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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *ل األعمال املؤقتمن جدو  ٦البند 

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

  ٢٠١٧ - ٢٠١٤االستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة 

  تقرير المدير التنفيذي

  إضافة

  موجز
 ٢٠١٧ - ٢٠١٤توسطة األجل املقرتحة للفرتة حمور الرتكيز االسرتاتيجي لالسرتاتيجية امل اإلضافةتبنيِّ هذه 

ا.  معلومات حول إطار برنامج  تعرض أيضاً و لربنامج األمم املتحدة للبيئة، إىل جانب اسرتاتيجية العمل املرتبطة 
  البيئة إلدارة املخاطر املؤسسية والرتتيبات الالزمة لتقييم االسرتاتيجية املتوسطة األجل.

  

____________________  
*  UNEP/GC.27/1.  
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  ٢٠١٧ - ٢٠١٤للفترة  االستراتيجي محور التركيز  -أوًال   
لرؤية الواردة يف ل استمراراً  ٢٠١٧ - ٢٠١٤رؤية برنامج األمم املتحدة للبيئة للفرتة  تعَترب  - ١

كون ي، وهي مستمدة من والية الربنامج بأن ٢٠١٣ - ٢٠١٠االسرتاتيجية املتوسطة األجل احلالية للفرتة 
اليت تضع الربنامج البيئي وتشجِّع التنفيذ املتناسق للُبعد البيئي للتنمية  لعامليالسلطة القيادية يف جمال البيئة ا

  )١(.املستدامة يف إطار منظومة األمم املتحدة، وتعمل كداعية خمتصة فيما يتعلق بالبيئة العاملية
  :باملثلويتضمَّن بيان الرؤية أربعة جماالت مرتابطة، والشركاء الداعمني والبلدان الداعمة   - ٢

  إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض؛  )(أ  
توفري املشورة املتعلقة بالسياسات ومعلومات اإلنذار املبّكر استنادًا إىل األسس العلمية   (ب)  

  السليمة وعمليات التقييم؛
حتفيز وتنشيط التعاون الدويل واألعمال الدولية، مبا يف ذلك تعزيز الدعم التقين وبناء   (ج)  

  واألولويات القطرية؛ ا يتفق واالحتياجاتالقدرات مب
تيسري وضع وتنفيذ وتطوير القوانني واملعايري واملقاييس وإقامة صالت مشرتكة متساوقة بني   (د)  

  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
جتماعية ويُدرك برنامج البيئة القيمة اجلوهرية للبيئة يف توفري اخلدمات لالحتياجات االقتصادية واال  - ٣

االحتياجات. ويُدرك برنامج البيئة  هذهبطريقة تستطيع مؤازرة من االنطالق وأمهية متكني العمليات الطبيعية 
أيضًا أن صحة الُنظم اإليكولوجية ينبين عليها رفاه البشر، ومن مث جييء القضاء على الفقر، ويدرك الربنامج 

دعم احلياة على كوكب األرض، عن طريق توفري السلع أن مستقبل البشرية مرتبط بشكل ال فكاك منه بنظم 
ا بوضوح يف أهدافه املتعلقة  واخلدمات البيئية. وعلى هذه العوامل ترتكز رؤية برنامج البيئة، وهي ُمعتَـَرف 

  باالسرتاتيجية املتوسطة األجل.
االسرتاتيجية ، لدى برنامج البيئة يتسم بهوبينما حيدِّد بيان الرؤية الطموح الطويل األجل الذي   - ٤

. ويتمّثل ٢٠١٧  - ٢٠١٤بيان باألهداف اليت تعّرب عن حمور تركيز الربنامج لفرتة حمدَّدة،  املتوسطة األجل
ذه الفرتة، يف حتفيز االنتقال حنو اخنفاض انبعاث  اهلدف الرئيسي الذي ينشده الربنامج، فيما يتعّلق 

واإلنصاف، وتقوم على محاية خدمات النظم اإليكولوجية  الكربون وتنمية تتسم بكفاءة استخدام املوارد
واستخدامها على حنو مستدام، واحلوكمة البيئية املتسقة واحلّد من املخاطر البيئية من أجل رفاه األجيال 

  احلالية واملقبلة، وبلوغ األهداف البيئية العاملية بغية اإلسهام يف التنمية املستدامة.
البيئة هذا اهلدف بتوفري خدمات فّعالة ومرّكزة للوكاالت ذات الصلة التابعة وسوف يُنِجز برنامج   - ٥

يف جهودهم املبذولة لتحقيق األهداف البيئية  لألمم املتحدة، وللحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين
بلة. وسوف العاملية ومتابعتها، واستكشاف الُبعد البيئي يف التنمية املستدامة واألهداف البيئية احلالية واملق
دعامتني يف اليبذل برنامج البيئة املزيد من اجلهود لضمان أن ُتسهم االستدامة البيئية يف األهداف الواردة 

  ومها الدعامتان االجتماعية واالقتصادية).( يني من دعامات التنمية املستدامةخر األ

____________________  
 .٢، املرفق، الفقرة ١٩/١إعالن نريويب بشأن دور برنامج األمم املتحدة للبيئة وواليته، مقرر جملس اإلدارة   )١(
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املتوسطة األجل، استبانت عملية  ولدى حتديد حمور تركيز جهود برنامج البيئة املتعلقة باالسرتاتيجية  - ٦
لتوّقعات البيئية العاملية التحّديات اليت حيتَمل مصادفتها أثناء فرتة يف إطار عملية االرقابة والتقرير اخلامس 

أولويات املناطق.  قياسًا على. وجرت املصاَدقة على هذه األولويات ٢٠١٧  - ٢٠١٤االسرتاتيجية للفرتة 
  املبادئ التالية: قياساً علىامج البيئة املطالب املتعلقة خبدماته إضافة إىل ذلك، استعَرض برن

الناشئة واألولويات  القضاياحاجة برنامج البيئة إىل أن يبقى وثيق الصلة يف مواجهة   (أ)  
  اإلقليمية والقطرية؛

 إىلإمكانيات برنامج البيئة على حفز التغيري اهلام استنادًا إىل قوته النسبية الذاتية و   (ب)  
  يستطيع الربنامج حشده استناداً إىل مواطن قوة الشركاء احملتملني؛ ما

دف   (ج)   أكرب  زيادة التأثري بشكلحاجة برنامج البيئة إىل االستفادة من النتائج املتحققة فعًال 
  بكثري.

التالية، ويف ضوء هذه املبادئ، سيضع برنامج البيئة تركيزه طوال فرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل   - ٧
  ألغراض تشغيلية باعتبارها براجمه الفرعية: املشار إليهاعلى اجملاالت التالية 

  تغريُّ البيئة؛  (أ)  
  الكوارث والنزاعات؛  (ب)  
  إدارة النظام البيئي؛  (ج)  
  احلوكمة البيئية؛  (د)  
  املواد الكيميائية والنفايات؛  (هـ)  
  الكفاءة يف استخدام املوارد؛  (و)  
  لبيئة قيد االستعراض.إبقاء ا  (ز)  

ا الدول األعضاء يف قرار اجلمعية العامة  وجرى استعراض هذه اجملاالت يف ضوء املقررات اليت اختذ
وجرى إقرارها كأولويات لربنامج البيئة. ويقوم على مرتكزات حفظ التنوُّع البيولوجي واستخدامه  ٦٦/٢٨٨

املتعلقة  آيتشيهم كل برنامج فرعي يف إجناز أهداف بصورة مستدامة كثري من هذه الربامج الفرعية، وسيس
  بالتنوُّع البيولوجي، على النحو املبنيَّ يف اإلطار الوارد أدناه.

  المتعلقة بالتنوُّع البيولوجي آيتشيالترابط بين االستراتيجية المتوسطة األجل وأهداف 
امج البيئــة حبالــة إبقــاء البيئــة العامليــة لربنــ ٢٠١٧ - ٢٠١٤يرتبط وضع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفــرتة   

االتفاقــات البيئيــة املتعــدِّدة األطــراف وغريهــا مــن عمليــات.  يف يــة الــيت حــدَّدها اجملتمــع العــامليواألولويــات البيئيــة العامل
 ٢٠٢٠ - ٢٠١١األولويــات البيئيــة العامليــة يف اخلطــة االســرتاتيجية للتنــوُّع البيولــوجي للفــرتة  وتتمّثل واحدة من هذه

ا أطراف مؤمتر التنوُّع البيولوجي.   اليت اعتمد
للتنوُّع البيولوجي من أجل إشراك مجيع  وتُعَتَرب اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي إطارًا دوليًا شامالً   

عزِّز النطاق دعمًا للتنوُّع البيولوجي خالل العقد القادم. وتُ  واسعةأعمال  بإتيانأصحاب املصلحة بغرض اإلهلام 
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ضمان أن يتم حبلول يف رؤيتها الشاملة تتمثَّل التفاقية و الواردة يف ااخلطة التنفيذ املتناسق والفّعال لألهداف الثالثة 
تقييم التنوُّع البيولوجي وحفظه وإصالحه واستخدامه بشكل رشيد وصون خدمات النظام  ٢٠٥٠سنة 

ذا الشكل، يكون اإليكولوجي، مما يؤّدي إىل استدامة كوكب سليم وتقدمي  منافع أساسية جلميع الشعوب. و
  ومكمًِّال هلا. ٢٠١٧  - ٢٠١٤متوافقاً مع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

 للفترةالمتوسطة األجل مقارنة التركيز االستراتيجي واإلنجازات المتوقَّعة لالستراتيجية 
جي في الخطة االستراتيجية للتنوُّع البيولوجي المتعلقة بالتنوُّع البيولو  آيتشيوأهداف  ٢٠١٧ - ٢٠١٤
  ٢٠٢٠ - ٢٠١١للفترة 

  
 االسرتاتيجية املتوسطة األجل

 ذات الصلة املتعلقة بالتنوُّع البيولوجي آيتشيأهداف 
 اإلجناز املتوقَّع الرتكيز االسرتاتيجي

 تغريُّ املناخ

 مواجهة آثار تغريُّ املناخ - ١

علــى الــنظم اإليكولوجيــة الضــغوط  احلــّد مــن( ١٠اهلــدفان 
(إصالح النظم اإليكولوجية وتعزيز القــدرة  ١٥الضعيفة) و

 على مواجهة آثار تغريُّ املناخ)

 مــــــــــــــــــع اخنفــــــــــــــــــاضالنمــــــــــــــــــو  - ٢
 االنبعاثات

 (االستهالك واإلنتاج املستدامان) ٤اهلدف 

ـــــــــــــادرة املعـــــــــــــزِّزة خلفـــــــــــــض  - ٣ املب
ـــــــــة  االنبعاثـــــــــات النامجـــــــــة عـــــــــن إزال

 اتاألحراج وتدهور الغاب

) قــدان املوئــل إىل النصــف أو ختفيضــه(خفــض ف ٥اهلدفان 
(إصالح الــنظم اإليكولوجيــة وتعزيــز مواجهتهــا آلثــار  ١٥و

 تغريُّ املناخ)

 الكوارث والنزاعات
 األخطار احلّد من - ١

 (إدراج ِقَيم خاصة بالتنوُّع البيولوجي) ٢اهلدف 
 التصّدي والتعايف - ٢

 إدارة النظم اإليكولوجية

 اإلنتاج - ١
واحلراجــــة)  تربيــــة املائيــــات(الزراعــــة املســــتدامة،  ٧اهلــــدفان 

 (محاية النظم اإليكولوجية واخلدمات األساسية) ١٤و

 املسائل البحرية - ٢

 ٧(التنميــة املســتدامة للمــوارد احليّــة البحريــة) و ٦األهداف 
 واحلراجــــــــــــــــة) تربيــــــــــــــــة املائيـــــــــــــــات(الزراعـــــــــــــــة املســـــــــــــــتدامة و 

 يكولوجية واخلدمات األساسية)(محاية النظم اإل ١٤و

 البيئة املواتية - ٣
ــــــــوجي) ٢اهلــــــــدفان  ــــــــالتنوُّع البيول ــــــــَيم خاصــــــــة ب  (إدمــــــــاج ِق

 (زيادة وحتسني املناطق احملمية) ١١و

 احلوكمة البيئية

 ١٧(الوصـــــــــــــــــول وتقاســـــــــــــــــم املنـــــــــــــــــافع) و ١٦اهلـــــــــــــــــدفان  والتآزر االتساق - ١
يولــوجي (االســرتاتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوُّع الب

  )معتمدة مبثابة صك للسياسات
 األطر الوطنية للسالمة البيولوجية

 القانون - ٢

 )التنوّع البيولوجي(إدماج ِقَيم  ٢اهلدف  تعميم االستدامة البيئية - ٣
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 املواد الكيميائية والنفايات

 (خفض التلوث) ٨اهلدف  البيئة املواتية - ١

(حتســـــــــني املعرفـــــــــة  ١٩خفـــــــــض التلـــــــــوث) و( ٨اهلـــــــــدفان  املواد الكيميائية - ٢
 النفايات - ٣ وتقامسها وتطبيقها)

 الكفاءة يف استخدام املوارد

 البيئة املواتية - ١

 (االســـــــــــــــــتهالك واإلنتـــــــــــــــــاج املســـــــــــــــــتدامان ٤األهــــــــــــــــداف 
 واحلراجــــــــــة) تربيــــــــــة املائيـــــــــات(الزراعـــــــــة املســـــــــتدامة و  ١٧و

 (حتسني املعرفة وتقامسها وتطبيقها) ١٩و 

 واإلمداداإلنتاج  - ٢

 (االســــــــــــــــــتهالك واإلنتــــــــــــــــــاج املســــــــــــــــــتدامان) ٤اهلــــــــــــــــــدفان 
واحلراجــــة بشــــكل  تربيــــة املائيــــاتاملســــتدامة و  (الزراعــــة ٧و

 مستدام)

 (زيادة التوعية) ١اهلدف  أساليب احلياة - ٣

 إبقاء البيئة قيد االستعراض

(االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوّع  ١٧اهلدفان  التقييم - ١
 ي معتمــــــــــــــــدة مبثابــــــــــــــــة صــــــــــــــــك للسياســــــــــــــــات)البيولــــــــــــــــوج

 (حتسني املعرفة وتقامسها وتطبيقها) ١٩و 

 اإلنذار املبّكر - ٢

 املعلومات - ٣
 

 

ا برنامج البيئة الكتساب تفهُّم أفضل للطريقة اليت ميكن أن يعمل   - ٨ تبنيِّ األعمال اجلارية اليت يقوم 
مة والقضاء على الفقر أن إدماج البيئة عرب جداول األعمال ا االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدا

االقتصادية واالجتماعية ميكن أن يُنِجز نتائج هامة. ومن املتوقَّع، يف سياق االسرتاتيجية املتوسطة األجل 
 إلضفاء الطابع األخضر على االقتصاد يف مجيع الربامج الفرعية. ومع ذلك، التطلُّعاتالتالية، أن يتم إدراج 

لضمان االتساق، سيظل الربنامج الفرعي بشأن الكفاءة يف استخدام املوارد يُدرج يف إطاره هذا اجملال اهلام 
  عرب االسرتاتيجية املتوسطة األجل. وحيافظ على اتساقه

ومن الواليات األساسية لربنامج البيئة أن يعمل باستمرار على إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد   - ٩
بطريقة منتظمة ومنسَّقة، مع توفري الدعم للدول األعضاء بتتبع التقّدم احملرز باملقارنة إىل االستعراض 

 ٢٠٢٠  - ٢٠١١األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مثل اخلطة االسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي للفرتة 
مع أمانات االتفاقات البيئية املتعلقة بالتنوّع البيولوجي والتابعة للخطة، وذلك بالتشاور  آيتشيوأهداف 

املتعددة األطراف، ولتقدمي معلومات اإلنذار املبكِّر بشأن القضايا الناشئة من أجل اختاذ قرارات مستنرية من 
إبقاء البيئة ”السياسات واجلمهور العام. ومن املقرتح إدراج برنامج فرعي جديد بشأن مسألة  مقّرريجانب 

دف متكني اجملتمعات من  ، لتقدمي معرفة“قيد االستعراض علمية صادقة ومتطّورة ولتقاسم هذه املعلومات 
  املضي لألمام حنو مستقبل مستدام من الناحية البيئية.

 منمن براجمه الفرعية، بتنقيح طموحه لتمكني املنظمة  واحدوقد قام برنامج البيئة، يف إطار كل   -  ١٠
  القيام مبا يلي:

الداخلي عرب الُشَعب  االتساقخل كل برنامج فرعي ولضمان مواصلة تركيز أعماله دا  (أ)  
  والفروع يف املنظمة؛



UNEP/GC.27/9/Add.1 

6 

لضمان أن ينعكس مستوى الطموح اخلاص باإلجنازات املتوّقعة يف بيانات النتائج اليت تُعزى   (ب)  
  إىل جهود برنامج البيئة؛

  ضمان أوجه التآزر بني الربامج الفرعية.  (ج)  
  نحو مستقبل مقاوم آلثار تغيُّر المناخ ومتسم بانخفاض انبعاث الكربون تغيُّر المناخ: المضي  -ألف   

آثاره ملموسة بالفعل حيث تؤثّر على تعتَرب جرى بشكل جّيد تدوين املخاطر النامجة عن تغريُّ املناخ و   -  ١١
ني العام لقطاعمن ا - الناس وعلى النظم اإليكولوجية. وتتطّلب مواجهة تغريُّ املناخ وجود أفراد ومؤسسات

ليتسىن هلؤالء تقييم وفهم تغريُّ املناخ ولتصميم وتنفيذ سياسات وافية واختاذ إجراءات  -  واخلاص على السواء
  بشأن منو يقاوم آثار تغريُّ املناخ ويشهد اخنفاض االنبعاثات.

الل ويدعم برنامج البيئة البلدان واملؤسسات فيما تبذله من جهود ملواجهة هذا التحّدي من خ  -  ١٢
التدخالت املستهَدفة لتعزيز ومتويل النُـُهج القائمة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيُّف، ولتمويل وزيادة 
استخدام الطاقة النظيفة واملتجددة والتكنولوجيات، ولالستفادة من الفرص الرامية إىل خفض االنبعاثات 

القوي لربنامج البيئة، فإنه يساعد على س العلمي . وباالستفادة من األسان إزالة الغابات وتدهورهاعالنامجة 
  السياسات واختاذ اإلجراءات. من أجل تقريرحتسني الوعي وتفهُّم العلوم اخلاصة بتغريُّ املناخ 

  التوّقعات البيئية  - ١  
ا بفضل   -  ١٣ ئيني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغريُّ املناخ وآالف من األخصااألعمال العلمية اليت قام 

العامل احلالة امللّحة للتحّدي اخلاص  يُدرِكمن اجملتمع املدين،  التوعيةالعلميني والباحثني وبفضل جهود 
املستويات اليت  تقصر عن بلوغالتعهُّدات باختاذ إجراءات و ترتفع مع ذلك، ما زالت االنبعاثات فباملناخ. 

ا ضرورية.   يرى العلم أ
د حلول لتغريُّ املناخ، يعمل برنامج البيئة وشركاؤه لضمان أّال يتخّلف أي وحيث يسعى العامل إىل إجيا  -  ١٤

بلد عن الركب وأن يكون اجلميع مستعدين للمضي إىل جمتمعات تقاوم آثار املناخ وتشهد اخنفاضًا يف 
  االنبعاثات.

  الهدف  - ٢  
ان على االنتقال إىل مسارات يتمثل هدف الربنامج الفرعي اخلاص بتغريُّ املناخ يف تعزيز قدرة البلد  -  ١٥

  مقاومة آلثار تغريُّ املناخ مع اخنفاض االنبعاثات من أجل تنمية مستدامة ورفاه البشر.
  اإلنجازات المتوقَّعة  - ٣  

  تتمّثل اإلجنازات املتوقعة يف إطار هذا الربنامج الفرعي فيما يلي:  -  ١٦
ُج جيري : مقاومة آثار تغريُّ املناخ. ١اإلجناز املتوّقع   (أ)   قائمة على النظم الالتكيُّف تنفيذ 

مة للدعم اإليكولوجية  بغية احلّد من القطاعية والوطنية الرئيسية،  التنميةاسرتاتيجيات  يفوإدماجها واملقدِّ
  آثار تغريُّ املناخ؛تعزيز القدرة على التكيُّف مع الضعف و أوجه 
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ثات. حتّسن الكفاءة يف استخدام الطاقة اخنفاض االنبعا معنمو ال :٢اإلجناز املتوقَّع   (ب)  
انبعاثات غازات  احلّد منللمساعدة على الشريكة املتجدِّدة يف البلدان وحدوث زيادة يف استخدام الطاقة 

ا اإلمنائية األخرى  امللوِّثات و الدفيئة    االنبعاثات؛ املتسمة باخنفاضكجزء من مسارا
زة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور : املبادرة املعزَّ ٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  

ة ونـُُهج التمويل اخلاصة باملبادرة املعزَّزة يبوضع وتنفيذ االسرتاتيجيات التحويلالبلدان النامية تقوم الغابات. 
 ن إزالةعخفض االنبعاثات النامجة ، واليت ترمي إىل ن إزالة الغابات وتدهورهاعاالنبعاثات النامجة خلفض 

  وحتقيق منافع متعددة للتنوع البيولوجي ولُسبل العيش.الغابات وتدهورها 
  االستراتيجية  - ٤  

ج األمم املتحدة إزاء تغريُّ املناخ، على حفز اجلهود املبذولة من   -  ١٧ سيعمل برنامج البيئة، يف إطار 
لبلدان على التكيُّف يف مواجهة مبا يف ذلك القطاع اخلاص، لبناء قدرة ا -األمم املتحدة والشركاء اآلخرين 

آثار تغريُّ املناخ من خالل الُنهوج القائمة على النظم اإليكولوجية وغريها من الُنهج الداعمة للتكيُّف: تعزيز 
الطاقة املتجّددة؛ ودعم وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية قائمة  تاستخدام كفاءة الطاقة وتكنولوجياو ونقل 

م ختطيط وتنفيذ املبادرات الرامية إىل ختفيض االنبعاثات النامجة عن إزالة على خفض االنبعاثات؛ ودع
األحراج وتدهور الغابات لتمكني البلدان من املضي إىل اقتصاد أخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء 

  على الفقر.
ة يف جمال السياسات وسوف يُنِجز برنامج البيئة هذا عن طريق إجراء تقييمات علمية؛ وإسداء املشور   -  ١٨

ج  والتخطيط والتشريع؛ وتيسري احلصول على التمويل؛ واإلقدام على التدخُّالت الرائدة؛ وتعزيز إدماج 
أفضل يف عمليات ختطيط التنمية الوطنية؛ وتشجيع التثقيف واالتصال والتوعية بقضايا تغريُّ املناخ؛ وتقاسم 

  أن تغريُّ املناخ وتنفيذ االلتزامات بتنفيذ عمليات أخرى.االتفاقية اإلطارية بشعملية املعارف؛ ودعم 
  المخاطر البيئية وآثار األزمات تقليلالكوارث والنزاعات:   -باء   

ّدد صحة اإلنسان ُمعَرتف به دوليًا إلجنازه يف معاونة البلدان برنامج البيئة   -  ١٩ على تقليل األخطار اليت 
غالبًا ما  الكوارث والنـزاعات. ويف أعقاب أية أزمةونتيجة آلثار  ألسباب بيئيةالرزق واألمن  كسبوُسبل  

ا دمار. وتشكِّل اجملتمعات البالغة األمهية اليت تعتمد عليها لموارد الطبيعية حيدث تدهور ل بأسرها أو يلحق 
دف إىل قياس  ب برنامج املخاطر اليت حتدثها هذه اآلثار البيئية أساس االستجابة من جانالتقييمات اليت 

البيئة. وُتستخَدم النتائج اليت تنجم عن هذه التقييمات يف حفز برامج اإلنعاش ومعاجلة االحتياجات البيئية 
  دعماً ألولويات أوسع بشأن االنعاش والتنمية.

ويعمل برنامج البيئة أيضًا على معاونة البلدان على التصّدي للتدهور البيئي وسوء اإلدارة البيئية    -  ٢٠
تقييمات للمخاطر، وتقاسم أفضل  بتوفريعات، وذلك اأساسي لألخطار فيما يتعلق بالكوارث والنز  كعامل

املمارسات يف إدارة املوارد الطبيعية املستدامة، وتقدمي الدعم التقين للشركاء يف جماالت ختفيض املخاطر 
  الرئيسية ومنع نشوب النزاعات وبناء السالم.
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  التوّقعات البيئية  - ١  
يف املائة على األقل من مجيع النزاعات الواقعة داخل الدول على مدى الستني سنة  ٤٠كان لنسبة   -  ٢١

يف املائة من النزاعات املسلحة الكربى يف الفرتة ما  ٩٠املاضية صلة باملوارد الطبيعية؛ وحدث ما يزيد على 
يزيد  وُّع البيولوجي، ومابالتن مّتسمةيف بلدان تشتمل على مناطق اضطراب  ٢٠٠٠وسنة  ١٩٥٠بني سنة 

  يف املائة من تلك النزاعات حدثت بشكل مباشر داخل مناطق التهاب مضطربة. ٨٠على نسبة 
وتتعّرض مكاسب التنمية للخطر على الصعيد العاملي الناجم عن زيادة أخطار الكوارث. ويف بعض   -  ٢٢

  ّون به الثروة.البلدان، يتجاوز خطر فقدان الثروة يف الكوارث املعّدل الذي تتك
  الهدف  - ٢  

البلدان إىل االستخدام  اهلدف من الربنامج الفرعي بشأن الكوارث والنزاعات تشجيع االنتقال داخل  -  ٢٣
ستدام

ُ
للموارد الطبيعية وتشجيع بذل اجلهود للحّد من التدهور البيئي وحلماية رفاه اإلنسان من املسببات  امل

  ها.البيئية والكوارث والنزاعات وعواقب
  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  

  تتمّثل اإلجنازات املتوّقعة يف إطار هذا الربنامج الفرعي فيما يلي:  -  ٢٤
: احلد من األخطار: حتسُّن قدرة البلدان على استخدام املوارد الطبيعية ١اإلجناز املتوقَّع   (أ)  

  ه،واإلدارة البيئية ملنع اخلطر الناجم عن الكوارث والنزاعات واحلّد من
: االستجابة واإلنعاش. حتسُّن قدرة البلدان على استخدام املوارد الطبيعية ٢اإلجناز املتوقَّع   (ب)  

  واإلدارة البيئية لدعم اإلنعاش املستدام من الكوارث والنزاعات.
  االستراتيجية  - ٤  

واالستعداد هلا،  يف إطار اسرتاتيجيات األمم املتحدة على نطاق املنظومة للحّد من خماطر الكوارث  -  ٢٥
ومنع النزاعات والتصّدي واإلنعاش وبناء السالم بعد وقوع الكوارث والنزاعات، سيوفِّر برنامج البيئة تقييمات 
للمخاطر البيئية وتأثريها، واإلرشاد بشأن السياسات والدعم املؤسسي، والتدريب، وخدمات الوساطة، 

وج ُجيَرِّب سوفوكذلك  رد الطبيعية. وإذ يقوم برنامج البيئة بذلك، سيعمل على حفز جديدة إلدارة املوا اً ُ
وزيادة نشاط الشركاء العاملني مع البلدان بشأن تقليل املخاطر، واإلغاثة واإلنعاش، مبا يف ذلك العمليات 

ا األمم املتحدة، طبقاً ملا طلبه جملس إدارة الربنامج يف مقرر  ه اإلنسانية وعمليات حفظ السالم اليت تضطلع 
٢٦/١٥.  
وسوف يستمر الربنامج أيضًا يف تعزيز إدماج االعتبارات البيئية وإعطائها األولوية يف العمليات ذات   -  ٢٦

تشجيع نـُُهج االقتصاد األخضر يف أعمال و الصلة املشرتكة بني الوكاالت واملتعلقة بالسياسات والتخطيط، 
  والقضاء على الفقر. األمم املتحدة بشأن اإلنعاش يف سياق التنمية املستدامة

  إدارة النظم اإليكولوجية من أجل التنمية  -جيم   
ا النظم اإليكولوجية على مجيع النطاقات من النطاق احمللي إىل النطاق سيكون للطريقة   -  ٢٧ اليت ُتدار 

ا املياه واألمن الغذائي وخدمات النظ األخرى.  ةم اإليكولوجيالعاملي، آثار هامة على الطريقة اليت تتأثر 
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دعم جهود البلدان الرامية إىل تعزيز اإلدارة يف وسوف يُدرِج برنامج البيئة خربات فنية وشركاء من أحناء العامل 
املتكاملة لألراضي واملياه من أجل توفري خدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك الكفاءة يف استخدام املياه 

التعاون مع شركائه، نـُُهج النظم اإليكولوجية لتحسني ب ،يئة أيضاً العذبة واألمن الغذائي. وسيدعم برنامج الب
ا.   إدارة السواحل واحمليطات واألرصدة السمكية املتصلة 

  التوّقعات البيئية  - ١  
مدادات الغذائية ونوعية املياه يف العامل، واحلفاظ يف الوقت لإلمثة حاجة إىل تعزيز األمن والسالمة   -  ٢٨

تزايد احلاجات إىل األمن الغذائي واملأوى والعمل بالنسبة يعين نظم اإليكولوجية. و نفسه على سالمة ال
بد وأن تدار عرب برامج وجداول أعمال بيئية  ألعداد متزايدة من السكان أن خدمات النظم اإليكولوجية ال

  اقتصادية.و 
م اإليكولوجية الساحلية يف وسوف يتطّلب التدهور يف جمال الغابات واجلبال واملياه الداخلية والنظ  -  ٢٩

 ةاملتعّلق آيتشياحمليطات نـُُهجاً أفضل لإلدارة لتلبية االحتياجات املتعددة إذا ما أرادت البلدان إجناز أهداف 
  بالتنوّع البيولوجي.

  الهدف  - ٢  
تشجيع  يفاهلدف من الربنامج الفرعي بشأن إدارة النظام اإليكولوجي من أجل التنمية يتمثَّل   -  ٣٠
دف احلفاظ على التنوُّع البيولوجي وتوفري خدمات اال نتقال إىل إدماج إدارة األراضي واملياه واملوارد احلّية، 

  النظام اإليكولوجي بشكل مستدام وبشكل منصف بني البلدان.
  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  

  تتمّثل اإلجنازات املتوّقعة يف إطار هذا الربنامج الفرعي فيما يلي:  -  ٣١
ج ١اإلجناز املتوّقع   )(أ   للحفاظ  لبلدانلالنظام اإليكولوجي إدارة : اإلنتاج. زيادة استخدام 

  املائية؛و  ةلنظم األرضيلعلى خدمات النظام اإليكولوجي واإلنتاج املستدام 
ج ٢اإلجناز املتوّقع   (ب)   للحفاظ النظام اإليكولوجي إدارة : املسائل البحرية. زيادة استخدام 

  من الُنظم الساحلية والبحرية؛املستمدة  ةاإليكولوجيالنظم ات خدمعلى 
اخلدمات واملنافع املستمدة من النظم اإليكولوجية مع  دمج: البيئة املواتية. ٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  

الشاسعة وتنفيذ البحرية  املناطقالطبيعية و  باملناطقفيما يتعّلق وال سيما لتنمية واحملاسبة، لتخطيط ال
  املتعددة األطراف ذات الصلة.البيئية تفاقات اال

  االستراتيجية  - ٤  
الكساء لعدد السكان املتزايد ويف نفس الوقت لدعم اجلهود الطعام و توفري التحّدي اخلاص بملواجهة   -  ٣٢

ل اليت تبذهلا البلدان لتطوير اقتصادات أكثر اخضرارًا يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، سيعم
برنامج البيئة مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوُّع البيولوجي، وسيتصدر جهود 
ج النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك  شركاء األمم املتحدة واجلهات األخرى يف حتفيز طاقة استيعاب 

اعدة على ضمان حفظ التنوُّع البيولوجي استخدام املعرفة اإليكولوجية التقليدية. ويتمّثل اهلدف يف املس
واستخدامه بصورة مستدامة وتعزيز قدرة الطبيعة على االنتعاش وإنتاجية النظم اإليكولوجية، وال سيما فيما 
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ج النظام اإليكولوجي إلدارة  يتعّلق باألمن الغذائي واملياه. وسيحفِّز برنامج البيئة أيضًا زيادة استخدام 
الساحلية والبحرية، وخصوصًا الشعاب املرجانية، ملداومة خدمات النظم اإليكولوجية،  النظم اإليكولوجية

  واالستناد إىل أساس ما أعده برنامج البيئة من اتفاقيات وبرامج البحار اإلقليمية.
ة العابرة وسيعزِّز الربنامج املذكور البيئة املواتية إلدارة النظم اإليكولوجية، ومن بينها النظم اإليكولوجي  -  ٣٣

للحدود، بناًء على طلب البلدان املعنية. ويتمّثل اهلدف يف املساعدة على ضمان حفظ التنوُّع البيولوجي 
 ٢٠٢٠ - ٢٠١١ىل اخلطة االسرتاتيجية للتنوُّع البيولوجي للفرتة إواستخدامه بصورة مستدامة، استنادًا 

ا اتفاقية التنوُّع البيولوجي كإطار شامل اخلاصة به واملتعلقة بالتنوُّع البيولوجي ا آيتشيوأهداف  ليت اعتمد
بشأن التنوّع البيولوجي جلميع أصحاب املصلحة وأهداف التنوُّع البيولوجي األخرى املتصلة باالتفاقات 

  البيئية املتعددة األطراف.
يئية املتعددة األطراف وسيدعم برنامج البيئة التخطيط اإلمنائي خللق البيئة املواتية لتنفيذ االتفاقات الب  -  ٣٤

والتعاون مع املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
بني العلوم والسياسات. وسيدعم برنامج ومع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لتحسني روابطها 

يانات بشأن خدمات النظم اإليكولوجية يف تعميم خدمات النظم البيئة البلدان يف مسعاها الستخدام ب
اإليكولوجية يف التخطيط اإلمنائي الذي ينهض باقتصاد أخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على 

  الفقر.
  الحوكمة البيئية تغيير شكلالحوكمة البيئية،   -دال   

ا البيئة. الطريقة اليت تبحالة البيئة بشكل كبري  ُحتدَّد  -  ٣٥ السياسات والقوانني ختلق البيئة املواتية فدار 
حلوكمة أفضل للبيئة. وسوف يساعد برنامج البيئة على مضاعفة كفاءة احلوكمة الدولية بتعزيز التناسق 

ا القضايا البيئية يف األمم املتحدة و    االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.يف بالطريقة اليت تُعاَجل 
وف يساعد برنامج البيئة البلدان، على املستوى الوطين وبالشراكة مع الوكاالت املختصة التابعة وس  -  ٣٦

لألمم املتحدة، على وضع وتنفيذ سياسات وقوانني لتحسني حوكمتها البيئية، وسوف يقدِّم هلا الدعم 
  القانوين والتقين يف جهودها املبذولة إلدماج البيئة يف سياسات التنمية.

  توّقعات البيئيةال  - ١  
تتسم فيه االتفاقات املتعددة األطراف بسوء  الذيينبغي تعزيز النظام احلايل للحوكمة البيئية الدولية،   -  ٣٧

التنسيق فيما بينها، وذلك لتلبية احتياجات القرن احلادي والعشرين. ويفتقر نظام احلوكمة البيئية إىل النظام 
ة لالنتقال إىل االستدامة. فاألمر حيتاج إىل مستوى أعلى بكثري من حيث التمثيلي واملساءلة والفعالية الالزم

  املشاركة والشفافية.
  الهدف  - ٢  

يتمّثل اهلدف من الربنامج الفرعي بشأن احلوكمة البيئية يف تعزيز أوجه التآزر واالتساق يف احلوكمة   -  ٣٨
دف تيسري االنتقال صوب االستدامة البيئية يف سياق    التنمية املستدامة.البيئية، 
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  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  
  املتوّقعة يف إطار هذا الربنامج الفرعي فيما يلي:تتمّثل اإلجنازات   -  ٣٩

: االتساق والتآزر. قيام منظومة األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة ١اإلجناز املتوّقع   (أ)  
  تزايد اتساق وتآزر اإلجراءات املتعلقة بالقضايا البيئية؛ األطراف، يف إطار احرتام والية كل كيان، بإظهار

: القانون. تعزيز قدرة البلدان على وضع إنفاذ القوانني وتعزيز املؤسسات ٢اإلجناز املتوّقع   (ب)  
  متثال لاللتزامات ذات الصلة؛لتحقيق الغايات واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً واال

تعميم االستدامة البيئية. زيادة مراعاة البلدان ملبادئ االستدامة البيئية يف  :٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  
  سياسات وخطط التنمية الوطنية واإلقليمية.

  االستراتيجية  - ٤  
سوف يعزِّز برنامج البيئة االتساق والتآزر يف احلوكمة البيئية بتقدمي الدعم التقين إىل منظومة األمم   -  ٤٠

سيما  بيئية املتعددة األطراف، مع االستفادة من اآلليات التنسيقية لألمم املتحدة، والاملتحدة واالتفاقات ال
تنسيق األنشطة املتعلقة بالسياسات والربامج البيئية وأولويات االتفاقات البيئية  يادةز فريق اإلدارة البيئية، يف 

  املتعددة األطراف داخل منظومة األمم املتحدة.
يئة اجلهود اليت تبذهلا البلدان لزيادة عدد خطط وسياسات وميزانيات التنمية على وسيدعم برنامج الب  -  ٤١

الصعيدين اإلقليمي والوطين، اليت تعمل على إدراج مبادئ االستدامة البيئية وااللتزامات مبوجب االتفاقات 
تهَدفة. وسوف يساعد تنفيذ هذه التدابري يف البلدان واملناطق املسبالبيئية املتعددة األطراف، وسوف يساعد 

ا وقوانينها اخلاصة بالبيئة. وسوف يقدِّم الربنامج الدعم التقين  برنامج البيئة أيضًا البلدان على تعزيز مؤسسا
إىل البلدان يف إعداد اجلوانب البيئية ألهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها. وسوف يقّوي الربنامج الصلة 

العمل. وسيعمل أيضًا على تيسري زيادة مشاركة أصحاب املصلحة يف  بني العلوم والسياسات يف هذا
وغريه من املبادئ  ١٠القرارات البيئية؛ وزيادة جلوئها إىل العدالة طبقًا ملا ينص عليه املبدأ  ُصنععمليات 

  ذات الصلة إلعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.
  ة للمواد الكيميائية والنفاياتالمواد الكيميائية والنفايات: اإلدارة السليم  -هاء   

ما زالت اجملتمعات تشهد آثارًا شديدة نامجة عن اإلدارة غري السليمة للمواد الكيميائية. وسوف   -  ٤٢
مياِرس برنامج البيئة دوره القيادي يف مساعدة البلدان يف إعداد إدارة سليمة للمواد الكيميائية والنفايات، 

  ف إىل حفز أنشطة شركائه يف تقليل خماطر املواد الكيميائية والنفايات.حيث يعرض الدعم التقين الذي يهد
  التوّقعات البيئية  - ١  

من احملَتَمل أن تتزايد األخطار على البيئة ورفاه البشر، النامجة عن زيادة مستويات املواد الكيميائية   -  ٤٣
  الضارة والنفايات.

  الهدف  - ٢  
عي بشأن املواد الكيميائية والنفايات يف تشجيع البلدان على االنتقال يتمّثل اهلدف من الربنامج الفر   -  ٤٤

  .من آثارها على البيئة والصحة البشرية للتقليل إىل أدىن حدّ إىل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، 
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  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  
  ي فيما يلي:تتمّثل اإلجنازات املتوّقعة يف إطار هذا الربنامج الفرع  -  ٤٥

: البيئة املواتية. البلدان متتلك بشكل متزايد القدرة املؤسسية واألدوات ١اإلجناز املتوّقع   (أ)  
السياساتية الالزمة إلدارة املواد الكيميائية والنفايات بطريقة سليمة، مبا يف ذلك تنفيذ األحكام ذات الصلة 

  الواردة يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛
: املواد الكيميائية. تستفيد البلدان، مبا يف ذلك اجملموعات الرئيسية ٢اإلجناز املتوّقع   (ب)  

بصورة متزايدة من املعارف واألدوات العلمية والتقنية الالزمة لتنفيذ اإلدارة السليمة  ،وأصحاب املصلحة
  للمواد الكيميائية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة؛

صحاب أ: النفايات. تستفيد البلدان، مبا يف ذلك اجملموعات الرئيسية و ٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  
 للنفاياتصلحة، بصورة متزايدة من املعارف واألدوات العلمية والتقنية الالزمة لتنفيذ اإلدارة السليمة امل

  واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة.
  االستراتيجية  - ٤  

ف يعمل برنامج البيئة على زيادة قدرات البلدان على إدارة املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف سو   -  ٤٦
ج متناسق خاص بدورة احلياة. وسوف يعمل الربنامج على تعزيز وحتفيز  ذلك النفايات اإللكرتونية، باتباع 

ة وصحة اإلنسان النامجة عن لى البيئاجلهود على نطاق املنظومة واملبذولة من األمم املتحدة لتقليل اآلثار ع
قوم بذلك بالتعاون الوثيق مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وهو يميائية والنفايات، ياملواد الك

ذات الصلة باملواد الكيميائية والنفايات. وسوف ُحيفِّز برنامج البيئة الدعم من شركاء منظمة األمم املتحدة 
ج لزيادة قدرة الب لدان على إدارة املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك النفايات اإللكرتونية، يف إطار 

  خاص بدورة احلياة، حيثما كان ذلك ضرورياً. متناسق
البلدان الطالبة على حتسني وتعزيز إطارها التنظيمي للبيئة وسوف يعاون برنامج األمم املتحدة   -  ٤٧

سليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وسوف يشمل هذا توفري اخلدمات واملؤسسي فيما يتعلَّق باإلدارة ال
لزِم قانونًا بشأن الزئبق. وسوف يسعى لنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ل

ُ
والصك الدويل امل

  ىل تعزيز التعاون والتنسيق يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.إبرنامج البيئة أيضاً 
وسوف يبقي برنامج البيئة قيد االستعراض املسائل الناشئة واالجتاهات يف إنتاج املواد الكيميائية   -  ٤٨

تنفيذ اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك عن طريق  وحفزواستخدامها وإطالقها وتعزيز 
  شراكات أصحاب املصلحة املتعّددين.

 الكفـــاءة فـــيتحقِّـــق مجتمعـــات نحـــو االنتقـــال فـــي عمليـــة رد: التعجيـــل االمـــو الكفـــاءة فـــي اســـتخدام   -واو   
  مواردها استخدام

بني “ فك االرتباط”أو “ حتقيق قدر أكرب من النتائج بقدر أقل من املوارد”يعترب تطبيق مبادئ   -  ٤٩
ِلّح لتزايد استخدام املوارد الطبيعية واآلثار البيئية والنمو االقتصادي هو مفتاح احلّل للتغلُّب ع

ُ
لى التحّدي امل

لدعم انتقال البلدان والشركاء حنو اقتصاد  يؤهِّلهمستويات استهالك املوارد. ويوجد برنامج البيئة يف وضع 
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أخضر، الستغالل الفرص من أجل استثمارات أنظف ووظائف خضراء مواتية للبيئة للتصّدي للفقر وتعزيز 
  رفاه البشر.

لبيئة خربته الفنية يف تقدير االجتاهات يف استخراج واستخدام املوارد يف وسوف يستخِدم برنامج ا  -  ٥٠
القرارات بشكل مستنري، ودعم احلكومات يف تنفيذ احللول الوطنية واحمللية عن  ُصنعاالقتصاد العاملي ليتسّىن 

باستخدام  طريق األدوات التنظيمية واالقتصادية واملبادرات اخلاصة بالسياسات. وسيعمل برنامج البيئة،
اآلراء املتعمقة من التحليالت العلمية واالقتصادية الكلية كأداة حافزة على استبانة فرص االستثمار من أجل 
مناذج األعمال البديلة والتحسينات عرب دورة احلياة يف عمليات الصناعة القائمة الكثيفة املوارد وسالسل 

ا على تنظيم االجتماعات إل قامة شراكات حلفز التغيري على أرض الواقع من اإلنتاج اإلمداد باستخدام قدر
  إىل االستهالك.

  التوّقعات البيئية  - ١  
جيري، على الصعيد العاملي، استخراج مزيد من املوارد إلنتاج السلع واخلدمات أكثر مما يستطيع    -  ٥١

ضر يناضلون لتلبية كوكب األرض جتديده، يف حني ال تزال نسبة كبرية من سكان العامل املتزايد يف احل
واجه البلدان حتّديات بشكل متزايد من ندرة املوارد مما سيؤثّر تاالحتياجات األساسية. ووفقًا لذلك، سوف 

  على النمو االقتصادي.
  الهدف  - ٢  

يتم فيها بشكل انتقال عملية الربنامج الفرعي بشأن الكفاءة يف استخدام املوارد يف تعزيز يتمّثل   -  ٥٢
لسلع واخلدمات ومعاجلتها واستهالكها بطريقة مستدامة تفصل النمو االقتصادي عن استخدام ااج متزايد إنت

  املوارد واألثر البيئي، ويف الوقت نفسه حتسني رفاه البشر.
  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  

  تتمّثل اإلجنازات املتوّقعة يف إطار هذا الربنامج الفرعي فيما يلي:  -  ٥٣
 إعداد. إجراء تقييمات علمية عرب القطاعات، وجيري املواتية: البيئة ١ع اإلجناز املتوقّ   (أ)  

وتقامسها وتطبيقها من البحوث واألدوات الالزمة لالستهالك واإلنتاج بصورة مستدامة واالقتصاد األخضر، 
جانب مقرري السياسات، مبا يف ذلك يف املمارسات احلضرية يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على 

  الفقر؛
وأدوات املستدامني : القطاعات واإلمداد. استيعاب االستهالك واإلنتاج ٢اإلجناز املتوّقع   (ب)  
األخضر وممارسات اإلدارة يف السياسات القطاعية ويف قطاع األعمال وزيادة العمليات املالية  االقتصاد

  ة والقضاء على الفقر؛على النطاق العاملي، يف سياق التنمية املستدام اتسالسل اإلمداد عرب
: أساليب احلياة. تعزيز ظروف التمكني للنهوض مبزيد من خيارات ٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  

  االستهالك املستدام وأساليب احلياة.
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  االستراتيجية  - ٤  
سوف يعمل برنامج البيئة مع الشركاء ومع الوكاالت الشقيقة يف منظومة األمم املتحدة على تعزيز   -  ٥٤
القرارات وإسداء املشورة بشأن السياسات إىل احلكومات والقطاع اخلاص لدعم  لُصنعس العلمي األسا

وسوف يعمل برنامج  عملية انتقال إىل االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.
االستهالك واإلنتاج  البيئة على تطوير القدرات الوطنية وعلى مستوى املدن للتعجيل بتطوير مزيد من أطر

بصورة أكثر استدامة. وسوف يقوم أيضًا بتقييم التدفقات املادية وضغوط املوارد واآلثار والدعم من أجل 
  القرار. ُصنعاجلهود املبذولة إلدماج نتائج الفريق الدويل املعين باملوارد يف عمليات السياسات و 

عجلة االستدامة ضمن إطار سلسلة اإلمداد  ليت تدفعا دحفز اجلهو على أيضاً لبيئة اوسيعمل برنامج   -  ٥٥
باخلدمات والسلع املصنوعة وعلى كامل نطاق تلك السلسلة اليت تُعَرف بالسلسلة العاملية للقيمة. وسوف 

حوافز مواتية خاصة بالسياسة والسوق، إىل جانب أدوات املعلومات اليت متكِّن من وجود  يضع الربنامج
  امة.أساليب حياة أكثر استد

 عشرإىل إطار الربامج اليت تستغرق املقدَّم إضافة إىل ذلك، سوف يضع برنامج البيئة أولويات للدعم   -  ٥٦
  سنوات بشأن األمناط املستدامة لإلنتاج واالستهالك اليت اعُتِمدت يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

  إبقاء البيئة قيد االستعراض  -زاي   
نامج البيئة، بوصفه املنظمة الرائدة يف منظومة األمم املتحدة اليت تبقي حالة البيئة العاملية يستخِدم بر   -  ٥٧
د االستعراض، هذه اخلربة الفنية لتيسري رسم السياسة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ولوضع قي

اإلنذار  عنجدول أعمال البيئة العاملية. وسوف يستخِدم برنامج البيئة أيضًا خربته الفنية لتقدمي معلومات 
القرارات من جانب مقرري السياسات وعامة  يف اختاذالستفادة لاملبّكر بشأن القضايا البيئية الناشئة، 

  اجلمهور.
  التوّقعات البيئية  - ١  

جيب تتبع القضايا الناشئة لضمان اختاذ إجراء مبكِّر حيثما يلزم األمر: أوجه قصور يف الصالت بني   -  ٥٨
وشبكات أوساط السياسات والعلوم ميكن أن تعيق عملية اختاذ القرار. وسوف يتيح التوسُّع يف تالقي نُظم 

  املعلومات فرصاً فريدة وفّعالة من حيث التكلفة لربط العلوم واملعلومات لتعزيز القدرات املتعلقة باختاذ القرار.
  الهدف  - ٢  

من يتمّثل هدف الربنامج الفرعي بشأن إبقاء البيئة قيد االستعراض يف متكني أصحاب املصلحة   -  ٥٩
اوضع  اواختاذ  سياسا البيئة العاملية قيد حالة العلمية وإبقاء واملعارف  املعلومات توفريمن خالل  قرارا

  االستعراض.
  اإلنجازات المتوّقعة  - ٣  

  تتمّثل اإلجنازات املتوّقعة يف إطار هذا البند الفرعي فيما يلي:  -  ٦٠
من خالل : التقييم. تيسري وضع السياسات العاملية واإلقليمية والوطنية ١اإلجناز املتوّقع   (أ)  

  ؛ملنابر مفتوحةمعلومات بيئية احة إت
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ُيستفاد بالقضايا البيئية الناشئة يف عمليات تقييم وختطيط : اإلنذار املبكِّر. ٢اإلجناز املتوقَّع   (ب)  
  السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛

 ومات البيئية واملعرفة: املعلومات. تعزيز قدرة البلدان على توليد املعل٣اإلجناز املتوّقع   (ج)  
  .واالطالع عليها وحتليلها واستخدامها وإبالغها

  االستراتيجية  - ٤  
العاملي بتقدمي تقييمات تعمل على إدماج املعلومات  ةسوف يضع برنامج البيئة جدول أعمال البيئ  -  ٦١

االستدامة  حنو حتقيقتقدُّم احملرز البيئية واالقتصادية واالجتماعية لتقييم البيئة، وحتديد القضايا الناشئة وتتبع ال
فريق البيئية بالتشاور مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وسوف يستخِدم برنامج البيئة وضعه يف 

  ز اإلجراءات استناداً إىل النتائج اليت يتوصَّل إليها.حلف اإلدارة البيئية
القدرات يف البلدان النامية اليت تلتزم بالرصد البيئي وسوف يعمل برنامج البيئة على دعم جهود بناء   -  ٦٢

يف إعالن  ١٠العامة، حسب االقتضاء، مبا يتفق مع املبدأ نابر املووضع البيانات البيئية واملعلومات على 
زيادة مشاركة أصحاب املصلحة يف عمليات  على تشجيعريو. إضافة إىل ذلك، سوف يعمل برنامج البيئة 

 وجتميعها وكفالة توفُّرها ونشرها. هاوحتليلاملعلومات البيئية املتكاملة لبيئية، مبا يف ذلك توليد اختاذ القرارات ا
 هوثائقويعترب برنامج البيئة ملتزمًا بنشر املعلومات بلغات العمل ذات الصلة واستخدام اجلهود املتزايدة لتوفري 

  الرمسية جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية.

  راتيجية األعمالاست  -ثانيًا   
  نموذج األعمال لدى برنامج البيئة  -ألف   

فرعية  بوضع هيئةبرنامج البيئة برنامج تابع لألمم املتحدة، مع هيئة إدارته اخلاصة به: فهو يتمّتع   -  ٦٣
  ١٥) املؤرخ ٢٧ - (د ٢٩٩٧يف القرار واليته اجلمعية العامة وصاغت تابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة. 

، يف مقررات متتالية وقررت، ومبقتضاه أنشأت اجلمعية العامة هذا الربنامج، ١٩٧٢ن األول/ديسمرب كانو 
ا الدول األعضاء، أن  منظومة األمم املتحدة، مبا يف  على نطاقمبثابة السلطة املسؤولة عن البيئة  يكوناختذ

سؤولية من خالل الوثيقة اخلتامية ذلك صناديقه وبراجمه ووكاالته املتخصصة. وجرى تعزيز هذه السلطة وامل
، ومبقتضاه أنشأت ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  ٦٧/٢١٣وقرار اجلمعية العامة  ٢٠ + ملؤمتر ريو

  جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة.يف  اجلمعية العامة بصفة خاصة عضوية عاملية
تنسيق أعماله وميارس دوره الرائد يف جمال البيئة يف بيلياً، برنامج البيئة، بصفته كياناً شارعاً وتشغ ويقوم  -  ٦٤

  من خالل شراكات وآليات تنسيق قائمة مثل التايل: وخارجهامنظومة األمم املتحدة 
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق واللجنة الربناجمية الرفيعة   (أ)  

  رفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛املستوى واللجنة اإلدارية ال
  اإلدارة البيئية؛تعزيز الدعم لعملية فريق   (ب)  
  شراكات مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.  (ج)  
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فرض سلطة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مواجهة منظومة األمم املتحدة وخارجها وال ميكن   -  ٦٥
ينّصان فحسب على  ٦٦/٢٨٨وقرار اجلمعية العامة  ٢٠قة اخلتامية ملؤمتر ريو +تشريعات. فالوثي بإصدار

يف   بالكفاءة والقدرة، مبا من احلفاظ عليهوالية الربنامج ومشروعيته، لكن ممارسة هذا الدور القيادي ال بد 
وبالقواعد السارية  ذلك من الناحية اإلدارية. ويسرتشد برنامج البيئة يف إدارة أمانته، بأنظمة األمم املتحدة

على برنامج البيئة، إىل جانب املبادئ التوجيهية للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحدة 
ا. وجيدر بالذكر أن النظامني األساسي واإلداري لربنامج البيئة وضعها جملس إدارته ياإلمنائية اليت  تقيَّد 

وُيصِدر املدير التنفيذي  العمل بالتشاور مع الدول األعضاء؛و  استجابة ملقرتحات من أمانة الربنامج،
اإلجراءات املتعلقة بتطبيق هذين النظامني. ويف حال عدم وجود قواعد أو إجراءات حمدَّدة، تنطبق تلقائياً 

ا يف األمانة العامة لألمم املتحدة.   تلك املعمول 
ج اإلدارة املتبع من برنامج البيئة   -  ٦٦ خالل الشراكات، ومضاَعفة القيمة مقابل املال، وتقليل ويتنّقل 

هام التخطيط داخل الربنامج مب يتم االضطالع. ومن الناحية العملية، إىل أدىن حدّ  التكاليف الثابتة
، يف ة (الرصد والتقييم وضمان اجلودة)واملقاييس، ومهام الرقاباالسرتاتيجي للدور القيادي، ووضع املعايري 

املباشرة ملوظفي برنامج البيئة، على كٍل من املستوى املؤسسي ومستوى الشعبة. وحيثما كان  إطار اإلدارة
األمر يتعلَّق بالتنفيذ، ال يضطلع برنامج البيئة بالتنفيذ املباشر إّال بعد استكشاف خيارات منفصلة أخرى، 

حكومية، وبعد أن يتم مثل الشراكة مع كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة وجمموعات رئيسية وهيئات 
  التوصُّل إىل أن التدخُّل املباشر من موظفي برنامج البيئة هو بوضوح أفعل احللول باملقارنة بغريه.

يف  املتوقَّعةأما املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها النهج الذي يتبعه برنامج البيئة لتحقيق املنجزات   -  ٦٧
  تعمل بالتايل على: ٢٠١٧ول سنة إطار كل واحٍد من براجمه الفرعية قبل حل

  سيما عن طريق منظومة األمم املتحدة؛ ، والعن طريق التحوُّلحّث طابع التغريُّ   (أ)  
  تعزيز األثر القابل للقياس عن طريق الشراكات؛  (ب)  
  االستجابة للطلب على اخلدمات على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي.  (ج)  
برنامج البيئة ست فئات رئيسية للخدمات تستند إىل مزاياه النسبية. وتشتمل  ولتحقيق هذا، حدَّد  -  ٦٨

  هذه املزايا النسبية على ما يلي:
مبثابة الصوت الرمسي للبيئة العاملية ويوفِّر املنتدى الرفيع املستوى للسياسات الربنامج يعمل   (أ)  

  البيئية داخل منظومة األمم املتحدة؛
درة على عقد لقاءات ملعاجلة الطائفة الكاملة من القضايا البيئية، وتتوفر لربنامج البيئة الق  (ب)  

لديه خربات واسعة النطاق يف إنشاء الشبكات مع احلكومات وكيانات األمم املتحدة واملؤسسات الدولية 
  والدوائر العلمية الواسعة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛

العمل مع الدوائر العلمية والتقنية وعلى مستوى  لدى برنامج البيئة خربات واسعة يف  (ج)  
الصالت بني العلوم والسياسات، مبا يف ذلك توفري عمليات التقييم البيئي املتكامل لوضع األولويات وُصنع 

  القرارات؛
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لدى برنامج البيئة تاريخ طويل من دعم العمليات املتعددة أصحاب املصلحة املعنية بالقانون   (د)  
  بيئية الدولية، وتعزيز التعاون اإلقليمي ملعاجلة القضايا البيئية الناشئة والعابرة للحدود؛والسياسات ال

لدى برنامج البيئة صالت طويلة املدى مع وزارات البيئة واهليئات البيئية اإلقليمية وقطاع   (هـ)  
خالل يئية الرئيسية من األعمال والقطاع اخلاص يف القضايا البيئية، مبا يف ذلك صالت قوية مع اهليئات الب

توفري دعم األمانة للفريق و واستضافة األمانات املعنية باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف،  إنشائها
االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية؛ وله أيضًا اتفاقات شراكة مع مراكز اخلربة الرفيعة 

  مبادرات الشراكة ولديه شبكته اخلاصة من املكاتب اإلقليمية؛ املتعاونة، ويستضيف أمانة الكثري من
لدى برنامج البيئة خربة قيِّمة يف استخدام الُنهج متعددة التخصصات ملعاجلة القضايا البيئية،   (و)  

ات البيئية والتنمية والرفاهية البشرية؛   مبا يف ذلك الروابط املشرتكة بني التغريُّ
عاجلة البيئة ويف مل املبذولةدوراً رئيسيًا يف منظومة األمم املتحدة يف اجلهود يؤّدي برنامج البيئة   (ز)  

حتقيق االتساق يف ذلك اجملال، من خالل املشاركة يف العديد من اجملالس املشرتكة بني الوكاالت والشراكات 
  واآلليات املشرتكة بني الوكاالت.

ايا النسبية وهي تساعد على توضيح ما ينبغي أن املز  هذهوتستند فئات خدمات برنامج البيئة إىل   -  ٦٩
ا.  ايقوم به برنامج البيئة، إضافة إىل ذلك، فإ يقوم أو ال تدعم رصد املنجزات املستهدفة وحتديد أولويا

ومع ضمان حتديد النواتج واملشاريع مع مراعاة فئات اخلدمات، واستنادًا إىل الطلب من البلدان ومن 
اخلدمات، سيكون برنامج البيئة أيضًا قادرًا بشكل أفضل على  على هذهمم املتحدة الوكاالت التابعة لأل

حتديد ما يقدمه على املستويات العاملية والوطنية واإلقليمية، وعلى حتسني اتساق وجودة أعماله داخل كل 
  جمال من جماالت اخلدمات. وتتمّثل فئات اخلدمات هذه فيما يلي:

. سوف يقدِّم برنامج البيئة ية الصحيحة املتعلقة بالسياسات وصنع القراراملعرفة العلم زيادة  (أ)  
تقييمات بيئية، ومعلومات بشأن اإلنذار املبكِّر وحتليل اإلسهامات البيئية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 

بيئة. وسوف دعمًا للجهود املبذولة لتعميم االستدامة البيئية يف السياسات وصنع القرار خارج قطاع ال
منظومة األمم  على نطاقاملعلومات العلمية  لتوجيهيستخِدم برنامج البيئة خدمات فريق اإلدارة البيئية 

  املتحدة؛
قدِّم برنامج ي. سوف تقدمي املساعدة التقنية من أجل القانون البيئي والسياسات والتخطيط  (ب)  

عم من أجل القانون البيئي ووضع السياسات على البيئة، بناًء على طلب البلدان، اإلرشادات التقنية والد
األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية إىل جانب الدعم القانوين للمساعدة على املضي يف التنفيذ ورصد 

خدمات استشارية يف  هذه املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية املتفق عليها. وسوف تشمل فئة اخلدمات
املؤسسات واستعراض النفقات العامة يف اجملال البيئي، وكذلك عمليات امليزنة  اجملاالت الرئيسية لبناء

من خالل املنسِّقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة و والتخطيط والربجمة على املستوى الوطين، والعمل مع 
  القطرية واألفرقة املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة؛

. سوف يعمل برنامج يئية على نطاق منظومة األمم املتحدةتعزيز االتساق بشأن املسائل الب  (ج)  
ا منظومة األمم املتحدة املسائل البيئية. فهو سيعّزز دوره  القيادي يف البيئة على حتويل الطريقة اليت تعاِلج 

لقة اهليئات التنسيقية الرئيسية التابعة لألمم املتحدة وسوف يتصدر اجلهود املبذولة لصياغة اسرتاتيجيات متع
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بالبيئة على نطاق منظومة األمم املتحدة. وتعزيز االتساق بشأن املسائل البيئية على نطاق منظومة األمم 
توحيد ”املتحدة. ويهدف برنامج البيئة أيضًا إىل إدماج ضمانات بيئية يف الربامج الدولية وإىل دعم منهج 

 ونطاق وصولالستفادة من أوجه القوة على الصعيدين الوطين واإلقليمي. واهلدف من هذا هو ا“ األداء
  الوكاالت يف منظومة األمم املتحدة ملضاعفة اإلمكانية من أجل التنمية السليمة بيئياً؛

. سرتكِّز فئة اخلدمات هذه على تقاسم املعرفة، واستخدام الشبكات تعزيز التوعية والتواصل  (د)  
لتدريب واحلصول على املعلومات لتعزيز التوعية والتثقيف البيئي، وااملناسبات وأدوات أخرى مثل أنشطة 

من  ١٠والتواصل بشأن املسائل ذات الصلة مع طائفة عريضة من أصحاب املصلحة مبا يتفق مع املبدأ 
إعالن ريو والبيان الصادر من املؤمتر احلكومي الدويل للتثقيف البيئي من أجل التنمية املستدامة، املعقود يف 

  ؛٢٠١٢رب تبليسي يف أيلول/سبتم
. سيدعم اختبار احللول والتكنولوجيات املبتكرة واالرتقاء بالنتائج عن طريق الشراكات  (هـ)  

وج مبتكرة ملساعدة البلدان  برنامج البيئة، بناًء على طلب البلدان، إعداد معايري ومبادئ توجيهية وأدوات و
اجلهود املبذولة للتوسُّع يف هذه احللول  بناء القدرات القطرية وتعزيزو على إجراء اختبار جترييب عليها، 

  والتكنولوجيات من خالل شراكات اسرتاتيجية؛
. سوف ييّسر برنامج البيئة احلصول على التمويل تيسري احلصول على متويل لألغراض البيئية  (و)  

ثمار املستدام بيئياً، املوارد املالية الوطنية، وبناء القدرة القطرية على االست“ ختضري”لألنشطة البيئية عن طريق 
وتيسري ُسبل وصول األقطار إىل صناديق القطاع اخلاص والصناديق املتعددة األطراف، مثل مرفق البيئة 
العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وصندوق التكيُّف يف إطار االتفاقية اإلطارية 

  بشأن تغريُّ املناخ وصناديق أخرى.
أيّاً من فئة اخلدمات هذه على غرار على تنفيذ األعمال من تلقاء نفسه إقدام برنامج البيئة  ولن حيقِّق  -  ٧٠

ا اإلجنازات املتوّقعة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل. ويبنيِّ الشكل الوارد أدناه  تنفيذ الطريقة اليت ميكن 
دمات املذكورة آنفًا لدعم احلكومات والوكاالت األخرى اإلجنازات املتوقّعة. وسيقدِّم برنامج البيئة فئات اخل

التابعة لألمم املتحدة، ويف الوقت نفسه، سيتصّدر اجلهود الرامية إىل حتقيق االتساق على نطاق منظومة 
من خالل الشراكات. وسيقوم برنامج البيئة أيضًا برصد  ولزيادة التأثرياألمم املتحدة بشأن القضايا البيئية، 

 جه اخلاص باألعمال، وتعزيز فعاليته وكفاءتههذه اآلثار ليتمكن من حتديد التغيري ومواءمة منوذ وتعقُّب
  وإبالغ اإلجنازات والدروس املستفادة. وسُتدرَج هذه املواضيع عرب مجيع الربامج الفرعية لربنامج البيئة.

التغيري عن  حلفزسرتاتيجية وسوف يعمل برنامج البيئة على االستفادة بشكل كامل من الشراكات اال  -  ٧١
العامل. وبالتايل بينما قد يقوم برنامج البيئة  على نطاقللمسامهة يف نتائج هامة وزيادة التأثري  طريق التحوُّل

لزيادة بتجريب أدوات ووسائل، سوف توَضع يف البداية تدابري للتوسُّع يف استخدامها من جانب الشركاء 
ا خدماته من خالل الشراكات. وسو  التأثري ف يؤّكد هذا املبدأ على الطريقة اليت يستخِدم برنامج البيئة 

  لتنفيذ كل برنامج فرعي.
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  نموذج األعمال واستراتيجية العمليات لدى برنامج البيئة
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، أن ٢٠١٧ - ٢٠١٤ويتوجَّب على برنامج البيئة، يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة   -  ٧٢
يجية والتشغيلية. ففي نظام فل إدماج النهوج القائمة على النتائج بشكل كامل من وجهيت النظر االسرتاتيك

املساءلة عن النتائج هي املعيار، فإن مجيع جهود التخطيط تكون تـَُعمَّم فيه اإلدارة القائمة على النتائج و 
وارد البشرية واملالية، والتخصيص واإلدارة إىل ابتداًء من ختطيط الربامج، وتعبئة امل -  والتنفيذ داخل املنظمة

ا متكني برنامج البيئة من العمل  -  إدارة الشركات، والرصد والتقييم هلا أهداف يعّزز بعضها بعضًا ومن شأ
  بشكل أفضل على تنفيذ خدماته املقّدمة إىل وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة وإىل البلدان.

برنامج البيئة أمهية مواءمة ختطيط املوارد املالية اليت أجراها  ياألداء الربناجموقد أبرزت استعراضات   -  ٧٣
والبشرية مع النتائج اليت يهدف برنامج البيئة إىل حتقيقها يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل وبرنامج العمل. 

إىل ُحسن إىل احلاجة  وأشارت شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف، يف تقييمها لربنامج البيئة،
وعملية قوية لتخصيص املوارد. وتتيح االسرتاتيجية املتوسطة األجل التالية الفرصة  استخدام معلومات األداء

ج برنامج البيئة إزاء اإلدارة القائمة  السرتاتيجية عمليات قوية، وفيها تتفاعل هذه العناصر املختلفة لتعزيز 
  بفعالية وكفاءة. مهمتهئة من تنفيذ على النتائج ومتكني برنامج البي

يرقى إىل املستوى املطلوب مع أفضل املمارسات  هيتخذ برنامج البيئة بالفعل إجراءات لضمان أنو   -  ٧٤
. وسوف يشمل برنامج العمل الذي يضطلع به برنامج ٢٠١٥واملعايري على الصعيد الدويل قبل حلول سنة 

) مؤشرات أداء رئيسية لضمان أن ٢٠١٧  - ٢٠١٦و ٢٠١٥  - ٢٠١٤البيئة فيما يتعلق بكل فرتة سنتني (
تتوافق مع أفضل ممارسة على الصعيد الدويل. وسوف تتمركز األهداف املتعلقة مبؤشرات أداء برنامج البيئة 

سيما عن  القائمة على النتائج، وال أيضاً على حتقيق اتساق أكرب بني العناصر الرئيسية لربناجمه وإطار اإلدارة
  مواءمة الربنامج وامليزانية، مبا يف ذلك النامجة عن اشرتاك برنامج البيئة مع مرفق البيئة العاملية.طريق 
إضافة إىل ذلك، يتعّني أن يصبح برنامج البيئة ممتثًال بشكل كامل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع   -  ٧٥

مانة العامة لألمم املتحدة، ينبغي أن يُنّفذ يف . ووفقاً للجدول الزمين لأل٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١العام يف 
نفس الوقت مشروع أوموجا لتخطيط املوارد يف املؤسسة على نطاق األمانة العامة لألمم املتحدة. وسوف 

  نتائج تجريبية في
  برنامج البيئة

تنقيح المنتجات المعيارية

شراكات االستراتيجية ال
على األصعدة العالمية 

 والوطنيةواإلقليمية 
الحفز على إقامة

الشراكات 
االستثمارية على 
األصعدة العالمية 
واإلقليمية والوطنية

الرصد والتعقب قياساً على التقييمات 
لية  األوَّ

  دعوة أفرقة علمية لالنعقاد

دعوة منتديات لوضع 
  جدول أعمال عالمي

وضع جدول األعمال العالمي شركاء 
  يوناستراتيج

 تعميم البيئة
االرتقاء بالنتائج

زيادة التأثير من خالل الشراكات

تعزيز االتساق في األمم المتحدة  آليات التنسيق في األمم المتحدة
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روابط مالئمة بني نظامه اخلاص بإدارة معلومات وجود يستعرض برنامج البيئة أيضًا تطبيقات نظمه لضمان 
  املنظمة على زيادة تكثيف اإلدارة القائمة على النتائج. حيث تعمليد الربنامج والنظام اجلد

 تتمثَّل يف استمرار تعزيزجماالت أخرى لتعزيز إدارة برنامج البيئة القائمة على النتائج،  وستكون هناك  -  ٧٦
انات عمليته يف رصد أداء الربامج واملشاريع واإلبالغ عن ذلك، مما يستلزم التأكيد على إثبات صحة بي

ج منظم إزاء استخدام معلومات األداء وتتبع إجراءات اإلدارة على مستوى كل من املشروع  َ األداء، وغرس 
أفضل لتقييم يتوافق زمنيًا مع  مواءمةق يوالربنامج. إضافة إىل ذلك، سوف يسعى برنامج البيئة إىل حتق

  اجلداول الزمنية لتخطيط الربامج وامليزنة.
ختطيط وتنفيذ يف إدماج االعتبارات اجلنسانية تعزيز أيضًا على النتائج برنامج البيئة وسيعين تركيز   -  ٧٧

الربامج، مما يستلزم إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع مراحل دورة براجمه، بدءًا من التخطيط إىل الرصد 
تبنيِّ الطريقة اليت والتقييم. وسوف تستلزم هذه العملية إعداد خطة عمل متعلقة بالشؤون اجلنسانية اليت 

ا االعتبارات اجلنسانية كعناصر يف ختطيط املشاريع.   ُتدَمج 
وسوف يهدف برنامج البيئة زيادة على ذلك إىل حتقيق اتساق أكرب بني االحتياجات الربناجمية   -  ٧٨

فني وتنمية وإعداد وترسيخ القدرات البشرية. ويتمّثل اهلدف يف إتاحة فرصة للتخطيط األمثل واستقدام املوظ
م. وسوف يضفي برنامج البيئة  هذه املوارد الجتذاب موظفني من ذوي القدرة العقلية املطلوبة واالحتفاظ 
الطابع املؤسسي على برامج التدريب السنوية لبناء املهارات اإلدارية لدى املوظفني يف مؤسسة قائمة على 

صارمة. فإذا ما ازداد الطلب على خدمات برنامج النتائج، فيما يتم إبقاء ميزانيات التوظيف داخل حدود 
الكفاءات املطلوبة للتواصل والعمل من خالل لتعزِّز البيئة، كما هو متوّقع، سوف يتيح هذا فرصة للمؤسسة 

  الشراكات.
وسيعمل عدد متزايد من املنظمات التابعة للدول وغري التابعة هلا يف نفس اجملاالت كمؤسسات يف   -  ٧٩

شراكات داخل املنظومة وخارجها على السواء إقامة م املتحدة. ويتطّلب اإلطار العاملي املتغريِّ منظومة األم
لتحقيق التكاملية، واحلّد من التجزئة، وزيادة التأثري. وسيعمل برنامج البيئة، مع سياسته املنّقحة بشأن 

خالل الشراكات، والوصول إىل الشراكات، على تعزيز عملية اختياره للشركاء ورصد إجراءاته للتنفيذ من 
أقصى حّد للقيمة املضافة اخلاصة بربنامج البيئة وبالكيانات الشريكة التابعة لألمم املتحدة، يف اجملاالت 

لدول األعضاء. وسوف تستلزم االسرتاتيجية املتعلقة بتوسيع نطاق الشراكات لالفنية ويف توفري اخلدمات 
ركاء على نطاق منظومة األمم املتحدة معنيني بالقضايا البيئية عن والتحالفات حتقيق االتساق من خالل ش

  طريق فريق اإلدارة البيئية، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وأفرقة األمم املتحدة القطرية.
، سوف يعيد برنامج البيئة أيضًا تركيز بعض من دعمه إىل ٦٦/٢٨٨ومتشيًا مع قرار اجلمعية العامة   -  ٨٠

يما بني بلدان اجلنوب مع التسليم يف نفس الوقت بتكامليته مع خمططات التعاون التقليدية. التعاون ف
شراكات مع املصارف اإلمنائية والقطاع اخلاص وكذلك  إقامةوسوف تستلزم اسرتاتيجية برنامج البيئة أيضًا 

القضايا املتصلة  مع اجملموعات الرئيسية األخرى، وهو ما سوف يتيح اجملال لرتكيز أكثر فعالية على
  يدعو إىل زيادة مشاركة اجملتمع املدين. الذيمبجموعات معّينة، متاشياً مع قرار اجلمعية العامة، 

ويهدف برنامج البيئة أيضًا إىل استخدام وجوده االسرتاتيجي مع عناصر إقليمية أساسًا وبعضها   -  ٨١
يف  سيق إقليمية راسخة تابعة لألمم املتحدة، مباقطري حمدود لتعزيز اتساقه وفعاليته، بالعمل داخل هياكل تن
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ذلك األفرقة اإلقليمية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وآليات التنسيق اإلقليمية، لضمان انعكاس 
االعتبارات البيئية بشكل واٍف عرب سياسة األمم املتحدة وأنشطة املساعدة اإلمنائية. وعلى املستوى القطري، 

 يكونحيثما  ،هياكل أفرقة األمم املتحدة القطرية داخلز برنامج البيئة مكاتبه اإلقليمية للعمل سوف يعزّ 
عملياته اخلاصة بالربجمة، وسوف يساهم باخلربة الفنية يف اجملال البيئي يف وضع خطط يف ذلك منطبقًا و 

ة لألمم املتحدة للمساعدة على وأُطر املساعدة اإلمنائية التابع على املستوى الوطينواسرتاتيجيات للتنمية 
ضمان إدماج البيئة يف أعمال األمم املتحدة على املستوى القطري. ويتمّثل اهلدف يف تعزيز التعاون مع 

، ذلك طلبت البلدان ماحيث“ توحيد األداء”منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة داخل إطار مبادرة 
  .من تلقاء نفسهدث من جانب برنامج البيئة اليت ال ميكن أن حت اجلذريةات لتحقيق التغريُّ 

ُشَعب برنامج البيئة واملكاتب اإلقليمية معاً، استناداً إىل املزايا  تتعاونوعلى الصعيد الداخلي، سوف   -  ٨٢
لّيب احتياجات تالنسبية لكل منها، يف سبيل حتقيق نتائج مستدامة على املستوى اإلقليمي والقطري حبيث 

الراسخة املنظمة ملعنية. وستظل الُشَعب املواضيعية التابعة لربنامج البيئة تتصّدر أدوار وأولويات البلدان ا
املعيارية ويف جمال الدعوة على املستوى العاملي، فيما ستعزِّز شعبة التعاون اإلقليمي واملكاتب اإلقليمية 

صعيدين اإلقليمي والوطين. مهمتها يف تنسيق الربامج لضمان تنفيذ متكامل وهام للربامج الفرعية على ال
األمهية بني الربامج الفرعية واالحتياجات  البالغ الرابطُشعبة التعاون اإلقليمي واملكاتب اإلقليمية  ستوفِّرو 

واألولويات اإلقليمية والوطنية، وسوف تنّسق وتنظم توفري الدعم املقّدم حسب الطلب على نطاق برنامج 
يف شراكة ثالثية بني الُشعب واملكاتب يف مناطق حمدَّدة م املتحدة وللبلدان البيئة إىل الوكاالت التابعة لألم

  اإلقليمية والشركاء.
ل للفرتة ــــج العمـــروع برنامـــاس يف مشــــة األســــإقليمي جـــنواتق ــــن طريــــذا عــــوف يتحّقق هــوس  -  ٨٣

من برنامج البيئة إىل البلدان واملناطق، املقدَّم عم ، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لزيادة الد٢٠١٥  - ٢٠١٤
ا البيئية، اليت  وخصوصًا من خالل بناء القدرات والدعم التكنولوجي ملساعدة البلدان يف تنفيذ سياسا

من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وستكون هذه النواتج تستند إىل حٍد كبري إىل اعتمادات وأهداف 
 الدور القيادي، وسوف تنّفذ من خالل البيئةالربامج الفرعية لربنامج ساس أجزاء أساسية يف اإلقليمية األ

املباشر للمكاتب اإلقليمية يف إطار املساءلة الشاملة لشعبة التعاون اإلقليمي. وتتوىل الشعبة مسؤولية عامة 
واضيعية والشركاء الدعم التقين عن اإلشراف على املكاتب اإلقليمية وتوفري الدعم هلا. وستقّدم الُشعب امل

لتعزيز التنفيذ على املستوى اإلقليمي. وسوف ُتسهم املكاتب اإلقليمية أيضًا يف إجناز املطلوب واملوضوعي 
مجيع النواتج األخرى لربنامج العمل بالتنفيذ على املستويني اإلقليمي والقطري. وستكون املكاتب اإلقليمية 

يف املائة من النواتج يف برنامج العمل.  ٨٠قيادية والداعمة) يف تنفيذ حوايل مشاركة يف خمتلف األدوار (ال
لربنامج  كمنهاج عملتابعة لربنامج البيئة بشأن البحار  إقليمية يضًا اتفاقيات وبرامج أ ُتستخَدموسوف 
خمتلف  ، لدعم تنفيذ العمل على النطاقني اإلقليمي ودون اإلقليمي عربحيثما يكون ذلك مالئماً البيئة، 

  الربامج الفرعية.
خدمات برنامج البيئة مع االحتياجات واألولويات القطرية، والوضع  ملطابقةولضمان أفعل طريقة   -  ٨٤

األمثل ألوجه التآزر والكفاءة، سيكفل برنامج البيئة أن تبنيِّ أطر براجمه اتساق أعمال برنامج البيئة على 
“ توحيد األداء”أيضًا استمرار مشاركة برنامج البيئة يف عمليات  يةجمطر الربنااألُ وستيّسر  ،الصعيد اإلقليمي

ر هعلى املستويني اإلقليمي والقطري فيما يتعّلق بتلك البلدان اليت تبدي اهتمامًا بآلية التنفيذ هذه. وستظِ 
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واملرونة يف  ن حيث التكاليفكيف يستطيع برنامج البيئة توفري مزيد من االتساق والفعالية م  يةطر الرباجماألُ 
  التنفيذ. طرق
دارة برنامج البيئة القائمة على النتائج. فاملنظمة مساءلة إلستكون املساءلة هي حجر الزاوية وأخرياً،   -  ٨٥

اية املطاف.  أمام الدول األعضاء، وعن طريق هؤالء، مساءلة أمام الناس الذين تقدِّم هلم اخلدمات يف 
املوظفني يف مجيع مستويات أمام اءلة الوحدات التنظيمية وخارجها وهذا يعين على املستوى الداخلي مس

املنظمة. فاملساءلة عن إجناز خمتلف عناصر األهداف الشاملة لدى املنظمة تُعزى إىل ُشعب معّينة. أما 
املساءلة عن إجناز عمل من أعمال الُشعبة فيعزى كذلك إىل أفراد من املوظفني من خالل خطط عملهم 

  ساس سنوي.أصدها على اليت يتم ر 
ا ميضي لألمام يف هذه اجملاالت  حيثأما املبادئ الرئيسية لربنامج البيئة   -  ٨٦   تتمثل فيما يلي:فإ

  فهم دقيق الحتياجات أصحاب املصلحة وتوفري الفرص لزيادة مشاركة اجملتمع املدين؛  (أ)  
  يف الوقت املناسب؛بكفاءة التنفيذ   (ب)  
ي يعّزز الشعور بوحدة اهلدف وباالجتاه املشرتك، مع احلفاظ على بيئة الدور القيادي الذ  (ج)  

  داخلية يشارك فيها املوظفون بشكل كامل يف إجناز أهداف املنظمة؛
لدى املوظفني، وأن يكون أصحاب  الباعثتواصل خارجي وداخلي لضمان حتفيز   (د)  

  خر بإجنازات برنامج البيئة؛الشعور بالفمع املصلحة، بدءاً من الدول األعضاء، على دراية و 
توافر املعلومات والنظم لتيسري اختاذ القرارات اإلدارية ورصد الفعالية والكفاءة، وحتسني أداء   (هـ)  
  املنظمة.

  تمويل االستراتيجية  -باء   
سوف يقدِّم برنامج البيئة املوارد الالزمة لالسرتاتيجية املتوسطة األجل عن طريق قنواته الرئيسية   -  ٨٧

للتمويل، أال وهي صندوق البيئة واملصادر اخلارجة عن امليزانية، وامليزانية العادية لألمم املتحدة والتمويل من 
كَمل من مصادر أخرى للتمويل. وسوف يستكشف برنامج تَ سمرفق البيئة العاملية، وهذا التمويل سوف يُ 

 هلربنامج عمل إطار ممارسة التخطيط للميزانية البيئة اإلمكانيات فيما يتعلق بامليزنة القائمة على النتائج يف
وعملية ختصيص املوارد املستندة إىل معلومات األداء، متاشيًا مع مبادئ اإلدارة  ٢٠١٥  - ٢٠١٤ للفرتة

  الرئيسية القائمة على النتائج.
صر الفاعلة ونظرًا ألن حتقيق الكثري من اإلجنازات املتوقّعة سوف يعتمد على التزامات ومساعي العنا  -  ٨٨

املوارد اليت تتدفَّق من خالل سجالته اخلاصة لتحقيق بوحده  يُعىنيستطيع برنامج البيئة أن  األخرى، ال
 ٢٠١٥  - ٢٠١٤أهدافه على املستوى العاملي. وتوجد أسباب تدعو للتفاؤل فيما يتعّلق بفرتيت السنتني 

اليت يعمل فيها برنامج البيئة. فأوًال، التقلُّب يف البيئة ، رغم وجود درجة عالية من ٢٠١٧  - ٢٠١٦و
ج شامل جديد ذ وجود نظام منو بيتوّسع نطاق الدعم ويتعّمق فيما يتعّلق بالتنمية املستدامة وفيما يتعلق 

توَضع فيه  منهاج عمللالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر باعتباره 
الدعم من أجل خدمات برنامج البيئة، سوف يعمل تطلب البلدان ن أوحيث  اسرتاتيجيات إمنائية قطرية.

هذا الربنامج يف سبيل حتفيز دعم اجلهات املاحنة من أجل تلك اخلدمات اليت حتظى مبزيتها النسبية وحيث 
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ا. وسوف يوىل اهتمام خاص  تساهم النتائج يف تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل وبرامج العمل املرتبطة 
ا برنامج البيئة هذه اخلدمات، مستخدمًا أكثر الوسائل فعالية من حيث  إىل الطريقة اليت سوف ينّفذ 

  لكفاءة.ل لتحقيق أقصى حدّ التكلفة وزيادة أوجه القوة لدى الشركاء 
زيادة على ذلك، عمل برنامج البيئة على تعزيز مواءمة أعماله مع مرفق البيئة العاملية، وبالتايل تعزيز   -  ٨٩

املسار الكامل إليرادات مرفق البيئة العاملية سوف يدعم  ومن مث،التكاملية مع برامج عمل برنامج البيئة. 
بشكل مباشر إجناز االسرتاتيجية املتوسطة األجل، ويف الوقت نفسه مراعاة مفهوم التكاملية وإضافية 

، مما يعين أنه سيكون قد ٢٠١٤سنة  التمويل. وأخرياً، سيكون برنامج البيئة قد نّفذ معظم إصالحاته حبلول
شارك يف مؤسسة ذات إدارة متكاملة وبرجمة وميزنة قائمة على النتائج وسيكون يف وضع يؤّهله لتقدمي اقرتاح 

  أوضح بشأن القيمة مقابل املال إىل اجلهات املاحنة.

  إدارة المخاطر  -ثالثًا   
أساسي يف املنظمة. وهو يدرك أيضًا أنه يف ضوء يُدرِك برنامج البيئة أن إدارة املخاطر هي عنصر   -  ٩٠

 خماطر جمال تركيزه، من احملتمل أنه معّرض ليس فقط ملخاطر مادية ومالية وسياسية، بل معرض أيضًا إىل
تعزيز املساءلة وإدارة األداء، سوف يكفل برنامج البيئة أن تكون  سعيه إىلهامة تتعلق بسمعته. وكجزء من 

ا، واستخدام املوارد لضمان  ةعمليات للحد من هذه األنواع من املخاطر لديه ضوابط مناسبة و  وإدار
  الكفاءة يف عملياته والقيمة مقابل املال.

ويعكف برنامج البيئة على إعداد إطار فّعال إلدارة املخاطر املؤسسية مع مراعاة سياسة األمانة العامة   -  ٩١
مثل هذا اإلطار يتيح له أن يتعّرف على املخاطر، وأن يقيِّم ف .٢٠١١تحدة املعتمدة يف أيار/مايو لألمم امل

األثر احملتمل، وأن يدير بشكل استباقي املخاطر فيما يتعلق باملنظمة يف جمموعها. وهو ميّكن أيضًا اإلدارة 
رية واملوظفني يف برنامج البيئة من إجراء استعراضات مناسبة التوقيت للمخاطر اهلامة واختاذ اإلجراءات اإلدا

  الالزمة للتصّدي هلا.
االستدامة وسوف يواصل برنامج البيئة أيضًا مشاركته مع الوكاالت التابعة لألمم املتحدة لتنفيذ إطار   -  ٩٢

على النحو الذي أقره جملس الرؤساء التنفيذيني يف  البيئية واالجتماعية على نطاق منظومة األمم املتحدة،
. وعلى وجه اخلصوص، سوف يضفي برنامج البيئة ٢٠١١أيلول/سبتمرب األمم املتحدة املعين بالتنسيق يف 

ا أن تقلل األخطار النامجة  ن تنفيذ عالطابع املؤسسي على الضمانات البيئية واالجتماعية اليت من شأ
  مشاريعه وبراجمه.

على نطاق  راملخاطتحديد وتقييم وإدارة تتعلَّق بوأخرياً، سوف يواصل برنامج البيئة تعزيز عملية   -  ٩٣
  املنظمة، واليت تشمل ما يلي:

سعار الصرف، وضوابط اإلنفاق أاملالية، مثل قابلية التنبؤ باملسامهات والتقلُّبات يف  املخاطر  (أ)  
  وغريها؛
  معدل تلّقي اإليرادات الشاملة مقابل النفقات املتوّقعة داخل الربنامج؛  (ب)  
  م يف تنفيذ برنامج العمل؛النفقات مقابل معدل التقدُّ إمجايل معدل   (ج)  
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االمتثال لسياسات األمم املتحدة وبرنامج البيئة، مثل سياسة برنامج البيئة بشأن الشراكات،   (د)  
  مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص؛

  التكاليف؛ باسرتداد املتعلقةالسياسة واإلجراءات   (هـ)  
  يها برنامج البيئة الدعم.عدم االستقرار السياسي يف بعض البلدان اليت قد يقدِّم ف  (و)  
باعتباره  للمخاطرويقوم برنامج البيئة، على مستوى املشروع، بتنفيذ نظام خاص باملشروع املعّرض   -  ٩٤

عنصرًا أساسيًا من نظام إدارة معلومات الربنامج. ويستند هذا النظام إىل بيانات خمتارة بشأن أربعة أبعاد 
  إلداء املشروع:

  معدالت اإلنفاق؛  (أ)  
  حالة التمويل؛  (ب)  
  اإلجناز البارز يف املشاريع؛  (ج)  
  ).النهايةالتوقيت املناسب لدورة املشاريع (من البداية حىت   (د)  
وخبصوص املشاريع اليت تتجاوز العتبات املوضوعة سلفاً، يف نطاق أٍي من هذه األبعاد األربعة ألداء   -  ٩٥

ستة أشهر سجالً  شاريع معّرضة للخطر. وسُيصِدر النظام كلاملشروع، سيتم متييزها بوضع عالمة باعتبارها م
(استنادًا إىل بُعٍد أو أكثر من هذه األبعاد). أما املشاريع  للخطروتقريرًا بطريقة آلية جلميع املشاريع املعّرضة 

مج ، فستكون أيضًا قابلة للبحث حسب املنطقة والبلد والُشعبة واملكتب اإلقليمي والربناللخطراملعّرضة 
على املعلومات الفرعي، وبالتايل تتيح اجملال للمديرين يف مجيع املستويات يف برنامج البيئة لالطالع 

لصنع القرار فيما يتصل حبافظات املشاريع. ويتمّثل اهلدف الشامل يف ضمان أن تتمّكن اإلدارة على  الالزمة
نات املتأتية من إطار الرقابة الداخلية مجيع املستويات يف برنامج البيئة بشكل منتظم من استعراض البيا

  لربنامج البيئة.
وسيتم ربط مؤشرات املخاطر مبؤشرات أخرى خاصة باألداء التنظيمي لربنامج البيئة، حسب   -  ٩٦

تبع أفضل ممارسة. وسيقوم كبار مديري برنامج البيئة أيضًا باستعراض الضوابط الداخلية تاالقتضاء، وسوف 
يضع تقييمًا هلا، أن م الوايف للضوابط أوجه القصور والضعف، إذا ما ُوجدت، و التصمي حيصرلضمان أن 

  ، حسب االقتضاء.اً فوري إجراءً أن يتخذ و 

  تقييم االستراتيجية المتوسطة األجل  - رابعاً   
توفِّر تشكِّل االسرتاتيجية املتوسطة األجل إطاراً للنتائج الربناجمية ذات املستوى األرفع لربنامج البيئة، و   -  ٩٧

جلميع أنشطة برنامج البيئة طوال الفرتة، ويف مقابلها ينّفذ برنامج البيئة ما يقوم به من تقييم.  واالجتاهالرؤية 
جها القائم على النتائج. وهذا النهج  ج يف  ينعكسومن املعامل البارزة لالسرتاتيجية املتوسطة األجل هو 

تنفيذ األهداف الواردة يف يف كيز قوي على تقييم أداء املنظمة برنامج البيئة إزاء التقييم، الذي يتسم برت 
من التقييمات على مستويات خمتلفة حيث  جمموعةاالسرتاتيجية املتوسطة األجل واإلجنازات املتوّقعة، باقرتاح 

دف تقييمات املشاريع إىل تقييم أداء املشروع وحتديد النواتج النامجة عن املش اريع. يكّمل بعضها بعضاً. و
وهي حتدِّد الدروس ذات األمهية التشغيلية لتصميم مشاريع املستقبل وتنفيذها. ويستفاد أيضًا من تقييمات 

يف النتائج احملدَّدة املشاريع يف تقييم اإلجنازات املتوّقعة، بالرتكيز على دور وأداء برنامج البيئة يف إجناز جمموعة 
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وسوف ُيضطََلع بتقييمات اإلجنازات املتوّقعة كجزء من تقييم أداء  يف برنامج العمل. واملعروضةإطار الربامج 
فاعلية المهية و األالنتائج ومدى يف إجناز  كل برنامج فرعيالربامج الفرعية لربنامج البيئة. ويبحث تقييم  

  تنفيذ الربنامج الفرعي.يف ستدامة الكفاءة واالو 
ًا تكوينيًا لتصميم برنامج العمل يف بداية فرتة إضافة إىل ذلك، سوف جيري برنامج البيئة تقييم  -  ٩٨

يف املشاريع داخل كل  السببّية املتأصلةالسنتني. وتُعَترب التقييمات التكوينية هي تلك اليت تقيِّم العالقات 
باإلجنازات املتوّقعة. وتساعد التقييمات  أمَثل، لفهم ما إذا كانت هذه املشاريع مرتبطة بشكل برناجميإطار 
حتديد تدابري األداء وعوامل التأثري الرئيسية، لكي يستخدمها مديرو املشاريع والربامج يف  يفينية أيضًا التكو 

  تنفيذ املشاريع.
همة اإلشراف على املشاريع على أساس كل سنتني، مب اخلاصةودة اجلوسوف يستعرض برنامج البيئة   -  ٩٩

يف اإلشراف على املشاريع  املتساوقةضمان اجلودة الرفيعة مفيدة ملديري برنامج البيئة لمرتّدة وتقدمي معلومات 
  املنظمة. مجيع وحداتيف 

 ل للفرتةــــة األجــــة املتوسطــــًال لالسرتاتيجيــــــًا شامـــــة تقييمــــج البيئـــوف جيري برنامــــوأخرياً، س -١٠٠
اية فرتة االسرتاتيجية امل ٢٠١٧  - ٢٠١٤ توسطة األجل، أي يف منتصف سنة يف منتصف املدة ويف 
اية سنة  ٢٠١٥ تم االستفادة على األقل من نتائج التقييم املتوسط تأن ، وذلك لضمان ٢٠١٧ويف 

وبرنامج العمل للفرتة  ٢٠٢٢ - ٢٠١٨األجل يف عملية ختطيط االسرتاتيجية املتوسطة األجل التالية للفرتة 
 يف سبيلرتاتيجية املتوسطة األجل مدى التقدُّم احملرز . وسوف تقيِّم عمليات تقييم االس٢٠٢٠  - ٢٠١٨

بشأن مدى  ة التقييماحملّددة يف االسرتاتيجية. ويتمّثل اهلدف يف توفري أدلّ  ذات املستوى األرفعإجناز النتائج 
ة التحديات أمام تنفيذ االسرتاتيجية املتوسط الستبانةبرنامج البيئة،  لدىفعالية وكفاءة التنفيذ واإلجناز 

ا يف  وحتسني صوغ مستقبًال االسرتاتيجي للمنظمة  االجتاهاألجل وتوفري الدروس والتوصيات لالهتداء 
  الربامج وتنفيذها.

___________________  


