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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيه/يزيرانح ٢٧  - ٢٣نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت(أ)  ٥البند 
  قضايا السياسات العامة: حالة البيئة

  حالة البيئة
بما في ذلك التقدم الهياكل والعمليات المساندة لإلبقاء على حالة البيئة العالمية قيد االستعراض 

 على اإلنترنت UNEP-Liveمنبر المحرز بشأن 

 تقرير المدير التنفيذي

  جزمو 
 ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’تقدم الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

التكامل بني أبعاد التنمية املستدامة الثالثة. ب للدفع قدماً الالزمة  الرئيسية بشأن اإلجراءات اسرتاتيجياً  توجيهاً 
جملس  ملقرراألمم املتحدة للبيئة يف هذه اإلجراءات. واستجابة  الذي أحرزه برنامجالتقدم وتستعرض هذه الوثيقة 

 للبيئةبرنامج األمم املتحدة يف وضع منرب  للتقدم الذي مت إحرازه مؤخراً  ، يقدم هذا التقرير موجزاً ٢٧/١١اإلدارة 
ج مرحلي يف اقرتاح  وُعرض .UNEP-Live أال وهو إلدارة املعرفة يف إطار سلسلة  إعداد التقرير القادمبإتباع 

مليات التقييم واملنابر عخمتلف حالة وتستعرض الوثيقة كذلك . )السادس (التقرير البيئة العامليةتوقعات 
العاملي للمحيطات الذي تضطلع به األمم تقييم الو  ،، مبا يف ذلك التقرير العاملي للتنمية املستدامةوالشبكات

، ةياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجياملتحدة، واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والس
وشبكة عني على األرض، وبرنامج البحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه، والنظام العاملي 

  ثائق املعلومات.زيد من املعلومات املفصلة عن هذه املبادرات يف خمتلف و يرد امللرصد البيئة/برنامج املياه. و 
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  معلومات أساسية  - أوالً 
تشكل عمليات التقييم اللبنات األساسية اليت تدعم الوالية األساسية لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - ١

شبكات علمية  املتمثلة يف إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض. لكن هذه العمليات جيب أن تستند إىل
من  مصداقية وآليات للتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين، األمر الذي يوفر عدداً ومؤسسية وشراكات ذات 

وظائف الدعم من قبيل حفز تدفقات البيانات، وتيسري احلصول على البيانات واملعلومات البيئية وتبادهلا. 
من العاملي إىل  وتعمل هذه اهلياكل والوظائف جمتمعة على دعم عمليات اختاذ القرار على خمتلف املستويات،

 احمللي، وتضع األولويات للتدخالت يف جمال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات.

املستقبل الذي ’’املعنونة:  ٢٠١٢وجددت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  - ٢
ودور توقعات البيئة العاملية يف اجلمع ، التأكيد على أمهية احلصول على املعلومات، وتبادل البيانات، ‘‘نصبو إليه

(ه) من الوثيقة  ٨٨ُتشدد الفقرة  وباإلضافة إىل ذلك، )١(بني املعلومات والتقييم دعمًا الختاذ قرارات مستنرية.
على احلاجة إىل نشر املعلومات البيئية القائمة على األدلة وتبادهلا ورفع مستوى الوعي العام بشأن  اخلتامية

 (و) على أمهية دعم التكنولوجيا وبناء القدرات. ٨٨ئية اهلامة الناشئة. كما تشدد الفقرة القضايا البي

(ك)،  ٨٥(ز)، و ٧٦و ٤٨على مخس إشارات (الفقرات  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’وحتتوي وثيقة  - ٣
(د) إىل  ٨٨رة ) إىل ضرورة تعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات وتقويتها، وتطلب يف الفق٢٧٦(د) و ٨٨و

برنامج األمم املتحدة للبيئة اختاذ اإلجراءات الالزمة. واستجابة هلذا الطلب، يتضمن تقرير املدير التنفيذي 
)UNEP/EA.1/2/Add.1دف تعزيز  ) تقريراً عن اإلجراءات اليت يعكف برنامج األمم املتحدة للبيئة على اختاذها 

 الغ عن الثغرات الكبرية. أوجه التآزر بني العلوم والسياسات واإلب

بني العلوم دور عملية توقعات البيئة العاملية يف تعزيز أوجه التآزر  (د) أيضاً  ٨٨وتورد الفقرة  - ٤
مخسة تقارير يف إطار سلسلة توقعات  ١٩٩٧. وقد أصدر برنامج األمم املتحدة للبيئة منذ عام والسياسات

ا من سنتني إىل البيئة العاملية. واتبعت هذه التقارير دورة ترتا سنوات، وكانت عمليُة وضعها مكلفة  ٥وح مد
ومرهقة ومعقدة، مع ما يرتتب عن ذلك من صعوبات يف احلفاظ على االستمرارية من تقرير آلخر. وميثل إنشاء 

ج أكثر ديناميكية من خالل توفري  UNEP-Liveمنرب برنامج األمم املتحدة للبيئة  على اإلنرتنت فرصة إلتباع 
إىل جنب مع البيانات اإلقليمية والوطنية واحمللية. وميكن أن ُتستخدم هذه اخلدمات  دمات العاملية جنباً اخل

لتحديد القضايا البيئية الرئيسية والناشئة ودعم إجراء تقييمات متكاملة وحتليل للسياسات العامة فيما يتصل 
ج مرحلي يف وضع التقرير السادس يف سلسلة حبالة البيئة العاملية واإلقليمية واحمللية. ولذلك سيتم اع تماد 

توقعات البيئة العاملية. ورغم أن توقعات البيئة العاملية تّتبع دورة من مخس سنوات، إال أن إنشاء مجعية األمم 
ا ل استكما لضمان املتحدة للبيئة يتيح فرصة لتقدمي التوجيه بشأن عملية وضع تقارير توقعات البيئة العاملية ودور

 الذي جرى تطبيقه . ويعرض التقرير احلايل اخلطوط العريضة هلذا النهجوانتظاماً  هذه التقارير بصورة أكثر تواتراً 
 وضع التقرير السادس. عند

                                                      
 ،لتعزيز الربط بني العلوم والسياسات للبيئةتحدة املمم األبرنامج ير تعزيز وتطو إىل  األعضاء(د) تدعو الدول  ٨٨يف الفقرة   ١)(

باالستعانة مبا هو قائم من الصكوك الدولية والتقييمات وأفرقة اخلرباء وشبكات املعلومات، مبا يف ذلك تقرير التوقعات البيئة 
  لعملية اختاذ قرارات مستنرية. ات دعماً العاملية باعتباره من الوسائل اليت ينشد منها اجلمع بني املعلومات والتقييم
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، للبيئة، يقوم برنامج األمم املتحدة ٢٧/١١و ٢٦/٢و ٢٥/٢ )٢(جملس اإلدارة ملقرراتواستجابة  - ٥
على شبكة اإلنرتنت إلدارة لربنامج األمم املتحدة للبيئة  إعداد منرببالتعاون مع جمموعة واسعة من الشركاء، ب

لتعزيز سبل احلصول على املعلومات البيئية واستخدامها يف دعم الوالية األساسية  UNEP-Live املعرفة يسمى
دَم احملرز منذ للربنامج املتمثلة يف اإلبقاء على حالة البيئة العاملية قيد االستعراض. ويستكمل هذا التقرير التق

 انعقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إعداد املنرب التفاعلي.

إىل تعزيز الربط بني العلم والسياسات  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’(ك) من وثيقة  ٨٥وتشري الفقرة  - ٦
م والسياسات و حدى وظائفه على تعزيز الربط بني العلإ يف سياق املنتدى الرفيع املستوى الذي ميكن أن تنطوي

عن طريق استعراض الوثائق اليت جتمع بني دفتيها املعلومات والتقييمات املتفرقة، مبا يشمل وضعها يف شكل 
نا إىل التقييمات احلالية؛ وترِد يف الوثيقة اليت بني أيدي تقريٍر عن التنمية املستدامة على الصعيد العاملي، استناداً 

أيضا خطُط برنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلقة باملسامهة يف تقرير التوقعات العاملية للتنمية املستدامة املزمع 
 إعداده.

القيام، على حنو متزامن، بعدد من عمليات التقييم، واملنابر ومبادرات الربط الشبكي اليت  و جيري حالياً  - ٧
ا معلومات أكثر تفصيالً واليت يتع UNEP-Liveتُعد مكمِّلة ملنرب  يف وثائق  رض هلا هذا التقرير بإجياز، وترد بشأ
 املعلومات التالية:

  )؛UNEP/EA.1/INF/11مذكرة من األمانة عن مبادرة عني على األرض (  (أ)
مذكرة من األمانة عن برنامج البحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه   (ب)

)(UNEP/EA.1/INF/12؛  
مذكرة من األمانة عن النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج املياه: تقرير مرحلي ومسارات إىل   (ج)

  )؛UNEP/EA.1/INF/13املستقبل (
مذكرة من األمانة عن اإلجراءات املقرتحة لتعزيز عمليات التقييم يف املستقبل   (د)

)UNEP/EA.1/INF/14.(  

                                                      
إىل املدير التنفيذي إيراد مزيد من التفاصيل عن الشروط الالزمة لالنتقال إىل ، يطلب جملس اإلدارة ٢٥/٢ املقرريف   ٢)(

نامج األمم تقييمات مستهدفة يف اجملاالت املواضيعية ذات األولوية املدعومة بإطار عمل متكيين قائم على املوقع التفاعلي لرب 
 ٢٦/٢ املقررويف  .٢٠١١وتقدمي تقرير عن ذلك جمللس اإلدارة يف دورته السادسة والعشرين يف عام  UNEP-Liveاملتحدة للبيئة 

لمنرب التفاعلي الذي لطلب اجمللس إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، من بني ما طلب، إعداد املرحلة الرائدة للمفهوم التجرييب 
ومؤشرات شبه آنية عن عدد  بيق تفاعلي على اإلنرتنت له قدرات داعمة إلدارة البيانات وقدرٌة على عرض بياناتيتكون من تط

 ٢٧/١١ املقرر؛ ويف ٢٠١٢دورته االستثنائية الثانية عشرة يف عام  حمدود من املواضيع البيئية، وعرضها على جملس اإلدارة يف
باعتباره منرباً مفتوحاً  ٢٠١٥-٢٠١٤رحلة التالية من املوقع التفاعلي أثناء فرتة السنتني طلب اجمللس إىل املدير التنفيذي تنفيذ امل

 خيضع ملواءمة متواصلة مع نظم املعلومات البيئية اهلادفة إىل إجراء تقييم بيئي على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وتباُدل
  البيانات.
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  (UNEP-Live)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المنبر التفاعلي   -  ثانياً 
(مت تصميم املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة - ٨

UNEP-Live (مجعية األمم  لدعم مساعي ٣
املنرب الذي تتخذه املنظمة إلدارة املعرفة، باستخدام  املتحدة للبيئة يف اإلبقاء على البيئة قيد االستعراض. وهو

إىل جنب مع البيانات اإلقليمية والوطنية واحمللية لتحديد القضايا البيئية الرئيسية والناشئة  نباً اخلدمات العاملية ج
ودعم إعداد عمليات التقييم املتكاملة وحتليل السياسات عن حالة البيئة العاملية واإلقليمية واحمللية. ويتيح املنرب 

ا لتمكني املستخدمني من اجلمع بني البيانات، أدوات لتجسيد البيانات ورسم اخلرائط وإجراء املقارنات  بشأ
ا. ورسم خرائطها  ونشرها وتتبع االستخدام الفعال الستنتاجا

جمموعة واسعة من  ، إتاحة استخدام البيانات اليت ترد يفأوالً  ،UNEP-Liveـ وتشمل املبادئ األساسية ل - ٩
جملتمع املدين، وجمموعات املمارسة واملعارف التقليدية؛ املصادر، مبا فيها املصادر احلكومية، والربامج البحثية، وا

، اإلدارة املسؤولة للبيانات واملعلومات عند ، تبادل البيانات بعد مجعها الستخدامات متعددة؛ وثالثاً وثانياً 
، إتاحة فرص حصول املواطنني على ، أرشفة البيانات واملعلومات وتتبع استخدامها؛ وخامساً املصدر؛ ورابعاً 

 بيانات واملعلومات بوسائل متعددة.ال

وتقوم أسس برنامج تنفيذ املنرب التفاعلي على شراكات وشبكات لدعم حتليل السياسات العامة  -  ١٠
ا. ويعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع البلدان والشركاء الرئيسيني داخل األمم املتحدة وخارجها لبناء  وتقييما

يانات واملعلومات ووضع منظورات إقليمية ووطنية وعاملية. وجيري إعداد القدرات، وتيسري احلصول على الب
UNEP-Live  كأداة تستخدم على نطاق منظومة األمم املتحدة ملتابعة فعالية أنشطة ومشاريع واستثمارات األمم

 املتحدة املتعلقة بالبيئة يف مجيع أحناء العامل.

د العاملي بالنسبة للبلدان واملناطق، واإلبالغ بدعم رصد البيانات على الصعي UNEP-Liveوسيقوم  -  ١١
عنها والتحقق منها. وسيتم تعميم مراعاة هذه العمليات باحلوار مع الدول األعضاء يف برنامج األمم املتحدة 

جمموعات أدوات إبالغ  UNEP-Liveللبيئة، واملنظمات اإلقليمية، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وسيوفر 
 ى اإلنرتنت ملساعدة احلكومات على مجع املعلومات البيئية وحتليلها ونشرها بسرعة وسهولة.وطنية عل

وسينظم برنامج األمم املتحدة للبيئة مؤمترات إقليمية للمستخدمني يف كل منطقة على مدى فرتة  -  ١٢
ت التقنية، وبناء القدرات السنتني لتعزيز التقدم يف تبادل البيانات، وبناء املعرفة والتقييمات، ودعم تطوير املهارا

 وتيسري حتديد األولويات البيئية.

يف جنيف، أثناء  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير عام   ١٦يوم  UNEP-Liveوقد أُطلق إصدار فين ملنرب  -  ١٣
على إحصاءات ُقطرية وعاملية من شعبة  اجللسة العامة العاشرة للفريق املعين برصد األرض. وحيتوي املنرب حالياً 

، ونظام استكشاف البيانات البيئية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة (إكسبلورر)؛ ورسومات بيانية اإلحصاءات
وخرائط مستقاة من األمم املتحدة ومصادر أخرى؛ وموارد برنامج األمم املتحدة للبيئة مثل املنشورات والروابط 

، وبوابة األمم املتحدة للمعلومات )TEEB(لبيولوجي احلاسوبية إىل مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع ا
واملعلومات املتعلقة مبشروع برنامج األمم املتحدة  )InforMEA(املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

 للبيئة.

                                                      
  .www.unep.org/unepliveانظر،   ٣)(
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، منها منطقة القطب الشمايل، خاصاً  ويسلط املنرب الضوء على العديد من اجملاالت اليت تثري قلقاً  -  ١٤
قة بني تغري املناخ ونوعية اهلواء والصحة، مبا يف ذلك روابط ُيدلف منها إىل البيانات التفاعلية واملوارد ذات والعال

عن موضوعات مثل احمليطات، تقرتن بتحليٍل  عروضاً  UNEP-Liveـ الصلة. وسوف تشمل املرحلة األوىل ل
ع التغري البيئي يف املناطق الساخنة الرئيسية يف مجيع للتنبؤات املناخية، والبحار اإلقليمية، ومراقبة الغابات، وتتب

 أحناء العامل.

روابط تتيح احلصول على اخلرائط األساسية  ‘‘My UNEP-Live’’ أي وتتضمن صفحة منِربي التفاعلي -  ١٥
م وإنشاء خمططات وخرائط ميكن حفظها ونشرها.  اليت تسمح للمستخدمني بإضافة البيانات اخلاصة 

ألوىل للمنرب التفاعلي، ستتاح للبلدان الفرصة لتخزين البيانات ونشرها، وحتديد ما تريد وخالل املرحلة ا -  ١٦
إتاحته من بيانات من خالل املنرب. وسيتم إجراء اختبار جترييب هلذا األمر مع ثالثة أو أربعة بلدان. وخالل هذه 

ل مكاتبه اإلقليمية حىت يكفل إتاحة املرحلة، سيكون برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تواصل مع البلدان من خال
اهلدف هو أن يتم تنشيط البيانات اخلاصة جبميع بلدان و املعلومات والبيانات املستكملة ذات الصلة على املوقع. 

اية فرتة السنتني  UNEP-Liveمجعية األمم املتحدة للبيئة على   .٢٠١٥- ٢٠١٤حبلول 

  مية الدولية والمتعددة أصحاب المصلحةالعمليات والمنابر والشبكات الحكو   -  ثالثاً 
تشكل عمليات التقييم اللبنات األساسية اليت تدعم الوالية األساسية لربنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ١٧

عن عدد من العمليات  مرحلياً  املتمثلة يف إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض. ويقدم هذا القسم تقريراً 
 .التطوير حالياً  واملنابر والشبكات قيد

  عمليات التقييم المتعددة أصحاب المصلحة  - ألف
دف أي عملية تقييم يتعدد فيها أصحاب املصلحة إىل حتسني عملية اختاذ القرار من خالل التحقق  -  ١٨

من االستماع إىل وجهات نظر اجلهات الفاعلة الرئيسية املهتمة بقضية معينة وإدماجها يف مجيع املراحل من 
وار وبناء توافق لآلراء. وتنطلق العملية من منظور مفاده أن مجيع املشاركني لديهم وجهَة نظر صحيحة خالل احل

لُيسامهوا يف اختاذ القرارات. ويفضي ذلك إىل تزايد اإلحساس لدى أصحاب املصلحة بأن  ومعرفة وخربة هامتان،
بد  واملصداقية اخلصائص األساسية للتقييم. وال أمر التقييم يعود إليهم. وتعد الشرعية، وأمهية السياسات، والربوز

 استعراض لألقران يتسم بالشفافية والصرامة لضمان أعلى مستوى ممكن من املصداقية العلمية. من إجراء

  التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية: العملية وعناصر االنتاج  -  ١
 يف تصميٍم يراعي التقدَم الذي أحرز مؤخراً  قدماً  ، فإن األمانة ماضيةٌ ٢٧/١١قرر جملس اإلدارة مل تَبعاً  -  ١٩

، وبرنامَج عمل األمم املتحدة للبيئة وميزانيته، واالستخدام املتزايد للبيانات الوطنية ودون UNEP-Liveيف منرب 
ريق اإلقليمية واإلقليمية، والبحوَث والتقييمات، وتوافَر جمموعات جديدة من البيانات العاملية عن البيئة من الف

املعين برصد األرض، إىل جانب ضرورة أن يكون التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية عمليًة حكومية دولية 
 ومتعددة أصحاب املصلحة.

ا، ويوثِّق التقدم احملرز حنو  -  ٢٠ وسيبِلغ التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية عن حالة البيئة العاملية واجتاها
للقضايا الناشئة ويضم أمثلة لتحليالت تتصل بالسياسات  ، ويقدِّم حتليالً ق عليها دولياً حتقيق األهداف املتف

العامة. وسيجري إعداد التقرير بالتأسيس على نتائج التقييمات العاملية الرئيسية، مبا يف ذلك التقييم البيئي للدول 
لعاملية اليت تراعي املنظور البيئي واجلنساين؛ ؛ وعملية اإلبالغ عن التوقعات ا)GEO-SIDS(اجلزرية الصغرية النامية 

والتقرير الرابع للتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي؛ ووثيقة التوقعات العاملية إلدارة النفايات؛ وتقرير التوقعات 
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ي الدويل ، واملنرب احلكوم)IPCC(العاملية للمواد الكيميائية؛ وتقديرات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 
 .)IPBES(للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

ج مرحلي. وتتضمن املرحلة األوىل تعهداً  -  ٢١  وسيتم إصدار التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية بإعماٍل 
ا الوطنية على  اUNEP-Liveمن البلدان بنشر بيانا اإلبالغ عن املعلومات  على ، مبا يف ذلك تطوير قدرا

البيئية؛ وستشمل املرحلة الثانية عملية تشاور عاملية تشارك فيها جهات حكومية دولية وأصحاب مصلحة 
متعددون لالتفاق على أهداف التقرير السادس ونطاقه وعملية إعداده وتعيني اهليئات االستشارية واخلرباء؛ 

ليمية على أساس عملية تشارك فيها جهات حكومية دولية وأصحاب وستشمل املرحلة الثالثة إعداد تقييمات إق
مصلحة متعددون يف كل إقليم من أقاليم برنامج األمم املتحدة للبيئة الستة؛ وتنطوي املرحلة الرابعة على إعداد 

إىل  موجه دويل حكومي تقرير عاملي يشرف عليه فريق علمي استشاري مستقل من اخلرباء، وموجز تفاوضي
ي السياسات يُعده فريق رفيع املستوى يتشكل من جهات حكومية دولية وأصحاب املصلحة. وستجري واضع

لكفالة تقدمي االستنتاجات الرئيسية للتقرير السادس يف الوقت املناسب توطئة  هذه املراحل بشكٍل متزامن جزئياً 
 إلقرارها يف الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة.

 أدناه. ١ل الرئيسية األربع للعملية املقرتحة إلنتاج التقرير وعناصر إعداده يف اجلدول وترد املراح -  ٢٢

  ١اجلدول 
  السادس لتوقعات البيئة العالمية مراحل إنتاج التقرير

  )٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(النشاط   التاريخ
  UNEP-Liveمنير برنامج األمم المتحدة للبيئة في إشراك البلدان   المرحلة األولى

 ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  من
  صاعداً ف

املنرب ات باستخدام در بناء القأنشطة لو لإلبالغ أدوات وطنية نشر جمموعات 
لفائدة الوزارات اليت تعمل  UNEP-Live التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة

مع الربنامج من أجل دعم إتاحة البيانات واملعلومات الستخدامها يف إعداد 
  لتقديرات وللنشر عن طريق املنرب. املؤشرات وا

  التشاور والتعيينات والهيئات االستشارية  ةالمرحلة الثاني
أيلول/سبتمرب - نيسان/أبريل

٢٠١٤  
 ريستشادعوة احلكومات وأصحاب املصلحة لتقدمي مرشحني لعضوية الفريق اال

 مصداقيةكفالة يتمثل دوره يف توجيه عمليات التقييم لاملستقل الذي  العلمي
  .هلتقرير العاملي العلمية وجودة بياناتا

يف مجيع اجملاالت ذات الصلة دعوة احلكومات وأصحاب املصلحة لرتشيح خرباء 
مات ) للعمل على التقييجعونومرا ،بياناتحمللو ، و مؤلفون(على سبيل املثال، 

 اإلقليمية والتقرير العاملي.
ة الفريق الرفيع دعوة احلكومات وأصحاب املصلحة لتقدمي مرشحني لعضوي
يقوم الفريق بإعداد املستوى للجهات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة؛ وس

  .كفالة مالءمته للسياسات العامةالسياسات لواضعي لوجز املوجه امل
 وأصحاب املصلحة املتعددين.دولية الكومية عملية تشاورية عاملية للجهات احل  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

 . هوأهداف هوتصميم البيئة العاملية لتوقعاتتقرير السادس تفاق على نطاق الاال
يشمل احلكومات واجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة، ووكاالت األمم 

  .املتحدة وصناديقها وبراجمها
  مشاورات إقليمية وإعداد التقييمات اإلقليمية لتوقعات البيئة العالمية  المرحلة الثالثة

الستخدامها يف املعلومات البيئية اإلقليمية لبناء القدرات اجتماعات شبكة   ٢٠١٥- ٢٠١٤
ربنامج األمم بيانات املنرب التفاعلي لتوقعات البيئة العاملية و عمليات تقييم 

 .للبيئة ومنرب التحليل املتحدة
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  )٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(النشاط   التاريخ
غرب آسيا و )؛ ٢٠١٤أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ( - مواعيد مبدئية 

أوروبا الشرقية و )؛ ٢٠١٥أفريقيا (و )؛ ٢٠١٥هلادئ (آسيا واحمليط او )؛ ٢٠١٤(
تزامن مع ت)؛ ل٢٠١٥أمريكا الشمالية (و )؛ ٢٠١٥والقوقاز وآسيا الوسطى (

 البيئية. واملراقبة املعلومات مبجال  ذات الصلةشبكات لل الرئيسية جتماعاتاال
شئة التوقعات، والقضايا الناو ، واالجتاهات، عن احلالةإعداد تقييمات إقليمية 

األولويات جتري وفق . حتقيق األهداف املتفق عليها دولياً احملرز حنو والتقدم 
  الوزارية اإلقليمية ذات الصلة. افليف احمل املتفق عليها إقليمياً 

  إنتاج التقرير العالمي وموجز لصناع السياسات  المرحلة الرابعة
- ٢٠١٤ تشرين األول/أكتوبر

  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
األمم عمل برنامج لتقرير العاملي مأخوذة من برنامج عية يف امسامهات مواضي

للتنوع البيولوجي؛ التوقعات العاملية مصادر خارجية، مبا يف ذلك: و املتحدة للبيئة 
إلدارة والتوقعات العاملية ؛ والتوقعات العاملية اليت تراعي املنظور البيئي واجلنساين

اليت جيريها كل من  اتتقييموال؛ يميائيةالعاملية للمواد الكتوقعات والالنفايات؛ 
واملنرب احلكومي الدويل للعلوم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 

والربنامج ، يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال التنوع الب
وتغطية رصد ؛ العاملي للمحيطاتتقييم وال؛ الدويل للتعايف من آثار الصدمات

فجوة و ؛ والتقرير النموذجي عن الفجوات يف عمليات التكيف؛ طق احملميةاملنا
؛ اإلقليمية للكربون األسودتقييمات وال؛ العاملي جلودة املياهتقييم والاالنبعاثات؛ 

تقرير التقييم و ؛ من أنظمة املياه العابرة للحدودمسة أنظمة العاملي خلتقييم وال
  العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث.

 وتشمل عناصره ما يلي:؛ معينونخرباء يقوم به إعداد التقرير العاملي 
 التقييمات اإلقليمية  استنتاجات 
 السياساتواضعي لوهو مهم ، املتكامل للبيئةتقييم ال  
  ًحتليل التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا 
  الرئيسية الناشئةالقضايا البيئية 
  لبيانات واملعلومات والتقييمات ايف حتليل الفجوات 
 العامة خيارات السياسات  

 كانون األول/ - أيلول/سبتمرب
  ٢٠١٥ديسمرب 

 استعراض حكومي دويل للتقرير العاملي
مصداقية التقرير العاملي العلمية لكفالة عملية يقوم بتوجيه ال علمي فريق استشاري

به احلكومات واخلرباء  تضطلعلتقرير العاملي ل. استعراض النظراء ة بياناتهوجود
نظراء الستخدامها يف موجز الرئيسية الستعراض الإتاحة االستنتاجات ن. املعينو 

  لواضعي السياسات.
وأصحاب املصلحة  الفريق الرفيع املستوى للجهات احلكومية الدوليةاجتماع   ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

العاملية ات االستنتاجالسياسات على أساس واضعي لوجز إعداد مبغرض 
  .الرئيسية

  ٢٠١٦ آذار/مارس
جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة 

   العضوية

لواضعي موجَّه البيئة العاملية  لتوقعات موجز عن التقرير السادسعرض 
  السياسات للمناقشة والتفاوض

  ٢٠١٦ حزيران/يونيه
معية األمم الدورة الثانية جل

  املتحدة للبيئة 

الدورة البيئة العاملية على  لتوقعات لتقرير السادسلية الرئيسستنتاجات عرض اال
  معية األمم املتحدة للبيئةالثانية جل

 كانون األول/- حزيران/يونيه
  ٢٠١٦ديسمرب 

  توعية.أنشطة الرتمجة و الو املرتبطة به، نتجات إنتاج التقرير العاملي وامل
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 ٤,٣ماليني دوالر، يتوقع أن تأيت  ٧ ـــبـ وتقدر تكلفة إعداد التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية -  ٢٣
ماليني دوالر من مصادر خارجة عن امليزانية. وترد عناصر  ٢,٧ماليني دوالر منها من التمويل األساسي و

  أدناه. ٢التكلفة الرئيسية يف اجلدول 
 ٢اجلدول 
  لتوقعات البيئة العالميةالتقرير السادس  ميزانية

  )مريكيةدوالرات الواليات املتحدة األ(
  التكلفة (بدوالرات المتحدة المتحدة)   )٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤النشاط (

  ٤٥٠ ٠٠٠   التشاور احلكومي الدويل ومتعدد أصحاب املصلحة
  ١٥٠ ٠٠٠  الفريق االستشاري العلمي

وأصحاب  ةدولي ةحكوميجهات  املؤَلف منالفريق الرفيع املستوى 
  متعددين مصلحة

١٥٠ ٠٠٠  

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  تطوير املضمون
  ١ ٥٠٠ ٠٠٠   يالشبكللربط ستة مؤمترات إقليمية 

  ٧٥٠ ٠٠٠  تطوير القدرات
 منربتدفقات البيانات القطرية واملؤشرات املقدمة واملنشورة من خالل 

  UNEP-Liveبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
٢ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  اإلعداد، الرتمجة، التوعية، االتصال
  ٧ ٠٠٠ ٠٠٠  المجموع

 
ومن أجل حتسني شفافية عملية إعداد التقرير السادس من سلسلة توقعات البيئة العاملية وشرعيتها  -  ٢٤

ومصداقيتها، ستجري عمليات استعراض األقران جلميع النواتج، مبا يف ذلك التقييمات اإلقليمية والتحليالت 
اب مصلحة متعددون. وبناء والتقارير العاملية، من خالل عمليات تشرتك فيها جهات حكومية دولية وأصح
سيما ما يتعلق منها بالعمليات  على أفضل املمارسات، ستقوم األمانة بوضع جمموعة من اإلجراءات الشفافة، ال

اإلدارية، واختيار املشاركني، ومراعاة وجهات النظر املختلفة، باإلضافة إىل االستعراضات احلكومية واستعراضات 
دف توفري الدعم إل  عداد التقييمات اإلقليمية والعاملية.األقران، 

وستطلب األمانة إىل احلكومات تقدمي ترشيحات وتدعو أصحاب املصلحة املعنيني إىل تقدمي أمساء  -  ٢٥
خرباء لعضوية الفريق الرفيع املستوى، للجهات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة، املعين بوضع موجز موّجه 

ستشاري العلمي الذي أنشئ لإلشراف على إعداد التقييمات اإلقليمية لواضعي السياسات، ولعضوية الفريق اال
ألن منتجات التقرير السادس لتوقعات البيئة العاملية موجَّهة للمتلقِّني الرئيسيني، فمن  والتقرير العاملي. ونظراً 

 الضروري أن ترتجم كافة النواتج إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة.

  المي للتنمية المستدامةالتقرير الع  -  ٢
(ك) إىل أن املنتدى الرفيع املستوى ميكنه تعزيز  ٨٥يف الفقرة  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’تشري وثيقة  -  ٢٦

م والسياسات عن طريق استعراض الوثائق جلمع املعلومات والتقييمات الواردة يف مصادر متفرقة، و الربط بني العل
إىل التقييمات احلالية. وسيسهم  املستدامة على الصعيد العاملي، استناداً بطرق منها إعداد تقرير عن التنمية 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إعداد هذا التقرير من خالل:

 كفالة إدراج االستدامة البيئية بشكل كامل؛  (أ)
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 املساعدة يف استعراض التقييمات املوجودة واملعلومات املتفرقة ذات الصلة؛   (ب)

ا تتناول صميم املواضيع املطروحة يف وقتها املناسب من خالل منرب توفري  )(ج  بيانات موثوق 
UNEP Live ؛ 

 املساعدة يف حتليل السياسات العامة؛   (د)

 تعبئة اخلرباء ومراكز االمتياز للمساعدة يف صياغة النصوص وإجراء استعراض صارم لألقران؛   )(هـ

نبثقة عن تقارير توقعات البيئة العاملية متاحة للخرباء الذين ضمان أن تكون منتجات التقييم امل  (و)
  يضطلعون بتجميع التقرير العاملي للتنمية املستدامة.

  التقييم العالمي للمحيطات  -  ٣
العملية العادية لإلبالغ العاملي عن حالة البيئة البحرية وتقييمها، مبا يف ذلك اجلوانب  جيري تنفيذ -  ٢٧

ا اجلمعية وفقاً لبالتقييم العاملي للمحيطات،  اليت يشار إليها حالياً االجتماعية االقتصادية،  طرائق التنفيذ اليت أقر
استجابًة لتوصيات الفريق العامل املخصص اجلامع املعين بالعملية املنتظمة لإلبالغ عن  ٦٥/٣٧العامة يف قرارها 

جلوانب االجتماعية واالقتصادية. ومع قيام األمانة حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك ا
(شعبة األمم املتحدة لشؤون احمليطات وقانون البحار) والدول األعضاء بتنفيذ دورة التقييم املتكامل األوىل 

 )، واصل برنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي الدعم الفين والعلمي للعملية يف اجملاالت التالية:٢٠١٤-٢٠١٠(

  تصاالت: الدعم املبدئي إلنشاء بوابة االتصاالت ليستخدمها فريق اخلرباء والدول األعضاء؛اال  (أ)
التقييمات: مشاطرة املعارف الواسعة اليت اكتسبها من خالل عملية توقعات البيئة العاملية ويف   (ب)

  وضع التقييمات املتكاملة؛
العاملي للمحيطات يف تنظيم وتيسري  بناء القدرات: تقدمي الدعم للدول األعضاء يف التقييم  (ج)

  حلقات العمل اإلقليمية من خالل منرب اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية؛
تعبئة املوارد: الدخول يف حوار مع البلدان املاحنة احملتملة حلثها على دعم التقييم العاملي   (د)
  للمحيطات.

وىل للعملية من خالل اتفاقيات وخطط وقد ُعقدت ست حلقات عمل إقليمية يف إطار الدورة األ -  ٢٨
عمل البحار اإلقليمية لتحديد احتياجات بناء القدرات للتقييم العاملي للمحيطات يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

منطقة احمليط اهلادئ وأوروبا و منطقة ، و منطقة غرب احمليط اهلنديالبحر الكارييب، وشرق آسيا واحمليط اهلادئ و 
سي. ومت حتديد احتياجات بناء القدرات لكل منطقة فيما يتصل بإجراُء تقييمات متكاملة جنوب احمليط األطل

احلصول على البيانات. ويساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية  وتوفري سبل
العاملي للمحيطات من أجل حتقيق  يف مواءمة تقاريرها املتعلقة حبالة البيئة البحرية مع اخلطوط العريضة للتقييم

 التآزر بني العمليات اإلقليمية والعاملية.

)، وهو مشروع يتوىل ٢٠١٤- ٢٠١٣وقد دخل برنامج تقييم املياه العابرة للحدود مرحلته الثانية ( -  ٢٩
ية. ويهدف برنامج األمم املتحدة للبيئة تنسيقه وميوله مرفق البيئة العاملي يف إطار حافظته اخلاصة باملياه الدول

اليت ال تزال العديد منها  من إدراكه لقيمَة أنظمة املياه العابرة للحدود برنامج تقييم املياه العابرة للحدود، انطالقاً 
تتعرض للتدهور وتدار بأساليب جمزأة، إىل تقدمي تقييٍم معياري يتيح حتديد وتقييم التغريات اليت تطرأ يف النظم 
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ء األنشطة البشرية والعمليات الطبيعية، وآثارها على السكان الذين يعتمدون عليها. املائية العابرة للحدود جرا
ويتكون الربنامج من مخسة تقييمات مستقلة قائمة على مؤشرات (املياه اجلوفية، أحواض البحريات وأحواض 

ار، والنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية واحمليط املفتوح) والروابط فيما  بينها، مبا يف ذلك خصائصها األ
االقتصادية واإلدارية. وتوفر املؤشرات األسس العلمية لتصنيف احلالة البيئية للمسطحات املائية   - االجتماعية

العابرة للحدود داخل كل نظام من أنظمة املياه من أقلها تدهورًا إىل أكثرها تدهوراً، فضًال عن تصنيف 
ها من حيث مدى ضعفها أمام الضغوط املتعددة، وترتيبها من األقل ضعفاً إىل التجمعات البشرية اليت تعتمد علي

 .األكثر ضعفاً 

  التقييم العالمي لجودة المياه  -  ٤
، حتديد اجملاالت اليت تنطوي على مشاكل ذو شقني: أوالً  )٤(اهلدف من التقييم العاملي جلودة املياه -  ٣٠

،  الوقت الراهن ويف املستقبل، ال سيما يف البلدان النامية؛ وثانياً تطرحها نوعية املياه العذبة يف املياه السطحية يف
متضافرة مع  العامة ملعاجلة تلوث املياه. ويشمل التقييم جهوداً  تقييم اخليارات املتاحة على صعيد السياسات

دف توسيع  )GEMS/Waters(النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
قاعدة بيانات نوعية املياه املوجودة لتتبُّع التقدم احملرز يف محاية املياه السطحية، وكذلك الختبار النماذج 
واستخدامها لتقييم تدابري السياسات العامة. وسيجري التقييم على مرحلتني. ستقوم املرحلة األوىل (حزيران/يونيه 

للحالة الراهنة لنوعية املياه يف العامل يف  أولياً  ة، حيث ستشمل تقييماً ) بتهيئة الساح٢٠١٥أيار/مايو   - ٢٠١٣
مسطحات املياه العذبة باستخدام البيانات واملعلومات املوجودة. وستحدد الثغرات املوجودة يف البيانات واملعرفة 

استعراض حالة نوعية املياه  ليتم سدها يف املرحلة التالية من التقييم. وتكمن أهداف التقييم يف املرحلة األوىل يف
ار والبحريات واخلزانات، ال سيما يف البلدان النامية، مع الرتكيز على قضايا الصحة العامة وحالة مصائد  يف األ
األمساك يف املياه العذبة؛ وحتديد اجملاالت اليت يتهددها أصال خطر كبري ناجم عن تلوث املياه. ويقوم بتنفيذ 

ومركز حبوث النظم البيئية يف جامعة كاسل،  )UFZ(تقييم مركز هيلمهولتز ألحباث البيئة املرحلة األوىل من ال
إىل جنب مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، حتت إشراف آلية التنسيق املشرتكة بني الوكاالت التابعة  أملانيا، جنباً 

جلنة األمم املتحدة املعنية ’’ي، وهي لألمم املتحدة بشأن مجيع املسائل املتعلقة باملياه العذبة والصرف الصح
 .‘‘باملوارد املائية

  التوقعات العالمية التي تراعي المنظور البيئي والجنساني  -  ٥
للخرباء لتحديد نطاق التوقعات العاملية اليت تراعي  تشاورياً  عقد برنامج األمم املتحدة للبيئة اجتماعاً  -  ٣١

أهداف ونطاق  لمشروع. وناقش املشاركون يف العملية التشاوريةاملنظور البيئي واجلنساين لدعم إعداد وثيقة ل
النظر فيها عند تصميم التقييم والتخطيط له. ومن املتوقع أن يتم إطالق  اخليارات اليت يتوجب وعملية وضع

 .٢٠١٦التقييم خالل الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، يف عام 

  ة الصغيرة الناميةالتقييم البيئي للدول الجزري  -  ٦
  يعكف برنامج األمم املتحدة للبيئة على وضع تقييم بيئي للدول اجلزرية الصغرية النامية  -  ٣٢

)GEO-SIDS( جلميع املناطق الثالث اليت توجد فيها دولة جزرية صغرية نامية، باستخدام املنرب ،UNEP Live .
عن الدول اجلزرية الصغرية النامية، وإعداد تقييم بيئي هلا  وسيقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بتزويد املنرب ببيانات

                                                      
  .www.ufz.de/index.php?en=32318انظر الصفحة الرئيسة لتقييم جودة املياه يف العامل على اإلنرتنت:   ٤)(
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حول االحتياجات واحللول ويصدر يف شكل كتاب إلكرتوين، يُتوقع إطالقه يف املؤمتر الدويل الثالث  يكون منظَّماً 
 يف آبيا. ٢٠١٤بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية الذي سيعقد يف أيلول/سبتمرب 

  ية للتنوع البيولوجيالتوقعات العالم  -  ٧
مبثابة استعراض ملنتصف املدة لتنفيذ  (GBO-4)سيكون التقرير الرابع لتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي  -  ٣٣

للتنوع البيولوجي  والتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف آيتشي ٢٠٢٠-٢٠١١للتنوع البيولوجي  االسرتاتيجيةاخلطة 
تفاقية االسوف يستند التقرير إىل أحدث معلومات املؤشر العاملي الواردة يف . و احملددة يف اتفاقية التنوع البيولوجي

والسيناريوهات ذات الصلة والعمل املضطلع به يف تصميم النماذج لتقدمي صورة عن االجتاهات احلديثة 
لالتفاقية،  واملسارات املرجحة. وسوف يستفيد التقرير كذلك من السلسلتني الرابعة واخلامسة من التقارير الوطنية

سرتاتيجية للتنوع االومن عمل الفريق الرفيع املستوى املعين بالتقييم العاملي للموارد من أجل تنفيذ اخلطة 
ا يف نفس الوقت. وسيتناول قضايا من قبيل ما جيري حالياً  ٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي   اليت جيري االضطالع 

 ٢٠٢٠آثار ذلك على التنوع البيولوجي يف عام إحرازه من تقدم حنو حتقيق كل هدف من أهداف آيتشي و 
مناقشة أمهية التنوع البيولوجي يف اخلطة اإلمنائية لألمم  . وسيتناول أيضاً ٢٠٥٠لعام االتفاقية وعلى حتقيق رؤية 

 وأهداف التنمية املستدامة. ٢٠١٥املتحدة ملا بعد عام 

املتعلقني بالتقرير الرابع للتوقعات العاملية إعداد مشروع املوجز التنفيذي والتقرير الفين  وجيري حالياً  -  ٣٤
للتنوع البيولوجي لكي تستعرضه األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي قبل االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية 

. وسيتم إطالق التقرير الرابع يف ٢٠١٤للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية املقرر عقده يف حزيران/يونيه عام 
جتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي سيعقد يف مجهورية كوريا يف تشرين اال

بتنسيق عملية تقييم التقرير الرابع، مستعينة مبسامهات من  . وتقوم أمانة االتفاقية حالياً ٢٠١٤األول/أكتوبر عام 
ر الفين األساسي، ليكون مبثابة أساس للتقرير الرابع نفسه. فريق من العلماء الدوليني الذين يقومون بإعداد التقري

 معنية بالتقرير الرابع، مت اختيارها عن طريق عملية الرتشيحات. جمموعة استشارية وتتوىل توفري التوجيه للعملية

  التوقعات العالمية إلدارة النفايات  -  ٨
بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات،  ٢٧/١٢استجابة لقرار جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٣٥

التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والرابطة الدولية للنفايات  )IETC(الدويل للتكنولوجيا البيئية  يعكف املركز
ا تتناول التحديات  )ISWA(الصلبة  على وضع التوقعات العاملية إلدارة النفايات، وهي وثيقة مرجعية موثوق 
ية، واالجتاهات، والنماذج والسياسات املالية يف خمتلف عناصر قطاع النفايات. وسوف تركز هذه الوثيقة العامل

على عملية إدارة النفايات، واضعًة إدارة النفايات يف سياق عمليات مثل االستهالك واإلنتاج املستدامني، واملنع 
بالتحديات السياسة البيئية األوسع نطاقًا يف جمال والتقليص وكفاءة استخدام املوارد، كما سرتصد ما يربط ذلك 

سيما يف البلدان  السياسات العامة. وستوفر التوقعاُت كذلك التحليل والتوجيه العاملي للسياسات الوطنية، ال
السياسات واألدوات املستخدمة إلدارة النفايات وتتضمن حججًا اقتصادية لبيان  النامية. ستغطي أيضاً 

التقاعس عن العمل واستعراض احلاالت اليت يستفيد فيها كل األطراف. وسيتم وضع  ل تكلفةاجلدوى، وتتناو 
 التوقعات من خالل عملية يتعدد فيها أصحاب املصلحة.
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  المنابر  - باء
  UNEP-Liveمنبر برنامج األمم المتحدة   -  ١

 القسم الثاين أعاله. يف UNEP-Liveورد وصٌف ملنرب برنامج األمم املتحدة للتنمية إلدارة املعرفة  -  ٣٦

  حيائي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع األ  -  ٢
أنشئ املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع األحيائي وخدمات النظم  -  ٣٧

. واملنرب هيئٌة حكومية دولية مستقلة دولة عضواً  ١١٥ ، ويضم حالياً ٢٠١٢يف نيسان/أبريل  )٥(اإليكولوجية
مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. ويوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة خدمات األمانة للمنرب الذي 

 له. يتخذ من بون، أملانيا، مقراً 

األول/ديسمرب كانون   ١٤إىل  ٩اعتمد االجتماع العام للمنرب يف دورته الثانية، املنعقدة يف الفرتة من  -  ٣٨
 يف أنطاليا، تركيا، جمموعة من القرارات الرئيسية، منها: ٢٠١٣

 مشفوع بالتزام قوي بتنفيذه، وقد جتلى ذلك االلتزام برنامج عمل أويل للسنوات اخلمس املقبلة،  (أ)
طلوبة. مليون دوالر امل ٤٣,٥مليون دوالر من إمجايل املبلغ املطلوب البالغ  ٢٥,٤يف ما صدر من تعهد بدفع 

 وتشمل املنجزات املستهدفة لربنامج العمل بناء القدرات، وإنتاج املعرفة، والتقييم، ودعم السياسات. ومت أيضاً 
  اعتماد اإلطار املفاهيمي للمنرب؛

ه لفرتة ثالث أعضاؤ إجراءات لرتشيح واختيار فريق خرباء متعدد التخصصات سيتم اختيار   (ب)
  اع العام؛سنوات يف الدورة املقبلة لالجتم

ترتيب إلقامة شراكة تعاونية مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية   (ج)
دف إىل توفري إطار  والعلم والثقافة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

تحدة واملنرب، من خالل متثيل البيئة؛ والعلوم والتعليم؛ واألغذية للتعاون بني هذه اهليئات األربع التابعة لألمم امل
  والزراعة؛ والتنمية وبناء القدرات؛

القواعد املالية للمنرب، مبا يف ذلك االتفاق على أن يقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بإنشاء   (د)
  صندوق استئماين للمنرب وإدارته.

  الشبكات  - جيم
  عين على األرض  -  ١

، فإن أحد اجلوانب اهلامة لتعزيز ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’(ز) من وثيقة  ٧٦ما ورد يف الفقرة ك -  ٣٩
ا، وجيدة التوقيت ووثيقة الصلة  اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة هو تعزيز فرص احلصول على بيانات موثوق 

عني على ’’الضوء على دور شبكة  ٢٧٤قرة باجملاالت املرتبطة بأبعاد التنمية املستدامة الثالثة. وتسلط الف
ومنظومة نظم رصد األرض العاملية يف تطوير نظم الرصد البيئي. ونظرًا ألن شبكة عني على األرض  ‘‘األرض

، فهي تعد مبادرة آخذة يف التطور وحتتاج إىل إضفاء الطابع اإلقليمي ‘‘شبكة تضم شبكات متعددة’’هي 
 ألساسية ألصحاب املصلحة العامليني واإلقليميني القائمة حالياً.عليها، استناداً إىل اجملموعة ا

                                                      
  ./www.ipbes.netانظر،   ٥)(
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وقد اعتمدت اجملتمعات احمللية املشاركة يف املؤمتر األول ملستخدمي شبكة عني على األرض املنعقد يف  -  ٤٠
، بيان دبلن، الذي عرَّف دور شبكة عني على األرض بأنه ٢٠١٣آذار/مارس عام  ٦إىل  ٤دبلن، يف الفرتة من 

تيسري تبادل البيانات واملعلومات البيئية واجملتمعية واالقتصادية اليت توفرها اجملتمعات املعرفية املتنوعة ’’ل يف: يتمث
 .‘‘لدعم التنمية املستدامة

املؤسسات صاحبة  االتفاق على إنشاء حتالف عني على األرض الذي يضم ومت يف مؤمتر يف دبلن أيضاً  -  ٤١
خطة مشرتكة تركز  وتتقاسم ٢٠١١كرسة يف إعالن قمة عني على األرض لعام املصلحة اليت تلتزم باملبادئ امل

على حتقيق اهلدف املنصوص عليه يف بيان دبلن. وسيكون التحالف مبثابة القوة الدافعة وراء تشكيل الشبكة 
اول اخلطة . وستتن‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’من وثيقة  ٢٧٤األوسع لعني على األرض املشار إليها يف الفقرة 

 املشرتكة للتحالف والشبكة قضايا مثل:

تعزيز توافر البيانات واملعلومات على نطاق الركائز الثالث للتنمية املستدامة وسهولة احلصول   (أ)
  عليها؛

للمؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز يف حتقيق  توفري البيانات الالزمة إلجراء العمليات احلسابية  (ب)
  أهداف التنمية املستدامة؛الغايات املتصلة ب

  تعزيز دور العلم لدى العامة من أجل مراقبة البيئة ورصدها؛  (ج)
  بشأن البيئة والتنمية؛ ١٩٩٢تنفيذ املبدأ العاشر من مبادئ إعالن ريو لعام   (د)
باالستناد إىل شبكة عاملية من  UNEP-Liveبرنامج األمم املتحدة للبيئة  دعم عملية إعداد منرب  (هـ)

  مي البيانات واملعلومات.مقد
. وميكن احلصول ٢٠١٥وسيعقد اجتماع القمة الثاين لشبكة عني على األرض يف أبو ظيب يف عام  -  ٤٢

 .)UNEP/EA.1/INF/11(على املزيد من املعلومات عن الشبكة يف مذكرة األمانة عن مبادرة عني على األرض 

  خي وآثاره والتكيُّف معهبرنامج البحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغيُّر المنا  -  ٢
برنامج (’’ )٦(مت تطوير برنامج البحوث بشأن قابلية التأثّر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه -  ٤٣

ملعاجلة نقص التنسيق الدويل يف البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه.  ‘‘)البحوث
لبحثية ويبدأ عمليات سدها، ويستجيب لدعوة األوساط العلمية إىل إتباع الثغرات ا ‘‘برنامج البحوث’’وحيدد 

ج أكثر متاسكًا وتنسيقًا حيال البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه، واحلاجة املاسة 
ذا املوضوع وتعبئتها وإيصاهلا. وجاءت م برنامج ’’بادرة إنشاء برنامج ملواءمة قاعدة املعارف املتنامية املرتبطة 

 ‘‘برنامج البحوث’’من برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي يقدم له خدمات األمانة حالياً. ويوفر  ‘‘البحوث
اخلدمات لشبكة جديدة ومتنامية من العلماء واملهنيني وصانعي القرار، الذين يعملون على حتديد الثغرات 

تية يف جمال قابلية التأثّر بالتغريُّ املناخي وآثاره والتكيُّف معه، بالتعاون مع البحثية وتلبية االحتياجات السياسا
 شركائه املنفذين.

                                                      
  .www.unep.org/provia/HOME/tabid/55173/Default.aspxانظر،   ٦)(
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األولويات البحثية يف جمال قابلية التأثر ’’. األول عنوانه ٢٠١٣ومت إصدار منشورين بارزين يف عام  -  ٤٤
ليلي هلذا العمل إىل طائفة واسعة من ويستند املضمون التح )٧(.‘‘واآلثار والتكيف: التصدي لتحدي تغري املناخ

املصادر اليت تشمل تقارير الفريق العامل التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ ومقاالت خاضعة 
الستعراض النظراء؛ وكتب؛ وتقارير حكومية؛ وتقارير عن أعمال املؤمترات وحلقات العمل واالجتماعات؛ 

قابلية التأثّر بالتغريُّ  ‘‘ثبرنامج البحو ’’إرشادات ’’شتمل املنشور الثاين املعنون: والعروض، واملذكرات. وي
على مبادئ توجيهية منقحة وأدوات للتقييم يتعني إيصاهلا للحكومات  )٨(،‘‘املناخي وآثاره والتكيُّف معه

حة الرئيسيني اآلخرين يف والوكاالت الدولية وفرادى اخلرباء. ومت عرض املنشورين على احلكومات وأصحاب املصل
عدد من املناسبات، من بينها ثالثة أنشطة جانبية أثناء الدورة التاسعة عشرة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١١بشأن تغري املناخ اليت عقدت يف وارسو من 

يف دورته اخلامسة والستني اليت عقدت يف  ووافق اجمللس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية -  ٤٥
من مكونات برنامج  مكوناً  ‘‘برنامج البحوث’’على اعتبار  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢٣إىل  ١٥جنيف يف الفرتة من 

سيساهم، إىل جانب غريه من مكونات برنامج املناخ  ‘‘برنامج البحوث’’مما يعين أن  )٩(.)WCP(املناخ العاملي 
فريق اجمللس التنفيذي للمنظمة العامل ’’لذلك، نظر  طار العاملي للخدمات املناخية. ووفقاً العاملي، يف تنفيذ اإل

ألول مرة يف دورته  ‘‘برنامج البحوث’’يف برنامج  ‘‘املعين باملناخ واملسائل املتصلة بالطقس واملاء واملسائل البيئية
 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٢إىل  ١٠املنعقدة يف الفرتة من 

برنامج ’’عد تعزيز التواصل داخل اجملتمع البحثي وبني واضعي خطط التكيف من أولويات وي -  ٤٦
مبوقع شبكي  ويتوىل العناية بنشر رسالة إخبارية فصلية ‘‘برنامج البحوث’’هلذه الغاية، يقوم  . وحتقيقاً ‘‘البحوث

 مع تغري املناخ  الثالث للتكيفيف استضافة املؤمتر الدويل ‘‘برنامج البحوث’’جيري حتديثه بانتظام. وسيشرتك 
. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف مذكرة ٢٠١٤، الربازيل، يف أيار/مايو سيريا املقرر عقده يف فورتاليزا

 .)(UNEP/EA.1/INF/12 ‘‘برنامج البحوث’’األمانة عن برنامج 

  النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج وشبكة المياه  -  ٣
على احلاجة امللحة إىل معاجلة مشكليت نوعية املياه وتلوث  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’تشدد وثيقة  -  ٤٧

. ويف هذا ٢٠١٥وحتتل هاتان املشكلتان موقعاً بارزاً يف مقرتحات خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  املياه.
تزايدة إىل اختاذ قرارات مستنرية بشأن السياق، ويف ضوء االجتاهات العاملية، اسُرتعي االنتباه إىل احلاجة امل

 املخاطر املرتبطة باملياه وآثارها االجتماعية واالقتصادية وعلى الرفاه.

للبيانات واملعلومات املتعلقة بنوعية املياه  عاملياً  ويوفر النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج املياه منرباً  -  ٤٨
-٢٠١٢ية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال املياه العذبة (سرتاتيجية التنفيذيف االبوصفها عنصرًا أساسيًا 

، بدعم من وكالة البيئة الكندية يف املقام األول، ‘‘برنامج املياه’’، قدم ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١). وحىت ٢٠١٦
ا. معلومات هامة تستند إىل األدلة عن نوعية املياه الداخلية على الصعيد العاملي، وعن حالتها الراهنة وا جتاها

اجلديد بصفة مشرتكة. وأعربت حكومة  ‘‘برنامج املياه’’وقد تعهدت احلكومتان األيرلندية واألملانية باستضافة 

                                                      
  .www.unep.org/provia/RESOURCES/Publications/ResearchPriorities/tabid/130750/Default.aspxانظر،   ٧)(
  .www.unep.org/provia/RESOURCES/Publications/PROVIAGuidancereport/tabid/130752/Default.aspxر، انظ  ٨)(
  .(EC-65) ١)/٢( ٣-٤القرار   ٩)(
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الربازيل عن اهتمامها الكبري بإنشاء مركز إقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والبلدان الناطقة باللغة 
 الربتغالية يف أفريقيا.

إىل منوذج جديد يف جمال األعمال التجارية واحلوكمة، فإن أهدافه الرئيسية  ‘‘برنامج املياه’’ومع حتول  -  ٤٩
، تعزيز الشبكة العاملية للبلدان واملؤسسات امللتزمة بتوفري البيانات واملعلومات املتعلقة بنوعية املياه؛ تتمثل يف: أوالً 

القرارات، وإدارة املعرفة الشاملة، والتقييمات املتعددة  ، حتسني املنتجات واخلدمات مثل أدوات دعم اختاذوثانياً 
، تيسري إدماج جمموعات البيانات املتعددة املستمدة النطاق يف اجملاالت الوطنية واإلقليمية والعابرة للحدود؛ وثالثاً 

تند إىل العلم توفري معلومات تس من مصادر خمتلفة، مبا يف ذلك االستشعار عن بعد والعلوم لدى العامة؛ ورابعا،ً 
 ، تعزيز وتنمية القدرات ذات الصلة بنوعية املياه.وذات صلة بالسياسات العامة؛ وخامساً 

بفوائد على الدول األعضاء والدوائر العاملية املعنية باملياه على خمتلف  ‘‘برنامج املياه’’وسيعود تنفيذ  -  ٥٠
عن املشورة والدعم  ية القدرات فضالً املستويات. وستستفيد املؤسسات الوطنية واإلقليمية من أنشطة تنم

جتري عملية اختاذ القرار بصورة أكثر استنارة، استنادًا إىل معلومات رصينة، األمر الذي يفضى  وسوف الفنيني.
إىل منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية تتأتى بفضل حتديد أهداف إدارة املياه على حنو أكثر دقة. أما على 

بشكل كبري يف إمكانية إدراج تنفيذ األهداف املتعلقة بنوعية املياه  ‘‘برنامج املياه’’اهم املستوى العاملي، فسيس
 .٢٠١٥وتلوث املياه يف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن النظام العاملي لرصد البيئة/برنامج املياه يف مذكرة األمانة  -  ٥١
)UNEP/EA.1/INF/13(. 

 الدعم التكنولوجي وبناء القدرات  -  رابعاً 

  تزايد الطلبات من الدول األعضاء  - ألف
 ‘‘بايل’’إىل التنفيذ املتواصل والدقيق خلطة  ٢٧٨يف الفقرة  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’تدعو وثيقة  -  ٥٢

على والية برنامج األمم (و)  ٨٨للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وتؤكد من جديد يف الفقرة  االسرتاتيجية
املتحدة للبيئة ودوره احملفز يف مواصلة تقدمي الدعم التكنولوجي وبناء القدرات ملساعدة البلدان النامية، ال سيما 

(ل) إىل اختاذ إجراءات لتعزيز  ٨٥يف سياق برنامج أمم متحدة للتنمية معّزز وحمدَّث. وتدعو الوثيقة يف الفقرة 
ائمة على األدلة على مجيع املستويات، واإلسهام يف توطيد اجلهود اجلارية يف البلدان عمليات صنع القرار الق

 النامية لبناء القدرات يف جمال مجع البيانات وحتليلها.

وأصبح برنامج األمم املتحدة للبيئة يتلقى طلبات متزايدة من البلدان لدعمها يف تطبيق أفضل  -  ٥٣
لبيانات واملؤشرات واستخدامها يف إعداد التقارير البيئية. وُتربز املمارسات فيما يتعلق بالرصد املنتظم ل

استنتاجات التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية، والكثري من التقييمات اليت يقودها برنامج األمم املتحدة 
احلكومات من تقدمي للبيئة، على حنو متكرر، شح البيانات واملؤشرات الالزمة لتقييم حالة البيئة يف العامل ومتكني 

تقارير عن حتقيق األهداف املتفق عليها وتنفيذ االتفاقات البيئية. وَيستخدم برنامج األمم املتحدة للبيئة ما ميكن 
ج  لتحديد البيانات  (UNEP-Live) ، بوصفه جزءًا من مبادرة‘‘ِامجع مرة واستخدم ملرات’’أن يسمى 

الغ املتكرر والتشجيع على استخدامها، يف حماولة لتبسيط عملية واملؤشرات املالئمة واملفيدة ألغراض اإلب
 اإلبالغ وختفيف عبئها الواقع على الدول األعضاء.
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  : دعم التكنولوجيا وبناء القدراتUNEP-Liveمنبر برنامج األمم المتحدة للبيئة   - باء
يُنفِّذ ويشّجع أنشطة بناء إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن  ٢٧/١١ املقرريطلب جملس اإلدارة يف  -  ٥٤

ا مبرحلة انتقال العمل مع املوقع التفاعلي لربنامج  القدرات حىت يتسىن للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
وقائمة على األدلة. ويدعو يف القرار نفسه  البيئة واملسامهة يف عمليات تقييم بيئية سليمة من الناحية العلمية

اء واجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها إىل أيضا الدول األعض
، وعلى وجه اخلصوص تنفيذ قدرات اإلبالغ على اإلنرتنت عن UNEP-Liveاملشاركة يف تطوير املنرب التفاعلي 

 ة بواسطة املنابر املفتوحة.حالة البيئة، من خالل التبادل املتزايد للبيانات واملعلومات واملؤشرات ذات الصل

وأدرجت الدول األعضاء يف االجتماع التحضريي األقاليمي للمؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية  -  ٥٥
، يف إطار ما يسمى ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٨إىل  ٢٦الصغرية النامية، الذي عقد يف بريدجتاون يف الفرتة من 

ًة إىل ثورة يف البيانات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، لكي للوثيقة اخلتامية لالجتماع دعو  ‘‘املسودة األوىل’’
. ولإلشارة إىل مستوى النجاح يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  تتسىن متابعة التنفيذ وتقييمه فعلياً 

كية البيانات إىل تعزيز نظم البيانات ومبادرات الشراكة حىت تبقى مل ودعا االجتماع، من بني أمور أخرى،
 واملعلومات بيد حكومات الدول اجلزرية الصغرية النامية يف تلك املناطق، ودعا إىل أن تقدم شعبة اإلحصاءات

الدعم يف خمتلف اجملاالت، إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة وهيئات األمم املتحدة األخرى،  يف األمم املتحدة
ء منابر وطنية وإقليمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومراكز لنشر ودعا اجملتمع الدويل إىل املساعدة يف إنشا

املعلومات يف الدول اجلزرية الصغرية النامية لتيسري تبادل املعلومات والتعاون بني هذه الدول، يتم ربطها مبنابر 
 .(SIDSNET)مثل شبكة معلومات الدول اجلزرية الصغرية النامية 

األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع هيئة أبو ظيب للبيئة، على تطوير  وكخطوة أوىل، يعكف برنامج -  ٥٦
جمموعة من أدوات اإلبالغ الوطنية على اإلنرتنت ملساعدة احلكومات على مجع املعلومات البيئية وحتليلها 

 اختبار األداة وستكون هناك نسخة منوذجية منها حبلول منتصف عام ونشرها بسرعة وسهولة. وجيري حالياً 
٢٠١٤. 

  أدوات دعم جديدة ومستكملة  - جيم
جيري تقدمي الدعم لبلدان يف منطقة غرب آسيا إلعداد التوقعات البيئية الوطنية من خالل التدريب  -  ٥٧

على إجراء تقييمات بيئية متكاملة وتيسري وضع أطر لتقارير حالة البيئة. وقد مت، يف إطار التقييم املتكامل للنظم 
 نرتنت باللغتني العربية واإلجنليزية.على شبكة اإل ‘‘املرجعي عن موارد املنطقة العربية الكتاب’’البيئية، نشر 

وأطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة على شبكة اإلنرتنت، بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة  -  ٥٨
ملية، املبادئ التوجيهية املتعلقة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا)، وإدارة أبو ظيب لبيانات البيئة العا

باجملموعة األساسية ملؤشرات التنمية املستدامة للمنطقة العربية، باللغتني العربية واإلجنليزية. وملعاجلة النقص الذي 
تعاين منه هذه املؤشرات، تُبني املبادئ التوجيهية كيفية وضع واستخدام املؤشرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية 

 نطقة العربية.للم

واعتمد الفريق احلكومي الدويل يف جلسته العامة السابعة والثالثني املنعقدة يف باتومي، جورجيا، يف  -  ٥٩
ما فرقته العاملة املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر عام  الدفيئة، وهو  ، تقريرين أعد

عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  ٢٠٠٦ة يف عام للمبادئ التوجيهية الصادر  ٢٠١٣ملحق عام ’’
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األساليب التكميلية وإرشادات املمارسة ’’  و )١٠(‘‘بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة: األراضي الرطبة
لك توجيها البلدان اليت مت )١١(. ويَعرض التقرير األول‘‘املنبثقة عن بروتوكول كيوتو ٢٠١٣لعام اجليدة املنقحة 

عن جرد األراضي الرطبة على املستوى الوطين لسد الثغرات اليت مت حتديدها يف املبادئ التوجيهية  إضافياً  منهجياً 
إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 

ة من األطراف يف بروتوكول كيوتو لَيستعرض وحيدِّث، عند االقتضاء، . ويستجيب التقرير الثاين لدعو ٢٠٠٦
منهجيات إضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة ذات املنشأ البشري من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة 

 البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة.

تقنية وتوفري الدعم يف جمال بناء القدرات لبنغالديش، وبوتان، ومجهورية كوريا ومت تقدمي املساعدة ال -  ٦٠
ج التقييم البيئي  الشعبية الدميقراطية، ومجهورية كوريا، وميامنار، وباكستان، ودول احمليط اهلادئ باستخدام 

) الستعراض ‘‘البيئيةالتقييم املتكامل للنظم ’’املتكامل (على النحو املبني يف دليل التدريب الذي وضعه 
دف دعم عمليات اختاذ  ا على رفاه اإلنسان والتنمية االقتصادية،  األوضاع واالجتاهات البيئية وانعكاسا

 .٢٠١٣-٢٠١٢قرارات مستنرية على الصعيد الوطين يف الفرتة 

___________ 

                                                      
  .www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/wetlands.htmlانظر،   ١٠)(
  .www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2013KPSupplementaryGuidance_inv.htmlانظر،   ١١)(


