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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32 - 32نريويب، 

 *من جدول األعمال ادلؤقت )ب( 4البند 

المسائل المتعلقة بالسياسات واإلدارة البيئية 
 الروابط بين العلوم والسياسات الدولية:

 والسياسات العلومبط بين وا: الر 1/4 القرار

 التنفيذيتقرير المدير 

 موجز

 بشأنألمم ادلتحدة للبيئة ارتعية  الصادر عن 1/4القرار ىذا التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ  يتناول
 من ادلؤشراتحتياجات الوثيق الصلة على وجو اخلصوص بالنظر إىل اال، الروابط بني العلوم والسياسات

 .3222 لعام نمية ادلستدامةخطة التيف البعد البيئي  بشأنوالبيانات للرصد واإلبالغ 

 ادلعارفدارة إلنظام ىو و  ،(UNEP Live)للمنرب التفاعلي لربنامج البيئة  حتديثاً ىذا التقرير دم يقو 
إلبقاء التنوع البيولوجي قيد االستعراض علمية  رفامعو  ومعلومات سياقية بياناتادلعتمدة على اإلنًتنت، يقدم 

ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة لتأكيد طائفة من  ويتزايد استخدامبعيد. العلى ادلدى  ادلستمر، وخطط لتنميتو
عمليات التقييم مبا يف ذلك عمليات التقييم اإلقليمية الست اليت ستشكل األساس للطبعة السادسة لربنامج 

حتديثًا بشأن  ذلك، يقدم التقريروعالوة على  .(GEO-6) توقعات البيئة العادليةاألمم ادلتحدة للبيئة ادلعنونة 
 .عمليات التقييم ادلستكملة احلالية وادلقررة فضاًل عن عدد من عمليات اإلبالغ األخرى

يف البيانات،  والثغراتاألرض،  على عني االتصاالت والشراكات مثل حتالف كذلكويغطي التقرير  
 .والسياسات مو ابط بني العلو ز الر لتعزيوصكوك السياسات  ،عليها دولياً  ادلتفقيف األىداف البيئية  احملرز والتقدم
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 مقدمة -أواًل 

من أكرب التحديات  يف توفري اإلجابات بشأن الطريقة اليت تعاجل هبا بعضاً  دورًا أساسياً م و العل تؤدي - 1
اليت تواجو القرن احلادي والعشرين يف سياق التنمية ادلستدامة. وحيتل العلم مكانًا زلوريًا يف الوالية اليت منحت 
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إلبقاء البيئة قيد االستعراض، وإحاطة اجملتمع بادلخاطر والفرص فيما يتعلق بالتعامل 

ثة وادلعارف اجلديدة. ففهم الكيفية اليت ميكن هبا للعلم أن يساعد يف توفري االستنارة مع التكنولوجيات احلدي
يقع يف صميم عمل برنامج البيئة يف كافة أضلاء  والسياسات مو بني العل وابطلصنع القرار احملسن، وتعزيز الر 

ومل تتضح  .دارة البيئية الناجحةادلنظمة. كما حيتل العلم مكانًا زلوريًا يف تطوير الكثري من السياسات وخطط اإل
التأثريات على التنوع البيولوجي إال بعد سنوات من إدخال النواتج أو ادلواد اجلديدة شلا يبني احلاجة إىل استعراض 

 وتقييم وتطبيق العلم بصفة مستمرة لفائدة البيئة، وتررتة معانيها لصانعي القرارات، واجلمهور األوسع نطاقاً.

 خالل، التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئةمم ادلتحدة للبيئة رتعية األ تزويدقرير إىل ويهدف ىذا الت - 3
إعماالً  الروابط بني العلوم والسياساتبرنامج البيئة لتعزيز ضطلع هبا بعرض عام لإلجراءات اليت أالثانية،  ادورهت

من الوثيقة  326)د( و 44)ك( و 48و)ز(،  26، 44يف الفقرات  على النحو الذي دعي إليها 1/4للقرار 
اجلمعية العامة وصادقت عليها  ،‘‘ادلستقبل الذي نصبوا إليو’’اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة 

وقد . 3212فرباير الصادر يف شباط/ 32/3رقم  لس اإلدارة، ومبوجب قرار رلA/RES/66/288مبوجب قرارىا 
 .1/4 ادلطلوبة يف القرار لنوعيةاإلجراءات وفقاً لالتقرير  نظم

على ىيكل  فقد ووفق، (GEO-6) لربنامج البيئة العادلية البيئة توقعاتالطبعة السادسة من بوفيما يتعلق  - 2
تشرين أصحاب ادلصلحة يف برلني يف ادلتعددة احلكومية الدولية العادلية و  ادلشاورة خاللوعملية التقييم 

 السادسة الطبعة اليت تدعم اإلقليمية الستة الذي جيرى بشأن عمليات التقييمالعمل  وبدأ .3214أكتوبر األول/
حتديد القضايا اإلقليمية لعملية، و لدعم ال بتوفري ادلكلفةستشارية االيئات اذلسلتلف  إنشاء، بعد 3218يف عام 
 الرئيسية.

عرضًا عاماً التقرير ىذا  يوفر، عدد من عمليات وتقارير التقييم البيئي الرئيسية بشأن حتديثوبعد  - 4
 األىداف احملرز يفوالتقدم والثغرات يف البيانات، ، والشراكات، الرئيسية النتائج العلمية ادلتعلقة بإبالغلقضايا ل

 .1/4القرار ب ادلتعلقة بالصكوك السياساتية حسب طلتوصيات الإىل باإلضافة ، دولياً البيئية ادلتفق عليها 

الذي ، اإلنًتنت، وادلنرب التفاعلي لربنامج البيئةعلى ادلعتمد  ادلعارفنظام إدارة لاستعراض وينتهى ب - 8
 جيري بلداً  192من أكثر من مضمونة اجلودة البيانات الوطنية يواصل حتقيق تقدم كبري من خالل تدفقات 

باإلضافة إىل الكثري من أرصدة ادلعارف األخرى ذات الصلة ونظام معلومات  للمهتمني من العاملإتاحتها 
اجلمعية  ا اعتمدهتاليت 3222 لعام نمية ادلستدامةخطة التاإلبالغ عن ادلؤشرات يواصل توسيعو وتنوعو مع تنفيذ 

 (.22/1)القرار  3218العامة لألمم ادلتحدة يف أيلول/سبتمرب 

 لتقييم المستكملة، والجارية والمقررةتحديث بشأن عمليات ا -ثانياً 

 عملية توقعات البيئة العالمية -ألف 

القاعدة ’’ عملية تعمل من (GEO) توقعات البيئة العادليةالسادسة من  تقييم للطبعةعملية إعداد دتثل  - 6
وآسيا واحمليط اذلادئ وأوروبا وأمريكا  ألفريقيا ست إقليميةعمليات تقييم تجميع ب تبدأ حيث ،‘‘إىل القمة

عملية رئيسية لنتائجها مدخالت وفر تاليت سو أمريكا الشمالية وغرب آسيا، و  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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، ويف عدد من البيئة لربنامجقليمية الستة ادلكاتب اإل يف نطاق ةستوتقع األقاليم ال؛ ةاجلاري ةلتقييم العادليا
لوزراء والسلطات ألفريقي ادلعين بالبيئة، ومنتدى اادلؤدتر الوزاري اديات إقليمية وزارية للبيئة مثل منت احلاالت،

البيئة من أجل أوروبا، ومنتدى وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة عملية البيئية يف آسيا واحمليط اذلادئ، و 
إدراج عمليات التقييم اإلقليمية يف طائفة ومن ادلتوقع  يئة.البحر الكارييب، ورللس الوزراء العرب ادلسؤولني عن الب

من االجتماعات وادلنتديات اإلقليمية لدعم إقامة التوافق اإلقليمي يف اآلراء، وصياغة السياسات. وقد أجرى 
من  ، مشاورات مع أكثرألمم ادلتحدة للبيئةالصادر عن رتعية ا 1/4 قرارالمن  9للفقرة برنامج البيئة، استجابة 

 التقييم العادلي. عملية األولويات اإلقليمية يف إدراجلضمان  بلداً  48من  خبري معني وشلثل 622

لإلجراء التشغيلي لنظام ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة الذي يوفر  وفقاً جرى ، 3218يف أوائل عام و  - 2
 لشبكاتستة مؤدترات  تنظيموالدعم لعمليات التقييم البيئية ادلتكاملة،  وادلعارفاحلصول على البيانات 

 ابرمنادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة و  سياقادلفتوح وتبادل البيانات يف  احلصولادلعلومات البيئية اإلقليمية دلناقشة 
الناشئة ذات األمهية اإلقليمية  ذات األولوية والقضاياواالجتاىات البيئية تحديد القضايا لالبيانات ادلفتوحة، و 

جرى حتديد طائفة عريضة من والتأثريات احملتملة،  ادلستوىرلموعة من ادلعايري اليت حتدد واستنادًا إىل  والعادلية.
ناشئة وحامسة لتحقيق التنمية ادلستدامة يف ذات الصلة باعتبارىا قضايا القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

بغرض إجراء حتليل النتائج يواصل برنامج البيئة ، لعادليةاألمهية اتلك القضايا الناشئة ذات لتعدد  ونظراً  .األقاليم
عمليات تقييم تعتمد على القرائن ذلذه القضايا، وإتاحة النتائج للمجتمع الدويل لنظر االعتبارات السياساتية يف 

 .وقت مناسب وبصورة كافية

كلفوا بإعداد ادلسودة األخرية   ادلؤلفنيمشاركني إثنني للتقييم وفريق من وقد اختار كل إقليم رئيسيني  - 4
ن من اجولتوأجريت بعد ذلك إلصدار ادلسودة األوىل.  3218يف أيلول/سبتمرب  بدء عملية تشاورية إقليمية

حاب الرئيسية وأص واألفرقةمن احلكومات واخلرباء أسفرتا عن معلومات مسًتجعة واسعة النطاق ، االستعراض
 دلصلحة، وكيانات األمم ادلتحدة.ا

 ، اتفق أعضاء الفريق االستشاري احلكومي3216يناير عقد يف كانون الثاين/خالل اجتماع مشًتك و  - 9
والفريق االستشاري العلمي ادلعين بتقرير توقعات البيئة العادلية السادس صحاب ادلصلحة ألالرفيع ادلستوى  الدويل

أعضاء  سيعمل خالذلما، 3216أبريل نيسان/مارس و آذار/ات اإلقليمية يف تنظيم سلسلة من االجتماعى لع
ألمم ا جلمعية لتقدميها السياساتيةلنتائج الرئيسية والرسائل لتنقيح موجز من صفحتني لادلستوى  الفريق الرفيع

الطبعة السادسة  يف لنتائج الرئيسية لكل تقييم إقليمياموجز  وسوف يستخدم الثانية. اادلتحدة للبيئة يف دورهت
لتوقعات البيئة العادلية ولدعم تنفيذ البعد البيئي ألىداف التنمية  للتقييم العادليمن توقعات البيئة العادلية كأساس 

 ثانيةيف شكل كتاب إلكًتوين تفاعلي وطبقة  أوليةطبقة من  عمليات التقييم اإلقليمي ألفوف تت. وسادلستدامة
 .ات ومعلومات داعمةادلوقع الشبكي تتضمن بيان على

وارتكازًا على اخلربات السابقة واجلارية بشأن سلتلف ادلنهجيات ادلستخدمة يف حتديد القضايا الناشئة  - 12
صل برنامج البيئة وضع وتعزيز عملية الطبعة السادسة اوترتيب أولوياهتا وإبالغها للحكومات واجلمهور العام، و 

ظيمًا وانتظامًا وحصرية إلشراك طائفة عريضة من أصحاب ادلصلحة من توقعات البيئة العادلية وجعلها أكثر تن
وتوليد نتائج توجو إىل قطاع واسع من ادلهتمني. ويتوقع ان تسهم عملية التبسيط بدرجة كبرية يف إعداد التقرير 

 العادلي للتنمية ادلستدامة الذي يشارك فيو برنامج البيئة بصورة كاملة.
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االستهاللية ادلشًتكة ذات األولوية يف عمليات التقييم اإلقليمية مشلت وقد حدد عدد من القضايا  - 11
وتزايد تأثري التوسع العمراين والتغيري  تدىور النظم اإليكولوجية نتيجة لسوء إدارة ادلوارد واإلفراط يف االستغالل،

ري احلصول العادل على ادلوارد، الدميغرايف على نوعية احلياة، وتزايد تأثري تغري ادلناخ، والتحديات اليت تواجو توف
وتأثري أمناط احلياة على استهالك ادلوارد، واحلاجة إىل حتسني إنتاجية ادلوارد وتعزيز عملية زيادة الوعي بقيمة رأس 
ادلال الطبيعي. وتوفر عمليات التقييم اإلقليمية حتلياًل قويا لتأثري ىذه االجتاىات اجلامعة على جودة نوعية 

، والتغيريات يف استخدام األراضي وتدىورىا فضاًل عن خسارة التنوع البيولوجي. ويف حني أن وكميات ادلياه
بعض األقاليم تشهد تأثريات أكثر حدة يف قضايا بيئية معينة، تتمثل الرسالة العامة ادلرسلة من رتيع األقاليم يف 

 حيان لكي تعاجل ىذه التأثريات.ري من األثأن التأثريات ملموسة ولكن استجابة السياسات غري كافية يف ك
 العالمية للجنسانية والبيئة التوقعات -باء 

اليت ستصدر قبل الدورة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة عبارة عن  التوقعات العادلية للجنسانية والبيئة - 13
أول تقييم شامل ومتكامل بشأن اجلنسانية والبيئة. ويتمثل اذلدف الرئيسي من ىذا التقييم يف توفري االستنارة 

حالة عدم ادلساواة  لصانعي القرارات بشأن الظروف البيئية اليت تؤثر يف حياة النساء والرجال بطرق سلتلفة نتيجة
السائدة يف حني يربز التفاعل بني األنشطة البشرية والبيئية من زاوية اجلنسانية. ويستخدم التحليل اخلاص بعالقة 

التأثري. كما يهدف التقييم إىل  - احلالة - الضغوط - اجلنسانية والبيئة اإلطار التحليلي لالستجابة للدوافع
احملتملة للرجال والنساء واألوالد والبنات باعتبارىم عومل التغيري يف حفظ البيئة  إحاطة احلكومات علمًا باألدوار

 وإدارهتا، وميكن تيسري أو إعاقة قيامهم هبذه األدوار.

البيئة مبا يف ذلك االجتاىات  - عرضًا عامًا لبوتقة اجلنسانية التوقعات العادلية للجنسانية والبيئة وتوفر - 12
الستة ألىداف التنمية ادلستدامة: األمن الغذائي، وادلاء اإلصحاح، والطاقة، واحمليطات عرب اجملاالت ادلواضيعية 

ومصايد األمساك، والغابات والنظم اإليكولوجية األرضية األخرى، واالستهالك واإلنتاج ادلستدامني. ويستند 
ة البشر، وتغري ادلناخ، حتليل ىذه اجملاالت بصورة منتظمة إىل العديد من القضايا الشاملة مبا يف ذلك صح

والكوارث، وإدارة الصراعات، والتنوع البيولوجي. وتقدم األجزاء األخرى من التقرير الصورة العريضة من حيث 
التوقعات، واالجتاىات العادلية الرئيسية ادلفضية إىل التغيري صوب ادلساواة بني اجلنسني، وحزمة من احللول 

األبعاد اجلنسانية يف سياسات البيئة والتنمية، وطائفة من خيارات  واألدوات السياساتية لتحسني إدراج
 السياسات واالستجابات ادلوجهة ضلو احللول بدعم من أفضل ادلمارسات ودراسات احلالة ادلؤثرة.

 : اإلبالغ عن القضايا الناشئةالصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة 6116تقرير الحدود لعام  -جيم 

عبارة عن تقرير سنوي جديد يهدف إىل خالفة سلسلة  3216د لربنامج البيئة لعام تقرير احلدو  - 14
، ويستند كل جزء منو إىل استعراض القضايا البيئية الناشئة اليت حتدد خالل السنة الكتاب السنوي لربنامج البيئة

و رفاىة البشر. وسيصدر السابقة حيث حيتمل أن يكون ذلا تأثري كبري على البيئة وسالمة النظم اإليكولوجية أ
 يف شكل كتاب تفاعلي بست لغات: 3216تقرير احلدود لربنامج البيئة لعام 

التأثريات ادلًتاكبة لتقلبات ادلناخ على تراكم السموم على األغذية ادلعتمدة على احملاصيل  )أ( 
 وعوامل ادلرض اليت حتملها األغذية؛

 ة يف البيئة ادلائية؛األلياف البالستيكية الدقيقة والتخليقي )ب( 
 األمراض احليوانية وعوامل ادلرض اليت حتملها األغذية؛ )ج( 
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 خسارة خدمات النظم اإليكولوجية واألضرار هبا نتيجة لتغري ادلناخ؛ )د( 
 جتار غري القانوين يف احلياة الربية؛اإل )ه( 
 كان مؤثراً للصناعة ادلالية يف حتقيق االستدامة البيئية.  الدور اخلفي وإن )و( 

باالرتكاز على عمليات  3212-3216وجيري التخطيط لعملية تنبؤات إقليمية إىل عادلية للفًتة  - 18
 .الروابط بني العلوم والسياساتالتقييم اإلقليمية لتنظيم عملية حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل تعزيز 

 المواضيعية اتالتقييم -دال 
 تغير المناخ - 1

ما زالت نتائج تقرير التقييم اخلامس الصادر عن الفريق احلكومي الدويل بشأن تغري ادلناخ تستخدم  - 16
 ، وتقرير ثغراتدتويل التكيف اتتقرير ثغر بصورة منتظمة يف رتيع تقارير برنامج البيئة ذات الصلة مبا يف ذلك 

 .السنوياالنبعاثات 

تقييمًا للمسامهات احملددة وطنيًا ادلتوخاة وادلقدمة. ووفر من التقرير  3218من نسخة عام وتتض - 12
بلداً يف وضع مسامهاهتا ادلتوخاة. ويغطي مسار  28التمويل من برنامج البيئة مع مرفق البيئة العادلية الدعم لعدد 

ثالذي  ادلتوخاة ادلسامهات وقع أن تنهض احلاجة إىل إجراء أكثر ، ويت3222فًتة حىت عام اليف التقرير  ُبح
تعمقًا بعد السنوات اخلمسة األوىل إلدراج االقتصاد العادلي بصورة كاملة يف ادلسار األمثل للتكاليف ُبلول عام 

إجراء جوالت أخرى للتخفيضات الوطنية لالستمرار يف ىذا ادلسار وإبقاء  3222. وسيتعني بعد عام 3222
درجة مئوية إىل أن يتم خفض االنبعاثات العادلية يف هناية ادلطاف إىل الصفر فيما بني  3االحًتار العادلي أقل من 

 .3222و 3282

، باالرتكاز 3216الذي سيصدر يف آذار/مارس  دتويل التكيف تقرير ثغراتقدر الطبعة التالية من وت - 14
أن رلموع التمويل الدويل والثنائي، ومتعدد األطراف للتكيف مع تغري ادلناخ وصل يف عام  3214على طبعة 

يف ادلائة خالل السنوات  9إىل  4دوالر نشأ عن الزيادات السنوية بنسبة تًتاوح بني  بليون 14,4إىل  3214
 اخلمس السابقة.

كان برنامج البيئة يقدم الدعم، كجزء من العمل ادلشًتك مع مرفق البيئة   3216و 3218وخالل  - 19
العادلية، لبلدان لوضع مسامهاهتا احملددة وطنياً مبوجب اتفاق باريس. وسيقًتن ىذا العمل بتنمية القدرات مبوجب 

 ادلستدامة. برنامج تأثريات تغري ادلناخ على ادلستوى القطري وأنشطة تتعلق بأىداف التنمية
 الهواء بما في ذلك العواصف الرملية والترابية نوعية - 6

تنشأ عملية تقييم جودة اذلواء باعتبارىا أولوية مواضيعية رئيسية يف العديد من االقاليم. وجتري أعمال  - 32
لعمل مع وكاالت التقييم ذات الصلة بادلنرب العادلي جلودة اذلواء والصحة، بصورة متواصلة مع قيام برنامج البيئة با

األمم ادلتحدة األخرى، والبنك الدويل، والدول األعضاء بتقييم تأثريات تلوث اذلواء يف البيئة احمليطة خارج 
ادلنازل. وبغية دعم عملية تعزيز عمليات رصد تلوث اذلواء وحتليل البيانات، أنشأ برنامج البيئة وحدة جديدة 

دوالر وميكنها توفري البيانات لعمليات  1 822د حيث تكلف ضلو لرصد جودة اذلواء بتكاليف يف متناول الي
 التقييم احلضري جلودة اذلواء.
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وكجزء من مشروع بقيادة التحالف من أجل ادلناخ واذلواء النظيف، يشارك برنامج البيئة يف الوقت  - 31
ادئ وأمريكا الالتينية يف آسيا واحمليط اذل جلاألاحلاضر يف إجراء عمليات تقييم للملوثات ادلناخية القصرية 

 ومنطقة البحر الكارييب.

كانون   33الصادر يف  22/198واستجابة لطلب من عدة بلدان، ودعمًا لقرار اجلمعية العامة رقم  - 33
بشأن مكافحة العواصف الرملية والًتابية، يتوىل برنامج البيئة حاليًا يف شراكة مع ادلنظمة  3218األول/ديسمرب 

فاف اجلالعادلية لألرصاد اجلوية، وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر يف تلك البلدان اليت تعاين من 
األمم ادلتحدة أفريقيا والدول األعضاء قيادة عملية تقييم عادلية ستقدم جلمعية  و/أو التصحر وخاصة يفالشديد 

لبيئة يف دورهتا الثانية. وسيساعد التقييم على إبراز الروابط القائمة بني الشواغل االجتماعية واالقتصادية والبيئية ل
يطبق التقييم، من خالل حتليل والصحية، واحلاجة إىل توافر هنج متكامل لتحقيق طائفة من األىداف. وسوف 

أحدث ادلعارف بشأن العلم والسياسة ذات الصلة بالعواصف الرملية والًتابية، ىذه ادلعارف لتحديد عناصر إدارة 
شاملة واسًتاتيجية وقائية على ادلستويات العادلية واإلقليمية والوطنية. وستعمل أيضًا على تعميق الوعي بني 

صلحة بشأن الفرص ادلتاحة إلدارة العواصف الرملية والًتابية، وتشجيع الشراكات صانعي القرارات وأصحاب ادل
 للقيام بأعمال رلتمعة لتعظيم التأثريات.

 البحريةالموارد موارد المياه العذبة و  – 3

يعمل برنامج تقييم ادلياه العابرة للحدود الذي يتوىل برنامج البيئة تنسيقو، وميولو مرفق البيئة العادلية، من  - 32
خالل شبكة من الشركاء الستكمال أول تقييم يعتمد على ادلؤشرات للفئات اخلمسة لنظم ادلياه العابرة 

النامية الصغرية، والبحريات واخلزانات، وأحواض زرية للحدود: الطبقة احلاملة للمياه ونظم ادلياه اجلوفية للدول اجل
األهنار، والنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية واحمليطات ادلفتوحة. ويتوىل برنامج البيئة تنسيق العمل اخلاص 

ة احلكومية للهيدرولوجيا، واللجن بالشركاء الرئيسيني: منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة، وبرنارلها الدويل
، واللجنة رلموعة دي إتش آي للمياه والبيئة/ومركز شراكة برنامج األمم ادلتحدة للبيئةالدولية للمحيطات، 

الدولية لبيئة البحريات. ويشارك كل شريك رئيسي يف شبكة للشركاء مبسؤوليات مواضيعية وجغرافية فضاًل عن 
ية. ويقدم الربنامج تقييماً أساسياً لتحديد وتقييم التغريات شبكة للبيانات وادلعلومات للمؤسسات وادلنظمات الغن

يف نظم ادلياه العابرة للحدود الناشئة عن األنشطة البشرية والعمليات الطبيعية. فضاًل عن نتائجها على السكان 
من البشر ادلعتمدين عليها. وىي عبارة عن شراكات مؤسسية رمسية ألغراض ىذا التقييم شلا قد يؤدي إىل 
عمليات تقييم تالية للمياه الدولية. وسوف تتوافر نتائج التقييم ومالمح نظام ادلياه العابرة للحدود من خالل 

فضاًل عن ادلواقع الشبكية للشركاء وادلنرب  (1)نظر بيانات ادلوقع الشبكي لربنامج تقييم ادلياه العابرة للحدود
 التفاعلي لربنامج البيئة.

ياه اجلديدة وادلتزايدة ادلالحظة، نتيجة للتنمية البشرية والتأثري على نوعية واستجابة حلاالت تلوث ادل - 34
الذي أجرى دراسة  (3)ادلياه يف النظم السطحية واجلوفية يف كافة أضلاء العامل، حدد برنامج ادلياه يف األمم ادلتحدة

عن جودة ادلياه يف البلدان النامية وجود ثغرات كبرية يف البيانات وادلعارف.  يسابقة التقييم إلعداد تقرير عادل
وجرى إقامة شراكة بقيادة برنامج البيئة لتقييم التحديات أمام جودة ادلياه العادلية، ومن بني الشركاء النظام 

                                                      
(1)  http://www.geftwap.org. 
ادلياه يف األمم ادلتحدة ميثل االسم ادلختصر آللية األمم ادلتحدة ادلشًتكة بني الوكاالت بشأن رتيع القضايا ذات  برنامج  (3)

 الصلة بادلياه العذبة مبا يف ذلك اإلصحاح.

http://www.geftwap.org/
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امهات من فريق علمي لعلماء مياه العادلي لرصد البيئة/برنامج ادلياه، ومركز ىيلمولنز للبحوث البيئية )أدلانيا( مبس
نبذة عن جودة ادلياه يف العامل: صوب تقييم ’’رئيسيني من البلدان ادلتقدمة والنامية. وستصدر الدراسة ادلعنونة 

 ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةخالل  ‘‘عادلي
. وسيصدر مشروع تقرير يتضمن موجزًا حتليليًا لصانعي 3216أيار/مايو  32و 19مي سيعقد يف نريويب يو 

يف استكهومل )انظر تقرير  3216السياسات يف الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة خالل أسبوع ادلياه العادلي لعام 
 .(UNEP/EA.2/8): نظام رصد البيئة العادلية/برنامج ادلياه( 1/9ادلدير التنفيذي بشأن القرار 

أول تقييم عادلي لألمم ادلتحدة للمحيطات مبا يف ذلك موجزه من جانب الفريق  اعتحمدوكان قد  - 38
العامل ادلخصص التابع للجنة العموم بشأن العملية ادلنتظمة لإلبالغ والتقييم العادليني حلالة البيئة البحرية مبا يف 

. وحددت عشرة مواضيع يف ادلوجز: 3218ذلك اجلوانب االجتماعية االقتصادية يف أيلول/سبتمرب 
اخلاصة االنعكاسات على احمليطات نتيجة لتغري ادلناخ وما يتصل بو من تغيريات يف الغالف اجلوي، والتحديات 

، واألمن الغذائي وسالمة األغذية، وادلواقع الساخنة للتنوع البيولوجي باعتبارىا مناطق بالكائنات احلية البحرية
شرية، وزيادة الطلبات على الفضاء احمليطي وتضارهبا، وزيادة ادلدخالت من ادلواد الضارة، جذب لألنشطة الب

، وتوزيع ادلنافع وادلثالب للمحيطات، واإلدارة طة البشرية على التنوع البيولوجيوالتأثريات التجميعية لألنش
احمليطات. وقدم برنامج البيئة الدعم  ، واحلاجة ادللحة إىل معاجلة األخطار اليت هتددتكاملة لألنشطة البشريةادل

العلمي والتقين مبا يف ذلك ادلوارد ادلالية وحلقات العمل اخلاصة ببناء القدرات من خالل برنامج البحار 
 (2).3216تبدأ يف  اإلقليمية، ووافق الفريق العامل ادلخصص للحنة العموم على ادلرحلة الثانية اليت

 النظم اإليكولوجيةخدمات و التنوع البيولوجي  - 4
ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم يضطلع  - 36

، بأربع عمليات تقييم إقليمية (2/1 - د ح م )ادلقرر 3214-3214، خالل برنامج عملو للفًتة اإليكولوجية
أوروبا وآسيا الوسطى، ومعا إلجراء تقييم مواضيعي تني، وآسيا واحمليط اذلادئ، و يودون إقليمية ألفريقيا واألمريك

واحد بشأن تدىور األراضي واستعادهتا. وتستخدم نتائج عمليات التقييم اإلقليمية لتوقعات البيئة العادلية للتنوع 
 البيولوجي بواسطة خرباء ادلنرب يف وضع عمليات التقييم ادلشار إليها.

السياسات بشأن ادللقحات والقائمني بعملية التلقيح  يانعتقييم أخريني مع موجزين لص وذتة عملييت - 32
 والنظم اإليكولوجية سوف يقدمان للجنة العموم يف يجة خدمات التنوع البيولوجذوبشأن حتليل السيناريو ومن

وسوف يشار إىل ىاتني العمليتني  األوىل للموافقة والثانية للقبول. 3216 جتماع الرابع يفادلنرب خالل اال
ة ئاخلطوط التوجيهية لربنامج البي ستخدام ادلعارف التقليدية واخلاصة بالشعوب األصلية يفط التوجيهية الواخلطو 

 .ة العادليةئوضع عمليات التقييم اخلاصة بالطبعة السادسة لتوقعات البي ويستخدمان يف

ليات تقييم يف ادلستقبل أي تقييم عادلي مويقوم ادلنرب احلكومي الدويل أيضًا بوضع نطاقات ثالث ع - 34
خلدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وعمليات التقييم ادلواضيعية لألنواع الغريبة الغازية، واالستخدام 

 ادلفتوحة. احمليطاتادلستدام للتنوع البيولوجي. كما أنو يدرس باإلضافة إىل ذلك خيار إجراء تقييم دلنطقة 

يف الوقت احلايل على إجراء العديد  يالتنوع البيولوجالنظم اإليكولوجية و ة اقتصاديات وتعكف مبادر  - 39
 بشأن يالتنوع البيولوجالنظم اإليكولوجية و بادرة اقتصاديات دل التقرير ادلرحلي’’وصدر ادلواضيعية.  اتمن التقييم

                                                      
(2)  http://www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm. 

http://www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm
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دى العادلي للمسطحات الطبيعية على يف باريس إبان ادلنت 3218يف كانون األول/ديسمرب  (4)‘‘الزراعة واألغذية
إىل توفري تقييم اقتصادي ىامش مؤدتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ، ويسعى 

. وهتدف ىذه الدراسة إىل ‘‘اإليكولوجية والزراعة واألغذية’’وتثمني شاملني يعتمدان على القرائن جملموعة نظم 
والنظم اإليكولوجية من منظور صانعي القرارات يف   يشابكة للزراعة وخدمات التنوع البيولوجمعاجلة األوضاع ادلت

وخاصة من حيث تنفيذ السياسات. وتتمثل النتيجة ادلنشودة يف  الروابط بني العلوم والسياسات منرب أضلاءكافة 
د سلسلة اإلنتاج الغذائي والزراعي التغري السياسايت ادلتغري صوب بيئة أكثر آمنًا ومساواة ومستدامة على امتدا

 بكاملها.

 المواد الكيميائية والنفايات والموارد الطبيعية - 5
عن  3212يف تقريرىا لعام  الذريةجرت اللجنة العلمية لألمم ادلتحدة بشأن تأثريات اإلشعاعات أ - 22

فوكشيما دايش التعرض لإلشعاعات من جانب سلتلف فئات السكان عقب حادث مفاعل الطاقة النووية يف 
تقييما لتأثريات احلادث من حيث ادلخاطر ادلستثارة من اإلشعاعات على صحة اإلنسان والبيئة.  3211عام 

وتتضمن الفئات السكانية اليت خصصت للدراسة قاطين زلافظة فوكشيما وغريىا من احملافظات يف اليابان، 
أو حولو. وغطى التقييم البيئي النظم اإليكولوجية  والعمال وادلقاولني والعاملني يف الطوارئ يف موقع احلادث

البحرية واخلاصة بادلياه العذبة واجلوفية. وبغية مواكبة ادلعلومات العلمية اجلديدة منذ صدور التقرير، أصدرت 
التطورات منذ صدور تقرير جلنة األمم ’’يف ادلستقبل بعنوان  عملهااللجنة أيضًا ورقة بيضاء لتوجيو برنامج 

بشأن مستويات وتأثريات التعرض لإلشعاعات نتيجة للحادث النووي عقب  3212حدة العلمية يف عام ادلت
 .‘‘الزلزال وتسونامي الضخم يف شرق اليابان

لدى برنامج البيئة عدم كفاية إدارة النفايات باعتبارىا مشكلة  التوقعات العادلية إلدارة النفاياتوحتدد  - 21
مليارات طن من النفايات  12و 2د ما يًتاوح بني جاالقتصادية والبيئية حيث يو رئيسية للصحة العامة والنواحي 

احلصول على ادلرافق  عدمين من ااحلضرية تنتج سنويًا وىناك ثالثة مليارات من الناس يف رتيع أضلاء العامل تع
ات يستند إىل حتسني عملية احملكومة للتخلص من النفايات. ويوفر ىذا التقييم حاًل عادلياً متكاماًل دلشكلة النفاي

رتع النفايات والتخلص منها، ومنع النفايات وتنظيم إعادة استخدام ادلوارد وإعادة تدويرىا شلا ميثل حتواًل رئيسياً 
 -اخلفض’’صوب النهج الدوري  ‘‘النفايات -استخدم -خذ وأصنع’’يف السياسات عن االقتصاد اخلطي 

لتوقعات ’’اء دورة حياة ادلواد. وجيري حاليًا التخطيط إلجراء تقييم إز  ‘‘إعادة التدوير -إعادة االستخدام
 .‘‘النفايات األفريقية

وأجرى الفريق الدويل للموارد التابع لربنامج البيئة عددًا من عمليات التقييم تشمل تقييمًا أجري منذ  - 36
ى عن نظم األغذية وادلوارد الطبيعية وأخر  ‘‘التجارة الدولية يف ادلوارد: تقييم فيزيائي حيوي’’فًتة قصرية بعنوان 

سيصدر عما قريب. وتركز عمليات تقييم الفريق على ربط السياسة والعلم، ويعمل أعضاؤىا بصورة وثيقة مع 
احلكومي الدويل أفرقة علمية أخرى من بينها تلك اخلاصة بالفريق احلكومي الدويل بشأن تغري ادلناخ، وادلنرب 

، ومبادرة اقتصاديات النظم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات يف رلال 
. وجيري استخدام نواتج العادلية والتقييم العادلي للطاقة البيئة توقعاتفضاًل عن  ،اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

 .3222 لعام نمية ادلستدامةخطة التالفريق بصورة مباشرة يف اإلطار العادلي للمؤشرات الوارد يف 

 
                                                      

(4)  http://www.teebweb.org/agriculture-and-food/interim-report. 
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 الناسإبالغ النتائج العلمية الرئيسية لطائفة أوسع من  -هاء 
سوف تستخدم عمليات التقييم اجلارية وادلقبلة صيغة الكتاب اإللكًتوين يف تيسري زيادة التفاعل مع  - 22

ادلادة من خالل عرض أكثر جاذبية وروابط مع ادلهتمني األوسع نطاقًا من خالل منابر أجهزة اإلعالم 
االجتماعية وتوفر تكنولوجيا الكتاب اإللكًتوين منرباً ثالثي األبعاد يربط احملتوى مبصدر البيانات وخرائط دينامية 
ورسوم بيانية ودراسات مؤيدة، وعلى ذلك، سوف يتيسر الوصول إىل الكتب اإللكًتونية من خالل ادلوقع 

تمني بربنامج البيئة. وسوف تتوافر أيضاً ادلواد ادلغلفة الشبكي لربنامج البيئة ومن مث الوصول إىل أوسع قاعدة للمه
 التقليدية بصورة زلدودة لألغراض ادلرجعية.

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال ولدى الفريق احلكومي الدويل بشأن تغري ادلناخ وادلنرب  - 24
تعزيز االستخدام ادلتساوق سياسات نوعية لتيسري وزيادة  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

وادلتجانس للتكنولوجيا الرقمية احلديثة لتقاسم ونشر ادلعلومات، وتعزيز قدرات قراءة نواجتها. ويستكشف الفريق 
احلكومي الدويل خيارات للوصول إىل رتيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيني بقدر أكرب من الفعالية مع احلفاظ على 

 دقتها العلمية وىدفها.

 الروابط بين العلوم والسياساتشراكات لدعم عمليات التقييم البيئي المتكامل وتعزيز  - واو

ة العادلية السادس، والتوقعات العادلية اجلنسانية والبيئة، تقرير توقعات البيئ - تتبع رتيع عمليات التقييم - 28
الفريق احلكومي الدويل بشأن تغري  والتقييم العادلي للمحيطات التابع لألمم ادلتحدة، وعمليات التقييم اليت جيريها

والفريق  احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةادلناخ، وادلنرب 
يات متينة وواسعة لكلها هنجًا للتقييم ادلتكامل ادلقًتن بعم  - الدويل للموارد، وبرنامج تقييم ادلياه العابرة للحدود

لالستعراض النظري، ومعايري ضمان اجلودة، وتشكيل روابط قوية بني النتائج العلمية واستجابة  النطاق
السياسات. وتنظم عادة حول استعراض منظم لألولويات والقضايا البيئية الناشئة، وتقييم حلالة البيئة ادلعتمد 

ئيسية، واستعراض الستجابة بصورة مطردة على أحدث البيانات وادلؤشرات وادلعلومات عن االجتاىات الر 
السياسات، وحسب مقتضى احلال، تثمني لفعاليتها النسبية ومستوى النجاح وتنبؤ باالجتاىات البيئية الطويلة 

 األجل ادلستقبلية والتوقعات.

وعمليات التقييم احلالية وادلقبلة تتلقى، وستواصل تلقي البينات احملسنة ادلؤشرات والبيانات السردية اليت  - 26
حها برنامج البيئة من خالل ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة مع روابط مع كتالوج البيانات يف منظومة األمم يتي

ادلتحدة ومصطلحات أىداف التنمية ادلستدامة ومع أيضًا ادلنتديات الوطنية والدولية للبيانات ادلفتوحة. ويتمثل 
 أكثر إستدامة لعمليات التقييم. وحديثة وتوفر هنجاً اذلدف الشامل يف ضمان أن تكون البيانات حسنة التوقيت 

وتتضمن اسًتاتيجية برنامج البيئة بشأن إدارة ادلعرفة حركة صوب الوصول ادلفتوح إىل رتيع األقوال  - 22
ادلستشهد هبا يف تقاريرىا ومن مث زيادة الشفافية وتعزيز وتوسيع قاعدة القرائن جلميع ادلستخدمني وخاصة 

 النشر العلمي لتحقيق ذلك. تجتري إقامة الشراكات مع جهاصناعي السياسات. و 

وجيري تدعيم الشراكات من خالل شبكة ادلراكز ادلتعاونة وادلراكز ادلواضيعية للخربات الرفيعة مثل  - 24
 ادلراكز العادلية واإلقليمية للبيانات ادلتكاملة، ومع أمانات االتفاقات البيئية الثنائية، وىيئاهتا اإلقليمية وخاصة
حينما تقدم اخلربات العلمية أو السياساتية النوعية، وتنفذ األنشطة التعاونية لتحقيق أقصى قدر من التآزر. 
وتزود تقارير برنامج البيئة االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف بالدعم يف اختاذ القرارات ادلعتمدة على القرائن، 
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االنبعاثات وتقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي الدويل بشأن تغري  ير برنامج البيئة بشأن ثغراتتقار وتستخدم 
 ، مثالً، خالل دورات مؤدتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ.ادلناخ
على  رض اليت يشًتك برنامج البيئة يف عضويتها مثاالً وتعترب الشراكة العملية عن حتالف عني على األ - 29
كات الرئيسية اليت تركز على البيانات وادلعلومات ألغراض صنع القرار الفعال صوب التنمية ادلستدامة. ويف الشرا 

، عقد مؤدتر القمة الثاين اخلاص بشراكة حتالف عني على األرض يف أبوظيب. وقد 3218تشرين األول/أكتوبر 
التكنولوجيا، وأفرقة اإلرشاد، وادلنظمات غري رتع مؤدتر القمة ىذا صناع السياسات والعلماء والباحثني، ومطوري 

احلكومية. وقد أسفر مؤدتر القمة عن جتدد االىتمام مبعاجلة التحدي الذي يواجو حتديد وتسليم البيانات البيئية 
وما يرتبط هبا من بيانات اجتماعية اقتصادية الضرورية لتتبع التقدم يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة، وتقاسم 

 .3222 لعام نمية ادلستدامةخطة التارف فيما بني أصحاب ادلصلحة ادلشاركني يف تنفيذ ادلع
زالت  وذتة طلب كبري على ادلشورة العلمية، وإن كانت تتعرض يف كثري من األحيان للنقاش، وما - 42

اإلعالم األسئلة ادلوجهة إىل العلماء وادلهندسني واخلرباء األخرين من جانب صانعي السياسات ووسائط 
واجلمهور العام اليت تًتاوح بني تغري ادلناخ واألمن اإللكًتوين، وبني الفقر واألوبئة، وبني تكنولوجيات األغذية، 

نقسام اذليدرولوجي، تتضاعف وتتزايد تعقيداً. ويف نفس الوقت، ختضع سلطة اخلرباء وأىليتهم لفحص متزايد الاو 
حادة مثل تغري اذلواء، واحلصول العادل على اختيارات ادلوارد  وخاصة يف اجملاالت اليت تتسبب يف مناقشات

كبري العلماء يف برنامج تشمل  عضوية بوالطاقة. وقد أنشئت مؤخرًا الشبكة الدولية للمشورة العلمية احلكومية 
 ياساتالروابط بني العلوم والسبلداً. وهتدف ىذه الشبكة إىل تعزيز  22البيئة، ومستشارين علميني من أكثر من 

يف سلتلف احلكومات يف كافة أضلاء العامل. وتضطلع الشبكة يف الوقت احلاضر بعمليات تقييم للصالت عرب 
 األوضاع ادلؤسسية يف سلتلف اجملاالت مبا يف ذلك البيئة.

 البيئية والتقييماتوالمعلومات  لثغرات في البياناتاتحليل  -ثالثاً 
يف الوقت احلاضر إعداد تقرير عن حتليل الثغرات مع معاجلة تقييم قضايا الثغرات يف البيانات يف  جيري - 41

عمليات التقييم اإلقليمية والعادلية اليت تدعم الطبعة السادسة من توقعات البيئة العادلية. ووضع أيضًا حصر 
ن توافر البيانات بشأن مؤشرات ىدف للثغرات يف البيانات يف سياق العمل الذي يضطلع بو برنامج البيئة ع

 التنمية ادلستدامة.

ويضطلع برنامج البيئة أيضًا بعمل واسع النطاق لتحسني البيانات الشرحية، والتعاريف، وغري ذلك من  - 43
األعمال ادلنهجية مبا يف ذلك بشأن استخدام البيانات الكبرية يف رصد البيئة، وقياس البعد البيئي يف أىداف 

ستدامة، ووضع نظام واسع النطاق إنتولوجا ىدف التنمية ادلستدامة. وكان قد صدر مؤخرًا عناصر التنمية ادل
الربط يف إطار ىدف التنمية ادلستدامة على موقع ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة كجزء من االستجابة جمللس 

 ر البيانات.الرؤساء التنفيذيني للتنسيق التابع لألمني العام لألمم ادلتحدة بشأن تطو 

وىناك من بني األفرقة االستشارية اليت أنشئت مبوجب عملية الطبعة السادسة لتوقعات البيئة العادلية،  - 42
الفريق العامل ادلعين مبنهجيات التقييم والبيانات وادلعلومات الذي يضم يف عضويتو بعضًا من العلماء األوسع 

ريات يف البيانات وادلعلومات البيئية فضاًل عن الطرق صيتًا يف رلاذلم، والذي شكل أفرقة مهام لفحص التغ
ادلبتكرة لتحسني عمليات التقييم البيئية. وسوف تيسر ادلدخالت من الفريق وضع رلموعة من اخلطوط التوجيهية 

 ادلنقحة للتقييم الدويل ادلتكامل ودعم وضع تقرير يتضمن حتلياًل للثغرات يف البيانات وادلعلومات.

نامج البيئة عرضاً عاماً لألبعاد البيئية لرصد أىداف التنمية ادلستدامة يقدم جلمعية األمم وسوف يقدم بر  - 44
 ادلتحدة للبيئة خالل دورهتا الثانية.
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عليها دوليًا بشأن الصكوك السياساتية  المتفقاألهداف والتوصيات  المحرز على صعيدالتقدم  - رابعاً 
 الروابط بين العلوم والسياساتلتعزيز 

 يفلبلدان صلاح ان عمليات التقييم العادلية واإلقليمية وادلواضيعية اجلهود اليت تبذل لتحديد قصص تتضم - 48
. وعلى الرغم من أن من الصعب رتع قرائن بالنظر إىل الصعوبات اليت الروابط بني العلوم والسياساتز يتعز 

كوك السياسات العادلية والدولية تواجو نسبها إىل مصدر معني، وجيري اآلن وضع التوصيات واألفكار بشأن ص
 استناداً إىل اخلربات ادلكتسبة على ادلستويات الوطنية واإلقليمية.

 تحقيق األهداف والغايات البيئية المتفق عليها دولياً  المحرز فيقياس التقدم  -ألف 

التقدم يف حتقيق يواصل برنامج البيئة من خالل مساحة سلصصة يف ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة، رصد  - 46
األىداف البيئية ادلتفق عليها دوليًا يف االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف، ورصد ادلشاركة يف تلك االتفاقات من 

(8)خالل منرب األمم ادلتحدة للمعلومات بشأن االتفاقات البيئية ادلتعدد األطراف.
 

 لتوقعات البيئة العادليةطار الطبعة السادسة وتستعرض عمليات التقييم اإلقليمية والدولية احلالية يف إ - 42
التقدم احملرز يف حتقيق األىداف والغايات البيئية على ادلستويات العادلية واإلقليمية. وشرعت كذلك عمليات 

االنبعاثات وجودة ادلياه يف  تلك ادلتعلقة جبودة اذلواء، وثغراتالتقييم العادلية وادلواضيعية اجلارية، مبا يف ذلك 
 ها ليشمل حتليل التقدم صوب أىداف وغايات التنمية ادلستدامة.لسيع نطاق عمتو 

 لعام نمية ادلستدامةخلطة الت اللجنة اإلحصائية يف األمم ادلتحدةقدمو وكجزء من الدعم الذي ت - 44
ة ، عمل فريق اخلرباء ادلشًتك بني الوكاالت بشأن مؤشرات أىداف التنمية ادلستدامة، يقدم برنامج البيئ3222

ومنظومة األمم ادلتحدة األمشل ادلدخالت التقنية بشأن ادلؤشرات لقياس التقدم بشأن البعد البيئي. وذلذه الغاية، 
يعمل برنامج البيئة يف االحتياجات من البيانات الشرحية، وتدفقات البيانات مع مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 للدول األعضاء وغري ذلك من ىيئات األمم ادلتحدة.

وفيما يتعلق بتغري ادلناخ على وجو اخلصوص، فإن السياسات القائمة وادلسامهات احملددة وطنيًا ادلعنية  - 49
ادلقدمة قبل الدورة احلادية والعشرين دلؤدتر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ، ميكن إذا 

يغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون من غ 11نفذت على ضلو كامل ختفيض كميات كبرية تصل إىل 
. غري أن ذلك يبلغ ضلو نصف الكمية الفعلية ادلطلوبة للوصول إىل 3222االنبعاثات ادلتوقعة ُبلول عام 

، شلا يعادل أكثر 3222غيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون ُبلول  43مستوى االنبعاثات العادلية البالغ 
درجة مئوية ُبلول  3حتقيق ىدف احلد من االرتفاع يف درجة احلرارة العادلية مبقدار يف ادلائة من فرصة  66من 

. ويوفر اتفاق باريس إطارًا الستعراض وتعزيز االلتزامات لزيادة مستوى الطموح وادلسامهة يف حتقيق 3122
 اذلدف الشامل.

 التوصيات -باء 
فرصة  توقعات البيئة العادليةتوفر عمليات التقييم اإلقليمية يف إطار عملية الطبعة السادسة من  سوف - 82

من منظور إقليمي. وسيجري تنظيم عمليات التقييم الستة دتشيًا مع  الروابط بني العلوم والسياساتفريدة لتعزيز 
عمليات تقييم احلالة والتوقعات وسلسلة  - البيئة األوروبية سلسلة عمليات التقييم احلالية حلالة البيئة مثل

. ويف بعض احلاالت، سوف تفيد توقعات البيئة يف أفريقيا، وتوقعات البيئة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
                                                      

(8)  www.informea.org/. 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.informea.org/
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عمليات التقييم اإلقليمية يف حتقيق متطلبات اإلبالغ دلختلف ادلنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية مثل، ادلؤدتر 
. وميكن على ادلدى الطويل تنفيذ عملية تبسيط لإلبالغ ‘‘بالبيئة ألوروبا’’بية ادلعين و ري للوحدة األور الوزا

دورة االستعراض أىداف التنمية ادلستدامة و اإلقليمي الدوري بشأن البيئة كآلية لصنع السياسات يف سياق 
 لتنمية ادلستدامة.اخلاصة بالتقرير العادلي عن اواإلبالغ 

لى ذلك، سيكون لكثري من نتائج عمليات التقييم اإلقليمية والعادلية فائدة كبرية على وعالوة ع - 81
ادلستوى الوطين بالنظر إىل الطابع العابر للحدود بدرجة كبرية للكثري من التحديات البيئية. وستزداد قدرة البلدان 

وتشكيلها وحتديثها دلعاجلة البعد البيئي على استخدام تلك النتائج يف توفري ادلعلومات لسياساهتا واسًتاتيجياهتا 
 للتنمية ادلستدامة.

واستنادًا إىل االستعراض األويل دلشروع التقييمات اإلقليمية القائمة يف سياق الطبعة السادسة لتوقعات  - 83
يضة من البيئة العادلية، يشار إىل بأن رتيع األقاليم سوف حتتاج، دلعاجلة ادلشكالت البيئية الناشئة، إىل طائفة عر 

 احللول السليمة علمياً والقابلة للتنفيذ مبا يف ذلك:
 )احلوكمة والتنسيق والقدرة والتمويل(؛ يإصالح مؤسسي بيئ )أ( 
 امتثال أقوى عرب كافة األطر التنظيمية؛ )ب( 
 زيادة االستثمار يف البيانات واإلحصاءات؛ )ج( 
 رلاالت السياسات األخرى؛استخدام الوسائل االقتصادية إلدراج البيئة يف  )د( 
 زيادة إشراك القطاع اخلاص واجملتمع ادلدين يف اإلدارة البيئية، واإلنتاج واالستهالك ادلستدامني؛ )ه( 
تعزيز التعاون اإلقليمي إلدارة القضايا العابرة للحدود وخاصة تلك ادلتعلقة بالنظم اإليكولوجية  )و( 

 تلوث اذلواء وادلاء والعواصف الرملية والًتابية.الرئيسية والتحديات البيئية الكربى مثل 

 البعيدتطوير واستخدام المنبر التفاعلي لبرنامج البيئة على المدى  - خامساً 
ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة نظام إلدارة ادلعرفة يعتمد على اإلنًتنت يوفر البيانات وادلعلومات وادلعارف  - 82

د االستعراض، وتوفري أدوات لتعزيز القدرات الوطنية على اإلبالغ والتقييم فيما العلمية السياقية إلبقاء البيئة قي
يتعلق ُبالة البيئة وهتيئة الفرص لإلنتاج ادلشًتك التعاوين للمعارف والبحوث بواسطة ادلمارسني وصناع السياسات 

 لدعم عمليات التقييم ادلتينة ادلعتمدة على القرائن، وحتليل السياسات.

ظام معلومات اإلبالغ عن ادلؤشرات التابع للمنرب التفاعلي لربنامج البيئة بالتوازي حملاكاة ويستخدم ن - 84
البيانات واإلحصاءات ذات الصلة بعمليات اإلبالغ الوطنية واإلقليمية والعادلية مبا يف ذلك من خالل إطار 

توافر ادلزيد من احملتويات عن عالقات ادلؤشرات العادلية ألىداف التنمية ادلستدامة. وسيجري تعزيز ىذا الدور مع 
ت من خالل بوابة أىداف التنمية ادلستدامة يف ادلنرب التفاعلي لربنامج وجات ادلؤشرات، ومعلومات اإلنًتنوأنتول

 البيئة ادلستمدة من الوزارات ومكاتب اإلحصاء الوطنية، ودوائر اإلحصاء الدولية.

البيانات الوطنية،  يت تقاسم البيانات فيما بني مستودعكما ييسر نظام معلومات اإلبالغ عن ادلؤشرا - 88
لإلبالغ عن عمليات صنع السياسات  ‘‘لوحة منح الدرجات’’وتوفري إدارة لتبسيط جتميع وحساب ادلؤشرات و

 وتزويدىا بادلعلومات.
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التفاعلي وقد خصصت الثمانية عشرة شهرًا األوىل إلقامة ادلنرب واألدوات ونظام إدارة ادلعرفة يف ادلنرب  - 86
لربنامج البيئة، ولوضع ادلؤشرات استنادًا إىل البيانات ادلتوافرة من ادلصادر العادلية واإلقليمية والوطنية بالتعاون مع 

 احلكومات وادلؤسسات وغري ذلك من موردي البيانات. وقد أسفر ذلك عن:
رصدة أتفاعلية وروابط مع مستودع رقمي لربنامج البيئة ألرصدة ادلعرفة مع حتديثات لألنباء ال )أ( 

 ادلعرفة يف ادلستودعات الرقمية دلنظومة األمم ادلتحدة؛
 خارطة جتمع بني الربط البيئي طويل األجل والبيانات يف الوقت قرب احلقيقي؛ 414زىاء  )ب( 
تدفقات وطنية  3 142مؤسسة و 33، يف شراكة مع 143تدفقات بيانات عادلية يبلغ عددىا  )ج( 

 بلداً؛ 192تتعلق بادلواضيع البيئية الرئيسية وادلؤشرات االجتماعية االقتصادية الرئيسية من 
 عضواً؛ 1 842تسع دوائر شلارسة تضم ما رلموعو  )د( 
بوابة أىداف التنمية ادلستدامة يف ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة الذي يربط ادلؤشرات والبيانات  )ه( 

 واإلقليمية بعناصر ربط أىداف التنمية ادلستدامة؛ الوطنية
أداة معلومات متعددة األطراف على الويب لتحليل ادلعلومات غري منظمة من أوساط اإلعالم  )و( 

االجتماعية واألوساط العلمية وقطاع األعمال يف كافة أضلاء العامل مع رسم خرائط للكيانات وحتليل تصورات 
 البيئية الرئيسية؛ أصحاب ادلصلحة للمشكالت

 -تأثريات االنبعاثات’’صفحات قضايا مواضيعية ميكن الوصول إليها على أساس ادلوضوع مثل  )ز( 
 ؛‘‘وحضور مشروعات برنامج البيئة’’ تغري ادلناخ -الصحة -ونوعية اذلواء ‘‘تغري ادلناخ
البيئة لتمكني البلدان من وضع نظام معلومات اإلبالغ عن ادلؤشرات يف ادلنرب التفاعلي لربنامج  )ح( 

رتع وحتليل ونشر البيانات لتبسيط وترشيد عمليات اإلبالغ على ادلستويات الوطنية واإلقليمية، ومت من خالل 
على ادلستويات العادلية، إيفاد اثنني وعشرين زيارة قطرية حىت اآلن، بناء  -االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف

ن طريقة عمل ادلنرب وادلنافع ادلستمدة من احلصول ادلفتوح على البيانات، وأصبحت على دعوة من احلكومات لبيا
 ساموا أول بلد وقع مذكرة تفاىم مع برنامج البيئة لتيسري نقل التكنولوجيا؛

بوابة علم للمواطنني يف ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة دلبادرات توفري البيانات البيئية والعلم  )ط( 
 مسامهتها؛للمواطنني و 

إقامة فرع لالختبارات بشأن الرصد البيئي للتمكني من الرصد عن طريق الويب واالستشارة وىو  )ي( 
أول منتج لوحدة نوعية اذلواء يف برنامج البيئة اليت ميكن وصلها بشبكة لتوفري اإلحصاءات ادلكانية الدقيقة بشأن 

 اطق الريفية واحلضرية.العرض دلادة وغازات الذرات يف احمليط البيئي يف ادلن
عن  3218يف ادلائة يف عام  192و 194ومع زيادة الزيارات للموقع الشبكي ونظر الصفحات بنسبة  - 82

فيما  3212-3216 السنتنيفًتة يف  لربنامج البيئة ير ادلنرب التفاعلي، تتمثل خطة مواصلة تطو 3214عام 
 يلى:

إثراء ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة مبحتوى جديد ومفيد يرتبط مبوارد بربنامج البيئة  مواصلة )أ( 
 واألمم ادلتحدة، ولتمكني البلدان وغريىا من موردي البيانات لتقاسم البيانات وادلعرفة؛
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مساعدة البلدان يف تدعيم تدفق ومؤشرات البيانات لالستخدام على ادلستويات الوطنية  )ب( 
ية مثل اإلبالغ عن حالة البيئة مبقتضى االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف، والتقدم احملرز يف حتقق أىداف والدول

 التنمية ادلستدامة؛
تيسري اإلبالغ من خالل استخدام تكنولوجيا نظام اإلبالغ الوطين اليت نقلها برنامج البيئة  )ج( 

دعم ادلستمر للوصول ادلفتوح للبيانات لتمكني البلدان من للبلدان بناء على طلب وبدون مقابل، ومن خالل ال
 تقاسم البيانات واإلحصاءات وادلعلومات الوطنية؛

مواصلة تطوير بوابة أىداف التنمية ادلستدامة التابعة للمنرب التفاعلي لربنامج البيئة من خالل  )د( 
 بكتالوج بيانات منظمة األمم ادلتحدة؛ استكمال التعاريف ادلتعلقة بربط أىداف التنمية ادلستدامة وربطها

تكثيف ادلبادرات ادلشًتكة بني وكاالت األمم ادلتحدة والشراكات اخلارجية لإلسهام، بادلوثوقية  )ه( 
 العلمية والبيانات وادلؤشرات البيئية ذات الصلة، يف عمليات تقييم لدى برنامج البيئة؛

ة منظمة دتثل الشعوب التقليدية واألصلية، ووضع مواصلة تقاسم البيانات وادلعارف من أفرق )و( 
أدوات وخطوط توجيهية الستخدامها يف عمليات التقييم بالتعاون مع ادلنرب احلكومي الدويل للعلم والسياسة 

 بشأن خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛
ت اخلاصة لعني على األرض تيسري الوصول إىل مبادرات العلم للمواطنني مبا يف ذلك ادلبادرا )ز( 

 اليت نفذت من خالل بوابة العلم للمواطنني يف إطار ادلنرب التفاعلي لربنامج البيئة؛
ضمان توافر روابط واسعة النطاق حلافظة مرفق البيئة العادلية وعمل الفريق االستشاري العلمي  )ح( 

 والتقين يف ادلرفق يف إطار النظم ادلشًتكة إلدارة ادلعرفة؛
وضع أدوات إلدارة ادلعرفة ومعلومات اإلنًتنت يف برنامج البيئة جبميع لغات األمم ادلتحدة  ()ط 

 الست؛
مواصلة تقدمي الدعم للتعاون اجلاري مع ادلكتب اإلقليمية لربنامج البيئة لضمان أن يكون ادلنرب  )ي( 

ئية الوطنية ونقل التكنولوجيا للنظام التفاعلي لربنامج البيئة خدمة تشمل اإلقليم وتيسر تدفقات البيانات البي
 وترتبط بتكنولوجيا شلاثلة لدعم اإلبالغ عن حالة البيئة الوطنية وىدف التنمية ادلستدامة؛ -الوطين لإلبالغ

عقد مؤدترات للشبكة اإلقليمية للمعلومات البيئية لدعم بناء القدرات على اإلبالغ على  )ك( 
 ادلية مبا يف ذلك أىداف التنمية ادلستدامة.ادلستويات الوطنية واإلقليمية والع

___________ 


