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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *ل األعمال املؤقت(أ) من جدو  ٤البند 

  لسياسات العامة: حالة البيئةقضايا ا

  حالة البيئة ومساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في التصدي للتحديات البيئية األساسية

  )١(تقرير المدير التنفيذي

  موجز
نذار املبكر يوجز هذا التقرير املسائل العلمية وقضايا السياسات الرئيسية املنبثقة عن أنشطة التقييم واإل  

لربنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب)، اليت تتطلب عرضها جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته 
  .السابعة والعشرين، وعلى صانعي السياسات على املستوى املناسب

أجريت خالل العامني  وقد استخلصت هذه القضايا من نتائج تقييمات مواضيعية وتقييمات متكاملة خمتلفة  
املاضيني على الصعيدين العاملي واإلقليمي، استجابة ملتطلبات والية برنامج األمم املتحدة للبيئة املتمثلة يف إبقاء حالة 

ويسلط التقرير الضوء بصفة خاصة على االستنتاجات الواردة يف التقرير اخلامس  .البيئة يف العامل قيد االستعراض
عاملية وموجزه املوجه إىل صانعي السياسات، اليت قدمت يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لتوقعات البيئة ال

ا يف املداوالت اليت سيجريها املؤمتر   .بغرض االستنارة 
 دة للبيئةــحم املتــج األمــي لربنامـــع التفاعلــــورات األخرية املتصلة باملوقـــــللتط زاً ــموج دم التقرير أيضاً ــــويق  

UNEP-Live وأدرج  .ومبادرة عني على األرض وبرنامج البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه
نظر أ( ٢٠١٣مزيد من املعلومات املفصلة عن هذه املبادرات يف حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لسنة 

  ملعلومات األخرى ذات الصلة.ويف وثائق ا ) UNEP/GC.27/INF/2الوثيقة

                                                      
*  UNEP/GC.27/1.  
 ال يعين ذكر أمساء الشركات واملنتجات التجارية موافقة األمم املتحدة عليها.  )١(
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  اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة  - أوالً 

قد يرغب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف النظر اعتماد مقرر يتسق مع اخلطوط اليت   -  ١
لني الدائمني لدى وستقدم اإلجراءات املقرتح اختاذها بشكل منفصل إىل جلنة املمث.اقرتحها املدير التنفيذي

  .الربنامج بغرض استخدامها يف إعداد مشاريع املقررات املعروضة على اجمللس
إبقاء حالة البيئة في العالم قيد االستعراض: معلومات أساسية عن ارتكاز التقييم إلى أسس  - ثانياً 

  علمية سليمة
يئي الوزاري العاملي بلمحة عامة عن يتمثل اهلدف من هذا التقرير يف تزويد جملس اإلدارة/املنتدى الب  -  ٢

نتائج آخر التقييمات العلمية، مع الرتكيز على املسائل الرئيسية يف جمال السياسات على الصعيدين العاملي 
واإلقليمي، وتسليط الضوء على املبادرات والعمليات ذات الصلة، اليت تدعم والية برنامج األمم املتحدة 

  .إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض للبيئة األساسية املتمثلة يف
على اجمللس/املنتدى يف دورته السابعة والعشرين عدد من  وجتدر اإلشارة إىل أنه سيكون معروضاً   -  ٣

ا يف مداوالته، مبا يف ذلك   :الوثائق لالستنارة 
  .اتالتقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية وموجزه املوجه إىل صانعي السياس  (أ)

  ؛)UNEP/GC.27/INF/2نظر الوثيقة أ( ٢٠١٣حولية برنامج األمم املتحدة للبيئة لسنة   (ب)
من  تقرير مرحلي عن املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة استجابة للجزء ثالثاً   (ج)

  ؛(UNEP/GC.27/INF/2) ٢٥/٢املقرر 
  ؛(UNEP/GC.27/INF/11)تقرير مرحلي عن مبادرة عني على األرض   (د)
تقرير مرحلي عن برنامج البحث املتعلق بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معها   (هـ)

(UNEP/GC.27/INF/12).  
وقد جدد رؤساء الدول واحلكومات واملمثلون الرفيعو املستوى يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية   -  ٤

حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفرتة من )، الذي عقد بريو دي جانريو، ٢٠املستدامة (ريو+
يئة مستقبل مستدام اقتصادياً ٢٠١٢ لصاحل   وبيئياً  واجتماعياً  ، التزامهم بتحقيق التنمية املستدامة وبكفالة 

اق للركيزة البيئية يف سي )٢(وأويل االهتمام يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر .كوكبنا ولصاحل األجيال احلالية واملقبلة
ا السابعة والستني، قرارا يعزز برنامج األمم  التنمية املستدامة، ودعيت اجلمعية العامة إىل أن تتخذ، يف دور

  .املتحدة للبيئة ويرفع مستواه
وقد كلف برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اهليئة الرئيسية املعنية بالبيئة يف منظومة األمم   -  ٥

ويعمل الربنامج على مستوى  .يئة العاملية ومسببات اآلثار البيئية قيد االستعراضاملتحدة، باإلبقاء على الب
الصلة بني العلوم والسياسات فيكفل تدفق املعارف من البحوث األساسية والتطبيقية وترمجتها إىل إجراءات 

املعاكس أيضا اهلام هو أنه يشجع تدفق املعلومات يف االجتاه  يءوالش .سياساتية تتوخى مصلحة اجملتمعات
  .من الساحة السياسية إىل األوساط العلمية

                                                      
 ، املرفق.٦٦/٢٨٨عية العامة قرار اجلم  )٢(
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بقاء على حالة البيئة في العالم قيد االستعراض: موجز نتائج التقييمات التي أجريت على اإل  - ثالثاً 
الصعد العالمية واإلقليمية والوطنية، وعلى مستوى المدن، منذ الدورة السادسة والعشرين 

  لمجلس اإلدارة
  العالمي الصعيد  - ألف

مدينة أخرى على  ١٢أُعلن عن صدور التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية يف ريو دي جانريو و   -  ٦
وأعلن عن صدور موجزه املوجه إىل صانعي السياسات، بعد  )٣(.٢٠١٢حزيران/يونيه ٦نطاق العامل، يف 

 ٢٠اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي، يف التفاوض عليه وإقراره، يف الدورة االستثنائية الثانية عشرة جمللس 
  :. وتشمل الرسائل الرئيسية واالستنتاجات وخيارات االستجابة الواردة يف التقرير ما يلي٢٠١٢شباط/فرباير
هناك أدلة على استمرار التدهور البيئي يف كثري من األماكن، كما أن األهداف الدولية   (أ)

وكانت البيانات املتاحة غري كافية لتقييم حالة كثري من تلك  ل جزئي فقط.البيئية واإلمنائية حتققت بشك
  :األهداف

سيستمر تركيز غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي يف  - الغالف الجوي  ‘١’
االرتفاع إىل مستويات يرجح أن تدفع درجات احلرارة يف العاملي إىل جتاوز مستوى 

وميكن السرتاتيجيات  .فرتة ما قبل عصر الصناعة درجتني مئويتني فوق متوسطها يف
معاجلة امللوثات املناخية القصرية العمر، مبا يف ذلك الكربون األسود وغاز امليثان واألوزون 
الرتوبوسفريي، أن تؤدي إىل اخنفاض كبري يف معدل ارتفاع درجة احلرارة يف األجل 

  من الغذائي؛القريب، وأن تعود بفوائد مجّة على صحة اإلنسان واأل
ازداد الضغط على موارد األراضي خالل السنوات األخرية بسبب التنافس يف  -  األراضي  ‘٢’

الطلب على األغذية واألعالف والوقود واأللياف واملواد اخلام، بشكل يساعد على تفاقم 
 ة؛إال أن اجلهود العاملية تضافرت يف سبيل إجياد نظم لألراضي أكثر استدام .إزالة الغابات

يتزايد طلب اإلنسان على موارد املياه، مع حتسن حمدود فقط يف الكفاءة،  - المياه  ‘٣’
وعلى الرغم من بعض  .وأضحت هذه املوارد بالفعل غري قابلة لالستدامة يف مناطق كثرية

تزال نوعية املياه تشكل السبب الرئيسي ملشاكل اإلنسان الصحية يف  التحسينات، ال
ومن األرجح أن يؤدي تغري املناخ وزيادة النمو السكاين إىل تفاقم  مجيع أرجاء العامل،

ولعل حتسني اإلمداد باملياه وحتسني مرافق الصرف  .نقص املياه يف كثري من املناطق
الصحي هو الوسيلة الوحيدة األكثر فعالية من حيث التكلفة خلفض الوفيات واألمراض 

الرغم من أن الغاية املتعلقة باملياه من اهلدف  وعلى .املتصلة باملياه على الصعيد العاملي
فيما يتعلق باإلمداد  ٢٠١٠السابع يف األهداف اإلمنائية لأللفية قد حتققت يف عام 

، فإن الغاية املتعلقة بالصرف الصحي ٢٠١٥يف عام  باملياه، ومن املرجح أن تتحقق أيضاً 
  ؛٢٠١٥لن تتحقق، على األرجح، حبلول عام 

                                                      
أديس أبابا، وبروكسل، وبنما سييت، وبيجني، وجنيف، ولندن، وليما، ونريويب، ونيودهلي، ونيويورك، واملنامة،   )٣(

 وواشنطن العاصمة.
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وال يزال فقدان  .يتواصل ارتفاع الضغط على موارد التنوع البيولوجي -  يولوجيالتنوع الب  ‘٤’
املوائل وتدهور البيئة، بسبب التنمية يف جمايل الزراعة واهلياكل األساسية، واالستغالل 

وقد حتقق بعض  .املفرط، والتلوث، وانتشار األنواع الغريبة الغازية، من التهديدات السائدة
االستجابة السياساتية، مثل توسيع رقعة املناطق احملمية وتقاسم فرص التقدم على صعيد 

ويتيح اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  .احلصول على منافع املوارد اجلينية
، مبا يف ذلك أهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقبول ٢٠٢٠ - ٢٠١١للفرتة 

على املنافع وتقامسها، الفرصة لوقف تراجع التنوع بروتوكول ناغويا املتعلق باحلصول 
  البيولوجي وعكس مساره؛

 .انتقل إنتاج املواد الكيميائية إىل العامل النامي خالل العقد املاضي - المواد الكيميائية  ‘٥’
وتشمل املسائل املستجدة اليت حتتاج إىل فهم أفضل وتتطلب إجراءات فورية لدرء الضرر 

حة والبيئة، اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية والكهربائية واملواد الذي قد يلحق بالص
الكيميائية الضارة بالغدد الصماء، وانتشار املواد البالستيكية يف البيئة، واحلرق يف أماكن 

  مكشوفة، وتصنيع املواد النانوية؛
تتضمن غايات  حققت املعاهدات واالتفاقات الدولية جناحا كبريا حينما عاجلت أهدافا  (ب)

 .حمددة وقابلة للقياس، من قبيل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وإزالة الرصاص من النفط
  وهناك حاجة لتحديد أهداف بيئية وإمنائية واضحة وطويلة األجل، ولتعزيز املساءلة يف االتفاقات الدولية؛

وهناك حاجة  .من البيانات املوثوقة يتطلب صنع السياسات القائمة على األدلة املزيد  (ج)
  لُنهج موحدة جلمع البيانات، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل وبناء القدرات من أجل مجعها؛

حددت التقييمات اإلقليمية يف التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية استجابات   (د)
احدة أو أكثر من املناطق، واليت ميكن أن سياساتية تستند إىل أفضل املمارسات اليت اعتمدت بنجاح يف و 

  تصبح أكثر فعالية من خالل التعميم؛
  هناك حاجة إىل زيادة الرتكيز على السياسات املوجهة حنو حمركات التغيري البيئي؛  (هـ)
يتطلب حتقيق النتائج مزجيا من تدابري التكنولوجيا واالستثمار واحلوكمة واإلدارة، ترتافق   (و)
وينبغي أن تكون التغيريات قصرية وطويلة األجل معا، وأن تستند عملية  .ك وإنتاج مستدامةبأمناط استهال

وبرغم أن االستجابات الوطنية واإلقليمية قد شرعت يف معاجلة التحديات  .االنتقال إىل احلوكمة التكّيفية
ج حوكمة متعددة املرتكزات بغية حتقيق نتائج فعالة وتتسم بالكفاءة  البيئية، هناك حاجة إلجياد 

  واإلنصاف؛
تفي  تستقطب االستجابات البيئية املزيد من التدفقات املالية، لكن هذه التدفقات ال  (ز)

باالحتياجات الالزمة من املوارد. ويتمثل أهم مصدر للتمويل البيئي يف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من 
وقد ارتفعت هذه االلتزامات، اليت تدعم أهداف  .تصاديبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االق

بليون دوالر يف عام  ٥,١اتفاقيات األمم املتحدة الثالثة املتعلقة بالتنوع البيولوجي واملناخ والتصحر، من 
بليون دوالر يف  ٢٢,٩وخصصت تلك البلدان نفسها  .٢٠٠٩بليون دوالر يف عام  ١٧,٤إىل  ١٩٩٩

ومع ذلك، قدرت  .ائية الرمسية من أجل ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معهللمساعدة اإلمن ٢٠١٠عام 
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، للفرتة بليون دوالر سنوياً  ١٠٠و ٧٠تكلفة التكيف مع تغري املناخ فقط يف البلدان النامية مبا يرتاوح بني 
٢٠٥٠  - ٢٠١٠.  

الستجابات التالية، اليت وحدد التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية االسرتاتيجيات وخيارات ا  -  ٧
  :ميكن تنفيذها على الصعيد العاملي

  األهداف البيئية للزراعة يف سياق التنمية املستدامة ورصد النتائج؛  (أ)
  تعزيز فعالية املؤسسات العاملية؛  (ب)
  االستثمار يف تعزيز القدرات من أجل التصدي لتغري البيئة؛  (ج)
  ور التكنولوجي؛دعم االبتكارات التكنولوجية والتط  (د)
تعزيز النهج القائمة على احلقوق وفرص الوصول إىل أجهزة العدالة البيئية، من خالل   (ه)

ا وإنفاذها وتنفيذها يف املؤسسات العاملية واإلقليمية؛   االعرتاف 
  تعميق مشاركة أصحاب املصلحة وتوسيع نطاقها؛  (و)
ثر استدامة وال يقتصر على الناتج ميكن إلعادة تعريف الثروات بإدخال نظام قياس أك  (ز)

  .احمللي اإلمجايل، أن يعزز نوعية حياة مجيع اجملتمعات احمللية ورفاهها، وخباصة يف الدول النامية
وصدر منشوران مرافقان للتقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية، يشتمالن على معلومات عن مدى   -  ٨

ملية منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، يف عام التغري الذي طرأ على العامل والبيئة العا
الضوء على االجتاهات  )٤(،٢٠من ريو إىل ريو+ ة:املتغري رصد بيئتناً . ويسلط املنشور األول املعنون: ١٩٩٢

الكيميائية  الرئيسية يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك اهلواء واألراضي واملياه والتنوع البيولوجي واملواد
والنفايات واإلدارة والطاقة واستخدام املواد وكفاءة استخدام املوارد، ويبّني قلة التحسن الذي شهدته البيئة 

األهداف  دم:قياس التقويفحص املنشور الثاين املعنون  .البشرية والبيئة الطبيعية خالل العقدين املاضيني
امن التدابري  ٣٥فعالية  )٥(والفجوات البيئية، وتتمثل اخلالصة  .البيئية الدولية بغرض حتديد مدى فائد

 .الرئيسية يف ضرورة وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس، إذا أريد للتطورات يف جمال احلوكمة أن تكون فعالة
  .وباإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من الرصد الشامل للبيانات من أجل قياس التقدم احملرز

يانات املتعلقة حبالة واجتاهات البيئة واحللول السياساتية املقرتحة يف التقرير اخلامس ومتثل الب  -  ٩
م،  ا صانعو السياسات عند اختاذ قرارا لتوقعات البيئة العاملية مستودعا ضخمًا للمعارف اليت يستنري 

  .وتدعم األولويات الوطنية وحتدد احللول للمشاكل الوطنية
حنو اإلدارة السليمة للمواد تقرير توقعات املواد الكيميائية العاملية املعنون:  ٢٠١٢وصدر يف عام   -  ١٠

. ويصوغ التقرير توصيات حلشد اهتمام صانعي السياسات جتميعي موجه إىل صانعي القرارتقرير  :الكيميائية
الدولية للمواد  واألطراف املؤثرة الرئيسية وتعبئة جهودهم من أجل تعزيز تنفيذ النهج االسرتاتيجي لإلدارة

وتركز التوصيات العامة على املسائل ذات الصلة بالسياسات املؤسسية  .الكيميائية وتنشيط روح الشراكة فيه

                                                      
 .www.unep.org/GEO/pdfs/Keeping_Track.pdfمتاح على املوقع الشبكي:   )٤(
 .www.unep.org/geo/pdfs/geo5/Measuring_progress.pdfمتاح على املوقع الشبكي:   )٥(



UNEP/GC.27/3 

6 

واالقتصادية واإلمنائية، بينما تعاجل التوصيات التقنية واإلدارية األكثر التحديات الرئيسية فيما يتعلق 
  .دوات والنهجباالجتاهات واملؤشرات واآلثار االقتصادية واأل

ومتثل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عنصرا حيويا يدعم مجيع جوانب االقتصاد األخضر،   -  ١١
ويتعني إدماجه يف استثمارات رأس املال الطبيعي يف جماالت الزراعة ومصائد األمساك والغابات واملياه. وجاء 

يف التقاعس عن تطبيق اإلدارة السليمة للمواد تقرير عن التقييم األساسي لتكال’’يف التقرير املعنون 
، أن أحد احملركات األساسية لتعميم اإلدارة السليمة للمواد ٢٠١٣، املقرر صدوره يف أوائل عام ‘‘الكيميائية

الكيميائية هو توافر البيانات واملعلومات عن تكاليف التقاعس وعن منافع العمل فيما يتعلق بالركائز الثالث 
وعلى الرغم من أن البيانات اليت  .البيئة والصحة العامة والتخطيط للتنمية على املستوى الوطين املتمثلة يف

ظهرت عن اإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية يف جماالت الصحة والبيئة وختطيط التنمية جمزأة وتصعب 
  .مقارنتها، فهي تشري بوضوح إىل وجود تكاليف ضخمة وعواقب اقتصادية وخيمة

ومنذ انعقاد الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة، أصدرت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري   -  ١٢
إدارة خماطر ومصادر الطاقة املتجددة وختفيف آثار تغري املناخ، املناخ اثنني من التقارير اخلاصة، بعنوان: 

التقرير  ويقيَّم .األمامف مع تغري املناخ إىل الظواهر الطبيعية احلادة والكوارث من أجل دفع عملية التكي
 .األول ما يوجد من مؤلفات عن اإلمكانات املستقبلية للطاقة املتجددة فيما يتعلق بتخفيف آثار تغري املناخ

ويشري إىل أن اإلمكانات التقنية لتكنولوجيات الطاقة املتجددة قادرة على توفري خدمات الطاقة على 
احلايل عليها، وأن الطاقة املتجددة قادرة بالفعل على املنافسة يف خمتلف األوساط، مستوى يتجاوز الطلب 
ويتضح من استعراض تصورات عدة أن الطاقة  .تزال تفوق أسعار الطاقة احلالية برغم أن تكاليفها ال

ا ستشهد منواً  اسع النطاق و  املتجددة تتمتع بإمكانات كبرية لتخفيف انبعاثات غازات االحتباس احلراري وأ
كذلك فإن االنتقال إىل اقتصاد تنخفض فيه انبعاثات غازات االحتباس احلراري مع ارتفاع حصة   .يف العامل

  .الطاقة املتجددة يعين زيادة االستثمار يف التكنولوجيات واهلياكل األساسية
املناخية القاسية املتسلسلة، ويشري التقرير الثاين إىل أن التقلبات املناخية البالغة القسوة أو األحوال   -  ١٣

وتشمل  .ميكن أن تسبب كوارث مناخية إذا اقرتنت باألحوال االجتماعية اهلشة وقابلية التعرض للمخاطر
توخي احلذر فيما يتعلق مبا لوحظ من زيادة طول فرتات  (أ) :االستنتاجات اهلامة الواردة يف التقرير ما يلي
(ب) احتمال ارتفاع وترية التهطال  يف مناطق كثرية من العامل؛ الدفء أو موجات احلّر أو زيادة عددها

سيما يف خطوط  الغزير، أو زيادة كمية األمطار الكلية نتيجة كثافة هطوهلا يف مناطق كثرية من العامل، وال
العرض العليا واملناطق االستوائية واألجزاء الشمالية من خطوط العرض الوسطى خالل شهور الشتاء؛ (ج) 

ا يف بعض مناطق العامل، مبا يف ذلك  توخي احلذر فيما يتعلق بالزيادة املتوقعة يف طول فرتات اجلفاف وشد
مناطق جنوب أوروبا والبحر األبيض املتوسط ووسط أوروبا ووسط أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 

حمسنًا بني التغريات املالحظة  ويقدم التقرير أيضا متييزاً  .واملكسيك ومشال شرق الربازيل وأفريقيا اجلنوبية
  .والتهطال واجلفاف عرب القارات واملتوقعة يف املستويات القصوى لدرجات احلرارة

  الصعيد اإلقليمي  -باء 
، وكان موضوعه هو أوجه الرتابط ٢٠١١صدر التقرير الثالث للتوقعات البيئية يف أفريقيا يف عام   -  ١٤

  :ئيسية ما يليوتضمنت رسائله الر  .بني الصحة والبيئة
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ميثل تلوث اهلواء داخل املباين مشكلة صحية عويصة يف أفريقيا، لكنها مل تعاجل بشكل   (أ)
  مناسب؛

  التنوع البيولوجي مزود حيوي للسلع واخلدمات اليت تعزز صحة اإلنسان؛  (ب)
ا يف ذات  (ج)  تنتج عن استخدام املواد الكيميائية آثار مفيدة لصحة اإلنسان وأخرى ضارة 

  الوقت؛
  حيد انتشار الفقر من قدرة الناس على التكيف مع تغري املناخ مما يؤثر على صحتهم؛  (د)
من الضروري تعزيز إمكانية احلصول على املياه النقية واملرافق الصحية املالئمة عن طريق   (ه)

وإلغاء احملرمات الثقافية  إزالة اهلياكل األساسية الضعيفة ومعاجلة مصادر املياه امللوثة وتدين النظافة الصحية
  والفوارق بني اجلنسني؛

تشكل اإلدارة املستدامة لألراضي قاعدة موارد لتوفري خدمات النظم اإليكولوجية   (و)
  .(األغذية واأللياف واألدوية) ذات األمهية الكبرية لصحة اإلنسان

النمو  ومنطقة احمليط اهلادئاالقتصاد والتوقعات آلسيا  د:كفاءة املوار ويربز التقرير املعنون:   -  ١٥
الدينامي الذي شهدته املنطقة خالل العقود القليلة املاضية، والذي أدى إىل خفض الفقر وزيادة الثروات 

لكن هذا النمو جاء مقابل تكلفة بيئية باهظة يف الوقت احلاضر ويف  .ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي
ات غازات االحتباس احلراري وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور وتشمل املشاكل التلوث وانبعاث .املستقبل

بأكثر من نصف  وتستأثر منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حالياً  .النظم اإليكولوجية وسرعة استنزاف املوارد
ا أيضاً  موطن ألكثر من نصف سكان  جمموع استخدام املوارد يف العامل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل أ

ويؤكد التقرير حقيقة أن منطقة آسيا  .يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل ٣٠ج حنو العامل، وتنت
واحمليط اهلادئ متلك مع ذلك فرصا هائلة لتحسني كفاءة استخدام املوارد بشكل ملفت، ويؤدي ذلك بدوره 

ة واحلد من التكاليف إىل زيادة النمو االقتصادي ونشوء أنواع جديدة من صناعات التكنولوجيا النظيف
  .املرتبطة بتدهور البيئة، إن مل يؤد إىل إزالتها كلياً 

وقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم ألمانة الربنامج البيئي اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ   -  ١٦
يط اهلادئ، ولشركاء إقليميني آخرين، يف جمال إعداد تقرير عن التقييم البيئي املتكامل ملنطقة آسيا واحمل

يف  وإقليماً  بلداً  ٢٢ويتناول التقرير التقدم احملرز يف . توقعات البيئة وتغري املناخ ملنطقة احمليط اهلادئبعنوان 
جزر احمليط اهلادئ، وخربات تلك البلدان واألقاليم، يف جمال حتقيق التنمية املستدامة ومواجهة التحديات 

وحظي التقرير بتأييد الدول  .١٩٩٢حدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام البيئية، منذ انعقاد مؤمتر األمم املت
األعضاء يف االجتماع الثالث والعشرين للمسؤولني يف برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، الذي 

الة البيئة، ، باعتباره التقرير الرمسي للمنطقة عن ح٢٠١٢عقد يف نوميا بكاليدونيا اجلديدة، يف أيلول/سبتمرب 
وأعلن عن صدوره يف املؤمتر الثامن عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

  .٢٠١٢الذي عقد يف قطر، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 املياه العذبة يف خطر: جزر احمليط اهلادئوأصدر برنامج األمم املتحدة للبيئة التقرير املعنون:   -  ١٧

وتواجه بلدان وأقاليم  .باالشرتاك مع شعبة علوم األرض والتكنولوجيا التطبيقية بأمانة مجاعة احمليط اهلادئ
جزر احمليط اهلادئ حتديات فريدة يف جمال إدارة املياه، فهي مقيدة بشح القدرات البشرية واملالية، وباعتمادها 
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ا من غ الكامل تقريباً  زارة األمطار والفيضانات، وخباصة يف اجلزر الربكانية على الزراعة املطرية، ومعانا
واستخدم التقرير  .الكربى، وانعدام أية موارد مائية طبيعية ذات قيمة يف اجلزر الصغرية النائية املنخفضة

منهجية لتقييم جوانب الضعف وفهرسا لتحليل الضغوط على املوارد املائية والضغوط اإلمنائية واملخاوف 
وختتلف خيارات احلد من جوانب الضعف املتعلقة  .والتحديات اإلدارية اليت تواجه جزرًا معينةاإليكولوجية 

باملياه العذبة من جزيرة إىل أخرى، لكنها قد تتضمن مجع مياه األمطار وختزينها (كال اخليارين التقليدي 
الطوارئ، وتطبيق أطر واالبتكاري)، وتقييم دور حتلية املياه لتوفري اإلمدادات اليومية ويف حاالت 

وتكنولوجيات إدارية لرفع كفاءة استخدام املياه على امتداد دورة املياه (مبا يف ذلك استخدام املياه املاحلة 
  .ومياه اجملاري)

التأثري على املوارد املائية  :تقييم قابلية موارد املياه العذبة للتأثر بتغري املناخونشر التقرير املعنون:   -  ١٨
أكد التقييم، ضمن استنتاجات أخرى، أن ارتفاع و )٦(.٢٠١١، يف عام يف منطقة غرب آسيا املشرتكة

، ‘‘جانب الطلب’’الطلب على املياه يعّد من الشواغل الرئيسية يف املنطقة؛ ومن هنا تأيت أمهية حتسني إدارة 
ج شاملللموارد املائية وتعزيز األطر القانونية واملؤسسات باجتا‘‘ جانب العرض’’وكذلك  ومن  .ه اتباع 

وملياه جماري  .املهم إبرام اتفاقات بشأن تقاسم املياه بغرض تفادي تصاعد حدة التوتر بني بلدان الضفاف
مناص من زيادة االعتماد على حتلية املياه يف  املدن طاقات كامنة ضخمة كموارد للمياه يف املنطقة، وال

  .املستقبل
للبيئة من إعداد الرتمجة اإلنكليزية للتقرير األول لتوقعات البيئة يف  انتهى برنامج األمم املتحدة  -  ١٩

ويسلط التقرير الضوء على ندرة املياه، باعتباره أكرب حتد قد تواجهه املنطقة يف وقت  )٧(املنطقة العربية.
والتصحر وملوحة يتسارع فيه منو السكان وتتزايد فيه املخاطر املرتبطة بالكوارث وبآثار تغري املناخ، كاجلفاف 

وعلى اجلانب اإلجيايب، يتحدث التقرير عن إحراز تقدم ملموس يف جمال وضع األطر القانونية البيئية  .املياه
ويدعو التقرير إىل وضع سياسات تشمل دمج البيئة يف خطط التنمية،  .وتزايد الوعي البيئي يف املنطقة

وحتقيق أمناط استهالك وإنتاج أكثر قابلية لالستدامة، ومراعاة القيمة الكاملة للموارد يف صنع السياسات، 
ج االقتصاد األخضر   .والتحول تدرجييا إىل 

نتائج التقييم دون العاملي  تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية العربيةويعرض التقرير التجميعي املعنون:   -  ٢٠
ندرة املياه والتصحر) وعلى االختالفات  للمنطقة العربية، ويسلط الضوء على القواسم املشرتكة (مبا يف ذلك

ا يف التقرير على التغريات املؤسسية واحلوكمة  .بني ثالثة بؤر للرتكيز وتركز خيارات االستجابة املوصى 
الرشيدة، مبا يف ذلك متكني اجملتمعات احمللية من إدارة اخلطط، مما سيسمح توزيع تكاليف وفوائد التنمية 

  .جية على حنو عادلوخدمات النظم اإليكولو 
سنوات من التقييم البيئي املتكامل يف  ١٠توقعات البيئة العاملية للمدن: ويعرض املنشور املعنون   -  ٢١

مدينة خالل  ٤٦النتائج الرئيسية ألنشطة نفذت يف  املناطق احلضرية بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
توقعات البيئة العاملية يف بناء القدرات الوطنية واحمللية، من أجل ويوضح التقرير أمهية عملية  .العقد املاضي

                                                      
 .www.unep.org/dewa/westasia/documents/Vulnerability%20Report.pdfمتاح على املوقع الشبكي:   )٦(
 .www.unep.org/dewa/westasia/eoarمتاح على املوقع الشبكي:   )٧(
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ج التوقعات البيئية  إجراء تقييمات بيئية تشاركية للمساعدة يف صنع القرارات على خمتلف املستويات باتباع 
  )٨(العاملية.
التابعة للسوق  وأعد برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبساعدة تقنية من شبكة البحوث االقتصادية  -  ٢٢

 )٩(،كفاءة املوارد يف أمريكا الالتينية: االقتصاد والتوقعاتاملشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب، تقريرا بعنوان: 
ينصب على ثالثة مواضيع هامة للمنطقة: التغريات يف استخدام األراضي، والطاقة وتغري املناخ، و استخدام 

دف إىل ٢٠٣٠ - ٢٠١٠أربعة سيناريوهات إقليمية للفرتة  واستخلصت من االجتاهات املالحظة .املياه  ،
اية املطاف   .حتديد البدائل املمكنة اليت تتيح االستفادة املثلى من إمكانات املنطقة يف 

لبلدان أوروبا الشرقية  ، تقرير عن كفاءة املوارد والتوقعات االقتصادية٢٠١٢ونشر، يف عام   -  ٢٣
ثل اهلدف منه يف دراسة التدفقات املادية يف القطاعات االقتصادية الرئيسية، والقوقاز وآسيا الوسطى. ومت

  .وحتليل االجتاهات احلديثة، وحتديد مواقع التحسني داخل املنطقة
ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة، باالشرتاك مع الوكالة األوروبية للبيئة، بتنفيذ مشروع متوله   -  ٢٤

حلماية البيئة واإلدارة املستدامة للموارد  مريكية من أجل تعزيز املعلومات دعماً حكومة الواليات املتحدة األ
يف تطوير نظام حساب للغابات، بالتعاون مع  الطبيعية يف املغرب. ويقدم الربنامج الدعم للمغرب أيضاً 

  .شركاء مثل الوكالة األوروبية للبيئة وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
  ر المبكر باألخطار البيئية والمسائل الناشئةاإلنذا  -  رابعاً 

يتواصل حتديد مسائل اإلنذار املبكر واملسائل الناشئة اجلديدة على نطاق اجملاالت املواضيعية   -  ٢٥
واملستويات اجلغرافية. وتتمثل املنتجات الرئيسية اليت استخدمت لتسليط الضوء على تلك املسائل يف حولية 

، ومنشورات صادرة عن العملية االستقرائية لدى برنامج األمم ٢٠١٣لبيئة لعام برنامج األمم املتحدة ل
  .املتحدة للبيئة واألطالس ونشرات اإلنذار املبكر اليت تصدرها خدمة التنبيه إىل التغريات البيئية العاملية

املسائل وتقوم خدمة التنبيه إىل التغريات البيئية العاملية، وهي خدمة للمعلومات، بتحديد   -  ٢٦
والتهديدات البيئية الناشئة، وتوفر املعلومات يف حينها للحكومات واجملموعات اإلنسانية واجملتمع املدين، 

وحتال النتائج العلمية أيضا إىل  .بغرض التأثري على صنع القرارات وحفز اإلجراءات اإلصالحية والتوعية
مستنرية وإجياد حلول مستدامة للمسائل البيئية  صانعي السياسات، مما ميكنهم من انتقاء خيارات سياساتية

  .الناشئة
والحظ برنامج األمم املتحدة للبيئة وجود أعداد غفرية من قراء منشورات اخلدمة على الصعيد   -  ٢٧

العاملي، حسبما اتضح من ازدياد زيارات موقعها الشبكي وعمليات تنزيل اإلحصاءات. وتتمتع اخلدمة 
ا تتخذ كمرجعمبكانة مرموقة وتستخدم  ا على نطاق واسع، بدليل أ يف املقاالت اليت تنشر يف  منتجا

وأعربت عدة حكومات ومنظمات دولية عن رضاها  .التنمية البيئيةاجملالت العلمية، وتنشر بانتظام يف جملة 
  .عما تقدمه اخلدمة من معلومات مفيدة

                                                      
-www.pnuma.org/deat1/pdf/Geo_Ciudades%281ملوقع الشبكي: التقرير متاح باللغة اإلسبانية على ا  )٨(

147%29WEB11mayo.pdf. 
 .www.pnuma.org/reeoمتاح على املوقع الشبكي:   )٩(
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ا وجيري إعداد نشرات شهرية عن املسائل البيئية الرئي  -  ٢٨ سية الناشئة واملوضوعات ذات الصلة 
 .مستخدم تقريبا على صعيد العامل ٥٠٠ ٠٠٠وتعميمها على جمموعة من املتلقني وصل عددهم اآلن إىل 

وتتضمن النشرات أدلة بصرية جديدة للتغريات البيئية العاملية النامجة عن العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية 
وحتليلها من خالل الصور ‘‘ الدراسات املتعلقة بالتغريات’’ي وصف هذه وجير  .والتفاعل فيما بينها

الفوتوغرافية والساتلية واخلرائط والنصوص، اليت توفر نظرة متعمقة للطرائق الكثرية اليت حتدث من خالهلا 
  :ا يليالتغريات البيئية واألماكن اليت حتدث هذه التغريات وتتواصل. وتشمل بعض عناوين النشرات احلديثة م

  ؛‘‘التشقق بفعل الغازات: هل نستطيع اعتصار الصخور بأمان؟’’  (أ)
ار اجلليدية يف جبال اهليمااليا’’  (ب)   ؛‘‘قياس تغري األ
  ؛‘‘أفريقيا بال جليد وال ثلج’’  (ج)
ديد لألمن الغذائي وحافز على خفض استخدام الوقود األحفوري ’’(د)  اية النفط الرخيص: 

  ؛‘‘يف الزراعة
  ؛‘‘جتفف حبرية أورميا يف إيران وعواقبه البيئية’’  ه)(

  .‘‘كوب نصف فارغ: املناطق املعرضة للخطر بسبب استنزاف املياه اجلوفية’’  (و)
أن اجمللدات اجلبلية يف ‘‘ أفريقيا بال جليد وال ثلج’’وعلى سبيل املثال، يوضح املنشور املعنون   -  ٢٩

يف املائة من مساحتها يف الفرتة من  ٨٢ال روينزوري ) فقدت زهاء أفريقيا (قمة كينيا وقمة كلمنجارو وجب
، وجتزأت، مبا يف ذلك أكربها حجما. ويرجح أن يؤدي تقلص تلك اجمللدات إىل ٢٠٠٦إىل  ١٩٠٦

ار، ويؤثر على أسباب معيشة اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على النظم  اخنفاض تدفقات مياه األ
ار اجلليدية، وخيفض عائدات السياحةاإليكولوجية املائية اليت   . تغذيها األ

، الذي أوشك إعداده على االنتهاء، املنطقة العربية: أطلس بيئتنا املتغريةويعترب التقرير املعنون:   -  ٣٠
عرب املنطقة العربية.  موقعاً  ٨٠منشورا فريدا ومؤثرا، من شأنه أن يربز التغري البيئي الذي طرأ على أكثر من 

م وكيف يواصلون إجراء تغيريات ملموسة وقابلة للقياس يف  ويوضح التقرير كيف غري الناس البيئة احمليطة 
املنطقة العربية وبيئتها، مستخدما يف ذلك خليطا من الصور الفوتوغرافية األرضية والصور الساتلية احلالية 

  .يستند إىل أدلة علمية وافرة واملاضية ونصاً 
، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: أطلس قابلية التأثر بتغري املناخاملعنون: وسيتيح التقرير   -  ٣١

، رسومات بيانية ومعلومات سهلة الفهم عن قابلية التأثر بتغري املناخ يف املنطقة، الذي جيري إعداده حالياً 
املمارسات اجليدة يف  مع الرتكيز بوجه خاص على عنصر التعرض يف قابلية التأثر، وتقدمي أمثلة لتطبيق

  .املنطقة بغرض التكيف مع تغري املناخ
النتائج السياساتية الحرتار الكتلة وباإلضافة إىل ذلك، أُعلن عن صدور تقرير مفصل بعنوان:   -  ٣٢

  .، يف املؤمتر الثامن عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاجلليدية الدائمة
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العمليات والمنابر والشراكات والشبكات الحكومية الدولية وذات أصحاب المصلحة   - خامسا 
  المتعددين

يف جوهر والية برنامج األمم املتحدة للبيئة املتمثلة يف إبقاء  أساسياً  تشكل عمليات التقييم عنصراً   -  ٣٣
حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض. لكن جيب أن تدعمها شبكات مؤسسية وشراكات وآليات للتعاون 

الذي يوفر بدوره عددا من وظائف الدعم، مثل تيسري احلصول  يءبني أصحاب املصلحة املتعددين، الش
ملعلومات البيئية وتبادهلا لدعم عمليات صنع القرار على خمتلف املستويات، من املستوى على البيانات وا
  .احمللي إىل العاملي

  العمليات ذات أصحاب المصلحة المتعددين  - ألف
بني برنامج األمم املتحدة للبيئة  مكثفاً  تطّلب إعداد التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية تعاوناً   -  ٣٤

اء متعددي التخصصات ومؤسسات حبثية، جبانب املراكز املتعاونة مع عملية توقعات البيئة وشبكة خرب 
  .وقتهم الثمني ومعارفهم لعملية اإلعداد العاملية، حيث قدموا مجيعاً 

وجرى ترشيح األشخاص الذين تولوا كتابة التقرير اخلامس واخلرباء من قبل احلكومات واألطراف   -  ٣٥
يف ذلك املراكز املتعاونة مع عملية توقعات البيئة العاملية، من خالل عملية اتسمت  املعنية األخرى، مبا

وبعد ذلك قامت األمانة  بالشفافية على غرار عملية ترشيح أعضاء اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.
  .باختيار اخلرباء على أساس اخلربة والتوازن بني اجلنسني وبني املناطق

  :وجرى تأسيس اهليئات االستشارية اخلارجية املتخصصة الثالثة التالية لدعم عملية التقييم  -  ٣٦
للحكومات من  ممثالً  ٢٠الفريق االستشاري احلكومي الدويل الرفيع املستوى، املكون من   (أ)

املشورة  ، الذي قام بتحديد األهداف املتفق عليها دوليا من أجل تقييمها، وقدمالستمجيع مناطق اليونيب 
  االسرتاتيجية لألشخاص املكلفني بكتابة التقرير واخلرباء يف عملية تقييم األهداف؛

وممثلني لدوائر صنع  عاملاً  ١٨اجمللس االستشاري للعلوم والسياسات، املكون من   (ب)
خالل السياسات، واملسؤول عن تعزيز املصداقية العلمية لعملية التقييم وصالحيتها للسياسات العامة، من 

  توفري اإلرشاد طوال العملية؛
الفريق العامل املعين بالبيانات واملؤشرات، الذي قدم الدعم لعملية التقييم بشأن   )ج(

  .استخدام جمموعات البيانات األساسية واملؤشرات
وخضعت عملية تقييم التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية لثالث جوالت استعراض، شارك فيها   -  ٣٧
خبري من اخلرباء املختصني يف العلوم الطبيعية واالجتماعية واآلتني من احلكومات واألوساط  ٣٠٠من  أكثر

وكانت جولة االستعراض النهائية عملية مستقلة الستعراض النظراء، وتولت  العلمية ومنظومة األمم املتحدة
اليت جرت يف كل منطقة من مناطق تيسريها شراكة العلم بشأن نظام األرض. وشارك يف املشاورات اإلقليمية 

عدد كبري من أصحاب املصلحة، وجرى فيها حتديد مخسة أو ستة حتديات بيئية  برنامج األمم املتحدة للبيئة
ذات أولوية يف كل منطقة، واختيار األهداف املتفق عليها دوليا من الشواغل ذات الصلة، وحتديد خيارات 

قد االجتماع احلكومي الدويل اخلتامي املفتوح العضوية يف مدينة وانع .السياسات احملتملة يف كل منطقة
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، وجرى فيه التفاوض بشأن موجز التقرير اخلامس ٢٠١٢غواجنو جبمهورية كوريا، يف كانون الثاين/يناير 
  .لتوقعات البيئة العاملية املوجه إىل صانعي السياسات

االستقرائية للمسائل البيئية الناشئة، وهي عملية وُنشرت نتائج عملية برنامج األمم املتحدة للبيئة   -  ٣٨
مسألة من املسائل البيئية الناشئة،  ٢١عامل من مجيع أحناء العامل وحددت  ٤٠٠تعاونية مجعت ما يزيد على 

وخيطط برنامج األمم املتحدة للبيئة اآلن لعملية . مسألة للقرن احلادي والعشرين ٢١يف التقرير املعنون: 
دف حتديد املسائل البيئية الناشئة ذات األولوية استقرائية مما ثلة تتعلق باجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، 

ا يف وضع السياسات ذات الصلة   .لتلك اجملتمعات، لالستنارة 
، التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل املخصص ٦٥/٣٧وأقرت اجلمعية العامة، يف قرارها   -  ٣٩

فيها طرائق لتنفيذ العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالـة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد  اجلامع، واليت يقرتح
العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية. وقررت اجلمعية العامة أن ختضع العملية املنتظمة، اليت 

تكون عملية حكومية دولية حمكومة أنشئت يف إطار األمم املتحدة، للمساءلة من قبل اجلمعية العامة وأن 
بالقانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار والصكوك الدولية املنطبقة األخرى، وأن 
تأخذ يف االعتبار قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة. وُوجهت الدعوة إىل اليونيب واللجنة احلكومية الدولية 

ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األمم لعلوم احمليطات التابعة 
املتحدة لألغذية والزراعة، ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية األخرى، حسب االقتضاء، من أجل 

يئة بتوفري الدعم يف جماالت توفري الدعم التقين والعلمي للعملية املنتظمة. واستجاب برنامج األمم املتحدة للب
  .بناء القدرات واالتصاالت والتقييم وتعبئة املوارد

ووفر برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم أيضا للصندوق االستئماين للعملية املنتظمة بغرض   -  ٤٠
وابة اتصال مساعدة اخلرباء من البلدان النامية على املشاركة يف عملية التقييم العاملي للمحيطات. وأنشئت ب

أردينال التابع لربنامج األمم  - إلكرتونية وموقع شبكي خمصص ونظام إلدارة الوثائق، بالتعاون مع مركز غريد
املتحدة للبيئة، للمساعدة يف إجناز أول تقرير متكامل للعملية املنتظمة، ومن املقرر أن يكتمل التقرير حبلول 

  .٢٠١٤عام 
رة للحدود هو مشروع يتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة تنسيقه وميوله مرفق وبرنامج تقييم املياه العاب  -  ٤١

البيئة العاملية، يف إطار الربنامج الدويل لتقييم املياه العابرة للحدود التابع للمرفق. وحيدد برنامج تقييم املياه 
د العاملي، وتشكل مؤشراته العابرة للحدود مشاكل املياه األشد خطورة أو قضايا املياه الناشئة على الصعي

أداة تتبع لتقييم أثر التدخالت يف تشجيع استخدام املوارد على حنو أكثر فعالية ومعاجلة شواغل املياه العابرة 
  .للحدود ونزاعات املياه بني البلدان

وتأسس املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   -  ٤٢
، بصفة هيئة حكومية دولية مستقلة منشأة مبوجب قرار ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢١كولوجية، يف بنما، يف اإلي

من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وجزر كوك). وميكن احلصول على  ٩٣حكومة ( ٩٤حظي مبوافقة 
  .UNEP/GC.27/INF/16 ، ويف الوثيقةwww.ipbes.net مزيد من التفاصيل على املوقع الشبكي
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  المنابر والشراكات والشبكات  -باء 
واسعة  ، وبالتعاون مع طائفة٢٦/٢يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، استجابة ملقرر جملس اإلدارة   -  ٤٣

، UNEP-Liveمن الشركاء، على إنشاء منرب شبكي باسم املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومات البيئية واستخدامها، من أجل إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد يهدف إىل تعزيز الوصول إىل املعل

، )www.uneplive.orgنظر املوقع الشبكي أاالستعراض. وجرى إعداد منوذج أويل للتحقق من صحة املفهوم (
عني على األرض، وهو يوفر حاليا بيانات  ، والوكالة األوروبية للبيئة وشراكةEsriبدعم رئيسي من شركة 

مزيدًا من املعلومات  UNEP/GC.27/INF/10ومؤشرات ومعلومات عن التقييمات البيئية. وتتضمن الوثيقة 
عن تنفيذ املوقع التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك خطة للعمل وتقدير للتكاليف، لكي 

  .ينظر فيها اجمللس/املنتدى
وجيري تصميم املوقع التفاعلي لليونيب على حنو يعزز بقدر كبري كفاءة النهج املستقبلي إلبقاء   -  ٤٤

  :حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض وفعالية تكلفته، من خالل
تيسري إجراء عملية تقييم مستمرة على نطاق العامل، وتطوير العملية احلالية لتوقعات البيئة   (أ)
ج جيري حتديثه بوترية أكثر انتظاماً  العاملية لتتحول   ؛من عملية تستغرق أربع أو مخس سنوات إىل 
  استخدام أفضل البيانات واملعلومات املتاحة وتبادهلا وإتاحة احلصول عليها؛  (ب)
حتسني جودة البيانات وتوقيتها عن طريق العرض والشفافية، وبالتايل زيادة صالحيتها   (ج)
  للسياسات؛

، حسب االقتضاء، يف التزامات اإلبالغ مبقتضى االتفاقات البيئية املتعددة املسامهة  (د)
  األطراف واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

توفري منرب تعاوين لتيسري العملية االجتماعية اليت جتمع اخلرباء أثناء تنفيذ أنشطة التقييم   (ه)
  على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

تكنولوجي بغرض التمكني من اإلبالغ عن حالة البيئة على الصعيد الوطين توفري الدعم ال  (و)
  وتيسريه؛

جعل عملية احلصول على نتائج التقييم أكثر سهولة وحداثة ودينامية، وحتسني طرائق   (ز)
  إحالة استنتاجات التقييم؛

ا إلعداد التق  (ح) ييمات اخلاصة توفري فرص املقارنة والتعلم، ومساعدة البلدان على بناء قدرا
  .ا
وستتاح للحكومات واجلمهور فرص احلصول دون قيود على البيانات واملؤشرات البيئية وعلى نتائج   -  ٤٥

التقييم، مبا يف ذلك املسائل املستجدة واستعراضات السياسات، بعد توحيدها يف إطار برنامج األمم املتحدة 
. وسيجري تنظيم فرص احلصول على البيانات للبيئة ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة والشركاء

ا جلماعات  واملعلومات وفقا ملواضيع معينة وحسب األبعاد اجلغرافية، من أجل تعزيز قيمتها وتعظيم فائد
ا برنامج األمم  املستخدمني. وسيقوم املوقع التفاعلي، يف إطار األنشطة الواسعة النطاق اليت يضطلع 

اء القدرات، بتقدمي املساعدة للبلدان لتقدمي أحدث التقارير عن حالة البيئة، املتحدة للبيئة يف جمال بن
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ج مشرتكة، واستناًدا إىل البيانات ذات األولوية واملؤشرات املتحصل عليها من خالل عمليات  باستخدام 
  .الرصد الوطنية

ج مرحلي تعاقيب. وينصب الرتكيز   -  ٤٦ األويل على تنظيم منتجات وجيري تنفيذ املوقع التفاعلي باتباع 
التقييم اخلاصة باليونيب، ودعم عمليات التقييم اليت جيريها موقعه التفاعلي. وستعاجل املرحلة املقبلة بناء 
القدرات الوطنية واإلقليمية، من أجل تقييم حالة البيئة واإلبالغ عنها يف إطار برنامج معزز لبناء القدرات 

خلطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء  املفصح عنها، ووفقاً يستند إىل االحتياجات القطرية 
القدرات. وستوفر شراكة أقيمت بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ووكالة أبوظيب للبيئة وركزت يف مرحلة أوىل 
على منطقة غرب آسيا، الدروس املستفادة وأفضل املمارسات من أجل زيادة حجم التعاون يف املناطق 

  .األخرى ومع ذوي الصلة من الشركاء اإلقليميني والشبكات
يف املوقع التفاعلي، بالشراكة مع احلكومات، إمكانية احلصول ‘‘ بلدي’’وسيتيح العنصر املسمى   -  ٤٧

على البيانات واملعلومات على املستوى الوطين، مبا يف ذلك البيانات واملعلومات املتحصل عليها من املنابر 
املوقع التفاعلي املعين ’’يتيح الفرصة للحكومات واألطراف املؤثرة الستخدام منرب تعاوين باسم الوطنية، وس
بغرض تيسري اإلبالغ الدينامي عن حالة البيئة. وقد وافق املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، ‘‘ حبالة البيئة

تأسيس منرب لتبادل املعلومات البيئية يف ، على ٢٠١٢يف دورته الرابعة عشرة اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب 
  .أفريقيا
من  جزءاً  أعاله) ٢٧إىل  ٢٥نظر الفقرات من أوتشكل خدمة التنبيه إىل التغريات البيئية العاملية (  -  ٤٨

ا على نشر  املوقع التفاعلي أيضا. وستهدف اخلدمة، يف املرحلة القادمة من تطورها، إىل زيادة قدر
عرب واجهة موقع شبكي خمصص مزود بآلية للتزويد العكسي باملعلومات، وإىل استخدام املعلومات يف حينها 

النظام اآليل إلرسال التحذيرات يف وقتها احلقيقي بالربيد اإللكرتوين إىل مستخدمي اخلدمة، مع إمكانية رؤية 
يف تطوير قدرات  اخلرائط على اإلنرتنت يف وقتها احلقيقي، وإضافة عنصر لبناء القدرات بغرض املساعدة

  .البحث والرصد والتقييم على الصعيد الوطين
ظيب، كانون األول/ديسمرب  وألغراض متابعة اإلعالن الصادر عن قمة عني على األرض (أبو  -  ٤٩

ظيب للبيئة، أمانة مشرتكة لإلشراف على  )، أسس برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع وكالة أبو٢٠١١
دف إىل سد فجوة املعارف البيئية عن طريق ربط تنفيذ مبادرات ا ا اخلاصة الثماين اليت  لقمة والتزاما

  .)UNEP//GC.27/INF/11نظر الوثيقة أاملبادرات احلالية للشبكة وتعزيزها (
وتتسم املبادرة اخلاصة املسماة عني على الشبكة العاملية للشبكات بأمهية خاصة للموقع التفاعلي،   -  ٥٠

وكالة من الوكاالت احلكومية وغري احلكومية واحلكومية الدولية والتجارية  ٣٠مع أكثر من  وهي شراكة
واملنظمات غري الرحبية واهليئات األكادميية. وهي توفر اإلرشاد يشأن الربوتوكوالت التقنية واملعايري 

إمكانية  . وهي تتيح أيضاً واملمارسات اليت تكفل كفاءة وفعالية ارتباط املوقع التفاعلي مع املنابر الوطنية
احلصول على تكنولوجيا املعلومات اليت متكن املوقع التفاعلي من تكملة األنشطة األخرى لتبادل املعلومات 
البيئية العاملية واإلقليمية، مثل الشبكة األوروبية للمعلومات واملراقبة البيئية التابعة للوكالة األوروبية للبيئة، 

ات البيئية، اليت متثل إطار عمل يهدف إىل زيادة فرص احلصول على املعلومات البيئية وشبكة أفريقيا للمعلوم
ودعم التخطيط السياسايت واإلمنائي على املستويني الوطين واإلقليمي. وجيري العمل على تعزيز هذه 

بكة الشبكة، وتشمل العملية االستفادة من الدروس املستقاة من الشبكات املماثلة، مبا يف ذلك الش
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األوروبية للمعلومات واملراقبة البيئية التابعة للوكالة األوروبية للبيئة. وتشمل جماالت الرتكيز الرئيسية حتسني 
استخدام املعايري املشرتكة، وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال إدارة املعلومات، وبناء الشراكات مع مراكز 

ر املنتجات اليت تعزز إدماج البعد البيئي يف خطط التنمية االمتياز األفريقية وغريها، وتقدمي الدعم لتطوي
  .الوطنية، وتيسري مزيد من الفرص للحصول على املعلومات

ويعاجل برنامج البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه نقص التنسيق الدويل   -  ٥١
ره والتكيف معه. وحيدد الربنامج الثغرات البحثية ويبدأ للبحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثا

ج أكثر متاسكاً  حيال البحوث  وتنسيقاً  عمليات سدها، ويستجيب لدعوة األوساط العلمية إىل اتباع 
املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه، واحلاجة املاسة لتحقيق اتساق قاعدة املعارف املتنامية 

ذا املوضوع وتعبئتها وإيصاهلاامل وجاءت مبادرة إنشاء برنامج البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري  .رتبطة 
. ويوفر املناخ وآثاره والتكيف معه من برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي يقدم للربنامج خدمات األمانة حالياً 

ملهنيني وصانعي القرار، الذين يعملون على حتديد الربنامج اخلدمات لشبكة جديدة ومتنامية من العلماء وا
الثغرات البحثية وتلبية االحتياجات السياساتية املتعلقة ببحوث بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف 

  .معه، بالتعاون مع شركائه املنفذين
وآثاره والتكيف معه لفرتة  واشتمل برنامج عمل برنامج البحوث املتعلقة بقابلية التأثر بتغري املناخ  -  ٥٢

(املرحلة االبتدائية) على أربعة أنشطة ذات أولوية، اتفقت عليها جلنة التوجيه  ٢٠١١ - ٢٠١٠السنتني 
ة حتديات التكيفعنوان:  العلمية املؤقتة. وصدر منشوران هامان يف هذا الصدد حيمل أوهلما برنامج  :جما

ويستند حتليل الفجوة يف هذا العمل إىل طائفة ر واآلثار والتكيف. عمل عاملي للبحوث املتعلقة بقابلية التأث
واسعة من 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

 إرشادات برنامج بروفيا بشأن تقييمواالجتماعات؛ والعروض، واملذكرات. ويشتمل املنشور الثاين املعنون: 
، على مبادئ توجيهية منقحة وأدوات للتقييم يتعني إيصاهلا قابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه

بسد فجوة املعرفة احملددة يف تقارير اهليئة  للحكومات والوكاالت الدولية وفرادى اخلرباء. والربنامج ملتزم
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، كما سيوفر منربا لتنسيق البحوث بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية من 

  .UNEP/GC.27/INF/12حيث التكلفة. وأدرج مزيد من املعلومات عن الربنامج يف الوثيقة 
  القدرات الدعم التكنولوجي وبناء  - سادساً 

توفر خطة بايل االسرتاتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات اإلطار الشامل للدعم الذي يقدمه   -  ٥٣
يزال تطوير األدوات واملنهجيات الالزمة إلبقاء حالة البيئة يف العامل  برنامج األمم املتحدة للبيئة للبلدان. وال

عد العاملية واإلقليمية والوطنية. ويتلقى برنامج األمم قيد االستعراض هو جمال الرتكيز الرئيسي على الص
املتحدة للبيئة طلبات متزايدة لدعم للبلدان يف تطبيق أفضل املمارسات فيما يتعلق بالرصد املنتظم للبيانات 
، واملؤشرات واستخدامها يف إعداد التقارير البيئية. وتربز استنتاجات التقرير اخلامس لتوقعات البيئة العاملية

والكثري من التقييمات اليت يقودها برنامج األمم املتحدة للبيئة، على حنو متكرر، شح البيانات واملؤشرات 
الالزمة لتقييم حالة البيئة يف العامل ومتكني احلكومات من تقدمي تقارير عن حتقيق األهداف املتفق عليها 

ج وتنفيذ االتفاقات البيئية. ويستخدم برنامج األمم املتحدة ل ، فيما ‘‘امجع مرة واستخدم ملرات’’لبيئة 
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يتعلق بتحديد البيانات واملؤشرات املالئمة ومفيدة ألغراض اإلبالغ املتكرر والتشجيع على استخدامها، يف 
  .حماولة لتبسيط عملية اإلبالغ وختفيف عبئها على البلدان

  األدوات والمنهجيات  - ألف
لقائمة بشكل مستمر لتناسب املناطق، وجيري العمل على جيري حتديث األدوات واملنهجيات ا  -  ٥٤

يدة لتلبية احتياجات إتاحتها بلغات خمتلفة رهنا بتوافر املوارد. وجيري تطوير أدوات ومنهجيات جد
  املستخدمني.

ويشتمل املنرب اجملتمعي للتقييم البيئي املتكامل على دليل من مثانية جملدات للتدريب على التقييم   -  ٥٥
ي املتكامل عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك جوانب من قبيل البيانات واملؤشرات، والسيناريوهات، واستخدام البيئ

التقييم البيئي املتكامل لتنفيذ السياسات اإلمنائية الوطنية والقطاعية. والدليل متاح بلغات األمم املتحدة 
ل مجلة أمور، من بينها تغري املناخ، الرمسية الست، ويتضمن وحدات مواضيعية مصنفة حسب املنطقة وتتناو 

ج النظم اإليكولوجية. وميكن للحكومات والشركاء اإلمنائيني ومنظمات اجملتمع املدين  وموارد املياه العذبة، و
ا.  استخدام هذه األدوات لتوجيه عمليات التقييم مبساعدة تقنية من برنامج األمم املتحدة للبيئة أو بدو

  .www.unep.org/ieacpك األدوات من املوقع الشبكي:وميكن احلصول على تل
دليل املدن لتوقعات البيئة العاملية: املبادئ التوجيهية للتقييم البيئي وجرى تعديل املنشور املعنون:   -  ٥٦

ومنطقة البحر الكارييب، ليناسب  الذي جرى إعداده من أجل أمريكا الالتينية املتكامل للمناطق احلضرية،
جا تدرجييا ملنهجية توقعات البيئة العاملية للمدن وعملية  املنطقة العربية وترجم إىل العربية. ويوفر الدليل 
التقييم البيئي املتكامل، من أجل بناء القدرات يف املنطقة العربية لالضطالع بالتقييم البيئي املتكامل 

دن واملناطق احمللية. وباإلضافة إىل ذلك، جرى تطوير دورة تدريب بشأن التقييم واإلبالغ على مستوى امل
  .البيئي االسرتاتيجي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  تدخالت بناء القدرات  -باء 
فريقيا، يوفر منرب اإلنرتنت املعروف باسم سوق التدريب البيئي واملوارد الشبكية الدعم أيف   -  ٥٧
 نظر املوقع الشبكي:أشبكة عموم أفريقيا للتعلم عرب اإلنرتنت من أجل البيئة ( رلتطوي

www.unep.org/mentor/africa(  بشأن الرتبية البيئية والتعلم املدعوم  ١٢/٦وذلك استجابة للمقرر
فذ التدريب يف ون .بالتكنولوجيا، الذي اعتمده املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة يف دورته الثانية عشرة

دولة أفريقية، وتعمل الشبكة اآلن من خالل جمموعة من احملاور دون اإلقليمية واملراكز الوطنية. وتشمل  ١٨
النتائج األخرى هلذه العملية وضع اسرتاتيجية للتعلم بالوسائل اإللكرتونية لقطاع البيئة يف كينيا، تشمل أكثر 

نفايات اإللكرتونية، ستتمخض عن الئحة حكومية إلدارة مؤسسة، ووضع مبادئ توجيهية بشأن ال ٢٠من 
  .تلك النفايات

ويف املغرب، يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف شراكة مع وزارة خارجية الواليات املتحدة   -  ٥٨
ج يف جمال  األمريكية والوكالة األوروبية للبيئة، الدعم يف هيئة أدوات ومناذج ألفضل املمارسات وشبكات و

املعلومات البيئية، مما يسهم يف محاية البيئة واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف البلد. ويتمثل أحد العناصر 
  .اهلامة هلذا العمل يف إعداد حساب ملوارد الغابات يف املغرب
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وب آسيا ويوفر الربنامج الدعم التقين ومبادرات لبناء القدرات من أجل إعداد توقعات البيئة يف جن  -  ٥٩
، حتت رعاية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي. وستحدد العملية املسائل ٢٠١٤ - ٢٠١٣للفرتة 

الناشئة وتقدم توصيات بشأن اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب ملعاجلة املسائل احملددة ذات األولوية. 
خر لبناء القدرات، يقوم ، من مشروع آ٢٠١٤ - ٢٠١٣وستستفيد توقعات البيئة يف جنوب آسيا للفرتة 

برنامج األمم املتحدة للبيئة اآلن مبناقشته مع برنامج جنوب آسيا التعاوين املعين بالبيئة بغرض إنشاء نظام 
  .إلدارة البيانات واملعلومات البيئية يف جنوب آسيا، كما جيرى البحث حاليا عن متويل له

 جمال بناء القدرات لباكستان وبابوا غينيا اجلديدة وجيري تقدمي املساعدة التقنية وتوفري الدعم يف  -  ٦٠
ج التقييم البيئي املتكامل الستعراض األوضاع واالجتاهات البيئية  وبنغالديش وبوتان وميامنار، باستخدام 
دف دعم اختاذ قرارات مستنرية على الصعيد الوطين.  ا على رفاه اإلنسان والتنمية االقتصادية،  وانعكاسا

 رنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم إىل بلدان غرب آسيا إلعداد توقعات وطنية للبيئة. ويوفر أيضاً ويقدم ب
وييسر إعداد التقارير عن حالة البيئة يف العراق واململكة العربية  التدريب املتعلق بالتقييم البيئي املتكامل

ال املفهوم واملنهجية والتطبيق العملي لوضع السعودية. ويشمل التدريب املتعلق بالتقييم البيئي املتكامل إدخ
  .إطار لعملية التقييم

وىف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يوفر برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم للبلدان يف جمال   -  ٦١
لية. وشهد عام بناء القدرات اخلاصة بالتقييم البيئي املتكامل وتقدمي التقارير على مستوى املدن واملناطق احمل

الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج األمم املتحدة للبيئة لربنامج توقعات البيئة العاملية للمدن،  ٢٠١٢
ج التقييم البيئي املتكامل يف    .مدينة منذ تأسيسه يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٤٠الذي طبق 

سات استجابة للوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية تعزيز الصلة بين العلوم والسيا  -  سابعاً 
  المستدامة

ينشئ اليونيب روابط بني األوساط العلمية ودوائر صنع السياسات من خالل تقييماته املواضيعية   -  ٦٢
دف جعل معلومات البحوث البيئية والعلمية أوثق صلة  والعاملية وأفرقته وشبكات معلوماته املتعددة، 

، ٢٠لسياسات، وتعزيز وضع السياسات وتنفيذها على أسس علمية. ودعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+با
، إىل تعزيز دور برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك دوره يف تعزيز ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املعنونة 

  .قوة الرتابط بني العلم والسياسات
ومتشيا مع اسرتاتيجيته  ٢٠ملتحدة للبيئة، استجابة لنداء مؤمتر ريو+وسيواصل برنامج األمم ا  -  ٦٣

  :العلمية، تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات من خالل األنشطة التالية
إجراء تقييم للمعارف العلمية املتعلقة باملسائل البيئية الرئيسية وإحالته إىل صانعي   (أ)

  تابعة له، وإعداد تقارير توقعات البيئة العاملية؛السياسات من خالل عملية التقييم البيئي ال
عقد اجتماعات للعلماء لتقييم خيارات التصدي لتحديات االستدامة وتوفري املدخالت   (ب)

، وتقرير فجوة االنبعاثاتالعلمية بشأن املسائل الرئيسية يف جمال السياسات، من خالل تقارير، مثل تقرير 
إجراءات للسيطرة على عوامل القسر املناخي القصرية  ظيف يف األجل القريب:محاية املناخ واهلواء النفوائد 
  ؛أزمة األغذية البيئية وتقرير ،األجل
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تنفيذ عمليات لتحديد القضايا العلمية اجلديدة ذات األمهية لدوائر صنع السياسات، من   (ج)
لناشئة التابعة لربنامج األمم املتحدة العملية االستقرائية بشأن املسائل البيئية ا خالل آليات عدة، من بينها

  للبيئة، ومن خالل خدمة التنبيه إىل التغريات البيئية العاملية؛
توفري الفرص لصانعي السياسات كي يؤثروا على جدول األعمال العلمي حبيث خيصص   (د)

اك برنامج مزيد من وقت األحباث للقضايا الشديدة األمهية يف جمال حتديات االستدامة، من خالل اشرت 
األمم املتحدة للبيئة يف مبادرة أرض املستقبل، وتنظيمه للحوار املتعلق باملناخ بني العلوم والسياسات، ودعمه 

  .لربنامج البحوث املتعلق بقابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه
تحدة للبيئة يف جمال التقييم، وستفيد التطورات اجلارية واملستقبلية يف تعزيز قدرات برنامج األمم امل  -  ٦٤

وتوفري آليات لرفع الكفاءة وحتسني فعالية التكلفة وحتسني فعالية منتجاته املتعلقة بالتقييم البيئي. وسيوظف 
برنامج األمم املتحدة للبيئة خربته يف جماالت التقييم املتكامل والبيانات واملؤشرات ليتصدر اجلهود العاملية 

، فيما يتعلق بتجميع املعلومات والتقييمات املتناثرة، مبا يف ٢٠يقة اخلتامية ملؤمتر ريو+املطلوبة مبوجب الوث
ذلك التقارير العاملية عن التنمية املستدامة، واالستفادة من التقييمات احلالية. وستطرح املنهجيات والنهج 

درات من أجل مجع البيانات وحتليلها يف املثبتة الفعالية واجملربة بوصفها وسيلة لتعزيز اجلهود اجلارية لبناء الق
  .البلدان النامية

دف إحدى النتائج املقرتحة ملؤمتر ريو+  -  ٦٥ إىل أن يضع صانعو السياسات سلسلة من  ٢٠و
األهداف العاملية للتنمية املستدامة بغرض إكمال ومعاجلة جوانب القصور يف األهداف اإلمنائية لأللفية. 

تحدة للبيئة، من منطلق إدراكه للحاجة إىل وجود معلومات عاملية متكاملة وقائمة وسيسهم برنامج األمم امل
إىل واليته وخربته يف جماالت طلب ومجع وتصنيف  على أسس علمية عن التنمية املستدامة، واستناداً 

مات املعلومات القائمة على األدلة، يف حتديد غايات واضحة ألهداف التنمية املستدامة، وحتليل االلتزا
  .واألهداف احلالية، وحتديد اجملاالت ذات األولوية، وتتبع ورصد تنفيذ األهداف

وقد ترمجت إىل العربية جمموعة أساسية من مؤشرات التنمية املستدامة للمنطقة العربية، وهي   -  ٦٦
توجيهية تتضمن مبادئ توجيهية بشأن وضع واستخدام مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة. وتشكل املبادئ ال

أساسا تستند إليه بلدان املنطقة يف وضع جمموعة وطنية أساسية من مؤشرات التنمية املستدامة. وقد شرعت 
  .عدة دول يف املنطقة يف وضع تلك املؤشرات

مبادرة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للتنمية املستدامة: تنقيح عام يوفر املنشور املعنون:   -  ٦٧
بيانات إقليمية مستمدة من املؤشرات املستخدمة يف مبادرة أمريكا الالتينية  رات اإلقليمية،املؤش ٢٠١١

ومنطقة البحر الكارييب للتنمية املستدامة. وتشمل هذه اجملموعة، ضمن أشياء أخرى، املؤشرات املتعلقة 
وأمناط اإلنتاج واالستهالك. بالتنوع البيولوجي والتنمية البشرية واملستوطنات البشرية والرتتيبات املؤسسية 

وتشكل املؤشرات أداة لقياس التقدم الذي أحرزته أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب فيما يتعلق بالتنمية 
املستدامة، ولتوفري معلومات عن عدد من االجتاهات البيئية اليت تتطلب اهتماما فوريا. والتقرير متاح باللغتني 

  .www.geodatos.org يف املوقع الشبكي: اإلنكليزية واإلسبانية
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  خاتمة  -ثامناً 
البيئة قيد ’’، سيستخدم الربنامج الفرعي اجلديد املسمى ٢٠١٥- ٢٠١٤خالل فرتة السنتني   -  ٦٨

جا مشوليا يف معاجلة املهمة األساسية لوالية برنامج األمم املتحدة للبيئة املتمثلة يف إبقاء حالة  ‘‘االستعراض
املية قيد االستعراض. ويهدف الربنامج الفرعي اجلديد، الذى مجعت فيه أنشطة حيوية كانت مدرجة البيئة الع

من قبل يف برامج فرعية أخرى، إىل تعزيز التقييم املتكامل، وتفسري املعلومات البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
، ورصد التقدم احملرز جتاه حتقيق االستدامة وكفالة ترابطها من أجل تقييم حالة البيئة، وحتديد املسائل الناشئة

البيئية، مبا يف ذلك األهداف والغايات احلالية املتفق عليها دوليا مثل أهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي، وتيسري صنع السياسات على الصعيد العاملي. وسيعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع الشركاء 

والعامليني لدعم جهود بناء القدرات ألغراض الرصد البيئي، وتبادل أفضل املمارسات  الوطنيني واإلقليميني
التكنولوجية بغرض إتاحة إمكانية احلصول على البيانات واملعلومات البيئية اليت حبوزة املنابر العامة، على حنو 

اتفاقية أرهوس املتعلقة باحلصول من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وركيزة املعلومات يف  ١٠يتسق مع املبدأ 
على املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية. وعالوة على 
ذلك، سيعمل برنامج البيئة على زيادة مشاركة أصحاب املصلحة يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بالبيئة، 

ت البيئية ذات الصبغة التكاملية وحتليلها وجتميعها ونشرها، وفقا ملا جاء يف الوثيقة مبا يف ذلك توليد املعلوما
  اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

___________________ 


