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والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢  - ١٨نريويب، 
  *مال املؤقتمن جدول األع ٦ البند

 - ٢٠١٤الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  وصندوق البيئة ومسائل الميزانية األخرى ٢٠١٥

  ٢٠١٧ -٢٠١٤للفترة ة المقترح ة المتوسطة األجلاالستراتيجي

  يذيتقرير المدير التنف

 موجز

رير االسرتاتيجية ، حيدد هذا التق٢٦/٩من مقرر جملس اإلدارة  ٢٣استجابة للطلب الوارد يف الفقرة 
بوضوح تام يف الرؤية واألهداف واألولويات ومقاييس األثر، ويضع  ٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة 

آلية متينة لالستعراض من قبل احلكومات، من أجل موافقة جملس اإلدارة عليها يف دورته السابعة والعشرين. 
ذها يف االعتبار يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة وتلخص هذه الوثيقة املسائل الناشئة اليت ينبغي أخ

، واستعراضات اإلجنازات الربناجمية والتشغيلية لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ٢٠١٧ -  ٢٠١٤
  ، كما حتدد الدروس املستفادة.٢٠١٣ -٢٠١٠

ذه الوثيقة (   ة الفرتة ) بؤرة تركيز اسرتاتيجيUNEP/GC.27/9/Add.1وحتدد إضافة ملحقة 
ا؛ وتصف اسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة للبيئة إلدارة ٢٠١٧-٢٠١٤ ؛ واسرتاتيجية العمل املرتبطة 

 . ٢٠١٧ -٢٠١٤املخاطر يف املؤسسة؛ وترتيبات تقييم االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

لتنفيذي، على النحو ويقرتح أن ينظر اجمللس يف مسألة اعتماد مقرر يتوافق مع مقرتحات املدير ا
  ).UNEP/GC.27/10( ٢٠١٥ - ٢٠١٤املوضح يف تقريره عن مقرتحات برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

  
                                                      

* UNEP/GC.27/1.  



UNEP/GC.27/9 

2 

  مقدمة  - أوالً 
، ســــتكون قــــد انقضــــت مخــــس ســــنوات مــــذ قــــررت اجلمعيــــة العامــــة، يف قرارهــــا ٢٠١٧حبلــــول عــــام   -١
برنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة  عــــني تعزيــــز قــــدرة، أنــــه يت٢٠١٢ديســــمرب /كــــانون األول  ٢١املــــؤرخ  ٦٧/٢١٣

للتوصــــــية الــــــواردة يف الوثيقــــــة اخلتاميــــــة ملــــــؤمتر األمــــــم املتحــــــدة للتنميــــــة املســــــتدامة  وتطــــــويره، وفقــــــاً  (اليونيــــــب)
ويف ذلـــك الوقـــت، ســـيكون بوســـع الـــدول األعضـــاء  )١(‘‘.املســـتقبل الـــذي نصـــبو إليـــه’’، املعنونـــة )٢٠+ريـــو(

، إثر تعزيـز قوتـه يونيبطرأ على البيئة العاملية واالقتصاد العاملي، واليت سيحق عندها للمالحظة التغريات اليت ت
ا نتيجة جهوده   .وتطويره، أن يقول إ

، االجتاه الذى سيسلكه الربنـامج ٢٠١٧-٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة  اليونيبوحتدد اسرتاتيجية   -٢
داف االســرتاتيجية والنتــائج الــيت يهــدف إىل حتقيقهــا وتوضــح رؤيــة الربنــامج واألهــ. بغيــة حتقيــق ذلــك اهلــدف

مـع أصـحاب املصـلحة  يونيـبوسيكون مفتاح النجاح يف حتقيق هـذه النتـائج هـو عمـل ال. ٢٠١٧حبلول عام 
م م، وعلى نطاق قطاعـات و  على اختالف احتياجا متعـددة، بغـرض متكيـنهم مـن حكوميـة وجمتمعيـة أولويا

ــــم لشــــؤون البيئــــة،  م يف اجملــــالني اإلمنــــائي حتســــني إدار واحلفــــاظ بــــذلك علــــى اخلــــدمات الــــيت توفرهــــا لبلــــدا
ا   .  واالقتصادي، واليت تتسم بأمهية بالغة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وحتقيق رفاه شعو

إىل  يونيـبويهدف ال. منوذج العمل من خالل الشراكات يونيبولتحقيق النتائج املقررة، استخدم ال  -٣
ـــا تتـــيح فرصـــة  اكاتاســـتغالل الشـــر  لتوســـيع دائـــرة اتصـــاله وإحـــداث تـــأثري أكـــرب بكثـــري ممـــا يســـتطيع باعتبـــار أ
يف تنســـيق الشـــؤون البيئيـــة داخـــل  قياديـــاً  علـــى توليـــه دوراً  أيضـــاً  ليونيـــبمنـــوذج عمـــل اعتمـــد وي. حتقيقـــه مبفـــرده

حيتني االســـرتاتيجية جـــل حتقيـــق أقصـــى تـــأثري عـــن طريـــق العمـــل املعـــزز مـــن النـــاأ منظومـــة األمـــم املتحـــدة، مـــن
  .أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطرافمع والتنسيقية مع الشركاء يف املنظومة و 

عمليـــة اســـتطالع ’’، مـــا أمســـاه ٢٠١٧ -٢٠١٤بـــؤرة تركيـــزه للفـــرتة يف حتديـــد  يونيـــبو اســـتخدم ال  -٤
، بغــرض حتديــد التحــديات العامليــة نتــائج التقريــر اخلــامس يف سلســلة توقعــات البيئــة العامليــة وأيضــاً ، ‘‘املســتقبل

يف تلـــك العمليـــة، بتقيـــيم التحـــديات البيئيـــة يونيـــب وقـــام ال. الـــيت يـــرجح أن يواجههـــا العـــامل خـــالل هـــذه الفـــرتة
باملقارنة مع أولويات املناطق واأللويات املنبثقة عـن االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف،  العاملية األشد إحلاحاً 
؛ ةتغــري املنــاخ؛ والكـــوارث والنزاعــات؛ وإدارة الــنظم االيكولوجيـــ: للمنظمــة التاليـــة الرتكيــزوتوصــل إىل جمــاالت 

؛ وإبقـــاء الشـــؤون البيئيـــة قيـــد كفـــاءة اســـتخدام املـــواردو  واملـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات؛   وإدارة الشـــؤون البيئيـــة؛ 
بلــدان راغبني مــن الالربنــامج للــ وتــدور االســرتاتيجية املتوســطة األجــل حــول الــدعم الــذي يقدمــه. االســتعراض

م علـــى فهـــم مغـــزى االقتصـــاد األخضـــر ودوره يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة والقضـــاء علـــى  والشـــركاء، ملســـاعد
ــدف إدمــاج االعتبــارات البيئيــة يف مجيــع اخلطــط االقتصــادية يونيــبالفقــر علــى نطــاق مجيــع جمــاالت تركيــز ال  ،

  . واالجتماعية
كــــل جمــــال مــــن  إىل حتقيقهــــا يف يونيــــباملتوســــطة األجــــل النتــــائج الــــيت يرمــــي ال وحتــــدد االســــرتاتيجية  -٥

ّتبـع وعلـى مسـتوى التشـغيل، ت. جماالت تركيـزه، علـى حنـو يكفـل اتسـاق عمـل املنظمـة مـع التغـريات املسـتهدفة
جــاً  اجلهــود  وســيجري تعزيــز مجيــع. جتــاه اإلدارة القائمــة علــى النتــائج متعمقــاً  االســرتاتيجية املتوســطة األجــل 

ابتداء من ختطيط الربامج وتعبئة املـوارد البشـرية واملاليـة وختصـيص  -املتعلقة بالتخطيط واإلجناز داخل املنظمة 
                                                      

 .٨٨الفقرة  املرفق، ،٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  (١)
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من أجـل كفالـة تعاضـد أهـدافها الـيت تتـيح  -إدارة الشراكات ورصدها وتقييمها إىل  صوالً و  ،األعمال اإلدارية
  .  ز النتائج املتوقعةإمكانية تقدمي خدماته بشكل أفضل وإجنا يونيبلل

  معلومات أساسية  - ثانياً 
وســتتيح املناســبة فرصـــة . بالــذكرى اخلامســة واألربعــني لتأسيســهاليونيــب ، ســيحتفل ٢٠١٧عــام  يف  -٦

لذلك، يتعني التفكري يف ما ينبغي  بوصوله إىل تلك املرحلة، وتبعاً من نتائج للتفكر فيما كان ينبغي أن ينجزه 
، مــن أجــل حتقيــق ٢٠١٧وأمانتــه والــدول األعضــاء، خــالل الســنوات املتبقيــة حــىت عــام  أن يركــز عليــه الربنــامج
مــن  ٢٣، طلــب جملــس اإلدارة إىل املــدير التنفيــذي، يف الفقــرة ٢٠١١فربايــر /ويف شــباط. تلــك النتــائج املقــررة

لويــات تتضـمن رؤيــة وأهـدافاً وأو ، ٢٠١٧ -٢٠١٤، أن يعـد اســرتاتيجية متوسـطة األجــل للفـرتة ٢٦/٩مقـرره 
لـس يف دورتـه ويقـدمها إىل اجمل ومقاييس لألثر حمـدَّدة بوضـوح مـع آليـة فعالـة لالسـتعراض مـن ِقبـل احلكومـات،

ـــدف . الســـابعة والعشـــرين وترمـــي االســـرتاتيجية إىل تـــوفري اإلرشـــاد لعمـــل املنظمـــة علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات، 
احلكومـــات والشـــركاء واألطـــراف املـــؤثرة  لتحقيقهـــا باالشـــرتاك مـــع يونيـــبخيطـــط القابلـــة للقيـــاس حتقيـــق نتـــائج 

  .  األخرى
حبالـــة البيئـــة العامليـــة وحالـــة  وثيقـــاً  ارتباطـــاً  ،٢٠١٧حبلـــول عـــام  يونيـــبأن حيققـــه ال ويـــرتبط مـــا ينبغـــي  -٧

ــا اخلــدمات الــيت توفرهــا مــن  ــا الســكان إىل البيئــة ويــديرون  االقتصــاد يف ذلــك الوقــت، وبالطريقــة الــيت ينظــر 
ــذه القضــايا، وفــرت . ن ومــن مث القضــاء علــى الفقــرأجــل رفــاه اإلنســا وبصــرف النظــر عــن الشــكوك احمليطــة 

التوقعــات الــيت توجــه بــؤرة تركيــز االســرتاتيجية إىل يرتكــز إىل االجتاهــات احلاليــة و  توقعــات البيئــة العامليــة تصــوراً 
  . املتوسطة األجل

لعوامـل احلامسـة يف كفالـة قـدرة وسيكون لتقييم الطلب علـى اخلـدمات مـن أصـحاب املصـلحة أحـد ا  -٨
حتقيقهــا وفــق يونيــب إىل وســتتحدد األهــداف الــيت يســعى ال. برغبــة العمــالء علــى االســتجابة مــدفوعاً  يونيــبال

 منـــه ة علـــى حنـــو أفضـــلأمهيـــاألخـــرى  هـــاتقـــرارات مســـتنرية عّمـــا إذا كانـــت اجلمـــا يتخـــذه مـــن واليتـــه و مهـــام 
هـي األنسـب لتقـدمي تـه تضاء، أو ما إذا كانت قدر قسب االوبدعم منه حه لالستجابة للطلبات، حتت توجيه

يف يونيــب وتــوفر هــذه االســرتاتيجية املتوســطة األجــل اإلرشــاد الــذي يتبعــه ال. علــى أفضــل وجــهبنفســه اخلدمــة 
  .  سبيل تركيز جهوده

، ٢٠١٣ - ٢٠١٠املتوسـطة األجـل للفــرتة االســرتاتيجية، يف منتصــف مسـرية تنفيـذ يونيـبوأجـرى ال  -٩
ج إداري قائم على النتائج، جيري فيه قياس . لتحديد الدروس املستفادة جتربة وأضفى الطابع املؤسسي على 

علــى التقيــيم، بوصــفه وظيفــة مســتقلة يف املنظمــة، مــن  األداء بشــكل منــتظم، وأضــفى الطــابع املؤسســي أيضــاً 
لــة آلياتــه لالســتعراض الــداخلي، وقـام بتكم. أجـل تــوفري املراجيــع بشــأن تصـميم عملــه وأمهيتــه وكفاءتــه وفعاليتــه

يف ذلك مـن االستعراضـات الـيت جيريهـا مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة وجملـس مراجعـي حسـابات  مستفيداً 
تقيـيم لشـبكة املتعـددة األطـراف الاألمم املتحدة، وكذلك من التقييمات اخلارجية اليت جتريها هيئـات مـن قبيـل 

ء يف حتديـــد اجملـــاالت الـــيت ميكـــن للمنظمـــة أن تعـــزز فيهـــا تصـــميم وســـاعدت مجيـــع هـــذه األشـــيا. ةأداء املنظمـــ
شــــديدة يف تــــوفري اإلرشــــاد لعمليــــة وضــــع ة وكانــــت هلــــذه الــــدروس أمهيــــ. وإدارة براجمهــــا علــــى النحــــو األمثــــل

  .  ٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة  االسرتاتيجية
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فــــز حــــدف  ،نجــــزات الســــابقةامل ٢٠١٧ -٢٠١٤وتوحــــد االســــرتاتيجية املتوســــطة األجــــل للفــــرتة   -١٠
مـــع اســـتدامة البيئـــة ويســـهم يف القضـــاء علـــى  عمليـــة تغيـــري تكفـــل تعزيـــز رفـــاه اإلنســـان علـــى حنـــو أكثـــر اتســـاقاً 

ا االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف،  ألولويـات البيئيـة العامليـة الـيتا وتشمل االسـرتاتيجية أيضـاً . الفقر حـدد
، ي، وأهــداف آيتشــي املتعلقــة بــالتنوع البيولــوج٢٠٢٠ - ٢٠١١يولــوجي للفــرتة لتنــوع البا اســرتاتيجيةمبــا فيهــا 

وهـي تعكـس يف الوقـت نفسـه، مـا ورد يف قـرار اجلمعيـة العامـة . جلميع أصحاب املصلحة مرناً  واليت متثل إطاراً 
كــــني بشــــأن الوثيقــــة اخلتاميــــة ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املســــتدامة، وتكــــون بــــذلك صــــاحلة لتم ٦٦/٢٨٨
  :من تسخري الفرص التاليةيونيب ال

صــى، قتعظــيم األثــر مــن خــالل التوســع يف اســتخدام الشــراكات االســرتاتيجية إىل احلــد األ  (أ)
يف منظومة األمم املتحدة  يونيبباالستفادة من الدعم املتبادل بني الواليات والربامج واستغالل الدور الرائد لل

  ؛االسرتاتيجي على الصعيدين اإلقليمي والقطري ورهحضو  ،ال تنسيق املسائل البيئيةجم يف
إىل  حتسني خدمة أولويات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لصاحل األطـراف فيهـا، نظـراً   (ب)

  ؛أن الربنامج يؤدي دور األمانة لكثري من تلك االتفاقات
ــج شــامل جتــاه التحــول إىل االقتصــادات  (ج) اخلضــراء يف  مواصــلة استكشــاف إمكانيــة اختــاذ 

  ؛سبيل حتقيق التنمية املستدامة
مـن خـالل تعزيـز اإلدارة القائمـة  يونيـب،الوصول إىل مستوى االمتياز التنظيمي يف عمل ال  (د)

  . على النتائج بطريقة شاملة، حبيث تدمج فيها إدارة املخاطر يف املنظمة
البيئية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة،  ، بوصفه املنظمة الرائدة يف جمال تنسيق الشؤوناليونيبويقوم   -١١

وحتديـد طرائـق االسـتخدام ألصـحاب  ،بإجراء التقييمات والتحليالت البيئية ووضع املعايري واملبـادئ التوجيهيـة
بطريقــة فعالــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة  إدارة الشــؤون البيئيــةاملصــلحة احملتــاجني لإلرشــاد بشــأن كيفيــة 

يضــم ، فهــو يعمــل مبــالك مــوظفني اليونيــبختصــاص لعــاملي النطــاق االوعلــى الــرغم مــن . والنمــو االقتصــادي
. مليـون دوالر لفـرتة السـنتني ٥٠٠ حـوايلفرد فقط، وميزانية بلغ جمموعها يف السنوات األخـرية  ١ ٠٠٠ زهاء

جعـل البيئـة ولذا تستند قدرته على حتقيق أثر ملموس إىل الشراكات، وهي من صـميم اسـرتاتيجيته الراميـة إىل 
  . والتنمية املستدامة حمور كل شئ يفعله

ز بغــرض حفــجمموعــة واســعة مــن أدوات صــممت يونيــب ومتثــل املنتجــات واخلــدمات الــيت يقــدمها ال  -١٢
يف تلك العملية بإنشاء شراكات مـع وكـاالت األمـم املتحـدة الشـقيقة يونيب ويقوم ال. التغيري استجابة للطلب

يف ذلـك  املتعددة األطراف واملؤسسات األخرى ذات املراكـز االسـرتاتيجية، مـدفوعاً  وأمانات االتفاقات البيئية
ـ اإلدارة  جمبا متثله كل فرصة من الفرص من إمكانية إلحداث أثر، مع التزامه بتعزيز عملياته من أجـل إنفـاذ 

  .القائمة على النتائج
الســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل للفتـــرة المســـائل الناشـــئة التـــي ينبغـــي أخـــذها فـــي االعتبـــار فـــي ا  - ثالثاً 

٢٠١٧ - ٢٠١٤  
قمــة  - ١٩٩٢علـى انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة لعـام  بعـد مـرور عشـرين عامـاً   -١٣

البيئــة العامليــة تتواصــل مبعــدالت ال مثيــل هلــا يف  يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، ال تــزال التغــريات يف -األرض 
وتشـري البيانـات الـيت مجعـت مـن أجـل التقريـر اخلـامس لتوقعـات البيئـة العامليـة، إىل حتقيـق جنـاح . ةتاريخ البشري
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بوســـائل تشـــمل تــدابري لتعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام املـــوارد  - اهمـــدخفــض  أو ت التغيـــريمتوســط يف إبطـــاء معـــدال
تبطـئ لص نطـاق التغيـري أو وبصـفة عامـة، مل يـتق. يتدهور البيئاللكن هذا مل يؤد إىل تراجع  -وختفيف األثر 

  .يف السنوات األخريةسرعته 
ز جتـاو جـرى بالفعـل، أو يكـاد حيـدث، تسارع ارتفاع الضغوط البشـرية علـى الـنظم اإليكولوجيـة مع و   -١٤

، فور جتاوز هذه العتبات، تغريات مفاجئـة تطرأويرجح أن . عدة عتبات على الصعد العاملية واإلقليمية واحمللية
بليغ علـى رفـاه ضار وقد تكون ال رجعة فيها وينتج عنها تأثري  ؛مة للحياة على كوكب األرضيف النظم الداع

تـؤثر بالفعـل وبشـكل خطـري علـى اإليكولوجيـة نظم الـالتغريات املعقدة النامجة عن ذلك يف صارت و . اإلنسان
  :وهي تشمل ما يلي. رفاه اإلنسان
ؤثر ، وتــدىن احملتمــل يف بعــض األمــاكنفــوق احلــد األتمتوســط درجــات احلــرارة  يف اتزيــاد  (أ)

  على صحة اإلنسان؛ ملموساً  تأثرياً 
ا، مثــــل الفيضــــانات واجلفــــاف، ممــــا يــــؤثر علــــى   (ب) زيــــادة يف وتــــرية األحــــداث املناخيــــة وشــــد

  ؛معاً  األصول الطبيعية واألمن البشري
ســان يف تســارع تغــري درجــات احلــرارة وارتفــاع منســوب البحــار بشــكل يــؤثر علــى رفــاه اإلن  (ج)

  ؛بعض األماكن، وخباصة يف اجملتمعات الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
استمرار انقراض األنواع املهددة، ممـا يـؤثر علـى تـوافر مع خسائر كبرية يف التنوع البيولوجي   (د)

يــــار مصــــائد األمســــاك أو فقــــدان األنـــــو  اع خــــدمات الــــنظم اإليكولوجيــــة ويــــؤدي إىل عواقــــب وخيمــــة مثــــل ا
  ؛غراض الطبيةاملستخدمة لأل

مبشـاركة فريـق متفـرغ يضـم أكثـر و ، من خالل عملية استطالع شامل للمستقبل، اليونيبوقد متكن   -١٥
ـا ذات آثـار  ٤٠٠من  من كبـار العلمـاء واخلـرباء مـن مجيـع أحنـاء العـامل، مـن حتديـد مسـائل ناشـئة وصـفت بأ

هـا الكبـرية لرفـاه اإلنسـان، لكنهـا مل حتـظ بعـد باهتمـام كـاف يف بيئية عاملية معرتف يف األوسـاط العلميـة بأمهيت
  )٢(:ما يلي الدوائر السياسية، وتشمل

وتشــمل . حتــديات جديــدة: يــة واألمــن الغــذائي لتســعة باليــني نســمةائســالمة الغذالكفالــة   (أ)
قلــــص إمــــدادات التحـــديات الناشــــئة بشــــأن األمــــن الغـــذائي، املنافســــة النامجــــة عــــن إنتـــاج الطاقــــة األحيائيــــة وت

وهناك حاجة ملحة لتعزيز سالمة اإلمدادات الغذائية العاملية وأمنهـا، مـن خـالل . الفوسفور وتفاقم ندرة املياه
ـــا ورفـــع كفـــاءة القطـــاع الزراعـــي وتتمثـــل مهمـــة االســـرتاتيجية . حتســـني عمليـــات جتهيـــز األغذيـــة وخفـــض خملفا

ستدامة البيئية عن طريق اسـتخدام أفضـل العلـوم ، يف سد ثغرات اال٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة 
املتاحـــة والتعـــاون الفعـــال مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة واهليئـــات األخـــرى ذات األدوار الرائـــدة يف جمـــال األمـــن 

دف االسرتاتيجية أيضاً . الغذائي ج  و علـى نطـاق سلسـلة  اسـتخدام املـوارد لكفاءةإىل التشجيع على اتباع 
، واملسـاعدة بـذلك علـى حتسـني األمـن الغـذائي وتعزيـز يفصل بني اإلنتاج الغـذائي واألثـر البيئـاإلمداد، بغية ال

  القضاء على الفقر؛

                                                      
مسألة للقرن احلادي والعشرين: نتائج عملية البصرية التابعة للربنامج بشأن املسائل البيئية الناشئة (برنامج األمم  ٢١ (٢)

  )، التوطئة، الصفحة الرابعة.٢٠١٢املتحدة للبيئة، 
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وميكــن أن ترتتــب علــى تغــري املنــاخ . إدارة النتــائج: ختفيــف آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معهــا  (ب)
مــور مثــل حتديــد أمــاكن إقامتهــا نتــائج فوريــة وغــري مســبوقة تصــيب اجملموعــات الســكانية فيمــا يتعلــق بــبعض األ

وأيــن تــزرع غــذاءها وكيــف حتــافظ علــى اهلياكــل األساســية القائمــة، أو كيــف تعتمــد علــى الــنظم األيكولوجيــة 
يف إطـــار العمليـــة الـــيت  ،، والتعهـــدات باختـــاذ إجـــراءات مســـتقبليةوال يـــزال ارتفـــاع االنبعاثـــات مســـتمراً . الفاعلـــة

عــن كفالــة احلــد األدىن الــذي يؤكــد  طاريــة بشــأن تغــري املنــاخ، عــاجزة حاليــاً أطلقتهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإل
فـاالختالل . من أجل احلفاظ على معدل ارتفاع درجات احلرارة دون مستوى درجتني مئويتني تهالعلماء ضرور 

متثـل   احملتمل والتشريد وضرورة التكيـف مـع ظـواهر مثـل ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـر أو الظـواهر اجلويـة احلـادة،
للتنمية املستدامة، وميكن أن متحو املكاسب اإلمنائية املتحصل عليها بشق األنفس، مبـا يف  خطرياً  كلها حتدياً 

  وســـــتعزز االســـــرتاتيجية املتوســـــطة األجـــــل للفـــــرتة . ذلـــــك املكاســـــب املتأتيـــــة مـــــن تـــــدابري القضـــــاء علـــــى الفقـــــر
ــج ابتكاريــة صــديقة للبيئــة مــن أجــل التك ٢٠١٧ - ٢٠١٤ يــف، وخباصــة الــنهج القائمــة علــى الــنظم اختــاذ 

  االيكولوجية؛
أوجــدت . حتــول يف منــوذج اإلدارة: امليــاه واألرض بــني تفــاعالتالرؤى متعمقــة جديــدة يف   (ج)

املياه واألرض، مبا يف ذلك، علـى سـبيل املثـال، فهـم  بني تفاعلالالبحوث العلمية احلديثة فهما أفضل لكيفية 
ا كيفية ال أمنـاط هطـول األمطـار باجتـاه مهـب يف طرائـق اسـتخدام األرض  الـيت تطـرأ علـى يـرياتالتغاليت تؤثر 

ـا امليـاه واألرض، بغـرض  وتنطوي هذه املعلومة اجلديدة على تداعيات هامـة بشـأن الطريقـة الـيت. الريح نـدير 
اءة زخــــم جديــــد للجهــــود الراميــــة إىل رفــــع كفــــإعطــــاء حــــد أدىن مــــن التــــدفقات اإليكولوجيــــة و  احلفــــاظ علــــى

ـــــــاه واألرض ـــــــز تكامـــــــل إدارة املي ـــــــاه وتعزي   وســـــــتعتمد االســـــــرتاتيجية املتوســـــــطة األجـــــــل للفـــــــرتة . اســـــــتخدام املي
دف إجيـــاد خيـــارات لرفـــع كفـــاءة ـــفيمـــا يتعلـــق بـــإدارة األرض وامليـــاه،  أكثـــر تكـــامالً  جـــاً  ٢٠١٧ - ٢٠١٤

  استخدام املياه؛ 
لبيولـوجي علـى نطـاق جـداول األعمـال إدمـاج التنـوع ا: جمـرد احلفـظالذهاب إىل أبعـد مـن   (د)

يف الســـنوات األخـــرية، وثـــق اجتاهـــان مهمـــان مـــن البحـــوث كيفيـــة تـــداخل التنـــوع . اإليكولوجيـــة واالقتصـــادية
ل أحدمها الروابط بني التنـوع البيولـوجي حيث فصّ : البيولوجي مع التنمية ونوعية احلياة ورفاه اإلنسان والطبيعة

وقـد حـان الوقـت . واستكشف اآلخر الرتابط بني التنـوع البيولـوجي واالقتصـاد واملسائل اإليكولوجية األخرى،
واالقتصــادية العامليـة، مـع االسـتمرار يف دعــم  ةلـدمج مسـألة التنـوع البيولــوجي يف جـداول األعمـال اإليكولوجيـ

سيواصـل وبينمـا . يف مجيع ضروب األنشطة اإليكولوجية واالقتصـادية هأنشطة حفظ التنوع البيولوجي وإدماج
اليونيــب دعــم أنشــطة حفــظ التنــوع البيولــوجي وإشــراك اجملتمعــات احملليــة وجلــب معارفهــا التقليديــة، ستمضــي 

يف إدمـاج التنـوع البيولـوجي علـى نطـاق جـداول  قـدماً  ٢٠١٧ - ٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفـرتة 
ع الدخيلـــة التوســـعية والكائنـــات احليـــة األعمـــال اإليكولوجيـــة واالقتصـــادية، ومعاجلـــة مشـــاكل مـــن قبيـــل األنـــوا 

ديداً     ؛لعملية حفظ التنوع البيولوجي واحملافظة على خدمات النظم اإليكولوجية احملورة، اليت تشكل 
ال تــــــزال بعــــــض و. ضــــــرورة خفــــــض خمــــــاطر املــــــواد الكيميائيــــــة والنفايــــــات إىل احلــــــد األدىن  (ه)

وتعكــس هــذه احلالــة ضــرورة إجــراء . مة للمــواد الكيميائيــةاجملتمعــات تعــاين النتــائج الضــارة لــإلدارة غــري الســلي
دف إىل خفض املخاطر الكبرية القصـرية أو الطويلـة األجـل املاثلـة أمـام اجملتمعـات  تقييم شامل ووجود إدارة 

علـــى العمـــل مـــع الشـــركاء  ٢٠١٧ - ٢٠١٤وعليـــه ســـرتكز االســـرتاتيجية املتوســـطة األجـــل للفـــرتة . والطبيعـــة
ـــة والنفايـــات بطريقـــة متكاملـــة، مـــن خـــالل  والبلـــدان مـــن أجـــل عليهـــا التقييمـــات إجـــراء إدارة املـــواد الكيميائي
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بغـــرض حفـــز حـــدوث تغـــري  منهـــا، والـــتخلص ـــاوإدار  هاســـتخدامالطرائـــق الواإلرشـــاد بشـــأن أفضـــل  هاورصـــد
  نوعي؛ 

انــات مل يــتم بعــد تفعيــل اإلمكإذ . نظــم الطاقــة املتجــددة غــري الضــارة بالبيئــة طبيــقتســريع ت  (و)
ومــن . بســبب كثــرة احلــواجز الــيت تعــوق اســتخدام هــذه الطاقــة علــى صــعيد العــامل ،الضــخمة للطاقــة املتجــددة

يئــة الظــروف املوائمــة الــيت املهــم جــداً  جتعــل  حتديــد وســائل إزالــة احلــواجز االقتصــادية والتنظيميــة واملؤسســية، و
املتوســطة  االســرتاتيجيةوســيرتتب علــى تنفيــذ . يديــةالطاقــة املتجــددة قــادرة علــى املنافســة مقارنــة باملصــادر التقل

تعزيــز الرتكيــز علــى اســتخدام أفضــل العلــوم املتاحــة مــن أجــل حفــز التحــول  ،٢٠١٧ – ٢٠١٤األجــل للفــرتة 
  . حنو الطاقة املتجددة، مع االستمرار يف تغطية جوانب كفاءة استهالك الطاقة وخفض االنبعاثات

  :املسائل الناشئة اليت تتداخل مع املواضيع البيئية، وهي أيضاً  وحددت عملية استطالع املستقبل  -١٦
حتديات االسـتدامة علـى الصـعيد العـاملي، وال سـيما دمـج مع اتساق هياكل اإلدارة حتقيق   (أ)

  األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف سياسات التنمية املستدامة على مجيع املستويات اإلدارية؛ 
رات البشـرية ملواجهـة التحـديات البيئيـة العامليـة والتحـرك حنـو اقتصـاد أخضـر يف حتويـل القـد  (ب)

  سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛ 
  إعادة ربط املعرفة العلمية وصنع السياسات؛   (ج)
  . حفز عملية تغيري نوعي سريع يف السلوك اإلنساين الذي يؤثر على البيئة  (د)

وســـيقوم اليونيـــب . ٦٦/٢٨٨ل مـــع األولويـــات احملـــددة يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة وتتوافـــق هـــذه املســـائ  -١٧
، بالتزامن مع تكثيف جهوده لكفالة االتساق والتالحم يف كيفية تصدى منظومة األمم املتحدة للقضايا أيضاً 

األجــل للفــرتة املتوســطة  االســرتاتيجيةالبيئيــة، بــدمج األنشــطة ذات الصــلة بــاإلدارة يف مجيــع براجمــه الفرعيــة يف 
، مــن خــالل أيضـاً  وســيقوم. ، مـع مراعــاة الــروابط بـني املســتويات الوطنيــة واإلقليميـة واحملليــة٢٠١٧ - ٢٠١٤

ـج االقتصـاد األخضـر يف سـياق التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر  االسرتاتيجية املتوسطة األجل، بدمج 
 بكفـاءة من خالل الربنامج الفرعـي املتعلـقمج الفرعية على نطاق املنظمة، مع كفالة االتساق على نطاق الربا

ويهــدف الربنــامج الفرعــي اجلديــد املقــرتح بشــأن إبقــاء البيئــة قيــد االســتعراض إىل اســتخالص اســتخدام املــوارد. 
ـــــج متســـــق يف التعامـــــل مـــــع الوشـــــائج الـــــيت تـــــربط العلـــــوم  املعلومـــــات، بوصـــــفه عنصـــــر تغيـــــري، وكفالـــــة اتبـــــاع 

واملنهــاج  مثــل الفريــق الــدويل املعــين بــاملوارد ،مــل اليونيــب ذو الصــلة باألفرقــة العلميــةويهــدف ع. بالسياســات
واهليئــة  احلكــومي الــدويل للتعــاون السياســايت والعلمــي يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة

  .تاحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، إىل تعزيز التواصل بني العلوم والسياسا
، بـــدعم ٢٠١٧ - ٢٠١٤، يف إطـــار االســـرتاتيجية املتوســـطة األجـــل للفـــرتة وســـيقوم اليونيـــب أيضـــاً   -١٨

من إعالن ريو، بغرض تعزيز قدرات البلدان على إنتاج املعلومات واملعارف البيئية، والتمكن  ١٠ أتطبيق املبد
ســـيع ، مـــن أجـــل العمـــل علـــى تو مـــن احلصـــول علـــى تلـــك املعلومـــات واملعـــارف وحتليلهـــا واســـتخدامها وتبادهلـــا

حتقيـــق األهـــداف واخلطـــط الدوليـــة الرئيســـية، مثـــل  يف جمـــال لبلـــدانل أيضـــاً ســـاعدة املم دوســـيق. جملتمـــعمـــدارك ا
، التابعـة هلـا ، وأهـداف آيتشـي املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي٢٠٢٠ -٢٠١١لتنوع البيولوجي للفـرتة ا اسرتاتيجية

ا ذلــك بالتشــاور مــع أمانــات علــى حتقيــق قيــة التنــوع البيولــوجي، وســيعمل األطــراف يف اتفا الــدول الـيت اعتمــد
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املتعلـــق باالســـتهالك املســـتدام يف معاجلـــة  هوسيســـهم عملـــ. االتفاقـــات البيئيـــة املتعـــددة األطـــراف ذات الصـــلة
  .مسألة إحداث تغيريات يف السلوك اإلنساين

ـــاســـتنتاجات وقـــد وفـــرت   -١٩ ـــا الفريـــق الـــدويل املعـــين عمليـــة اســـتطالع املســـتقبل، والنتـــائج ال يت خـــرج 
، مصـــحوبة باألولويـــات ‘‘اآلثـــار’’و ‘‘ الفصـــل’’مثـــل ســـائل مـــن خـــالل تقـــاريره بشـــأن عـــدد مـــن امل ،بـــاملوارد

لتحديـــد أولويـــات اإلجـــراءات الـــيت يتخـــذها اليونيـــب  هامـــاً  ، إطـــاراً ٦٦/٢٨٨احملـــددة يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 
التنســيق والــتالحم داخــل منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا  اليونيــب ز فيــهبنفســه، والــيت ســتوفر اإلطــار الــذي ســيعز 

القـــوة الدافعـــة  ،ويف داخـــل هـــذا اإلطـــار، متثـــل االحتياجـــات احملـــددة للبلـــدان واملنـــاطق. يتعلـــق باملســـائل البيئيـــة
وبـــذا تســـهم املســـائل ذات . ٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوســـطة األجـــل للفـــرتة  االســـرتاتيجيةللرتكيـــز االســـرتاتيجي يف 

األمهيـــة العامليـــة واألولويـــات اإلقليميــــة والوطنيـــة مجيعهـــا يف االســـرتاتيجية املتوســــطة األجـــل، مـــع مراعـــاة املزايــــا 
  .االنسبية لليونيب واحتياجات مكاتبه اإلقليمية وإمكانا

آراء أمانــات االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف ووكــاالت األمــم املتحــدة  واســتطلع اليونيــب أيضــاً   -٢٠
وأعـرب الـبعض عـن القلـق بشـأن . خلدمـة العمـالء شقيقة، بغرض كفالة أن يكون تركيزه االسرتاتيجي موجهـاً ال

وقامــت . اهلــوة املتزايــدة االتســاع بــني االلتزامــات والواجبــات البيئيــة مبوجــب تلــك االتفاقــات، وبشــأن تنفيــذها
مــــن خالهلــــا الــــدعم لتنفيــــذ علــــى وجــــه اخلصــــوص، بتحديــــد الفــــرص الــــيت يقــــدم اليونيــــب  االتفاقــــات أمانــــات

تكون له فيها ميزات نسبية، من خالل جهود مـن قبيـل بنـاء القـدرات اخلاصـة بـنظم حمـددة أو  االتفاقات اليت
ذات الطبيعة العامة، اليت ميكن أن تشكل أساس بناء القدرات املتخصصة واألكثر فعالية، املوجهة حنو تنفيـذ 

  .  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
املتصـــــلة دعـــــم البلـــــدان يف جمـــــال دمـــــج األولويـــــات  وتشـــــمل االســـــرتاتيجية املتوســـــطة األجـــــل أيضـــــاً   -٢١

البيئية املتعددة األطراف يف عمليات التخطيط الوطنية، مثل إطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة باالتفاقات 
املتعــددة األطــراف يف جهــود  اإلمنائيــة وعمليــات التخطــيط الوطنيــة األخــرى؛ ودمــج أولويــات االتفاقــات البيئيــة

بنــاء القــدرات مــن خــالل تــدابري مثــل رفــع مســتوى الــوعي البيئــي لــدى اهليئــات القضــائية؛ ودعــم إدارة املعــارف 
على نطاق املنظومة من خالل مبادرة االتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف املتعلقـة بـإدارة املعلومـات واملعـارف، 

وترمــــــي إدارة الشــــــؤون البيئيــــــة. يف برنــــــامج اليونيــــــب الفرعــــــي املتعلــــــق بوآليــــــات التعــــــاون األخــــــرى املدرجــــــة 
إىل أن يقدم اليونيـب الـدعم للبلـدان يف سـعيها إىل احلصـول علـى التمويـل  االسرتاتيجية املتوسطة األجل أيضاً 

بروتوكـول  و من مرفق البيئة العاملية وصندوق التكيف، مبوجب اتفاقية األمم املتحدة االطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ 
ــا، مــن أجــل تنفيــذ االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف يف جمــاالت العمــل املؤهلــة للحصــول  كيوتــو امللحــق 

 . مرفق البيئة العامليةمن على دعم 

، كشـــفت املشـــاورات مـــع األطـــراف املـــؤثرة املختلفـــة، مبـــا يف ذلـــك اجملموعـــات الرئيســـية، عـــن وأخـــرياً   -٢٢
يئــة  مــع  وائمــة علــى مجيــع املســتويات، بغــرض كفالــة تعزيــز مشــاركة اجلمهــور، متاشــياً روف مظــوجــود رغبــة يف 

واعتـــربت املســـائل احملـــددة مـــن خـــالل عمليـــة اســـتطالع املســـتقبل واملشـــاورات مـــع . يف إعـــالن ريـــو ١٠ أاملبـــد
وعلـى وجـه اخلصـوص، تعتـرب . علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري األطراف املؤثرة من ضـمن األولويـات أيضـاً 

ـــة واســـتخدام األرض واألمـــن الغـــذائي واحمليطـــات والطاقـــة واملـــواد  مســـائل معينـــة مثـــل تغـــري املنـــاخ وامليـــاه العذب
، يف عــداد األولويــات يف معظــم إدارة الشــؤون البيئيــةالكيميائيــة والنفايــات واالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني و
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كيـز االسـرتاتيجي لالسـرتاتيجية رت عليه بـؤرة الوشكلت هذه املسائل األساس الذي حدد اليونيب بناء . املناطق
  .  ٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة 

    ٢٠١٣ - ٢٠١٠االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة : بيئة اليونيب الداخلية  -رابعاً 
يتســـــم فهـــــم مـــــا اســـــتطاع اليونيـــــب أن ينجـــــزه والـــــدروس املســـــتفادة حـــــىت تارخيـــــه مـــــن خـــــالل تنفيـــــذ   -٢٣

، بأمهيــــة حامســــة فيمــــا يتعلــــق بتمكــــني الربنــــامج مــــن ٢٠١٣ -٢٠١٠ملتوســــطة األجــــل للفــــرتة االســــرتاتيجية ا
  .  االستفادة من جماالت قوته وحتليل التحديات والفرص املتاحة من أجل تعزيز مشاركته يف املستقبل

  اإلنجازات البرنامجية  - ألف
ة األجـل بـروز اجتـاه اسـرتاتيجي وحتـول من االسرتاتيجية احلالية املتوسطليني شهدت فرتة السنتني األو   -٢٤

علـى  ٢٠١٣ -٢٠١٠نوعي جديد لدى اليونيب، حني شـرع يف تنفيـذ االسـرتاتيجية املتوسـطة األجـل للفـرتة 
؛ إدارة الشـؤون البيئيـة؛ وةيكولوجيـتغـري املنـاخ؛ والكـوارث والنزاعـات؛ وإدارة الـنظم اإل: امتداد ستة حماور، هي

  . طرة؛ وكفاءة استخدام املوارد واستدامة االستهالك واإلنتاجواملواد الضارة والنفايات اخل
  ١اجلدول 

   ٢٠١١-٢٠١٠: الميزانية التشغيلية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

املــوارد اخلارجــة عــن  لألمم املتحدة امليزانية العادية  صندوق البيئة مصدر التمويل
 امليزانية

 ٢٢٨ ١٤ ١٨٠ يزانية املعتمدةامل

 اإليـــــــــرادات املتحصـــــــــل عليهـــــــــا يف
٢٠١١ -٢٠١٠ 

٢٦٨ ١٤ ١٦٣ 

 ٢٥٠ ١٤ ١٦٥ النفقات

مـن خـالل برنـامج  ٢٠١٣ - ٢٠١٠عمل اليونيب على تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة   -٢٥
ينـــاير /انون الثـــاين، ابتـــداء مـــن كـــ٢٠١٣ - ٢٠١٢، مث برنـــامج عملـــه للفـــرتة ٢٠١١ -٢٠١٠عملـــه للفـــرتة 

تنفيذها مع جمموعة واسـعة  ير جي مشروعاً  ١١٥ضم تنفذ برنامج عمل اليونيب من خالل حمفظة يو . ٢٠١٢
مليـون دوالر، جـرى توفريهـا مـن  ٤١٥ قـدرها تشـغيلية ةيزانيـمبوحقق اليونيـب، . من الشركاء على نطاق العامل

ارد اخلارجـة عـن امليزانيـة يف الصـناديق االسـتئمانية والتربعـات صندوق البيئة وامليزانية العادية لألمم املتحدة واملـو 
  املخصصــــــــة، نتــــــــائج ملموســــــــة يف منتصــــــــف الطريــــــــق جتــــــــاه تنفيــــــــذ االســــــــرتاتيجية املتوســــــــطة األجــــــــل للفــــــــرتة 

 شرح خمتصر هلـذه النتـائج يف إطـارات النصـوصيرد و . ، على الرغم من األزمة املالية العاملية٢٠١٣ - ٢٠١٠
  . لقطات تصور إجنازاته يف القطاعات املختلفة اليت متثل، أدناه
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  ١اإلطار 

  تغير المناخ
، يف تعزيز قدرة البلـدان علـى دمـج االسـتجابات لتغـري ٢٠١٣ -٢٠١٠متثل هدف اليونيب، خالل الفرتة 

 مليون دوالر. ١٦٢املناخ يف العمليات اإلمنائية الوطنية، مبيزانية مقررة قدرها 

  
  
  
  
  
  

  
  المالح الرئيسية لألداء

ـج التكيـف  شكل برنامج األمم املتحدة للبيئة شراكات مع أكثر من اثين عشـر بلـداً  • ُ مـن أجـل إيضـاح دور 
القائمـــة علـــى النظـــام اإليكولـــوجي يف املســـاعدة علـــى تعزيـــز القـــدرة علـــى الصـــمود، مبـــا يف ذلـــك قـــدرة الـــنظم 

ـر النيـل، واملنـاطق اإليكولوجية اجلبلية، يف جبال اهلم ـار، مثـل  اليا واألنديز وجبل إغلون، ويف أحـواض األ
  .الساحلية

ــا  بلــداً  ٣٦قــدم اليونيــب الــدعم إىل  • ــا التكنولوجيــة وإجراءا يف جهودهــا الراميــة إىل حتديــد أولويــات احتياجا
مناســـبة علـــى الصـــعيد  املتعلقـــة باملنـــاخ، باعتبارهـــا أســـاس تنفيـــذ سياســـات الطاقـــة النظيفـــة، ووضـــع إجـــراءات

  .جتاه النمو املنخفض االنبعاثات الوطين لتخفيف األثر واملضي قدماً 
ــدف إىل ‘‘التنــوير’’إىل شــراكة عامليــة مدعومــة مــن اليونيــب ومرفــق البيئــة العامليــة بعنــوان  بلــداً  ٤٦انضــم  •  ،

بغرض حتقيق وفورات يف الطاقة ، ٢٠١٦من املصابيح املتوهجة املتدنية الكفاءة بنهاية عام  التخلص تدرجيياً 
  .والتكلفة

مليـون دوالر يف مشـاريع للطاقـة النظيفـة، مـن خـالل دعـم  ٢٠٠يسر اليونيـب اسـتثمارات تزيـد قيمتهـا علـى  •
جهــود البلــدان الراميــة إىل تطــوير مشــروعات ألصــول الكربــون، وعــن طريــق املســاعدة علــى إزالــة احلــواجز الــيت 

تجددة الصـغرية احلجـم، مبـا يف ذلـك تركيـب سـخانات للميـاه تعمـل بالطاقـة تعرتض متويل مبادرات الطاقة امل
  .الشمسية يف منطقة البحر األبيض املتوسط

من خالل برنامج خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة  •
بالتصـديق علـى  بلـداً  ١٦املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، قـام  للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم

جلهودهـا الراميـة إىل دمـج الفوائـد املتعـددة للغابـات يف  مباشـراً  برامج وطنية، وتلقت أربعة بلدان أخرى دعمـاً 
ا املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، لتتحـول  ا وإجراءا خططها وسياسا

لــك املســاعي إىل عامــل حفــز لالقتصــاد األخضــر يف ســياق التنميــة املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر، وعنصــر ت
مليـــون دوالر ألنشـــطة خفـــض االنبعاثـــات النامجـــة عـــن إزالـــة األحـــراج وتـــدهور  ١٥٠فعـــال يف عمليـــة حشـــد 

  .الغابات
، بغـرض ٢٠١٢ر فجـوة االنبعاثـاتنشر اليونيب التقييم السـنوي الثالـث عـن فجـوة االنبعاثـات، املعـون، تقريـ  •

مستويات التعهدات اليت ترغب البلـدان يف االلتـزام  -توفري االستنارة للمناقشات بشأن املستويات الطموحة 
 ا.

28

55

1

‐ ٢٠١١ - ٢٠١٠حدة، النفقات الفعلية مباليني دوالرات الواليات املت

صندوق البيئة

الصناديق االستئمانية
واملسامهات املخصصة

امليزانية العادية
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  ٢اإلطار 
   الكوارث والنزاعات

، يف أن خيفِّض إىل احلد األدىن التهديدات البيئية لرفاه ٢٠١٣ -٢٠١٠متثل هدف اليونيب، خالل الفرتة 
 مليون دوالر. ٩٩اإلنسان الناشئة عن أسباب بيئية وبسبب عواقب النزاعات والكوارث، مبيزانية مقررة قدرها 

 

 
  المالمح الرئيسية لألداء

مـــن بـــني البلـــدان الســـتة عشـــر الـــيت أدت تقييمـــات اليونيـــب البيئيـــة عقـــب  بلـــداً  ١٢، قـــام ٢٠٠٨م منـــذ عـــا •
األزمات إىل حتديد املخاطر البيئية فيها، باختاذ إجراءات حمددة لتخفيف تلك املخاطر. وعلـى سـبيل املثـال، 

 االلتـــزام بتنفيـــذ عمليـــة النفطـــي يف أوغونيالنـــد بنيجرييـــا، احلكومـــة الوطنيـــة إىل للتلـــوثدفـــع تقيـــيم اليونيـــب 
  .٢٠١٢تنظيف غري مسبوقة، بدأت يف عام 

ينفذ اليونيب بنجاح برامح إصالح بيئي تكلـف عـدة ماليـني مـن الـدوالرات يف أصـعب الظـروف، يف بلـدان  •
مثـــل أفغانســـتان والســـودان وهـــاييت. ويشـــيد اســـتعراض املعونـــة املتعـــددة األطـــراف، الـــذي نشـــرته إدارة التنميـــة 

، باليونيـب علـى وجـه اخلصـوص ٢٠١١باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشـمالية يف عـام الدولية 
  .‘‘سياقات هشة’’ملا يقوم به من عمل يف 

ســـاهم اليونيـــب، وهـــو يعمـــل مـــع شـــركاء يف األوســـاط األكادمييـــة واجملتمـــع املـــدين ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة   •
ئلــة مــن املعــارف املتعلقــة باألبعــاد البيئيــة للكــوارث والنزاعــات. وجــرى والــدوائر العســكرية، يف تأســيس ثــروة ها

دراســـة حالـــة إفراديـــة عـــن إدارة املـــوارد الطبيعيـــة وبنـــاء  ١٥٠، علـــى إصـــدار خالصـــة ٢٠١٢العمـــل، يف عـــام 
 السالم، يف منشور من سبعة جملدات.

 

8

27

0.6

‐ ٢٠١١ - ٢٠١٠ملتحدة، النفقات الفعلية مباليني دوالرات الواليات ا

صندوق البيئة

الصناديق االستئمانية
واملسامهات املخصصة

امليزانية العادية
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  ٣اإلطار 
  إدارة النظم اإليكولوجية

ج النظم ٢٠١٣ -٢٠١٠متثل هدف اليونيب، خالل الفرتة  ، يف العمل على كفالة أن تستخدم البلدان 
 مليون دوالر. ١٣١اإليكولوجية لتعزيز رفاه اإلنسان، مبيزانية مقررة قدرها 

  

 
   المالمح الرئيسية لألداء

لمــي يف جمــال التنــوع البيولــوجي دعــم اليونيــب عمليــة تأســيس املنهــاج احلكــومي الــدويل للتعــاون السياســايت والع •
وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة، الـذي يهـدف إىل إجيـاد أرضـية مشـرتكة لتيسـري حتسـني سياسـة اسـتيعاب العلـوم 
املعاصـــرة وتقيـــيم النتـــائج الـــيت توصـــلت إليهـــا الـــدول األعضـــاء يف ميـــدان التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم 

  .اإليكولوجية
ونيــب جمموعــة مــن األدوات لــدعم البلــدان يف فهــم كيفيــة اســتخدام خــدمات لتحقيــق ذلــك الغــرض، طــور الي •

النظم اإليكولوجية لتحقيق أهدافها اإلمنائية وإجياد فوائد متعـددة لـدعم حتقيـق أهـداف آيتشـي املتعلقـة بـالتنوع 
ى سبيل املثال، وع البيولوجي األخرى املرتبطة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وعلنالبيولوجي وأهداف الت

متكنــت كينيــا، مبســاعدة اليونيــب، مــن رصــد خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة ذات الصــلة باحلراجــة يف غابــة مــاو، 
ا. وتعترب هذه الغابة مبثابة خزان مياه للجزء األعظم من كينيا، ومع ذلك فقدت ربع مسـاحتها  وحسنت إدار

  .غري القانوين، وغري ذلك من األسبابجراء املستوطنات البشرية غري املشروعة وقطع األشجار 
األســاس املنطقــي واإلرشــاد  وفــرت مبــادرة اقتصــاديات الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي بقيــادة اليونيــب،  •

ـج  املنهجي ألنشطة التقييم واحملاسبة املتعلقة خبدمات النظم اإليكولوجية اليت تنفذها الدول األعضاء. وجنح 
ــــنظم اإل ــــة لعمليــــة االنتقــــال إىل النمــــو  يكولوجيــــة والتنــــوع البيولــــوجياقتصــــاديات ال يف أن يكــــون حجــــر الزاوي

 األخضر واالقتصاد األخضر.
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  ٤اإلطار 

  إدارة الشؤون البيئية 
، يف كفالـــة تعزيـــز إدارة الشـــؤون البيئيـــة علـــى املســـتويات القطريـــة ٢٠١٣ -٢٠١٠متثـــل هـــدف اليونيـــب، خـــالل الفـــرتة 

  .مليون دوالر ١٦٦ة، على حنو يتسق مع األولويات البيئية املتفق عليها، مبيزانية مقررة قدرها واإلقليمية والعاملي

 

  المالمح الرئيسية لألداء

كفــل اليونيــب االتفــاق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة علــى أن تضــع األمــم املتحــدة الــنهج املتبعــة علــى نطــاق  •
ق بالضمانات البيئية واالجتماعيـة، بغـرض حتقيـق أهـداف آيتشـي املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، املنظومة فيما يتعل

  .معاجلة املسائل املتعلقة باألراضي اجلافة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ويف جمال
ت ذات الصـلة بـاملواد يف حتقيق التالحم واملكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة يف العمليا كبرياً   أدى اليونيب دوراً  •

   .الكيميائية اليت يديرها لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف: مثل اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل
البيئـــة التابعـــة  -علـــى دمـــج شـــؤون البيئـــة يف خططهـــم اإلمنائيـــة، بـــدعم مـــن مبـــادرة الفقـــر  عمـــل عشـــرون بلـــداً  •

اإلضـــافة إىل ذلـــك، يقـــدم عشـــرة مـــن البلـــدان تقـــارير عـــن هـــذه لليونيـــب وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي. وب
عمليــة مــن  ١٤األهــداف مــن خــالل العمليــات الوطنيــة لتقــدمي التقــارير، بينمــا أدجمــت الــروابط ذات الصــلة يف 

  .عمليات امليزنة كذلك
 ١٨يـــة، ويف مـــن أطـــر عمـــل األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائ إطـــاراً  ٣٠أدجمـــت االســـتدامة البيئيـــة بالكامـــل يف  •

  .عملية من عمليات التخطيط اإلمنائي الوطنية األخرى
قــام اليونيــب، باإلضــافة إىل إنتــاج تقــارير توقعــات البيئــة العامليــة، بتــوفري الــدعم إلجــراء تقييمــات بيئيــة متكاملــة   •

 باالستناد إىل الطلب على التقييمات اإلقليمية من خمتلف املناطق.

 

40

51

4

‐ ٢٠١١ - ٢٠١٠النفقات الفعلية مباليني دوالرات الواليات املتحدة، 
صندوق البيئة

الصناديق االستئمانية
واملسامهات املخصصة

امليزانية العادية



UNEP/GC.27/9 

14 

  ٥اإلطار 
  المواد الضارة

، يف خفض تأثري املواد الضارة والنفايات اخلطرة على ٢٠١٣ -٢٠١٠ثل هدف اليونيب، خالل الفرتة مت
 .مليون دوالر ١١٧البيئة والبشر إىل احلد األدىن، مبيزانية مقررة قدرها 

 

   المالمح الرئيسية لألداء
بشـــأن الزئبـــق العمـــل يف عـــام  صـــك عـــاملي ملـــزم قانونـــاً  بإعـــداداملعنيـــة بـــدأت جلنـــة التفـــاوض احلكوميـــة الدوليـــة  •

، بينما كانت مشاريع إيضاحية موازية تشرح ألصحاب املصلحة كيفيـة احلـد مـن التلـوث بـالزئبق النـاتج ٢٠١٠
  .عن املمارسات الصناعية

يائية، املدعوم من اليونيـب، قدم برنامج البداية السريعة يف إطار النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيم •
 ١٠٣بشـــأن اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات يف  مشـــروعاً  ١٤٣مليـــون دوالر لصـــاحل  ٣٠مبلـــغ 

بلـدان. وتقـوم املنظمـات املشـاركة يف الربنـامج املشـرتك بـني املنظمـات لـإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة، الـذي 
  .ير جمموعة أدوات مرجعية بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفاياتلتطو  يشمل اليونيب، بالعمل سوياً 

شـــارف عمـــل اليونيـــب املتعلـــق بالقضـــاء علـــى وقـــود الســـيارات احملتـــوي علـــى الرصـــاص علـــى نطـــاق العـــامل علـــى  •
ــــدف التشــــجيع علــــى اختــــاذ  االنتهــــاء. وقــــدم اليونيــــب أيضــــا استعراضــــات عــــن مــــاديت الرصــــاص والكــــادميوم 

للتصـــدي ملخاطرمهـــا الصـــحية والبيئيـــة. وقـــام اليونيـــب، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العامليـــة،  إجـــراءات منســـقة
بتأســـيس حتـــالف عـــاملي بضـــم أطـــراف مـــؤثرة متعـــددة، بغـــرض القضـــاء علـــى الطـــالء احملتـــوي علـــى الرصـــاص، 

تيجي لـإلدارة الدوليـة استجابة إلثارة هذا املوضوع باعتباره من املسائل السياسية الناشئة املتعلقـة بـالنهج االسـرتا
  .للمواد الكيميائية

ــج قياســية إلعــداد تقــديرات كميــة عــن نطــاق انتشــار املــواد  • حتــول عــدد مــن األدوات الــيت طورهــا اليونيــب إىل 
   .، وخباصة امللوثات العضوية الثابتة والزئبقاالكيميائية املتسربة وتوزيعه

املتحدة اإلمنائي، على دمج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ، بدعم من اليونيب وبرنامج األمم بلداً ١١يعمل  •
ا الوطنية ا واسرتاتيجيا  .يف سياسا
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  ٦اإلطار 
  الموارد كفاءة استخدام

، يف كفالة إنتاج املوارد الطبيعية ومعاجلتها واستهالكها بطريقة أكثر ٢٠١٣ -٢٠١٠متثل هدف اليونيب، خالل الفرتة 
 .مليون دوالر ١٤٠يئية، مبيزانية مقررة قدرها مالءمة لالستدامة الب

 
  المالمح الرئيسية لألداء

أجــرى الفريــق الــدويل املعــين بــاملوارد، بــدعم مــن اليونيــب، تقييمــات علميــة ملخزونــات املعــادن ومعــدالت إعــادة  •
واسـتخدم بعـض هـذه االسـتنتاجات ألغـراض  التدوير، وبشأن املنتجات واملـواد ذات األولويـة وعمليـات الفصـل.

والصــني  املــوارد، يف أملانيــا، وجنــوب أفريقيــا، وسويســرا، وضــع أو تنفيــذ السياســات ذات الصــلة بكفــاءة اســتخدام
خارطــة الطريــق لكفالــة كفــاءة ’’يف تصــميم مبــادرات سياســية هامــة، مثــل  واليابــان. وســاعد عمــل الفريــق أيضــاً 

ا املفوضية األوروبية‘‘املوارد يف أوروبا استخدام   .، اليت أعد
مسـارات التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر، الـذي يشـمل  أصدر اليونيب تقريره املعنون حنو اقتصـاد أخضـر: •

قطاعــات، وتقييمــات للسياســيات ودراســات حــاالت إفراديــة. ومتثــل  ١٠حتلــيالت لنســبة الفائــدة إىل التكلفــة يف 
الــــيت يصــــدرها اليونيــــب، رســــائل عامــــة ضــــرورية بشــــأن سياســــات دعــــم التحــــول إىل  املنشــــورات املرتبطــــة بــــذلك،

االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر، وحتديـد الوسـائل الـيت تسـتطيع منظومـة األمـم 
اد األخضر، املتحدة أن تواصل عربها توفري الدعم للدول األعضاء يف جهودها للشروع يف اختاذ مسارات االقتص

من أجل إجناز أهداف التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر. وتنـدرج يف صـلب هـذا املفهـوم االسـتثمارات ذات 
األهــداف احملــددة الشــاملة للركــائز البيئيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة للتنميــة املســتدامة، بطريقــة متكاملــة ومتــآزرة. 

   .م إىل البلدان اليت تطلب الدعموتكمل هذا العمل خدمات استشارية تقنية تقد
ا كي تـدمج فيهـا كفـاءة اسـتخدام  • املـوارد، بـدعم مـن اليونيـب،  بلغ جمموع احلكومات الوطنية اليت غريت سياسا

حكومة، واحلكومات الوطنيـة الـيت اختـذت تـدابري طوعيـة ذات  ٢٠حكومة، وجمموع عدد احلكومات احمللية  ٢٦
 تهلك، مثـــــل املشـــــرتيات العامـــــة املســـــتدامة ووضـــــع العالمـــــات اإليكولوجيـــــة، تـــــأثري علـــــى القـــــوة الشـــــرائية للمســـــ

 حكومة، وحكومتان حمليتان. ١٥

  االنجازات التنفيذية   -باء 
تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســية لتحــول اليونيــب إىل منظمــة قائمــة علــى النتــائج يف ســعيه إىل تعزيــز   -٢٦

اء االحتياجــات القطريــة علــى حنــو أكثــر فعاليــة، وإىل أن طبيعــة عملــه االســرتاتيجي واتســاقه، مــن أجــل اســتيف
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، بتهيئــة بيئــة مواتيــة ٢٠١١ -٢٠١٠وقــام، خــالل الفــرتة . ملموســة بشــكل أفضــل تكــون نتــائج ذلــك العمــل
  : لتنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل، اليت تشمل النواتج املتوخاة التالية

ـــــــائج معـــــــزز إطـــــــار  (أ) ـــــــائج للفـــــــرتة  االســـــــرتاتيجية املتوســـــــطة: للنت ـــــــى النت   األجـــــــل القائمـــــــة عل
 اننســـجملـــذان ي، ال٢٠١٣ -٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠العمـــل لفـــرتيت الســـنتني  ااجمـــن، وبر ٢٠١٣ -٢٠١٠

  مع نتائج االسرتاتيجية املتوسطة األجل؛ متاماً 
مشــاريع مصــممة إلجنــاز النــواتج املتوخــاة يف االســرتاتيجية املتوســطة األجــل وبــرامج العمــل،   (ب)
من مؤشـــرات ونقـــاط مرجعيـــة واضـــحة املعـــامل وقابلـــة للقيـــاس وحمـــددة املـــدة، ليجـــري بنـــاء عليهـــا علـــى أن تتضـــ

  . استعراض ما حيرز من تقدم بصفة دورية
إلدارة املعلومـــــات الربناجميـــــة ومصـــــادر  نظـــــام رصـــــد قـــــائم علـــــى النتـــــائج، يســـــتخدم نظامـــــاً   (ج)

اه حتقيـق نتـائج االسـرتاتيجية املتوسـطة األجـل البيانات األخرى من أجل أن يتتبع بشكل دائم التقدم احملرز جتـ
وميثــل نظــام رصــد اجلديــد هــذا نقلــة كبــرية، . واستعراضــه وإجــراء اســتعراض رمســي كــل ســتة أشــهر وبـرامج العمــل

أن تنجـــز حيــث جيـــري تقيـــيم التقـــدم بصـــورة روتينيـــة مقارنـــة بالنتـــائج والنـــواتج املتوخـــاة يف املشـــاريع الـــيت يرجـــى 
ـــااالســـرتاتيجية املتو  وأدى الـــنهج اجلديـــد الـــذي اعتمـــده اليونيـــب إىل . ســـطة األجـــل وبـــرامج العمـــل املرتبطـــة 

  اتساق عملية إعداده للتقارير املتعلقة بكل من برناجمه وميزانيته وتوحيدها يف عملية مفردة؛
. نظــام تقيــيم مســتقل ينطــوي علــى حلقــات للتغذيــة املرتــدة الــيت تصــب يف ختطــيط الــربامج  (د)

ـــــك  ـــــال ذل ـــــيت صـــــيغت بشـــــأنومث ـــــيم تصـــــميم االســـــرتاتيجية املتوســـــطة األجـــــل للفـــــرتة  هـــــي التوصـــــيات ال   تقي
الــيت أدجمــت بالكامــل يف تصــميم االســرتاتيجية و ، ٢٠١١ -٢٠١٠وبرنــامج العمــل للفــرتة  ٢٠١٣ - ٢٠١٠

يــــيم املصــــممة حســــب الــــربامج قوشــــكلت عمليــــات الت. ٢٠١٧ - ٢٠١٤املتوســــطة األجــــل اجلديــــدة للفــــرتة 
والكــوارث والنزاعــات، اخلطــوة التاليــة  إدارة الشــؤون البيئيــةفــردة، ابتــداء مــن الربنــامج الفرعــي بشــأن الفرعيــة امل

  ؛٢٠١١ -٢٠١٠لسياسة وخطة التقييم املعتمدتني خالل الفرتة  وفقاً 
ـــا يف جمـــال مســـاعدة البلـــدان   (ه) اســـتعراض احتياجـــات املكاتـــب اإلقليميـــة لليونيـــب وإمكانا

ا    اليونيب االسرتاتيجي على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ حضور صونالبيئية و على تعميم أولويا
لتدريب املتعلق باإلدارة القائمة على النتائج، إضافة إىل التدريب اإللزامي املتعلـق بالقيـادة ا  (و)
 مــن مــوظفي اليونيــب التــدريب علــى إدارة املشــاريع، ٢٨٠حيــث أكمــل : ارة للمــديرين يف املنظمــةدوتطــوير اإل

ـدف تعزيـز مهـارات إدارة املشـاريع يف ‘‘مشروعات يف بيئات مـتحكم فيهـا’’ للمنهجية الثانية إلدارة  وفقاً   ،
  وسيستمر التدريب اإلداري القائم على النتائج طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل؛. املنظمة

جــل تعزيـز الــنهج املتبــع يف ثــة بشـأن الشــراكات قيــد التنفيـذ، مــن أسياسـات وإجــراءات حمدّ   (ز)
  ؛اليونيب جتاه اختيار شراكاته ورصدها، وجتاه إدارة املخاطر أيضاً 

أكثـر مـن  يف مـلتكا  حيـث: ثقافة لتعزيز املساواة بـني اجلنسـني يف املنظمـة بشـكل مضـطرد  (ح)
تنفيـــذها و أساســية  جنســـانية حتديـــد إجــراءاتو  ، علـــى ســبيل املثـــال، إدمــاج املنظـــورات اجلنســانيةمشــروعاً  ٧٨

  ؛٢٠١١ -٢٠١٠خالل الفرتة 
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، ومتكــن ــج موحــد لتعبئــة املــوارد طبقــت فيــه معــايري ختصــيص املــوارد الــيت اعتمــدت مــؤخراً   (ط)
جــه املتبــع حيــال املــاحنني، حبيــث  اليونيــب عــربه مــن تنســيق جهــوده يف جمــال تعبئــة املــوارد وزيــادة الكفــاءة يف

  املخصص املبالغ املرصودة يف امليزانية؛ جتاوزت أرصدة الصندوق االستئماين والتمويل
هيكل مؤسسي جيمع بني ضـمان النوعيـة، الـذي يـرد إليـه حتسـن نوعيـة الـربامج يف مـرحليت   (ي)

ــ التخطــيط والرصــد أثنــاء ، وضــم أقســام الشــؤون املاليــة واملــوارد البشــرية وتكنولوجيــا املعلومــات يــةجمدورة الربناال
مـن ذلـك هـو تعزيـز  واهلـدف. ة كيان مفرد يعرف باسم مكتب العملياتواالتصاالت وتعبئة املوارد حتت مظل

التوافـــق بـــني قطاعـــات التخطـــيط االســـرتاتيجي واســـتعراض الـــربامج واملشـــاريع والتمويـــل وتكنولوجيـــا املعلومـــات 
وبـــرامج  ٢٠١٧ - ٢٠١٤واالتصـــاالت واملـــوارد البشـــرية، خـــالل فـــرتة تنفيـــذ االســـرتاتيجية املتوســـطة األجـــل 

ا؛ العمل امل   رتبطة 
بـدأ بالفعـل، الذي  دمج حافظة املشاريع املمولة من مرفق البيئة العاملية يف أقسام اليونيب،  (ك)

ــا وبــني  علــى حنــو يعــزز االتســاق والــتالحم بــني اســرتاتيجية الربنــامج املتوســطة األجــل وبــرامج العمــل املرتبطــة 
  املشاريع املمولة من املرفق؛

اخــل اليونيــب، مــع حتديــد تسلســل املســؤوليات وتفــويض الســلطات تعزيــز إطــار املســاءلة د  (ل)
  للمديرين التنفيذيني بشكل واضح، مبن فيهم مديرو األقسام؛

طات لتوضــيح جمــاالت مســاءلة رؤســاء أمانــات االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف والســ  (م)
 ياالتفاقـــات وبـــني املـــدير التنفيـــذاملفوضـــة هلـــم، مـــع مراعـــاة مـــذكرات التفـــاهم املوقعـــة بـــني جمـــالس إدارة تلـــك 

  لليونيب؛
تعزيز الرتتيبات التشغيلية وفعاليتها من حيـث التكلفـة مـع كيانـات األمـم املتحـدة ومقـدمي   (ن)

  .اخلدمات، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة يف نريويب
  الدروس المستفادة   -جيم 

رئيسية يف االجتـاه حنـو اإلدارة حتول قطة ن ٢٠١٣ -٢٠١٠السرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة أرست ا -٢٧
وبوجه عام، . القائمة على النتائج داخل اليونيب، حني فصلت الربامج الفرعية املواضيعية عن هياكل األقسام

ما اتضــح مــن نتــائج ب، حســ٢٠٠٩قــدرة اليونيــب املؤسســية منــذ بــدء عمليــة اإلصــالح يف عــام  تعــززت كثــرياً 
   ).٢انظر اجلدول (السابقة اليت أجريت خالل فرتة السنتني  ،مراجعة احلساباترصد األداء وعمليات التقييم و 

  ٢٠١١ - ٢٠١٠الفترة  استعراضات وتقييمات برنامج األمم المتحدة للبيئة في :٢الجدول 
 الهدف نوع االستعراض

 استعراض فريق العمل إلجناز الربامج  استعراض داخلي لليونيب
  تاستعراض فريق العمل للشراكا 
  ستة استعراضات شهرية ألداء الربامج 

 -اســــــــــــتعراض داخلــــــــــــي لليونيــــــــــــب
 مكتب التقييم

  تقيــيم تصــميم االســرتاتيجية املتوســطة األجــل وبرنــامج عملهــا، تقيــيم منتصــف
 املدة لالسرتاتيجية املتوسطة األجل

 استعراض احتياجات وإمكانات املكاتب اإلقليمية لليونيب  استعراض داخلي لليونيب
 التقييم يف اليونيب تقييم فعالية وظيفة  األمم املتحدة املعين بالتقييم فريق
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 الهدف نوع االستعراض
ـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم املتحـــــــدة  :األمان
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 فحص وظيفيت الرصد والتقييم يف اليونيب 

  مراجعة اإلجناز يف اليونيب من خالل الشراكات 
  استعراض أمهية اليونيب وكفاءته وفعاليته 

مراجعـــــي حســـــابات األمـــــم  جملـــــس
 املتحدة

 مراجعة أداء اليونيب 

ــــيم  اســــتعراض خــــارجي: شــــبكة تقي
 أداء املنظمات املتعددة األطراف

 استعراض الفعالية التنظيمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

 استعراض فعالية املعونة املتعددة األطراف  أسرتاليا :استعراض خارجي
استعراض خارجي: اململكة 

 حدة (إدارة التنمية الدولية)املت
 استعراض فعالية املعونة املتعددة األطراف 

وصفت هـذه املراجعـات والتقييمـات جممـل التقـدم الكبـري احملـرز داخـل املنظمـة، جبانـب اإلجنـازات؛ و   -٢٨
املتوسـطة األجـل للفـرتة  دروس هامة من هذه املمارسات فيما يتعلـق بتوضـيح االسـرتاتيجية واستخلصت أيضاً 

٢٠١٧ – ٢٠١٤.    
ويتمثـــل أحـــد الـــدروس الرئيســـية يف أنـــه جيـــب علـــى اليونيـــب أن يســـتغل بشـــكل كامـــل دوره الفريـــد   -٢٩

ولذلك جيب أن يسـتفيد اسـتفادة كاملـة . وموقعه داخل منظومة األمم املتحدة من أجل تنسيق املسائل البيئية
موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وأفرقــة األمــم ، وجمإدارة الشــؤون البيئيــةمــن آليــات التنســيق املتاحــة، مثــل فريــق 

املتحدة القطريـة، واليـات التنسـيق اإلقليميـة، واللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـالربامج، واللجنـة اإلداريـة الرفيعـة 
وبــذلك يكــون هــدف . منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنســيق املســتوى التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني يف

ـج  ٢٠١٧ – ٢٠١٤اتيجية املتوسطة األجل للفرتة االسرت  هو املساعدة يف احلصول على النتائج من خالل 
  . داخل منظومة األمم املتحدة جتاه التحديات البيئية واإلمنائية، والبدء يف ذلك من أكثر تنسيقاً 

أداء دور أن ميكـــن املنظمـــة مـــن  جيـــد ومـــن شـــأن وجـــود اســـرتاتيجية قويـــة للمؤسســـة ومنـــوذج أعمـــال  -٣٠
ســـاعد يف احلصـــول علـــى نتـــائج مـــن ياســـرتاتيجي متعـــاظم داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وأن حيفـــز التغيـــري، و 

. الشـــركاء، ويف اختـــاذ خطـــوة إضـــافية جتـــاه حتديـــد شـــراكات اســـرتاتيجية جديـــدة أو تعزيـــز الشـــراكات القائمـــة
  ملتوســــــــطة األجــــــــل للفــــــــرتة وسيســــــــاعد التحديــــــــد الواضــــــــح ملســــــــارات خــــــــدمات اليونيــــــــب يف االســــــــرتاتيجية ا

، يف تــوفري االســتنارة للشــراكات، وكفالــة تعزيــز اليونيــب مليزتــه النســبية، مــع االعتمــاد علــى ٢٠١٧ - ٢٠١٤
  .  شريك مبفرده يأقوى، ميكن إجنازه على يد أ الشركاء يف شغل املواقع األخرى، على حنو حيقق تأثرياً 

نتـائج (تكرارية تكفل أن تكون اإلجنـازات املتوقعـة ويتمثل درس رئيسي آخر يف ضرورة وجود عملية   -٣١
مدفوعــة بالطلــب عليهــا مــن قبــل البلــدان، ) يــبندمات اليو خــمنتجــات و (ونــواتج ذلــك العمــل ) عمــل اليونيــب

وبأولويات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وأولويات األطراف املؤثرة األخرى، وأن تتسـق مـع قاعـدة مـوارد 
، عنــدما حيــدد اليونيــب كيفيــة االســتجابة للطلــب علــى خدماتــه مــن شــركاء األمــم م أيضــاً ومــن املهــ. اليونيــب

املتحــدة والبلــدان وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين، أن يقــدر القيمــة السياســية املضــافة الــيت حيصــل عليهــا العمــالء 
ان والشـركاء وسيكون العامل الرئيسـي هـو مـدى قـدرة اليونيـب علـى حتسـني تصـور البلـد. من الشركاء والبلدان

  . حجمها على الصعيد الدويل لفائدة منتجاته وخدماته، ومن مث قدرته على احملافظة على نتائجه وزيادة
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الــيت تــربط بــني املشــاريع والنتــائج املتوقعــة يف  ســببيةوفيمــا يتعلــق بــالتخطيط، ميكــن تعزيــز املســارات ال  -٣٢
أطــر الــربامج للمســاعدة يف حتديــد املشــاريع الــيت  وينبغــي أن يســتمر اســتخدام. املتوســطة األجــل ةســرتاتيجياال

منهــا إجنــاز برنــامج العمــل، وكفالــة وجــود عالقــة الســببية والــتالحم يف ذات الوقــت بــني املشــاريع  يكــون مطلوبــاً 
وتشــــري الــــدروس املســــتفادة إىل أمهيــــة أن تعــــزى . والنتــــائج يف االســــرتاتيجية املتوســــطة األجــــل وبرنــــامج عملهــــا

عـــة الـــيت يهـــدف اليونيـــب إىل حتقيقهـــا عـــن طريـــق اســـرتاتيجيته املتوســـطة األجـــل وبـــرامج العمـــل اإلجنـــازات املتوق
ا، بشكل مباشر إىل ويرتتب على هذا اشرتاط أن تكون اإلجنازات املتوقعة واقعية من . عمله الفعلي املرتبطة 

ـــة باإلجنـــازات حيـــث مســـتوى طمـــوح املنظمـــة، وأن تتـــيح املؤشـــرات املســـتخدمة لقيـــاس اإلجنـــاز الفعلـــي م قارن
  .  املتوقعة إمكانية ردها إىل اليونيب

وأدت . امج فرعــي اهلــدف األكــرب الــذي سيســهم فيــه اليونيــبنــوحتــدد الغايــات االســرتاتيجية لكــل بر   -٣٣
وعلــى ســبيل . يف تشــكيل تصــميم الــربامج الفرعيــة يف برنــامج العمــل هامــاً  دوراً  تقييمــات الــربامج الفرعيــة أيضــاً 

ربنــامج الفرعــي املتعلــق بــالكوارث والنزاعــات حبيــث ينصــب تركيــزه علــى احلــد مــن املخــاطر يف املثــال، صــمم ال
عـن وضـع ثـالث جمموعـات مـن  من اإلجنازات املتوقعة، عوضاً ) ب(على االنتعاش يف اجملموعة و) أ(عة و اجملم

صـميم املؤشـرات هلـذا يف إعـادة النظـر يف ت وسـاعد التقيـيم أيضـاً . اإلجنازات، علـى غـرار برنـامج العمـل السـابق
  . الربنامج الفرعي، بغرض كفالة حتسني تتبع األثر العائد إىل دعم اليونيب على املستوى القطري

ومــن الــدروس اهلامــة ذات الصــلة بالرصــد القــائم علــى النتــائج، التوصــل إىل أن الرصــد اجليــد للــربامج   -٣٤
ولــــيس عقــــب  -غة اإلجنــــازات املتوقعــــة بغــــي أن يتضــــمن حتديــــد املؤشــــرات ووســــائل القيــــاس يف موعــــد صــــياني

مــن أجــل كفالــة أن تكــون اإلجنــازات املتوقعــة واملؤشــرات ووســائل القيــاس مجيعهــا مالئمــة ومتســقة  -صــياغتها 
وتشري اخلربات املكتسـبة مـن فـرتات السـنتني السـابقات إىل أن حتديـد هـذه العناصـر املختلفـة . بشكل صحيح

ويتطلـب تصـميم بـرامج عمـل اليونيـب املرتبطـة . القيـاس ائلوسـ بشكل متسلسل ميكن أن يؤدي إىل إضـعاف
تضــــافر اجلهــــود لكفالــــة االتســــاق بــــني اإلجنــــازات  ٢٠١٧ - ٢٠١٤باالســــرتاتيجية املتوســــطة األجــــل للفــــرتة 

  .املتوقعة واملؤشرات ووسائل القياس وامليزانية
إعــــداد اســــتعراض ب، ٢٦/٩مــــن مقــــرر جملــــس اإلدارة  ٢١وقــــام املــــدير التنفيــــذي، اســــتجابة للفقــــرة   -٣٥

ـا البيئيـة واحلفـاظ علـى  ا يف جمال مساعدة البلدان على تعميم أولويا الحتياجات املكاتب اإلقليمية وإمكانا
ـــــوطينحضـــــور  ـــــس  اليونيـــــب االســـــرتاتيجي علـــــى الصـــــعيدين ال ـــــائج االســـــتعراض إىل جمل واإلقليمـــــي، وقـــــدم نت
وأشــار التقريــر . ٢٠١٢فربايــر /االســتثنائية املعقــودة يف شــباط املنتــدى البيئــي الــوزاري العــاملي، يف دورتــه/اإلدارة

إىل أن اليونيــب سيســعى إىل وضــع منــاذج وأســاليب عمــل واضــحة املعــامل، فيمــا يتعلــق مبشــاركته يف وضــع  أوالً 
ـــا علـــى الصـــعيدين  ٢٠١٧ - ٢٠١٤وتنفيـــذ االســـرتاتيجية املتوســـطة األجـــل للفـــرتة  وبـــرامج العمـــل املرتبطـــة 

ـج متـدرج يف تنفيـذ سياسـة احللقطري؛ وثانيـاً اإلقليمي وا االسـرتاتيجي ضـور ، إىل أن اليونيـب سيواصـل اتبـاع 
 ويف عمليـــة املتابعـــة، جيـــب أن يســـتمر تعزيـــز املســـاءلة بشـــأن إجنـــاز النتـــائج يف. يف حـــدود اإلمكانـــات املتاحـــة

جزه اليونيـب علـى الصـعيدين برنامج العمل، بوسائل تشمل تعزيز مشاركة املكاتب اإلقليمية، وتوضيح ما سين
  . نجز على الصعيد العاملياإلقليمي والوطين، وما سيُ 

وضــح وستُ . وسيوضــح اليونيــب جبــالء كيفيــة اتســاق ميزانيتــه ومــوارده البشــرية مــع األولويــات الربناجميــة  -٣٦
صـندوق البيئـة، معايري وأولويات ختصيص املوارد، كي يتضح ما سينجزه اليونيب مبوارد  يف برنامج العمل أيضاً 

وما يستطيع إجنازه عن طريق تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية، وما لديه من آليات لكفالة الشـفافية يف ترتيـب 
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ــا اليونيــب مســألة ختصــيص . أولويــات التمويــل مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة وستســاعد الطريقــة الــيت يعــاجل 
  . الداعمة جلميع برامج اليونيب الفرعية ال متويل األنشطةاملوارد على تعزيز إمكانية التنبؤ يف جم

إىل أن املشــاريع هــي وســيلة  ، ســيجري حتســني قــدرة إدارة املشــاريع علــى نطــاق املنظمــة، نظــراً وأخــرياً   -٣٧
اإلجنـــاز الرئيســـية الـــيت يســـتخدمها اليونيـــب إلجنـــاز النتـــائج املدرجـــة يف االســـرتاتيجية املتوســـطة األجـــل وبرنـــامج 

؛ وتنقــيح اع واإلشــراف عليهــير اجلــودة إدارة املشــ ةســنوي ات، بوســائل تشــمل التــدريب؛ وإجــراء استعراضــالعمــل
وحتســني تصــاميم املشــاريع لرتكــز علــى القضــايا الرئيســية  دليــل الربنــامج؛ وتعزيــز قــدرة جلنــة اســتعراض املشــاريع؛

  .والرصد والتقييممثل االستدامة وقابلية االستنساخ ونظرية التغيري والشراكات وامليزنة 
  أوجه القوة والتحديات والفرص   -دال 

وهــو أن يكـــون الســـلطة البيئيـــة  -مل يتغــري اهلـــدف األساســـي مــن قيـــام برنـــامج األمــم املتحـــدة للبيئـــة   -٣٨
علـى حنـو مـا أعـاد تأكيـده إعـالن نـريويب بشـأن دور وواليــة  -الرئيسـية الـيت تضـع جـدول أعمـال البيئـة العـاملي 

، ومــا نصــت عليــه خطــة بــايل ٢٠٠٠، وإعــالن مــاملو الــوزاري لعــام ١٩٩٧ملتحــدة للبيئــة لعــام برنــامج األمــم ا
ويتضـح مـن اإلجنـازات الربناجميـة الـوارد وصـفها يف الفـرع ألـف . االسرتاتيجية لـدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات

ر املســـائل الناشـــئة الـــيت أعـــاله، أن اليونيـــب قـــادر علـــى أن حيقـــق نتـــائج يف كثـــري مـــن اجملـــاالت املـــذكورة يف إطـــا
  .  ٢٠١٧- ٢٠١٤يرجح أن تصبح حتديات أكرب يف الفرتة 

وعلى سبيل املثال، تصف اإلجنازات الربناجمية الكيفية اليت ميكن إلدارة النظم اإليكولوجية املتكاملـة   -٣٩
ا البلدان على حفظ األساس اإليكولوجي الـذي تعتمـد عليـه نظـم اإلنتـاج ليونيـب وقـد حـرص ا. أن تساعد 

ة، بـاالقرتان مـع التغـريات يالبيئالشؤون لموارد الطبيعية و لإلدارة املعززة تستطيع اعلى توضيح الكيفية اليت  أيضاً 
ــا مســارات األغذيــة وتســهم يف خفــض إهــدار  رفــع كفــاءة يف و  ها،يف أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك، أن حتســن 

  .تعزز اخلدمات اإليكولوجيةأن ول سالسل اإلمداد، و القطاع الزراعي وزيادة اإلنتاج الغذائي املستدام بط
، مـن خـالل عمـل الفريـق الـدويل املعـين بـاملوارد، أن توقعـات ارتفـاع مسـتويات يضاً أوأوضح اليونيب   -٤٠

وأنــــه ميكــــن التصــــدي هلــــذا التحــــدي مــــن خــــالل  ،‘‘بكثــــري ةســــتداماحتمــــاالت االتفــــوق ’’اســــتهالك املــــوارد 
    )٣().اإلجناز مبوارد أقلزيادة أي (بيعية عن اآلثار البيئية للنمو االقتصادي استخدام املوارد الط‘‘ فصل’’
وقـــد ســـاعد عمـــل اليونيـــب املتعلـــق بـــاملواد الضـــارة الـــدول علـــى احلـــد مـــن املخـــاطر الناجتـــة عـــن املـــواد   -٤١

ثبت اليونيب وأ. الكيميائية والنفايات، على حنو ما هو موضح يف الفرع ألف أعاله بشأن اإلجنازات الربناجمية
قدرتــه علــى دعــم البلــدان يف جمــال احلــد مــن املخــاطر علــى صــحة اإلنســان وأســباب عيشــه وأمنــه جــراء  أيضــاً 

عقــــب الكــــوارث  األســــباب والعواقــــب البيئيــــة للكــــوارث والنزاعــــات، ويف جمــــال حفــــز االنتعــــاش املســــتدام بيئيــــاً 
يب يف جمال تغري املناخ، أن الربنامج قـادر علـى ، يتضح من اإلجنازات املتأتية من عمل اليونوأخرياً . والنزاعات

تبـــذهلا البلـــدان بغـــرض االســـتفادة مـــن فـــرص النمـــو املـــنخفض االنبعاثـــات، وتطبيـــق حلـــول  دعـــم اجلهـــود الـــيت
ا علــى الصــمود وميثــل حفــز التغــريات النوعيــة، مــن خــالل تعزيــز االســتخدام االســرتاتيجي . جديــدة تزيــد قــدر
  األمــــم املتحــــدة، فرصــــة ســــاحنة أمــــام االســــرتاتيجية املتوســــطة األجــــل للفــــرتة  آلليــــات التنســــيق داخــــل منظومــــة

٢٠١٧ - ٢٠١٤.  

                                                      
 .٧٣)، ص ٢٠١١البيئية عن النمو االقتصادي (برنامج األمم املتحدة للبيئة، فصل استخدام املوارد الطبيعية واآلثار  (٣)
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وبــذا يســتفيد اليونيــب مــن جمموعــة املعــارف املرتاكمــة لديــه علــى مــر الســنني، يف عمليــة اختيــار بــؤرة   -٤٢
هج الــيت يــز الــنُ علــى تعز  ضــاً يويعمــل اليونيــب أ. ٢٠١٧ -٢٠١٤الرتكيــز لالســرتاتيجية املتوســطة األجــل للفــرتة 

تساعد يف دمج األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية بفعالية أكرب يف عملية التصدي للتحديات املعقـدة 
  واملرتابطــــــة، وعلــــــى ترســــــيخ التكامــــــل بــــــني البيئــــــة واالقتصــــــاد يف جمــــــاالت تركيــــــزه االســــــرتاتيجي خــــــالل الفــــــرتة 

٢٠١٧ -٢٠١٤.  
ــــج ٢٠١٧ - ٢٠١٤ب املتوســــطة األجــــل للفــــرتة يجية اليونيــــتوعليــــه ميكــــن وصــــف اســــرتا  -٤٣ ــــا  ، بأ

إىل أن لديـه بالفعـل  استمرارية من حيث اختيار بـؤرة الرتكيـز، نظـراً  -‘‘ لالستمرارية مع التحسن’’اسرتاتيجي 
  حتــــــــت تصــــــــرفه جمموعــــــــة مــــــــن االجنــــــــازات املتحصــــــــل عليهــــــــا مــــــــن االســــــــرتاتيجية املتوســــــــطة األجــــــــل للفــــــــرتة 

لكنه  -ميكن االعتماد عليها وتليب االحتياجات املوصوفة يف األفرع أعاله ، وهي إجنازات ٢٠١٣ - ٢٠١٠
وعلــى ســبيل املثــال، مــن . سـيظل يســعى إىل مزيــد مــن التحســينات فيمـا يتعلــق بالتــأثري احملتمــل هلــذه اإلجنـازات

مبــا هــو  يح لليونيــب إمكانيــة حتقيــق مزيــد مــن اإلجنــازاتتــشــأن الرتكيــز بوضــوح علــى كفالــة تعزيــز الفعاليــة أن ي
متـــاح مـــن املـــوارد، مـــن خـــالل تعزيـــز االســـتخدام االســـرتاتيجي للشـــراكات، ومـــن مث زيـــادة اســـتخدام منتجاتـــه 

وباإلضافة إىل ذلك، سيكون بوسع اليونيب، من خالل االسـتخدام الفعـال لـدوره . للحصول على تأثري أكرب
  . ري النوعييف منظومة األمم املتحدة، أن يستفيد من وفورات احلجم لتحقيق التغي

، مسـارات ٢٠١٧ - ٢٠١٤وجيب، يف هذا الصدد، أن تفتح االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفـرتة   -٤٤
سببية واضـحة بـني اإلجـراءات الـيت يتخـذها اليونيـب بنفسـه واإلجـراءات الـيت يرمـي حلفزهـا مـع شـركائه بغـرض 

ســيكفل هــذا توافــق مســتويات الطمــوح و . اإلســهام يف حتقيــق الغايــات األمســى لكــل واحــد مــن الــربامج الفرعيــة
وسـيكون . يـةتلإلجنازات املتوقعة مع التأثري الذي يستطيع اليونيب أن ميارسه من خالل منتجاته وخدماتـه الذا

وافق الوثيـق بـني عملياتـه وخدماتـه املؤسسـية وبـني النتـائج الـيت خيطـط تأن يكفل اليونيب ال من الضروري أيضاً 
أن تكــون عمليــات ختطــيط املــوارد البشــرية واملاليــة لليونيــب  ، جيــب أيضــاً اً وأخــري . ٢٠١٧لتحقيقهــا حبلــول عــام 

ا خـالل وسـيجري تصـميم برنـاجمي العمـل املقـرر اعتمادمهـ. بشكل أفضل مع النتائج املقررة يف الربنامج متسقة
  .طريقة تعكس هذه املبادئبفرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل التالية 

لــى حتقيــق الــتالحم علــى نطــاق براجمــه الفرعيــة املتعلقــة بــإدارة الــنظم اإليكولوجيــة وســيعمل اليونيــب ع  -٤٥
وتغــري املنــاخ والكــوارث والنزاعــات، بغــرض إثبــات فعاليــة الــنهج القائمــة علــى الــنظم اإليكولوجيــة يف احلــد مــن 

  .قابلية التأثر بالكوارث ذات الصلة بتغري املناخ
___________________ 


