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قضايا السياسات العامة
متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمرات القمة التي تعقدىا األمم المتحدة ،والسيما
مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،واالجتماعات الحكومية
الدولية الرئيسية ذات األىمية بالنسبة لجمعية األمم المتحدة للبيئة

تنفيذ مقرر مجلس اإلدارة 7/72
إشراك أصحاب المصلحة في برنامج األمم المتحدة للبيئة
تقرير المدير التنفيذي
موجز

أ ُِع َّد ىذا التقرير عمالن مبقرر رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة رقم  3/37ادلعين بتنفيذ الفقرة  88من الوثيقة
اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة اليت أعتمدىا اجمللس يف دكرتو العادلية األكىل .كدعا اجمللس ،يف ادلقرر ،إىل تعزيز
ادلشاركة النشطة من مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة ،كالسيما أكلئك ادلنتمني إىل البلداف النامية ،كإىل االستفادة من
أفضل ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة ،كإىل تطوير آليات جديدة لتعزيز الشفافية
كادلشاركة الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين يف أعماؿ اذليئة اإلدارية كيف أعماؿ ىيئاهتا الفرعية.
كُيدد التقرير آليات جديدة مقرتحة لتعزيز الشفافية كادلشاركة الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين يف أعماؿ اذليئة اإلدارية
كأعماؿ ىيئاهتا الفرعية ،شلا يعكس نتائج ادلشاكرات مع جلنة ادلمثلني الدائمني لدل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كدكف
اإلخالؿ باألعماؿ اإلضافية للجنة يف ىذا الشأف ،تُ َّ
قدـ طيو اآلليات ادلقرتحة ،على النحو ادلبني يف مرفق ىذا التقرير ،إىل
مجعية األمم ادلتحدة للبيئة للنظر فيها.
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 - 4يف الفقرة  88من الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعنونة ’’ادلستقبل الذم
نصبو إليو‘‘( ،)4دعا رؤساء الدكؿ كاحلكومات إىل تعزيز دكر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كإىل كفالة ادلشاركة
النشط ة من جانب مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة ،مع االستفادة من أفضل ادلمارسات كالنماذج
ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة ،كاستكشاؼ آليات جديدة لتعزيز الشفافية كادلشاركة
()3
الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين.
 - 3كاعتمد رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،يف دكرتو العادلية األكىل ،اليت عقدت يف نريكيب يف
الفرتة من  33-48شباط/فرباير  ،3242ادلقرر  3/37بشأف تنفيذ الفقرة  88من الوثيقة اخلتامية دلؤدتر
األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة .كقرر اجمللس ،يف الفقرة  7من ادلقرر ،أف تكفل اذليئة اإلدارية ادلشاركة النشطة
من مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة ،كالسيما أكلئك ادلنتمني إىل البلداف النامية ،مع االستفادة من أفضل
ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة ،كتستكشف آليات جديدة
لتعزيز الشفافية كادلشاركة الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين يف أعماذلا كأعماؿ ىيئاهتا الفرعية بطرائق عدة ،من
بينها:
(أ) أف تقوـ ،حبلوؿ عاـ  ،3241بإعداد عملية العتماد أصحاب ادلصلحة كمشاركتهم ،تستند
إىل النظاـ الداخلي احلايل كتأخذ يف االعتبار الطرائق الشاملة اليت تتبعها جلنة التنمية ادلستدامة كاذليئات
األخرل ذات الصلة التابعة لألمم ادلتحدة؛
(ب) أف تضع ،حبلوؿ عاـ  ،3241آليات كقواعد لتلقي مسامهات كمشورة اخلرباء من أصحاب
ادلصلحة؛
(ج) أف تُعزز ،حبلوؿ عاـ  ،3241طرائق العمل كالعمليات الالزمة للمناقشات كادلسامهات ادلستنرية
ِ
صنع القرارات احلكومية الدكلية.
من قبَل مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة يف عملية ُ
 - 2كردان على ذلك ،استحدث برنامج األمم ادلتحدة للبيئة طرائق جديدة إلشراؾ أصحاب ادلصلحة من
أجل ضماف ادلشاركة النشطة من جانب مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة ،كالسيما ادلنتمني للبلداف
النامية ،مع االستفادة من أفضل ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة،
مبا يف لك ادلنتدل السياسي الرفيع ادلستول ادلعين بالتنمية ادلستدامة التابع لألمم ادلتحدة ،كتعزيز الشفافية
كادلشاركة الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين يف أعمالو كأعماؿ ىيئاتو الفرعية.
 - 1كيتضمن ادلرفق ذلذا التقرير مشركع السياسة العامة الذم أعدتو أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف
 2نيساف/أبريل  ، 3241بصيغتو ادلعدلة من قبل جلنة ادلمثلني الدائمني .كقد أُعدت ىذه السياسة بصيغة
تتماشى مع ركح ادلقرر  ،3/37مع تطبيق مبدأ عدـ النكوص فيما خيتص بالقواعد كادلمارسات احلالية ،على
حنو ما دعت إليو الدكؿ األعضاء من خالؿ مشاكرهتا مع اللجنة.
-5

كبالتايل فإف مشركع السياسة العامة يدد ما يلي:
(أ) طرائق جديدة لالعتماد كادلشاركة؛
(ب) آليات لتيسري مسامهات كمشورة اخلرباء؛

الدكلية.

(ج) مناىج العمل كالعمليات الالزمة دلسامهة أصحاب ادلصلحة يف عملية صنع القرارات احلكومية

( (4قرار اجلمعية العامة  ،388/66ادلرفق.
( (3ادلرجع نفسو ،الفقرة ( 88ح).
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المرفق
سياسة عامة بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في برنامج األمم المتحدة للبيئة
(ادلشركع الصادر يف  2نيساف/أبريل )3241
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مذكرة
أُعدت ىذه السياسة العامة من قبل أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة عمالن مبقرر رللس اإلدارة رقم
 3/37ادلعين بتنفيذ الفقرة  88من الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،كالذم اعتمده
رللس إدارة ال ربنامج يف دكرتو العادلية األكىل ،اليت عقدت يف نريكيب يف الفرتة من  33-48شباط/فرباير
 .3242كقد دعا ذلك ادلقرر إىل كفالة ادلشاركة النشطة من جانب مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة،
كال سيما من أكلئك ادلنتمني إىل البلداف النامية ،باالعتماد على أفضل ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل
ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة ،كإىل أستكشاؼ آليات جديدة لتعزيز الشفافية كإشراؾ اجملتمع
ادلدين بصورة فعالة يف أعماؿ اذليئة اإلدارية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كيف اعماؿ ىيئاتو الفرعية ،بناء على
*
أفضل ادلمارسات ادلتوافرة لدل ادلنظمات ادلتعددة األطراؼ.
لذا ،فإف ىذه السياسة العامة حتدد اآلليات اجلديدة ادلقرتحة لتعزيز الشفافية كإلشراؾ اجملتمع ادلدين
بصورة فعالة يف اجلمعية كيف ىيئاهتا الفرعية ،كسيتم تقدميها إىل اجلمعية يف دكرهتا األكىل ،اليت ستعقد يف
نريكيب يف الفرتة من  37-32حزيراف/يونيو عاـ .3241

* تنبين ىذه السياسة العامة على أفضل ادلمارسات إلشراؾ أصحاب ادلصلحة يف ادلنظمات ادلتعددة األطراؼ .كقد أَ َعدت أمانة
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة استعراض ادلمارسات احلالية دلشاركة أصحاب ادلصلحة يف ادلنظمات ادلتعددة األطراؼ ،الذم صدر يف
دتوز/يوليو  ،3242على حنو ما يدعو إليو مقرر رللس اإلدارة  .3/37بادلوقع الشبكي(http://www.unep.org/civil- :
society/Portals/24105/documents/resources/stakeholder_engagement/Review_of_current_practices_of_stakeholder
_engagement_in_multilateral_organisations_30July_2013.pdf).
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 - 1معلومات أساسية
 - 4إف مشاركة أصحاب ادلصلحة يف عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ىي أمر متجذر يف ادلبدأ  42من
إعالف ريو بشأف البيئة كالتنمية كيف الفقرة ( 88ح) من الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة
ادلعنونة ”ادلستقبل الذم نصبو إليو“ ،كاليت تدعو إىل ’’مشاركة مجيع اجلهات ادلعنية على حنو فعاؿ،
باالعتما د على أفضل ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلعنية ادلتعددة األطراؼ ،كحبث إمكانية
إنشاء آليات جديدة لتعزيز الشفافية كإشراؾ اجملتمع ادلدين بصورة فعالة‘‘ يف إطار قرارىا بتعزيز دكر برنامج
()4
األمم ادلتحدة للبيئة بوصفو اذليئة العادلية الرئيسية ادلعنية بالبيئة.
 - 3كما أف الفقرة  7من ادلقرر  3/37الصادر عن رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف تنفيذ
الفقرة  88من الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة الذم اعتمده رللس اإلدارة يف دكرتو
العادلية األكىل اليت عقدت يف شباط/فرباير  ،3242تفوض اذليئة اإلدارية ’’لتكفل ادلشاركة النشطة من جانب
مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة ،كالسيما من أكلئك ادلنتمني إىل البلداف النامية ،مع االستفادة من أفضل
ادلمارسات كالنماذج ادلتوافرة لدل ادلؤسسات ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة ،ك ]ؿ[ تستكشف آليات جديدة
لتعزيز الشفافية كادلشاركة الفعالة من قِبَل اجملتمع ادلدين يف أعماذلا كأعماؿ ىيئاهتا الفرعية بطرائق عدة ،من
بينها:
(أ) أف تقوـ ،حبلوؿ عاـ  ،3241بإعداد عملية العتماد أصحاب ادلصلحة كمشاركتهم ،تستند
إىل النظاـ الداخلي احلايل كتأخذ يف االعتبار الطرائق الشاملة اليت تتبعها جلنة التنمية ادلستدامة كاذليئات
األخرل ذات الصلة التابعة لألمم ادلتحدة؛
(ب) أف تضع ،حبلوؿ عاـ  ،3241آليات كقواعد لتلقي مسامهات كمشورة اخلرباء من أصحاب
ادلصلحة؛
(ج) أف تُعزز ،حبلوؿ عاـ  ،3241طرائق العمل كالعمليات الالزمة للمناقشات كادلسامهات ادلستنرية
ِ
صنع القرارات احلكومية الدكلية؛‘‘
من قبَل مجيع أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة يف عملية ُ

 - 2كيف حني ميكن دل دخالت أصحاب ادلصلحة أف توفر مسامهة قيمة يف العملية احلكومية الدكلية ،إال أف
عملية صنع القرار داخل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة تظل من اختصاص الدكؿ األعضاء .كالقصد من ىذه
السياسة العامة تسهيل ادلشاركة الفعالة من جانب أصحاب ادلصلحة يف أعماؿ مجعية األمم ادلتحدة للبيئة
التابعة للربنامج ،كيف أعماؿ ىيئاهتا الفرعية ،ككذلك يف أعماؿ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كتوفر السياسة
العامة رلموعة من ادلبادئ كالتوجيهات لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كموظفيو كأصحاب ادلصلحة فيو ،كىي
هتدؼ إىل تعزيز ادلمارسات يف العمل مع أصحاب ادلصلحة كالتعامل معهم يف كل من الظركؼ الركتينية
كاخلاصة ،كتسهيل ادلشاركة الفعالة من جانب أصحاب ادلصلحة يف حوكمة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
()3
كسريافق السياسة العامة دليل للتنفيذ ،ستتم صياغتو عند ادلوافقة على السياسة العامة.

( )4قرار اجلمعية العامة  ،388/66ادلرفق.
( )3سيتم استكماؿ السياسة العامة بدليل للتنفيذُ ،يدد طرائق التشغيل كالتنظيم الذا ي آللية اجملموعات الرئيسية كأصحاب
ادلصلحة ،كستقوـ أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بإعداد الدليل بطريقة مفتوحة كشفافة عند ادلوافقة على السياسة العامة.
6
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 - 1كقد دتت مواءمة السياسة العامة مع مجيع القواعد كاللوائح ذات الصلة الصادرة عن برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة كمنظمة األمم ادلتحدة ،ككذلك مع ادلبادئ التوجيهية كادلبادرات ادلتعلقة بتعاكف األمم ادلتحدة
مع أصحاب ادلصلحة )2(.كما أهنا تستند على قرار اجلمعية العامة  392/67بشأف شكل ادلنتدل السياسي
الرفيع ادلستول ادلعين بالتنمية ادلستدامة كجوانبو التنظيمية.
الغرض من السياسة العامة

 - 5دعت الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة يف العديد من احلاالت( )1إىل تعزيز
مشاركة اجلمهور كتوفري سبل احلصوؿ على ادلعلومات كالوصوؿ إىل العدالة يف ادلسائل البيئية ،كشددت على
أمهية إقامة الشراكات مع اجملتمع ادلدين لتحقيق طموحات كثيقتها اخلتامية.
 - 6يشارؾ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع اجملتمع ادلدين بغية االستفادة من معارفو كخرباتو الواسعة يف
رلاؿ التنمية ادلستدامة كمشاركتو يف عمليات الربنامج كأنشطتو الرامية إىل إبقاء البيئة قيد االستعراض ،ككضع
اخلطة العادلية للبيئة؛ كيف كضع السياسات كالربامج كتنفيذىا؛ كيف حتسني صنع القرار البيئي ،حيث ستحظى
القرارات احلكومية الدكلية باعرتاؼ كدعم أكسع من قِبَل اجلمهور إذا مت أخذ آراء أصحاب ادلصلحة يف كضع
اخلطة كرسم السياسات كصنع القرار كعمليات التنفيذ يف االعتبار.
 - 7يوفر أصحاب ادلصلحة باجملتمع ادلدين يف كثري من األحياف كسيلة لتوجيو أصوات أكلئك الذين من
ادلرجح أف يتأثركا ،بدرجة أكرب ،بادلشاكل البيئية كالسياسات ذات الصلة ،كلفت اإلنتباه اىل ادلشاكل البيئية
الناشئة ،كأخذ مصاحل أجياؿ ادلستقبل يف االعتبار ،كالتواصل مع اجملتمع كمع اجلمهور ككل.

( )2تقوـ العديد من الوثائق ادلرجعية بتوجيو عمل برنامج األمم ادلتحد ة للبيئة كمنظمة األمم ادلتحدة فيما يتعلق بالعمل مع
أصحاب ادلصلحة .كتشمل ىذه الوثائق ما يلي’’ :ادلبادئ التوجيهية فيما خيتص مبشاركة اجملموعات الرئيسية كأصحاب
ادلصلحة يف تصميم السياسات العامة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة‘‘ (آب/أغسطس  ،)3229بادلوقع الشبكي:
(http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/Guidelines-for-CSO-participation-

)Aug2609.pdf؛ ك’’برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كالشعوب األصلية :شراكة يف رعاية البيئة‘‘ (تشرين الثاين/نوفمرب  ،)3243بادلوقع الشبكي:
(http://www.unep.org/civilsociety/Portals/24105/documents/Guidelines/UNEP_Indigenous_Peoples_Policy_Guidance_endorsed_by_SMT
؛)_26_11_12.pdf

ك’’ادلبادئ التوجيهية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة فيما خيتص ب وضع التشريعات الوطنية ادلتعلقة باحلصوؿ على ادلعلومات،
كمبشاركة اجلمهور ،كالوصوؿ إىل العدالة يف ادلسائل البيئية‘‘ (شباط/فرباير  ،)3242بادلوقع الشبكي:
(http://www. unep.org/civil-

)society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf؛
ك’’مبادئ توجيهية بشأف التعاكف بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كدكائر األعماؿ‘‘ (آذار/مارس )3221؛ ك’’مبادئ توجيهية
بشأف التعاكف بني األمم ادلتحدة كرلتمع األعماؿ‘‘ (دتوز/يوليو )3222؛ كالسياسة العامة كاإلجراءات لشراكات برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة (أيلوؿ/سبتمرب .)3244
( (1أُشري يف الوثيقة اخلتامية بصورة مكثفة إىل إشراؾ اجملتمع ادلدين كأصحاب ادلصلحة (انظر ،على سبيل ادلثاؿ ،الفقرات
 13إىل  55عن إشراؾ اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة اآلخرين) .كباإلضافة إىل ذلك ،تنص الفقرة  99على ما
يلي ’’ :نشجع العمل على كل من الصعيد اإلقليمي كالوطين كدكف الوطين كاحمللي إلتاحة إمكانية االستفادة من ادلعلومات
ادلتعلقة بادلسائل البيئية كمشاركة اجلمهور كاللجوء إىل العدالة يف ىذا الصدد ،عند االقتضاء‘‘.
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 - 7السياسة العامة
ألف  -المبادئ التوجيهية

 - 8عمالن بالوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،كمراعاة للمبادئ ادلعتمدة من قِبَل
اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة يف ادلنتدل العادلي للمجموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة الذم
عقد يف شباط/فرباير  ،3242قبل انعقاد الدكرة العادلية األكىل جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،فإف
()5
ىذه السياسة تقوـ على ادلبادئ التالية:

 4-8اإلقرار بالطابع احلكومي الدكيل لعمليات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،على النحو ادلبني يف الفقرة
 2أعاله
 3-8ادلشاركة يف عمليات صنع القرار

كسيمنح برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين امتيازات ادلشاركة كالوصوؿ ،مبا يتفق
مع القواعد كادلمارسات اليت حتكم عملو .كجيوز أف يستخدـ الربنامج أيضا كسائل التواصل االجتماعي
كتكنولوجيا ادلعلومات اجلديدة لتعزيز ادلشاركة األكسع نطاقان.

[ -3-8الوصول إلى المعلومات

سيُ ْمنَح أصحاب المصلحة المعتمدين إمكانية االطالع على جميع الوثائق ذات الصلة كما سيتم
منحهم حق الوصول إلى بوابات المعلومات ذات الصلة].
[فقرة  3-8بديلة -سيُ ْمنَح أصحاب المصلحة المعتمدين إمكانية االطالع على الوثائق وفقاً لسياسة
األمم المتحدة بشأن الحصول على المعلومات( ].اقتراح مقدم من الرئيس)

 1-8الشفافية كادلساءلة من أجل ادلنفعة ادلتبادلة

تستند ادلشاركة مع اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة على فَػَرضية الثقة كادلنفعة ادلتبادلتني ،كالشفافية
كادلسؤكلية كادلساءلة.

 5-8احرتاـ تباين اآلراء كالتنظيم الذا ي

يُقر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة باختالؼ اآلراء بني أصحاب ادلصلحة ادلنتمني لو ،كسيقوـ ،يف سعيو لتحقيق
ادلزيد من االنفتاح هبدؼ احتضاف الطيف الكامل من ا جلهات الفاعلة يف اجملتمع ادلدين ،مبا يف ذلك اللجاف
الوطنية التابعة لو ،بضماف مساع تلك األصوات ادلختلفة ،مبا يف ذلك من ىم خارج اجملموعات الرئيسية
التسعة.

 6-8إدخاؿ حتسينات على ادلمارسات احلالية للمشاركة

سيشجع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إدخاؿ حتسينات مستمرة على شلارساتو احلالية ،كيشمل ذلك إتاحة
الفرص الستكشاؼ آليات مبتكرة ،بدكف نكوص ،مع إيالء االعتبار للممارسات احلالية.
( )5مبادئ بشأف مشاركة أصحاب ادلصلحة يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،اعتُمدت يف ادلنتدل العادلي الرابع عشر
للمجموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة ،الذم عقد يوـ  47شباط/فرباير (http://www.unep.org/civil- 3242
_society/Portals/24105/documents/GMGSF/GMGSF%2014/Stakeholder_participation_principles/Participation_and

).Transparency_11_principles_as_adopted.pdf
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باء  -تعريف أصحاب المصلحة
 - 9يطبق برنامج األمم ادلتحدة هنج اجملموعات الرئيسية التسعة ،استنادان إىل فئات أصحاب ادلصلحة على
حنو ما ىو مبني يف جدكؿ أعماؿ القرف  ،34ككما كرد يف مقرر رللس اإلدارة رقم د.إ 5/7 -ادلؤرخ يف
 45شباط/فرباير .3223
 - 42كبالتايل فإف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يعرتؼ بالفئات التالية من أصحاب ادلصلحة:
-4

اجملموعات الرئيسية التسعة ،كىي :ادلزارعوف (مبن فيهم صغار ادلزارعني كصيادك األمساؾ
كالرعاة كادلشتغلوف باحلراجة)؛( )6كادلرأة؛ كالدكائر العلمية كالتكنولوجية (مبا يف ذلك العاملني
يف رلاؿ البحوث كاألكساط األكادميية)؛ كاألطفاؿ كالشباب؛ كالشعوب األصلية
كرلتمعاهتم؛ كالعماؿ كالنقابات العمالية؛ كقطاع األعماؿ كالصناعة؛ كادلنظمات غري
احلكومية؛ كالسلطات احمللية؛

-7

[المنظمات البيئية غير الحكومية ،بوصفها منظمات تعمل فقط في مجال القضايا
البيئية]؛

-3

[أصحاب المصلحة اآلخرين ،مثل المجتمعات المحلية؛ ومجموعات ومؤسسات
()2
المتطوعين؛ والمهاجرين وأسرىم؛ وكبار السن؛ واألشخاص ذوي اإلعاقة.
[فقرة  3-11بديلة يعترف برنامج األمم المتحدة للبيئة باألىمية الخاصة
للمنظمات البيئية غير الحكومية العاملة ضمن المجموعة الرئيسية للمنظمات غير
الحكومية .وسيسعى البرنامج إلدراج أصحاب المصلحة اآلخرين ،مثل المجتمعات
المحلية؛ ومجموعات ومؤسسات المتطوعين؛ والمهاجرين وأسرىم؛ وكبار السن؛
واألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن الفئات الرئيسية التسع( ].اقتراح مقدم من الرئيس)

جيم  -معايير وعملية االعتماد
 - 44االعتماد ىو الشرط األساسي دلشاركة أصحاب ادلصلحة يف حوكمة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
كجيب اعتماد ادلنظمات اليت تسعى للحصوؿ على مركز مراقب لدل اجلمعية كىيئاهتا الفرعية كفقان للعملية
ادلبينة أدناه.
 - 43معايري االعتماد
سيتم منح االعتماد ألصحاب ادلصلحة الذين يستوفوف ادلعايري التالية:
-1

[أن يكون قد تم تأسيسو بشكل قانوني في بلد معين بوصفو كياناً غير ىادف
للربح؛]
[فقرة فرعية  1بديلة  -تقديم نص صكوك التأسيس (مثل عقد التأسيس والقانون
الداخلي) ،وبيان تاريخ ومكان التأسيس]،

-3

أف يكوف قد مت تأسيسو منذ عامني أك أكثر؛

( )6مقتطفات من قرار اجلمعية العامة  ،388/66ادلرفق ،الفقرات  12ك 53ك.52
( (7ادلرجع نفسو ،الفقرة .12
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-2
-1

أف يكوف لو [سجل حافل و] أىتماـ ُمثبَت بالقضايا البيئية؛ [أو بالتنمية المستدامة؛]
أف يكوف لو نطاؽ من األنشطة على الصعيدين الوطين أك الدكيل.

 - 42االعتماد لدل اجمللس االقتصادم كاالجتماعي لألمم ادلتحدة [و/أو االتفاقات البيئية المتعددة
األطراف]
أصحاب ادلصلحة ادلعتمدبن لدل رللس األمم ادلتحدة االقتصادم كاالجتماعي [و/أو لدى االتفاقات
البيئية المتعددة األطراف التي لديها معايير اعتماد مماثلة] كالذين يقدموف أدلة كافية على ىذا االعتماد
سيحصلوف على اإلعتماد لدل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بناء على طلبهم.
 - 41إجراءات االعتماد
ينبغي على أصحاب ادلصلحة الذين يسعوف للحصوؿ على اإلعتماد أف يقوموا بإرساؿ مجيع الوثائق ذات
الصلة إىل أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،،مبا يف ذلك ما يلي:
(أ)

رسالة تتضمن طلب االعتماد ،مطبوعة على األكراؽ الرمسية للمنظمة؛

(ب)

نسخة من دستور ادلنظمة ،كميثاقها ،كنظامها األساسي أك قوانينها الداخلية كأية تعديالت
على تلك الوثائق؛

(ج)

قائمة بالشركات التابعة ذلا؛

(د)

كاألدلة اليت تثبت اىتماىان أك خربهتا يف رلاؿ البيئة؛ [أو التنمية المستدامة؛]

(ق)

بياف مفصل يوضح نطاؽ أنشطة ادلنظمة.

 - 45كستقوـ أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بإستعراض الطلبات كإخطار مقدمي الطلبات بشأف
اعتمادىم لدل الربنامج .كلن تستغرؽ عملية االستعراض برمتها أكثر من ثالثة أشهر .كس ُرتفع قائمة
بادلنظمات اليت مت اعتمادىا إىل الدكرة العادية للجمعية [الستعراضها].
 - 46ال يعد االعتماد شرطان من شركط ادلشاركة يف تنفيذ ادلشاريع كالربامج كالشراكات .كترد طرائق
ادلشاركة يف تنفيذ مثل ىذه ادلشاريع أك الربامج أك الشراكات يف سياسة الشراكة اليت يتبعها برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة.

دال  -امتيازات أصحاب المصلحة المعتمدين
 - 47كبينما يافظ أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين على الطابع احلكومي الدكيل للجمعية كىيئاهتا الفرعية،
إال أنو ستتاح ذلم الفرصة للمشاركة يف إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كالعمل على مستويني :يف عمليات
كضع جدكؿ األعماؿ كيف عمليات كضع السياسات كصنع القرار.
 - 48يتمتع مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين بنفس االمتيازات ،اليت ستشمل ما يلي:
(أ)

10

ميكن ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدين أف يشاركوا يف مجيع اجللسات العلنية جلمعية األمم
ادلتحدة للبيئة كىيئاهتا الفرعية كفقان لنظامها الداخلي ذم الصلة .كإذا كاف ىناؾ قيد على
ادلشاركة يف إجتماع معني ،فسيتم إصدار إشعار مسبق بذلك .كستزكد أمانة برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين مبواعيد االجتماعات كأماكن انعقادىا كجدكؿ
أعماذلا يف الوقت ادلناسب.
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(ب) سيعقد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة حواران بني أصحاب ادلصلحة ادلتعددين خالؿ دكرة
اجلمعية كفقان للفقرة ( 5ق) من مقرر رللس اإلدارة  .3/37كستزكد األمانة أصحاب
ادلصلحة ادلعتمدين مبواعيد االجتماعات كأماكن انعقادىا كجدكؿ أعماذلا يف الوقت
ادلناسب.
(ج) سيتم االحتفاظ مبقاعد سلصصة للمجموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة يف مجيع اجللسات
العلنية للجمعية كىيئاهتا الفرعية .كستُػ ِّعني اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة شلثليهم
كفقان للمعايري اليت سريد بياهنا يف دليل التنفيذ الذم سيدعم ىذه السياسة.

(د) ستُتاح ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدبن إمكانية احلصوؿ على مجيع الوثائق العامة [ ،بما في
ذلك وثائق ما قبل الدكرات ووثائق الدورات ]،جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة كىيئاهتا
الفرعية .كستبذؿ أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة قصارل جهدىا لتوفري إمكانية احلصوؿ
على ىذه الوثائق يف الوقت ادلناسب ،كذلك باستخداـ نظم ادلعلومات احلديثة ،اإللكرتكنية
كغريىا ،بغية تسهيل عملية اإليصاؿ .كسيُمنح أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين إمكانية الوصوؿ
إىل بوابات ادلعلومات ذات الصلة .كستكفل أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إتاحة
ادلدخالت الواردة من اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة على بوابات اإلنرتنت ذات
الصلة.
[(18د) بديلة  -ستُتاح ألصحاب المصلحة المعتمدبن إمكانية الحصول على الوثائق
المتاحة للجمهور على مواقع وبوابات برنامج األمم المتحدة للبيئة بشبكة اإلنترنيت؛
والوثائق والتقارير الرسمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والوثائق ذات الصلة بعمل
ال جمعية وأجهزتها الفرعية ،بما في ذلك وثائق ما قبل الدورات ووثائق الدورات.
وستبذل أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة قصارى جهدىا لتوفير إمكانية الحصول
على ىذه الوثائق في الوقت المناسب ،وذلك باستخدام نظم المعلومات الحديثة،
اإللكترونية وغيرىا ،بغية تسهيل عملية اإليصال .وسيُمنح أصحاب المصلحة
المعتمدين إمكانية الوصول إلى بوابات المعلومات ذات الصلة .وستكفل أمانة برنامج
األمم المتحدة للبيئة إتاحة الم دخالت الواردة من المجموعات الرئيسية وأصحاب
المصلحة على بوابات اإلنترنت ذات الصلة( ].اقتراح مقدم من الرئيس)
(ق) جيوز ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدين تقدمي مذكرات خطية إىل اجلمعية كىيئاهتا الفرعية ،كفقان
لنظامها الداخلي ذم الصلة .كميكن أف تشمل ىذه التقارير مسامهات كتوصيات لبنود
جدكؿ أعماؿ اجلمعية كىيئاهتا الفرعية ،كتوصيات بشأف مواضيع مشاريع مقررات لتنظر فيها
الدكؿ األعضاء .كميكن تقدمي ىذه ادلسامهات كالتوصيات إىل أمانة برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة لتقوـ ب توزيعها على الدكؿ األعضاء يف الوقت ادلناسب للنظر فيها من قبل اذليئة ذات
الصلة .كستقوـ أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بإتاحة ىذه البيانات للدكؿ األعضاء،
كذلك باستخداـ الوسائل االلكرتكنية كلما كاف ذلك شلكنان.
(ك) جيوز دعوة أصحاب ادلصلحة ادلعتمدبن لإلدالء ببيانات خالؿ اجللسات العلنية للجمعية
كىيئاهتا الفرعية ،كفقا للنظاـ الداخلي ذم الصلة .كيشجع رؤساء الدكرات أك رؤساء
اجللسات على منح الفرص ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدين ليتكلموا حوؿ ادلوضوعات ذات
االىتماـ يف مثل ىذه االجتماعات العامة.
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(ز) كجيوز دعوة أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين للمشاركة يف ادلشاكرات اإلقليمية ذات الصلة اليت
جيريها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.

ىاء  -مسؤوليات أصحاب المصلحة المعتمدين والتزاماتهم
 - 49يتمتع مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين بنفس االلتزامات ،اليت ستشتمل على ما يلي:
(أ)

يػُتَوقَّع من أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين أف يتصرفوا كفقان للسياسة احلالية كالنظاـ الداخلي ذم
الصلة يف أم اجتماع أك جلسة يضركهنا؛

(ب) يلتزـ أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين بشركط التسجيل كترتيبات اجللوس اخلاصة بأم اجتماع
أك جلسة يضركهنا .كسيبذؿ منظمو االجتماعات كاجللسات قصارل جهدىم لتوفري مقاعد
كافية ألصحاب ادلصلحة خالؿ اجللسات ادلفتوحة ،كذلك لتسهيل مشاركتهم فيها .كيف
احلاالت اليت يكوف فيها عدد ادلقاعد زلدكدان ،ميكن أف يُطلَب من أصحاب ادلصلحة تعيني
شلثلني لشغل ادلقاعد ادلتاحة كفقان لإلجراءات ادلنصوص عليها يف كتيب التنفيذ الذم ستعده
أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاكر مع اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة؛
يزكد أصحاب ادلصلحة ادلعتمدين األمانة ببالغ كل سنتني يدد أنشطتهم يف رلاؿ البيئة
(ج) س ِّ
خالؿ العامني السابقني .كقد يكوف ىذا البالغ يف شكل تقرير سنوم للمنظمة أك قد يكوف
كثيقة منفصلة أعدت خصيصا لتتوافق مع متطلبات التبليغ ىذه.

 - 3مسائل أخرى
ألف  -منتدى المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة
 - 32يقوـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،قبل كل دكرة من دكرات اجلمعية ،كقبل االجتماع ادلفتوح العضوية
للجنة ادلمثلني الدائمني ،بتيسري تنظيم منتدل اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة الذم سيوفر فرصة
ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدين لتوحيد كجهات نظرىم كإعداد مدخالهتم إىل اجلمعية كىيئاهتا الفرعية.
 - 34جيوز للدكؿ األعضاء كشلثلو ادلنظمات الدكلية أف يشاركوا يف منتدل اجملموعات الرئيسية كأصحاب
ادلصلحة بصفة مراقبني  .كتشجع اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة لكي يقدموا النتائج الرئيسية اليت
توصلت إليها ىذه االجتماعات إىل اجلمعية ،بصورة خطية ،عن طريق أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
كذلك يف أكؿ يوـ عمل للمنتدل.

باء  -آلية المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة
 -33جيوز ألصحاب ادلصلحة ادلعتمدين القياـ بتشكيل ىيئات أصحاب ادلصلحة أكمجاعات أخرل لتنظيم
مسامهاهتم كتيسري مشاركتهم يف عمليات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كعلى الرغم من أف ىذه اذليئات ذات
تنظيم ذا ي ،إال أهنا جيب أف تلتزـ مببادئ الشفافية كادلسؤكلية كادلساءلة ،كأف حترتـ تباين اآلراء بني أصحاب
()8
ادلصلحة بشأف مجيع القضايا.

( (8على حنو ما كرد يف الفقرة  2من ىذا التقرير ،فسيتم استكماؿ السياسة العامة بدليل للتنفيذ ،الذم سيتضمن طرائق التشغيل
كالتنظيم الذا ي آللية اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة ،كستقوـ أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بإعداد الدليل بطريقة
مفتوحة كشفافة ،كستُدعى الدكؿ إلبداء مالحظاهتا ،مبا يف ذلك ادلالحظات ادلتعلقة باآلثار ادلرتتبة يف ادليزانية.
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جيم  -استخدام تكنولوجيا المع لومات واالتصاالت لتعزيز المشاركة الفعالة
 - 32إف استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت احلديثة سيعزز من مشاركة أصحاب ادلصلحة بطريقة
فعالة من حيث التكلفة .كباإلضافة إىل الوجود ادلادم يف االجتماعات ،ستتاح أيضان إمكانية ادلشاركة
االفرتاضية على االنرتنت عن طريق البث الشبكي الجتماعات اجلمعية كىيئاهتا الفرعية ،كادلناسبات اليت
يقيمها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كقواعد ادلعلومات كمنتديات ادلناقشة ذات الصلة كفقان للنظاـ الداخلي
كسياسة احلصوؿ على ادلعلومات ادلرتبطة بو.

دال  -مشاركة أصحاب المصلحة غير المعتمدين
 - 31مع اإلبقاء على الطابع احلكومي الدكيل للجمعية كىيئاهتا الفرعية ،جيوز لرئيس اجلمعية أك لرئيس
إحدل ىيئاهتا الفرعية ،أف يقوـ ،بالتشاكر مع ادلكاتب ذات الصلة ،بدعوة منظمة غري معتمدة أك فردان غري
معتمد ،بناء على ما يتمتعاف بو من كفاءة كخربة كجتربة ،إىل اجتماعات اجلمعية كىيئاهتا الفرعية دلهمة أك
غرض زلدد ،كفقان للنظاـ الداخلي احلايل.
 - 35جيوز دلنظمي اجتماعات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة األخرل دعوة أصحاب مصلحة غري معتمدين،
بناء على ما يتمتعوف بو من كفاءة كخربة كجتربة ،للمشاركة يف حلقات النقاش أكيف ادلناقشات ادلواضيعية
بشأف مواضيع ذات صلة ،حسب االقتضاء.

أ-

ادلشاكرات مع مكاتب مجعية األمم ادلتحدة للبيئة كىيئاهتا الفرعية
[ - 72يجوز لمكاتب الجمعية وىيئاتها الفرعية أن تعقد مشاورات غير رسمية مع ممثلي أصحاب
المصلحة المعتمدين بشأن بنود محددة ذات اىتمام مشترك وتتعلق بعمليات الجمعية( ].اقتراح مقدم
من الرئيس)

ب  -التمويل
 - 37سيتم الرتتيب للتمويل الالزـ دلشاركة أصحاب ادلصلحة يف برنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
كيف ميزانيتو .كسيسعى برنامج األمم ادلتحدة للبيئة حلشد التمويل الكايف ،مبا يف ذلك من خالؿ توفري موارد
من خارج ادليزانية ،لدعم مشاركة أصحاب ادلصلحة ،كالسيما ادلنتمني للبلداف النامية.
 - 38يطلب إىل الدكؿ األعضاء توفري ادلوارد ادلالية أك اختاذ مبادرات أخرل من أجل دعم مشاركة
أصحاب ادلصلحة ،كالسيما ادلنتمني للبلداف النامية ،يف العمليات ذات الصلة.
___________
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