيضاً
هل هي فوضى : األزمات العاملية - العوملة والبيئة: "اخلامسة والعشرين لس اإلدارة بشأن موضوع

   واليت تتناول نطاق وطبيعة األزمات العاملية الراهنة والفرص الناشئة لالستجابة هلا،)١٥("وطنية؟

                                                   
إطار تتوفر فيه لصانعي القرارات سهولة احلصول على نتائج التقييمات والدراسات اجلامعة وامللخصات   )١٣(

 .واملوجزات التقنية

)١٤(  UNEP/GC.25/INF/35.  
)١٥(  UNEP/GC.25/16.  
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ها املدير التنفيذي إىل املشاورات الوزارية يف ورقة املناقشة اليت قدمب وإذ يأخذ علماً كذلك
اإلدارة البيئية الدولية وإصالح األمم : "الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة بشأن موضوع

 واليت تتناول اإلدارة البيئية الدولية من )١٦("هل هي مساعدة أم معرقلة؟: اإلدارة البيئية الدولية - املتحدة
  منظور قطري،

 بشأن اإلدارة البيئية ٢٠٠٢فرباير / شباط١٥ املؤرخ ٧/١ - إ. املقرر ديف اعتبارهوإذ يضع 
، واالستعراض اإلداري لإلدارة البيئية داخل "جمموعة كارتاخينا "ذييله باسمالدولية، والذي يعرف مع ت

  )١٧(منظومة األمم املتحدة الذي أعدته وحدة التفتيش املشتركة،
ية املقترحة أدناه واالستنتاجات اليت توصل إليها جملس  أن العملية التشاوروإذ يدرك

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية احلادية عشرة ستتيح مدخالت جلملة أمور /اإلدارة
 من نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ١٦٩منها متابعة اجلمعية العامة للتدابري املعروضة يف الفقرة 

١٨(،٢٠٠٥(  
 إنشاء فريق استشاري حيقق التمثيل اإلقليمي ويتألف من وزراء أو ممثلني رفيعي قرري  - ١
ما بني حكومتني إىل أربع حكومات من مناطق األمم املتحدة القتراح  ودعوة كل منطقة املستوى،

   األخرى؛املهتمة أمام احلكومات باب املشاركة يف الفريق مفتوحاً مع بقاءللمشاركة، 
تقدمي جمموعة املمثلني رفيعي املستوى استكمال عمله و  أوريق الوزراء إىل فيطلب  - ٢

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /من اخليارات الرئيسية لتحسني اإلدارة البيئية الدولية إىل جملس اإلدارة
   للجمعية العامة لألمم املتحدة؛مدخالتدورته االستثنائية احلادية عشرة، وذلك دف تقدمي 

ويطلب من أن يكون للفريق رئيسان أحدمها من بلد نام وآخر من بلد متقدم، يقرر   - ٣
  ؛أن يشارك بصفة مستشار للفريقاملدير التنفيذي 

على أن يبدأ أعماله بأسرع ما ميكن وأن حيدد هيكل أعماله يف اجتماعه  الفريق حيث  - ٤
  األول؛

امليزانية إذا تطلب األمر من أجل  إىل املدير التنفيذي التماس موارد من خارج يطلب  - ٥
  .تسهيل املشاركة يف اجتماعات الفريق أمام البلدان النامية اليت تقترحها اموعات اإلقليمية

  مبا يف ذلك الزئبق، املواد الكيميائيةإدارة   :٢٥/٥املقرر 

  ،إن جملس اإلدارة
فرباير / شباط٧ؤرخ  امل١٩/١٣، و١٩٩٥مايو / أيار٢٦ املؤرخ ١٨/١٢إىل مقرراته إذ يشري 

اير ربف/ شباط٩ؤرخ ـ امل٢١/٥ و،١٩٩٩فرباير / شباط٤ؤرخ ـ امل٢٠/٢٣و ،١٩٩٧

                                                   
)١٦(  UNEP/GC.25/16/Add.1.  
)١٧(  JIU/REP/2008/3قة ، ويرد يف الوثيUNEP/GC.25/INF/33.  
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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، ٢٠٠٣فرباير / شباط٧ املؤرخ ٢٢/٤، و٢٠٠٢ فرباير/ شباط١٥ املؤرخ ٧/٣-إ.ود ،٢٠٠١
 املؤرخ ٢٤/٣، و٢٠٠٦فرباير / شباط٩ املؤرخ ٩/١ -إ.، ود٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥املؤرخ  ٢٣/٩و
 خبصوص السياسات العاملية املتصلة بإدارة املواد الكيميائية ووضع ج ٢٠٠٧اير فرب/شباط ٩

  استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
 بالتقدم احملرز حنو تعزيز التنسيق والتعاون يف إطار اموعة الدولية للمواد وإذ ينوه مع التقدير

  الكيميائية والنفايات،
لواسعة النطاق بشأن ما للزئبق من آثار معاكسة جسيمة على صحة  بالشواغل اوإذ يسلم

  البشر وعلى البيئة واحلاجة املاسة إىل القيام بإجراءات دولية إزاءها،
 يف إطار برامج عمل برنامج األمم ه سيتم القيام ب العمل املبني يف هذا املقرر أنوإذ يالحظ

  املتحدة للبيئة وبراجمه الفرعية،
  ارير املدير التنفيذي بشأن إدارة املواد الكيميائية، يف تقوقد نظر

  أوالً
  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد يرحب  - ١
  الكيميائية؛
ألمم املتحدة للبيئة لتنفيذ عملية  باملسامهات اهلامة املقدمة من برنامج ايرحب أيضاً  - ٢

النهج االستراتيجي وال سيما اجلهود املبذولة إلدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف عمليات 
التخطيط اإلمنائي للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، واملساعدة املقدمة إىل البلدان 

متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف إعداد مقترحات من أجل برنامج البداية السريعة النامية والبلدان اليت 
  وتنفيذها فيما بعد؛

تيسري بذل  و وأمانتهالدعم لتنفيذ النهج االستراتيجي إىل املدير التنفيذي تعزيز يطلب  - ٣
لة سالمة إدارة املواد  لكفا والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالجهود أقوى يف البلدان النامية

الكيميائية، وخصوصاً كفالة سرعة جتهيز وتنفيذ املشاريع والربامج اليت نوقشت يف إطار برنامج البداية 
  السريعة؛

 أمهية أصحاب املصلحة املتعددين، والطابع الشامل والطوعي للنهج يؤكد  - ٤
  االستراتيجي؛
ج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات  التعاون بني برنام استمرار أمهيةويؤكد أيضاً  - ٥

  األخرى واملراقبني املشاركني يف الربنامج املشترك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
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برنامج األمم املتحدة للبيئة على القيام بدور قيادي يف املساعدة يف تنفيذ يشجع   - ٦
الدويل إلدارة املواد الكيميائية لمؤمتر همة املوكلة لمع مالحظة أن األدوار املالنهج االستراتيجي، 

  ؛ من استراتيجية السياسة الشاملة للنهج االستراتيجي٢٤ منصوص عليها يف الفقرة
 بأن املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية سيناقش سبل تشجيع إحراز حييط علماً  - ٧

هوج الالزمة لتمويل النهج االستراتيجي يف األجلني مزيد من التقدم يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية والن
  املتوسط والطويل؛

 احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية وغريها حيث  - ٨
القادرة على تقدمي املسامهات املالية والعينية لتنفيذ النهج االستراتيجي أن تفعل ذلك، مبا يف ذلك عن 

   السريعة، وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج عمله؛طريق برنامج البداية

  ثانياً
  الرصاص والكادميوم

 بالتقدم احملرز بشأن الرصاص والكادميوم، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة إلمتام يسلّم  - ٩
ات استعراضات املعلومات العلمية بشأن الرصاص والكادميوم، خصوصاً اإلجراءات املتخذة لسد الثغر

  يف البيانات واملعلومات، وكذلك اإلجراءات املتخذة لوضع قائمة حصرية بتدابري إدارة املخاطر؛
 ٢٠٠٨ باالستنتاجات الرئيسية لالستعراضني اللذين أُجريا يف عام علماًً حييط  - ١٠

ني  ومنها أن هذين املعدن)٢٠(، وللمعلومات العلمية عن الكادميوم)١٩(للمعلومات العلمية عن الرصاص
 يف الغالف اجلوي، على مسافات حملية أو وطنية أو ، بسبب إقامتهما القصرية نسبياًينتقالن أساساً

 إىل أنّ تصدير منتجات جديدة أو مستعملة حتتوي على الرصاص والكادميوم يظلّ إقليمية؛ ويشري أيضاً
 ال، اليت تفتقر إىل القدرة على األخذ للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقيشكّل حتدياً

  ؛ والتخلص منها يف إدارة املواد املوجودة يف املنتجاتاًمة بيئيي السلبالطرق
 احلاجة إىل املزيد من اإلجراءات ملواجهة التحديات اليت يشكلها الرصاص يالحظ   - ١١
  والكادميوم؛
حد مما ينجم عن الرصاص  اجلهود اليت تبذهلا احلكومات واجلهات األخرى لليشجع  - ١٢

والكادميوم طوال دورة حياما من خماطر على الصحة البشرية والبيئة، والختاذ تدابري لتعزيز، حسب 
 وذلك مقتضى احلال، استخدام البدائل اخلالية من الرصاص والكادميوم يف لعب األطفال والطالء مثالً

   من خالل االستخدام العادي؛شكل خطراً لكون بعض املنتجات احملتوية على الرصاص قد تنظراً
 باجلهود اليت تبذهلا احلكومات واجلهات األخرى للتخلّص التدرجيي من يسلّم  - ١٣

الرصاص يف البرتين، وخباصة عرب الشراكة من أجل أنواع الوقود النظيف والسيارات النظيفة، وحيث 

                                                   
)١٩(  UNEP/GC.25/INF/23.  
)٢٠(  UNEP/GC.25/INF/24. 
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 من رصاص البرتين يف أقرب وقت ياً مبرحلة انتقال أن تتخلص تدرجي اقتصاداااحلكومات اليت متر
  ممكن؛

 إىل املدير التنفيذي أن ييسر للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة يطلب  - ١٤
انتقال تنفيذ األعمال اآلنفة الذكر، مبا يف ذلك عرب خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء 

  رهناً بتوافر التمويل؛، وذلك بناء على طلبها و القدرات
بالدراسة اليت أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة للتأثريات املترتبة يف حييط علماً   - ١٥

  )٢١(صحة البشر والبيئة يف أفريقيا عن االجتار باملنتجات اليت حتتوي على الرصاص والكادميوم والزئبق؛

حلكومات واملؤسسات ذات  إىل املدير التنفيذي أن يعمد، بالتعاون مع ايطلب  - ١٦
الصلة، إىل مواصلة سد الثغرات يف البيانات واملعلومات، اليت مت حتديدها يف االستعراضني اللذين 

  أجرامها برنامج األمم املتحدة للبيئة للمعلومات العلمية عن الرصاص والكادميوم؛
ي يف ذلك أحدث  أن يتم االستعراض العلمي ويراع إىل املدير التنفيذي أيضاًيطلب  - ١٧

 ٢٥ املؤرخ ٢٣/٩ و٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٣ مع املقررين املعلومات املتاحة، وذلك متشياً
 إثراء  دورته السادسة والعشرين من أجل إىل جملس اإلدارة يف، وأن يقدم تقريرا٢٠٠٥ًفرباير /شباط

  لكادميوم؛املناقشات بشأن ضرورة اختاذ إجراء عاملي فيما يتعلق بالرصاص وا

  ثالثاً
  الزئبق

 برنامج األمم ة ونشر٢٠٠٢ إىل نتائج التقييم العاملي للزئبق الذي أُجري يف عام يشري  - ١٨
املتحدة للبيئة والربنامج املشترك بني الوكاالت بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، والذي جاء فيه 

ب انتقاهلا بعيد املدى يف الغالف اجلوي، وثباا يف البيئة بعد  بسب عاملياًأنّ الزئبق مادة كيميائية تثري قلقاً
إقحامها من طرف اإلنسان، وقدرا على التراكم األحيائي يف النظم اإليكولوجية، وتأثرياا البالغة 

  اإلضرار بصحة البشر والبيئة؛
تحدة للبيئة من أجل  بالتقدم احملرز يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم امليسلّم  - ١٩

  ؛توفري املعلومات والبيانات عن الزئبق وإتاحة منتدى للنظر يف اختاذ إجراءات منسقة عاملياً
 على املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وعلى أعضاء شراكة الزئبق يثين  - ٢٠

راكة باعتبارها أداة للقيام بأعمال فورية العاملية التابعة للربنامج ملا أحرزوه من تقدم يف تطوير وتنفيذ الش
بشأن الزئبق؛ ويرحب بالتقدم الذي أحرزته الشراكة يف وضع إطار شامل لألعمال الفورية يف ااالت 

، ويؤيد استمرار مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة  رابعاً الفرع٢٤/٣ذات األولية احملددة يف املقرر 
  يف الشراكة؛

                                                   
)٢١(  UNEP/GC.25/INF/23/Add.1.  
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املخصص للزئبق،   مع التقدير التقرير النهائي للفريق العامل املفتوح العضويةيالحظ  - ٢١
الذي جيسد كل اآلراء املعرب عنها، ويقدم خيارات، ويعرض عناصر إطار شامل بشأن الزئبق يرد يف 

   ملزيد مناقشة اإلجراءات؛ويشكّل أساساً )٢٢(التذييل بالتقرير
قة تتسم بالكفاءة والفعالية واالتساق، مع مراعاة  بضرورة إدارة الزئبق بطرييسلّم  - ٢٢

 همقررات جملس اإلدارة بشأن اإلدارة البيئية الدولية ومبدأ املسؤوليات املشتركة واملتفاوتة، بصيغت
 ذات الصلة من  األخرى من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وكذلك سائر املبادئ٧الواردة يف املبدأ 

  )٢٣(إعالن ريو؛
بأنّ بعض االلتزامات القانونية الناشئة عن وضع صك عاملي جديد ملزم يسلّم أيضاً   - ٢٣

 سوف تتطلب بناء القدرات واملساعدة التقنية واملالية لكي تتمكّن البلدان النامية والبلدان اليت متر قانونياً
  اقتصاداا مبرحلة انتقال من تنفيذها بفعالية؛

أن يتخذ إجراءات حمددة ملواصلة تيسري التعاون والتنسيق  إىل املدير التنفيذي يطلب  - ٢٤
عن كثب فيما بني برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وشراكة الزئبق العاملية واحلكومات، 
ة وتيسري األنشطة ذات الصلة بالزئبق املنفَّذة يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائي

وبرنامج البداية السريعة التابع له، وأمانات االتفاقيات، مبا يف ذلك أمانات اتفاقية بازل بشأن التحكم 
يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة 

م على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن عل
خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية والقطاع 

  اخلاص؛
ق، قد ب بشأن الزئ على مواصلة العمل الدويل املتمثل يف وضع صك ملزم قانونياًيوافق  - ٢٥
 وكذلك أنشطة مؤقتة للحد من املخاطر اليت دد صحة البشر  وطوعية ملزمة قانونياًيتضمن وجاً

  والبيئة؛
 للجنة تفاوض حكومية دولية تكلَّف  إىل املدير التنفيذي أن يعقد اجتماعاًيطلب  - ٢٦

 لكي تفرغ من ٢٠١٠ق، وأن تبدأ اللجنة عملها يف عام ب بشأن الزئبإعداد صك عاملي ملزم قانونياً
املنتدى البيئي الوزاري العاملي /لدورة العادية السابعة والعشرين لس اإلدارةإعداد الصك قبل موعد ا

  ؛٢٠١٣اليت من املقرر أن تعقد يف عام 
 على أن تضع جلنة التفاوض احلكومية الدولية، مع مراعاة مجلة أمور من بينها يوافق  - ٢٧

  :جتاه الزئبق، يتضمن األحكام التاليةمبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، جاً شامالً ومالئماً 
  حتديد أهداف الصك؛  )أ(

                                                   
لبيئة التقرير النهائي للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة ل  )٢٢(
)UNEP/GC.25/5/Add.1املرفق ،.(  
منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )٢٣(

  .، املرفق األول١القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار : ، الد األول) والتصويبانA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
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  خفض إمدادات الزئبق وتعزيز القدرة على ختزينه بصورة سليمة بيئياً؛  )ب(
  خفض الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات؛  )ج(
  خفض التجارة الدولية يف الزئبق؛  )د(
  ؛يخفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلو  )ه(
   للنفايات امللوثة بالزئبق ومعاجلة املواقع امللوثة؛صديتال  )و(
  زيادة املعرفة عن طريق التوعية وتبادل املعلومات العلمية؛  )ز(
حتديد ترتيبات لبناء القدرات واملساعدة التقنية واملالية، مع االعتراف بأن قدرة   )ح(

 يف  بفعاليةلى تنفيذ بعض االلتزامات القانونيةالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال ع
  إطار صك ملزم قانوناً يعتمد على توافر بناء القدرات واملساعدة التقنية واملالية املالئمة؛

  تناول االمتثال؛  )ط(
 على وجوب أن تنظر جلنة التفاوض احلكومية الدولية، أثناء مداوالا أيضاً يوافق  - ٢٨

  :ما يليبشأن الصك الذي تعده، في
املرونة حبيث تسمح بعض األحكام للبلدان بأن تعتمد على تقديرها يف تنفيذ   )أ(
  التزاماا؛

نهج تالئم خصوصيات قطاعات معينة مبا يسمح بوجود فترات انتقال ومراحل تنفيذ   )ب(
  لإلجراءات املقترحة حسب االقتضاء؛

ديلة خالية من الزئبق، مع التوافر التقين واالقتصادي ملنتجات وعمليات إنتاج ب  )ج(
التسليم حباجة التجارة يف منتجات أساسية ال توجد هلا بدائل مالئمة، وتيسري اإلدارة السليمة بيئياً 

  للزئبق؛
احلاجة إىل حتقيق التعاون والتنسيق وجتنب االزدواجية غري الضرورية يف األعمال   )د(

  ت وعمليات دولية أخرى؛املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقا
حتديد أولويات املصادر املختلفة إلطالقات الزئبق الختاذ إجراء بشأا، مع مراعاة   )ه(

  حاجة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال إىل حتقيق التنمية املستدامة؛
  تلوث والفوائد البيئية األخرى؛الفوائد املزدوجة واحملتملة لتدابري الرقابة التقليدية لل  )و(
  ؛ وتبسيطهاتنظيم ترتيبات األمانةكفاءة   )ز(
لتصدي لألخطار على الصحة البشرية والبيئة كنتيجة إلطالقات الزئبق تدابري ل  )ح(

  البشرية املنشأ؛
أي جوانب أخرى تود جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تنظر فيها وتتعلق مبراقبة   )ط(

  الزئبق؛
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 يف هذا السياق إىل املدير التنفيذي إجراء دراسة، بالتشاور مع البلدان املعنية، يطلب  - ٢٩
عن األنواع املختلفة ملصادر إطالق الزئبق وكذلك اجتاهات انبعاثات الزئبق يف الوقت احلاضر 

، لغرض واملستقبل، على أن حتلل الدراسة وتقيم التكاليف وفعالية تكنولوجيات وتدابري الرقابة البديلة
  توفري معلومات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية؛

 بأنّ والية جلنة التفاوض احلكومية الدولية قد تستكمل بواسطة مقررات أخرى يسلم  - ٣٠
  لس اإلدارة؛
 أن تكون املشاركة يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية مفتوحة للدول األعضاء يقرر  - ٣١

ا املتخصصة، واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، وكذلك للمنظمات يف األمم املتحدة ووكاال
  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يتسق مع القواعد املعمول ا يف األمم املتحدة؛

 إىل املدير التنفيذي عقد فريق عامل خمصص مفتوح العضوية لعقد اجتماع يف يطلب  - ٣٢
، للتحضري لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية، وخاصة ملناقشة ٢٠٠٩النصف األول من عام 

  أولويات التفاوض، وجدول األعمال، وتنظيم جلنة التفاوض احلكومية الدولية؛
 إىل املدير التنفيذي دعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة أيضاً يطلب  - ٣٣

 عمل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية وجلنة التفاوض انتقال للمشاركة بصورة فعالة يف
  احلكومية الدولية؛

 إىل املدير التنفيذي، بالتنسيق حسب االقتضاء مع احلكومات، يطلب كذلك  - ٣٤
رهناً بتوافر املوارد  وواملنظمات احلكومية الدولية، وأصحاب املصلحة، والشراكة العاملية للزئبق،

نة التفاوض احلكومية الدولية، مواصلة العمل احلايل وتعزيزه، كجزء من العمل وبالتزامن مع عمل جل
  :الدويل بشأن الزئبق، يف ااالت التالية

  حتسني القدرة على ختزين الزئبق؛  )أ(
  خفض إمدادات الزئبق من التعدين األويل للزئبق على سبيل املثال؛  )ب(
ن رئيسية لتخفيض استخدام الزئبق يف تعدين التوعية والقيام مبشاريع جتريبية يف بلدا  )ج(

  الذهب احلريف والصغري احلجم؛
خفض استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية وزيادة الوعي بالبدائل   )د(

  اخلالية من الزئبق؛
توفري معلومات عن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية وعن حتويل   )ه(

  ة على الزئبق إىل عمليات غري قائمة على الزئبق؛العمليات القائم
  حتسني القيام بعمليات جرد وطنية للزئبق؛  )و(
  زيادة الوعي العام ودعم االتصاالت يف حالة اخلطر؛  )ز(
  توفري معلومات عن اإلدارة السليمة للزئبق؛  )ح(
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 احلكومية،  احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، والصناعة، واملنظمات غريحيث  - ٣٥
 من هذا املقرر وتقدمي الدعم هلا ٣٤واملؤسسات األكادميية على مواصلة األنشطة الواردة يف الفقرة 

ولشراكة الزئبق العاملية عن طريق توفري موارد تقنية ومالية، مثل دعم تنفيذ املشاريع القطرية اليت تم 
  خبفض خماطر الزئبق وإدارة املخاطر؛

 ٢٠٠٨ التنفيذي، بالتشاور مع احلكومات، حتديث تقرير عام  إىل املديريطلب  - ٣٦
، لينظر فيه جملس "املصادر، واالنبعاثات، واالنتقال: التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوى"املعنون 
  املنتدى يف دورته السابعة والعشرين؛/اإلدارة

 الدعم الالزم للجنة  إىل املدير التنفيذي، كإجراء له األولوية، تقدمييطلب أيضاً  - ٣٧
التفاوض احلكومية الدولية، وبرنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وشراكة الزئبق العاملية 

  كأنشطة عاجلة للتصدي للزئبق؛
 إىل فرع املواد الكيميائية التابع لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف يطلب  - ٣٨

بيئة أن يقدم خدمات األمانة للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية وجلنة برنامج األمم املتحدة لل
  ؛االتفاوض احلكومية الدولية وأن يعد التقارير التحليلية واملوجزة الضرورية لعمله

  رابعاً
  األحكام اخلتامية

 أن  احلكومات واجلهات األخرى القادرة على توفري موارد خارجة عن امليزانيةيدعو  - ٣٩
  تنفيذ هذا املقرر؛للمساعدة يف   ذلكتفعل

 تقدمي تقرير عن التقدم احملرز  لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذييطلب  - ٤٠
املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورتيه العاديتني السادسة /يف تنفيذ هذا املقرر إىل جملس اإلدارة

  .والعشرين والسابعة والعشرين

  الطويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم يف القضايا البيئيةاالستراتيجية   :٢٥/٦املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
 عن اتمع املدين، وعلى وجه ،٢٠٠٧فرباير / شباط٩املؤرخ  ٢٢/١٨ هإىل مقررإذ يشري   

  ئية، بشأن استراتيجية طويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم يف القضايا البياخلصوص الفرع ثانياً
 -  ٢٠١٠إىل االستراتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة للفترة وإذ يشري أيضاً   
 بشأن ،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ املؤرخ، ١٠/٣ - إ. ده مقرر الس يف، كما رحب ا٢٠١٣

  ،٢٠١٣-٢٠١٠االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 
 االستراتيجية الطويلة األجل إلشراك  مدةي يف منتصف إىل االستعراض املرحلوإذ يشري كذلك  

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /الشباب وإدماجهم يف القضايا البيئية، والذي قدم إىل جملس اإلدارة
  ،٢٠٠٦فرباير /دورته االستثنائية التاسعة، املعقودة يف ديب يف شباط



UNEP/GC.25/17 

34 

ضمن التقرير النهائي عن تنفيذ االستراتيجية بتقرير املدير التنفيذي الذي يتحييط علماً   - ١  
  )٢٤(الطويلة األجل؛

مبواءمة أنشطة االستراتيجية الطويلة األجل الثانية اليت قدمها املدير التنفيذي يرحب   - ٢
  يف التقرير املذكور أعاله مع األولويات املوضوعية الشاملة الست لالستراتيجية املتوسطة األجل؛

  ة الواردة يف االستراتيجية الطويلة األجل الثانية؛تأييد األنشطيقرر   - ٣
 تنفيذ االستراتيجية الطويلة األجل الثانية، يف حدود املوارد املتاحة، من يقرر أيضاً  - ٤

خالل برامج العمل اخلاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة، كما وافق عليها جملس اإلدارة، مبا يف ذلك عن 
  ون اإلقليمية؛طريق األنشطة اإلقليمية ود

بحث عن موارد إضافية من خارج امليزانية لغرض  أن يإىل املدير التنفيذييطلب   - ٥
  تنفيذ االستراتيجية؛

احلكومات القادرة على أن تقدم موارد من خارج امليزانية، سواء مالية أو يدعو   - ٦
 متويل إضايف اللتماسنفيذي بشرية، من أجل تنفيذ االستراتيجية، أن تفعل ذلك، ويدعو أيضاً املدير الت

  .من القطاع اخلاص لضمان تنفيذ االستراتيجية بصورة تامة
إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ االستراتيجية يف منتصف يطلب   - ٧

، ٢٠١٣ املقرر عقدها يف عام  السابعة عشرةاملنتدى البيئي الوزاري العاملي/املدة إىل دورة جملس اإلدارة
 املنتدى البيئي الوزاري العاملي/وأن يقدم تقريراً ائياً عن تنفيذ االستراتيجية إىل دورة جملس اإلدارة

  .٢٠١٥املقرر عقدها يف عام الثامنة والعشرين 

  قرار جامع بشأن التقارير املقدمة من املدير التنفيذي  :٢٥/٧املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٦ و٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ؤرخ  امل٢٣/٥ إىل مقرريه إذ يشري

 بشأن تقدمي ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٨ بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية واملقرر ٢٠٠٧
 بشأن ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/١٦الدعم ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها، واملقرر 

املياه ( واستراتيجية برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املياه، الفرع ألف الصيغة املستكملة لسياسة
  ،)العذبة

 االستراتيجية  بشأن٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ املؤرخ ١٠/٣ - إ.إىل املقرر دوإذ يشري أيضاً 
، الذي رحب فيه باستراتيجية برنامج األمم املتحدة للبيئة ٢٠١٣ - ٢٠١٠املتوسطة األجل للفترة 

 والذي، ضمن مجلة أمور، شجع فيه املدير التنفيذي على ٢٠١٣ - ٢٠١٠سطة األجل للفترة املتو
  مواصلة تعزيز إدارته القائمة على حتقيق النتائج يف برنامج األمم املتحدة للبيئة،

                                                   
)٢٤(  UNEP/GC.25/10.  
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 وفقاً ملا طلبه جملس )٢٥( بالتقارير املقدمة من املدير التنفيذيحييط علماً مع التقدير  - ١
، واليت يوجز فيها األنشطة اليت اضطلع ا ٢٠٠٧فرباير /رته الرابعة والعشرين، يف شباطاإلدارة يف دو

  :برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف ااالت التالية
  الدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )أ(
  تقدمي الدعم ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها؛  )ب(
  م املتحدة بشأن املياه؛سياسة واستراتيجية برنامج األم  )ج(
 إىل املدير التنفيذي مواصلة تعزيز اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج يف برنامج يطلب  - ٢

األمم املتحدة للبيئة، وأن يقدم، مىت ما أمكن، وصفاً لألنشطة املهمة يف تقرير نتائج تنفيذ برامج العمل 
  .وامليزانيات وتقدميه إىل جملس اإلدارة

  إدارة النفايات  :٢٥/٨املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
 ٢٢ املؤرخ ١٠/١ - إ. ود٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٥إىل مقرريه إذ يشري 

 ،النفايات بشأن إدارة ٢٠٠٨فرباير /شباط

 )٢٦( لتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةغ إىل خطة جوهانسربوإذ يشري كذلك
  ،  عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيةواألهداف اإلمنائية املتفق
النفايات هذه  زيادة كمية النفايات وما يصاحبها من املخاطر اليت تشكلها وإذ يدرك أنّ

املوارد الطبيعية، والصحة العامة، يف واحمللية، ومية ي واإلقل العامليةالبيئة على املستويات يؤثّران بشدة يف
 وظروف املعيشة احمللية، ومها بذلك يهددان بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها ية احمللاتواالقتصاد

  ، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،دولياً
سيما للبلدان النامية، وأنه ينبغي    من جديد أن إدارة النفايات قضية هامة، الوإذ يؤكد

 الثغرات احلالية يف الدعم املقدم ملساعدة لسد سيقاً وتن أكثر تركيزاًتتخذ تدابريللوكاالت الدولية أن 
   ،ما تبذله من جهودالبلدان النامية يف 

ات من أجل صحة البشر وسبل عيشهم الذي إعالن بايل بشأن إدارة النفاي بوإذ يرحب
شأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل ب

 النفايات، ما مل تتم أنّ، وسلّم فيه ب٢٠٠٨يونيه /، املعقود يف بايل يف حزيرانود يف اجتماعه التاسعاحلد
ستدامة سبل ا وصحة البشر وإدارا بطريقة مأمونة وسليمة بيئياً، قد تكون هلا عواقب خطرية على البيئة

                                                   
 . على التوايلUNEP/GC.25/9 وUNEP/GC.25/7 وUNEP/GC.25/6الوثائق   )٢٥(
 -  سأغسط/ آب٢٦، جنوب أفريقيا، غتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسرب  )٢٦(
، ٢ ألول، القرار، الفصل ا) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤

 .املرفق
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اخلطرة عرب احلدود، والتقليل إىل  مبنع النقل غري املشروع للنفايات ولذلك جدد تأكيد االلتزام. عيشهم
  يمة بيئياً للنفايات داخل كل بلد، أدىن حد من توليد النفايات اخلطرة والترويج لإلدارة املأمونة والسل

 وبضرورة مواصلة )٢٧( إدارة النفاياتعنتقرير املدير التنفيذي  بمع التقدير وإذ حييط علماً
  ،الدويل للتكنولوجيا البيئيةاملركز تنفيذ التوصيات الواردة فيه، وبدور 

مساعدة  باحلاجة إىل جهود أقوى وإىل دعم أكرب لوسائل التنفيذ من أجل وإذ يسلّم
املعاجلة عند  "عن اتباع ما يسمى بنهج على التحول تشجعوطنية وضع أطر لسياسات احلكومات على 

  ،هلذه النفاياتإدارة النفايات إىل ج اإلدارة املتكاملة يف " املصب
 عن طريق  إىل املدير التنفيذي أن يقدم املزيد من املساعدة إىل البلدان الناميةيطلب  - ١

   لنهج اإلدارة املتكاملة للنفايات؛ لتعزيز التنفيذ الوطين اليت تبذهلايف اجلهود برنامج العمل وامليزانية
بشأن يف إعالن بايل  إىل املدير التنفيذي أيضاً أنّ يدعم تنفيذ التدابري املتوخاة يطلب  - ٢
إطار والية برنامج األمم املتحدة للبيئة،  يف ات من أجل صحة البشر وسبل عيشهم، وذلكإدارة النفاي

  نامج العمل وامليزانية؛ وفقاً لربويف حدود املوارد املتاحة
تزويد البلدان  إىل  وأعضاء الصناعة واألعمال املنظمات الدولية واحلكوماتيدعو  - ٣

ملساعدة التقنية، مبا يف ذلك يئة بيئة مواتية لتيسري االستثمار يف إدارة النفايات، لكي ابملوارد واالنامية ب
  ؛ اإلدارة املتكاملة للنفاياتلتحقيق بنشاط السعيمن تتمكن هذه البلدان 

والدعم التكنولوجي يف جمال ز دعم بناء القدرات أن يعز إىل املدير التنفيذي يطلب  - ٤
، وأن خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدراتوذلك وفق ما جاء يف ، ياتإدارة النفا

يواصل االضطالع مبشاريع إيضاحية وجتريبية بشأن إدارة النفايات، وذلك بالتعاون مع األطراف الفاعلة 
ئي، ويف إطار املوارد املعنية، ومنها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنا

  ربنامج العمل وامليزانية؛ وفقاً لاملتاحة
 االت اح اإلدارة املتكاملة للنفايات كمجال رئيسي منا املدير التنفيذي باقتريوصي  - ٥

  ألمم املتحدة؛ل" توحيد األداء "ية ملبادرةو األولذات
شراكة بني القطاعني ز اليعز ت باحلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرينيهيب  - ٦

أخرى ملساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقية بازل  وسائل العام واخلاص يف جمال إدارة النفايات توفري
، مبا يف ذلك تشييد املرافق والبىن شأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودب

  التحتية الالزمة إلدارة النفايات؛
 اجلهات املولدة للنفايات، سلوك تغيري حلاجة إىل تكثيف التوعية الرامية إىل بايسلّم  - ٧

التقليص  ب فيما يتعلقالنفايات الصناعية والبلدية، واملستهلكني والقطاع غري الرمسي، مولدي سيما وال
 ، وبإدارة النفايات بطريقة سليمة بيئيا، وبضرورة وإعادة استخدامها وإعادة تدويرهامن النفايات

   ؛ من النفايات يف الدول اليت أنتجتها، ما كان ممكناً،التخلص
                                                   

)٢٧(  UNEP/GC.25/5/Add.2. 
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 امليزانية لتنفيذ من خارج تقدمي موارد واملنظمات ذات الصلة إىل احلكومات يدعو  - ٨
شأن أمانة اتفاقية بازل ب والكيانات األخرى مبا فيها دعم برنامج األمم املتحدة للبيئة ب وذلكهذا املقرر

   اليت تضطلع ا؛نشطةاألربامج و والايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالتحكم يف نقل النف
 بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازليدعو  - ٩

 واالتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى، وبرنامج األمم املتحدة والتخلص منها عرب احلدود
امج األمم املتحدة اإلمنائي وسائر هيئات األمم املتحدة، واملؤسسات للمستوطنات البشرية، وبرن

 مراعاة ما  معواملنتديات والعمليات الدولية إىل النظر يف اختاذ إجراءات أخرى بشأن إدارة النفايات،
جاء يف تقرير املدير التنفيذي من توصيات ووصف لنتائج التعاون مع اهليئات األخرى، وإىل إبالغ 

  دارة، عن طريق املدير التنفيذي، بنتائج نظرها؛جملس اإل
  الكيانات على)٢٨( عن إدارة النفايات إىل املدير التنفيذي أن يعمم تقريرهيطلب  - ١٠

   أعاله؛٩املشار إليها يف الفقرة 
 أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر  أيضاً إىل املدير التنفيذييطلب  - ١١
  . والعشرينالسادسةدارة يف دورته إىل جملس اإل

  التعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامة  :٢٥/٩املقرر 

   جملس اإلدارة،إنّ
  ،التعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامة بشأن ٢٤/١٢إىل مقرره إذ يشري 

ج األمم املتحدة للبيئة متوسطة  بشأن استراتيجية برنام١٠/٣ - إ.دإىل املقرر وإذ يشري أيضاً 
سيما ما جاء فيها   يرحب باالستراتيجية متوسطة األجل، وال وإذ،٢٠١٣ - ٢٠١٠األجل للفترة 

  ،خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدراتبشأن تعزيز تنفيذ 
مال وعلى الدور على األمهية اخلاصة اليت يكتسيها التعاون بني بلدان اجلنوب والشوإذ يشدد 

  التكميلي للتعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامة،
تؤكد أمهية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتشدد على  أنّ خطة بايل االستراتيجية وإذ يدرك
تبادل اخلربات والتجارب  مبا يف ذلك عرب ،اجلهود املوجهة صوب بناء القدراتضرورة تكثيف 

  ، والوثائق بغية تنمية املوارد البشرية وتعزيز مؤسسات بلدان اجلنوبواملعلومات
ألهداف اإلمنائية املتفق  على استخدام وج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لبلوغ اوإذ يشدد

   مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،عليها دولياً
إىل مبادرات بلدان اجلنوب م الدعم متعدد األطراف املقد على ضرورة تكثيف كّدؤوإذ ي

  ، املشتركة البيئيةللتصدي للتحديات

                                                   
)٢٨(  UNEP/GC.25/5/Add.2. 
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بني بلدان ساق الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة للتعاون ات بضرورة تعزيزوإذ يسلّم 
اجلنوب، والتعاون املشترك بني الوكاالت، والربجمة املشتركة، وتوثيق الدروس املستفادة واملمارسات 

  ،اجليدة
 مع التقدير بتقرير املدير التنفيذي عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وعن ماًوإذ حييط عل

  األنشطة ذات الصلة املنفَّذة حىت اآلن،
بتكارية لتعبئة املوارد لفائدة مبادرات التعاون  إ على ضرورة مواصلة تطوير آلياتوإذ يشدد

  فيما بني بلدان اجلنوب ومبادرات التعاون الثالثي،
إىل املدير التنفيذي أن يستند إىل العمل احلايل وإىل أنشطة املتابعة بشأن  يطلب  - ١

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وأن يوسع نطاق املشاورات اخلارجية بشأن إقامة شراكات وحتالفات 
 وذلك باستخدام ترتيبات التعاون فيما بني  بناء القدرات والدعم التكنولوجياستراتيجية تدعم أنشطة

  ؛بلدان اجلنوب
ملبادئ التوجيهية  إىل املدير التنفيذي أيضاً أن يواصل تطوير وحتسني ايطلب  - ٢

وج التعاون فيما   القائمة وأن يضع أيضاً توجيهاً يف السياسات من أجل تطبيقاالستراتيجية والتنفيذية
  ملتحدة للبيئة؛بني بلدان اجلنوب بصورة متسقة ومنسقه على نطاق برنامج عمل برنامج األمم ا

 كذلك إىل املدير التنفيذي توثيق عرى تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع يطلب  - ٣
 الفرعية ذات الصلة ومع مبادرات التعاون القائمة فيما بني أقاليمهاو وأقاليمها وكاالت األمم املتحدة

التعاون فيما بني بلدان  ببلدان اجلنوب من أجل وضع أنشطة مشتركة وقدرات متآزرة يف الدفع قدماً
 ووفق يف سياق خطة بايل االستراتيجيةاملبذولة   والدعم التكنولوجي جلهود بناء القدراتالداعماجلنوب 

  ؛٢٠١٣ - ٢٠١٠ما جاء يف االستراتيجية متوسطة األجل للفترة 
  إىل املدير التنفيذي أن يشرع يف بذل جهود باجتاه وضع ترتيبات تعاون رمسيةيطلب  - ٤

مركز مع اآلليات القائمة ومراكز االمتياز اليت تنشط يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مثل 
  ، وذلك من أجل تعزيز التعاون يف جمال البيئة؛حركة عدم االحنياز للتعاون التقين فيما بني بلدان اجلنوب

ئة وهيكله اخلاصني  املدير التنفيذي على توطيد آلية برنامج األمم املتحدة للبيحيث  - ٥
  بتنسيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك حضوره اإلقليمي، بغية تعزيز دوره ووظيفته؛

 احلكومات واملنظمات ذات الصلة األخرى إىل تقدمي املوارد الكافية الالزمة يدعو  - ٦
ب، ويشجع املدير التنفيذي على لعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنو

   للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال البيئة؛مشاريع إيضاحية بارزةمواصلة تطوير وتنفيذ 
 إىل املدير التنفيذي أن يساهم يف تقرير األمني العام املقدم إىل اجلزء رفيع يطلب  - ٧

ني بلدان اجلنوب، وأن يشارك يف ذلك املستوى من مؤمتر األمم املتحدة املقبل بشأن التعاون فيما ب
  املؤمتر؛

 املنتدى البيئي الوزاري العاملي/جملس اإلدارة أيضاً إىل املدير التنفيذي أن يزود يطلب  - ٨
 .يف دورته السادسة والعشرين بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر
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يف جمال التنوع البيولوجي املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات   :٢٥/١٠املقرر 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

  إن جملس اإلدارة،
 )٢٧ - د (٢٩٩٧  وظائفه ومسؤولياته الرئيسية الواردة يف قرار اجلمعية العامة إىليشريإذْ 

 بأن يقوم جملس اإلدارة بعدة أمور من بينها الذي يقضي، ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 
لية العلمية والفنية املختصة األخرى على املسامهة يف حيازة وتقييم وتبادل املعارف تشجيع الدوائر الدو

واملعلومات البيئية، وكذلك، حسب اإلقتضاء، يف اجلوانب التقنية اخلاصة بوضع وتنفيذ برامج بيئية 
  داخل إطار منظومة األمم املتحدة،

وإىل إعالن  )٢٩( األمم املتحدة للبيئة إىل إعالن نريويب بشأن دور ووالية برنامجوإذ يشري أيضاً
  )٣٠(ماملو الوزاري،

يكولوجية لأللفية وعملية متابعته والعملية التشاورية حنو آلية دولية تقييم النظم اإلوإذ يشري إىل 
 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع ٩/١٥للخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي، واملقرر 

  البيولوجي،
 إىل نتائج االجتماع املخصص احلكومي الدويل واملتعدد أصحاب املصلحة وإذ يشري أيضاً

بشأن منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ١٠املعقود يف بوتراجايا، ماليزيا، خالل الفترة من 

  تقديره حلكومة ماليزيا الستضافتها ذلك االجتماع،رب عن وإذْ يع
باحلاجة إىل تعزيز وحتسني التواصل البيين للعلوم والسياسات يف جمال التنوع وإذْ يسلََّم 

والتنمية املستدامة على مجيع املستويات البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل رفاه البشر، 
  ويشدد عليها،

األويل عن حتليل الثغرات الذي أعده برنامج األمم املتحدة للبيئة التقرير  العتبارإذ يضع يف او
لتيسري إجراء مزيد من املناقشات بشأن حتسني الصلة بني العلم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

  )٣١(وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل رفاه البشر،

                                                   
، املرفق، الذي اعتمدته اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ١٩/١مقرر جملس اإلدارة   )٢٩(

 .، الفصل الرابع، املرفق(A/50/25)، ٢٥اخلمسون، ملحق رقم 
 .، املرفق٦/١ -إ.مقرر جملس اإلدارة د  )٣٠(
)٣١(  UNEP/GC.25/INF/30. 
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  )٣٢(يف تقرير املدير التنفيذي،وبعد أن نظر 

احلكومات واملنظمات املختصة إىل مواصلة استكشاف آليات لتحسني الصلة يدعو   - ١
 للحفاظ على التنوع ةم اإليكولوجي وخدمات النظالبيولوجيبني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 
 مع  املدى الطويل من أجل رفاهية البشر والتنمية املستدامةيفالبيولوجي واستخدامه على حنو مستدام 

ية والعلمية للبلدان النامية يف املسائل املتصلة بالتنوع مراعاة احلاجة اخلاصة لتطوير ودعم القدرات التقن
  البيولوجي؛
 املدير التنفيذي أن يسعى لالضطالع بعملية أخرى لدعم اجلهود اليت يطلب إىل  - ٢

لعلوم ا الصلة بني الستكشاف آليات لتحسني وتعزيز ذات الصلةتبذهلا احلكومات واملنظمات 
 من أجل احلفاظ على التنوع ةالسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيو

وعلى الرفاه البشري والتنمية املستدامة يف املدى الطويل دف تقدمي   واستدامة استخدامهالبيولوجي
تنوع البيولوجي اليت ستعقد يف الدورة تقرير عن التقدم احملرز بشأا إىل اجللسة االستثنائية بشأن بال

  ؛ وإىل االجتماعات األخرى ذات الصلةاخلامسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة
املدير التنفيذي أن يعقد اجتماعاً ثانياً حكومياً دولياً متعدد  إىليطلب كذلك   - ٣

 ٢٠٠٩ من عام ت مناسب ممكن أقرب وق أعاله يف٢أصحاب املصلحة، للغرض املشار إليه يف الفقرة 
بعد االنتهاء من التحليل الكامل للثغرات بغرض استكشاف آليات لتحسني الصلة بني العلوم 

وعلى الرفاه البشري  املتعلقة باحلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستداموالسياسات 
   من خارج امليزانية؛رهناً بتوافر املواردوالتنمية املستدامة على املدى الطويل، 

 موارد من خارج امليزانية لصاحل تقدمياحلكومات واملنظمات القادرة على يدعو   - ٤
 . أن تفعل ذلكأعالهالعملية املذكورة 

  القانون البيئي :٢٥/١١املقرر 

  أوالً
  الربنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً

  إن جملس اإلدارة،
 بشأن برنامج وضع القانون ٢٠٠١فرباير / شباط٩ الصادر يف ٢١/٢٣مقرره يشري إىل إذ 

   خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين،دورياًالبيئي واستعراضه 
 التفويض املمنوح لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال البيئة على النحو أيضاً إىل يشريوإذ 

ريويب بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئة،  وإعالن ن)٣٣(،٢١املبني يف جدول أعمال القرن 

                                                   
)٣٢(  UNEP/GC.25/15. 
مطبوعات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية، ريو دي جانريو   )٣٣(

 .ملرفق الثاين، ا١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : الد األول)  والتصويبA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 الذي اعتمدته ٢١ والربنامج اخلاص مبواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن )٣٤(،و الوزاريوإعالن مامل
 بشأن الربنامج ١٩/٢ - إ. التاسعة عشرة يف القرار داالستثنائية دورا يفاجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  ،٢١ذ جدول أعمال القرن اخلاص مبواصلة تنفي
 اليت أكدت )٣٥(لتنمية املستدامةل  نتائج مؤمتر القمة العاملي خطة تنفيذيشري كذلك إىلوإذ 

فرباير / شباط١٥ املؤرخ بشأن اإلدارة البيئية الدولية ٧/١ -إ .احلاجة إىل التنفيذ الكامل للمقرر د
٢٠٠٢،  

 طلب إليه إعداد برنامج العمل الرابع برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يشري كذلك إىلوإذ 
  )٣٦(،لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً

 يف نتائج اجتماع كبار املسؤولني احلكوميني اخلرباء يف القانون البيئي الذي عقد وبعد أن نظر
  إلعداد الربنامج الرابع٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣سبتمرب إىل / أيلول٢٩ من  يف الفترةيف نريويب

  ،دورياًلوضع القانون البيئي واستعراضه 
 الربنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً على النحو الوارد يف يعتمد  - ١

املرفق األول بتقرير اجتماع كبار املسؤولني احلكوميني اخلرباء يف القانون البيئي إلعداد برنامج العمل 
بوصفه االستراتيجية العريضة اليت يتبعها جمتمع  )٣٧( دورياً،الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه

القانون الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف صياغة األنشطة يف جمال القانون البيئي خالل العقد الذي 
  ؛٢٠١٠يبدأ عام 

ة  وبطريقة تتسق بصور تنفيذ الربنامج، رهناً بتوافر املوارد، إىل املدير التنفيذييطلب  - ٢
 - ٢٠١٠ جملس اإلدارة للفترة ا وافق عليهيت األمم املتحدة للبيئة الكاملة مع برامج عمل برنامج

  ؛ االستراتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة مراعاة مع٢٠١٣
إىل املدير التنفيذي تنفيذ الربنامج يف تعاون وثيق مع الدول ومؤمترات   أيضاًيطلب  - ٣
أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة األطراف و

  ؛يالء االحترام الكامل لوالية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مع إمن غري الدول واألفراد
 املدير التنفيذي أن جيري استعراضاً لتنفيذ الربنامج ولفعاليته يف يطلب كذلك إىل  - ٤

، وأن يقدم تقريراً عن ٢٠١٥ يف عام  لس اإلدارة العادية الثامنة والعشرينةدور الوعد ال يتجاوزم
  .٢٠١٩تأثري الربنامج إىل الدورة العادية الثالثني يف عام 

                                                   
 .، املرفق٦/١ -إ .مقرر جملس اإلدارة د  )٣٤(
 ٤ -أغسطس / آب٢٦، جنوب أفريقيا، غتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسرب  )٣٥(

 .، املرفق٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.A.1مطبوعات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
)٣٦(  A/63/6و UNEP/Env.Law/MTV4/IG/1/4. 
 .UNEP/GC.25/INF/15، أعيد إصدارها يف الوثيقة UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2الوثيقة   )٣٧(
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  ثانياً

، العامةشاركة امل احلصول على املعلومات و بشأنوضع تشريعات وطنية لمشروع مبادئ توجيهية
  القضايا البيئيةالة يفالعدوالوصول إىل 

  إن جملس اإلدارة،
 )٣٩( وإعالن ماملو الوزاري،)٣٨( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،١٠ املبدأ يشري إىلإذ 

 ٢١/٢٤، و١٩٩٩فرباير / شباط٥املؤرخ  ٢٠/٦، و١٩٩٩فرباير / شباط٤املؤرخ  ٢٠/٤ومقرراته 
  ،٢٠٠٣اير فرب/ شباط٧املؤرخ  ٢٢/١٧ و٢٠٠١فرباير / شباط٩املؤرخ 

 بشأن القانون، ٢٠/٤ تقرير املدير التنفيذي الذي أعد إعماالً للمقرر  إىل أيضاًيشريوإذ 
 يف العمليات املؤدية إىل صنع العامةشاركة املواملمارسة املتعلقة باحلصول على املعلومات عن البيئة، و

يا البيئية، والتقرير املتعلق  اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة بالقضاإىلالقرار، والوصول 
 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وهو التقرير الذي أعد ١٠بالصكوك الدولية اليت تعكس املبدأ 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف / على النحو الذي قدم به إىل جملس اإلدارة٢١/٢٤إعماالً للمقرر 
  )٤٠( السابعة،االستثنائيةدورته 

 -  ١٦٢ لتنمية املستدامة وخاصة الفقراتل مؤمتر القمة العاملي خبطة تنفيذ ماًوإذ يأخذ عل
٤١(،١٦٧(  

 اإلدارة البيئية، وأنه شرط مسبق  يفشفافيةال أن احلصول على املعلومات البيئية يعزز وإذ يدرك
يف رار  البيئة، وأن مشاركة اجلمهور يف صنع القيف املسائلملشاركة اجلمهور الفعالة يف صنع القرار 

 يف املسائل العدالة البيئة حيسن عموماً من هذه العملية، ويعزز من الشرعية، وأن الوصول إىل املسائل
ساعد يف تنفيذ يلحصول على التعويض الالزم، و لالبيئية يوفر وسيلة تتيح الفرصة لألطراف املتضررة

  وإنفاذ التشريعات ذات الصلة بالبيئة،

                                                   
تعاجل قضايا البيئة على أفضل وجه مبشاركة مجيع املواطنني املعنيني : " من اإلعالن على ما يلي١٠ينص املبدأ   )٣٨(

رصة مناسبة على الصعيد الوطين للوصول إىل ما يف حوزة السلطات العامة من وتوفر لكل فرد ف. على املستوى املناسب
كما تتاح لكل فرد فرصة . معلومات متعلقة بالبيئة مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملواد واألنشطة اخلطرة يف اتمع

كته عن طريق إتاحة املعلومات وتقوم الدول بتيسري وتشجيع توعية اجلمهور ومشار. املشاركة يف عمليات صنع القرار
وتكفل فرص الوصول، بفعالية، إىل اإلجراءات القضائية واإلدارية مبا يف ذلك التعويض وسبل . على نطاق واسع

 ".االنتصاف
ضرورة تدعيم دور اتمع "، الصادر عن جملس اإلدارة على ١٦، املرفق، الفقرة ٧/١ -إ .وينص املقرر د  )٣٩(

تويات من خالل حصول اجلميع على املعلومات البيئية، واملشاركة العريضة يف صنع القرار املتعلق املدين على مجيع املس
هم وينبغي للحكومات أن تعزز الظروف الرامية إىل تيسري قدرة مجيع أطراف اتمع على اإلعراب عن مواقف. بالبيئة

 ". مستدامواالضطالع بدور نشط يف صنع مستقبل
)٤٠(  UNEP/GCSS.VII/INF/7. 
 ٤ -أغسطس / آب٢٦، جنوب أفريقيا، غتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسرب  )٤١(

 .، املرفق٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.A.1مطبوعات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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 مبا يف ذلك ،خرية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بالتطورات األوإذ يأخذ علماً
الذكرى العاشرة العتماد جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اتفاقية احلصول على املعلومات 

 من إعالن ١٠ يف القضايا البيئية، ويف تطبيق املبدأ العدالة يف صنع القرار والوصول إىل العامةشاركة املو
  أن البيئة والتنمية،ريو بش

 نتائج االجتماع التشاوري الرفيع املستوى بشأن جتنب املنازعات البيئية وإذ يالحظ مع التقدير
نوفمرب / تشرين الثاين٣ و٢وتسويتها الذي نظم يف شراكة مع حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي يومي 

ستوى، والقضاة من املستويات  والعمل الذي قام به، ضمن آخرين، كبار اخلرباء رفيعي امل٢٠٠٦
احلصول على بشأن الرفيعة املشاركني يف وضع مشروع املبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية 

   يف القضايا البيئية،العدالة، والوصول إىل العامةشاركة املاملعلومات، و
اخلرباء  للمسؤولني احلكوميني وي نتائج االجتماع التشاوروإذ يالحظ كذلك مع التقدير

الستعراض وزيادة تطوير مشروع املبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية بشأن احلصول على 
 ٢١ و٢٠ يف القضايا البيئية الذي عقد يف نريويب يومي العدالة والوصول إىل العامةشاركة املاملعلومات و

  )٤٢(،٢٠٠٨يونيه /حزيران
يعات الوطنية املعنية باحلصول على املبادئ التوجيهية لوضع التشر بحييط علماً  - ١

  )٤٣(القضايا البيئية؛العدالة يف ، والوصول إىل العامةشاركة املاملعلومات، و
 األمانة أن تواصل العمل على املبادئ التوجيهية بغية اعتمادها من جانب إىل يطلب  - ٢

  .ة الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية القادمياملنتدى البيئ/جملس اإلدارة
  ثالثاً

بشأن املساءلة واجلرب والتعويض فيما يتعلق وطنية لوضع تشريعات مشروع املبادئ التوجيهية 
 باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

  إن جملس اإلدارة،

تضع " الذي ينص على أن )٤٤( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،١٣املبدأ  يشري إىلإذ 
  ،"شأن املساءلة والتعويض لضحايا التلوث وغري ذلك من األضرار البيئيةالدول قانوناً وطنياً ب
 إىل أنه طُلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يساعد يف هذه العملية من أيضاًوإذ يشري 

خالل برنامج مونتفيديو بشأن وضع القانون البيئي واستعراضه دورياً يف العقد األول من القرن احلادي 
 مبقتضى ٢٠٠١الذي تضمن، عندما اعتمده جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عام والعشرين 

 بشأن منع وقوع األضرار اليت تلحق بالبيئة والتخفيف ٣، جماالً برناجمياً خاصاً هو اال ٢١/٢٣مقرره 
                                                   

 .UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2الوثيقة   )٤٢(

 .، املرفقUNEP/GC.25/INF/15/Add.2الوثيقة   )٤٣(
مطبوعات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )٤٤(

 .، املرفق األول١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : الد األول)  والتصويبA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
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ساءلة والتعويض عن ا، ودعا إىل تعزيز وتطوير القانون البيئي، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة باملأمن وط
  األضرار البيئية والترويج الستخدام آليات املساءلة املدنية والتشجيع على االمتثال للقانون البيئي،

 أن وجود تشريع وطين بشأن املساءلة والتعويض عن األضرار البيئية النامجة عن وإذ يدرك
   محاية البيئة،أنشطة بشرية قد حظي باعتراف واسع النطاق بوصفه عنصراً رئيسياً يف

 بأن التطورات األخرية على الصعيد الدويل حتت إشراف خمتلف اهليئات، مثل وإذ حييط علماً
املنظمة البحرية الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 

  احلدود، واتفاقية التنوع البيولوجي، تقتصر معظمها على جماالت حمددة،
فريق اخلرباء االستشاري الرفيع   بنتائج االجتماعني اللذين عقدمهاوإذ يأخذ علماً مع التقدير

التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف جنيف،  املستوى املعين باملساءلة والتعويض عن األضرار البيئية
أكتوبر إىل / تشرين األول٣١، والثاين يف الفترة من ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٧ و١٦األول يف يومي 

  ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢
 بنتائج االجتماع التشاوري للمسؤولني واخلرباء احلكوميني، وإذ يأخذ علماً كذلك مع التقدير

 الذي استعرض املشاركون خالله )٤٥(،٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩ و١٨املعقود يف نريويب يف يومي 
ية بشأن وضع تشريعات وطنية عن املساءلة واجلرب والتعويض وواصلوا تطوير مشروع املبادئ التوجيه

  عن األضرار النامجة عن األنشطة اخلطرة على البيئة،
املبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن املساءلة واجلرب والتعويض ب حييط علماً  - ١

  )٤٦(عن األضرار النامجة عن األنشطة اخلطرة على البيئة؛
نة أن تواصل العمل على املبادئ التوجيهية بغية اعتمادها من جانب  األماإىل يطلب  - ٢

  .املنتدى البيئة الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية القادمة/جملس اإلدارة

  حالة البيئة يف قطاع غزة :٢٥/١٢املقرر 
  إن جملس اإلدارة،

يئة يف األراضي  بشأن حالة الب٢٠٠٢فرباير / شباط١٥ املؤرخ ٧/٧ -إ . مبقرره دإذ يذكر
  الفلسطينية احملتلة،

 بالدراسة املكتبية عن البيئة يف األراضي الفلسطينية احملتلة اليت نشرها برنامج وإذ يذكر أيضاً
 والتقييم البيئي للمناطق اليت فكت إسرائيل االرتباط عنها يف )٤٧(٢٠٠٣األمم املتحدة للبيئة يف عام 

  )٤٨(،٢٠٠٦تحدة للبيئة يف عام قطاع غزة الذي أصدره برنامج األمم امل

                                                   
 .UNEP/Env.Law/CM/1/2الوثيقة   )٤٥(
)٤٦(  UNEP/GC.25/INF/15/Add.3املرفق األول ،. 
)٤٧(  http://www.unep.org/download_file.multilingual.asp?FileID=105. 

)٤٨(  http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_web.pdf. 

http://www.unep.org/download_file.multilingual.asp?FileID=105
http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_web.pdf
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 مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف بعثة تقييم االحتياجات العاجلة وإذ يالحظ بتقدير
 ٤ يناير إىل/ كانون الثاين٢٥الالزمة لالنتعاش السريع اليت قادا األمم املتحدة يف الفترة من 

  ،٢٠٠٩فرباير /شباط
  القانونيةية البيئة واحلفاظ عليها وفقاً اللتزاماا على ضرورة قيام الدول حبماوإذ يشدد

  الدولية،
 ومجيع مبادئه ذات )٤٩(، بشأن البيئة والتنمية١٩٩٢ إعالن ريو لعام وإذ يأخذ يف احلسبان

  الصلة،
 من اآلثار السلبية للتأثريات البيئية على قطاع غزه نتيجة تصاعد وإذ يعرب عن عميق قلقه

  ؛٢٠٠٩يناير / وكانون الثاين٢٠٠٨ديسمرب / أثناء كانون األولالعنف واألعمال العدائية
   البيئة يف قطاع غزة، إزاءعرب عن بالغ قلقهوإذ ي

مارس / برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يشارك يف مؤمتر القاهرة يف آذاريطلب إىل  - ١
م االحتياجات العاجلة تقيي" بشأن إعادة تعمري قطاع غزة الذي سيتم فيه تقدمي التقرير املعنون ٢٠٠٩

  ؛"الالزمة لالنتعاش السريع يف قطاع غزة
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يرسل فوراً بعد ذلك بعثة يطلب إىل  - ٢

 اآلثار املترتبة على الدولية األخرى ذات الصلة لتقييممن خرباء البيئة إىل غزة بالتنسيق مع املنظمات 
 تصاعد العنف واألعمال العدائية؛ وإجراء تقييم  من جراء قطاع غزة يفالبيئةعلى ة والطبيعياملوارد 

  اقتصادي إلعادة التأهيل وإصالح الضرر البيئي؛ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل األمني العام؛
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يبدأ ويسهل تنفيذ يطلب أيضاً إىل  - ٣

اردة يف الدراسة املكتبية بشأن البيئة يف األراضي الفلسطينية احملتلة اليت نشرها برنامج األمم التوصيات الو
 والتقييم البيئي للمناطق اليت فكت إسرائيل االرتباط عنها يف قطاع غزة ٢٠٠٣املتحدة للبيئة يف عام 

  ؛٢٠٠٦الذي أصدره برنامج األمم املتحدة يف عام 
  حبماية البيئة على سبيل املصلحة املشتركة يف املنطقة؛ األطراف املعنية يطالب  - ٤
 الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة بتخصيص موارد كافية وتوفري يطالب  - ٥

الدعم واملساعدة يف ااالت التقنية واللوجستية واملالية لضمان جناح بعثة خرباء البيئة التابعة لربنامج 
زة وتنفيذ توصيات دراسات برنامج األمم املتحدة للبيئة املذكورة األمم املتحدة للبيئة إىل قطاع غ

  أعاله؛
 املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم تقرير متابعة عن يطلب إىل  - ٦

 احلادية املنتدى البيئي الوزاري يف دورته االستثنائية/االستنتاجات والنتائج والتوصيات إىل جملس اإلدارة
  .٢٠١٠ عام  يفعشرة

                                                   
منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤ - ٣جانريو، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي   )٤٩(

 .، املرفق األول١الد األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار )  والتصويبA.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 
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امليزانية املقترحة للربنامج وامليزانية املقترحة لدعم الربنامج لفترة السنتني  :٢٥/١٣املقرر 
٢٠١١ - ٢٠١٠ 

  إن جملس اإلدارة،

  دعم الربنامج لفترة السنتنيامليزانية املقترحة للربنامج و ل يف امليزانية املقترحةوقد نظر
  )٥١(،نة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية والتقرير ذي الصلة للج،)٥٠ (٢٠١١  - ٢٠١٠

جملس أخذ مقررات ، مع ٢٠١١ - ٢٠١٠على برنامج العمل لفترة السنتني  يوافق  - ١
  ؛بعني االعتبار اإلدارة ذات الصلة

 مليون دوالر من دوالرات ١٨٠ على اعتمادات لصندوق البيئة مقدارها يوافق  - ٢
  : اجلدول التايليفالواليات املتحدة لألغراض املبينة 

  ٢٠١١ -  ٢٠١٠ لفترة السنتني  الربنامجميزانيتا الربنامج ودعم
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 برنامج العمل والربنامج الفرعي املواضيعي امليزانية املقترحة
  تغري املناخ  ٢٨ ٧٦٧
  الكوارث واملنازعات  ١٠ ٠٨٧
  إدارة النظام اإليكولوجي  ٣٣ ٩٨٧
  ارة البيئةإد  ٤٠ ٢٢٩
  املواد الضارة والنفايات اخلطرة  ١٧ ٩٨٥
  كفاءة املوارد  ٢٤ ٩٤٥
  أنشطة برنامج للصندوق  ١٥٦ ٠٠٠
  احتياطي برنامج الصندوق  ٦ ٠٠٠
  جمموع موارد برنامج الصندوق  ١٦٢ ٠٠٠

    
  ميزانية الدعم  ١٨ ٠٠٠
  اموع اإلمجايل  ١٨٠ ٠٠٠

جريت بني املدير التنفيذي وجلنة املمثلني الدائمني  باملشاورات املستفيضة اليت أيرحب  - ٣
 من املدير ويطلب ٢٠١١  - ٢٠١٠ السنتني  لفترة وامليزانياتبرنامج العمل بشأن إعداد مشروع

  التنفيذي إجراء مشاورات كهذه إلعداد مجيع ميزانيات وبرامج عمل فترات السنتني يف املستقبل؛
رية وتبادل املعلومات املفصلة مىت ما توافرت يف  مبمارسة الشفافية اجلايرحب أيضاً  - ٤

عملية وضع األنشطة يف برنامج األمم املتحدة للبيئة ويشجع على مواصلتها لدعم برنامج العمل لفترة 
  ؛٢٠١١ - ٢٠١٠السنتني 

                                                   
)٥٠( UNEP/GC.25/12.  
)٥١( UNEP/GC.25/12/Add.1. 



UNEP/GC.25/17 

47 

املقترحة يف إطار ميزانية الدعم لصندوق البيئة لفترة  جداول التوظيف على يوافق  - ٥
  ؛اجلزء الثالث من هذا املقرر على النحو الوارد يف ٢٠١١ - ٢٠١٠السنتني 

 دف ضمان حتسني التوافق مع املمارسات املتبعة يف هيئات ، للمدير التنفيذييأذن  - ٦
 يف املائة من ١٠ بأن يعيد توزيع املوارد بني أبواب امليزانية حبد أقصى نسبته ،األمم املتحدة األخرى

  وارد عليها؛يعاد توزيع املساالعتمادات اليت 
 إىل إعادة توزيع أموال بنسبة تزيد عن ، احلاجةهإذا دعت  أيضاً،لمدير التنفيذيل يأذن  - ٧

التشاور مع جلنة يفعل ذلك بعد اعتماد، أن أي  من  كحد أقصى يف املائة٢٠ وحىت  يف املائة١٠
  املمثلني الدائمني؛

تزيد قيمتها على  ة الالدخول يف التزامات آجل ب للمدير التنفيذي كذلكيأذن  - ٨
  ؛٢٠١٣ - ٢٠١٢  السنتنيلفترة البيئة مليون دوالر ألنشطة برنامج صندوق ٢٠

 إحرازإىل  املخرجات  حتقيقل التركيز مني حتو إىل املدير التنفيذي مواصلةيطلب  - ٩
سؤولية عن مبا يكفل قيام مديري برنامج األمم املتحدة للبيئة، على خمتلف مستويام، بتحمل امل النتائج،

بعمليات   رهناً،الغاية تلك لبلوغ، وعن استخدام املوارد بكفاءة وشفافية الربنامجإجناز أهداف 
  ؛ يف األمم املتحدةشراف املتبعةاالستعراض، والتقييم واإل

 إىل املدير التنفيذي مواصلة مشاوراته مع الدول األعضاء يف جمرى قيامه يطلب  - ١٠
، وتزويد الدول األعضاء، ٢٠١١ - ٢٠١٠ العمل وامليزانيات لفترة السنتني بتطوير عملية تنفيذ برنامج

عن طريق جلنة املمثلني الدائمني، بوثيقة تتضمن معلومات إضافية عن الترتيب الداخلي حسب مستوى 
 قبل ٢٠١١  - ٢٠١٠اإلجنازات املتوقعة داخل كل برنامج فرعي من برنامج العمل لفترة السنتني 

  هذه املعلومات يف برامج العمل يف املستقبل؛تنفيذه وإدراج 
 عن طريق جلنة ، احلكومات تقدمي تقارير إىل إىل املدير التنفيذي كذلكيطلب  - ١١

عن جملس اإلدارة يف دوراته العادية واالستثنائية، إىل املمثلني الدائمني، على أساس نصف سنوي، و
ات  ميزانيجنازات املهمة املتوقعة منها وعن تنفيذكل واحد من الربامج الفرعية واإلالتقدم احملرز يف 

 تعديلاالعتمادات أو إعادة ختصيص  و، والنفقاتالتربعات،لك ذ لبيئة، مبا يفبرنامج األمم املتحدة ل
  ؛املخصصات

ضمان أن توجه املسامهات املخصصة لربنامج األمم  أيضاً إىل املدير التنفيذي يطلب  - ١٢
 لتمويل ،املسامهات اليت يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة جمرد أمني خزينة هلا باستثناء ،املتحدة للبيئة

  األنشطة اليت تتوافق مع برنامج العمل؛
 ختصيص حصة مناسبة من امليزانية العادية لألمم املتحدة لربنامج األمم يدعو إىل - ١٣
  املتحدة للبيئة؛
تقرة وكافية وميكن التنبؤ ا لربنامج  احلاجة إىل وجود موارد مالية مسيؤكد جمدداً  - ١٤

ديسمرب /كانون األول ١٥املؤرخ ) ٢٧  - د (٢٩٩٧قاً لقرار اجلمعية العامة  وف،األمم املتحدة للبيئة
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 النظر يف إدراج مجيع التكاليف اإلدارية وتكاليف شؤون اإلدارة ضرورة الذي أكد على ،١٩٧٢
 يتطلع إىل رؤية تنفيذ طلبات اجلمعية ،نية العادية لألمم املتحدة امليزاسياقلربنامج األمم املتحدة للبيئة يف 

 إبقاء االحتياجات من املوارد لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب  العام لألمم املتحدةاألمنيإىل العامة 
  اخلدماتتقدميب ، للقيام بطريقة فعالة،األمم املتحدة يف نريويب قيد االستعراض وذلك إلتاحة اال

  .الضرورية لربنامج األمم املتحدة للبيئة وهيئات ومنظمات األمم املتحدة األخرى يف نريويب
 إىل املدير التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، برنامج عمل يطلب  - ١٥

ب  يتألف من أنشطة برنامج صندوق البيئة مع إيالء االعتبار املناس٢٠١٣ - ٢٠١٢لفترة السنتني 
  للتقدم اجلاري حالياً وألولويات كل برنامج فرعي يف املستقبل؛

 إىل املدير التنفيذي أن يواصل، بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، تقدمي يطلب أيضاً  - ١٦
 مرتبة على أساس األولويات وموجهة لتحقيق ٢٠١٣ - ٢٠١٢برنامج عمل وميزانيات لفترة السنتني 

  لكي ينظر فيه جملس اإلدارة ويوافق عليه يف دورته السادسة والعشرين؛النتائج ومنسقة، وذلك 
 إىل املدير التنفيذي أن يدرج بالقدر املمكن يف مشروع برنامج العمل يطلب كذلك  - ١٧

  ، معلومات تربط بني موارد كل شعبة والربامج الفرعية؛٢٠١٣ - ٢٠١٢وامليزانيات لفترة السنتني 
تعد التعهدات غري املسددة عن الفترة  دير التنفيذي بأال على توصية امليوافق  - ١٨

  . أصوالً ألغراض احملاسبة٢٠٠٤  - ٢٠٠٣

  إدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة :٢٥/١٤املقرر 

  إن جملس اإلدارة،
   يف تقرير املدير التنفيذي عن إدارة الصناديق االستئمانية،وقد نظر

  لدعم برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئةالصناديق االستئمانية   - ألف
 الرابعة  على إنشائها منذ الدورةويوافق:  بالصناديق االستئمانية التاليةحييط علماً  -  ١

  :والعشرين لس اإلدارة
  الصناديق االستئمانية للتعاون التقين  - ١

’١‘  CIL  -ستراتيجية  الصندوق االستئماين للتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة اال
ات السامة اليت وقعت يف أبيدجان، لألنشطة العالجية يف أعقاب حادثة النفاي

ديسمرب /كانون األول  ٣١ وينتهي يف ٢٠٠٧، الذي أُنشئ عام بكوت ديفوار
  ؛٢٠٠٩

’٢‘  IEL  -لمشاريع ذات األولوية لتحسني البيئة  ل الصندوق االستئماين للتعاون التقين
الذي أُنشئ ) بتمويل من مجهورية كوريا(طية الشعبية يف مجهورية كوريا الدميقرا

  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ وينتهي يف ٢٠٠٧يف 
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’٣‘  MDL  - برنامج األمم املتحدة للبيئة الصندوق االستئماين للتعاون التقين لقيام 
 وينتهي ٢٠٠٧بتنفيذ صندوق إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية الذي أُنشئ يف عام 

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بتاريخ 
’٤‘  PML  - الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ مذكرة التعاون بني برنامج 

، الذي أُنشئ )بتمويل من حكومة الربتغال(األمم املتحدة للبيئة وحكومة الربتغال 
  ؛ ومل حيدد له تاريخ انتهاء٢٠٠٧عام 

 بتلقي املدير التنفيذي لربنامج لتالية، رهناً متديد الصناديق االستئمانية ايوافق على  -  ٢
  : ذات الصلة املاحنةاجلهات و أاألمم املتحدة للبيئة طلبات ذا الشأن من احلكومات

  :الصناديق االستئمانية العامة  - ٢
’١‘  AML  - الصندوق االستئماين العام للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، الذي 

  ؛٢٠١١ديسمرب /نون األول كا٣١مدد حىت غاية 
’٢‘  CWL - ،الصندوق االستئماين العام للمجلس الوزاري األفريقي املعين باملياه 

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الذي مت متديده لغاية 
’٣‘  ETL - الصندوق االستئماين العام لشبكة التدريب البيئي يف أمريكا الالتينية 

  دد تاريخ النتهائه؛ومنطقة البحر الكارييب، الذي مل حي
’٤‘  MCL  - ألنشطة يف جمال الزئبق ومركّباته، ا لدعم الصندوق االستئماين العام

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الذي مدد حىت 
’٥‘  WPL  - الصندوق االستئماين العام لتوفري الدعم لنظام الرصد البيئي العاملي التابع 

ديسمرب / األولكانون ٣١ي مدد حىت ملكتب برنامج املياه ولتعزيز أنشطته، الذ
  ؛٢٠١١

  :الصناديق االستئمانية للتعاون التقين  - ٣
’١‘  BPL - الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق املعقود مع بلجيكا 

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ لغايةالذي مدد ) املمول من حكومة بلجيكا(
’٢‘  CIL  -لتعاون التقين لدعم تنفيذ اخلطة االستراتيجية  الصندوق االستئماين ل

لألنشطة العالجية يف أعقاب حادثة النفايات السامة اليت وقعت يف أبيدجان، 
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١، والذي مدد لغاية بكوت ديفوار

’٣‘  GWL -لتوفري الدعم للمشاريع العاملية للمياه  الصندوق االستئماين للتعاون التقين 
 كانون ٣١والذي مدد لغاية ) املمول من حكومة فنلندا(دولية يف العامل ال

  ؛٢٠١١ديسمرب /األول
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’٤‘  IAL - الصندوق االستئماين للتعاون التقين للمعونة األيرلندية لصندوق البيئة 
 ٣١، والذي مدد لغاية )املمول من حكومة أيرلندا(متعدد األطراف ألفريقيا 

  ؛٢٠١٣ديسمرب /كانون األول
’٥‘  REL  - الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتعزيز الطاقة املتجددة يف منطقة 

 كانون ٣١، والذي مدد لغاية )املمول من حكومة إيطاليا(البحر األبيض املتوسط 
  ؛٢٠١١ديسمرب /األول

’٦‘  SEL  - ،الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتنفيذ االتفاق املعقود مع السويد 
؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١دد لغاية والذي م  

’٧‘  TCL  - الصندوق االستئماين للتعاون التقين لتوفري موظفني مهنيني مبتدئني 
، والذي مل )بتمويل من حكومات الشمال األورويب عن طريق حكومة السويد(

  حيدد له تاريخ انتهاء؛
 باستكمال نية التالية، رهناً قيام املدير التنفيذي بقفل الصناديق االستئمايوافق على  -  ٣

  :أنشطتها وتصفية كل آثارها املالية
  :ق االستئماين العاموالصند  - ٤

’١‘  YPL  - الصندوق االستئماين العام لالستراتيجية طويلة األجل إلشراك الشباب 
  . صندوق تونزا-وزيادة مشاركتهم يف املسائل واألنشطة البيئية 

  :امج البحار اإلقليمية واتفاقياا وبروتوكوالا وصناديقها اخلاصة برالصناديق االستئمانية لدعم  -باء 
 على إنشائها منذ الدورة الرابعة ويوافق بالصناديق االستئمانية التالية حييط علماً  -  ٤

  :والعشرين لس اإلدارة
  :ق االستئماين العاموالصند  - ١

’١‘  SRL  -ة املتعلقة بلجنة األمم  للمسامهات الطوعيالعام  الصندوق االستئماين
 ومل حيدد ٢٠٠٧املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذري، الذي أُنشئ يف عام 

  له تاريخ انتهاء؛
 بتلقي املدير التنفيذي لربنامج  متديد الصناديق االستئمانية التالية رهناًيوافق على  -  ٥

  :جلهات املتعاقدة ذات الصلةاألمم املتحدة للبيئة طلبات ذا الشأن من احلكومات أو ا
  :الصناديق االستئمانية العامة  - ٢

’١‘  AVL  - الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية املتعلقة باالتفاق بشأن 
حفظ الطيور املائية املهاجرة بني أفريقيا واملنطقة األوروبية اآلسيوية، الذي مدد 

  ؛٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١لغاية 
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’٢‘  AWL  - الصندوق االستئماين العام للطيور املائية املهاجرة بني أفريقيا واملنطقة 
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١األوروبية اآلسيوية، الذي مدد لغاية 

’٣‘  BAL - الصندوق االستئماين العام حلفظ احليتانيات الصغرية يف حبري البلطيق 
  ؛٢٠١٢رب ديسم/ كانون األول٣١والشمال، الذي مدد لغاية 

’٤‘  BCL  - الصندوق االستئماين التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 
  ؛٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١والتخلص منها عرب احلدود، الذي مدد لغاية 

’٥‘  BDL  - الصندوق االستئماين ملساعدة البلدان النامية وغريها من البلدان احملتاجة 
 يف تنفيذ اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة إىل املساعدة التقنية

  ؛٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١والتخلص منها عرب احلدود، الذي مدد لغاية 
’٦‘  BEL  - الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة 

 كانون ٣١ية املعتمدة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي مدد لغا
  ؛٢٠١١ديسمرب /األول

’٧‘  BGL  - الصندوق االستئماين العام مليزانيات الربنامج األساسية لربوتوكول 
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١السالمة األحيائية، الذي مدد لغاية 

’٨‘  BHL  - الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية اإلضافية لدعم 
 كانون ٣١ة لربوتوكول السالمة األحيائية الذي مدد لغاية األنشطة املعتمد

  ؛٢٠١١ديسمرب /األول
’٩‘  BTL  - دد لغاية٣١ الصندوق االستئماين العام حلفظ اخلفاش األورويب، الذي م 

  ؛٢٠١٤ديسمرب /كانون األول
’١٠‘  BYL  - دد لغاية٣١ الصندوق االستئماين العام التفاقية التنوع البيولوجي الذي م 

  ؛٢٠١١ديسمرب /كانون األول
’١١‘  BZL  - الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة األطراف 

ديسمرب / كانون األول٣١يف عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي مدد لغاية 
  ؛٢٠١١

’١٢‘  CRL  -طقة  الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل لربنامج البيئة يف من
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١البحر الكارييب، الذي مدد لغاية 

’١٣‘  ESL  - الصندوق االستئماين اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل حلماية وتنمية البيئة 
 كانون ٣١البحرية واملناطق الساحلية يف حبار شرق آسيا، الذي مدد لغاية 

  ؛٢٠١١ديسمرب /األول
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’١٤‘  MEL  -ين حلماية البحر األبيض املتوسط من التلوث، الذي  الصندوق االستئما
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١مدد لغاية 

’١٥‘  MPL - الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 
  ؛٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١األوزون، الذي مدد لغاية 

’١٦‘  MSL -فظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة،  الصندوق االستئماين التفاقية ح
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الذي مدد لغاية 

’١٧‘  MVL  - الصندوق االستئماين العام للمسامهات الطوعية لدعم اتفاقية حفظ أنواع 
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١احليوانات الربية املهاجرة، الذي مدد لغاية 

’١٨‘  PNL -العام حلماية وإدارة وتنمية البيئة الساحلية والبحرية  الصندوق االستئماين 
كانون  ٣١ملنطقة مشال غرب احمليط اهلادئ ومواردها، الذي مدد لغاية 

  ؛٢٠١١ديسمرب /األول
’١٩‘  ROL  - املتعلقة الصندوق االستئماين العام للميزانية التشغيلية التفاقية روتردام 

 على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علمب
ديسمرب / كانون األول٣١خطرة متداولة يف التجارة الدولية، الذي مدد لغاية 

  ؛٢٠١١
’٢٠‘  VCL  - دد لغايةالصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، الذي م 

  ؛٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١
  :ن التقينالصناديق االستئمانية للتعاو  - ٣

’١‘  BIL  - الصندوق االستئماين الطوعي اخلاص للمسامهات الطوعية لتيسري مشاركة 
 والدول اجلزرية الصغرية النامية من بينها األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً

، الذي )بروتوكول السالمة األحيائية(واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
  ؛٢٠١١ديسمرب /ن األول كانو٣١مدد لغاية 

’٢‘  RVL  - تطبيق إجراء ب املتعلقة الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية روتردام
املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 

  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف التجارة الدولية، الذي مدد لغاية 
’٣‘  VBL  -تمعات األصلية واحمللية  الصندوق االستئماين الطوعي لتيسري مشاركة ا

ديسمرب / كانون األول٣١يف عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي مدد لغاية 
  ؛٢٠١١
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  امليزانية التكميلية :٢٥/١٥املقرر 

  ،إن جملس اإلدارة

 -  ٢٠٠٨سنتني  الذي أقر مبوجبه برنامج العمل وامليزانية لفترة ال،٢٤/٩إىل مقرره إذ يشري   
  ، مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٥٢ مببلغ ٢٠٠٩

، ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨سقاطات للموارد من صندوق البيئة لفترة السنتني إ بآخر وإذ حييط علماً  
  ، مليون دوالر١٧٦واليت تقدر بأن املوارد املتاحة ستبلغ 

 والتقرير )٥٢(٢٠٠٩  - ٢٠٠٨حني للفترة  يف برنامج العمل وامليزانية التكميليني املقتروقد نظر  
  )٥٣(،ذي الصلة املقدم من اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

، مع أخذ مقررات ٢٠٠٩  - ٢٠٠٨ برنامج العمل التكميلي لفترة السنتني يقر  - ١  
  يف االعتبار؛  الصلةذاتجملس اإلدارة 

 مليون دوالر لألغراض املبينة يف ١٧١ اعتمادات لصندوق البيئة مببلغ يوافق على  - ٢  
  )٥٤(:اجلدول التايل

  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ميزانية الربنامج ودعم الربنامج لفترة السنتني 
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  امليزانية املقترحة  برنامج العمل
  ٢٨ ١٥٠  التقييم البيئي واإلنذار املبكر

  ١٤ ٨٥٩  القانون البيئي واالتفاقيات البيئية
  ٢١ ٣٨٢  تنفيذ السياسات

  ٣٠ ٩٤٤  التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
  ٤٢ ٢٢٩  التعاون اإلقليمي

  ٩ ٦٣٦  االتصاالت واإلعالم اجلماهريي
  ١٤٧ ٢٠٠  أنشطة برنامج الصندوق
  ٦ ٩٠٠  احتياطي برنامج الصندوق

  ١٥٤ ١٠٠  إمجايل موارد الربنامج
  ١٦ ٩٠٠  ميزانية الدعم
  ١٧١ ٠٠٠  اإلمجايل العام

                                                   
)٥٢(  UNEP/GC.25/14. 
)٥٣(  UNEP/GC.25/12/Add.1. 
 .UNEP/GC.25/14لغ املخصصة من الصندوق التكميلي لكل برنامج من الربامج الفرعية يف الوثيقة ترد املبا  )٥٤(
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 مع  ماليني دوالر متشيا٥ً للمدير التنفيذي بزيادة االحتياطي املايل مبا يصل إىل يأذن  - ٣
  مقررات جملس اإلدارة السابقة؛

 األخرى بدون تغيري فيما يتعلق بإدارة ٢٤/٩ أن تظل مجيع أحكام املقرر يقرر  - ٤
  .الصناديق واإلبالغ عن تنفيذ املدير التنفيذي للربنامج

  تقدمي الدعم ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها :٢٥/١٦املقرر 

  ،إنّ جملس اإلدارة
تقدمي الدعم  بشأن ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٨ إىل مقرر جملس اإلدارة إذ يشري

  ،ألفريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتها
م املتحدة، ومؤمترات القمة ؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمامل إىل نتائج وإذ يشري أيضاً

لالحتاد األفريقي واالجتماعات األفريقية ذات الصلة اليت مت فيها تعيني التحديات اخلاصة اليت تواجه 
  أفريقيا والدخول يف التزامات لدعم أفريقيا يف حتقيق التنمية املستدامة،

 وقرارات اجلمعية ياملنتدى البيئي الوزاري العامل/جملس اإلدارة إىل مقررات  كذلكوإذ يشري
  العامة بشأن االحتياجات اخلاصة ألفريقيا،

إىل قرارات الدورة الثانية عشرة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة بشأن تعزيز وإذ يشري 
تنفيذ خطة العمل البيئية يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وخاصة القرار املتعلق بتغري 

  املناخ،
توقعات البيئة يف تقرير ة اليت تواجه أفريقيا حبسبما جاء يف ري التحديات البيئية اخلطإذ يدركو

، وكذلك ضعف القارة املتزايد حيال تغري "أطلس بيئتنا املتغرية: أفريقيا"ويف املنشور املعنون أفريقيا 
 وحمنة ظم اإليكولوجية،املناخ، واتساع رقعة األراضي املتدهورة، ونوعية وندرة املياه، وتدهور الن

  األنواع املهددة باالنقراض، وإزالة األحراج وغري ذلك من التحديات البيئية اليت تواجه املنطقة،
 احلاجة امللحة إىل تعزيز اإلدارة البيئية اإلقليمية يف أفريقيا من خالل حتليل وإذ يدرك أيضاً

  ،متسق الستعراض السياسات العامة وتطويرها وبناء القدرات
 احلاجة امللحة إىل مواصلة برنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي الدعم بقوة وإذ يدرك كذلك

للهيئات الوزارية اإلقليمية التابعة لالحتاد األفريقي، مثل املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، والس 
والس الوزاري األفريقي ين بالطاقة، املعاملنتدى الوزاري األفريقي  املعين باملياه، ويقياألفرالوزاري 

  املعين بالعلم والتكنولوجيا،
   املاسة إىل تعزيز االتفاقات البيئية اإلقليمية القائمة،احلاجةوإذ يدرك 

 احلاجة إىل استمرار تعزيز الدور االستراتيجي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف وإذ يدرك أيضاً
قليمية األفريقية اخلمس، اليت وضع مجيعها برامج أو خطط عمل عمل اجلماعات االقتصادية دون اإل

كة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإذ يدرك أن هناك للشرابيئية دون إقليمية ضمن إطار املبادرة البيئية 
  أيضاً هيئات وزارية دون إقليمية معنية بالبيئة يف كلّ إقليم فرعي،
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 يف  اليت اختذها حىت اآلنالثناء اجلديرة بتدابريعلى ال للمدير التنفيذي هعن تقدير وإذ يعرب
لآلليات األفريقية  وإعطاء مزيد من الدفع سياق تعزيز حضور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف أفريقيا،

ذات الصلة مثل سلطة االحتاد األفريقي وجلاا التقنية املتخصصة وال سيما املؤمتر الوزاري األفريقي 
، ولتوطيد مشاركة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف  املعين باملياهة والس الوزاري األفريقياملعين بالبيئ

  كة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،لشراا
 مبقرر سلطة االحتاد األفريقي القاضي بتحويل املؤمتر الوزاري األفريقي املعين وإذ يأخذ علماً

باملياه إىل جلنتني تقنيتني متخصصتنيالوزاري األفريقي املعين لس بالبيئة وا،  
 يزانيةامل و املعتمد إىل املدير التنفيذي أن يقوم مبا يلي، يف سياق برنامج العمليطلب  - ١
  :٢٠١٣ - ٢٠١٠ واالستراتيجية متوسطة األجل للفترة ٢٠١١ - ٢٠١٠فترة السنتني املعتمدة ل

كة اجلديدة من أجل لشراتشمل امواصلة توسيع دائرة دعم التنفيذ والدعم املؤسسي ل  )أ(
  تنمية أفريقيا، مبا يف ذلك خطط األعمال البيئية دون اإلقليمية؛

  التحديات البيئيةلرصد  بوصفها أداةفعاالً ز عملية توقعات البيئة األفريقية تعزيزاًيعزت  )ب(
دين الوطين ودون  لإلبالغ يف ميدان البيئة على الصعيوبوصفها إطاراًالتنمية املستدامة يف أفريقيا و

  ؛اإلقليمي
 من خالل برنامج ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة دعم تنفيذ االستراتيجية املتوسطة األجل   )ج(

، ومواصلة التماس التمويل لذلك من  إلحداث تأثري أكرب يف أفريقيا واتساقاًتنسيقاً  بطريقة أكثرالعمل
  خارج امليزانية؛

، قي، واجلماعات االقتصادية اإلقليميةتوثيق العمل مع كل من سلطة االحتاد األفري  )د(
 االستراتيجي لربنامج للدور  تنمية أفريقيا وغريها من الشركاء تعزيزاً من أجلأمانة الشراكة اجلديدةو

  ؛"توحيد األداء" للبيئة يف إطار ج األمم املتحدة
 يةيف سياق خطة بايل االستراتيج  تعزيز قدرات املكتب اإلقليمي ألفريقيامواصلة  )ه(

تنفيذ برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة  لكي يتصدر العمل يف لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات
  يف أفريقيا؛
 لتقدمي الدعم التقين املطلوب إىل مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقياالتعاون   )و(

يف عمليات التنمية   تغري املناخبارات وتشجيع إدماج اعت،بعد إنشائهفريقي لسياسات املناخ، األركز امل
  والتخطيط االجتماعيني واالقتصاديني؛

سلطة االحتاد األفريقي ملساعدة ودعم البلدان  وشركاء التنمية األفريقيةالتعاون مع   )ز(
  ؛يةقليم البيئية اإلاتاالتفاقيف تعزيز وتنفيذ  األفريقية

 االحتاد األفريقي، وخباصة صة يف مع اللجان التقنية املتخصالعمل عالقات تعزيز  )ح(
البيئية يف ريفي واملياه والبيئة لتيسري دمج االعتبارات عن الزراعة واالقتصاد ال  التقنية املسؤولةاللجان
   سلطة االحتاد األفريقي؛أعمال
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مواصلة دعم املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة والس الوزاري األفريقي املعين   )ط(
  ا؛ميف تنفيذ برامج عمله باملياه

وتنسيق  يف جمايل تكامل مواصلة تعبئة املوارد املالية لبناء قدرات البلدان األفريقية  )ي(
  البيئية؛ التقييم واإلبالغ، مبا يف ذلك البيانات إدارة املعلومات

حسب االقتضاء، وحتديثه أطلس بيئتنا املتغرية : أفريقيااستعمال منشور مواصلة دعم   )ك(
 إصدار على البلدان ومساعدةك البيانات األساسية، باعتبارمها أداة من أدوات صنع السياسات، وكذل

  ؛ خاصة اأطالس وطنية
مواصلة تقدمي الدعم إىل البلدان األفريقية لتعزيز قدرا على دمج التعلم املدعوم   )ل(

  بالتكنولوجيا لتعزيز تنفيذ برامج التعليم والتدريب يف جمال البيئة؛
يف إطار تقاريره  عن تنفيذ هذا املقرر،  إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراًيطلب أيضاً  - ٢

  . إىل جملس اإلدارة يف دورته السادسة والعشرينعن برنامج العمل وامليزانية

جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد كل من الدورة االستثنائية  :٢٥/١٧املقرر 
املنتدى البيئي الوزاري العاملي والدورة السادسة والعشرين /اإلدارةاحلادية عشرة لس 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/لس اإلدارة

  إن جملس اإلدارة،
ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٧ - د (٢٩٩٧ إىل قراري اجلمعية العامة إذ يشري

  ؛١٩٩٩يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٥٣/٢٤٢ و١٩٧٢
 كانون ٢٢املؤرخ ) ١٧الفقرة ( ألف ٤٧/٢٠٢ إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ يشري أيضاً

 ٥٦/٢٤٢، و١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٤/٢٤٨، و١٩٩٢ديسمرب /األول
)  من الفرع ثانيا١١ً - ٩الفقرات ( باء ٥٧/٢٨٣، و٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٤  املؤرخ
 كانون ٢٢املؤرخ )  من الفرع ثانياً ألف٩رة الفق (٦١/٢٣٦ و٢٠٠٣أبريل / نيسان١٥  املؤرخ
ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ )  من الفرع ثانياً ألف٩الفقرة  (٦٢/٢٢٥، و٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤ؤرخ امل)  من الفرع ثانياً ألف٩الفقرة  (٦٣/٢٤٨، و٢٠٠٧
  ،٢٠٠٢فرباير /ط شبا١٥ املؤرخ ٧/١  - إ. دهوإذ يشري كذلك إىل مقرر
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  أوالً

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة
املنتدى البيئي الوزاري /يقرر أن يعقد الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة  - ١
  )٥٥(؛٢٠١٠العاملي يف 
ستثنائية احلادية عشرة لس يوافق على جدول األعمال املؤقت التايل للدورة اال  - ٢

 :املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة

  .افتتاح الدورة  - ١
  :تنظيم العمل  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  -أ 
 .تنظيم العمل  -ب 

  .وثائق تفويض املمثلني  - ٣
  .البيئة يف النظام املتعدد األطراف: قضايا السياسات العامة الناشئة  - ٤
  .مسائل أخرى  - ٥
  .اعتماد التقرير  - ٦
 .اختتام الدورة  - ٧

  ثانياً

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/الدورة السادسة والعشرون لس اإلدارة
 من النظام الداخلي، أن تعقد الدورة السادسة ٤ و٢ و١يقرر، وفقاً ألحكام املواد   - ٣

  )٥٦(؛٢٠١١يب يف املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف نريو/والعشرون لس اإلدارة
يقرر أيضاً أن تعقد املشاورات غري الرمسية بني رؤساء الوفود بعد ظهر اليوم السابق   - ٤

  الفتتاح الدورة السادسة والعشرين؛
يوافق على جدول األعمال املؤقت التايل للدورة السادسة والعشرين لس   - ٥

  :املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
  .ورةافتتاح الد  - ١

                                                   
املنتدى البيئي الوزاري العاملي /حتدد تواريخ ومكان انعقاد الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة  )٥٥(

 .بالتشاور مع مكتب جملس اإلدارة والدول األعضاء
املنتدى البيئي الوزاري العاملي بالتشاور مع /نعقاد الدورة السادسة والعشرين لس اإلدارةحتدد تواريخ ا  )٥٦(

 .مكتب جملس اإلدارة والدول األعضاء
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  :تنظيم العمل  - ٢
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  )ب(

  .وثائق تفويض املمثلني  - ٣
  :قضايا السياسات العامة  - ٤

  حالة البيئة؛  )أ(
  قضايا السياسات العامة الناشئة؛  )ب(
  اإلدارة البيئية الدولية؛  )ج(
   املتحدة يف املسائل البيئية؛التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم  )د(
  التنسيق والتعاون مع اموعات الرئيسية؛  )ه(
  .البيئة والتنمية  )و(

متابعة نتائج مؤمترات القمة لألمم املتحدة واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية   - ٥
  .وتنفيذها، مبا يف ذلك مقررات جملس اإلدارة

 وصندوق البيئة ومسائل ٢٠١٣ - ٢٠١٢نتني امليزانية وبرنامج العمل لفترة الس  - ٦
  .امليزانية األخرى

املنتدى /جدول األعمال املؤقت، وموعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة لس اإلدارة  - ٧
  :البيئي الوزاري العاملي
املنتدى البيئي الوزاري /الدورة االستثنائية الثانية عشرة لس اإلدارة  )أ(

  العاملي؛
  .املنتدى البيئي الوزاري العاملي/لسابعة والعشرون لس اإلدارةالدورة ا  )ب(

  .مسائل أخرى  - ٨
  .اعتماد التقرير  - ٩

  .اختتام الدورة  - ١٠
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  املرفق الثاين

  اللجنة اجلامعةتقرير 

  )املكسيك(خوان كارلوس كويه ديفا السيد : املقرر

  مقدمة
نتدى الوزاري البيئي العاملي يف اجللسة العامة امل/قرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١

 إنشاء جلنة جامعة للنظر يف البنود ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦األويل لدورته اخلامسة والعشرين املعقودة يف 
 أن تنظر يف  أيضاًوكان يتعني على اللجنة.  من جدول األعمال٨ - ٥، و)و (٤ -) ج (٤، و)أ (٤

نة املمثلني الدائمني لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملقترحة لينظر فيها مشاريع املقررات اليت أعدا جل
، ومشاريع املقررات املقدمة من UNEP/GC.25/L.1املنتدى، والواردة يف الوثيقة /جملس اإلدارة

 Add.2و Add.1( وإضافاا UNEP/GC.25/L.2احلكومات واموعات اإلقليمية، والواردة يف الوثيقة 
  .ومشاريع املقررات املقترحة أثناء الدورة )Add.3و
 برئاسة ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠إىل  ١٦وعقدت اللجنة اجلامعة تسع جلسات يف الفترة من   - ٢

املنتدى الذي اختذ يف جلسته العامة األوىل /وفقاً ملقرر جملس اإلدارة) فنلندا(السيد يوكا يوسو كاينني 
  .مقرراً الجتماعاا) املكسيك( كارلوس كويه ديفا وان خوانتخبت اللجنة السيد. ومقرر املكتب

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
  .افتتح رئيس اللجنة اجلامعة االجتماع وأوجز إجراءات سري العمل  - ٣

  تنظيم العمل  -ثانياً 
وافقت اللجنة على اتباع برنامج العمل الذي عمم على أعضاء اللجنة يف جلستها األوىل يف   - ٤

وطُلب من الوفود تقدمي أي مشاريع مقررات إىل أمني جملس اإلدارة حىت اية .  اجتماعغرفةورقة 
وستناقش مشاريع املقررات يف إطار بنود جدول . فرباير/ شباط١٦جلسة بعد ظهر يوم االثنني، 

صياغة  والنصوص، فستتناوهلا إما اللجنة أو فريق البالصياغةاألعمال ذات الصلة، أما املقترحات املتعلقة 
املنتدى هلذا الغرض أثناء جلسته العامة األوىل، برئاسة السيد دانييل شوبورو /الذي أنشأه جملس اإلدارة

  ).األرجنتني(
ووافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل معين بامليزانية وبرنامج العمل برئاسة السيدة أغنيس   - ٥

يميائية، مبا يف ذلك الزئبق، يشارك يف رئاسته ، وفريق عامل معين بإدارة املواد الك)أوغندا(كاليباال 
والسيد فيستوس باغورا ) اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(السيد جون روبرتس 

  ).أوغندا(
 لكل بند يف جدول احملددة الوثائق املذكورة كان معروضاً على اللجنةلدى النظر يف البنود و  - ٦

  .)UNEP/GC.25/1/Add.1/Rev.1( احلالية األعمال املشروح للدورة
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واستمعت اللجنة إىل بيان متهيدي من نائبة املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة السيدة   - ٧
، وهي  للنظر فيها اللجنةاملطروحة علىأنغيال كروبر، سلطت فيه األضواء على بعض القضايا الرئيسية 

والصلة بني العلوم والسياسة العامة، واملنرب احلكومي الدويل املقترح جوانب اإلدارة البيئية الدولية، 
املواد إدارة و للعلوم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وحالة البيئة

 وامليزانية التكميلية ٢٠١١  - ٢٠١٠الكيميائية مبا يف ذلك الزئبق، وبرنامج العمل للفترة 
وأشارت إىل أنّ برنامج األمم املتحدة للبيئة، خضع يف إطار عملية اإلصالح، . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ للفترة

واعترفت تلك التقارير بأنّ برنامج األمم املتحدة للبيئة . لعدد من االستعراضات الداخلية واخلارجية
 احلايل ويعد االجتماع.  رسم السياسات البيئية يف منظومة األمم املتحدةمركزوجملس إدارته حيتالن 

  .لس اإلدارة فرصة للسري قُدماً يف هذه العملية ولتحقيق التوقعات
وقبل تناول البنود الفردية جلدول األعمال اليت أُسندت إىل اللجنة، استمعت اللجنة إىل   - ٨

وقدمت السيدة كاليباال رئيسة . تقدميات موجزة لعدد من مشاريع املقررات اليت يتعني أن تنظر فيها
 مشروع مقرر أعدا جلنة املمثلني الدائمني، ١١برنامج األمم املتحدة للبيئة دى ملمثلني الدائمني لجلنة ا
اليت تقدم عرضاً موجزاً عن مفاوضات اللجنة بشأن  ،UNEP/GC.25/L.1 يف الوثيقة  هذه املشاريعوترد

موعتيهما اإلقليميتني، وقدم ممثال نيجرييا وجنوب أفريقيا مشاريع املقررات املقدمة من جم. كل منها
وأعلن ممثل اليابان أن حكومته ستقدم مشروع . UNEP/GC.25/L.2 and Add. 3والواردة يف الوثيقتني 

 .مقرر بشأن التنوع البيولوجي

 ) من جدول األعمال٤البند (قضايا السياسة العامة   -ثالثاً 

 )من جدول األعمال) أ (٤البند (حالة البيئة   -ألف 

 ملواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبقإدارة ا  - ١

تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة األوىل املعقودة بعد ظهر يوم االثنني   - ٩
 إىل العدد الكبري من االنتباه نائبة املدير التنفيذي وجهتوعند تقدمي هذا البند، . فرباير/شباط ١٦

:  اللجنة، واليت قالت إا تغطي ثالث قضايا رئيسيةعلىعروضة املتعلقة بإدارة املواد الكيميائية الوثائق امل
وحتدثت . إلدارة الدولية للمواد الكيميائية، والرصاص والكادميوم، وبرنامج الزئبقلالنهج االستراتيجي 

 مبا يف ذلك تنفيذ النهج االستراتيجي من خالل ،بإجياز عن العمل اجلاري والتقدم احملرز يف هذه ااالت
مج البداية السريعة ومبادرة الشراكة لتكامل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والتخلص التدرجيي برنا

 على نطاق العامل وحتديث االستعراضات العلمية، مثل احملتوي على الرصاصالناجح من الغازولني 
وم يف أفريقيا، والعمل االنتقال البيئي طويل املدى والتجارة يف املنتجات احملتوية على الرصاص والكادمي

. املكثف يف إطار برنامج الزئبق مع صياغة الشراكة العاملية للزئبق التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة
وتناول مشروع املقرر بشأن إدارة املواد الكيميائية مبا يف ذلك الزئبق احلاجة إىل إجراء فوري واستمرار 

 .العمل يف هذه ااالت

 غرفة اجتماعثل الواليات املتحدة األمريكية مشروع مقرر عن الزئبق تضمنته ورقة وقدم مم  - ١٠
واتفق على أن ينظر الفريق العامل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف هذا . وعرض النقاط البارزة فيه

  .املقرر
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ي أحرزته ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، اعترف معظم املمثلني، عند استعراض التقدم الذ  - ١١
حكومام للحد من انبعاثات الزئبق، بالطبيعة العاملية للمشكلة الناشئة عن انتقاالا الواسعة النطاق يف 
الغالف اجلوى، واستمرارها وتراكمها يف النظم اإليكولوجية وآثارها الصحية الكبرية على الصحة 

لزئبق يف األمساك مما أدى إىل القلق من وأشار عدة ممثلني بشكل خاص إىل تراكم ا. البشرية وعلى البيئة
 غذاؤهم التقليدي على يعات األصلية الساحلية الذين حيتواستهالكها من جانب احلوامل وأفراد اتم

وبعد أن أشار أحد املمثلني إىل أنّ كل مقاطعة يف بلده قد أرغمت . نسبة عالية من املنتجات البحرية
اك للحد من تناوهلا، قال إن الدراسات أظهرت أنّ أكثر من على إصدار تقارير إرشادية عن األمس
  .نصف ترسيب الزئبق يأيت من اخلارج

واتفق املمثلون على أنّ أخطار الزئبق كانت معروفة منذ فترة من الزمن واستعرضوا اجلهود   - ١٢
. الشراكة العاملية للزئبقاحلالية ملعاجلة هذه القضية، مشريين إىل التقييم العاملي للزئبق، وبرنامج الزئبق، و

ولكن كان هناك . وتلقى برنامج األمم املتحدة للبيئة التهنئة على نطاق واسع لنجاحه يف هذه اجلهود
اعتراف بأنّ الزئبق ال يزال ميثل أهم قضية كيميائية تواجه اتمع العاملي وأنّ الوقت مناسب الختاذ 

  .مزيد من اإلجراءات
لني عن تأييدهم للتعديالت اليت أُدخلت على مشروع املقرر بشأن الزئبق وأعرب كثري من املمث  - ١٣

  .UNEP/GC.25/L.1الذي أعدته جلنة املمثلني الدائمني والوارد يف جمموعة املقررات بالوثيقة 
وبعد أن أثىن أحد املمثلني على الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق ملا قام به من   - ١٤

عن األمل يف أن يعتمد جملس اإلدارة اإلطار الشامل للسياسة العامة الذي متّ وضعه، وقال عمل، أعرب 
. إن أفضل طريقة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه هي بدء املفاوضات بشأن اتفاق بيئي متعدد األطراف

ياجات ورئي أنه ينبغي ملثل هذا االتفاق أن يكون مرناً بشأن مستويات االلتزام وأن يالئم االحت
وقال ممثل آخر إنه ينبغي أن تبدأ املفاوضات على أساس الوثائق احلالية . والقدرات املختلفة لألطراف

  .اليت أصدرها الفريق العامل
وكان املتحدثون الذين أخذوا الكلمة حيبذون وضع صك جديد ملزم قانوناً أو اتفاق بيئي   - ١٥

وكان هناك تأييد إلنشاء جلنة تفاوضية .  واحدمتعدد األطراف بشأن هذه القضية، مع اعتراض صوت
ونظراً للطبيعة امللحة للقضية وحاالت التأخري اليت . حكومية دولية تكون واليتها وضع مثل هذا االتفاق

ميكن توقعها أثناء املفاوضات، كان هناك شعور قوي بأنه ينبغي للجنة أن تبدأ عملها يف أقرب وقت 
  .هود الطوعية والشراكات يف هذه األثناءممكن وأنه ينبغي أن تستمر اجل

وكان هناك بعض التباين يف اآلراء فيما إذا كان ينبغي أن يقتصر االتفاق على الزئبق وحده أو   - ١٦
ورأى كثري من املمثلني أنه ينبغي أن . أنه ينبغي إدراج مواد كيميائية أخرى مثل الرصاص والكادميوم

غري أنّ عدداً كبرياً من املمثلني .  ال تضيع قوة الدفع ويقل التركيزينصب التركيز على الزئبق وحده حىت
رأى أنه ينبغي صياغة االتفاق بطريقة تسمح بإمكانية إدراج مواد كيميائية أخرى ومعادن ثقيلة يف 

  االتفاق اجلديدعدة ممثلني أيضاً عن رأي يقول إنوأعرب . املستقبل من أجل جتنب تعدد الصكوك
مل االتفاقات احلالية وأن يشكل جزءاً من النظام األعرض الذي أنشأه النهج ينبغي أن يستك
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سألة التمويل الطويل األجل واملستدام ملحل سيتعني إجياد  أنه إىل أحد املمثلني نبهاالستراتيجي، يف حني 
  .النظامهلذا 
ثر حدة يف البلدان وأشار ممثل إحدى اموعات اإلقليمية إىل أن آثار التعرض للزئبق تعد أك  - ١٧

واتفق املمثلون . النامية، وخاصة يف أفريقيا، وأنّ املوارد الالزمة إلدارة املواد الكيميائية ال تزال حمدودة
على ضرورة توفري املزيد من املوارد وأشاروا أيضاً إىل نقص التكنولوجيا والقدرة وإىل الدور الكبري 

  .ن الناميةالذي قامت به آليات الشراكة من أجل البلدا
وأشارت ممثلة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود   - ١٨

إىل أنّ جوانب كثرية من قضية نفايات الزئبق غُطيت بالفعل يف إطار اتفاقية بازل وأنه جتري أنشطة 
اقية بازل وأي اتفاق جديد، ورأت أنه ينبغي النظر يف أوجه التآزر بني اتف. كثرية يف هذا الصدد

وعرض أيضاً ممثل منظمة الصحة العاملية تقدمي املساعدة، . وعرضت تقدمي املساعدة يف هذا الصدد
  .خاصة فيما يتعلق بصياغة مشروع املقرر

وأعلن الرئيس أنّ الفريق العامل سيبدأ مداوالته على الفور وسوف يقدم تقريراً إىل اللجنة يف   - ١٩
  .مرحلة الحقة

فرباير / شباط١٩وافقت اللجنة، يف جلستها العامة الثامنة، املعقودة يف مساء اخلميس،   - ٢٠
، على مشروع املقرر املتعلق بإدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق، الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٩

UNEP/GC.25/CW/L.4لساملنتدى للنظر فيه واعتماده/ لعرضه على ا.  
 من املمثلني اعتماد املقرر بعبارات الرضى والتهنئة للرؤساء املشاركني ولربنامج  كثريىتلق  - ٢١

وقد علق كثريون على طابع املقرر باعتباره معلماً معربني عن . األمم املتحدة للبيئة وجلميع املعنيني
  .ملهم يف أن يتم التفاوض حول الصك امللزم قانوناً بنفس روح التوافق والتعاونأ

  البيئة العامليةحالة  - ٢

فرباير / شباط١٧تناولت اللجنة هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية املعقودة صباح يوم الثالثاء   - ٢٢
وعند تقدمي هذا البند الفرعي، عرض ممثل األمانة آخر النتائج العلمية اليت توصل إليها برنامج . ٢٠٠٩

لربنامج األمم  ٢٠٠٩ الكتاب السنويكما وردت يف األمم املتحدة للبيئة بشأن التغري البيئي العاملي 
. املتحدة للبيئة، وأوضح كيف أنّ العلوم عززت االستراتيجية املتوسطة األجل ومشروع برنامج العمل

وأشار إىل أنّ دور العلوم جيري تعزيزه على نطاق مجيع وظائف برنامج األمم املتحدة للبيئة بغية ضمان 
وقدم عرضاً . احة لتحديد األولويات وتوفري املعلومات الالزمة لصنع القراراستخدام أفضل العلوم املت

موجزاً حلالة التقييمات الدولية احلالية ودعا املمثلني إىل تقدمي مقترحات بشأن التقييمات البيئية العاملية 
  .القادمة وتأثريها على دورة السياسة العامة

يق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، عرضاً ت كرايست، أمينة الفروقدمت السيدة رين  - ٢٣
وسلطت الضوء على عدد من الرسائل الرئيسية يف تقرير . موجزاً لألنشطة األخرية اليت قام ا الفريق

 ٢٠٠٨التقييم الرابع للفريق الذي استكمل قبل عام مضى، وأشارت إىل منح جائزة نوبل للسالم لعام 
وأشارت إىل أنّ الفريق . ريق والنائب السابق لرئيس الواليات املتحدة، السيد آل غورمناصفة بني الف
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 عن الطاقة املتجددة والتخفيف من أثر تغري  خاص على إعداد تقرير، يف دورته الثامنة والعشرين،وافق
واالقتصادية املناخ باإلضافة إىل تقرير التقييم اخلامس، الذي سيستخدم بصورة كاملة التصورات العلمية 

اجلديدة والتصورات اخلاصة باالنبعاثات والتجارب اليت أُجريت على منوذج نظام املناخ واألرض 
وسلطت الضوء على عدد من األنشطة . وتأثرياا، والدراسات اخلاصة بالتكيف وإمكانية التعرض

يها، مبا يف ذلك اقتراح واملقترحات بالنسبة للمستقبل وردت يف تقارير خاصة قُدمت إىل الفريق للنظر ف
. مقدم من النرويج بإعداد تقرير خاص عن األخطار البالغة والكوارث مع التركيز على إدارة املخاطر

ودعت يف ختام كلمتها احلكومات واملمثلني اآلخرين إىل العمل مع الفريق ملواصلة نشر واستخدام 
  .ع القرارنتائج تقرير التقييم الرابع يف صياغة السياسة العامة وصن

وىف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أشاد معظم املمثلني الذين تكلموا بربنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٢٤
ملا قام به من عمل يف جماالت الرصد والتقييم واإلنذار املبكر، واليت تشكل، كما قال أحد املمثلني، 

  .يتعلق ببناء القدرات ومجع البياناتالقدرات األساسية للمنظمة، واليت ينبغي زيادا، خاصة فيما 
وبالنسبة للتقييمات العاملية يف املستقبل، أكد كثري من املمثلني على أمهية وضع هذه التقييمات   - ٢٥

وقال عدد من املمثلني أنه ينبغي ألي تقييم عاملي يف املستقبل أن تكون له . على أساس التقييمات احلالية
وقال أحد املمثلني إنه . ا على املستوى الدويل، كملخص لصانعي القراروثيقة ختامية متّ التفاوض بشأ

من الضروري أن يكون ألي تقييم يف املستقبل جمال تركيز حمدد بالنظر إىل الكم الكبري من التقييمات 
  .العاملية

ية وأشار عدد من املمثلني إىل أمهية التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين يف جمال احلما  - ٢٦
 تنسيقوأشار أحد املمثلني إىل أمهية . البيئية، واملشاركة اإلجيابية جلميع البلدان يف عمليات التقييم العاملي

وسلط عدد من املمثلني الضوء . التعاون املتعدد األطراف والثنائي يف االستجابة للتحديات البيئية امللحة
وقال أحد املمثلني إنه . لتقييمات البيئيةعلى ضرورة تعزيز اجلهود لضمان وجود أساس علمي سليم ل

ينبغي أن تقوم التقييمات العاملية يف املستقبل على علوم مؤكدة تستند إىل مؤلفني مؤهلني وذوي خربة 
وقال إن وجود عنصر قوي لبناء القدرات وج التدرج من أسفل . وإىل نظام متني الستعراض النظراء

وقال إنّ وضع معايري متفق عليها . درات وتطوير املهارات التقنيةإىل أعلى يشكل أداة قوية لبناء الق
وسلط عدة ممثلني الضوء على ضرورة . عاملياً للبيانات والبيانات الشرحية يعد أيضاً من األمور احلامسة

تقدمي مساعدات تقنية ومالية للبلدان النامية من أجل تقييم البيئة، خاصة فيما يتعلق جبمع البيانات 
  .خدام منهجية التقييمواست
وأكد أحد املمثلني أنّ التقييمات املشروعة واملؤكدة عن حالة البيئة لتعزيز السياسة العامة تعد   - ٢٧

ضرورية، وأنّ لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة سجالً طويالً يف هذا الصدد؛ غري أنه قال إنه من 
وحتدث عدة ممثلني عن احلاجة إىل التأكد . تأثريهاالضروري تعزيز صالحية السياسة العامة للتقييمات و
  .من إمكانية ترمجة التقييمات إىل سياسات قابلة للتنفيذ

 أنه ينبغي أن تركز التقييمات العاملية نياملمثلأفراد من ومن بني املقترحات األخرى اليت قدمها   - ٢٨
 االستراتيجية املتوسطة األجل؛ وأنّ يف املستقبل على مواضيع حمددة يف جماالت األولوية اليت وردت يف

االستجابة الفعالة للتحديات البيئية العاملية ينبغي أن تقوم على حتليل خيارات السياسة القطاعية؛ وأنّ 
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التوقعات البيئية ’’التفاضل اإلقليمي ينبغي أن يضيف قيمة إىل تأثري التقييمات، وأنّ توقيت نواتج 
يت نواتج إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مثل امليزانية، وتوقيت ينبغي أن ترتبط بتوق‘‘ العاملية

 عن إبقاء الوحيد سؤولامل  هواألهداف والغايات الدولية؛ وأنه بينما يعد برنامج األمم املتحدة للبيئة
  .حالة البيئة العاملية قيد االستعراض، فإنه يلزم االستفادة بصورة كاملة من عمل الكيانات األخرى

املداوالت بشأن منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات من استمرار ورحب أحد املمثلني ب  - ٢٩
وأعربت ممثلة أخرى عن قلقها من اإلعانات الزراعية . أجل التنوع البيئي وخدمات النظم اإليكولوجية

  .واألوضاع املشوهة لألسواق اليت تقف عقبة يف طريق التنمية املستدامة والتجارة الرتيهة
 ٢٠عادت اللجنة للنظر يف البند الفرعي يف جلستها العامة التاسعة املعقودة صباح اجلمعة،   - ٣٠

  .UNEP/GC.25/L.5/Add.2 فرباير، وتناولت مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة/شباط
وافقت اللجنة على مشروع املقرر، بصيغته املعدلة شفوياً، لعرضه على الس للنظر فيه   - ٣١

  .دهواعتما

 القانون البيئي  - ٣

تناولت اللجنة هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها العامة الثانية املعقودة صباح   - ٣٢
وقدم ممثل األمانة مشاريع املقررات والوثائق املرتبطة ا اليت ستنظر فيها . فرباير/ شباط١٧يوم الثالثاء 

ع قانون بيئي واستعراضه بصورة دورية للعقد األول من وبدأ باستعراض الربنامج اخلاص بوض. اجللسة
القرن احلادي والعشرين كخلفية أساسية، قبل تقدمي موجز عن عمليات صياغة جمموعيت املبادئ 

تلك املتعلقة بوضع تشريع وطين عن املسؤولية وإجراءات االستجابة والتعويض عن األضرار : التوجيهية
يئة؛ وتلك املتعلقة بوضع تشريع وطين عن احلصول على املعلومات، اليت تسببها األنشطة اخلطرة للب

وأكد أنّ املبادئ التوجيهية قُصد ا أن تكون . واملشاركة العامة، واللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية
  .أداة، خاصة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 أعقبت ذلك، أعرب مجيع املمثلني الذين حتدثوا عن ارتياحهم لعمل برنامج وأثناء املناقشة اليت  - ٣٣
 وأعربوا عن تأييدهم القوي لربنامج مونتفيديو وطالبوا .األمم املتحدة للبيئة يف جمال القانون البيئي

  .باإلمجاع مبواصلة هذا الربنامج
.  ألنّ عدة نقاط ال تزال مثار جدلغري أنّ أحد املمثلني قال إنه يلزم إجياد فهم مشترك نظراً  - ٣٤

وقال إن الربنامج ينبغي أن يكون أكثر تركيزاً من املاضي، وأن يركز على تعزيز قدرات التنفيذ الضعيفة 
وأعرب عدة ممثلني عن رأي . لكثري من البلدان النامية، وأن يتفادى االزدواجية مع مبادرات أخرى

 أن يتوافق مع االستراتيجية املتوسطة األجل لربنامج األمم يقول إنّ برنامج مونتفيديو الرابع ينبغي
املتحدة للبيئة وأنه ينبغي أن يستجيب للتحديات اجلديدة فيما يتعلق بالتعاون، والتنسيق، وأوجه التآزر، 

واقترح أحد املمثلني أنه ينبغي استعراض نتائج . إىل جانب القضايا احلرجة األخرى مثل تغري املناخ
  .املنتدى/ديدة يف الدورة الثامنة والعشرين أو الثالثني لس اإلدارةاملرحلة اجل
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وأعرب كثري من املمثلني عن تأييدهم للمبادئ التوجيهية اخلاصة بوضع تشريع وطين عن   - ٣٥
وكان . املسؤولية، وإجراءات االستجابة، والتعويض عن األضرار اليت تسببها األنشطة اخلطرية للبيئة

ة بالنسبة للبلدان النامية، مع أنّ أحد يئ التوجيهية سوف تكون مفيدة للغا بأنّ املبادهناك رأي عام
  .‘‘امللوث يدفع’’املمثلني أكد أنه ينبغي أن يكون هناك أدىن قدر من التماس العذر وإدراج مبدأ 

على وىف حني رحب أحد املمثلني باملبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع تشريع وطين عن احلصول   - ٣٦
املعلومات، واملشاركة العامة، واللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية، قال إن األحكام اختلفت يف 

  .جماالت هامة من التشريع يف بلده، مثلّ املسائل اليت تتعلق بالرسوم، والتنازالت، والدعاوى الكيدية
لوضع املبادئ التوجيهية، عن وأعرب ممثل منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، يف سياق تأييده   - ٣٧

أمله يف أن تشجع البلدان على االنضمام إىل االتفاقية بشأن الوصول إىل املعلومات، واملشاركة العامة يف 
 من ١٣وأن تساعد على تنفيذ املبدأ ) اتفاقية آرهوس(صنع القرار واللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية 

ري أنه أعرب عن رأي يقول إنّ التعليقات اليت أُبديت على املبادئ غ. إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
  .التوجيهية حباجة إىل التنقيح

وعقب أحد املمثلني على ضرورة إجراء استعراضات للوثائق املقرر تناوهلا واقترح ضرورة   - ٣٨
وأيد ممثل آخر . ىاملنتد/إرجاء املسألة إىل موعد الحق، مثل الدورة االستثنائية القادمة لس اإلدارة

وأشار أحد املمثلني إىل أنه توجد . هذا الرأي واقترح عقد اجتماع لفريق خرباء ملواصلة النظر يف املسألة
  .بالفعل كثري من التشريعات املعمول ا وأنه ينبغي توجيه املزيد من االهتمام إىل التنفيذ

لصياغة للتفاوض بشأا واالنتهاء من  على إحالة مشاريع املقررات إىل فريق االلجنةووافقت   - ٣٩
  .مشاريع املقررات

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٩وافقت اللجنة يف جلستها العامة الثامنة، املعقودة يف مساء اخلميس،   - ٤٠
 لعرضه على UNEP/GC.25/L.5/Add.1على مشروع املقرر املتعلق بالقانون البيئي الوارد يف الوثيقة 

  .واعتمادهاملنتدى للنظر فيه /الس
ن باب صادف الذكرى العاشرة للنجاح يف إبرام اتفاقية آرهوس وأ ٢٠٠٨ومشرياً إىل أن عام   - ٤١

 جلميع البلدان، أعرب أحد املمثلني عن أسفه لعدم إمكانية اعتماد مشروع االنضمام لالتفاقية مفتوح
العمل بشأا إلكمال ن جمموعته ستواصل أبشأن سبل احلصول على املعلومات واملبادئ التوجيهية 

  .ها للدورة املقبلة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةدإعدا

 ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوالسياسات يف جمال لعلوم لاملنرب احلكومي الدويل   - ٤

وقال . فرباير/اط شب١٧ثالثة بعد ظهر الثالثاء تناولت اللجنة البند الفرعي يف جلستها العامة ال  - ٤٢
لبند الفرعي إن الوثائق املعروضة على جملس اإلدارة تعكس احلاجة إىل منرب اممثل األمانة لدى تقدميه 

، على النحو ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجييف جمال لسياسات للعلوم واحكومي دويل 
اجايا صلحة الذي عقد يف بوتراملعرب عنه يف االجتماع الدويل املخصص للحكومات وأصحاب امل

ويطلب مشروع املقرر الذي أعدته جلنة املمثلني الدائمني . ٢٠٠٨نوفمرب /مباليزيا يف تشرين الثاين
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 من هذا القبيل للدفع  ثانياً إىل املدير التنفيذي أن ينظم اجتماعاUNEP/GC.25/L.1ًوالوارد يف الوثيقة 
 األويل للفجوة بشأن اآلليات والعمليات القائمة املذكور يف وقد مت االضطالع بالتحليل . بالعمليةقدماً

  .الوثيقة لتيسري املناقشات بشأن هذا املوضوع
وقال أحد . العلومولسياسات بني اأقوى صلة كان هناك تأييد عام فيما بني املمثلني إلجياد و  - ٤٣

يدات حادة وأن توافر املمثلني إن املسلم به على نطاق واسع أن التنوع البيولوجي يتعرض لتهد
التنوع البيولوجي؛ وإنه ينبغي   يف حفظ رئيسياًمعلومات علمية وثيقة الصلة بالسياسات يعترب عنصراً

وبالتايل، فقد أيد عدد من .  لتحسني هذه املعلومات وجعلها متاحة بشكل أكربتقدمي مزيد من الدعم
التنوع البيولوجي وخدمات النظم ال يف جملسياسات للعلوم وااملمثلني إنشاء منرب حكومي دويل 

 لعالج  ومتسقاً وموحداً سليماً علمياًوقال أحد املمثلني إن من شأن املنرب أن يوفر إطاراً. ةاإليكولوجي
  .وقال ممثل آخر إن حاجة البلدان النامية إىل املنرب ملحة. قضايا التنوع البيولوجي

املخصص للحكومات وأصحاب املصلحة يف رحب معظم املمثلني بعقد االجتماع الدويل و  - ٤٤
يا، رغم أن أحدهم أعرب عن رأي مفاده أن مشروع املقرر املعروض على اللجنة ال يعكس ابوتراج

  .الشعور اإلجيايب الذي ساد االجتماع بشكل واف
 بيد أن العديد من املمثلني أعربوا عن شواغل بشأن ما إن كان املنرب يعترب أفضل منتدى ملعاجلة  - ٤٥

وقال أحد املمثلني إن الكيفية اليت قد يسفر ا املنرب عن حتسني توافر معلومات غري واضحة، . القضية
السياسات وتوفري الصلة بني العلوم وغري أنه على استعداد رغم ذلك للنظر يف أي اقتراحات لتعزيز 

  .برنامج األمم املتحدة للبيئةالدعم لعمل 
وقال أحد املمثلني إنه ينبغي .  بالعمليةجتماع ثان للدفع قدماًأيد معظم املتكلمني عقد او  - ٤٦

وقال عدد من املمثلني إن حتليل الفجوة عنصر رئيسي يف البت يف . عقده بعد استكمال حتليل الفجوة
 أن بلده مستعد الستضافة االجتماع الثاين يف موعد يتم حتديده مجهورية كوريا وأعلن ممثل .إنشاء املنرب
  .فيما بعد

أنه ينبغي أن بقامة عالقات وثيقة بني العلوم والسياسات، مع تأييده إلوحذر أحد املمثلني،   - ٤٧
وأشار إىل أن مثة الكثري من اهلياكل . يكون هناك وعي بكفاءة ومردودية تكاليف أي آلية جديدة

 وأشار أحد املمثلني قائالً. الدولية القائمة بالفعل، وأنه ينبغي استعراضها بالكامل وتقييم فعاليتها وأدائها
إنه فيما يتعلق باآلليات القائمة، يوجد بالفعل العديد من االتفاقيات اليت تغطي التنوع البيولوجي واليت 

 فيها، وإنه ينبغي أال تتم املناقشات الراهنة بشأن إجياد منرب جديد تعترب معظم الدول األعضاء أطرافاً
  .ي احترام اإلطار الدويل القائم واحملافظة عليهعلى حساب تلك االتفاقيات؛ وإنه ينبغ

 احلكومات حتركهإطار اتفاقية التنوع البيولوجي  وأيد أحد املمثلني إجياد منرب حكومي دويل يف  - ٤٨
وقال إنه ينبغي له أن يكفل التقاسم املنصف للموارد وأن . ويعترف بسيادة الدول يف متابعة مواردها

شدد العديد من املتكلمني على احلاجة إىل حتسني العمليات القائمة مثل و. يدعم املشاريع املشتركة
وأوصى أحد املمثلني . اتفاقية التنوع البيولوجي، وجتنب التضارب أو االزدواجية بني الصكوك القائمة

  . أفضل بشكل تنفيذ واليتهاالتفاقيةليتيح   من شأنه أنبأن تقوية املنتج العلمي
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لني على أن من أولويات أي آلية أن تبين قدرات البلدان النامية على شدد عدد من املمثو  - ٤٩
تنفيذ الصكوك الدولية ورسم وتقييمات إجراء الواحملافظة على تنوعها البيولوجي ونظمها اإليكولوجية، 

وأبرز عدد من املمثلني أمهية . واحلصول على املعلومات عامل هام. سياساا الداخلية يف هذا الصدد
ومثة .  البيولوجي البحري واخلدمات البحرية كمصدر هام لإليرادات بالنسبة للكثري من البلدانالتنوع

وقال أحد املمثلني إن من املهم أن تؤخذ . حاجة إىل خطوات عاجلة لتجنب تلوث املناطق الساحلية
  .العمليات اجلارية بالفعل يف االعتبار، وعلى سبيل املثال يف البحوث يف البيئة البحرية

وافقت اللجنة على أنه ينبغي إحالة مشاريع املقررات إىل فريق صياغة للتفاوض حوهلا   - ٥٠
  .واستكمال وضع مشروع املقرر

  عادت اللجنة لتناول البند يف جلستها العامة السابعة، املعقودة بعد ظهر اخلميس   - ٥١
وقد وافقت . يق الصياغةرضها فرلبحث مشروع املقرر بصورته اليت عفرباير وتناولت با/اطب ش١٩

 .اللجنة على مشروع املقرر لعرضه على الس للنظر فيه واعتماده

 من املدير التنفيذيمقرر جامع بشأن التقارير املقدمة   - ٥

. فرباير/ شباط١٧ثالثة بعد ظهر الثالثاء البند الفرعي يف جلستها العامة الهذا تناولت اللجنة   - ٥٢
 تقدميها للبند الفرعي أن جتميع تلك املقررات حتت بند واحد جاء استجابة وأوضحت ممثلة األمانة لدى

بتقليل عدد املقررات وأن ذلك ال يقلل بأي حال برنامج األمم املتحدة للبيئة للطلبات اليت أعرب عنها 
برنامج األمم وشرحت بشكل موجز ما يقوم به . من األحوال من قيمة أي موضوع من املواضيع

الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ وتنفيذ :  التاليةمن عمل وأنشطة يف كل من ااالتيئة املتحدة للب
 يف واستراتيجيته يف جمال املياه؛ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوببرنامج األمم املتحدة للبيئة سياسات 

ض، على النحو املقدم يف لنفايات وتقدمي الدعم ألفريقيا؛ وميثاق األرإجناز التنمية املستدامة؛ وإدارة ا
  .الوثائق ذات الصلة

واتفق على أن تعامل فروع املقرر اجلامع املتعلقة بالتعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية   - ٥٣
 . مقررات منفصلة وأال تشكل جزءاً من املقررات اجلامعةااملستدامة وإدارة النفايات باعتباره

 ةالدول اجلزرية الصغرية النامي  )أ(

شدد عدد من املمثلني على أمهية برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية   - ٥٤
واستراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس ) برنامج عمل بربادوس(الصغرية النامية 

 إزاءملمثلني عن قلقه وأعرب أحد ا.  اجلزرية الصغرية الناميةالدولباعتبارمها إطاري عمل هامني لتنمية 
. ، واليت قال إا قد دد النتائج احملققة حىت اآلن يف هذين اإلطارين األزمة املالية العاملية استمرارتأثري

  .وأشار ممثل آخر إىل احلاجة إىل بناء قدرات تلك الدول لتنفيذ اإلطارين
اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف  العديد من املمثلني االنتباه إىل الظروف اخلاصة للدول ووجه  - ٥٥

واقترح أحد املمثلني إدراج قضايا تغري . البيئي وتغري املناخالتدهور ذلك إمكانية تضررها من آثار 
 حدة آثاره، يف التخطيط الوطين والدويل، وختفيفاملناخ، مبا يف ذلك تدابري التكيف مع تغري املناخ 
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كول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ورحب بإنشاء صندوق للتكيف يف إطار بروتو
  .املناخ
أعرب عدد من املمثلني عن تقديرهم لالعتراف باحلاجة إىل تقدمي مساعدة خاصة للدول و  - ٥٦

وأشار أحد املمثلني مع التقدير إىل املساعدة التقنية واملالية اليت تقدمها األمم . اجلزرية الصغرية النامية
 للمجاالت املواضيعية املذكورة يف استراتيجية إىل تلك الدول تبعاًرنامج األمم املتحدة للبيئة باملتحدة و

لصغرية النامية يف دارة الكوارث يف الدول اجلزرية اإلاملكرسة ورحب باألولوية . موريشيوس
  .االستراتيجية املتوسطة املدى

وال سيما، حسبما قاله : تصلة بالنفايات العديد من املمثلني االنتباه إىل املشاكل املووجه  - ٥٧
يف  الكفاف اليت تعيش علىمجتمعات لأحدهم، التلوث بالزئبق يف األمساك اليت تعترب الغذاء األساسي ل

وارد املياه العذبة واملياه الساحلية فتلوث بذلك لتصق مباجلزر، والنفايات اإللكترونية والكهربائية اليت ت
 ملناطق مستجمعات املياه السليمة آخر أمهية معاجلة مياه النفايات، واإلدارة وأبرز ممثل. سالسل األغذية

 أمناط  استدامة عدد من املمثلني االنتباه إىل أمهيةووجه. والتنمية املستدامة ملوارد املياه املتاحة وتقييمها
اجة إىل مساعدة وشدد أحد املمثلني على احل. اإلنتاج واالستهالك يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

تلك الدول يف استحداث تقييمات قطرية يف سياق برنامج السنوات العشر اإلطاري لالستهالك 
  ).عملية مراكش(مني اواإلنتاج املستد

 املمثلني أمهية احلكم الرشيد للدول اجلزرية  منفرادأوكان من بني القضايا األخرى اليت أثارها   - ٥٨
موارد مالية إضافية واالنتقال من املشاريع البيانية إىل املشاريع الوطنية الصغرية النامية؛ واحلاجة إىل 

بشأن تغري املناخ واملشاكل البيئية األخرى؛ واحلاجة إىل مشاريع متكاملة تستجيب للمخاطر املتعددة؛ 
نامية وأمهية مفهوم االقتصاد األخضر من أجل إجناز التنمية املستدامة ومتكني الدول اجلزرية الصغرية ال

ألنشطة املصممة لدراسة خماطر من أن تصبح منافسة يف الساحة العاملية؛ واحلاجة إىل التأكيد على ا
من جهود لتقوية الروابط مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ورحب أحد املمثلني مبا يبذله .  البيئيالتدهور

لربنامج البيئة اإلقليمي جلنوب بلدان الكارييب واحمليط اهلادئ، وال سيما من خالل ختصيص موظفني 
  .احمليط اهلادئ

 مع التقدير بتقرير املدير التنفيذي بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية أحاطت اللجنة علماًو  - ٥٩
  .UNEP/GC.25/6الوارد يف الوثيقة 

 ١٩ميس تناول هذا البند يف جلستها العامة الثامنة، املعقودة مساء يوم اخلإىل عادت اللجنة و  - ٦٠
اجلامع، الذي يتضمن فرعاً عن الدول اجلزرية الصغرية فرباير ووافقت على مشروع املقرر /شباط

  .اعتمادهإمكانية  لعرضه على الس للنظر فيه و،بصورته املعدلة شفوياًالنامية، 

 ة املياه لربنامج األمم املتحدة للبيئةتنفيذ سياسة وإستراتيجي  )ب(

 بشأن املياه وتنفيذ برنامج األمم املتحدة للبيئةلني عن تأييدهم ألنشطة عرب عدد من املمثأ  - ٦١
 .املستكملة بصيغتهماسياسة واستراتيجية املياه 
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. أكد أحد املمثلني على أمهية االتساق والتنسيق فيما بني مبادرات وبرامج ومعاهدات املياهو  - ٦٢
ناخ وتأثريه وشدد على أمهية التنفيذ الفوري بتغري املالواجب وقال إن مثة حاجة إىل إيالء االهتمام 

وأبرز ممثل آخر احلاجة إىل وضع .  للتنفيذغ خلطة جوهانسربللخطط املتكاملة ملوارد املياه وفقاً
  .مؤشرات عاملية بشأن جودة املياه

ياه تنفيذ سياسة واستراتيجية امل مع التقدير بتقرير املدير التنفيذي بشأن أحاطت اللجنة علماًو  - ٦٣
  .UNEP/GC.25/9 الوارد يف الوثيقة لربنامج األمم املتحدة للبيئة

 UNEP/GC.25/9 من الوثيقة ٧٧ويف مرحلة الحقة قالت ممثلة األرجنتني، مشرية إىل الفقرة   - ٦٤
عن تنفيذ سياسة واستراتيجية املياه لربنامج األمم املتحدة للبيئة، إن بلدها ليس عضواً يف تنمية مركز 

واتفق . تا للعناية واملعرفة االجتماعية والبيئية وطلبت حذف اإلشارة الواردة يف هذا الصددحوض بال
  .على ذلك

  وعادت اللجنة إىل تناول هذا البند يف جلستها العامة الثامنة املعقودة مساء يوم اخلميس   - ٦٥
 سياسة واستراتيجية فرباير ووافقت على مشروع املقرر اجلامع، الذي يتضمن فرعاً عن تنفيذ/ شباط١٩

إمكانية  لعرضه على الس للنظر فيه و،شفوياًاملياه لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بصورته املعدلة 
  .اعتماده

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف إجناز التنمية املستدامة  )ج(
التعاون بني  املتعلقة ببرنامج األمم املتحدة للبيئةأعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم ألنشطة   - ٦٦

. بلدان اجلنوب واجلهود اليت يبذهلا لتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية من خالل خطة بايل االستراتيجية
واستحث . وأشار العديد من املمثلني إىل أمهية التنفيذ الكامل للخطة ومن مث احلاجة إىل موارد أخرى

 على مواصلة السعي إىل اجتذاب وسائل دعم إضافية، ومن بني برنامج األمم املتحدة للبيئةأحد املمثلني 
  .العينيةذلك املسامهات 

أعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب كعنصر هام من التعاون   - ٦٧
ة إىل  إضاف باعتبارهالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ضرورة النظر إىلواقترح أحد املمثلني . الدويل

.  للتعاون الدويل يف ميدان البيئة التركيز الرئيسييظل حمورالتعاون بني بلدان اجلنوب والشمال، والذي 
وشدد أحد املمثلني على أن من األمهية البالغة للمجتمع الدويل يف األزمة املالية احلالية أن يدعم الروابط 

لدان النامية، مبا يف ذلك ما يتم من خالل توفري املشتركة وأن حيترم االلتزامات اليت قطعها مبساعدة الب
  .الدعم التقين واملايل لبناء القدرات

 التعاون بني بلدان اجلنوب مع التقدير بتقرير املدير التنفيذي بشأن أحاطت اللجنة علماًو  - ٦٨
  .UNEP/GC.25/8الوارد يف الوثيقة 

  سادسة املعقودة يف صباح اخلميس، عادت اللجنة لتناول هذا البند يف جلستها العامة ال  - ٦٩
ووافقت اللجنة على مشروع املقرر، بصورته . فرباير وتناولت بالبحث مشروع املقرر ثانيةً/ شباط١٩

  .املعدلة شفوياً، لعرضه على الس للنظر فيه واعتماده
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  إدارة النفايات  )د(
رير وتسليمهم بإجنازات أعرب املتكلمون الذين أخذوا الكلمة، يف معرض ترحيبهم بالتق  - ٧٠

 يف هذا اال وبعمل شىت االتفاقيات املتعلقة بإدارة النفايات وخبطة بايل برنامج األمم املتحدة للبيئة
 يف إدارا وتفضي إىل تظهرمستويات النفايات املتزايدة واملشاكل اليت القلق من االستراتيجية، عن 

، لدى ثنائه على وقال أحد املمثلني معلقاً. منائية لأللفيةمشاكل صحية متنامية ودد إجناز األهداف اإل
 للغاية يف إطار صك ملزم عمل اتفاقية بازل، إن االتفاقية تبني أن العمل الطوعي ميكن أن يكون ناجحاً

  .خطة بايل االستراتيجيةتأييد  وحث على قانوناً
ت أولوية أعلى يف برنامج عمل وىل إلدارة النفاياتأحد املمثلني إنه ينبغي لذلك أن قال و  - ٧١

 وأن تتم مواصلة، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق ببناء القدرات، برنامج األمم املتحدة للبيئة
مرفق البيئة   بواسطة أنشطة متويلية من خالل الشراكات، مثلما ميكن القيام به معهذا االاستكشاف 

مل لإلدارة املتكاملة للنفايات، عن الفرص وعن الفوائد  الطابع الشاوتكلم أحد املمثلني، مربزاً. العاملية
وأشار إىل . االقتصادية املصاحبة لبعض مواد النفايات، من حيث أنه ميكن هلا أن توفر مدخالت لإلنتاج

 على أن ذلك ال يشري إىل نقل مفهوم التقليل وإعادة التدوير وإعادة االستخدام كوسيلة مفيدة، مشدداً
دود وإمنا باألحرى إىل عناصر يف حلقة النفايات ميكن استخدامها كمدخالت يف النفايات عرب احل

كما أعرب أحد املمثلني عن أمله يف . اإلنتاج، مما يدر فوائد تتمثل يف حتفيز االقتصاد وخلق فرص عمل
إيالء املزيد من االهتمام بإعادة التدوير وصرح آخر بأنه ينبغي القيام باملزيد من البحوث بشأن 

  .ة واألمسدةنفايات اخلضراء، والطاقات احليويإلمكانيات القائمة يف ميادين الا
  وعاودت اللجنة النظر يف البند يف جلستها العامة السادسة املعقودة صباح يوم اخلميس   - ٧٢
وأقرت اللجنة مشروع املقرر، بصيغته املعدلة . فرباير، وتناولت مشروع املقرر من جديد/ شباط١٩

 .دهاعتمللنظر فيه واالس رضه على ع، لشفوياً

 دعم أفريقيا  -هاء 

وأظهرت املناقشات التالية وجود إقرار عام بالضعف اخلاص ألفريقيا إزاء جمموعة من التأثريات   - ٧٣
ولفت عدة ممثلني االنتباه إىل جمموعة األدوات والتدابري القائمة بالفعل ملساعدة أفريقيا، مع . البيئية

فس الوقت على أنه ال يزال برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من أصحاب املصلحة موافقتهم يف ن
 من ٧ صياغة تدابري أخرى ملساعدة القارة على إحراز اهلدف رقم يفقادرين على القيام بدور أكرب 

 يف هذا ومت التشديد على أمهية تنسيق أي إجراء جديد. األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن االستدامة البيئية
وقال أحد . الصدد مع االستراتيجية متوسطة األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة وميزانيته وبرنامج عمله

املمثلني إن أنشطة برنامج البحار اإلقليمية يف أفريقيا اليت يقوم ا برنامج األمم املتحدة للبيئة، على 
ة املوارد البحرية والساحلية ملنطقة شرق أفريقيا النحو املتجسد يف اتفاقية نريويب حلماية وإدارة وتنمي

واتفاقية أبيدجان للتعاون يف محاية وتنمية البيئة البحرية والساحلية ملنطقة غرب ووسط أفريقيا هي مثال 
وقال أيضاً إن الدول اجلزرية . لنوع األنشطة اليت ميكن جتديدها من خالل تقدمي دعم إضايف ألفريقيا

  . أفريقيا تستفيد بصورة خاصة من أي دعم إضايف من الربنامجالصغرية النامية يف
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وبعد املناقشات تقرر إحالة املوضوع إىل الفريق العامل املعين بامليزانية وبرنامج العمل ملواصلة   - ٧٤
  .النظر فيه

  وعاودت اللجنة النظر يف البند يف جلستها العامة السابعة املعقودة بعد ظهر يوم اخلميس   - ٧٥
وأقرت اللجنة مشروع . فرباير، وتناولت مشروع املقرر بصيغته اليت عرضها الفريق العامل/باط ش١٩

 .دهاعتموا والنظر يفالس عرضه على املقرر ل

 ميثاق األرض  - ٦

. فرباير/ شباط١٧تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة الثانية املعقودة صباح يوم الثالثاء   - ٧٦
وأعرب أحد . UNEP/GC.25/L.2/Add.2اريكا مشروع مقرر وارد يف الوثيقة وعرض ممثل كوست

  .واتفق على مواصلة مناقشة مشروع املقرر يف اليوم التايل. املمثلني عن تأييده ملشروع املقرر
  وعادت اللجنة إىل مناقشة البند يف جلستها العامة اخلامسة املعقودة بعد ظهر األربعاء   - ٧٧
  .فرباير/ شباط١٨
وخلص ممثل كوستاريكا تاريخ ميثاق األرض وشدد على أمهيته باعتباره إطاراً أخالقياً ميكن   - ٧٨

أن تسترشد به اجلهود املبذولة لتحقيق مستقبل مستدام لكوكب األرض؛ وميكن أن يكون أداة تعليمية 
هم يف تعزيز رفاه سكان قيمة أثناء عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وميكن أن يسا

  .األرض، مبا فيهم اموعات املهمشة
  . على سحب مشروع املقرر املقترح بشأن هذا املوضوعت اللجنةواتفق  - ٧٩

  للتنوع البيولوجي السنة الدولية  - ٧
عرض ممثل اليابان يف ورقة غرفة اجتماع مشروع مقرر بشأن مسائل تتعلق بالسنة الدولية   - ٨٠

 وباالجتماع العاشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي من ٢٠١٠يولوجي يف عام للتنوع الب
وأشار إىل األمهية املمنوحة للتنوع . ٢٠١٠أكتوبر /املقرر أن يعقد يف ناغويا، اليابان، يف تشرين األول

 الربنامج األجل، فدعا  متوسطةبرنامج األمم املتحدة للبيئةالبيولوجي والنظم اإليكولوجية يف استراتيجية 
وقال إنّ السنة . ٢٠١٠ ملوعد ع بتنفيذ أنشطته يف جمال إدارة النظم اإليكولوجية حتضرياًاسراإلإىل 

 من الدولية للتنوع البيولوجي واالجتماع العاشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي سيستفيدان كثرياً
عة من أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومات واملنظمات األنشطة املنسقة اليت تشارك فيها طائفة واس

وأفاد بأنّ املدير . الدولية والقطاع اخلاص واتمع املدين واملؤسسات األكادميية والسكان األصليني
  . له دور حمتمل يف تعزيز هذه األنشطة وتعظيم فعاليتهالربنامج األمم املتحدة للبيئةالتنفيذي 

املقدم من اليابان بتأييد واسع النطاق، وشدد عدد من املمثلني على وحظي مشروع املقرر   - ٨١
يات واملنتديات قأمهيته يف املساعدة على إقامة أوجه تآزر بني اتفاقية التنوع البيولوجي وسائر االتفا

 القضايا الرئيسية، مبا يف ذلك إلظهار بعضوقال عدة ممثلني إنهم يفضلون إدراج نص إضايف . الدولية
، اليت كانت موضوع الكثري من املناقشات برعاية املتعلق بالوصول إىل املنافع وتقامسهالنظام الدويل ا
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 بشأن التنوع البيولوجي الذي ٢٠١٠اتفاقية التنوع البيولوجي، والتقدم احملرز باجتاه بلوغ هدف عام 
  .٢٠٠٢رمسته األطراف يف االتفاقية يف عام 

  .نة إحالة املسألة على فريق الصياغة لزيادة النظر فيهاوبعد املناقشة، قررت اللج  - ٨٢
 ٢٠ اللجنة لتناول هذا البند يف جلستها العامة التاسعة املعقودة صباح اجلمعة، توعاد  - ٨٣

  .فرباير/شباط
  .وافقت اللجنة على مشروع املقرر لعرضه على الس للنظر فيه واعتماده  - ٨٤
وقال إن مجيع . ادته للجهد اجليد املبذول يف مشروع املقررأعرب ممثل اليابان عن بالغ سع  - ٨٥

وأضاف أن بعض التعليقات مل يتم إبرازها يف الوثيقة . املشاركني كان خياجلهم شعوب باحلماس
وأرسل ذلك النجاح . اخلتامية، هناك، مع ذلك، لغة مشتركة، ومرونة ظهرت يف قبول الصياغة النهائية

  .إشارة مشجعة للعامل
وقال ممثل آخر إن وفده قدم بعض التعديالت على مشروع املقرر املقترح من اليابان ينصب   - ٨٦

 يتطلب ٢٠١٠تركيزها األساسي على االعتراف بأن تقليل التهديد على التنوع البيولوجي حبلول عام 
نطاق من وقد لقيت التعديالت املقترحة تأييداً واسع ال. تقدمي مساعدة يف شكل موارد للبلدان النامية

البلدان النامية ولكنها مل حتظ بتوافق اآلراء يف املوافقة عليها؛ وتبعاً لذلك فإن وفده سحب التعديالت 
 التوافق والتعاون  مضض وإن كان بروح من املرونة وأعرب عن أمله أن تسود ذات روحاملقترحة على

 الدولية يف تقليل فقدان التنوع يف السنة الدولية للتنوع البيولوجي وأن يسجل التاريخ جناح اجلهود
  .البيولوجي بنسبة كبرية

   يف قطاع غزةةالبيئحالة   - ٨
 ١٩تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة السابعة املعقودة بعد ظهر يوم اخلميس   - ٨٧

  .قة غرفة اجتماعروعرض ممثل اجلزائر مشروع مقرر يرد يف و. فرباير/شباط
ى البلدان احلضور بأن محاية البيئة وصيانتها واجب إلزامي على مجيع وذكَّرت ممثلة إحد  - ٨٨

األشخاص، ومن مث دعت إىل وضع مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متفاوتة يف مقدمة مجيع 
وحثت برنامج األمم املتحدة للبيئة على القيام، بدالً من البقاء دون فعل شيء، بتقييم . السياسات البيئية

ليت حلقت يف قطاع غزة بواسطة بعثة تقصي حقائق وتعويض ضحايا األحداث األخرية وفقاً األضرار ا
وقالت كذلك إن استعمال األسلحة احملظورة بواسطة إسرائيل ضد البشر والبيئة ينبغي أن حيال . لذلك

ضرار اليت إىل احملكمة اجلنائية املختصة؛ وجيب على برنامج األمم املتحدة للبيئة االضطالع بتقييم األ
أحلقت بالبيئة، وينبغي تعوض سكان غزة عن هذا الضرر؛ وينبغي تعيني جلنة خاصة هلذا الغرض، 
وينبغي لس اإلدارة أن يصدر بياناً يدين فيه تدمري البيئة وصحة البشر نتيجة استعمال أسلحة الدمار 

  .الشامل احملظور يف قطاع غزة
  .على الس للنظر فيه واعتمادهعرضه وأقرت اللجنة مشروع املقرر ل  - ٨٩
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  )من جدول األعمال) ج (٤البند (اإلدارة البيئية الدولية   - باء
وأوجز . فرباير/ شباط١٧الثة، بعد ظهر الثالثاء تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة الث  - ٩٠

ملقترحة يف جمال اإلدارة البيئية ممثل األمانة، لدى تقدميه للبند الفرعي، األعمال اليت مت القيام ا أو ا
عادة باسم ، والذي يشار إليه ٢٠٠٢فرباير / املؤرخ شباط٧/١ -إ.د  ملقرر جملس اإلدارةالدولية تنفيذاً

فرباير / املؤرخ شباط٢٤/١، و٢٠٠٤مارس / املؤرخ آذار٨/١ -إ.، واملقررات دكارتاخيناحزمة 
مجلة أمور، بتقوية قد أوصت يف ، ارتاخيناكزمة وكانت ح. ٧/١ -إ.، بشأن تنفيذ املقرر د٢٠٠٧

 وسلطته وحالته املالية؛ ومبعاجلة العضوية العاملية لس اإلدارة؛ وتقوية برنامج األمم املتحدة للبيئةدور 
؛ وحتسني التعاون واالتساق فيما بني االتفاقات املتعددة لربنامج األمم املتحدة للبيئةالقاعدة العلمية 

اء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون على الصعيد القطري؛ وتعزيز التنسيق فيما األطراف؛ ودعم بن
 االنتباه إىل األولوية العليا املوالة لتنفيذ خطة بايل االستراتيجية يف وجهو. بني منظومة األمم املتحدة

  .مج عملها وبرنا٢٠١٣ -٢٠١٠ للفترة لربنامج األمم املتحدة للبيئةاالستراتيجية املتوسطة املدى 
أكد ممثل آخر لألمانة على الدور املركزي لفريق اإلدارة البيئية الذي يرأسه املدير التنفيذي و  - ٩١

 يف تنسيق األنشطة اليت تعاجل قضايا متصلة بالبيئة على نطاق منظومة األمم لربنامج األمم املتحدة للبيئة
ساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين مت تقوية عالقات العمل بني الفريق وجملس الرؤو. املتحدة

معظم هيئات األمم املتحدة صوب الذي حققته تقدم البالتنسيق، وكان من بني النتائج الرئيسية لذلك 
 أن يستحدث ٢٠٠٧أكتوبر / اجتماعه السنوي يف تشرين األولوكان الفريق قد قرر يف. يياد املناخاحل

  .ألمم املتحدة يف النهوض مبمارسات الشراء املستدامةأدوات ومواد تدريب لدعم وكاالت ا
  موجزاً،قدم السيد تادانوري إنوماتا املفتش يف وحدة التفتيش املشتركة ملنظومة األمم املتحدةو  - ٩٢

مم املتحدة الذي مت االضطالع به بناء على لنتائج استعراض اإلدارة اخلاص باإلدارة البيئية يف منظومة األ
الستعراض تبني من خالل او. برنامج األمم املتحدة للبيئةمم املتحدة للتنمية الصناعية وطلب منظمة األ

 إىل ج رلتجزؤ املؤسسي والتخصص، واالفتقاف بفعل اية الدولية ضعيإلطار الراهن لإلدارة البيئ اأن
واستعرض . كلي إزاء القضايا البيئية والتنمية املستدامة، وعدم وجود إطار ختطيط استراتيجي واحد

واشتمل ذلك .  احلالة، وأوجز التوصيات اليت انبثقت عن االستعراضتلكبإجياز العوامل اليت خلقت 
واضح لتقسيم العمل فيما بني الوكاالت اإلمنائية؛ واتباع توجه بصياغة فهم على قيام اجلمعية العامة 

 أجل التنمية املستدامة يف وثيقة استراتيجي يف السياسات على نطاق املنظومة من أجل محاية البيئة ومن
النتائج يف منظومة األمم املتحدة؛ وإنشاء سبل ووسائل لتوجيه وإدارة على أساس ختطيط اإلدارة 

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لتجنب تكاثر األمانات وحتقيق وفورات يف املوارد؛ وتعزيز التنسيق 
، قال إن من الضروري أن يكون لدى املنظمات  وختاماً.فيما بني أنشطة بناء القدرات يف امليدان

بيئية آلية فعالة ملناقشة النهج الكلي واالتفاق عليه من أجل كفالة وجود السؤوليات صاحبة امل
  .استجابات مثمرة ومردودة التكاليف بدرجة أكرب للتحديات الكربى البازغة

الربنامج  عن تقديرهم للتقدم الذي حققه أعرب عدد من املمثلني يف املناقشات اليت تلت ذلك  - ٩٣
 وعن تأييدهم للتوصيات اليت طرحتها وحدة التفتيش ٧/١ -إ.يف معاجلة التوصيات الواردة يف املقرر د

 من نتائج ١٦٩ للفقرة  إزاء األمور البيئية وفقاًاملشتركة، وال سيما خبصوص استحداث ج أكثر اتساقاً
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وقال أحد املمثلني إنه ال ينبغي . ٢٠٠٥للدورة الستني للجمعية العامة يف اجللسة العامة الرفيعة املستوى 
 على ون آخرونوشدد ممثل.  إنشاء هيكل جديد لتحقيق هذا اهلدف رغم آثاره املاليةاستبعاد احتمال

 مع مبدأ التنمية اجلوانب االجتماعية واالقتصادية عند النظر يف القضايا البيئية متشياً إدراج أمهية
 وقال ممثل آخر إنه ينبغي استكشاف املقترحات املطروحة بشأن حتسني اإلدارة البيئية وذلك .ستدامةامل

 وكان هناك بعض التأييد للعضوية .من دون إضعاف دور الدول وسيادا يف إدارة مواردها الطبيعية
وشفافيتها  العليا هياكل اإلدارةانفتاح العاملية لس اإلدارة واليت من شأا أن تساعد يف كفالة 

إىل بعض النماذج الواعدة للتآزر والشراكة االستراتيجية داخل منظومة وأشري . بامللكيةوإحساسها 
وبرنامج األمم املتحدة ا مبادرة الفقر والبيئة اخلاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة األمم املتحدة، ومن بينه

لتقليل من االنبعاثات من إزالة الغابات وتردي الغابات يف اإلمنائي، والربنامج التعاوين لألمم املتحدة ل
 وأعربوا عن ورحب بعض املمثلني بالتجميع األويل لألهداف البيئية املتفق عليها دولياً. البلدان النامية

  .تطلعهم إىل املزيد من العمل يف هذا الصدد
تيجية يف االستراتيجية املتوسطة كان هناك اتفاق عام على األمهية البارزة خلطة بايل االستراو  - ٩٤

وقال بعض املمثلني إن املسؤولية الرئيسية عن اإلدارة .  وبرنامج عملهربنامج األمم املتحدة للبيئةاملدى ل
البيئية ملقاة على عاتق احلكومات الوطنية، وإنه ينبغي أن يكون التركيز على تنفيذ املشاريع اليت حتدث 

ربنامج األمم املتحدة يد من املمثلني، فيما يتعلق بتقوية القاعدة العلمية لوقال العد.  على الطبيعةفرقاً
اليت متس فيها ، إن تقاسم املعلومات هام يف مساعدة البلدان النامية يف جماالت التقييم والرصد للبيئة

ن يف هذا استراتيجية املراقبة البيئية أداة فعالة يف مساعدة البلداواعتربت . التقنيةاحلاجة للمساعدة 
 املوارد لتجنب االزدواجية يف نبهوا لضرورة توخي احلذر يف توزيعالصدد، رغم أن بعض املمثلني 

بناء ثقة اجلهات املاحنة شرط قيل إن و. ة العاملية البيئتوقعاتعملية  على سبيل املثال مع ذلكاجلهود، و
على سبيل املثال مع لشراكات،  إن النهوض بالشبكات واوقال أحد املمثلني. أساسي لتقوية التمويل

  لنهج جامع يشمل نطاقاًهمتأييد وأعرب آخرون عن .القطاع اخلاص، مسألة رئيسية لتعزيز اإلنتاجية
 اجلهود املبذولة لتعزيز  استمراروامتدح عدد من املمثلني.  من الشركاء وأصحاب املصلحةواسعاً

تشهدين يف ذلك على وجه اخلصوص بالعمل الذي التضافر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مس
وأشار بعض املمثلني إىل أن من شأن تلك اجلهود أن . جيري االضطالع به يف جمموعة املواد الكيميائية

  .تساعد البلدان النامية على تقليل تكلفة تنفيذ شىت االتفاقيات، ومن مث تساعد على االمتثال
ة يف النهوض بالتعاون بشأن تأييدهم لعمل فريق اإلدارة البيئي، أعرب بعض املمثلني عن وأخرياً  - ٩٥
وأعرب أحد املمثلني عن أمله يف أن تستمر املشاورات غري الرمسية . ة داخل منظومة األمم املتحدةالبيئ

حتت إشراف اجلمعية العامة بشأن األنشطة البيئية يف األمم املتحدة، حيث أن هذا هو املوقع الصحيح 
  .ن تلك األمورللتفاوض بشأ

  .وافقت اللجنة على إحالة مشروع املقرر إىل فريق صياغة للتفاوض حوله واستكمال وضعه  - ٩٦
فرباير / شباط١٩ونظرت اللجنة يف جلستها العامة السابعة، املعقودة بعد ظهر يوم الثالثاء،   - ٩٧

لدولية، قدمته صربيا ويرد  ا البيئيةر بشأن إنشاء فريق للنظر يف مسألة اإلدارةقرم، يف مشروع ٢٠٠٩
  .اجتماع قاعة ةورقيف 
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وبينما رحب عدد من املمثلني باخلطوات املتخذة للتحرك حنو إجراء مناقشات بشأن اإلدارة   - ٩٨
البيئية الدولية وأعربوا عن تقديرهم للحاجة إىل قوة دفع سياسية بشأن املسألة، فقد أبدوا قلقهم للسرعة 

، كما قال أحدهم، ميكن أن تؤدي إىل الشعور بعدم الثقة وفقدان الشفافية اليت أُعد ا املقرر واليت
وأعرب ممثلون آخرون عن قلقهم من الطبيعة التمثيلية للفريق املقترح إنشاؤه؛ وأشاروا . الشمولعدم و

 الذي سينشأ من مشاركة حكومتني إىل أربع حكومات فقط كما جاء يف مشروع  يف التوازنإىل اخللل
  .املقرر
وطلب عدد من املمثلني توضيحاً بشأن عالقة العملية املقترحة بالعملية اليت حددها بالفعل   - ٩٩

. وطلب عدد من املمثلني مزيداً من املعلومات عن هذه العملية. سفريا املكسيك وسويسرا يف نيويورك
املمثلني أنّ وأكد عدد من . وأشار عدة ممثلني إىل ضرورة وجود صالحيات ووالية للفريق املقترح

  .النتيجة النهائية لعمل الفريق سوف تشكل مسامهة يف العملية اليت جيري االضطالع ا يف نيويورك
، اليت تضمنت رسالة من الرئيسني UNEP/GC.25/INF/35 إىل الوثيقة االنتباه الرئيس وجهو  -١٠٠

، ضمن أمور أخرى، عمليةل املشاركني للعملية يف نيويورك، واليت تطلب من وزراء البيئة إجياد حلو
وأكد أن نتيجة عمل الفريق ستعرض على جملس اإلدارة لكي ينظر . لتقدمي مسامهات يف هذه العملية

  . فيها قبل تقدميها إىل اجلمعية العامة
قل تواتراً قدر املستطاع أوطلب أحد املمثلني أن تعقد اجتماعات الفريق املقترح بصورة   -١٠١

وأشار ممثل آخر إىل أمهية حتديد موعد للفريق . ة إضافية على البلدان الناميةلتجنب فرض أعباء مالي
  . مع العملية اجلارية يف إطار اجلمعية العامةيلكي ينتهي من عمله حىت ال يعمل بالتواز

نّ العملية إاقشة السابقة، قال أحد املمثلني ويف حماولة لتوضيح املسائل اليت أثريت أثناء املن  -١٠٢
حة هي عملية تشاورية، دف إىل تقدمي توصيات كمسامهات يف العملية اليت استهلت يف املقتر

وقال إن .  من العمليةنيويورك، والعملية الشاملة إلصالح األمم املتحدة وأا ال تقوض بأي حال
 ووافق . يف اية األمر بتقدمي مسامهات من برنامج األمم املتحدة للبيئة للجمعية العامةيالفكرة تقض

ممثل آخر على هذه املالحظة وأعرب عن الرأي بأنّ قيمة مثل هذا الفريق هي بناء التوافق وإجراء 
ورداً على الشواغل بشأن . مفاوضات، ولكنه قال إنه ينبغي أن يكون الفريق املقترح مفتوح العضوية

سوف تستمر من توقيت اإلبالغ، أشار أحد املمثلني إىل أن الدورة القادمة للجمعية العامة 
  .، وهو ما يعين أنه ليست هناك مشكلة٢٠١٠أغسطس /إىل آب ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
  .ووافقت اللجنة على إحالة مشروع املقرر إىل فريق عامل معين ذه املسألة  -١٠٣
  عادت اللجنة لتناول هذا البند يف جلستها العامة التاسعة، املعقودة صباح اجلمعة،   -١٠٤
 وحبثت مشروع املقرر بإنشاء فريق للنظر يف مسألة اإلدارة البيئية الدولية، والذي فرباير،/ شباط٢٠

  .قدمته صربيا ويرد يف ورقة غرفة اجتماع
  .ووافقت اللجنة على مشروع املقرر لعرضه على الس للنظر فيه واعتماده  -١٠٥
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  )من جدول األعمال) د (٤البند (ة التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة يف املسائل البيئي  -جيم 
وعرضت نظرة عامة عن ااالت الرئيسية الثالثة . عرض ممثل من األمانة هذا البند الفرعي  -١٠٦

ويف سياق ج . لألعمال التعاونية لربنامج األمم املتحدة للبيئة مع األمم املتحدة يف املوضوعات البيئية
تحدة للبيئة أعماله مع األمم املتحدة على الصعيد القطري من عزز برنامج األمم امل‘‘ توحيد األداء’’

، كما شارك بصورة متزايدة يف التقييمات القطرية ‘‘أمم متحدة واحدة’’خالل املشاريع الرائدة يف ظل 
وعلى صعيد إدارة البيئة يؤدي الربنامج . املشتركة وعملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

اً يف مناصرة وتعزيز البعد البيئي يف املناقشات بني الوكاالت واملناقشات الربناجمية داخل األمم دوراً نشط
املتحدة من خالل املشاركة النشطة يف جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة 

ظومة األمم املتحدة بشأن تغري  التنسيق عرب منوكان. ستشاري وفريق إدارة البيئةاإلمنائية والفريق اال
املناخ عنصراً هاماً يف ذلك العمل، إىل جانب االستجابات لألزمات العاملية يف جماالت األغذية والتمويل 

وعلى الصعيد الربناجمي تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع وكاالت األمم املتحدة وخاصة . والطاقة
ليت يشترك برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إدارا مع برنامج األمم املتحدة املبادرة املتصلة بالفقر والبيئة، ا

وغطت جماالت التعاون . اإلمنائي، حيث قام بالعمل مع األفرقة القطرية يف إطار ج برناجمي مشترك
سيق األخرى برنامج تقليل االنبعاثات من إزالة األحراج والتدهور والتعاون مع آلية األمم املتحدة للتن

املشترك بني الوكاالت بشأن موارد املياه ويف مبادرة الوظائف اخلضراء ومع موئل األمم املتحدة ومن 
  .خالل تطوير وتنفيذ مشاريع اشترك يف متويلها مرفق البيئة العاملية

وقدم أحد املمثلني معلومات عن تعاون برنامج األمم املتحدة للبيئة مع املنظمة البحرية الدولية   -١٠٧
  . سياق محاية البيئة البحريةيف

 .وأخذت اللجنة علماً بالتقرير  -١٠٨

 )من جدول األعمال) ه (٤البند (التنسيق والتعاون مع اموعات الرئيسية   -دال 

قالت ممثلة األمانة، لدى تقدمي االستعراض النهائي لالستراتيجية طويلة األجل إلشراك الشباب   -١٠٩
، إن برنامج األمم املتحدة للبيئة يعلق أمهية خاصة على )UNEP/GC.25/10(ية وإدماجهم يف القضايا البيئ

مسامهة اموعات الكربى، مثل اموعات اليت متثل اتمع املدين، وما تستطيع أن تقدمه هذه 
ويف هذا الصدد أبرزت تاريخ واستراتيجية برنامج تونزا . اموعات لألعمال اليت تقوم ا املنظمة

ودف . طته اجلارية، وهو الربنامج الذي وضع بغرض زيادة مشاركة الشباب يف القضايا البيئيةوأنش
 إىل االستفادة من النجاح الذي حتقق يف االستراتيجية ٢٠١٤ - ٢٠٠٩استراتيجية تونزا الثانية للفترة 

الستراتيجية متوسطة األوىل ومت تنسيق االستراتيجية الثانية مع األولويات الست الشاملة احملددة يف ا
ويف اخلتام قالت إن حيوية الشباب وعاطفتهم اجلياشة واستعدادهم . األجل لربنامج األمم املتحدة للبيئة

للمشاركة يف املوضوعات املتصلة بالبيئة متثل واحداً من أهم االستثمارات لكفالة املستقبل املستدام على 
  .سطح األرض

ا االستشاري للشباب االجتماع وقدموا بياناً يلخص موقفهم وحضر عدد من ممثلي جملس تونز  -١١٠
  .املنتدى/إزاء عدد من القضايا اليت جتري مناقشتها يف الس
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ويف سياق املناقشة اليت أعقبت ذلك مت اإلعراب عن قدر كبري من اإلعجاب للمشاركة امللهمة   -١١١
 اإلجراءات اليت جيري اختاذها يف بلدام وخلص كثري من املمثلني. من جانب الشباب يف األنشطة البيئية

ومناطقهم لتشجيع املواهب اليت يستطيع الشباب تقدميها إىل هذه األنشطة واالستفادة من هذه 
واقترح بعض املمثلني طرقاً ميكن ا حتسني استراتيجية تونزا، مبا يف ذلك توسيع نطاق عضوية . املواهب

 مشاركة األقليات، مثل جمموعات الشعوب األصلية؛ وإيالء جملس تونزا االستشاري للشباب لكفالة
مزيد من االهتمام للتمويل وإمكانية الوصول إىل املوارد من خالل الشراكات، مبا يف ذلك مع القطاع 
اخلاص؛ وزيادة التنسيق مع أعمال املنظمات واهليئات األخرى؛ وفتح سبل الوصول إىل جمموعة واسعة 

ذلك مثالً من خالل زماالت التدريب الداخلي وتدريب املدربني؛ وإعطاء من الفرص التعليمية، و
  .أولوية لزيادة الوعي جبميع جوانب التنمية املستدامة وليس الوعي بالبيئة وحسب

ووافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن االستراتيجية الطويلة األجل إلشراك الشباب   -١١٢
املنتدى للنظر فيه / وإحالته إىل السUNEP/GC.25/L.1يف الوثيقة وإدماجهم يف القضايا البيئية والوارد 

 .وإمكانية اعتماده

من جدول ) و (٤البند (مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية   -هاء 
 )األعمال

مم املتحدة للبيئة بوصفه عند عرض هذا البند أدلت ممثلة األمانة ببيان عن دور برنامج األ  -١١٣
وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية، الذي كان مموالً رئيسياً لألنشطة البيئية العاملية طوال عقدين تقريباً من 

وقالت إن املرفق ينظر يف خيارات لإلصالح ميكن أن تشمل إعادة التفكري يف العالقة بني املرفق . الزمن
ويساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة املرفق يف حتديد األولويات . وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

وقام برنامج األمم املتحدة للبيئة بإصالح الفريق . االستراتيجية واملسائل الناشئة بالنسبة للمرفق
االستشاري التقين والعلمي للمرفق الذي استضافه الربنامج وذلك لزيادة فعاليته يف توفري توجيهات 

 كما اختذ خطوات لتنسيق حافظته اخلاصة باملرفق مع إستراتيجية الربنامج متوسطة األجل علمية سليمة
وللوفاء باملعايري االستئمانية . ٢٠١١ - ٢٠١٠على النحو الذي يتضح يف برنامج عمل فترة السنتني 

دمات للمرفق اقترن هذا اإلدماج بفصل مؤسسي لوظائف احملاسبة اليت تغطيها شعبة تنسيق املرفق واخل
  .التنفيذية يف الشعب واملكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

وقالت يف تلخيص بعض اجلوانب التارخيية للعالقة بني املرفق والربنامج إن املرفق قام يف الفترة   -١١٤
ن  مليو٧٧٧ مشروعاً لينفذها الربنامج، ويبلغ جمموع قيمتها ٤٦٤ باملوافقة على ٢٠٠٨ و١٩٩١بني 

وقد حققت الدورة الرابعة لتجديد موارد الصندوق االستئماين للمرفق إصالحات واسعة . دوالر
ومن منظور . املشاريعالنطاق، مثل تطبيق إطار توزيع املوارد، وإعادة تشكيل طرائق استرداد تكاليف 

 والوكاالت على األمانة، بينما كان كثري من اإلصالحات إجيابياً، أثار بعضها حتديات جديدة للبلدان
حد سواء مثل اخنفاض عدد املشاريع اليت تشجع التعاون اإلقليمي أو العاملي، أو اليت تشجع التعاون 

وقالت يف اخلتام إن برنامج األمم املتحدة للبيئة يشجع جتديداً قوياً ملوارد الصندوق . على صعيد املنظومة
مج يظل ملتزماً بكفالة تشغيل املرفق بكفاءة وفعالية االستئماين للمرفق بالقيمة احلقيقية، كما أن الربنا

  .كمرفق متعدد األطراف ومتعدد القطاعات
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وأعرب أحد املمثلني عن تقديره القوي لألعمال اليت قام ا برنامج األمم املتحدة للبيئة   -١١٥
ناك فه. بوصفه وكالة منفذة للمرفق، مع اإلعراب يف نفس الوقت عن حتفظات بشأن بعض املسائل

حاجة على سبيل املثال لفحص اإلصالحات املتصلة بالدورة الرابعة للتجديد من منظور فعاليتها للبلدان 
وفضالً عن هذا . وليس فيما يتعلق بالنسبة املئوية ملوارد املرفق اليت يتلقاها برنامج األمم املتحدة للبيئة

 لشعبة ة االستئمانياملعايريلبيئة لتحسني اعترف املمثل باخلطوات اليت يتخذها برنامج األمم املتحدة ل
تنسيق املرفق، ولكنه أشار إىل ضرورة أن يكون لربنامج األمم املتحدة للبيئة مراجعو حسابات مستقلون 

وأثىن املمثل أيضاً على برنامج األمم املتحدة للبيئة إلعادة . حىت وإن كانوا من خارج األمم املتحدة
لنسبية، وأشار إىل أنّ االستراتيجية املتوسطة األجل وثيقة قادرة على أن تشكيل وإعادة تركيز مزاياه ا

  .جتمع مزيداً من التمويل للمشاريع يف الدورة اخلامسة لتجديد املوارد
واستشهد ممثل آخر بتجربة تنفيذ املشاريع البيئية اليت تبني أمهية القدرة على دعوة برنامج   -١١٦

  .لة منفذة يتعني تعزيز دوره، وخباصة يف جمال مشاريع تغري املناخاألمم املتحدة للبيئة بوصفه وكا
وأخذت اللجنة علماً ببيان األمانة عن مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة   -١١٧

 .ملرفق البيئة العاملية

 عقدا األمم متابعة نتائج مؤمترات القمة واالجتماعات احلكومية الدولية الرئيسية اليت  -رابعاً 
  ) من جدول األعمال٥البند (املتحدة وتنفيذها، مبا يف ذلك مقررات جملس اإلدارة 

  تناولت اللجنة هذا البند يف جلستها العامة اخلامسة املعقودة بعد ظهر األربعاء   -١١٨
 للعلوم يدخل حتت هذا البند املنرب احلكومي الدويلو. قدم ممثل لألمانة هذا البندو. فرباير/شباط ١٨

والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وقرارات اجلمعية العامة يف دورا 
الثالثة والستني ومتابعة مؤمترات القمة لألمم املتحدة واالجتماعات احلكومية الدولية، وتقرير أعمال 

 ات اليتقرارمن ال ٢٦٦ ومن بني .جلنة املمثلني الدائمني مع ما يتصل ذه املوضوعات من وثائق
 قراراً منها يتناول قضايا بيئية وقضايا التنمية ٩٠اختذا اجلمعية العامة يف دورا الثالثة والستني كان 

املستدامة، ولذلك كانت ذات أمهية مباشرة لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، مع وجود تغري 
وقد قام برنامج األمم املتحدة للبيئة . ن بارز من جدول األعمالاملناخ والكوارث الطبيعية يف مكا

بدوره يف االستجابة لنتائج مؤمترات القمة الكربى اليت عقدت يف إطار األمم املتحدة، مبا يف ذلك املؤمتر 
ة  بشأن األمن الغذائي العاملي، ومؤمتر القمة االستثنائية بشأن األهداف اإلمنائي٢٠٠٨رفيع املستوى لعام 

  . بشأن تغري املناخ٢٠٠٧ واالجتماع رفيع املستوى يف عام ٢٠٠٨لأللفية يف عام 
 .وأخذت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة  -١١٩

 وصندوق البيئة ومسائل امليزانية ٢٠١١ - ٢٠١٠امليزانية وبرنامج العمل لفترة السنتني   -خامساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (األخرى 

  لجنة هذا البند يف جلستها العامة األوىل املعقودة بعد ظهر يوم االثنني تناولت ال  -١٢٠
 املدير التنفيذي، لدى تقدمي هذا البند، إنّ الوثيقة املعروضة أمام اللجنة ةنائب توقال. فرباير/ شباط١٦

د متثّل خروجاً جذرياً عن املألوف يف فترات السنتني السابقة ومن عدة جوانب، تشمل توخي ج جدي
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برامج  اليت تضم يف جوهرها ستة ٢٠١٣ - ٢٠١٠يقوم على االستراتيجية متوسطة األجل للفترة 
 ينطوي على ٢٠١١ - ٢٠١٠لطموح يف برنامج العمل للفترة من افرعية جديدة؛ ومستوى جديد 

شاورات ارتفاع كبري يف التمويل جتسده امليزانية التكميلية لفترة السنتني احلالية؛ ومستوى جديد من امل
وقد حظيت جهود اإلصالح . مع الدول األعضاء بشأن برنامج العمل واهليكل اجلديد للربامج الفرعية

باالعتراف من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم املتحدة ووحدة التفتيش املشتركة، 
 أن ٢٠١١ - ٢٠١٠ومن شأن برنامج العمل للفترة . وبالتأييد واالعتراف من جانب الدول األعضاء
  .يعطي دفعاً لبلوغ نتائج أكرب وإحداث أثر أقوى

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أثىن معظم من تكلّم من املمثلني على التنسيق املفتوح   -١٢١
والشفاف من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة مع الدول األعضاء عرب جلنة املمثلني الدائمني، الذي 

وكان هناك تأييد إلجراء مشاورات مماثلة عند إعداد وثائق . نامج العمل وامليزانية إعداد مشروع برميز
  .أخرى يف املستقبل

وقال عدد من املمثلني إن . ٢٠١١ – ٢٠١٠وبدا تأييد للميزانية املقترحة لفترة السنتني   -١٢٢
 املدير التنفيذي يفبيئة واملقترح إمنا هو دليل على تنامي ثقة الدول األعضاء يف برنامج األمم املتحدة لل

، فضالً عن تزايد االهتمام السياسي ٢٠١٣ – ٢٠١٠للربنامج ويف االستراتيجية متوسطة األجل للفترة 
 أنشطة برناجمية بقيمة ٢٠١١ – ٢٠١٠ومشلت امليزانية املقترحة لفترة السنتني . جبدول أعمال البيئة

وقال املمثلون إن الزيادة يف امليزانية . ٢٤/٩ر تتجاوز املبلغ الذي كان متوقعاً يف األصل يف املقر
 املقررة للدول األعضاء يف امليزانية لالشتراكاتصندوق البيئة ال ينبغي أن تنطوي على أي آثر بالنسبة 

  .العادية
ولئن قال عدة ممثلني أنّ مشروع برنامج العمل وامليزانية ميثّل جهداً ممتازاً من جانب برنامج   -١٢٣

دة للبيئة إلعادة تنظيم عمله من أجل األخذ مبزيد من التنسيق والفعالية والكفاءة، فقد أشار األمم املتح
البعض إىل أنّ عدداً من اجلوانب اهلامة حيتاج إىل توضيح، وال سيما ختصيص املوارد للشعب وصالت 

بيئة إىل االنفتاح يف ودعت واحدة من املمثلني برنامج األمم املتحدة لل. الربط بأولويات الربامج الفرعية
واعتربت الشفافية والوضوح عاملني أساسيني لبناء الثقة، . شرح اهلياكل االستراتيجية لتفكريه وإدارته

فحثّت برنامج األمم املتحدة للبيئة على الدخول يف حوارات مفتوحة مع احلكومات، مبا يف ذلك عرب 
وثائق قبل االنتهاء من إعدادها، وبغية متكينها من جلنة املمثلني الدائمني، من أجل االشتراك معها يف ال

  .فرصة استعراض تقدير تكاليف خطط العمل وتقدمي مسامهة يف تطوير املنظمة
ودعا عدد من املمثلني إىل زيادة مواءمة اجلدول اإلرشادي للمسامهات الطوعية مع جدول   -١٢٤

وحتدث . ألعباء بشكل منصف وعادلاألنصبة املقررة باألمم املتحدة وذلك من أجل ضمان تقاسم ا
وأشار أحدهم إىل ضرورة االنتقال . عدة ممثلني عن أمهية رصد اإلجناز يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

واقترح . إىل إجراء الرصد املستقل واإلبالغ املنتظم بذلك إىل الس بغية ضمان التقييم الصحيح لإلجناز
صيص املوارد ضمن الربامج الفرعية إىل خطة بايل االستراتيجية من أحدهم ضرورة إعطاء األولوية يف خت

وأشار ممثل آخر إىل ضرورة مساعدة البلدان على االنتقال . أجل تركيز األنشطة على املستوى القطري
  .إىل األخذ باقتصاد أخضر وعلى الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقات متعددة األطراف
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 بشأن برنامج العمل وامليزانية إىل الفريق العامل اتاملقرراريع حالة مشواتفقت اللجنة على إ  -١٢٥
  .املعين بتلك املسألة

 ١٩وعادت اللجنة إىل تناول البند يف جلستها العامة السادسة، يف صباح يوم اخلميس،   -١٢٦
اريع واعتمدت اللجنة مش.  الفريق العاملاكما عرضهمشاريع املقررات فرباير، وتناولت /شباط

 .ا وإمكانية اعتمادها إىل الس للنظر فيهاوأحالتهاملقررات 

جدول األعمال املؤقت، وموعد ومكان انعقاد كل من الدورتني التاليتني لس  -سادساً 
 ) من جدول األعمال٧البند (املنتدى البيئي الوزاري العاملي /اإلدارة

من ) أ (٧البند (نتدى البيئي الوزاري العاملي امل/الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة  )أ(
 )جدول األعمال

من جدول ) ب (٧البند (املنتدى البيئي الوزاري العاملي /الدورة السادسة والعشرون لس اإلدارة  )ب(
 )األعمال

  . من جدول األعمال معاًأعالهمتّ النظر يف البندين   -١٢٧
 ١٩مة السادسة، املعقودة يف صباح يوم اخلميس، وتناولت اللجنة البند يف جلستها العا  -١٢٨
 وموعد ومكان انعقاد كل ول األعمال املؤقتة مقرر بشأن جدونظرت اللجنة يف مشروع. فرباير/شباط

، وقد املنتدى/والعشرين لس اإلدارةلدورة االستثنائية احلادية عشرة والدورة العادية السادسة ا من
  .ة اجتماعيف ورقة غرفر قرعمم مشروع امل

حتديد موعد ومكان انعقاد كل من  أحد ممثلي األمانة االهتمام بإجياز إىل أنّ ووجه  -١٢٩
 الدورة عقداقتراح لس اإلدارة والدول األعضاء بعد  بالتشاور مع مكتب جميتم سوف نياالجتماع

  .صددوال تزال املناقشات مستمرة يف هذا ال. االستثنائية مبقر األمم املتحدة يف نيويورك
 .واعتمدت اللجنة مشروع املقرر وأحالته إىل جملس اإلدارة للنظر فيه واعتماده  -١٣٠

 مسائل أخرى  - سابعاً
  .مل تناقش أي مسائل أخرى  -١٣١

  اعتماد التقرير  -ثامناً 
فرباير، اعتمدت اللجنة هذا / شباط٢٠ويف اجللسة العامة التاسعة، املعقودة صباح اجلمعة،   -١٣٢

، بصيغته املعدلة شفوياً، UNEP/GC.25/CW/L.1ساس مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة احملضر على أ
  .وعلى أساس أن يقوم املقرر، بالتنسيق مع األمانة، بإكمال التقرير ووضعه يف صورته النهائية

  اختتام االجتماع  -تاسعاً 
 ٢٠ صباح اجلمعة ٤٥/١٠أعلن اختتام اجللسة التاسعة واخلتامية للجنة اجلامعة يف الساعة   -١٣٣
  .٢٠٠٩فرباير /شباط
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  املرفق الثالث

 للمناقشات اليت أجراها الوزراء ورؤساء الوفود يف الدورة اخلامسة والعشرين موجز الرئيس
  ي لربنامج األمم املتحدة للبيئةاملنتدى البيئي الوزاري العامل/لس اإلدارة

نتدى البيئي الوزاري العاملي هو املنتدى الرفيع امل/جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١
 البيئة يف العامل سوياً اءاملنتدى جبمع وزر/ويقوم الس. املستوى للسياسات البيئية لألمم املتحدة

  ".الستعراض القضايا السياسية اهلامة واآلخذة يف الظهور يف ميدان البيئة"
اً واسعي النطاق دف النهوض بالتعاون الدويل املنتدى مشورة سياسية وتوجيه/م السدويق  - ٢

  .يف ميدان البيئة، وذلك ضمن أمور أخرى
 ٢٠ إىل ١٦املنتدى يف الفترة من /وقد عقدت الدورة اخلامسة والعشرون للمجلس  - ٣

 بلداً، ١٤٧ن  موأثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورة ناقش مندوبون.  يف نريويب٢٠٠٩فرباير /شباط
 ممثل عن اموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة موضوعني ١٩٢ وزراء ونواب للوزراء و١١٠منهم 

  :منفصلني ولكنهما متصالن ببعضهما
  ؛"ةفوضى وطنيهل تثري  و: األزمات العاملية-العوملة والبيئة "  )أ(  
  هل هي اإلدارة البيئية الدولية-اإلدارة البيئية الدولية وإصالح األمم املتحدة   )ب(  

  ".من منظور قطري الدولية  اإلدارة البيئية-؟ لةقر أم معةمساعد
وقد استنارت املناقشات بورقات معلومات أساسية موجزة وحافزة للتفكري أُعدت كإحاطات   - ٤

للمشاركني سابقة على املناقشات، كما استنارت بنتائج حدثني سابقني على الدورة ومها املنتدى الرفيع 
  .ضايا اجلنسانية ومنتدى اتمع املديناملستوى املعين بالق

مواجهة حتديات  ال بد من واستشرف اجلزء الرفيع املستوى أيضاً األحداث املقبلة حيث  - ٥
وفرص متعددة قبل عقد الدورة السابعة عشر للجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة واملؤمتر العاملي املعين 

  .٢٠٠٩مايو /بإندونيسيا، يف أيارادو، باحمليطات، وسيعقد هذا األخري يف مان
 شهراً املاضية، اليت شهد العامل فيها ظهور أزمات عاملية ١٢   الوزراء أيضاً يف الـمتعنو  - ٦

 أزمات يف الغذاء واملياه العذبة وأزمات مالية، واالرتفاع السريع مث االخنفاض يف أسعار هامتعددة من
  .ى العامل وزيادة ندرة املياهالطاقة والغذاء، ونقص األغذية على مستو

 يفاقم من آثار األزمات هكما ناقش الوزراء زيادة التعقيد الناجم عن تغري املناخ، والحظوا أن  - ٧
وهناك إحساس ملحوظ يف . مبا يف ذلك من خالل تأثريه امللحوظ على حميطات العامل. العاملية األخرى

  .د تكون هلا عواقب على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةشىت أرجاء العامل مبا الحظوه من اآلثار اليت ق
وقد اجته اجلانب األكرب من اهتمام احلكومات واتمع الدويل مؤخراً إىل التصدي لألزمة   - ٨

املالية، والحظ الوزراء أن االستجابة لألزمة املالية قد تؤثر تأثرياً مباشراً على حسم التحديات األخرى 
  .اأو التخفيف من حد
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واستجابة لرغبة الوزراء، حيدد موجز الرئيس هذا بعضاً من التحديات الرئيسية والفرص اليت   - ٩
أبرزها الوزراء فيما يتعلق بكل من املوضوعني الرئيسني اللذين جرت مناقشتهما، جنباً إىل جنب مع 

والقطاع اخلاص، لطرح رسائل واضحة موجهة حلكومات العامل ومنظومة األمم املتحدة، واتمع املدين 
  .اإلجراءات املقترحة

وكما هو احلال يف السنوات املاضية، يعكس موجز الرئيس احلوار التفاعلي الذي دار بني   - ١٠
وهو . املنتدى/الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين الذين حضروا الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس

قاط ن تعبرياً عن توافق يف اآلراء بشأن كل اليعكس األفكار اليت طرحت ونوقشت أكثر من أن يكون
  .اليت طرحها املشاركون

  التحديات، والفرص، والرسائل

 حنو اقتصاد أخضر ومواجهة التحديات -؟ ة فوضى وطني هل تثري:األزمة العاملية  :املوضوع األول
  املتعددة واقتناص الفرص

  التحديات

  "قتصادي املستدام أن يكون وزراء البيئة وزراء للنجاح االينبغي"

 اإلمنائية هداف األميضي إنشاء اقتصاد أخضر جنباً إىل جنب مع التنمية املستدامة وحتقيق
  .أللفيةل

وال تستطيع احلكومة مبفردها إدارة ومتويل االنتقال إىل االقتصاد األخضر؛ فالقطاع اخلاص 
ز واالستثمار يف البيئة على النحو واتمع املدين يقومان بدور أساسي ولكنهما حيتاجان لتوفري احلواف

  .الواجب
واإلنتاج املستدام واستراتيجيات . ويشمل االقتصاد األخضر االستهالك واإلنتاج على السواء

  .االستهالك ضروريان لتحويل االقتصاد إىل اقتصاد أخضر
ء أقاليم وهناك طائفة غنية من األمثلة الواعدة على املشاريع واملبادرات اخلضراء من مجيع أحنا

العامل كافة، ويف كثري من األحيان، تتطلب هذه اجلهود استثماراً إضافياً كبرياً ومزيداً من احلوافز حىت 
ة لتقدمي املساعدة املالية للبلدان النامية والبلدان اليت متر جويف هذا السياق، تدعو احلا. يتسع مداها

  .الظروف اخلاصة لكل بلد، وإىل بناء القدرةاقتصاداا مبرحلة انتقال، وإىل مراعاة املالءمة مع 
  أسلوب احلكم

  ."إننا حباجة ألن جنعل امللعب السياسي مييل لصاحل االقتصاد األخضر"

ينبغي أن تسهم السياسات اليت ترمي إىل حتقيق اقتصاد أخضر يف القضاء على الفقر،   )أ(
  وطين والعاملي؛األمر الذي يتطلب انتهاج أسلوب للحكم الرشيد على الصعيدين ال
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ويتطلب البنيان البيئي الفعال وطنياً وعاملياً التماسك واالستجابة الوقتية للتحديات   )ب(
   لتحقيق االنتقال إىل االقتصاد األخضر؛ يف حينهاالبيئية واالجتماعية واالقتصادية املتعددة

شتركة بني  النهج امل إىل تفعيل احلكم الرشيد على الصعيد الوطين يؤديوينبغي أن  )ج(
   بأن خدمات النظام االيكولوجي تشكل أساساً ضرورياً لرأس املال الوطين؛إىل االعترافالقطاعات و
ومن الضروري أن يتكامل االقتصاد األخضر مع عمليات التنمية املستدامة القائمة،   )د(

   وظائف خضراء جديدة والئقة؛ خلقمبا يف ذلك من خالل
حرك حنو االقتصاد األخضر العمال، والفالحني، والنساء، وينبغي أن تشمل عملية الت  )ه(

واملنظمات غري احلكومية، والسكان األصليني، والشباب، وقطاع األعمال، واحلكومات على املستويني 
  . دور كبري يتعني عليه أن يؤديه يف نطاق االقتصاد األخضرماحمللي واإلقليمي ولكل منه

  التكنولوجيا

. لوجيا ونقلها عنصراً أساسياً يف صنع التحول حنو النمو األخضريعد تطوير التكنو  )أ(  
  .وينبغي أن تيسر عملية نقل التكنولوجيا وان توفر بتكلفة معقولة

  التجارة واملال

ينبغي أال تكون املعايري البيئية عقبة حتول دون الوصول إىل األسواق وجيب أن تشجع التجارة "
  " انتقالنسبة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلةوالوصول إىل األسواق، وخاصة بال

ينبغي أال تشوه تدابري االقتصاد األخضر التجارة وجيب أن حتصل على احلوافز من   )أ(  
  أجل االستثمار واحلق يف التجارة؛

من املناسب وضع سياسات للتسعري لتشجيع السلوك االستهالكي املستدام، ولكن   )ب(  
  ضروري وضع الضمانات حلماية الفقراء؛من ال

وال متلك احلكومات مبفردها ما يكفي من رأس املال لتمويل وتعزيز التغيري التحويلي   )ج(  
  والدور الذي يؤديه القطاع اخلاص هو دور حيوي؛. الالزم لتحقيق االنتقال حنو االقتصاد األخضر

 ضرورية على البلدان النامية أو جيب تبسيط اآلليات املالية وعدم فرض متطلبات غري  )د(  
  البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛

ستمد التمويل من من الذي سيتحمل تكاليف االنتقال إىل االقتصاد األخضر؟ سي  )ه(  
 الوطنية، واملساعدة اإلمنائية الرمسية، واالستثمار األجنيب املباشر، والقطاع اخلاص، أو من اتامليزاني
  ينها مجيعاً؛املزج ب

  .يتعني على البلدان املتقدمة النمو أن حتترم التزاماا  )و(  
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  خلق فرص العمل وبناء القدرات

للبلدان النامية والبلدان اليت متر ) البشرية واملؤسسية على السواء(ينطوي بناء القدرة   )أ(  
الدعم املايل للتقدم حنو االقتصاد اقتصاداا مبرحلة انتقال حىت تستفيد من احللول التكنولوجية القائمة و

  ؛ مواجهة حتدياتاألخضر، على
ى اجلمهور العام بغرض السعي حنو د مبستوى الوعي واالتصال لقاءينبغي االرت  )ب(  

  .إحداث التغيري السياسي
  الفرص

  .األزمة املالية واألزمة املناخية متماثلتان ومها أزمة واحدة"
  ."ج منهماواالقتصاد األخضر هو السبيل للخرو

توفر األزمة االقتصادية الراهنة، يف سياق تغري املناخ وأزمة الطاقة، وأزمات املياه والغذاء،   
فرصة فريدة إلعادة هيكلة االقتصادات هيكلة جذرية ومن مث فهذه األزمات تشجع على الطاقة 

  .اخلضراء، والنمو األخضر، والوظائف اخلضراء واستدامتها مجيعاً
عض البلدان ترى يف االقتصاد األخضر فرصة متاحة لالستثمار يف رأس املال ويف حني أن ب  

الطبيعي كوسيلة للخروج من األزمة املالية الراهنة، ترى بلدان أخرى يف االقتصاد األخضر فرصة لتقوية 
  .اجلهود الدولية لتحقيق التنمية املستدامة والتخفيف من وطأة الفقر

خضر آفاقاً رحبة من الفرص الجتذاب النساء لالخنراط يف ويفتح التقدم حنو االقتصاد األ
  .ري املستغلة غاالقتصاد الرمسي واقتناص املوارد

وحنن حباجة الستخدام آليات :  منهما األخرى كلوتكمل السياسات البيئية واالقتصادية
غي أن تتواءم السوق املنظمة لتشجيع االستثمارات االبتكارية اجلديدة يف التكنولوجيا اخلضراء؛ وينب

احللول واحلوافز مع إمكانيات كل بلد وحدود قدراته من حيث توافر الطاقة، والثروة، واملوارد 
  .الطبيعية

  أسلوب احلكم

تضع األزمة االقتصادية الدولة يف وضع حيتم عليها أن تسن نظاماً يؤدي إىل أن   )أ(
 أن تضطلع احلكومات بدور قيادي وذلك يقتضي. تشجع األسواق على االنتقال إىل االقتصاد األخضر

  قوي؛
ويطرح التحرك حنو االقتصاد األخضر إمكانية تعزيز اهليكل البيئي الدويل احلايل أو   )ب(

  .حتويله حبيث يستجيب للتحديات والفرص املتعددة
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  التكنولوجيا

هناك كثري من مبادرات اإلنعاش االقتصادي وجمموعات من احلوافز موجهة بالفعل   )أ(
وينبغي أن تتضمن هذه اموعات عناصر ناجعة للنهوض . ث انتقال إىل االقتصاد األخضرإلحدا

بالتعاون بني بلدان الشمال، وبني بلدان اجلنوب والشمال وبني بلدان اجلنوب وبعضها بشأن 
  التكنولوجيا املبتكرة ونقل التكنولوجيا؛

  اً جلميع األطراف؛ويعد االستثمار يف اهلياكل األساسية االيكولوجية مكسب  )ب(
وينبغي دعم احللول التكنولوجية لألعمال التجارية يف جمال الطاقة ودعم االستخدام   )ج(

  الكفء للموارد الطبيعية من خالل احلوافز ونشر التكنولوجيا على نطاق أوسع؛
 التوسع احلضري السريع على جتديد النظر إىل التحول األخضر، وإعادة حيتمو  )د(

  .رة النفاياتالتدوير، وإدا

  التجارة واملال

  ".حنن حباجة ألن نتعلم أن حنسب كمية الكربون ونثمن التنوع البيولوجي"

حوافز خضراء، وينبغي إجياد وتشجيع احلوافز " إعانات الكربون إىل"فلنحول   )أ(  
د وجيب أن تفتح أبواب االقتصا. لالنضمام إىل االقتصاد األخضر وعلى األخص فيما يتعلق بالفقراء

  األخضر إىل اجلميع؛
من املرجح أن تؤدي مكافحة تغري املناخ واالستثمار يف قطاعات االقتصاد األخضر   )ب(  

وتتراوح الفوائد من استحقاقات إدارة النظام االيكولوجي . فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة حتقيق إىل
فة، والزراعة املستدامة واملشاريع السليم إىل إجياد وظائف خضراء جديدة يف ميدان التكنولوجيا النظي

  التجارية؛
وقد حتفز اآلليات املالية اجلديدة، مثل آلية التنمية النظيفة املوسعة اليت ميكن الوصول   )ج(  

إليها، البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على إضفاء اللون األخضر على 
  ؛اقتصاداا
  )٥٧(يعين إزالة الغابات أخضر؛ليزية خمتصر  اإلجنREDDكلمة   )د(  

فتمويل املشاريع . إن الطاقة النظيفة تولد الدخل وتتيح الفرص أمام التنمية النظيفة  )ه(
الصغرية لأللواح الشمسية لألسر املعيشية على سبيل املثال ميكن من زيادة الطاقة لألسر املعيشية اليت 

  .تباع لتوليد الدخل

                                                   
 نطقاً تعين أمحر ولكن معناها أخضر ألن الكلمة اإلنكليزية اختصار لعبارة خفض االنبعاثات Reddكلمة   )٥٧(

  .اتالنامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغاب
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  ناء القدراتخلق فرص العمل وب

 للنمو االقتصادي من اًجديد حمركاً ر حتويل االقتصاد إىل اللون األخضرفميكن أن يو  )أ(  
وسيساعد هذا التحول على زيادة املهارات وزيادة قيمة قوة . خالل خلق فرص العمل اخلضراء الالئقة

  بكة وطنية خضراء؛العمل من خالل االستثمار يف نظم التعليم، واملعرفة وتنمية املهارات وخلق ش
ويفتح احلوار بني دول اجلنوب بشأن الربامج واملشاريع اخلضراء الناجحة اال أمام   )ب(  

  إمكانيات ثرية لنقل التكنولوجيا؛
وميكن استخدام الوعي العام وحزمة االتصاالت املتعلقة باالقتصاد األخضر لبناء   )ج(  

رأة يف مبادرات بناء القدرات بوصفها األمني على وال بد من االعتراف بدور امل. القدرات الوطنية
  .املوارد الطبيعية

  الرسائل

  " هذه األزمة هي أكرب األزمات منذ أجيال كثرية، ولكن ليس هناك جيل مؤهل جيداً ملواجهااأن"
حيظى االنتقال إىل االقتصاد األخضر باالعتراف الواسع النطاق كوسيلة لتحقيق فوائد متعددة   

لدويل وجلميع األمم يف التصدي ملشكالت األمن الغذائي، وتأمني الطاقة، واألمن املائي للمجتمع ا
وينظر إىل االقتصاد األخضر كاستجابة فعالة لألزمة املالية، األمر الذي ميكن أن . والتغيريات املناخية

  .يفضي يف اية املطاف إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 ذاته ملواصلة دراسة مفهوم االقتصاد األخضر بصورة أكرب، وال سيما وهناك حاجة يف الوقت  

  .ألنه يتصل بالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

  احلكومات

ميكن التقليل من املخاطر السياسية احملتملة للربنامج األخضر اجلديد إذا اقتنعت   )أ(  
 يكمن يف االقتصاد األخضر، الذي ينهض بالعمل والصحة الشعوب أن أمنها على املدى الطويل

  والثروة؛
ران سويتعني على احلكومات أن تنشئ إطار العمل الصحيح واحلوافز اللذين يي  )ب(  

  االنتقال إىل االقتصاد األخضر؛
واتمع الذي يدرك جيداً فوائد االقتصاد األخضر سيمارس الضغط الشعيب الالزم   )ج(  

وينبغي بذل جهود كبرية من أجل الوصول . سات من أجل جناح االقتصاد األخضرعلى صناع السيا
  إىل اجلماهري؛

وينبغي أن تتضمن جمموعة احلوافز املالية االستثمار يف االنتقال إىل االقتصاد األخضر،   )د(  
  وخلق فرص عمل جديدة وتكنولوجيات جديدة والنهوض بالتنمية املستدامة؛



UNEP/GC.25/17 

87 

ج االنتقال إىل االقتصاد األخضر يف عمليات وبرامج التنمية، وهناك حاجة إلدما  )ه(  
  وحفز التحول الشامل لالقتصاد إىل اقتصاد قليل الكربون على مدى الزمن؛

ويتعني على وزراء البيئة أن ينخرطوا بشكل متزايد يف عملية صنع القرار والتأثري   )و(
، والتنمية والتجارة، والتخطيط، والزراعة، على القرارات السياسية جنباً إىل جنب مع وزراء املالية

  والسياحة؛
وينبغي أن تستفيد النساء واألطفال من التحول إىل االقتصاد األخضر، وجيب   )ز(

  .يعانوا من أي جوانب سلبية تنجم عن هذا التحول  أال

  منظومة األمم املتحدة

ومصارف التنمية ال بد أن تعمل منظومة األمم املتحدة مع مؤسسات بريتون وودز   )أ(  
من أجل تنسيق اجلهود على الصعيدين الدويل والوطين ملساعدة البلدان مساعدة فعالة على مواجهة 
حتديات الغذاء والطاقة واألمن املائي وتغري املناخ بأسلوب شامل من خالل االنتقال إىل االقتصاد 

  األخضر؛
عة عشر النهوض باالقتصاد ويتعني على جلنة التنمية املستدامة يف دورا الساب  )ب(  

األخضر على مستوى العامل من خالل التوصية باتباع سياسات ذات صلة لتعزيز االنتقال إىل هذا 
االقتصاد من حيث استخدام األراضي، والزراعة، والتنمية الريفية عن طريق بذل اجلهود ملعاجلة اجلفاف 

  والتصحر وخاصة يف أفريقيا، وذلك ضمن أمور أخرى؛
 من -ينبغي أن توفر منظومة األمم املتحدة الدعم لبناء القدرات والتكنولوجيا و  )ج(  

 مبا يف ذلك برنامج األمم -خالل تنفيذ خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات 
 التامة يف املتحدة للبيئة، لتمكني البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال من املشاركة

  االقتصاد األخضر؛
ويتعني على برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يصوغ جمموعة من اخليارات تستهدف   )د(  

كما يتعني . االقتصاد األخضر كي تنظر فيها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على الفورحتقيق 
  عليه أن يساعد على تنفيذها؛

نامج أخضر جديد، واقتصاد أخضر يتيح الفرصة إن املضي صوب بر. لقد آن األوان  )ه(  
  إلدماج النظم االقتصادية والبيئية احلالية على حنو أفضل؛

وينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يساعد البلدان النامية والبلدان اليت متر   )و(  
القائم بني االتفاقات اقتصاداا مبرحلة انتقال على املضي صوب االقتصاد األخضر واالستفادة من التآزر 

  البيئية املتعددة األطراف لتنفيذ هذه االتفاقات؛
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ويتعني على برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعمل على تيسري املناقشات يف خمتلف   )ز(  
املنتديات، مبا فيها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والس االقتصادي واالجتماعي واموعات 

  مية، بشأن االنتقال إىل اقتصاد عاملي أخضر؛االقتصادية اإلقلي
وينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ييسر التفاعل والتعاون بني وزراء البيئة وبني   )ح(  

  .وزراء املالية والتنمية والتجارة والزراعة والسياحة لتعزيز االنتقال إىل االقتصاد األخضر
  ن، واملنتديات الدولية الرئيسية األخرىجمموعة البلدان الثمانية، وجمموعة العشري

االنتقال إىل االقتصاد األخضر وسيلة لالستجابة ملختلف التحديات العاملية مبا يف   )أ(  
ذلك األزمة املالية، بطريقة تؤدي إىل توليد الثروة، وخلق فرص عمل الئقة خضراء جديدة، وتوفري 

  مزايا أخرى متعددة بيئية وإمنائية؛
ختاذ قرارات تسهم يف يئة الظروف الصحيحة حلفز استثمارات القطاع وينبغي ا  )ب(  

  اخلاص يف االقتصاد األخضر يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛
وتدعو احلاجة إىل انتهاج سياسات تشجع القطاع املايل واألسواق على االستثمار يف   )ج(  

  .االقتصاد األخضر

   املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاصاتمع

يستطيع اتمع املدين والقطاع اخلاص أن ينهضا على حنو فعال بتهيئة البيئة   )أ(  
  الصحيحة واحلوافز الالزمة لتشجيع االستثمار يف االنتقال إىل االقتصاد األخضر؛

ر العام وميكن للمجتمع املدين أن يقوم بدور نشط يف جمال رفع مستوى وعي اجلمهو  )ب(  
بفوائد االقتصاد األخضر من خالل التعليم والتطوير وتوفري املعلومات اليت تستهدف زيادة وعي 

  اجلمهور يف خمتلف القطاعات؛
ويستطيع اتمع املدين والقطاع اخلاص النهوض بتوسيع نطاق احلصول على التمويل   )ج(  

 البلدان النامية والبلدان اليت متر من أجل خلق الفرص لالنتقال إىل االقتصاد األخضر، وخاصة يف
  اقتصاداا مبرحلة انتقال؛

هناك فرص بازغة للقطاع اخلاص لكي يستثمر بصورة ملموسة يف االقتصاد   )د(  
  .األخضر، وخاصة يف قطاع النقل والتكنولوجيا النظيفة

وقت واحد يف إذا أقدم اجلميع على املخاطرة فلن تكون هناك خماطرة، وعلينا أن نشرع معاً يف "
  ."بذل اجلهود إلنشاء االقتصاد األخضر
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 اإلدارة البيئية الدولية -هل هي مساعدة أم معوقة؟ : اإلدارة البيئية الدولية: املوضوع الثاين
  من منظور قطري

  التحديات

 الفرصة لطرح صفقة كاملة على املائدة حول إصالح اإلدارة ٢٠+يتيح مؤمتر القمة املقترح ريو"
  ."٢٠١٢الدولية دف االنتهاء منها حبلول عام البيئية 

على مدى العقود املاضية شهدت احلكومات كثرياً من جوالت املناقشات وكثرياً من البدايات   
وتعترب النتائج النهائية حىت اآلن مبعثاً . والوقفات فيما يتعلق باجلهود املبذولة لتعزيز اإلدارة البيئية الدولية

 ويواجه نظام اإلدارة البيئية الذي مت إصالحه أو تعزيزه واألقدر على االستجابة .على اإلحباط والقلق
  .حلالة عامل آخذ يف التغري املستمر كثرياً من التحديات

فما الذي يلزمنا من أجل التوصل إىل اتفاق على بيان سياسي بشأن األهداف   )أ(  
؛ وكيف ميكننا التوصل إىل اتفاق ٢٠١٢لول عام  حبوالغايات اليت يتوخاها النظام العاملي لإلدارة البيئية

  على صفقة كاملة إلصالح نظام اإلدارة البيئية الدولية حبلول ذلك املوعد؛
 كيف ميكن االستفادة من السنوات الثالث املقبلة املؤدية إىل انعقاد املؤمتر احملتمل يف  )ب(  

ر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية  يف الوقت احملدد لالحتفال بالذكرى العشرين ملؤمت٢٠١٢ عام
، يف حتديد منوذج جديد للعمل اجلماعي والتساؤل حول املستقبل املرجو، وسبل حتقيق )٢٠+ريو(

  مبادئ وأهداف اإلدارة البيئية الدولية؛
هل ميكن إصالح النظام القائم لإلدارة البيئية الدولية أم أننا حباجة إىل نظام جديد؟   )ج(  

عو احلاجة إىل نظام حمسن أو نظام أقوى، أو إىل منظمة عاملية للبيئة مثالً، تستخدم اجلزرة رمبا تد
  ل يكفي تعزيز النظام احلايل كبديل؟ ه.والعصا للمساعدة على توجيه التنمية املستدامة

وتعد الطريقة اليت تتدفق ا املوارد املالية من خالل النظام جزءاً هاماً من أي إصالح   )د(  
وقد يكون . وأي نظام جديد سيحتاج إىل حوافز لضمان تنسيق التمويل. ظام اإلدارة البيئية الدوليةلن

  التمويل هو العامل األساسي؛
ويبدو الشعور باالفتقار إىل التماسك يف نظام اإلدارة البيئية الدولية احلايل قوياً على   )ه(  

البيئية  وينبغي أن يكون نظام اإلدارة. ن ذااالصعيد الوطين وهو يؤثر على متاسك اإلدارة يف البلدا
  الدولية الذي مت إصالحه أكثر استجابة ومساعد أفضل يف عملية حتسني اإلدارة البيئية الوطنية؛

ويشكل االفتقار إىل الثقة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت متر   )و(  
  بيل اإلدارة البيئية الدولية؛اقتصاداا مبرحلة انتقال عقبة تعترض س

وقد يؤدي عدم التماسك والتعقيد يف جمال اإلدارة البيئية الدولية إىل ارتفاع تكلفة   )ز(  
املعامالت املالية، وإىل األحجام يف بعض األحيان عن املشاركة يف النظام من جانب البلدان النامية 

  والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال؛
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 عاماً عند انعقاد مؤمتر ١٧تعترب التحديات القائمة حالياً أكرب مما كان متصوراً منذ و  )ح(  
  ؛ةرياألمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، إال أن لدينا اآلن أيضاً آماال كب

تشمل، (وينبغي أن تكون عملية تعزيز نظام اإلدارة البيئية الدولية متعددة املواضيع   )ط(  
ند على العدل واملساواة واملشاركة الكاملة من جانب توتس) ، البيئة والزراعة والتنميةعلى سبيل املثال

  أصحاب املصلحة وأصحاب احلق، مبن فيهم النساء ومجاعات السكان األصليني؛
كيف ميكننا وضع نظام لإلدارة البيئية الدولية يشجع البلدان املتقدمة على احترام   )ي(  

  دة اإلمنائية الرمسية؛تعهداا املتعلقة باملساع
ويعد التمويل الكايف الذي ميكن التنبؤ به جزءاً بالغ األمهية من تعزيز نظام اإلدارة   )ك(  

  البيئية الدولية؛
ويتسم حتديد الدور الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة يف هيكل اإلدارة   )ل(  

ك مراعاة التوازن بني الوظائف املعيارية والوظائف الدولية البيئية الذي جرى إصالحه باألمهية، مبا يف ذل
كذلك يتسم حتديد الدور الذي يؤديه جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة مقابل الدور . التشغيلية

فهل يكون . الذي تؤديه اجلمعية العامة يف املناقشة املتعلقة باإلدارة البيئية الدولية ذاا بأمهية مماثلة
مم املتحدة للبيئة دور يف استعراض االتفاقات املتعددة األطراف اليت توافق عليها املنظومة لربنامج األ

  لتحديد ما الذي يصلح وما الذي ال يصلح؟؛
إننا حباجة لنظام لإلدارة يواكب القضايا اآلخذة يف الظهور ويأخذ يف اعتباره طبيعة   )م(  

  .يكولوجية إىل تغري املناخ والتداخل بني البيئة والتنميةالتحديات البيئية املتشابكة ابتداء من اخلدمات اال

  الفرص

ينبغي أن نعيد التفكري يف عملية اإلدارة البيئية الدولية برمتها وتكون لنا رؤية مشتركة لإلدارة "
  ."علينا أن نفكر بعمق، وأن حندث فرقا: البيئية الدولية

ن النظام احلايل لإلدارة البيئية الدولية تعترف احلكومات وغريها من أعضاء اتمع الدويل أ  
ي ذويتيح هذا االعتراف ألصحاب املصلحة الفرصة لكسر اجلمود ال. جمزء وحيتاج إىل التماسك

يعترض طريق التقدم أمام النظام وبناء رؤية مشتركة لإلصالح يف سياق عمليات اإلصالح اجلارية لنظام 
.  اجلمعية العامةورك، مع التسليم بأن الذي يتخذ القرارات هاإلدارة البيئية الدولية يف نريويب ونيويو

ن نعيد التفكري فيه، آخذين يف االعتبار مبدأ أوهناك حاجة الستعراض نظام اإلدارة البيئية الدولية و
  .املسؤوليات املشتركة وإن تكن خمتلفة

دارة البيئية الدولية ويتيح مزج عملية اإلصالح يف سياق التنمية املستدامة فرصاً لوضع نظام لإل  
  .النمو االقتصادي، التنمية االجتماعية، واحلماية البيئية: يدمج الدعائم الثالث للتنمية املستدامة أال وهي

أن االجتاه حنو برنامج أخضر واقتصاد أخضر يتيح الفرصة لتكامل . لقد آن األوان  )أ(  
  النظام القائم بثورة أفضل؛
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 من نتائج ١٦٩ظام اإلدارة البيئية الدولية يف اعتباره الفقرة وينبغي أن يأخذ تعزيز ن  )ب(  
  ؛٢٠٠٥ لعام مؤمتر قمة األلفية

وألول مرة منذ سنوات عديدة تتاح الفرصة ألن ميضي نظام اإلدارة البيئية الدولية   )ج(  
بنهاجن ومثة فرصة لبناء الثقة يف كو. قدماً إىل األمام من خالل املفاوضات اجلارية حول تغري املناخ

   املقترح؛٢٠+ميكن املضي ا قدماً للوصول إىل مؤمتر ريو
 مثاالً ممتازاً على )٥٨(ويوفر التعاون بني معاهدات املواد الكيميائية والنفايات اخلطرة  )د(

  كيفية حتقيق تآزر أكرب قدراً بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛
 القائمة وضمان فعاليتها وكفاءا جزءاً وينبغي أن تصبح االستفادة من املؤسسات  )ه(

  من عملية تقوية اإلدارة البيئية الدولية وقد تؤدي إىل حتقيق مكاسب هامة؛
وينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه السلطة البيئية القائدة، أن يضع ويوجه   )و(

  لجوانب البيئية للتنمية املستدامة؛الربنامج العاملي للتنمية املستدامة وأن ينهض بالتنفيذ املتماسك ل
هناك دعم لتقوية نظام اإلدارة البيئية الدولية يف إطار األمم املتحدة واعتراف باحلاجة   )ز(

إىل رفع مستوى برنامج األمم املتحدة للبيئة وخاصة من حيث قدرته على مساعدة البلدان على تنفيذ 
  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛

 فرص ممتازة متاحة للتعاون بني بلدان اجلنوب ملعاجلة مسألة اإلدارة على وهناك  )ح(
  الصعيد الوطين؛

ومن األمهية مبكان تقوية املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل   )ط(
  تقوية قدرته على دعم الدول األعضاء على حنو أكرب؛

  االقتصاد األخضر فحسب وإمنا تركز أيضاًإننا حباجة إىل استراتيجيات ال تركز على  )ي(
عات اوحنن حباجة إىل تعزيز الدور الذي تقوم به كافة اجلم.  االستراتيجيات الصحية واالجتماعيةعلى

وحنن حباجة إىل استراتيجيات قادرة على الوصول إىل مستوى . الرئيسية يف االقتصاد األخضر اجلديد
  .القواعد اجلماهريية

   اإلدارة البيئية الدوليةرسائل موجهة إىل

هناك اقتناع قوي بالرأي القائل بأن إحراز تقدم جمد يف إصالح اإلدارة البيئية الدولية ينبغي أن   
وينبغي أن توطد التنمية املستدامة ". الشكل ينبغي أن يؤدي إىل العمل"يستند على فهم مفاده أن 

وأن تأخذ عملية اإلصالح يف اعتبارها جوانب القوة . اجلهود الرامية إىل إصالح اإلدارة البيئية الدولية
  .والضعف على السواء يف النظام القائم

                                                   
، واتفاقية روتردام املتعلقة حكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودتاتفاقية بازل بشأن ال  )٥٨(

بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية 
 .ابتةواتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الث
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  " إا حتمية-اإلدارة البيئية الدولية ليست مساعداً وال معوقاً "
  احلكومات

  ."لقد آن األوان الستكشاف خطوات أكثر طموحاً"
 وأن نفكر بعمق يف قضية ال ميكن قبول األمر الواقع وهناك ضرورة إلظهار اجلسارة  )أ(  

  إصالح اإلدارة البيئية الدولية؛
لقد احتدت رغبة البلدان بصورة أكرب يف املضي قدماً إىل األمام، وهي تالحظ ما   )ب(  

  يعتري التنفيذ من خلل؛
ومن األمهية مبكان استحضار توجيه سياسي رفيع املستوى يف مناقشات اإلدارة   )ج(  

مة بارزة واضحة يف السنوات الثالث القادمة تقود إىل املؤمتر املقترح البيئية الدولية وحتديد عال
ومن املؤكد أن هناك حاجة إىل الشروع يف بداية جديدة للمسار وإهلام جيل جديد من . ٢٠+ريو

  املفكرين لتحقيق التنمية املستدامة وإدارة بيئية دولية تعمل انطالقاً منها؛
 ٢٠+ت الثالث املقبلة قبل انعقاد املؤمتر احملتمل ريووحنن حباجة ألن نستخدم السنوا  )د(  

احملتمل لتحديد منوذج جديد للعمل اجلماعي ونطرح األسئلة عن املستقبل املنشود وسبل حتقيق مبادئ 
  وأهداف اإلدارة البيئية الدولية؛

اجهها إن نظام اإلدارة البيئية الدولية إما عاجز عن مواجهة التحديات اإلمنائية اليت نو  )ه(  
وينبغي أن يقوم اإلصالح على أساس توسيع نطاق والية . اليوم أو أن لديه مشاكل متنعه عن مواجهتها

اإلدارة البيئية الدولية لكي تشمل مهامها األساسية، التنمية املستدامة؛ وينبغي أن يعزز اإلصالح إدماج 
  ى السواء؛البيئة يف برنامج التنمية األوسع نطاقاً وتعزيز قدرة البلدان عل

ويتيح تعزيز النظام احلايل فرصاً عديدة لتحسني اإلدارة البيئية الدولية، وينبغي أن   )و(  
  يشكل جزءاً من املناقشة؛

ينبغي أن يعمل وزراء البيئة ووزراء اخلارجية واملالية ورؤساء احلكومات سوياً إذا ما   )ز(  
  .أُريد حتقيق التقدم الفعال لإلدارة البيئية الدولية

  منظومة األمم املتحدة

  ."إن قاطرة التغيري ستنطلق من الصعيد الوطين"
إن النتائج اليت توصل إليها رئيسا املشاورات غري الرمسية للجمعية العامة بشأن إطار   )أ(  

وهناك تأييد بقيام . العمل املؤسسي ألعمال األمم املتحدة املتعلقة بالبيئة قد أحيط ا علماً
ور بناء وتوفري مدخل للجمعية العامة للمضي قدماً من أجل حتسني اإلدارة البيئية املنتدى بد/الس
  الدولية؛

وهناك اعتناق قوي للرأي القائل بأن خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي   )ب(  
  وبناء القدرات ينبغي أن تنفذ بالكامل؛
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مم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك ومثة تأييد واسع النطاق للحاجة إىل تعزيز برنامج األ  )ج(  
وينبغي أن يعزز الربنامج وأن تقدم له املوارد الضرورية للقيام . من خالل تقوية حضوره اإلقليمي

  بدوره، بوصفه السلطة البيئية العاملية القائدة يف إطار منظومة األمم املتحدة؛
ي الوزاري العاملي والبناء هناك فرصة متاحة لتدعيم الدور الذي يقوم به املنتدى البيئ  )د(  

على املشاركة الرفيعة املستوى يف دوراته من جانب الوزراء كأداة للتأثري على اجلمعية العامة لألمم 
  املتحدة يف القضايا املتعلقة بالبيئة؛

ويف حني تدعو احلاجة إىل نهج طموحة، فإن علينا أن نغتنم الفرصة الساحنة إلصالح   )ه(  
  لدولية؛اإلدارة البيئية ا

ومثة حاجة لقدر أكرب من التنسيق . وهناك جمال متاح لتغيري وحتسني النظام القائم  )و(  
ومع ذلك فإن كثرياً من جوانب النظام القائم تقوم بالعمل . والتماسك، وخاصة يف تنفيذ القرارات

  وخدمة البلدان على أفضل وجه؛
 املتفق عليها تنسيق اجلهود من أجل يف استطاعة املبادئ التوجيهية واألهداف الدولية  )ز(  

  .وميكن أن يصبح االستعراض العام املتكامل هلا األساس لتعزيز اإلدارة البيئية الدولية. التنفيذ الفعال

  اتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص

أصحاب املصلحة الرئيسيون مجيعاً لديهم دور عليهم القيام به وميكن أن يشاركوا   )أ(  
  . يف جهود تعزيز اإلدارة البيئية الدوليةبنشاط

  ."إن العامل يتغري ويتعني على اإلدارة البيئية الدولية أن تواكب سياق هذا التغيري"
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   الرابعاملرفق

  بيان من األمني العام

املنتدى /رسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة
   يف نريويب يف الفترة من ةعاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، املعقودالبيئي الوزاري ال

  ٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢٠ إىل ١٦

  .ي املشاركني يف هذا التجمع العاملي اهلامين بالغ السرور أن أحيّيسر
 شهدومنذ أن اجتمع جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف موناكو يف العام املاضي، 

 وبدأ الناس يشعرون بالقلق من األمن الغذائي، وفرص ،قتصاد يترنحاالفقد أخذ . متعددةمات العامل أز
  .وهناك خيط بيئي جيمع كل فصول هذه القصة. العمل واملدخرات

والتجارة  على قضايا الزراعة ليساملتصاعدة تركيزاً حاداً أسعار املواد الغذائية فقد وضعت 
ومرة أخرى أوضحت التقلبات . األحيائينتاج الوقود إل ضخميولكن أيضاً على الدور الت، حسبو

والرؤية . اليت تسبب تغري املناخحفوري  الوقود األ أنواع اخلام اعتمادنا علىاحلادة يف تكاليف البترول
 قاعدة إفالسسبب يف الهي أيضاً  اجلارياالضطراب املايل ب االقتصادية قصرية النظر اليت عجلت

  .مواردنا
 قلبيف  األمهية حتتل مكاناً متزايدالبيئة أخذت ، من األسبابغريها لسباب وهلذه األو

  .قوة الدفع لتحقيق التنمية املستدامة فرصة هائلة لزيادة  لنا ذلكويتيح. األحداث على املسرح السياسي
ن يف كانون ج يف حمادثات املناخ يف كوبنها احلكومات تنتهيتوقع أنويف هذا العام، أ

 برنامج األمم املتحدة إدارةوجملس  .للتطبيق يضم اجلميع وقابل اتفاق شاملغة ا صيمن ديسمرب/األول
  .نتظر منكم قيادة األحداث يف األشهر القادمةأ هام يف هذه العملية وأنا شريكللبيئة 

جدول األعمال رئيسي يف وهو بند ،  الزئبقي العاملي يف موضوع التلوثأيضاًمطلوبة القيادة و
وحرق .  تغري املناخناحية من أيضاًيتسم باألمهية  كما أنه د ذاتهحب الزئبق حتدياًويثري . جتماعيف هذا اال

 هو اآلخر يطلق القطيباجلليد  ذوبان  كما أن.دن الثقيل السام املعاهلامة هلذاأحد املصادر الفحم هو 
  .الزئبق احملبوس يف البيئة

 إقامة للحصول على املساعدة يف الدعوة إىل وملواجهة التحدي املناخي فإين اجته إليكم أيضاً
ك تغري املناخ واستهال معاجلة ميكن أن يساعد يف اتفاق أخضر عاملي جديدووجود . اقتصاد أخضر

االقتصاد وخلق فرص جديدة  يؤدي إىل جتديد حيوية  أنميكن أيضاًكما . املوارد بصورة تبديدية
  .راز األهداف اإلمنائية لأللفيةالتقدم حنو إحيساعدنا على أن ، ووأفضل للعيش

من  العقول أفضلتكم بالتعاون مع اذها حكومأن تعززها وتنفاحتماالت حقيقية ميكن وهناك 
 حتويل لكي ميكنحتتاجون إىل املساعدة  كمولكن.  نشاطاًأكثر أعضاء اتمع املدين ومع األعمالقطاع 
  . اجلديدة إىل واقع فعليالرؤيةهذه 
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اآلن يقوم ، وعلى صياغة مفهوم االقتصاد األخضراألمم املتحدة للبيئة برنامج لقد ساعد 
ت وقد شهد.  دعمكم إىلتاجحيبرنامج األمم املتحدة للبيئة ولكن . ها األدوات الالزمة لتحقيقبتعيني

، ذه الثقةوأنا أرحب . صندوق البيئةاملسامهة يف زيادة السنوات األخرية اجتاهات مشجعة، وخاصة 
  .لى مواصلة وزيادة دعمكموأحثكم ع

 ميكن أن اليت  األخضر النمو االقتصاديبشدة أكرب مببادئوأطلب منكم أيضاً زيادة التزامكم 
  .دورتكمنجاح ب نيايتخالص مت وأرجو أن تقبلوا.  نسعى إليه مجيعاًهد الطريق ملستقبل مستداممت
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  املرفق اخلامس

اينر، وكيل األمني العام لألمم املتحدة بيان السياسة العامة الذي ألقاه السيد أكيم شت
واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف الدورة اخلامسة والعشرين لس 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة

أود أن أواصل باالعتماد على اجلزء األول من بياين الذي ألقيته يف االفتتاح الرمسي لس   
 وغرضي هو وضع دورة جملس اإلدارة هذه يف سياق العامل ككل ويف سياق ما جيري .اإلدارة هذا

  . ذاتهبرنامج األمم املتحدة للبيئةداخل 
 من املداوالت ظرفاً عادياً ٢٠٠٩فرباير / هذا االجتماع يف شباطيعد ظرف انعقادوال   

 وهو يأيت أيضاً.  االقتصاديدالكسا وبسلسلة متنامية من األزمان نتيجة باالختاللفهو يتسم . الدولية
 إىل وأنا أشري بذلك طبعاً.  أهم قرار بشأن اإلدارة البيئية يف تاريخ العمل املتعدد األطرافما قد يعدقبل 

االجتماع احلاسم التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ الذي سيعقد يف كوبنهاغن، الدامنرك، يف 
  .ديسمرب/كانون األول

 االقتصادية واالجتماعية –آثاره وستنتاجات العلمية ذات الصلة باالحترار العاملي وتشري آخر اال
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخوتقرير .  إىل أنّ تغري املناخ يسري بوترية متسارعة- واإلنسانية
 وهو .وهذا األمر خميف من حيث سرعة األحداث.  بدأت تتجاوزه األحداث بسرعة٢٠٠٧عن عام 

  قد حتدث فعالً عاما١٥٠ً أو يف  عاما٨٠ً ألن األحداث اليت تشري النماذج إىل حدوثها يف أيضاًخميف 
  .، إن مل يكن قبل ذلك عاما٥٠ً إىل ٣٠يف غضون 
 مداوالت هذا األسبوع هو دور البيئة نتمسك به طوال الذي جيب أن حبل النجاةولذلك فإنّ   

يس األزمات االقتصادية واملناخية حبسب، بل كذلك األزمات األخرية  ل–كحلّ هلذه األزمات املتعددة 
بدأت تتشكّل   املوارد الطبيعية يفيف الوقود والغذاء واألزمات اليت تلوح يف األفق ومنها أزمة ندرة

  .حالياً
 السنتني ظل موضوعاً رئيسياً طوال إىل الشؤون الداخلية ألنّ اإلصالح ودعوين أعود قليالً  

 حني منذ أن خاطبت ألول مرة جملس اإلدارة بصفيت املدير التنفيذي  شهرا٢٤ًلقد مر اآلن . تنياملاضي
 يف ذلك وكان االفتراض البسيط. برنامج األمم املتحدة للبيئةصالح إل لوضع برنامجأعلنت عن خطط 

 قيمتها وأن تثبت البد  مؤسسة تابعة ملنظومة األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشرينأي أن والوقت ه
هذه ومن .  فعالة وناجعة وتتحلى بالشفافية والقدرة على حتقيق النتائجأيضاً أن تكون  والبداملضافة

  . سلسلة كاملة من التدابري واملبادراتالفرضية انطلقت
برنامج  منظومة األمم املتحدة حبيث يتحول يفولقد طلبتم أن يصبح هلذه املؤسسة دور حاسم   

وبناًء .  إىل برنامج البيئة الوحيد لألمم املتحدةتابع لألمم املتحدةبرنامج للبيئة  من دة للبيئةاألمم املتح
  . احلامسة وبذلت اجلهود من أجل االستجابة لطلبكمات عدد من املبادرانطلق أيضاً ةالفرضي هذه على
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 وثيقة يف تاريخ  إنّ خطة بايل بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات ليست جمردأيضاًوقلتم   
إدارة هذه املؤسسة، وأكدمت على ضرورة العناية أكثر مبجموعة كارتاخينا من جانب املدير التنفيذي 

ومرة أخرى استجبنا لشواغلكم ودفعنا . واألمانة ومن قبل جملس اإلدارة وكذلك الدوائر املاحنة الدولية
 أيضاًويف األثناء . م بالتقدم الذي أحرزناه خبطة بايل االستراتيجية، وإني سوف أحاول إحاطتكقدماً

 عن أنّ دوره، يف جمتمع األمم العاملي وكذلك ضمن جمموعة برنامج األمم املتحدة للبيئةطلبتم أالّ يغفل 
لعلمية للعمل يف جمال البيئة والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك اإلنذار ااملنظمات، يتمثل يف إتاحة القاعدة 

الجتاهات احلرجة، وكذلك مواصلة تقدمي األسس املعيارية اليت يتم عرضها بوسائل منها املبكّر وتقييم ا
  .املنتدى البيئي الوزاري العاملي/جملس اإلدارة -هذا املنتدى احلاسم 

كمعامل   شهرا٢٤ً أشهر و٦ أشهر و٣كل مراحل  لذلك، قمت منذ سنتني بتحديد وتبعاً  
 التدابري واملبادرات هي إنشاء وهذه. دابري واملبادرات الالزمةلت اإلصالح الداخلي، وقمت حبفز السري

 عن أفرقة عمل  لإلدارة العليا، فضالًبرنامج األمم املتحدة للبيئةفريق تنفيذ استراتيجي لدعم فريق 
استشارية على نطاق املنظمة ومع شركاء من بينهم الدول األعضاء، واملنظمات غري احلكومية، والنظراء 

 من سلسلةقمنا بوضع بناءًَ على ما تقدم و. قات البيئية متعددة األطراف، والقطاع اخلاصيف االتفا
  .إلصالحاخلطوات وجداول األعمال ل

 من هذه اإلجراءات واخلطط وكذلك اإلطار اجلديد للمساءلة وسوف أبرز يف هذا املقام بعضاً  
 والية منحهمدير تنفيذي هو ي سبة أل أهم شيء بالن إن، دعوين أقولأوالً. الذي وضع هلذه املؤسسة

وقد أعربت الدول األعضاء يف موناكو .  وضع برنامج متكنه منةتوجيهات وأولويات السياسوواضحة 
توسطة املستراتيجية اال حيث منحتنا ربنامج األمم املتحدة للبيئةفرباير املاضي عن ثقتها ب/يف شباط

  .األجل
رطة الطريق هلذه املؤسسة من حيث مساءلة أمانتها وهذه االستراتيجية بالنسبة يل هي خا  

وجيب على هذه املؤسسة . والقرارات اليت تتخذوا يف اللجنة اجلامعة والربنامج للسنوات القليلة القادمة
 مبدى قدرا على االستجابة هلذه الوالية، وقد ها قياسترتب نفسها حبيث يكون احلكم عليها أوأن 

  . يف األمانة وكذلك التدابري ذات الصلة بتنظيم برنامج العملأخذنا األمر ببالغ اجلد
 إىل وقد عمدت وكيلة املدير التنفيذي والفريق التابع هلا إىل جتسيد اخلطة متوسطة األجل أوالً  

 من إطار استراتيجي، مث إىل تنفيذ ألعمال فترة السنتني احلالية، وذلك من خالل عملية مكثّفة جداً
.  وبالتشاور مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحةبرنامج األمم املتحدة للبيئةشعب العمل عرب مجيع 

وأمامكم نتائج ما اجتهدنا يف حتقيقه، ورغم أنّ ذلك قد ال يكون برنامج العمل األمثل بعد، فإنه 
ويات  من قبلنا بتنفيذ اخلطة متوسطة األجل لكي تتمكن هذه املؤسسة من االستجابة لألوليشكّل التزاماً
  .اليت رمستموها

أساس " على أيضاً لربنامج األمم املتحدة للبيئةوسوف تتم إدارة برنامج العمل اجلديد   
وسيتم يف الزمن املتبقي من فترة السنتني هذه إمتام التحضريات لوضع اهلياكل والعمليات ". النتائج

 تشكيلارد وذلك للتمكّن من التجارية وجماالت املساءلة وتفويض السلطة واستراتيجيات ختصيص املو
فاستراتيجيتنا للموارد . وهلذه الغاية، قمنا باستثمارات كبرية يف موظفينا. منظمة قائمة على النتائج
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 الذي أطلقت عليه – اجلديد برنامج األمم املتحدة للبيئةالبشرية بدأت تظهر اآلن كلبنة أساسية من 
 ٢٠٠ املاضية بتدريب ١٦ إىل ١٢وقمنا خالل األشهر . " درجة أوىلبرنامج األمم املتحدة للبيئة"اسم 

 آخرين على تطوير املشاريع  موظفا٢٥٠ًموظف من كامل املنظمة على اإلدارة القائمة على النتائج، و
 حاسم لتنفيذ برنامج العمل هذا، وهو يشكل أساسيوهذا االستثمار يف القوة العاملة شرط . وإدارا

ومن . برنامج األمم املتحدة للبيئةستضمن رغبة املهنيني يف العمل مع أمانة  من ثقافة عمل  جزءاًأيضاً
 ٢٠٠٨ تنفيذه، وأجرينا يف عام  بدءمث، فقد وضعنا برنامج طوعي لتناوب املوظفني جيري العمل على

  .استقصاء للموظفني على نطاق املنظومة برمتها
عبة من الشعب ومن كل مدير وكانت نتائج االستقصاء منبهة تلتها خطط عمل من كلّ ش  

. شعبة لضمان أن يتم يف السنتني املقبلتني تدارك ااالت اليت أعرب املوظفون بشأا عن ضيقهم
مما " Baobab" نظام املكافآت املعروف باسم أيضاًوكجزء من اإلصالح املتعلق باملوظفني، استحدثنا 
 يف املنظمة، اليت كان باإلمكان عدم التفطن إليها أتاح التعرف على األمثلة البارزة لالبتكار وااللتزام

برنامج األمم املتحدة ورمبا تكون اجلوائز الكثرية اليت حصل عليها . بسهولة يف خضم السياق األوسع
 وموظفوه يف السنة املاضية برهانا على االبتكار وااللتزام، ومن ذلك ثالث جوائز من جوائز األمم للبيئة

 جائزة واليت تمنح على نطاق منظومة األمم املتحدة مكافأةً ١٢ليت يقارب عددها ، ا٢١املتحدة للقرن 
  .لألعمال الرائدة واملثالية واالبتكارية

ومن اللبنات األساسية األخرى هياكل تكنولوجيا املعلومات واالتصال الالزمة لدعم مؤسسة   
ل مبكاتب غري قادرة حىت على فتح فقد شغلين اكتشاف أنّ هذه املنظمة ال تزال تعم. عاملية النطاق

ودعوين . حسابات مصرفية، وبنظام بيانات ال يتيح للكثري من املكاتب اخلارجية أن تتعقّب نفقاا املالية
أشدد على أنّ هذه املؤسسة لن تكون قادرة على بلوغ املستوى املطلوب من األداء ما دام نطاق التردد 

 من تزويد مجيع موظفينا عرب العامل من االستفادة من قاعدة بيانات بيئةبرنامج األمم املتحدة لللدينا مينع 
 استثمار املزيد من التمويل، لتزويد  عليناوهلذا السبب استثمرنا طاقة كبرية، وسوف يتعني. ميسورة

وهلذه .  بالقرن احلادي والعشرين ياكل للمعلومات واالتصال تليق فعالًبرنامج األمم املتحدة للبيئة
 ليتيح لنا التغلب على  عرب أسرة األمم املتحدة يف جنيف نظرياًغاية، يسعدين إفادتكم بأننا طورنا موقعاًال

كما أننا نتطلّع إىل وصول كابل األلياف البصرية إىل ساحل . تصال الساتلية هنا يف نريويبصعوبات اال
. تصال بواسطة اإلنترنت قدرتنا على االيطور بشكل واضح، الذي سوف ٢٠٠٩كينيا مع اية عام 
ولعل األمر قد يفاجئ العديد من .  موقع شبكي حمسن يتسم بانتشار أوسعأيضاًويف األثناء، لدينا 

برنامج الدول األعضاء إذا قلنا إنه، إىل غاية األسبوع املاضي، كان من املستحيل على مجيع موظفي 
  ".unep.org" استخدام العنوان األمم املتحدة للبيئة

، أود أن استعرض أحد التوقعات األخرى لدولنا األعضاء وهو توفري دعم مايل قابل خرياًوأ  
إني على قناعة من . للتنبؤ به ومتسق، من حيث خطة بايل االستراتيجية، مع الواليات املمنوحة للمنظمة

، ولذلك جيري ترتيب أوضاعنا الداخليةأنه ليس باإلمكان السعي للحصول على املزيد من األموال قبل 
من دون أن أسعى للحصول على دوالر وحيد من أي شريك دويل بكامله إلصالح ااآلن تنفيذ برنامج 
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، فقد حتقق ذلك مبا هو متاح لنا من موارد، وبواسطة وفعالً. أو شريك من شركاء األمم املتحدة
  . من عمل واحدموظفينا الذين عملوا يف الواقع عملني بدالً

 مع تتجسد اإلصالحات يف زيادة الثقة باملؤسسة، كما هو الفهم دائماًولكن ينبغي أن   
وأنا سعيد أن أقول إنّ . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديشركائنا من البلدان األعضاء يف 

قد وكما . لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف املوارد املالية اليت أُتيحت زيادة الثقة هذه تتجلى حالياً
  طموحاً مليون دوالر، وهو ما يعد مبلغا١٥٢ًتعلمون، فإنّ ميزانية فترة السنتني هلذه السنة حددت يف 

 .من مدير تنفيذي جديد يف بداية توليه ملنصبه

ومع ذلك، ها أنا أقف أمامكم ألفيدكم بامتنان وتقدير أنين أعتقد أننا سوف نبلغ مستوى   
 مليون دوالر إضافية ٢٤وسوف حنقق، بواسطة ميزانية إضافية مببلغ . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨امليزانية للفترة 

، فرصة تنفيذ عدة أنشطة جديدة على لربنامج األمم املتحدة للبيئة من صندوق البيئة التابع متاحة حالياً
. ومن مجلة مجيع احلكومات اليت زادت من مسامهاا جيب أن خنص بالذكر النرويج. مدى فترة السنتني

 مليون دوالر كتمويل صندوق ٣٥قرر وزيرها يف بداية عملية اإلصالح ختصيص مبلغ إضايف قدره فقد 
 ه على تنفيذ برناجمبرنامج األمم املتحدة للبيئةاستئماين من دون شروط وذلك من أجل ضمان قدرة 

  .اإلصالحي اليوم وليس غداً
ولذلك، جيب .  العربة بالنتائجواإلصالح جيد يف كل األحوال، ولكن على حد قول املثل فإنّ  

 االستراتيجية بروح ينفذ بنجاح برنامج العمل احلايل برنامج األمم املتحدة للبيئةعلينا اآلن أن نبين أن 
. ويف هذا السياق، امسحوا يل أن أبرز اجلهود املبذولة لتعزيز قدرة املنظمة العلمية. متوسطة األجل

واهلدف هو . عاتقنا إعادة هيكلة شعبة اإلنذار املبكّر والتقييمفكجزء من عملية اإلصالح، أخذنا على 
  . فحسب تلك الشعبةيفضمان نشر العلوم عالية اجلودة على نطاق املؤسسة وليس 

ة رفق البيئة العامليالتابع ملالفريق االستشاري العلمي والتقين  أصلحنا أيضاًويف نفس الفترة   
 من عملية  اآلنوقد مت االنتهاء.  مسؤولية استضافته وإدارتهبيئةبرنامج األمم املتحدة للوالذي يتوىل 

اليت سوف متكن املوظفني، حسب اعتقادي، من العمل بأكثر فعالية، مبا يف ذلك العمل و تلكاإلصالح 
  .مبزيد من املوارد املخصصة من موظفي الدعم وتعبئة قدر أكرب من الدوائر العلمية

ربنامج األمم املتحدة ل الكتاب السنويا األسبوع تدشني وعالوة على ذلك، سوف يشهد هذ  
 اليت نسعى من خالهلا إىل مدكم والعامل ككل بتوليفة من آخر التطورات العلمية ٢٠٠٩ لعام للبيئة

ويف عام .  وبرنامج عمله وذلك بأسرع وقت ممكنبرنامج األمم املتحدة للبيئةذات الصلة بوالية 
، وأصدرنا منذ أيام قليلة أول عدد من "أطلس بيئتنا املتغيرة: أفريقيا"ون ، أصدرنا منشورنا املعن٢٠٠٨

  .سلسلة وطنية مقررة من هذه األطالس خمصص لكينيا
 مهمة تيسري مناقشة دولية بشأن ما إذا ٢٠٠٨ يف عام أيضاً برنامج األمم املتحدة للبيئةوتوىل   

 ضمن جمال التنوع دويل املعين بتغري املناخالفريق احلكومي الكان ينبغي وضع شبكة مماثلة لشبكة 
وقمنا بالتعاون مع حكومة ماليزيا باستضافة مشاورة غري . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

، وجتدون أمامكم نتائج هذه املشاورة اليت سوف تنري السبيل أمام مناقشة ٢٠٠٨رمسية يف اية عام 
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 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخنسى أنه عند ظهور وال ينبغي أن ن. هامة خالل هذه الدورة
 ربنامج األمم املتحدة للبيئةألول مرة كانت املناقشات قد متت هنا يف إحدى غرف االجتماعات ب

 برنامج األمم املتحدة للبيئةولدى ذكر هذا الفريق، جتدر اإلشارة إىل أنّ .  ليس أكثر فردا١٥ًوحضرها 
ل تركيزه من جمرد مضيف إداري ذي عدد قليل من أنشطة املشاريع إىل حتويل جهة قام بتعديل حم

 وإدراجها ضمن شعبة اإلنذار املبكّر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخاالتصال املعنية بدعم 
الفريق  ويزيد من أمهيته يف دعم برنامج األمم املتحدة للبيئةوهذا من شأنه أن يعزز دور . والتقييم

الفريق  أي املساعدة على ربط أفضل العلوم وأحدثها بعملية – احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  . وكذلك بقضايا تغري املناخ عامةاحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 برنامج األمم املتحدة للبيئة آخر عن كيفية سعي  مثاالًويعطي فريق املوارد الذي أُنشئ حديثاً  
 اجلمع بني اخلرباء والعلماء من أجل تزويد وزراء البيئة مث الحقا مقرري السياسات بأحدث العلوم إىل

  .عن جناعة املوارد وإدارا وذلك من أجل اختاذ إجراءات دولية
برنامج األمم وسوف أقوم هنا ويف هذا األسبوع بالكشف عن معلم بارز آخر يف تاريخ   

ربنامج ف. عن أول كبري علماء لدى منظمتنا هو الربوفيسور جوزيف ألكامو، وهو اإلعالن املتحدة للبيئة
ولذلك كانت هناك حاجة للتعرف على شخص .  يعىن بطائفة واسعة من املواضيعاألمم املتحدة للبيئة

يستطيع تطبيق منهجية العلوم على جوهر عمل املنظمة وذلك من حيث ضمان اجلودة الداعمة لعملنا 
والربوفيسور ألكامو لديه خربة تزيد عن . ري ومن حيث توفري صلة أوثق بالدوائر العلميةالعلمي واملعيا

وهو من الذين طوروا التحليل البيئي املعترف به .  سنة يف جمال علم البيئة واإلدارة العلمية الدولية٣٠
 الدويل املعين بتغري الفريق احلكوميوكان من املسامهني الرئيسيني يف عمل .  ومناذج بيئية متكاملةدولياً
 بشأن التوقعات البيئية برنامج األمم املتحدة للبيئة، وتقييم النظم اإليكولوجية لأللفية، وعمل املناخ

أعتقد أنّ تعيينه يشكّل خطوة كربى إىل األمام . العاملية، وفاز على مر السنني بالعديد من اجلوائز البيئية
  .إياهايف أداء مهام الواليات اليت منحتمونا 

 باستعراض كبري أيضاًوفيما يتعلق خبطة بايل االستراتيجية وكجزء من جهود اإلصالح، قمنا   
  اليتكيفيةالويتناول هذا االستعراض . لربنامج األمم املتحدة للبيئةج احلضور االستراتيجي ذلنمو

ء كبري على األقل من  اإلقليمية، إىل جز املنظماتاملنظمات غري املقيمة، أو بعبارة أخرىا تستجيب 
 عن خطة تدعو إىل استجابة أقوى ومزيد من الدعم لألنشطة على املستوى القطري واإلقليمي فضالً

  .بناء القدرات والدعم التكنولوجي
 لربنامج األمم املتحدة للبيئةوباإلضافة إىل ذلك، حبثنا بعناية منوذج األعمال التجارية الالزم   

ملايل احلايل حيث يفضي فتح مكاتب جديدة إىل نفقات كبرية دون التوصل وذلك مبراعاة قيود الوضع ا
  .بالضرورة إىل بناء الكتلة احلرجة ألنشطتنا

ولذلك، فإنّ الدافع الرئيسي الستراتيجيتنا ما فتئ تعزيز املكاتب اإلقليمية على جبهات ثالث   
ففي . تعراض نظام تفويض السلطة، قمنا باسأوالً. وتوسيع الترتيبات للمشاركة على املستوى القطري

 لربنامج األمم املتحدة للبيئةاملستقبل سيكون للمديرين اإلقليميني املسؤولية األوىل عن تنفيذ أي برنامج 
وبواسطة التعاون مع الشعب العاملية سوف حنتفظ باخلربة الالزمة وبالقاعدة املعرفية العلمية . يف املنطقة
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، حنن بصدد الطلب إىل الشعب ثانياً. املي وحلفز الدعم للتنفيذ اإلقليميلتوفري حتليل على املستوى الع
من أجل تعزيز قدرم العلمية والعملياتية من ب اإلقليمية املزيد من املوظفني العاملية أن جتمع يف املكات

متعددة ، قررنا إنشاء مكاتب لالتفاقات البيئية ثالثاً. حيث التفاعل مع البلدان واهليئات اإلقليمية
 نيابة برنامج األمم املتحدة للبيئةاألطراف من أجل العمل على مستوى املكاتب اإلقليمية لتعزيز قدرة 

لبلدان املزيد من االستفادة العملية من الزمالء اوهذا من شأنه أن يعطي . عن هذه االتفاقات وبواسطتها
  .القادرين على مساعدم وتوجيههم يف تنفيذ االتفاقات

واالستفادة " توحيد األداء" بصدد جتربة أفكار جديدة مثل استخدام التزامنا مببادرة يضاًأوحنن   
من جهود املنسقني املقيمني جلمع كامل أسرة األمم املتحدة على املستوى القطري وذلك عرب أطر 

األمم وميكن حتقيق ذلك بنشر مستشارين كبار يف مكاتب برنامج . املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة
املتحدة اإلمنائي كجزء من فريق األمم املتحدة وذلك لفترات قصرية أو متوسطة أو طويلة 
وكمستشارين كبار خاصني، مما يوسع نطاق خدمات الربنامج اإلمنائي من دون تكبد لتكاليف باهظة 

لية مع  أن أقول أننا شرعنا بالفعل يف تنفيذ هذه العمويسعدين جداً. تنجم عن إقامة هيكل جديد
باكستان ألنّ حكومته أعلنت البيئة كأحد ااالت األربعة األوىل إلطار املساعدة اإلمنائية اخلاص ا 

  . سنة البيئة٢٠٠٩ سنة أيضاًوأعلنت 
 والربنامج اإلمنائي ممتاز وحنن نأمل أن تبين هذه برنامج األمم املتحدة للبيئةوالتعاون بني   

ويف الوقت نفسه، . دىن، حتقيق استجابة أقصى خلطة بايل االستراتيجيةاملبادرة كيف ميكننا، يكل أ
ويف شراكتنا مع .  ختصيص موارد كبرية لدعم األنشطة على املستويني القطري واإلقليميجيري حالياً

برنامج األمم الربنامج اإلمنائي ومع الصندوق اإلسباين لألهداف اإلمنائية لأللفية، عززنا بقوة مشاركة 
، من خالل املبادرة أيضاًوشرعنا .  على املستوى القطري ويف بعض املبادرات اإلقليميةدة للبيئةاملتح

، يف العمل معا كفريق واحد مع شركائنا يف الربنامج  بلدا٢٠ً أزيد من البيئية البولندية اليت تغطي حالياً
  .اإلمنائي

 ٢٠١١-٢٠١٠ اجلديدة للفترة  بتخصيص موارد إضافية ضمن امليزانيةأيضاًويف األثناء قمنا   
وال يزال . بغية تعزيز قدرة املكاتب اإلقليمية على استحداث وقيادة برامج لتنفيذ املشاريع وتطويرها

. عملنا مع مرفق البيئة العاملية يشكل جزءا ال يتجزأ من قدرتنا على الوفاء بوعود خطة بايل االستراتيجية
 يف التحسن مبا يتيح لنا موارد كافية يف هذه  فشيئاً بدأت شيئاًويسعدين أن أبلغكم بأنّ حافظة أوراقنا

  .السنة
ة باسم ل املنفذاعم أال ننظر لألبرنامج األمم املتحدة للبيئةومن العناصر األساسية لتعزيز   
األمم املتحدة كما لو كانت موازية لألعمال وواليات لبقية  وللواليات اليت منحتموه إياها الربنامج
  اعتقاداً يف هذا البيان، حنن نعتقدولذلك، ومنذ البداية كما ذكرت آنفاً.  األطراف متعددوالنظام
  .ربنامج األمم املتحدة للبيئةل لألمم املتحدة وليس فقط  اململوكالبيئي أننا ننفّذ الربنامج راسخاً

 ألنها تربهن ومثلما يتجلى من النص الكامل لبياين بشأن السياسة العامة، أبرزنا بعض األمثلة  
ويف هذا السياق، . عن التزامنا بالعمل مع منظومة األمم املتحدة عرب كامل نطاق مؤسساا ومنظماا

 يف ضمان  رئيسياًيشكل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي العمود الفقري ألثرنا املضاعف األقصى وشريكاً
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 أسرة األمم املتحدة لألداء يف إطارعملية أن تكون اخلطة االستراتيجية متوسطة األجل مبثابة طريقة 
 من العملية أيضاً الطموح وبقدر أكرب  منوبعد جناحنا األويل، آمل أن نواصل يف التحلي مبزيد. دةاحالو

  .يف عدد آخر من جماالت العمل اليت حنتاج فيها للتحسني
نتاج األنظف ومراكز بشأن اإل) اليونيدو(وشراكتنا مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   

 إىل جنب مع بعضهما ومن خالل بعضهما اإلنتاج األنظف هي منوذج لقدرة هيئتني على العمل جنباً
 الستفادة خطة التنمية وأنا بالفعل آمل أن يكون العمل يف املستقبل بشأن اإلنتاج األنظف مثاالً. البعض

  . على مستوى التنفيذ القطريمتكاملني متاماًالصناعية وخطتنا لالستدامة البيئية من بعضهما ألنهما 
 أيضاًوحنن .  اليوم، فقد وقعنا على إطار للتعاون مع موئل األمم املتحدةوكما مسعنا آنفاً  

وحنن هنا دف إىل اجلمع بني عملنا بشأن الشباب . نتكاتف يف جهودنا مع اليونيسيف هذه السنة
. ائيتني يف الوصول إىل الشباب وصغار السن عرب العاملوالبيئة مع شبكة اليونيسيف وقدرا االستثن

وحنن بالفعل نأمل، من خالل املبادرات اليت ننفذها على امتداد األشهر القادمة، يف أن نوفّر للشباب 
  .يتفاعل مع منظومة األمم املتحدة لكي أكرب منهاج عمل تقريباً

إذ القليل يعلم أنّ خدمات الربيد : الدويل شراكة جديدة رمبا مفاجئة مع احتاد الربيد أيضاًومثة   
وحنن معا بصدد .  عربة وبىن حتتية هائلة٦٠٠ ٠٠٠يف هذا العامل تشكل حقيقة أكرب منشأة وتستخدم 

حفز خدمات الربيد الوطنية يف العامل على مراعاة تغري املناخ كأحد ااالت اليت تستطيع فيها أن تطور 
 بإذكاء الوعي عرب الطوابع الربيدية، واستعراض أساطيل النقل، وهذا يبدأ. ممارسات جتارية جيدة

ودراسة املخلّفات من الكربون، وتعبئة خدمات الربيد يف العامل كحليف آخر يف محلة بلوغ اقتصاد 
  .منخفض الكربون

 أو برنامج األمم املتحدة للبيئةومثة جماالت أخرى للتعاون يف ميداين الطاقة واملياه حيث يقود   
مبادرة األمم  وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقةعم، مع الوكاالت الشريكة له، العمل كجزء من يد

  .املتحدة للموارد املائية
   أن ألفت النظر إىل فريق اإلدارة البيئية الذي هو عبارة عن فريق على نطاق املنظومة أيضاًوأود 

 نيابة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة ويستضيفه ئةلربنامج األمم املتحدة للبييرأسه املدير التنفيذي 
فقد أصبح هذا الفريق أداة رئيسية لنا للمشاركة مع بقية أسرة األمم املتحدة يف . منظومة األمم املتحدة

 ويف األمد البعيد احلياد –تنفيذ مشاريع مثل مبادرة األمني العام لألمم املتحدة بشأن احلياد الكربوين 
وعلى سبيل املثال، يعمل فريق .  طلب إىل مجيع املنظمات والصناديق والربامج أن تأخذ ا اليت-املناخي

اإلدارة البيئية مع برنامج األغذية العاملي الستعراض كيفية جعل سري عمل أسطول النقل الكبري التابع 
بلغ احلياد الكربون ومها يستفيدان يف ذلك من أفكار البنك الدويل الذي . للربنامج يتسم مبزيد النجاعة

وتعمل األمم . وهو يشجع نظراءه من املنظمات يف األمم املتحدة على تبادل خربام لتعزيز هذا اهلدف
راء املستدام عرب فريق اإلدارة البيئية، وقد اتفقنا يف االجتماع األخري للفريق  على حتقيق الشأيضاًاملتحدة 

وسيتم ذلك . ٢٠١٠لدولية للتنوع البيولوجي يف عام على النظر يف كيفية استجابة الفريق للسنة ا
بالتعاون مع زمالئنا يف اتفاقية التنوع البيولوجي ويف االتفاقيات األخرى املعنية بالتصحر وتدين 

  .األراضي
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 من دون مراعاة ملن سينسق وهذه أمثلة ممتازة عن كيفية حفز أسرة األمم املتحدة للعمل معاً  
وأنا أعتقد أن النهج العملي املعتمد من موظفي وموظفي .  وكالة أكرب من أختهامع من أو ما إذا كانت

  .الوكاالت األعضاء يف فريق اإلدارة البيئية هو برهان على االلتزام ذه املسألة
ومازال تعاوننا مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف يشكل لبنة أخرى يف حتقيق االتساق على   

وقد أنشأنا لالتفاقات البيئية متعددة األطراف اليت .  الفعالية منزيدضع خطة تتسم مبنطاق املنظومة وو
وهو ينظر يف املسائل ذات .  فريق إدارة جيتمع مرة كل ثالثة أشهربرنامج األمم املتحدة للبيئةيديرها 

وقد دعونا . نات كمضيف إداري لألمابرنامج األمم املتحدة للبيئة بدور أيضاًاالهتمام املشترك ويعنى 
 أيضاًوقد تشاورنا . املديرين التنفيذيني هلذه االتفاقات إىل حضور معتكفاتنا السنوية لكبار املديرين

الربامج إشارة وامليزانية ب اخلاصة استراتيجيتنا  يفن اخلطة متوسطة األجل وسعينا إىل أن نضممعهم بشأن
  أن يدعم قرارات الدول األعضاء يف املتحدة للبيئةبرنامج األممواضحة للكيفية اليت ميكن ا لربنامج 

  .مؤمترات األطراف
 إذ مثة مشاركة أكرب -وقد بدأنا بالفعل نرى مثار هذه االستراتيجية يف عدد من ااالت   
 يف مسائل من قبيل خطة احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم الفوائد برنامج األمم املتحدة للبيئةملوظفي 
ن استخدامها حيث نقوم بتقدمي الدعم التفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك للرؤساء املشاركني العائدة م

 بشأن تغري املناخ وبشأن السنة الدولية للغوريال ضمن إطار اتفاقية األنواع املهاجرة، ييف عملنا الربناجم
مونتريال والصندوق  يتعلق بربوتوكول ما جناح هائل في٢٠٠٨وقد حتقق يف اية عام . وما إىل ذلك

وهذا من .  مليون دوالر يف الدوحة بقطر٤٥٠متعدد األطراف حيث مت جتديد املوارد مببلغ يزيد عن 
 يف نظام اإلدارة الدولية التابع لنا، وأنا أحثكم على التمعن يف التجليات األخرى ألكثر الصكوك جناحاً

 األطراف والشراكات وقصص النجاح اليت السر الكامن وراء بروتوكول مونتريال والصندوق متعدد
  . اها حىت اآلن على مدى السنوات العشريننحقق

حنن نتبع يف جمال النظم . امسحوا يل اآلن أن أعرض عليكم مثالني أخريين لكيفية عملنا  
 وهو مبدأ ليس – من حيث النتائج واستراتيجيتنا متوسطة األجل  جديداًاإليكولوجية مبدأ تنظيمياً

وقد منحنا .  رئيسياً تكاملياً ولكنه يشكل مفهوماًبرنامج األمم املتحدة للبيئةعلى برنامج عمل جبديد 
شعبة تنفيذ السياسة البيئية مهمة التنسيق املواضيعي يف املنظمة مع الشعب األخرى اليت تعىن جبوانب 

  .ذات صلة ذا اال
 عن دراستنا القتصاد مسؤولة مثالًوضمن هذا املوضوع، شعبة التجارة والصناعة واالقتصاد   

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، فيما كُلِّفت شعبة اإلنذار املبكر والتقييم واملركز العاملي لرصد 
حفظ الطبيعة، من الناحية العلمية، بعناصر رئيسية مثل التقرير القادم عن أزمة الغذاء البيئية والتقرير 

  .دهلي بشأن آثار ذوبان اجلليد وإدارة األحواض النهرية الكربى يف آسيا يف نيوالذي أصدرناه مؤخراً
 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومع الفاو على برنامج أيضاًوعالوة على ذلك، نتعاون   

 الغابات، ولدينا اآلن أمانة مشتركة يستضيفها وتدهورللحد من االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج 
 يف توفري  وبرنامج البيئة يف جنيف ويشترك مع الفاو والربنامج اإلمنائيمم املتحدة للبيئةبرنامج األ

احلد ة جعل برنامج األمم املتحدة املعين ب حتديد كيفيتسريع مهمةويهدف هذا األمر إىل دعم . موظفيها
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ناخ يف كوبنهاغن وما  من عملية تغري امل الغابات جزءاًهورمن االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتد
وقد مت إيفاد بعثات مشتركة إىل سبعة أو مثانية بلدان لتعبئة عمل هذا الربنامج وللتعاون على . بعدها

 شبكة عاملية جديدة بشأن التكيف مع تغري املناخ وحنن نعمل اآلن أيضاًوقد استحدثنا . املسائل املنهجية
 كواحد من املناهج ية كوريا وهي تتركّز حالياًوقد استهلت هذه الشبكة يف مجهور. على تيسريها

اجلامعة للمجتمع الدويل على التصدي لقضية التكيف مع تغري املناخ بشكل مشترك وتعاوين ومنسق 
  .حبسب اإلمكان

 وبقدر برنامج األمم املتحدة للبيئةوبدأت املسائل البحرية تظهر من جديد يف برنامج عمل   
برنامج جهود يف األشهر االثين عشر املاضية إلعادة تنشيط العالقة بني فقد مت بذل . أكرب من الوضوح

 البحار اإلقليمية، وذلك من الناحية اإلدارية واتفاقاتالتفاقيات ، املضيف والوديع األمم املتحدة للبيئة
وقد مت إنشاء فريق وبرنامج جديدين بشأن البحار، ومت جلب . ومن منظور جدول األعمال العاملي

 إىل نريويب للعمل يف إطار هذا الربنامج ج العمل العاملي املعين بالتلوث البحري من مصادر بريةبرنام
البحري األوسع، وحنن نتطلّع إىل املؤمتر بشأن احمليطات الذي ستستضيفه إندونيسيا يف وقت الحق من 

  .هذه السنة وإىل توجيهاتكم ذا الشأن
 شهدت على املستوى ٢٠٠٨ة، ألشري إىل أنّ سنة وأعود لوهلة إىل خطة بايل االستراتيجي  

 يف بلده املضيف بشأن مسألة غابة ماو اليت هي لربنامج األمم املتحدة للبيئة القطري مشاركة قوية جداً
وحنن هنا نساعد حكومة كينيا وشعبها على التصدي إلحدى أكثر . من النظم اإليكولوجية الكربى

 مع مايل على استصالح حبرية أيضاًوحنن نعمل . ية تكلفة يف البلداخلسائر يف خدمات النظم اإليكولوج
برنامج األمم ، ووقد اختذت مايل مبادرة إلعادة احلياة إىل هذه البحرية بعد أن اندثرت تقريباً. فاغيبني

وأنا أذكر هذه األمور إلعطاء أمثلة عن النهج .  حمظوظ باملشاركة يف تنفيذ هذه املبادرةاملتحدة للبيئة
اجلديد يف برنامج العمل حيث نبحث عن املبادرات الرئيسية يف عدد من البلدان ألنها ميكن أن حتدث 

  .حتوال وتبين بذلك قابلية التطوير مقارنة باجلهود اليت بذلت فيها
وأنا أحيلكم هنا إىل عملنا يف األهواز .  ال يبدأ هنا من ال شيءبرنامج األمم املتحدة للبيئةو  

فهذه األهواز مازالت من األمثلة اهلائلة للمعاناة من جهة، وللتعايف .  ببالد ما بني النهرينالعراقية
  . وااللتزام واالستصالح وعودة موارد الرزق لآلالف من الناس من جهة أخرى

وقد حتققت إجنازات مماثلة بواسطة عدد من األنشطة األخرى وذلك كجزء من عملنا للدعم   
وتتراوح هذه اإلجنازات بني آليات االستجابة السريعة والقدرة . اعات والكوارثفيما بعد انتهاء الرت

، كتلك اليت مت نشرها منذ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل برنامج األمم املتحدة للبيئةاليت يتيحها 
وأذكر . تحدةفترة يف سياق غزة، وبني االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، التابعة ملنظومة األمم امل

برنامج كذلك العمل اهلائل لفريقنا يف أفغانستان، الذي هو من األبطال الذين ال نسمع عنهم يف عامل 
، ومشاركتنا يف السودان حيث أفضى تقييمنا لفترة ما بعد انتهاء الرتاع إىل عدد من األمم املتحدة للبيئة

األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الربامج املنفذة مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، و
 برنامج األمم املتحدة للبيئةوتلقى خربة . حيث شرعنا يف إجراء تقييم لفترة ما بعد انتهاء الرتاع

، وجتد البلدان يف ذلك مساعدة واستعدادنا للعمل ضمن أفرقة أوسع داخل منظومة األمم املتحدة تقديراً
  .كبرية
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   ولئن كانت شعبة الصناعة . أن أتناول مسألة تغري املناخوكمثال رئيسي أخري أود
والتكنولوجيا واالقتصاد هي اليت تقود مهمة التنسيق وتعمل مبثابة املنسق املواضيعي، فإنّ العمل املتعلق 

 نطاق العمل  مدركة متاماًوقد ال تكون الدول األعضاء مجيعاً. بتغري املناخ يشمل نطاقه مجيع الشعب
على نطاق جدول أعمال املناخ، لكننا نعمل بنجاح يف جمال التحليل وتوجيه السياسات واملبادرات 

 هو برنامج األمم املتحدة للبيئةو. للتصدي ملسألة أنواع الوقود العضوي املستدام ومتويل الطاقة املستدامة
الطاقة املتجددة بالفعل من يعد كل سنة أكثر التقييمات العاملية حجية يف جمال االستثمارات يف قطاع 

 إىل دور مركزنا يف ريسو بالدامنرك أيضاًوأشري . وذلك ضمن إطار مبادرته بشأن متويل الطاقة املستدامة
الذي يقوم بوظيفة أساسية يف دعم هيكل آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو، وذلك بتحليل 

  .األرقام وحبث خمتلف خيارات اإلصالح
 مسامهة كبرية يف النقاش الدائر بشأن إعانات ٢٠٠٨ يف عام ألمم املتحدة للبيئةبرنامج اوقدم   

 بليون دوالر ٣٠٠فقد كشف عن أنّ : وكان ذلك التقرير مبثابة تبصرة بالنسبة يل. دعم الطاقة والوقود
ملي نسبة منو  يف تقدمي هذه اإلعانات، وعن أنه بإلغائها قد يشهد الناتج احمللي اإلمجايل العاتصرف سنوياً

 أيضاًوكان التقرير .  يف املائة٦ يف املائة وقد تنخفض انبعاثات االحتباس احلراري بنسبة ٠,١قدرها 
فقد أثبت فريقنا أنّ الشرائح األغىن من اتمع هي .  للرأي السائد بأنّ هذه اإلعانات تفيد الفقراءحتديثاً

وهذا هو بالتحديد العمل الذي . وقود واملعداتاملستفيدة يف معظم األحيان باإلضافة إىل صانعي ال
 الذي ينظر إىل نفس املسألة ولكن من زاوية خمتلفة بغية برنامج األمم املتحدة للبيئةينبغي أن يقوم به 

تنوير السبيل أمام املناقشة العامة اليت يرغب مقررو السياسات يف إجرائها واليت يتطلّع املواطنون والدول 
  .إليها بشوق
 جمال مصادر الطاقة املتجددة، مازلنا نعمل على واجهة التكنولوجيات وعلى التمويل ويف  

والتقييم اخلاص مبصادر الطاقة الشمسية وطاقة . والربامج املوجهة بقوة إىل تنفيذ خطة بايل االستراتيجية
ل الطاقة الشمسية  إلمكاناته يف جماالرياح يقدم على سبيل املثال خدمة للبلدان النامية لكي تضع مسحاً

  .وطاقة الرياح وذلك من أجل استقطاب االستثمار
 أصبح يف عام برنامج األمم املتحدة للبيئةأود أن أعلن اليوم أنّ " الواجهة الداخلية"وعلى   
 ملبادرة األمني العام لألمم املتحدة وملبدئه البسيط بشأن  وذلك دعماً مؤسسة حمايدة كربونيا٢٠٠٨ً

املخطط العام  املشورة ألسرة األمم املتحدة سواء فيما يتعلق بأيضاًوحنن نقدم .  القيادةإعطاء املثل يف
 وبأهدافه يف جمال احلد من استهالك الطاقة وحتقيق الكفاءة يف الطاقة، أو ما يتعلق لتجديد مباين املقر

 اجلديد الذي جيري ويتمثل اهلدف يف جعل املبىن. مبكتب املدير العام ملكتب األمم املتحدة بنريويب
 من الطاقة ويولد من الكهرباء بواسطة تكنولوجيا الطاقة املتجددة ما  ذاتياًتشييده هنا يف غيغريي مكتفياً

  .يكفي الستهالكه
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ويف هذا السياق، يسرين . ن تغري املناخأ سنة احلوار العام والعمل بشأيضاً هي ٢٠٠٩وسنة   
 شبكة احلياد املناخي، اليت تضم طائفة من الدول اجلديدة  أعضاء يف١١٠ اآلن أن أفيدكم بأن لدينا

أما محلة .  وشركات كربىواملؤسسة مثل كوستاريكا وكذلك شركات متعددة اجلنسيات ومدناً
  لتمكني املواطنني ليكونوا جزءاًأيضاً بعد يوم ومتثل طريقة أخرى البليون شجرة فهي تكتسب قوة يوماً

  .نا عندما تلتقون لإلدارة والنظر يف جدول أعمالنامن العمل الذي تقومون به ه
 بالنيابة عن األمني العام وشاركنا يف املساعي الرامية إىل تعبئة ودعم جهود أيضاًوعملنا   

االحتاد من أجل  "-وكان الشعار الذي اعتمدناه . االتصاالت على نطاق املنظومة بشأن تغري املناخ
ن زمالئنا مع إدارة االتصاالت يف نيويورك، واالتفاقية اإلطارية بشأن  نتاج تعاو–" التصدي لتغري املناخ

  .تغري املناخ وعدة أطراف أخرى
ويف األثناء الزلنا ندعم املفاوضني بشأن تغري املناخ بواسطة أمور منها مؤمتر الوزراء األفارقة   

وهذا عمل . تفاقيات البيئيةاملسؤولني عن البيئة وجلسات إحاطة ينسقها الزمالء يف شعبة القوانني واال
أعتقد أننا سوف نكون قادرين على القيام به يف سياق املسؤوليات اجلديدة لالحتاد األفريقي وبالشراكة 

ويرتبط كل هذا مع الوالية بشأن كفاءة املوارد يف برنامج عملنا، ومع . مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  .إضافة ملختلف عناصر االقتصاد األخضروالية مراكش، وهو يشكل يف اية املطاف 

 أخرى لوجية وليس أيد موازياً، فإنّ مفهوم االقتصاد األخضر ليس جماالًوكما ذكرت آنفاً  
ولكنه طريقة ملزاولة األعمال يف جمتمعاتنا واقتصاداتنا وعرب القطاعات تعترف بضرورة احلد من خملّفات 

ليات املشتركة واملتفاوتة ولكنها تقول بأنه ليس بوسعنا جمرد وهي ال تنفي مبدأ املسؤو. جمتمعنا العاملي
التركيز على املبدأ يف اقتصاد عاملي وتنافسي سوف حتدد قرارات اليوم ما إذا بلد من البلدان لديه سوق 

  .وقاعدة تكنولوجية ومنتجات تتيح له التنافس يف املستقبل
لوجيا مصادر الطاقة املتجددة منحصرة يف ومل تعد آخر التطورات التكنولوجية يف جمال تكنو  

إنها حتدث يف العامل كله، سواء كانت اقتصاد اإليثانول بالربازيل، أو . االقتصادات الصناعية التقليدية
فهذه هي األماكن اليت يبتكر فيها . الضوئية بالصني، أو صناعة طاقة الرياح باهلند - اقتصاد الفولطا

ال اآلن هو ما إذا كانت أفريقيا ستستغل فرصة تصدر ثورة الطاقة القادمة والسؤ. اليوم اقتصاد الغد
 خمتلفة عندما تنظر إىل مستقبل وتكون قادرة على االستفادة من املوارد الطبيعية املتاحة هلا وسلوك طرقاً

  .وهذه من املسائل اليت سوف نقوم باستطالعها أكثر خالل اجتماعنا يف هذا األسبوع. الطاقة
اخلتام، أود أن أشدد على أنّ دورة جملس اإلدارة هذه تأيت يف سياق هذه األسئلة الكربى ويف   

  .، كأعضاء يف شراكتنا بشأن البيئة، أن نسهم يف الرد عليهااليت يتعني علينا مجيعاً
وأمام اللجنة اجلامعة واملنتدى البيئي الوزاري العاملي هذا األسبوع جدول أعمال فين هائل   

ئل تتراوح بني اختاذ قرار بشأن الزئبق والتوجه اجلديد لربنامج عملنا وبني منهاج السياسة يشمل مسا
العامة املشترك بني احلكومات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واإلدارة البيئية 

لنظام متعدد ل اإلطار إنه. وهذا هو املنهاج السياسايت متعدد األطراف لوزراء البيئة يف العامل. الدولية
األطراف الذي ميكن فيه منح األولوية ملسائل اإلنذار املبكر، والتعاون الدويل، والتوجيه السياسايت، 

  .واالتساق والفعالية وكذلك يف اية املطاف لقيادتكم
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ني أعتقد أنين أستطيع أن أقف أمامكم اليوم بالنيابة عن فريقي يف األمانة وجلنة املمثلني الدائم  
، برناجمكم برنامج األمم املتحدة للبيئةومجيع زمالئي يف منظومة األمم املتحدة، وأن أقول لكم إنّ 

، أمانتكم، قد مت إصالحه ليكون يف برنامج األمم املتحدة للبيئةالبيئي، قد أعاد تركيز اهتماماته، وإنّ 
رة أخرى رؤية بشأا متكّن  وسوف تقدمون م–مستوى التحديات اليت سوف تناقشوا هذا األسبوع 

 لوضع نظام ضمن إطار املؤسسات متعددة األطراف، تقوده مبادئ اتمع الدويل من العمل معاً
  . من التشتت املتواصل ومزيد التعقيداالتساق والفعالية والشراكات االستراتيجية بدالً
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  املرفق السادس

ة العاملية وبرنامج األمم املتحدة إعالن وزاري بشأن الربنامج املشترك بني مرفق البيئ
للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ألجل تنفيذ اتفاقية استكهومل يف أقل 

  البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا

 هامش  أفريقيا املشاركون يف هذا الربنامج، وقد اجتمعنا علىيفن عن البيئة حنن الوزراء املسؤولو
املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف /الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة

  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦نريويب، يف 
اقتناعاً منا بأن تنفيذ اتفاقية استكهومل سيعاجل بعض التحديات اليت تواجه بلداننا يف اإلدارة   - ١

   الثابتة؛السليمة للملوثات العضوية
  ؛أن مجيع بلداننا قد اخنرطت اآلن يف وضع خططها الوطنية للتنفيذنضع يف اعتبارنا وإذ   - ٢
  وإذ يساورنا القلق إزاء الصعوبات املستعصية اليت نواجهها يف املضي قدماً بعملية استكهومل؛  - ٣
ذ الوطنية التفاقية وإذ نكرر احلاجة لتعزيز القدرات وللمساعدة التقنية لتنفيذ خطط التنفي  - ٤

استكهومل يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا ويف الدول اجلزرية الصغرية النامية ويف بلداننا بوجه 
  أخص؛

 مع التقدير املسامهة اليت قدمتها حىت اآلن وكاالت األمم املتحدة ومرفق البيئة نالحظوإذ   - ٥
  العاملية يف وضع وصياغة خطط التنفيذ الوطنية؛

 مليون دوالر اليت يعتزم مرفق البيئة العاملية تقدميها إىل ٢٠ نالحظ مع التقدير املنحة البالغة وإذ  - ٦
  هذا الربنامج؛

وإذ حنيط علماً، بنتائج االجتماع االستشاري جلهات االتصال التابعة التفاقية استكهومل،   - ٧
ية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة مرفق البيئة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناع

   الذي مت فيه وضع الربنامج؛٢٠٠٩فرباير / شباط١٥ و١٤املعقود يف نريويب يف يومي 
   الوطنية للتنفيذ؛ناطخطنقر الربنامج املرفق الذي يعكس أولوياتنا حسبما هو حمدد يف 

 أساسياً يف مساعدتنا نعتربهذي نطلب من جملس مرفق البيئة العاملية أن يوافق على هذا الربنامج اهلام ال
  يف تنفيذ اتفاقية استكهومل؛

  ؛نا يف التنمية أن يقدموا الدعم التقين واملايل لتنفيذ هذا الربنامجئوحنن نطلب أيضاً من شركا
 قوياً لتمكيننا من ديداًجت وأخرياً، فإننا ندعو إىل أن يكون التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية

  . مبا يف ذلك على وجه التحديد تنفيذ اتفاقية استكهومل يف بلداننا،المة إدارة املواد الكيميائيةمعاجلة س
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦نريويب، 
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  املرفق السابع

املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته /الوثائق املقدمة إىل جملس اإلدارة
  اخلامسة والعشرين

   العنوانالعنوانالعنوان   رمز الوثيقةرمز الوثيقةرمز الوثيقة

UNEP/GC.25/1 جدول األعمال املؤقت 

UNEP/GC.25/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح 

UNEP/GC.25/2 بيان السياسة العامة للمدير التنفيذي 

UNEP/GC.25/3 تقرير املدير التنفيذي: اإلدارة البيئية الدولية 

UNEP/GC.25/4 تحديات البيئية حالة البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي لل
 تقرير املدير التنفيذي: األساسية

UNEP/GC.25/4/Add.1 حالة البيئة ومسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التصدي للتحديات البيئية :
 صورة عامة لنطاق التقييم البيئي الدويل: تقرير املدير التنفيذي: إضافة

 البيئية يف املستقبلواخليارات اخلاصة بإجراء تقييم عاملي للتغريات 

UNEP/GC.25/5 تقرير املدير التنفيذي: إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق  
UNEP/GC.25/5/Add.1 تقرير مقدم إىل جملس : إضافة: إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق

وح املفتاملخصص اإلدارة عن نتيجة املناقشات اليت أجراها الفريق العامل 
 تقرير املدير التنفيذي: الزئبقاملعين بالعضوية 

UNEP/GC.25/5/Add.2 تقرير املدير : إدارة النفايات: إضافة: إدارة املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الزئبق
 التنفيذي

UNEP/GC.25/6 تقرير من املدير التنفيذي: الدول اجلزرية الصغرية النامية 

UNEP/GC.25/7 تقرير املدير التنفيذي: فريقيا يف جمال إدارة البيئة ومحايتهاتقدمي الدعم أل 

UNEP/GC.25/8 تقرير املدير التنفيذي: التعاون بني بلدان اجلنوب يف حتقيق التنمية املستدامة 

UNEP/GC.25/9 تقرير املدير : تنفيذ سياسة واستراتيجية املياه لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 التنفيذي

UNEP/GC.25/10 االستعراض النهائي لالستراتيجية الطويلة األجل إلشراك الشباب وإدماجهم يف 
 تقرير املدير التنفيذي: القضايا البيئية

UNEP/GC.25/11 ًتقرير املدير التنفيذي: الربنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دوريا 

UNEP/GC.25/11/Add.1 تقرير من املدير : ن البيئي واستعراضه دورياًالربنامج الرابع لتطوير القانو
مشروع املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية : إضافة: التنفيذي

املعنية باحلصول على املعلومات ومشاركة اجلمهور، والوصول إىل سبل 



UNEP/GC.25/17 

110 

   العنوانالعنوانالعنوان   رمز الوثيقةرمز الوثيقةرمز الوثيقة
  االنتصاف فيما يتعلق بالقضايا البيئية

UNEP/GC.25/11/Add.2 املدير  منتقرير: انون البيئي واستعراضه دورياًالربنامج الرابع لوضع الق 
مشروع املبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن : ضميمة: التنفيذي

املساءلة واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على 
 البيئة

UNEP/GC.25/12 الربنامج لفترة السنتني امليزانية املقترحة للربنامج وامليزانية املقترحة لدعم 
 تقرير املدير التنفيذي: ٢٠١١ – ٢٠١٠

UNEP/GC.25/12/Add.1 

 

Proposed biennial programme and support budgets for 2010–2011: Report by 
the Executive Director: Addendum: Report of the Advisory Committee on 
Administrative and Budgetary Questions 

UNEP/GC.25/13 تقرير املدير التنفيذي: إدارة الصناديق االستئمانية والتربعات املخصصة 

UNEP/GC.25/14 امليزانية التكميلية املقترحة للربنامج ودعم الربنامج : ميزانيات صندوق البيئة
 تقرير املدير التنفيذي: ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للفترة 

UNEP/GC.25/15 يل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات املنرب احلكومي الدو
 تقرير املدير التنفيذي: النظام اإليكولوجي

UNEP/GC.25/16  مناقشة مقدمة من املدير ورقة: لمشاورات الوزاريةورقة معلومات أساسية ل 
 هل هي فوضى وطنية؟:  األزمات العاملية-العوملة والبيئة : التنفيذي

UNEP/GC.25/16/Add.1 ورقة مناقشة مقدمة من : ساسية من أجل املشاورات الوزاريةورقة معلومات أ
اإلدارة : اإلدارة البيئية الدولية وإصالح األمم املتحدة: إضافة: املدير التنفيذي
 اإلدارة البيئية الدولية من منظور -هل هي مساعدة أم معرقلة؟ : البيئية الدولية

 قطري

UNEP/GC.25/INF/1 
Scenario note and documents being submitted to the Governing 
Council/Global Ministerial Environment Forum for its twenty-fifth session: 
Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/2 
UNEP Yearbook 2009: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/3 
Issues arising from the resolutions of the General Assembly at its sixty-third 
session that are of specific relevance to the work of the United Nations 
Environment Programme: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/4 
Report of the work of the Committee of Permanent Representatives to the 
United Nations Environment Programme: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/5 
Status of the Environment Fund and other sources of funding for the 
United Nations Environment Programme: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/6 
Report of the Board of Auditors on the audit of the accounts of the 
United Nations Environment Programme for the biennium ended 31 
December 2007: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/7 
Changes in the status of ratification of and accession to conventions and 
protocols in the field of the environment: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/8 
Memorandum of understanding concerning cooperation between the United 
Nations Environment Programme and other organizations of the United 
Nations system: Note by the Executive Director 
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   العنوانالعنوانالعنوان   رمز الوثيقةرمز الوثيقةرمز الوثيقة

UNEP/GC.25/INF/9 
Civil society statement to the Governing Council/Global Ministerial 
Environment Forum at its twenty-fifth session: Note by the Executive 
Director 

UNEP/GC.25/INF/10 
Joint progress report of the Executive Directors of the United Nations 
Environment Programme and the United Nations Human Settlements 
Programme: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/11 
Synthesis of global environmental assessment: Environment for development 
– policy lessons from global environmental assessments: Note by the 
Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/12 
Overview of the environmental assessment landscape at the global and 
regional levels: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 
Overview of the environmental assessment landscape at national level: State 
of state-of-the-environment reporting: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/13 
Findings of the review of the initial impact of the fourth Global Environment 
Outlook: Environment for Development report and the self-assessment 
survey: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/14 تقييم سري عمل املرحلة التجريبية : مقياس املسامهات اإلرشادي الطوعي
  املمددة

UNEP/GC.25/INF/15 ًالربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دوريا 

UNEP/GC.25/INF/15/Add.1 
Fourth Programme for the Development and Periodic Review of 
Environmental Law: Addendum: Report on the review of the third 
Programme for the Development and Periodic Review of Environmental 
Law: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/15/Add.2 
Fourth Programme for the Development and Periodic Review of 
Environmental Law: Note by the Executive Director: Addendum: Draft 
guidelines for the development of national legislation on access to 
information, public participation and access to justice in environmental 
matters 

UNEP/GC.25/INF/15/Add.3 
Fourth Programme for the Development and Periodic Review of 
Environmental Law: Note by the Executive Director: Addendum: Draft 
guidelines for the development of national legislation on liability, response 
action and compensation for damage caused by activities dangerous to the 
environment 

UNEP/GC.25/INF/16  
Internationally agreed environmental goals and objectives: A preliminary 
compilation: Note by the secretariat 

UNEP/GC.25/INF/16/Add.1 
Efforts to meet internationally agreed environmental goals and objectives: 
Demands and outputs of selected multilateral environmental agreements for 
the period 1992–1997: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/17 
Implementation of the long-term strategy on the engagement and 
involvement of young people in environmental issues: Note by the Executive 
Director 

UNEP/GC.25/INF/18 
Activities of the United Nations Environment Programme on small island 
developing States: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/19 
Activities to promote South-South cooperation: Note by the Executive 
Director  

UNEP/GC.25/INF/20  استراتيجية : القاعدة العلمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة: اإلدارة البيئية الدولية
   مذكرة من املدير التنفيذي:٢٠٢٠رؤية : مراقبة البيئة

UNEP/GC.25/INF/21 
Support to Africa in environmental management and protection: Note by the 
Executive Director 
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UNEP/GC.25/INF/22 
Report on activities of the Inter-Organization Programme for the Sound 
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Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/23 
Draft final review of scientific information on lead: Note by the Executive 
Director  

UNEP/GC.25/INF/23/Add.1 
Draft final review of scientific information on lead: Addendum: Study on the 
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Draft final review of scientific information on cadmium: Note by the 
Executive Director 
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Report on “Global Atmospheric Mercury Assessment: Sources, Emissions 
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Report on “Global Atmospheric Mercury Assessment: Sources, Emissions 
and Transport”: Note by the Executive Director: Addendum 

UNEP/GC.25/INF/27 
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into the environment: Note by the Executive Director 
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Executive summary of the report on the extent of contaminated sites: Note by 
the Executive Director 
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Waste management: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/30  
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Director 
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Implementation of the water policy and strategy of the United Nations 
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Synopsis of major outputs and results: Note by the Executive Director 
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Documents submitted to the ad hoc intergovernmental and multi-stakeholder 
meeting on an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and 
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2008: Note by the Executive Director 
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system: Joint Inspection Unit: Note by the Executive Director 

UNEP/GC.25/INF/34 
Additional information on options for a future global environmental 
assessment on environmental change: Note by the Executive Director 
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the strengthening of international environmental governance: Note by the 
Executive Director  
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