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 3261 مايو/يارأ 32 - 32نَتويب، 

*من جدول األعمال ادلؤقت 2 البند
 

 الجزء الرفيع المستوى

 0202خطة التنمية المستدامة لعام  تحقيق

 لمدير التنفيذيل معلوماتمذكرة 

 موجز
ربويل ادلعنون ، 22/6القرار  3262 أيلول/سبتمرب 32 يفاعتمدت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة 

خطة عمل للناس والكوكب والرخاء ىي  3222وخطة عام . 3222ة لعام خطة التنمية ادلستدامعادلنا: 
 يف شراكة تعاونية.وىي تعمل واجلهات ادلعنية صبيع البلدان  ستنفذىاو والسبلم والشراكة، 

الُبعد  تحقيقبللمضي قدمًا رتكز عليها هنج برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يادلبادئ األربعة األساسية اليت و 
 عادلية، والتكامل، وحقوق اإلنسان واالبتكار.الىي  3222عام طة خل البيئي
استدامة ادلوارد الطبيعية:  تناولتتركيز بيئي أو على أكثر من نصف أىداف التنمية ادلستدامة شتمل تو 

والصرف الصحي، وادلستوطنات البشرية، والطاقة، وتغَت ادلناخ،  ،وادلياه ،والزراعة ،والغذاء ،الفقر، والصحة
 مقصداً  31أكثر من  ويتعلقوالنظم اإليكولوجية األرضية.  ،واحمليطات ،ناستهبلك واإلنتاج ادلستدامواال

التكامل و . بعة عشرالس من األىدافىدف واحد على األقل يف كل مقصد االستدامة البيئية، دبا يف ذلك ب
 و ربقيق أىداف أخرى.ال ميكن أن يتحقق دون التقدم ضل أي ىدف يفبُت صبيع األىداف يعٍت أن التقدم 

من األىداف، من  ادلضي قدمًا بتحقيق الُبعد البيئييف  اً حامسدورًا لبيئة ل ألمم ادلتحدةاصبعية  وتؤدي
اجمللس االقتصادي  الذي يرعاهادلعٍت بالتنمية ادلستدامة  ادلستوى سياسي رفيعالنتدى يف ادل اخبلل مدخبلهت

ادلنتظمة تقارير والتقييمات الدورة  وينبغي استعراضاضات. رسائل واستعر و  ، يف شكل نتائجواالجتماعي
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لدعم ادلداوالت يف األىداف  واستعراضعملية متابعة ادلتعلقة بقرارات الاألمم ادلتحدة للبيئة يف ضوء لربنامج 
 معية البيئة.نتائج ورسائل جلصياغة 
وربليل السياسات،  ات،تقييمال يف توفَت زلورياً دورًا  أن يؤدي برنامج األمم ادلتحدة للبيئةميكن و 

ربنامج العمل لاإلصلازات ادلتوقعة  وتتماشى. واالستعراضادلتابعة عملية تكاملة لدعم ادلوالنهج تحليبلت الو 
 .3222مع النتائج ادلتوقعة ألىداف عام  القادمةسًتاتييية متوسطة األجل على مدى الدورات الثبلث االو 

الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة وكيانات منظومة األمم  حدة للبيئةأن يدعم برنامج األمم ادلتميكن و 
العادلية، دبا يف  وومبادرات وة وشراكاتيادلعرف والتقنية ونظم تومن خبلل خرب  3222خطة عام ادلتحدة يف تنفيذ 

 ذلك من خبلل الربرلة ادلشًتكة على ادلستوى القطري.
، ويعزز التعاون مع بقية 3222خطة عام مع السًتاتييي ا وزبطيط برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ويواءم

على نطاق منظومة البيئة ادلتعلقة بالسًتاتيييات اها إطار بين منظومة األمم ادلتحدة من خبلل صبلة أمور من
األطر ادلعيارية العادلية  إدماج وبذلك ،لضمان االتساق وتبادل ادلعارف وتنمية القدرات ،األمم ادلتحدة

 لقضايا البيئية الناشئة.ومعاجلة ا

 مقدمة -أواًل 
 0202خطة التنمية المستدامة لعام  - ألف

خطة ربويل عادلنا: ادلعنون ، 22/6، القرار 3262 أيلول/سبتمرب 32يف  ،اعتمدت اجلمعية العامة -6
اكة، ىي خطة عمل للناس والكوكب والرخاء والسبلم والشر  3222وخطة عام . 3222التنمية ادلستدامة لعام 

 .ستنفذىا صبيع البلدان واجلهات ادلعنية وىي تعمل يف شراكة تعاونية
كانون  6من  اعتباراً الواردة فيها السبعة عشر أىداف التنمية ادلستدامة و  3222خطة عام تنفيذ ويبدأ  -3

األىداف وتستند ىذه . اخلمس عشرة القادمةوستوجو القرارات على مدى السنوات  3261 الثاين/يناير
 ىل األىداف اإلظلائية لؤللفية.إ توازن بُت األبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامةاليت قابلة للتيزئة و الغَت و تكاملة دلا

مكافحة عدم و الدول األعضاء إىل وضع حد للفقر واجلوع؛ ى عتس 3222خطة عام من خبلل و  -2
اإلنسان والعمل على ربقيق ادلساواة بُت  رلتمعات مسادلة وعادلة وشاملة لليميع؛ وضباية حقوقبناء و  ؛ادلساواة

وعقدت الدول األعضاء  .اجلنسُت وسبكُت النساء والفتيات؛ وكفالة احلماية الدائمة لؤلرض ومواردىا الطبيعية
هتيئة الظروف ادلناسبة للنمو االقتصادي ادلستدام وادلطرد الذي يشمل اجلميع، ولبلزدىار العميم على أيضاً العزم 

 .الناس العمل الكرًن لكافةوتوافر فرص 
يثاق األمم ادلتحدة، واإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان، دلادلبادئ ادلشًتكة ب 3222 خطة عامسًتشد تو  -4

يف ادلؤسبرات ومؤسبرات القمة  علن عنهاأُ ، وااللتزامات اليت 3222وإعبلن األلفية ونتائج مؤسبر القمة العادلي لعام 
 لتحقيق التنمية ادلستدامة. متيناً  يت وضعت أساساً ؤلمم ادلتحدة الالرئيسية ل

تحقيق ادلزيد من ادلنفعة كة لّلب تعاونًا دوليًا ومسؤولية مشًت والتنمية ادلستدامة ىي تطلُّع عادلي يتط -2
ثائق السياسات اليت صدرت منذ مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت و اإلعبلنات العادلية ادلتتالية و  تأكدقد . و كةادلشًت 

عادلية.  خطة سبثل، أن التنمية ادلستدامة 6443لبيئة والتنمية الذي عقد يف ريو دي جانَتو، الربازيل، يف عام با
، ‘‘ادلستقبل الذي نصبو إليو’’الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة بشأن التنمية ادلستدامة، من  342يف الفقرة و 

ذات طابع عادلي وقابلة للتطبيق األىداف أن تكون إىل ادلستوى دعا رؤساء الدول واحلكومات وادلمثلون الرفيعو 
 .على ضلو شامل يف صبيع البلدان مع مراعاة الظروف والقدرات ومستويات التنمية الوطنية ادلختلفة
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وانعدام األمن الغذائي وعدم  ،تواجو رلتمعاتنا ربديات ىائلة: ندرة ادلوارد، وتغَت ادلناخ، والبطالةو  -1
منظومة األمم ادلتحدة  علىيتعُت ىذه التحديات تغيَتات جذرية وتستلزم أخرى كثَتة.  ربدياتضمن  ادلساواة،

تنفيذ  علىمساعدة البلدان  يتمثل يفدور األمم ادلتحدة يف ىذا التحول و . هاربقيق ادلساعدة يفبأسرىا وشركائها 
 توازنة ومتكاملة.بطريقة م 3222طة عام األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية خل

 0202خطة عام ل الُبعد البيئي - باء
النموذج االقتصادي احلايل القائم على النمو  لبلستعاضة عن ربواًل ظلوذجياً  3222خطة عام ثل سب -2
نموذج جديد يهدف إىل ربقيق اقتصادات ورلتمعات مستدامة ومنصفة يف صبيع أضلاء العامل وضمان ادلزيد من ب

دف خطة هت ىيبشأن البيئة والتنمية. و ريو من إعبلن  62مع ادلبدأ  دبا يتماشىيف صنع القرار،  العامةادلشاركة 
إىل معاجلة األسباب اجلذرية ألظلاط االستهبلك واإلنتاج غَت ادلستدامة وربويلها إىل أظلاط حياة وسبل عيش 

لتحقيق االستدامة وبقاء اجلنس  اً حامس اً ر أم جيداً  ايعتٌت هباليت بيئة وتعترب التعود بالنفع على اجلميع.  مستدامة
 البشري.

( عن طريق دمج التنمية االقتصادية واحلماية االجتماعية 6القضاء على الفقر )اذلدف وميكن ربقيق  -3
تدىور سوء إدارة ادلوارد و و الوصول إىل األصول الطبيعية،  عدم إمكانية الناتج عن الفقر البيئيفوالصحة البيئية. 

. لقدرهتا على الصمود يؤدي إىل مزيد من الضعف وفقدان اجملتمعات احمللية ،والتلوث يكولوجيةاإلالنظم 
 توفَت اخلدمات األساسية للفقراء.إىل زيادة صعوبة سكان العامل  وسيؤدي تزايد عدد

. البيئة من خبلل حق كل مواطن يف بيئة نظيفة وصحية ومنتيةب وثيقاً  ارتباطاً حقوق اإلنسان وترتبط  -4
القدرة على تلبية ب، 3222خطة عام ىل ادلوارد الطبيعية يف إصول و رتبط بالت يتالتنمية ادلستدامة، الوتتعلق 

 لتحقيق تطلعاهتم يف العيش بكرامة.لليميع فرصة ال يدداالحتياجات األساسية لليميع، وسب
بيد ة ادلوارد الطبيعية، استدام تتناولتركيز بيئي أو على  قاصدادلأكثر من نصف األىداف و وتشتمل  -62
السبعة يف صبيع األىداف  متكامبلً  اً تطلب هنيسي 3222خطة عام ربقيق التغيَتات التحويلية اليت تتوخاىا  أن

دف اذلواحلد من الضعف يف التيمعات البشرية ) الصمودبناء القدرة على يتطلب على سبيل ادلثال، و . عشر
 الناصبة عن(، واحلد من اخلسائر 2)اذلدف  ةنتاج غذائي مستدامونظم إ ،(3( احلصول على الغذاء )اذلدف 6

وىناك (. 6 ( )انظر الشكل62ادلناخ )اذلدف تغَت  الصمود أمامالقدرة على  وزيادة(، 66الكوارث )اذلدف 
متكاملة  3222خطة عام ، شلا غلعل السبعة عشرتأكيد على الروابط بُت األبعاد الثبلثة يف صبيع األىداف 

 .حبق
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ادلنرب التفاعلي  على ةبينادلوادلؤشرات  ادلقاصدو ادلستدامة التنمية أىداف بُت  الروابط: مثال على 1الشكل 
 (www.unep.org/uneplive) لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة

ك ادلوارد الطبيعية أن استهبل إىللربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلعٍت بادلوارد  الدويل الفريقوتشَت تقديرات  -66
أن ربافظ على رأس مسارات التنمية ادلستدامة سيتعُت على . و 3222تضاعف ثبلث مرات حبلول عام يسوف 

 لمنافع العامة.اً لومصدر  اً حرجاً اقتصادي أصبلً باعتباره  ئوبناعند الضرورة، تعيد، ه، و وتعزز  ادلال الطبيعي
علوم أبعد من تنظر اليت  (6)مثل مؤشر الثروة الشاملة،مؤشرات جديدة، كما ستكون ىناك حاجة إىل  -63

الناتج احمللي اإلصبايل ومؤشر التنمية البشرية(.  لثماستخدام ادلوارد والتنمية )ب فيما يتعلق ةاالقتصاد التقليدي
 .اتدامة ظلوىواس الدولةثروة لأكثر واقعية  البشري والطبيعي وتوفر تقييماً رأس ادلال ادلصّنع و ادلؤشرات  وتراعي ىذه

 0202خطة التنمية المستدامة لعام دعم تنفيذ  - ثانياً 
 النهج االستراتيجي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة - ألف

خطة عام تحدي الوارد يف ال األمم ادلتحدة للبيئة ربنامجاخلاص ب 3222 لعام رؤيةالبيان يتضمن  -62
 ستدامة:ج متكاملة للتنمية ادلتطوير وتعزيز هنُ بشأن  3222

اجملتمعات  قدرةحلد من ادلخاطر البيئية وزيادة إىل ا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يسعى: 3222 عام رؤية
يف ربليل احلالة  أُبرزتللتحديات اليت أيضًا يف الوقت نفسو االستيابة و ، على الصمود والبيئة ككل

للتنمية  الُبعد البيئي ذلكن يعزز لو . 3236-3263يف االسًتاتييية متوسطة األجل للفًتة  والواردة

                                                      
ىو مبادرة مشًتكة لربنامج األبعاد البشرية الدولية وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمة  مؤشر الثروة الشاملة (6)

 ة والعلم والثقافة.األمم ادلتحدة للًتبي
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 3236-3263الفًتة  وستمثلاجتماعية واقتصادية.  أيضًا منافع و سيحقق، ولكنفحسب ادلستدامة
 .3222 عام ربقيق رؤيةضلو  للبيئة نقطة انطبلق لربنامج األمم ادلتحدة

على  3222 طة عامخل ئيالُبعد البي للمضي قدمًا بتحقيق ويرتكز هنج برنامج األمم ادلتحدة للبيئة -64
 :أربعة مبادئ أساسية

 وىي خطةيف صبيع البلدان.  الناسصبيع على ق نطب، وتةعادلي 3222خطة عام إن : عادليةال )أ(
 ؛ادلواطنُت ورلموعات، واحلكومات، والشركات الدويل مشًتكة تتطلب استيابة صباعية من اجملتمع

األبعاد االجتماعية السابقة هج النُ  تتناول. ةمتناغم كخطة كاملة 3222خطة عام : التكامل )ب(
وازن تو األبعاد الثبلثة دمج ت ةديداخلطة اجللكن و منفصلة،  ركائزوالبيئية واالقتصادية للتنمية ادلستدامة باعتبارىا 

 ؛هابين
واستدامة  إىل عامل أكثر عدالً  مساراً  3222خطة عام : تقدم واإلنصافحقوق اإلنسان  )ج(

ادلساواة يف احلصول على الفرص وادلعلومات و لثروة وادلوارد؛ ؤًا لتكافتوزيع أكثر على يع تشفهي لليميع. 
 ؛لقدرات على صبيع مستويات اجملتمعبناء ا تعمل علىج جديدة وسيادة القانون؛ ووضع هنُ 

طة عام للمضي قدمًا خب ونقلها أساسياً تسارع االبتكارات التكنولوجية يعترب : االبتكار )د(
وادلعارف التقليدية واحلس  ةالرمسي وم العلتستند إىلبلبتكار جديدة لمسارات إىل العامل سيحتاج و . 3222
 .ُتمواطنللالسليم 

 :للتنفيذ على ضلو فعالالتالية  الُنهج برنامج األمم ادلتحدة للبيئةوسوف ينشر  -62
يواصل برنامج س: دلةعلى األ القائم القرار صنع من أجلتعزيز الربط بُت العلوم والسياسات  )أ(
 صنعالسياسات و  صنعدمج االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والبيئية لت يتم الو ربديد العل للبيئة األمم ادلتحدة

صبع عمليات بدعم الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة يف أيضًا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة القرارات. ويقوم 
أدوات  وضعتوقعات البيئة العادلية و لتقييمات العادلية واإلقليمية المن خبلل  تقييمالالبيانات وربليل السياسات و 

، ىناك تركيز على مؤشرات ادلنرب التفاعلي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة من خبللو . لسياساتل ومبادئ توجيهية
مؤشر نشر و دة األطراف، تتبع أوجو التآزر مع االتفاقات البيئية ادلتعدو ، 3222طة عام خل الُبعد البيئيلتتبع 

األىداف وتبسيط التزامات  واستعراضادلعلومات لدعم متابعة اإلببلغ و نظام لاألمم ادلتحدة للبيئة برنامج 
شاركة ادلاإلببلغ، وبناء القدرات الوطنية دلراقبة البيئة واستخبلص البيانات واإلحصاءات ذات الصلة، وتشييع 

على لعلوم والسياسات ادلمارسُت يف رلال العبلقة بُت ايز رلتمعات وتعز  علوم ادلواطنُتكرب من خبلل األ
 ؛والعادلي الصعيدين اإلقليمي

 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة سيقدم: البيئة بشأنادلتخصصة وادلساعدة التقنية  ادلعارفتوفَت  )ب(
تنفيذىا على ضلو فعال.  يسَتتو  متسقةسياسات و قوانُت  وضعاإلدارة البيئية، و يف رلال  اً ودعم إرشادات تقنية

 سياسة التنمية ترتكزلقوانُت وادلؤسسات البيئية وأن لأطر  البلدانويتمثل اذلدف من ذلك يف أن يكون لدى 
 ؛االعتبارات البيئيةعلى 

: الشمولية جزء أصحاب ادلصلحة من أجل االتفاق على القواعد وادلعايَت البيئية العادلية صبع )ج(
أن احلصول على ادلعلومات شرط أساسي باألمم ادلتحدة للبيئة  ويسلم برنامج. 3222خطة عام من  مهم

سلتلف و  ادلواطنُت واجملتمع ادلدين استشارةذلت جهود كبَتة لضمان دلشاركة ادلواطنُت والشفافية وادلساءلة. وقد بُ 
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 ربديد وتيسَتدة للبيئة برنامج األمم ادلتح. وسيواصل ةاجلديد بشأن اخلطةمستويات احلكومة والقطاع اخلاص 
لتعاون بُت األمم ادلتحدة واحلكومات والوكاالت الثنائية وادلتعددة األطراف والشركات ومنظمات اجملتمع اسبل 
لليهود اليت يبذذلا برنامج  أعمال الدعوة أساسيةكون وستمشًتكة. وضع التزامات وإجراءات  للشروع يفادلدين 

أو تغيَت السياسات والقوانُت  وضعدف هب، اتم والسياسو بُت العل ىل الروابط ادلعززةاألمم ادلتحدة للبيئة استناداً إ
 ؛األخرى اليت تؤثر على حياة الناسواللوائح، وتوزيع ادلوارد أو القرارات 

طة لمضي قدماً خبل: األمم ادلتحدة للبيئةبرنامج ؤلطر ادلعيارية يف عمل لبناء ادلزيد من التكامل  )د(
 وسلمتوشاملة وموجهة ضلو ربقيق النتائج.  ونشطة منظومة األمم ادلتحدة مبتكرةب أن تكون غل، 3222عام 

؛ على نطاق ادلنظومة لدعم األىدافمتكاملة ضرورة وضع سياسات واسًتاتيييات بمنظومة األمم ادلتحدة 
برنامج يعمل سوف و شمل صبيع أنشطة األمم ادلتحدة. تاألنشطة التشغيلية و باألطر ادلعيارية  تربطسياسات و 

 ق اإلنسان وادلساواة بُت اجلنسُتبُت األطر ادلعيارية، مثل حقو يف عملو التكامل على زيادة  األمم ادلتحدة للبيئة
 ؛والسبلم واألمن
 تنخرط يف العملإعادة تعريف كيف على قدرة منظومة األمم ادلتحدة تعترب : تعزيز الشراكات )ه(
مسألة بالغة التنمية ادلستدامة ادلشًتكة  نتائجضلو ربقيق  يناألخر  ادلصلحة أصحابتعمل مع كيف مع الشركاء، و 

قائمة ومنصات تشكيل ربالفات التعاون الفعال من أجل التنمية ادلستدامة تطلب وسي. 3222طة عام خل األعلية
سُت دمج العديد من أصحاب ادلصلحة )احلكومات واجملتمع ادلدين والقطاع اخلاص( لتحتعلى القضايا و 

عي وادلساءلة رصد اجلماالصنع القرار، والتخطيط االسًتاتييي، وتقدًن اخلدمات، وتبادل ادلعارف، و  اتعملي
 ؛على صبيع ادلستويات

يف اجلهود  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةيسهم : سوف 3222طة عام خل الطابع العادليدعم  )و(
التنمية ادلستدامة من منظور بيئي  من أجل ربقيقادلنظومة  اليت تبذذلا األمم ادلتحدة لتحقيق االتساق على نطاق

 اإلرشاداتلتنفيذ  الُبعد البيئيمنظومة األمم ادلتحدة اليت تدمج هبا  ةطريقبناء االتساق بالومع الًتكيز على 
 ؛على ادلستوى القطري ‘‘توحيد األداء’’و والضمانات البيئية، ةادلعياري

لربنامج ادلعزز سًتاتييي االقليمي اإل سيسمح احلضور :ادلناطقيف تنفيذ وبناء القدرات الدعم  )ز(
واتساق السياسات بشأن القضايا الرئيسية يف اآلراء عادلي  توافقالعمل من أجل ربقيق باألمم ادلتحدة للبيئة 

اتباع الُنهج رص و فنفسو وبطريقة إبداعية إىل انتهاز اليف الوقت وسيسعى للتنمية ادلستدامة،  الُبعد البيئيادلتعلقة ب
تعزيز الشراكات الفعالة، دبا يف ذلك من خبلل بربنامج األمم ادلتحدة للبيئة لنهج وسيسمح ال. إقليمياً  ادلتاحة

توحيد ’’من خبلل  األوسع نطاقاً بلدان اجلنوب والتعاون الثبلثي ومع منظومة األمم ادلتحدة التعاون بُت 
 ؛‘‘األداء

األمم ادلتحدة للبيئة، من خبلل نشر تقاريره برنامج واصل ي: سالناشئةمعاجلة القضايا اجلديدة و  )ح(
أرض ادلستقبل، ربديد أىم القضايا اجلديدة مبادرة ، مثل التعاونية األحباث اتربالفات شبكو احلدود عن 

 ؛3222خطة عام تنفيذ بوالناشئة للبيئة العادلية، دبا يف ذلك تلك ادلتعلقة 
يف صبيع عامل مشًتك : التكنولوجيا نظيفة وسليمة بيئياً تكنولوجيات و دعم التحول العادلي ضل )ط(

للبيئة نطاق خطتو برنامج األمم ادلتحدة سيوسع ، وتطلعًا إىل األمام. األمم ادلتحدة للبيئة الربامج الفرعية لربنامج
وتغَت ادلناخ )يف  ،الطاقة واألمن الغذائي، والصحة، وأمن ،، مثل ادلياهالتحديات إحلاحاً  لتشمل أكثر ةتكنولوجيال

لتنسيق اخلارجي والداخلي ومن لولوية األإطار اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ( عن طريق إعطاء 
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تكنولوجيا تيسَت اعتماد الآليات  تشغيلوتعزيز اجلهود الرامية إىل  على نطاق واسع خبلل بناء القدرات
خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن ادلؤسبر الدويل قرر يف ت، كما طويل األجلبيئي نظامي نظور دل تهااستيابو 

 ؛3222وخطة عام الثالث لتمويل التنمية 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة م قديُ : ستوسيع ادلشاركة يف التعليم والتدريب يف اجملال البيئي )ي(

اإلنًتنت يف شراكة مع اجلامعات على حة مكثفة مفتو واسعة من الدورات التدريبية من خبلل دورات  رلموعة
قاعدة البيانات اخلاصة دبعلومات ادلوارد ومراكز االستدامة البيئية،  بشأنليامعات لالعادلية وادلؤسسات )الشراكة 

 .من أجل التنمية ادلستدامة ادلعارف( لضمان زيادة فرص احلصول على وادلراكز ادلتعاونة األخرىالعادلية 
ادلستوى العام  يف 3222طة عام خل الُبعد البيئيادلضي قدمًا ب الذي يواجودي الرئيسي التحويتمثل  -61

ًتابطة تتطلب اتباع هنج متكامل للغاية يف صنع ادلوانب اجلمعاجلة مثل ىذا العدد الكبَت من فللتعقيد والطموح. 
اإلنسان وادلساواة بُت اجلنسُت، الشواغل اإلظلائية األخرى، مثل حقوق إقامة روابط بالسياسات البيئية، وضمان 

 .العمالةوالنمو االقتصادي و 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة فإن ، حىت تظهرسنوات عديدة  تستغرقالبيئية  النتائجدبا أن العديد من و  -62

طة عام ادلستهدف خل ادلوعدمع  ويتماشى، األجل ةطويلوالنواتج على النتائج، أكثر يركز هنج زبطيط  يعتمد
ادلتصلة لنتائج لنطقية ادلسلسلة المتوسطة األجل ربدد االسًتاتييية ، النتائجخرائط وباستخدام . 3222

منطقي  بتدرج 3222األىداف العامة لعام  النتائجخرائط  وربدد. 3222النتقال من الوضع احلايل إىل عام با
  .3236-3263راد ربقيقها يف الفًتة ادلوالنتائج لتحقيق األىداف  للنتائج

كل منها على خريطة ربتوي  بناء، البيئة لبنات الربامج الفرعية السبعة لربنامج األمم ادلتحدة توفر و  -63
ادلؤشرات على  وتتماشى(. 3ذات الصلة )انظر الشكل  ادلقاصدؤلىداف و استيابة ل 3222ضلو ىدف  نتائج

رصد التقدم بسمح شلا سيقيق األىداف، رب اتؤشر دلاإلطار العادلي  يفمستوى التأثَت مع ادلؤشرات ذات الصلة 
ادلنتدى و  لبيئة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي،االتقارير إىل صبعية تقدًن ، وكذلك الُبعد البيئي تنفيذاحملرز ضلو 

 التنمية ادلستدامة.ادلعٍت بالسياسي رفيع ادلستوى 
 الشراكات والمبادرات والشبكات - باء

سيضطلع ، هباادلرتبطة العمل برامج و  3236-3263فًتة توسطة األجل للمتو اسًتاتيييخبلل تنفيذ  -64
شبكات لدعم الدول األعضاء ومنظمات الواخلربات و  ادلعارفباستثمارات كبَتة يف  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

عضاء لدول األاليت ستسمح للعمل يف ا ادلساعدة البلزمةاجملتمع ادلدين ومنظومة األمم ادلتحدة يف توفَت 
خطة عام التغيَتات التحويلية اليت تتوخاىا  بإجراءومنظمات اجملتمع ادلدين وكيانات منظومة األمم ادلتحدة 

رئيسية لصناع الرسائل ونشر الأصحاب ادلصلحة لًتكيز العمل على التدخبلت احلفازة وربديد  وصبع، 3222
 القرار.

ومشاركة أصحاب ادلصلحة واجملتمع ادلدين  اطاطلر زيادة كبَتة يف  3222خطة عام تنفيذ ويتطلب  -32
لتوسيع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة وفر فرصة ت فإن اخلطة. وبالتايل ادلقاصداألىداف و  للمضي قدمًا بتحقيق

الرئيسية متعددة رلموعة من الشراكات مع جديدة وتعزيزىا وإقامة عبلقات تعاون تعاون العبلقات  نطاق
 صلة باألىداف، كما ىو موضح أدناه:ذات الأصحاب ادلصلحة 
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 عرب أىداف التنمية ادلستدامةللبيئة لربامج الفرعية السبعة لربنامج األمم ادلتحدة خريطة ل: رسم 0الشكل 
 .السبعة عشر
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 تغير المناخ
اقتصاد أخضر، من أجل لعمل ل، الذي يشمل شركاء مثل الشراكة الشامل االقتصاد األخضر )أ(

من  ةاإلنسان ادلستمد لرفاه ادلنافعساعد البلدان على ربقيق أقصى قدر من يميكن أن  بلً متكام اً هني يتضمن
 صحية؛البيئة ال

عضو للحد من ملوثات ادلناخ  622شراكة من  ، وىوالتحالف ادلعٍت بادلناخ واذلواء النقي )ب(
درجة مئوية حبلول عام  2.1 االحًتار العادلي دبقدارميكن أن تقلل  اً رئيسي اً بَت تد 61يدعم قصَتة األجل، 

 ؛3222إذا مت تنفيذىا حبلول عام  3222
لآللية التكنولوجية التفاقية األمم ادلتحدة  وىي األداة التنفيذية، تكنولوجيا ادلناخوشبكة مركز  )ج(

ف والتخفي معو من أجل التكيفونقلها تكنولوجيات ادلناخ السريع لتطوير ال شيعوتتغَت ادلناخ، اإلطارية بشأن 
 ؛آثارهمن 

برنامج األمم ادلتحدة للتعاون يف رلال خفض االنبعاثات الناصبة عن إزالة الغابات وتدىورىا  )د(
نظمة األغذية والزراعة لؤلمم ادلتحدة، وبرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي دلمبادرة  (، وىوREDD) يف البلدان النامية

سلع وخدمات النظم عن طريق إدراج خفاقات السوق هدف إىل تصحيح إيو للبيئة وبرنامج األمم ادلتحدة 
برنامج خفض االنبعاثات الناذبة عن إزالة الغابات وتدىورىا يف البلدان النامية وتفعيل يتضمن و اإليكولوجية. 

 دور احلفاظ على سلزونات الكربون الغايب واإلدارة ادلستدامة للغابات وتعزيز سلزونات الكربون الغايب
(REDD +)وزيادة سلزونات الكربون؛هتا بشكل مستدام وإدار الغابات حلفظ اً دور  رنامج موسع النطاق،، وىو ب 

 والنزاعاتالقدرة على مواجهة الكوارث 
مقرىا  وحدة البيئة ادلشًتكة بُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )ه(

حاالت االستعداد دلواجهة ساعد الدول األعضاء يف تة، و كتب تنسيق الشؤون اإلنسانيدبفرع خدمات الطوارئ 
 بطريقة متكاملة.واالستيابة ذلا  الطوارئ البيئية

 منتجةالصحية و اليكولوجية اإلنظم ال
األمم ادلتحدة للبيئة، هتدف إىل تعزيز التعاون الدويل  اليت ينسقها برنامج، ةخطط العمل العادلي )و(

آلثارىا على االقتصادات والنظم ومياه الصرف الصحي و  ادلغذياتوإدارة وإغلاد حلول للقمامة البحرية، 
 يكولوجية وصحة اإلنسان؛اإل

 رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف )ز(
لقيح وإنتاج الغذاء، تقييمات سريعة بشأن قضايا مثل التينتج و ، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مقره اإليكولوجية

 وتدىور األراضي واألنواع الغازية؛
 اإلدارة البيئية
توفر  للبيئةوالبيئة التابعة لربنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي وبرنامج األمم ادلتحدة مبادرة الفقر  )ح(

يف  اولوياهتاحلكومة وأ اتكبَتة يف سياسالتغيَتات الللبلدان النامية لتحفيز سلصصة وعملية أدوات ومنهييات 
 ؛الفقرتقضي على ادليزانية اليت ربافظ على ادلوارد الطبيعية و 
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اجمللس ىذا : اجمللس االستشاري الدويل للنهوض بالعدالة واحلوكمة وقانون االستدامة البيئية )ط(
كبار القضاة ومدققي احلسابات واألكادمييُت و  رؤساء احملاكم يضمتسعة أعضاء  ادلكون مناالستشاري 

للميتمع الدويل يف  ةاسًتاتييي إرشادات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ىذا اجمللس الذي يقوده رويوفنونيُت. القا
ربول دون اليت قانونية العوائق الربسُت األسس القانونية لتحقيق األىداف البيئية الدولية والتغلب على رلال 

 ؛ربقيق التنمية الشاملة ادلستدامة
 لنفاياتالمواد الكيميائية وا

برنامج األمم  حالياً يديرىا ، لزئبقبشأن ااألمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا /الشراكة العادلية للزئبق )ي(
 معاىدة عادلية حلماية الصحة البشرية والبيئة من اآلثار السمية للزئبق؛ وىي، للبيئة ادلتحدة

ادلؤسسي الذي تقوده البلدان على التعزيز يدعم  دلواد الكيميائيةلنفايات االربنامج اخلاص  )ك(
 ؛للمواد الكيميائية والنفايات السليمةالصعيد الوطٍت، يف سياق هنج متكامل دلعاجلة سبويل اإلدارة 

ربقيق اإلدارة يف العام  وىدفيتمثل  االسًتاتييي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج  )ل(
حىت يتم إنتاج ادلواد الكيميائية واستخدامها حبلول عام ورة حياهتا السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال د

 ؛صحة اإلنسان والبيئةعلى الكبَتة بطرق تقلل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة  3232
 ناكفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدام

وغَتىم من أصحاب لتزويد صناع القرار  3222يف عام  أنشئادلوارد بالفريق الدويل ادلعٍت  )م(
 ؛البيئية عرب دورات حياهتا الكاملة وآثارىااالستخدام ادلستدام للموارد  بشأنتقييمات علمية بادلصلحة 

ىو إطار عمل عادلي  إطار العمل العشري للربامج ادلتعلقة بأظلاط االستهبلك واإلنتاج ادلستدامة )ن( 
 نمية ادلستدامة؛تسريع التحول ضلو التمن أجل لتعزيز التعاون الدويل 

سبويل مبتكر مع القطاعُت اخلاص توفَت عمل على ت لربنامج األمم ادلتحدة للبيئةمبادرة التمويل  )س(
 .نطاقاً وسع األاالستدامة و ادلناخ بشأن سبويل قضايا  ادلناقشاتيف  وتساىموادلايل، 

ام مايل مستدام، دبا يف تصميم نظ إمكانيةيبحث  ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةالتحقيق اخلاص ب )ع(
 ؛لدعم سبويل االقتصاد األخضر اتذلك خيارات السياس

من خبلل مركز كوبنهاغن يُنفذ  لطاقة ادلستدامة لليميعدلبادرة االطاقة استخدام كفاءة   مركز )ف(
 يدعمو ظلرك. االد وجامعة برنامج األمم ادلتحدة للبيئةالشراكة التقنية بُت كفاءة استخدام الطاقة كيزء من ل

العادلية  بادرةادلكفاءة استخدام الطاقة مع   رلال يف ربقيق قفزة نوعية يف البلدانأيضًا لبيئة األمم ادلتحدة لبرنامج 
 ؛األجهزة بشأنوشراكة جديدة  (en.lighten initiative) لئلضاءة الفعالة

 البيئة قيد االستعراض
عمل وت ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةعادلي الرئيسي لي التقييم التشاركي والىتوقعات البيئة العادلية  )ص(

والتوقعات  اواذباىاهتالبيئة وإعداد التقارير عن حالة  ةادلتكامل ةالبيئي اتالقدرات البلزمة إلجراء التقييمبناء  على
تفاعلي ادلنرب ال ترتكز علىو  اتالتفاعل بُت العلوم والسياستيسر سلسلة من ادلنتيات اليت أيضًا  وىي. بشأهنا

 ؛لتبادل ادلعارفالعادلية  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، منصة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة
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ىو مبادرة  لبحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغَتُّ ادلناخي وآثاره والتكيُّف معوالعادلي لنامج الرب  )ق(
 ؛ادلتعلقة بقابلية التأثر واآلثار والتكيف للبحوثعلى ادلستوى الدويل  واالتساقعادلية هتدف إىل توفَت التوجيو 

أعلية ادلعلومات والشبكات البيئية واجملتمعية يف صنع القرار.  يتناول عُت على األرض ربالف )ر(
يف  الفيواتلتعاون من أجل تعزيز ادلبادرات احلالية وسد لالعمل  مع أصحاب الفكر وقادةويقدم منتدى جل

 ادلستقبل.
 برنامجا اليت يقوم هبالدعوة أعمال يف دعم  رئيسياً دورًا أيضًا فاعلة من غَت الدول اجلهات الوتؤدي  -36

 للبيئة ألمم ادلتحدةاصبعية ، من خبلل ادلنظمات البيئية غَت احلكومية ومدخبلهتا إىل مثبلً ، األمم ادلتحدة للبيئة
 ويديره اإلنًتنتعلى ظيمو تفاعلي يتم تن وىو مركز، MyUNEA.org موقع من خبللو وادلعاىدات الدولية. 

دلشاركة يف األعمال التحضَتية للدورة الثانية على ا، يتم تشييع أصحاب ادلصلحة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
نصة فرصة لليمهور للمساعلة ادل ستوفريف الفًتة اليت تسبق انعقاد الدورة الثانية، و . للبيئة ألمم ادلتحدةامعية جل
، ‘‘شعوب صحية-بيئة صحية’’ ادلعنونعادلي الواضيعي ادللتقرير والتحضَت ل، 3222 خطة عامأفكار لتنفيذ ب

من  دبدخبلتالسياسات  ناععلى تزويد احلكومات وصذلك يف الدورة الثانية. وسوف يساعد  سُيطلقالذي 
 رلموعة واسعة من أصحاب ادلصلحة بشأن القضايا واخليارات واحللول.

فرصة لبيئة ل ألمم ادلتحدةاصبعية يف الرئيسيُت لرئيسية وأصحاب ادلصلحة مشاركة اجملموعات اوتوفر  -33
 ويزيد احتمال صلاح. ةالبيئبشأن الدعوة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف رلال  تعزيز دورلفريدة للدول األعضاء 
ت الرئيسية وأصحاب اجملموعاالدخول يف حوار وبناء عبلقات مع  عن طريق البيئةادلعنية بالشراكات والتحالفات 

اجملموعات الرئيسية ومشاركة  ومن شأن اطلراطواجملتمع ادلدين بشأن القضايا الرئيسية.  ادلصلحة الرئيسيُت
ويوفر أصحاب ادلصلحة متعددة هج نُ ال أن ييسر لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية يف وأصحاب ادلصلحة الرئيسيُت 

 .يف االضطبلع هبا لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية رغب قد تاليت  اتحوارات السياسلنياح  كبَتةفرصة  
 ترتيبات أساسية في منظومة األمم المتحدة - ثالثاً 

رفيعة اللجنة والرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، ال تهدور مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق ولجن - ألف
 ئيةاإلدارة ومجموعة األمم المتحدة اإلنماالمعنية بالمستوى 

بُت وكاالت األمم ادلتحدة ادلستوى  ةرفيعالمن خبلل آليات التنسيق  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةيعمل  -32
خطة عام بيئة يف اجلهود ادلبذولة على نطاق ادلنظومة لدعم الدول األعضاء يف تنفيذ إدماج منظورات اللتعزيز 
البيئة بمباشرة  تتعلقلسياسات واالسًتاتيييات اليت ليات منصات فعالة لتعزيز االتساق يف ااآل. وتوفر 3222

 .اً بيئي اً عكس منظور تاليت عن سياسات منظومة األمم ادلتحدة فضبًل على ادلستويات العادلية واإلقليمية والقطرية، 
ية لبيئة وادلستوطنات البشر معنية بافريق إدارة البيئة ىيئة تنسيق على نطاق منظومة األمم ادلتحدة وميثل  -34

اً د طرقذبو  ،التعاون تستلزمد القضايا ادلطروحة على جدول األعمال البيئي الدويل اليت يربد تعمل علىو 
 .ادلتسقةاإلدارة  استياباتاجلماعية يف  هتاقدر ستفادة من بلل

يف جدول أعمال منظومة  الُبعد البيئيجهوده الرامية إىل إدماج  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةوسيضاعف  -32
العمل اجلماعي من خبلل فريق إدارة البيئة وغَته من ب، 3222طة عام ة خلمشًتك كاستيابةاألمم ادلتحدة  

التآزر، وتعزيز العمل اجلماعي  وبناء، وآثار أفضلاآلليات واالسًتاتيييات والشراكات ادلبتكرة لتحقيق نتائج 
أعضاء  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وسيدعو .التنمية السليمة بيئياً من أجل مكانات اإلوربقيق أقصى قدر من 
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 مواليته يف حدودالبيئة عند انتهائو، بشأن سًتاتيييات من االدلساعلة يف تنفيذ إطار إىل افريق إدارة البيئة 
 .3222خطة عام  الواردة يفلتطلعات البيئية لبشكل صباعي  لبلستيابة، موقدراهت مىوموارد

لعمل يف على اأن قدرة منظومة األمم ادلتحدة على نفيذيُت ادلعٍت بالتنسيق رللس الرؤساء الت وقد اتفق -31
للمضي قدماً  تعترب أموراً أساسيةاألمم ادلتحدة  وركائزربقيق التآزر بُت األىداف  والسعي إىل ادلواضيعيةاجملاالت 

ادلتحدة ويف يتطلب العمل اجلماعي داخل أسرة األمم  3222خطة عام تعقيد ذلك أن . 3222طة عام خب
إىل اذليئات  تلك ادلوجهةالدعوة على صبيع ادلستويات، دبا يف ذلك وستكون أعمال . نطاقاً  شراكات أوسع

 نظومة األمم ادلتحدة، مهمة يف تعبئة صبيع القطاعات وصبيع اجلهات الفاعلة.دل ةالفردياإلدارية 
اللينة الرفيعة و ادلستوى ادلعنية بالربامج، لليان رفيعة ادلستوى )اللينة الرفيعة اكلف األمُت العام و  -32

 3261لتعاون يف عام باجمللس الرؤساء التنفيذيُت التابعة ( اإلظلائيةادلستوى ادلعنية باإلدارة ورلموعة األمم ادلتحدة 
 توجيو الدعمو اجلوانب التشغيلية واإلدارية لعمل األمم ادلتحدة ات و رلموعة واحدة من ادلبادئ عرب السياس لوضع

 .ةمتكامل السبعة عشر بطريقةىداف األو  3222خطة عام تنفيذ من أجل دلنظومة األمم ادلتحدة 
طة عام للمضي قدمًا خبصباعية ومرنة  اً يهنُ دلستوى ادلعنية بالربامج بالفعل اللينة الرفيعة ا واستكشفت -33

وتوسيع مة على األدلة من خبلل الشراكات بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين، ونشر السياسات القائ 3222
 بلئقة للشباب.الوظائف للالتدخبلت الفعالة وادلبتكرة. ومن األمثلة على ذلك ادلبادرة العادلية  نطاق
هنج مشًتك لؤلمم ادلتحدة  وضعيف تتمثل عملية أخرى للينة الرفيعة ادلستوى ادلعنية بالربامج وشبة  -34

 ةمع ضرور  دبا يتماشىتيزأ من هنج قائم على حقوق اإلنسان ال ي كيزءأوجو عدم ادلساواة والتمييز  دلعاجلة 
 .‘‘أوالً  إىل األكثر حرماناً الوصول ’’و ‘‘عدم زبلف أحد عن الركب’’

 ادلعنونةو يف إطار اللينة الرفيعة ادلستوى ادلعنية بالربامج  اليت أعدتورقة مناقشة األمم ادلتحدة وأكدت  -22
من مشًتك و ىدف  النزاعأن منع  من جديد ‘‘منع النزاعاتو ، ةالشاملو  والعادلة السلميةاجملتمعات تعزيز ’’

. وأوضحت السبعة عشريف صبيع األىداف  شامبلً ًا موضوع بوصفومنظومة األمم ادلتحدة بأسرىا،  ةمسؤولي
تعمل جهات أن  3222خطة عام األمم ادلتحدة من أجل ربقيق الذي تقدمو دعم ال كيف سيتطلبالورقة  

رللس الرؤساء  واتفق. ومتسقبشكل وثيق  التنمية معاً و السبلم واألمن وحقوق اإلنسان ة ادلعنية باألمم ادلتحد
ىذه  مواصلة إدماج قيادة منظومة األمم ادلتحدة ضلو ازباذ إجراءات عاجلة يف احلاجة إىلعلى أيضًا التنفيذيُت 

 عمليات وضعبلل اآلليات القائمة ودون عملي من خال، لتعزيز التعاون يف نطاق منظومة األمم ادلتحدةالركائز 
 إضافية.طبقات أو وظائف  وأ

اإلدارة ة عن يسؤولادلاللينة الرفيعة ادلستوى ادلعنية باإلدارة التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيُت وتتوىل  -26
الرفيعة  اللينةوتقوم . ادلتسقة والفعالة من حيث األداء والتكلفة يف صبيع مؤسسات منظومة األمم ادلتحدة

 اجلانبُتعلى بشكل اسًتاتييي منظومة األمم ادلتحدة ربديد مركز ج إلعادة وضع هنُ بادلستوى ادلعنية باإلدارة 
أن منظومة على اللينة الرفيعة ادلستوى ادلعنية باإلدارة  شددت. و 3222لدعم خطة عام  اإلداري والتشغيلي

لحاجة إىل اجتذاب واستبقاء قوة عاملة متعددة يب لتستيظلاذج أعمال مناسبة،  ربتاج إىلاألمم ادلتحدة 
والكفاءة العالية اجلودة تتسم بحلول األعمال ادلبتكرة وادلستدامة لتقدًن خدمات تشغيلية  ووضعالقطاعات 

 التكلفة.فعالية و 
نسق أنشطة األمم ادلتحدة التشغيلية على ادلستوى ت يت، الاإلظلائية رلموعة األمم ادلتحدةوأصبحت  -23

استيابة لطلب الدول و . 3222خطة عام ، تدعم اآلن تنفيذ القطري لتحقيق األىداف ادلتفق عليها دولياً 
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، التزمت 3222خطة عام لتنفيذ  ةاألمم ادلتحدة اإلظلائي منظومةتكامل من ادلتسق و ادللدعم بشأن ااألعضاء 
سلسلة من اإلجراءات االسًتاتييية اليت ستوجو عملها. وتشمل تلك اإلجراءات بة اإلظلائية رلموعة األمم ادلتحد

يدة ات وموارد ادلعارف اجلتوفَت ادلمارسو بناء السبلم؛ و اإلنسانية وحقوق اإلنسان الشؤون التنمية و خطط دمج 
(؛ 22على األدلة )انظر الفقرة  وتشييع الربرلة ادلشًتكة القائمة وادلتسقتعميم وتسريع الدعم الفعال بشأن ال
أفضل شلارسات ب، دبا يف ذلك من خبلل االعًتاف ادلتبادل األعمال ادلوحدة وشلارساتالعايل األداء  وتسريع

شًتكة واسًتاتيييات التمويل ادلربامج التنفيذ و على نطاق ادلنظومة؛ أفضل ادلمارسات واعتماد  األعمال
؛ 3222طة عام خلمتعددة النوافذ عادلية وقطرية رلمعة دام منصات سبويل تصميم واستخو واالستثمار ادلشًتكة؛ 

بررلة إجراء هج واالتفاقات ادلشًتكة بُت الوكاالت؛ وسبكُت لنُ بالنسبة لللمساءلة على صبيع ادلستويات،  اخلضوعو 
لس الرؤساء التفاق رلموعة األمم ادلتحدة اإلظلائية ورل على ادلستوى القطري، وفقاً  اوعملياهتالوكاالت 
 التنفيذيُت.

لمساعدة اإلظلائية وعمليات الربرلة القطرية لألمم ادلتحدة اإلطار  ةجديد وغلري إعداد إرشادات -22
 اإلظلائيةترصبة التزامات رلموعة األمم ادلتحدة  هبدف 3222 خطة عام ادلشًتكة اليت تدعم اجلهود الوطنية لتنفيذ

ىذه اإلرشادات ىي رك الشامل وراء واحملؤلمم ادلتحدة. رقة القطرية لاألففعالة من قبل قطرية تدخبلت  إىل
ادلعقد وتعاجل على ضلو فعال الطابع  ةديداخلطة اجلات يلربرلة تستييب لضرور لج متكاملة اعتماد هنُ  احلاجة إىل

 إىل اخلصائص التالية: ؤلىداف، استناداً ل وادلًتابط
 وأن يسهمالوطنية ادلستدامة ظلائية أولويات التنمية إطار ادلساعدة اإلغلب أن يدعم : الصلة )أ(

إعمال ادلستدامة و  التنميةمن أجل ربقيق أىداف  ووطنياً  إقليمياً و  دولياً ادلتفق عليها يف تنفيذ األطر ادلعيارية 
 ؛حقوق اإلنسان
أن األمم ب وأن يقر، دلساعدة اإلظلائية اسًتاتييياً اإطار يتعُت أن يكون : الًتكيز االسًتاتييي )ب(

نسبية اليزة ادلاجلهود وادلوارد على األنشطة اليت تستفيد من  وأن يركزادلتحدة ال تستطيع أن تفعل كل شيء، 
ركز اإلجراءات وادلوارد على األنشطة أن يو  سرع التقدم وضمان االستدامة،أن ينظومة األمم ادلتحدة، و دلفريدة ال

 ؛ن اجملاالتزلفز عرب رلموعة واسعة م أثريكون ذلا ساليت 
يف العمل  ةىل ادلشاركة ادلوضوعيإإطار ادلساعدة اإلظلائية يتعُت أن يستند : ةادلشاركة ادلوضوعي )ج(

ربليل قطري ، لتحديد األولويات وتعبئة اجملتمع األخرىمع الشركاء الوطنيُت، دبا يف ذلك احلكومات وقطاعات 
خطة عام بالنسبة لطموح  دبنظورالوطنيُت ة وأصحاب ادلصلحالشركاء  وتزويدشامل، و  متعمقو  متكامل
 ؛3222

ىل وأن يستند إ، متسقاً : غلب أن يكون إطار ادلساعدة اإلظلائية األمم ادلتحدة اتساق وفعالية )د(
هج الربرلة ادلشًتكة على ادلستوى القطري، مع إيبلء االعتبار الواجب لنُ ألمم ادلتحدة اتكامل وتنسيق عمليات 

 ؛تاحة دلمارسات األعمال ادلنسقةواستكشاف الفرص ادل
هُنج ق أن تطبعلى األدلة و  قائمةبررلة إطار ادلساعدة اإلظلائية غلب أن تكون : السبلمة التقنية )ه(

قابلة و مؤشرات زلددة وقابلة للقياس،  وأن تستخدمَت يلتغلنظرية وأن ترتكز على دارة تركز على النتائج، لئل
النتائج  بشأنالشفافية وادلساءلة  أن يتيحإىل أيضًا اإلطار . وػلتاج ة زمنياً لتحقيق وذات صلة وزلددللقياس وا

 ؛التكلفة تضمن القيمة مقابل ادلاليؤدي إىل تدخبلت فعالة من حيث أن و 
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دلساعدة اإلظلائية كإطار األمم ادلتحدة القطرية إطار ا أن تستخدم أفرقة: غلب تمكيٍتالدعم ال )و(
واالبتكار.  اتالشراك إلقامة، دبا يف ذلك كمنصة على ادلستوى القطريادلتحدة القطرية األمم  أفرقةلعمل سبكيٍت 

 مع ادلوارد ادلتاحة. متناسبةنتائج إطار ادلساعدة اإلظلائية تكون أن األمم ادلتحدة القطرية  أن تضمن أفرقةينبغي و 
يوفر ىذا و . ‘‘عن الركب عدم زبلف أحد’’ضرورة  علىاألساسية  السماتموعة من اجملىذه  وترتكز -24

خطة دعم تنفيذ بلتوليد أطر ادلساعدة اإلظلائية اجلديدة وغلسد التزام منظومة األمم ادلتحدة  العامالتعهد ادلبدأ 
التصدي على لربرلة: حقوق اإلنسان، مع الًتكيز لزيد من التطبيق من خبلل ثبلثة مبادئ ادل، وإغلاد 3222عام 

الصمود؛ البيئية وبناء القدرة على  ورعايةضمان صحة و ؛ زبلف أحد عن الركب ادلتعلق بعدمعدم ادلساواة ل
واليات الو ادلعايَت  وضمان أن تواصل، 3222طة عام ادلبادئ الرئيسية خلمن أفضل لبلستفادة بشكل  ادلساءلةو 

 ة القدرات.البيانات وتنميما يتعلق بعلى الصعيد القطري، دبا يف ذلك  هاعملؤلمم ادلتحدة دفع لاألساسية 
توحيد على أساس  بالربرلة للمضي قدماً أساسية  ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةلادلكاتب اإلقليمية وتعترب  -22

تحدة على ادلستوى القطري والتنسيق مع الصناديق والربامج والوكاالت األخرى يف األمم ادل منظومة يفاألداء 
األمم ادلتحدة  دلنظومةذ الكامل إلجراءات التشغيل ادلوحدة التنفيومن شأن وعلى ادلستوى الوطٍت.  األقاليم
على ادلستوى القطري كيزء من خطط العمل األمم ادلتحدة للبيئة أنشطة برنامج  أن يسمح بإدراج ةاإلظلائي

 القطري.ألمم ادلتحدة االسنوية ادلشًتكة لفريق 
 فإنو سيكون، 3222خطة عام البيئة عرب  جاألمم ادلتحدة للبيئة ادلضي قدمًا بإدما برنامج وإذ يواصل  -21
نظومة األمم دلكيانات األخرى اليت تكون لدى العلى االستفادة من القواعد وادلعايَت وقواعد البيانات  اً قادر 

لروابط والقضايا ادلًتابطة اليت اعاجلة دلادلتحدة، وال سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وعدم ادلساواة والتمييز، 
 .على ضلو فعال لتنمية ادلستدامة واحملافظة على البيئةبالنسبة لاسية تعترب أس

التكنولوجيا  لتيسَتإنشاء آلية إىل  3222خطة عمل أديس أبابا وخطة التنمية ادلستدامة لعام وتدعو  -22
مم األ كياناتواجملتمع ادلدين، والقطاع اخلاص، واجملتمع العلمي و  ،على أساس التعاون بُت الدول األعضاء

فريق عمل  تتألف من، و 3262 أيلول/سبتمربلية يف اآل. وسبت ادلوافقة على اآلخرينادلتحدة وأصحاب ادلصلحة 
؛ ألغراض أىداف التنمية ادلستدامة مشًتك بُت وكاالت األمم ادلتحدة معٍت بتسخَت العلم والتكنولوجيا واالبتكار

على ومنصة ؛ العلم والتكنولوجيا واالبتكار متعدد أصحاب ادلصلحة معٍت بتسخَتسنوي ومنتدى تعاوين 
كان و العلم والتكنولوجيا واالبتكار. وآليات وبرامج مبادرات  عنكبوابة للحصول على معلومات  اإلنًتنت
شارك يف رئاسة )مع إدارة الشؤون ي، و تكنولوجياال تيسَتية آل إنشاءيف  لبيئة نشطاً األمم ادلتحدة لبرنامج 

فريق العمل ادلشًتك بُت  الذي أصبحاألمم ادلتحدة الفريق العامل ادلشًتك بُت وكاالت ية( االقتصادية واالجتماع
 وكاالت األمم ادلتحدة.

 دور اللجان االقتصادية اإلقليمية - باء
خطة عام  بإدماجالتنمية الوطنية فيما يتعلق  خططبُت األطر العادلية و  حيوياً  عد اإلقليمي جسراً يوفر البُ  -23

لصنع السياسات ووضع العادلية والوطنية وميكن أن تسًتشد العمليات . هاواستعراض تهاومتابع ىافيذوتن 3222
 اتساقتعزز الشراكات و أن و اإلقليمية؛  وادلنظوراتمن خبلل صبع اخلربات  اخلطط ادلعيارية من اجلهود اإلقليمية

خاصة، مثل أقل البلدان  ظروفاً يت تواجو لبلدان الًا لالسياسات، دبا يف ذلك على ادلستوى دون اإلقليمي ودعم
وأن تبٍت وتزيد ؛ نزاعاتوالدول اجلزرية الصغَتة النامية والبلدان اليت تشهد  ،والبلدان النامية غَت الساحلية ،ظلواً 
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 ،ذبميع ادلواردو ، موحدةمصاحل وتقاسم من خبلل زيادة القدرة على االبتكار،  الصمود أمام األزماتالقدرة على 
 والتكامل.أوجو التآزر ىل االستناد إسيق و تنالو 

ة ولويإلعطاء األجديدة  وخطط عملالليان االقتصادية اإلقليمية بشكل صباعي اسًتاتيييات وتضع  -24
 اً وهني تالية الًتكيز ادلشًتكتقدم اجملاالت الرئيسية الو لدول األعضاء يف التعاون مع منظومة األمم ادلتحدة. الدعم 
 قتصادية اإلقليمية اخلمس:لليان اال اً منسق

 ؛الوطنيةواألطر ادلالية زبطيط التنمية أطر إدماج األىداف يف  )أ(
على ادلستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية  هاوتنسيق وذبانسهاتعزيز اتساق السياسات  )ب(

 اإلقليمية للتنمية ادلستدامة؛ ادلنتدياتودعم 
 ؛3222خطة عام صائية للدول األعضاء من أجل تنفيذ اإلحالقدرات و تعزيز البيانات  )ج(
 مبتكرة لتمويل التنمية؛ة و بديلمصادر ربديد وتعزيز  )د(
 االستفادة من العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ )ه(
 ؛استغبلل الشراكات اإلقليمية بُت بلدان اجلنوب )و(
 عادلية.عامة منافع إىل قليمية اإلنماذج الترصبة  )ز(

برنامج األمم ادلتحدة أن يؤدي ادلشًتكة بُت الوكاالت، ميكن اإلقليمية يف اآلليات  ادلشاركةبلل من خو  -42
 ادلنتدياتعرب  التنمية اإلقليمية وأفقياً  خططعادلية و اللؤلطر  الُبعد البيئييف سد الفيوة بُت  رئيسياً دورًا  للبيئة

ادلشاركة وميكن االستفادة أيضًا من . واستعراضها اهومتابع ىاوتنفيذ 3222خطة عام  سياق إدماجاإلقليمية يف 
أنشطة اإلقليمية، دبا يف ذلك آليات التنسيق التابعة لؤلمم ادلتحدة، لتعزيز وتوسيع نطاق تنفيذ  ادلنتدياتيف 

 األىداف احملددة ذلذه ادلشاركة على النحو التايل:ستكون األمم ادلتحدة للبيئة. و عمل برنامج برنامج 
حول األولويات البيئية اإلقليمية ادلشًتكة، وتعزيز الفهم ادلشًتك  3222خطة عام  تصميم )أ(

دون اإلقليمية وغَتىا و ادلنتديات احلكومية الدولية اإلقليمية انتباه  نقلها إىلؤلولويات البيئية اإلقليمية وضمان ل
 ؛ذات الصلة ةاإلقليميمن اآلليات 

 اإلقليميتساق االألولويات البيئية اإلقليمية ادلشًتكة لتعزيز تعبئة الشركاء وتنسيق ادلوارد حول ا )ب(
تنفيذ األىداف وزبفيض تكاليف ادلعامبلت على الدول األعضاء ادلشاركة يف من أجل لسياسات البيئية ل

تبادل بلبيئة، دبا يف ذلك معاجلة القدرات ادلؤسسية ادلتعلقة بشأن ااجتماعات وعمليات منظومة األمم ادلتحدة 
 ؛واإلببلغتنفيذ والعارف، ادل

طة خل الُبعد البيئيتتبع التقدم وربديد اإلصلازات البيئية والتحديات والعوامل احلامسة يف تنفيذ  )ج(
خطة عام ىل البيانات يف سياق استنادًا إؤلولويات البيئية اإلقليمية لتعزيز الفهم ادلشًتك من أجل  3222عام 

فرادى  اليت يعدىاالبيئة  بشأننتيات معرفية متعددة ومنفصلة ادلرتبطة دب ، واحلد من التداخل والتكاليف3222
تقارير يف ، دبا يف ذلك برنامج األمم ادلتحدة للبيئةوبيانات استخدام تقييمات ، والنهوض بأصحاب ادلصلحة

 األىداف اإلقليمية.
ت اإلببلغ القائمة واستعراضها دلصادر البيانات وآليا رسم خرائطب برنامج األمم ادلتحدة للبيئةويقوم  -46

 ات اإلببلغونظام معلومات مؤشر  ادلنرب التفاعلي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئةمن خبلل وتوحيدىا وتنسيقها 
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لدعم ادلنتديات احلكومية الدولية اإلقليمية ودون اإلقليمية، دبا يف ذلك شبكات ادلعلومات البيئية اإلقليمية 
األىداف تابعة دل ذبميعهاقعات البيئة العادلية ولضمان االتساق يف صبع البيانات و عملية تو يف إطار ادلنشأة 

 .واستعراضها
 لتنمية المستدامةلمعزز المؤسسي الاطار اإلفي  لبيئةلألمم المتحدة اجمعية لالمساهمة المحتملة  - رابعاً 

وجود إطار مؤسسي معزز للتنمية علية مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة بأيف أقر زعماء العامل  -43
. وقد مت ربديد اركز على إدماج األبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة بطريقة متوازنة وتعزيز تنفيذىيادلستدامة، 

بعض شروط ىذا اإلطار إلغلاد حلول مشًتكة تتعلق كوالتنسيق والشمولية والشفافية والفعالية   االتساق
سياسي رفيع النتدى ادلإنشاء إىل ، يف صبلة أمور، أدىالتنمية ادلستدامة، شلا  اليت تواجوالتحديات العادلية ب

، دبا يف ذلك من خبلل إنشاء صبعية ربديث برنامج األمم ادلتحدة للبيئةتعزيز و و  التنمية ادلستدامةادلعٍت بادلستوى 
 البيئة.

قطع أساسية أخرى من  وضعيراعي  اجلوانب من منظور شامل من ىذهجانب تصور كل وكان قد مت  -42
ادلسائل العادلية فيما يتعلق باجلمعية العامة  صبلحيةاإلطار ادلؤسسي للمشهد ادلؤسسي للتنمية ادلستدامة مثل 

بوصفها جهاز األمم ادلتحدة الرئيسي للتداول وتقرير السياسات اليت هتم اجملتمع الدويل وموقعها ادلركزي 
احلكومية الدولية من قبل  للنتائجقتصادي واالجتماعي يف التنفيذ ادلتسق الدور التنسيقي للميلس االو ؛ والتمثيل

لك، . ولذةاألمم ادلتحدة اإلظلائي دلنظومةدور ادلؤسسات ادلالية الدولية؛ والعمل التنفيذي و منظومة األمم ادلتحدة؛ 
دلنتدى السياسي رفيع او  واجمللس االقتصادي واالجتماعي، ،ليمعية العامةلميزة ادللفية ربديد اخلمن ادلهم 
اإلصبلحات داخل اإلطار ادلؤسسي  سياقيف  لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية و  ،التنمية ادلستدامةادلعٍت بادلستوى 

 .بينهاالتآزر أوجو للتنمية ادلستدامة من أجل تقدير نطاق ادلتحدة مؤسبر األمم  يفللتنمية ادلستدامة 
 والجمعية العامة لبيئةلألمم المتحدة اجمعية الروابط بين  - ألف

واجلمعية العامة  لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية الروابط بُت  فإنمع األخذ بعُت االعتبار العبلقة التبعية،  -44
مقررات ألمم ادلتحدة، من خبلل يف اسلطة اجلمعية العامة بشأن مسائل الربرلة وادليزانية  ضمن أساساً زلددة 

يف تقرير رللس اللينة الثانية لليمعية العامة نظر وكذلك ضمن ، الصلة األجهزة ذاتنتها اخلامسة وعمل جل
 والعشرون(. ةالسابعالدورة ) 3442لقرار ل ، وفقاً األمم ادلتحدة للبيئة إدارة برنامج

 لبيئةلألمم المتحدة اجمعية تقارير في الجمعية العامة نظر 
دورتو العادلية األوىل  عنألمم ادلتحدة للبيئة تقرير رللس إدارة برنامج ا بشأن 13/362دبوجب قرارىا  -42

ؤسبر األمم دلالوثيقة اخلتامية  من، ‘‘التنمية ادلستدامة سياقيف  ةالبيئي الركيزة’’ ادلعنونجيم،  -الفرع الرابع وتنفيذ 
لستُت، ادلتحدة للتنمية ادلستدامة، قررت اجلمعية العامة أن تدرج يف جدول األعمال ادلؤقت لدورهتا التاسعة وا

نامج األمم رب ل لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية تقرير ’’ بعنوان اً فرعي اً ، بند‘‘التنمية ادلستدامة’’البند ادلعنون  ربت
نفس البند الفرعي  أن تدرج 14/332عبلوة على ذلك، قررت اجلمعية العامة دبوجب قرارىا و . ‘‘ادلتحدة للبيئة

 ليس لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية تقرير  ويف حُت أنحلادية والسبعُت. ا القادمةيف جدول األعمال ادلؤقت لدورهتا 
مسائل بيئية بشأن  البيئة توصيات إىل صبعية تدرجميكن أن  ا، فإهنة اجلمعية العامةدور وقائع يف  مقيداً بالتايل 

حدة واإلطار احملتملة من منظومة األمم ادلت ادلتطلباتزلددة قد ربتاج إىل مزيد من العمل التشريعي بسبب 
 ادلؤسسي للتنمية ادلستدامة ككل.
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 والمجلس االقتصادي واالجتماعي لبيئةلألمم المتحدة اجمعية الروابط بين  - باء
 تشريعية دلصادر واالجتماعي االقتصادي واجمللس صبعية البيئة بُت واحملتملة القائمة الروابط تستييب -41

دعم ربقيق والية كل وعدم ة إىل الوفاء بالتزاماهتا بتقدًن التقارير اجاحل مثل وموضوعية إجرائية غراضألو  سلتلفة
الفعال  بشأن اإلدماجلواليات ادلًتابطة دعم اأيضًا  بل، فحسب صبعية البيئةاالجتماعي و  من اجمللس االقتصادي

سيما جدول أعمال مؤسبرات ومؤسبرات القمة لؤلمم ادلتحدة، وال  نتائجلؤلبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة وتنفيذ 
 لتنمية ادلستدامة.لاألمم ادلتحدة مؤسبر ، ومؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة و 36القرن 

 ةالرسمي تقديم التقارير
برنامج  أنشئ دبوجبوي ذالسابع والعشرون(، الالدورة ) 3442 ىادبوجب قرار قررت اجلمعية العامة  -42

إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي  سنوياً  إلدارة تقريراً رللس ايقدم ، أن األمم ادلتحدة للبيئة
 11/333تشريع الحق، دبا يف ذلك قرارات اجلمعية  ال زللهػلمل  اليتوالية، ىذه الحبكم و واالجتماعي. 

اجلمعية  ػليل إىل’’بأن قانوين  واجبأيضًا اجمللس االقتصادي واالجتماعي  على، 12/326و 12/362و
السياسات بُت عبلقة الو وخاصة فيما يتعلق دبسائل التنسيق ، ةضروري اليت يراىاتقرير الالتعليقات على  العامة

 .‘‘السياسات واألولويات االقتصادية واالجتماعية الكليةو والربامج البيئية داخل منظومة األمم ادلتحدة 
 التنمية المستدامةالمعني برفيع المستوى لاوالمنتدى السياسي  لبيئةلألمم المتحدة اجمعية الروابط بين  - جيم

سياسي رفيع النتدى ادل على إنشاء كل من ‘‘نصبو إليوادلستقبل الذي ’’ وثيقة اجلزء الرابع من ينص -43
ئلطار ل أساسيتُت لبنتُتباعتبارعلا  صبعية البيئةيف  ادلفتوحة لليميععضوية الالتنمية ادلستدامة و ادلعٍت بادلستوى 

سياسي المنتدى لواليات واألدوار ادلميزة لالأن إىل أيضًا يشَت ىذا األصل ادلشًتك و مية ادلستدامة. ادلؤسسي للتن
 أي، اجلهتُت سبثلها اليتمتعلقة بأىداف ادلظلة ادلؤسسية مشًتكة أىداف  تتقاسم صبعية البيئةرفيع ادلستوى و ال

والتنسيق والفعالية  االتساقتعزيز ها بدعمو  ،نفيذىاتتعزيز التكامل ادلتوازن لؤلبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة و 
 والشمولية والشفافية، من بُت عوامل أخرى.

بشأن شكل ادلنتدى السياسي الرفيع ، 12/342قرار اجلمعية العامة أوضح وعبلوة على ذلك،  -44
علية الدعم ادلتبادل والتعاون تأكيد أتعيد ، بعض اجلوانب اليت ادلستوى ادلعٍت بالتنمية ادلستدامة وجوانبو التنظيمية

وتسمح ، لبيئةل ألمم ادلتحدةاصبعية ، مثل األخرىاحلكومية الدولية  واذليئاتسياسي رفيع ادلستوى النتدى ادلبُت 
 بعض األمثلة:وفيما يلي سياسي رفيع ادلستوى. النتدى ادليف أعمال  دبساعلتها

إىل اإلسهام، كل يف األمم ادلتحدة  ، دعت اجلمعية العامة مؤسسات منظومة62يف الفقرة  )أ(
 ؛نطاق واليتو، يف مناقشات ادلنتدى

أن يأخذ يف اعتباره مساعلات وأعمال ىيئات إىل دلنتدى ا، دعت اجلمعية العامة 64يف الفقرة  )ب(
 ؛األمم ادلتحدة احلكومية الدولية ادلعنية يف ادليادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية

بُت العلوم  الصلةادلنتدى يعزز ، قررت اجلمعية العامة، ضمن تدابَت أخرى، أن 32يف الفقرة  )ج(
لتنمية بشأن اتقرير يف أشكال منها ، ادلتفرقةادلعلومات والتقييمات وذبميع  دراسة الوثائق عن طريقوالسياسات 

قرار و ، ‘‘نصبو إليوالذي ادلستقبل ’’ ووفقًا لوثيقة، يما يتعلق هبذا اجملالفو . على الصعيد العادلي ادلستدامة
الربط  تعزيزمكلف ب ، فإنوربنامج األمم ادلتحدة للبيئةول رللس إدارة عادلي لأل 32/3 ادلقررو  12/362اجلمعية 

، دبا القائمة وشبكات ادلعلومات وأفرقة اخلرباء، والتقييمات الدولية باالستعانة بالصكوكلعلوم والسياسات، بُت ا
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مات تقييالادلعلومات و من الوسائل اليت يتوخى منها اجلمع بُت  يئة العادلية، باعتبارهتوقعات البتقرير يف ذلك 
خيارات للتعاون والتنسيق ميكن أن تنظر صبعية البيئة يف . ويف ىذا الصدد، ةمستنَت  اتزباذ قرار دعمًا لعملية ا

 ؛هبا اجلمعية العامة وأن توصيالعلوم والسياسات  بشأن الربط بُتسياسي رفيع ادلستوى النتدى ادلالفعلي بُت 
األمم ادلتحدة للبيئة، برنامج دخبلت دب، رحبت اجلمعية العامة 13/362دبوجب قرارىا  )د(

التنمية دلا  خطةوضع يف للتنمية ادلستدامة، دبا يف ذلك  الُبعد البيئي بشأنبوصفو السلطة البيئية العادلية الرائدة، 
وغلري لتنمية ادلستدامة. عن اتقرير عادلي إعداد نطاق وطرائق دلتعلقة با، وكذلك يف ادلناقشات 3262بعد عام 

 سياسي رفيع ادلستوى.النتدى رعاية ادلالتقرير ربت  إعداد
جلمعية البيئة  واإلرشاداتتشريعية الظلة ادل هاواستعراض 3222خطة عام تابعة ادلتعلق دبيوفر القسم و  -22

وتعزز مع األبعاد االجتماعية واالقتصادية.  وإدماجوللتنمية ادلستدامة  يالُبعد البيئدلساعلة يف تنفيذ من أجل ا
استعراضات  ىوذبر ستعراض وادلتابعة؛ نظام االسياسي رفيع ادلستوى يف النتدى ادلرلموعات العمل األربع دور 

؛ 3222ام خطة عادلشاركة العادلية يف تنفيذ  ؛ وتقوم بتعبئةتنفيذ األىداف احلكومات بشأنمنتظمة تقودىا 
ادلنتدى السياسي رفيع يتوىل و . اآلخرين أصحاب ادلصلحةو لميموعات الرئيسية لشاركة ادللكية و ادلن وسبكّ 

ىذه  نقلمن خبلل  صبعية البيئةىم اتسأن ينبغي الناشئة، و و ديدة اجلالقضايا عن معاجلة  يةسؤولادلادلستوى 
 ادلنتدى السياسي رفيع ادلستوى. انعقاد بلرئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي ق إىل عنايةادلسائل 

 ،نب سلتلف اذليئات احلكومية الدولية لؤلمم ادلتحدةاإىل جومن ادلتوقع أيضًا أن تدعم صبعية البيئة،  -26
صبعية  وسُتدعىسياسي رفيع ادلستوى بشأن التقدم يف ربقيق األىداف. الاالستعراضات ادلواضيعية للمنتدى 

. وىذا من األشكالشكل أي ، بمساعلة وإذا كان األمر كذلكت ستقدم بشأن ما إذا كان ازباذ قرارإىل  البيئة
 .صبعية البيئةسياسي رفيع ادلستوى و النتدى ادلبُت  ةجديدة صلة إببلغ رمسيأي ال يعٍت وجود 

صعيد ادلعامل الرئيسية لعملية ادلتابعة واالستعراض على المن تقرير األمُت العام عن  43يف الفقرة و  -23
لبيئة ومنظمة اادلنتديات احلكومية الدولية، مثل صبعية تنظر أن أوصي ب، العادلي بشكل متسق وناجع وشامل

يف رلاالت عمل كل منها، مع أخذ الطابع  3222بروية يف اآلثار ادلًتتبة على خطة عام الصحة العادلية، 
عملها للتأكد من قدرهتا على االستيابة جداول أعماذلا وأساليب  تفحص؛ وأن ادلتكامل للخطة يف االعتبار

 على التعامل مع أصحاب ادلصلحة. تنظر بروية يف قدرهتا؛ وأن تقدًن مدخبلت طوعيةادلتعلقة بطلبات لل
 والمنتديات الحكومية الدولية اإلقليمية لبيئةلألمم المتحدة اجمعية الروابط بين  - دال

ة ا فرصلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي باعتبارعلادلتابعة واالستعراض عب 3222خطة عام تقر  -22
االستعراضات الطوعية، وتبادل أفضل ادلمارسات ومناقشة  من خبلل ، دبا يف ذلكمن األقران تعلملل قّيمة

، بناء على للمشاركة فيومنتدى إقليمي أنسب تشيع الدول األعضاء على ربديد أهنا األىداف ادلشًتكة. كما 
 .اتلسياسلكاف   حيز دبا يتيحمة على ادلستوى اإلقليمي و اآلليات القائ

خطة عام  يف ربقيقؤلمم ادلتحدة إىل دعم استعراض التقدم اإلقليمي لالليان اإلقليمية  ودعيت -24
 :ىذه ادلنتدياتيف ادلقام األول على ادلنتديات اإلقليمية القائمة. وتتضمن  مع الًتكيز، 3222

ي وافق عليو مؤسبر االرباد لتنمية ادلستدامة، الذادلعٍت باقليمي اإلأفريقيا منتدى  سييري )أ(
وزراء ادلالية والتخطيط والتنمية لاللينة االقتصادية ألفريقيا مؤسبر و األفريقي ادلشًتك لوزراء االقتصاد وادلالية 

قتصادية للينة االقانونية الليان ال تقدمهادخبلت دب، استعراضات مواضيعية 3262االقتصادية يف عام 
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للينة االقتصادية ألفريقيا وزراء ادلالية والتخطيط والتنمية االقتصادية االجتماعات ادلشًتكة دلؤسبر و فريقيا، أل
. ادلعنية بالتمويل والشؤون النقدية والتخطيط والتكامل االقتصاديُتفريقي ادلتخصصة لبلرباد األ واللينة التقنية

اجمللس الوزاري األفريقي ادلعٍت  من بينهاو ، بلرباد األفريقيلت التقنية ادلتخصصة اذليئا حالياً  الُبعد البيئيوتتناول 
بادلياه، وادلؤسبر الوزاري األفريقي ادلعٍت بالبيئة، وادلؤسبر الوزاري األفريقي ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية واجمللس 

 ؛لعلوم والتكنولوجياادلعٍت باالوزاري األفريقي 
،  3264لتنمية ادلستدامة، الذي افتتح يف عام ادلعٍت باآسيا واحمليط اذلادئ  منتدىيعمل  )ب(

السنوية للينة االقتصادية  الدوراتسياسي رفيع ادلستوى و النتدى ادل بنتائيويسًتشد منصة إقليمية شاملة، ك
على  3262 يف عام منتدى آسيا واحمليط اذلادئ يف اجتماعو الثاين وقد اتفق. االجتماعية آلسيا واحمليط اذلادئو 

اذليئات وستقدم . 3261 لعام يف دورتو 3262 عام التنمية دلا بعد خطةإقليمية لتنفيذ طريق  خريطةبدء 
قطاعية )على سبيل ادلثال، مؤسبر الليان ال، مثل االجتماعية آلسيا واحمليط اذلادئاالقتصادية و  الفرعية للينة

منتدى  وسيتناولنسُت وسبكُت ادلرأة(، مدخبلت ألىداف زلددة، آسيا واحمليط اذلادئ بشأن ادلساواة بُت اجل
 ؛الُبعد البيئي آسيا واحمليط اذلادئيف البيئة وىيئات وزراء ال

مناقشات  نتائجإىل  . واستناداً ‘‘البيئة من أجل أوروبا’’ عمليةاللينة االقتصادية ألوروبا تنفذ  )ج(
أمانة اللينة االقتصادية ، بدأت 3262/أبريل ينة يف نيسانللالسادسة والستُت  التنمية ادلستدامة يف الدورة

وادلنظمات الدولية واإلقليمية  ،لؤلمم ادلتحدة ةقليمياإل وادلنظومةألوروبا عملية تشاورية مع الدول األعضاء، 
من و . اإلقليمي ها على الصعيداألىداف واستعراضوسائل فعالية دلتابعة الأكثر األخرى واجملتمع ادلدين لتحديد 

إقليمية أخرى )على سبيل ادلثال، االرباد األورويب، ومنظمة التعاون إقليمية ودون دمج ىيئات ذلك أن ي شأن
 لكياناتادلكاتب اإلقليمية و ، االرباد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيويةو ، يف ادليدان االقتصاديوالتنمية 

آليات و التنمية اإلقليمية(،  ومصارفتصادات آسيا الوسطى وبرنامج األمم ادلتحدة اخلاص الق ،األمم ادلتحدة
االستعراض القائمة، اليت تضم اآلليات اليت تنفذ داخل اللينة االقتصادية ألوروبا، دبا يف ذلك الليان القطاعية 

 تااستعراضو األداء البيئي،  استعراضاتالسياسات ) اترلالس إدارة الصكوك القانونية واستعراضو ذلا، التابعة 
عن اإلسكان قطرية ال وادلوجزات، احلواجز التنظيمية واإلجرائية ادلاثلة أمام التيارة، ودراسات حول ادلبتكراألداء 

 ، وآليات اجلهات الفاعلة األخرى داخل وخارج األمم ادلتحدة؛وإدارة األراضي(
 سنوياً  هعقدتُ و  3264لتنمية ادلستدامة يف عام ادلعٍت باالرفيع ادلستوى العريب ادلنتدى  افُتتح )د(

مع رللس الوزراء العرب ادلسؤولُت عن شؤون أعمالو نسق ادلنتدى يُ اللينة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا. و 
 التقنيةعشرة والليان المن اذليئات الفرعية احلكومية الدولية الواردة ادلدخبلت وتدرج البيئة وجامعة الدول العربية. 

 عن االستعراضاتيف ادلنتدى، دبا يف ذلك مدخبلت ية واالجتماعية لغريب آسيا للينة االقتصاداألخرى 
وسيكون . مًتابط/نهج متكاملبعية، مع الًتكيز على األولويات اإلقليمية والقضايا الناشئة يضاالقطاعية أو ادلو 

 ؛3222ة عام خطاذباىات األداة األساسية اإلقليمية إلصلازات و التنمية ادلستدامة عن العريب تقرير ال
يف أمريكا التنمية ادلستدامة بادلعٍت اإلقليمي ادلنتدى ونطاق وتكوين سيتم النظر يف أساليب  )ه(

مفتوحة ستكون و  3261عام نظم يف الربع األول من ستُ  ةواسعة إقليميمشاورات من خبلل البلتينية والكارييب 
واألوساط األكادميية وشلثلي اجملتمع ادلدين. وسيقدم ؤلمم ادلتحدة، لالوكاالت اإلقليمية و لدول األعضاء، أمام ا
ومنطقة الكارييب كل  الدورة اليت تعقدىا اللينة االقتصادية ألمريكا البلتينيةهنائي للنظر فيو وإقراره خبلل  مقًتح
والبحر منتدى وزراء البيئة يف أمريكا البلتينية يكون وس. 3261مايو يف أيار/يف ادلكسيك  وادلقرر عقدىا، سنتُت

 ىيئة رئيسية يف ىذه العملية.الكارييب 
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مانات األعمل بشكل وثيق مع أن يو  يف العمل مشاركتو برنامج األمم ادلتحدة للبيئةأن يزيد ميكن و  -22
ألمم امعية جلوالدورات التالية  الدورة الثانية تسبقيف الفًتة اليت  بالتنمية ادلستدامة ةيات ادلعنيمنتدللقليمية اإل

؛ بشأن اخلطة والوثائق اخلتامية وبطريقة عمليةبشكل أكثر فعالية عاون وأن يت ىذه الدوراتوأثناء  لبيئةل ةادلتحد
أن يكون ادلستدامة و يف السياسات وادلؤسسات فيما يتعلق بالتنمية  اتساق رفيع ادلستوىيكون ىناك وأن يضمن 

؛ ادلتعلقة باألىدافاإلقليمية إعداد التقارير تنفيذ و عمليات الفهم مشًتك وهنج لؤلولويات والتحديات و ىناك 
آلليات اجتماعات ل، دبا يف ذلك عقد وادلساعلة فيها دبدخبلت ىذه اآلليات معلتنسيق لخيارات  وأن ػلدد
تعاون من أجل زيادة مشاركة وزارات أن يو  ؛األمم ادلتحدة للبيئةبرنامج قودىا يذات الصلة بالبيئة اليت الرئيسية 
 اإلقليمية. ادلنتدياتيف تلك ورفع شأهنا وارد الطبيعية البيئة وادل

الفيوة بُت اجملموعات الرئيسية وأصحاب ادلصلحة  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةأن يسد ميكن و  -21
خطة عام  بشأننصات احلكومية الدولية اإلقليمية واآلليات ادلشًتكة بُت الوكاالت ادلالبيئة و الرئيسيُت ادلعنيُت ب

 ادلنتدياتمع  يف تعاقب، الرئيسيُت أصحاب ادلصلحةو اجملموعات الرئيسية اجتماعات ن خبلل تنظيم م 3222
 .الرئيسيُتاإلقليمية الرئيسية ودعم مشاركة اجملموعات الرئيسية وأصحاب ادلصلحة 

تامية نتائج وأولويات الوثائق اخلمنتظم بشكل  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةأن يستعرض وغلمع ميكن و  -22
اجتماعات ومناقشات  لبلسًتشاد هبا يف خططاحلكومية الدولية دون اإلقليمية واإلقليمية البيئية لبلجتماعات 

األولويات البيئية اإلقليمية ودون  بشأن ُتمشًتكوصوت فهم  نيلتكو مع الشركاء  وتبادذلا ُتاإلقليميالبيئة وزراء 
 اإلقليمية.

، صبعية البيئةالبيئة و ادلعنية باإلقليمية والليان لليان ورات السنوية من أجل تعزيز الروابط بُت الدو  -23
يف جلان البيئة اإلقليمية ذات  صبعية البيئةإحاطات بشأن أولويات  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةميكن أن يقدم 

وجلنة السياسة يط اذلادئ للينة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملالصلة )على سبيل ادلثال، جلنة البيئة والتنمية 
 يف ادلستقبل. صبعية البيئةمع مدخبلت لربامج أن غلالبيئية للينة االقتصادية ألوروبا( و 

 اليت تستخدمها ةاألداء البيئي الطوعي اتظلوذج استعراض برنامج األمم ادلتحدة للبيئةأن يصمم ميكن و  -24
األىداف البيئية للًتكيز على رصد ض وأن يوسع نطاقها دبا يناسب الغر الليان اإلقليمية يف أوروبا وغرب آسيا 

 .ةاإلقليميادلنتديات  يفادلقارنات وتبادل الدروس ادلستفادة  وتيسَت ىاوتنفيذعنها واإلببلغ على ادلستوى القطري 
 خيارات للنظر فيها - خامساً 

ادلعايَت القواعد و بشأن  رشاداتاإلالعادلي يف توفَت  الصعيدعلى  ىاماً دورًا صبعية البيئة  ميكن أن تؤدي -12
ومتابعة  ،واستخدام أدوات مناسبة إعداديتطلب  وىو ماالبيئة قيد االستعراض، شؤون العادلية للحفاظ على 

 االستعراضعمليات ادلتابعة و  توطيدالقضايا الناشئة و وازباذ إجراءات فورية بشأن ، اتم والسياسو العل الربط بُت
يف وضع صبعية البيئة تساعد ية ادلستدامة تعزيز القدرات ومؤسسات فعالة، وميكن أن تتطلب التنمو عية. يضاادلو 

عن مساعلتو يف التغيَت ادلنهيي، وال سيما كمحفز فضبًل يف ىذا الصدد، للبيئة دور برنامج األمم ادلتحدة ل إطار
 ، والشراكات الفعالة وادلساءلة.يوادلؤسس لبلتساق السياسايت

روابط فعالة ضمان إقامة عن طريق  الُبعد البيئيضلو  ىذه اإلرشاداتترصبة  عية البيئةصب وسيتعُت على -16
االتفاقات البيئية باالستعراض، دبا يف ذلك مؤسبرات األمم ادلتحدة والعمليات اليت تتعلق و ادلتابعة ترتيبات مع 

ركز على دمج يادلستدامة ينبغي أن  التنميةادلعٍت بسياسي رفيع ادلستوى النتدى ادليف حُت أن و متعددة األطراف. 
ميكن صبعية البيئة فإن منظور متعدد األبعاد وعادلي، وجود  أن يضمنبتلك العمليات، و  ادلتعلقةتعددة ادلنتائج ال
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، ونتائيو سياسي رفيع ادلستوىالمنتدى لل لؤلعمال التحضَتية وفقاً  الُبعد البيئيإدماج  ا بشأنعملياهتتوجو أن 
الستعراض السنوية  يف العمليات االسًتشاد هبامن ادلرجح يكون احملتملة اليت واضيع الشاملة ادلدبا يف ذلك 

 .األىداف متابعةو 
ربط بُت العلوم والسياسات، دبا يف ذلك من بتعزيز الرفيع ادلستوى السياسي مت تكليف ادلنتدى وقد  -13

أن تدعم ميكن و . ألمم ادلتحدةمنظومة الذي تعّده التنمية ادلستدامة على الصعيد العادلي اخبلل النظر يف تقرير 
معلومات وربليبلت ذات صلة فيما يتعلق يف شكل للبيئة برنامج األمم ادلتحدة اليت يقدمها ساعلة ادلصبعية البيئة 

أيضاً ، ةاالسًتاتييي وإرشاداهتاتقرير يف مداوالهتا النظر يف نتائج وتوصيات أن تللتنمية ادلستدامة و  الُبعد البيئيب
 األمم ادلتحدة للبيئة.عمل برنامج برنامج  سياقيف 
يف كيفية ضمان اتساق وتكامل التوصيات والقرارات، دبا يف ذلك أيضًا بيئة الصبعية أن تنظر ميكن و  -12
ادلنتدى التعاوين ادلتعدد أصحاب ادلصلحة ادلعٍت بتسخَت العلم  ، مثلمؤخراً الًتتيبات األخرى اليت أنشئت مع 
ومكاتب اذليئات احلكومية الدولية، مثل االتفاقات نولوجيا واالبتكار ألغراض أىداف التنمية ادلستدامة والتك

سلتلف عرضها يف ا من أجل خيارات دلدخبلهتيف استكشاف قد ترغب صبعية البيئة و البيئية ادلتعددة األطراف. 
الرمسية بُت مكاتب غَت والتبادالت تعزيز الروابط ومن شأن . ااألمم ادلتحدة من خبلل رئيسه بيئات عمل

تآزر أوجو فرصة أخرى للبحث عن  يتيحلوكاالت والصناديق والربامج وصبعية البيئة أن القائمة لدارة اإلرلالس 
  .3222خطة عام وتكامل ضمن 

 اؤلىداف من خبلل مدخبلهتل الُبعد البيئيادلضي قدمًا بيف  حامساً دورًا  صبعية البيئة وميكن أن تؤدي -14
نتظمة ادلتقييمات ال وينبغي استعراض دورةرسائل. صادي واالجتماعي يف شكل نتائج و إىل اجمللس االقتادلقدمة 
  .واستعراض األىدافمتابعة ادلتعلقة بعملية قرارات اليف ضوء وتقاريره األمم ادلتحدة للبيئة  لربنامج

تحليبلت الوربليل السياسات و  اتتقييمالفَت يف تو  زلورياً دورًا  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ويؤدي -12
. واالستعراض، دبا يف ذلك عملية ادلتابعة 3222طة عام خل الُبعد البيئيللمضي قدمًا بالبلزمة هج تكاملة والنُ ادل

سًتاتييية متوسطة األجل على مدى الدورات الثبلث االربنامج العمل و لاإلصلازات ادلتوقعة  وسوف تتماشى
  .3222لؤلىداف يف عام تائج ادلتوقعة مع الن القادمة

الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة وكيانات منظومة  برنامج األمم ادلتحدة للبيئةأن يدعم ميكن و  -11
العادلية، دبا  وومبادرات ووشراكات معارفوالتقنية ونظم  تومن خبلل خرب  3222خطة عام تنفيذ يف األمم ادلتحدة 

 ًتكة على ادلستوى القطري.يف ذلك من خبلل الربرلة ادلش
، ويعزز التعاون مع 3222خطة عام مع  ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةل التخطيط االسًتاتيييويتماشى  -12

ادلتعلقة بلسًتاتيييات لإطار منظومة األمم ادلتحدة منها بقية منظومة األمم ادلتحدة من خبلل صبلة أمور، 
األطر ادلعيارية العادلية ومعاجلة القضايا  إدراجوتنمية القدرات، وبذلك  البيئة، لضمان االتساق وتقاسم ادلعارفب

 البيئية الناشئة.
____________ 


