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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  يالبيئي الوزاري العالم

  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢ - ١٨نريويب، 
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ(و  )د(أ) و ( ٤ البنود

حالة البيئة: التنسيق والتعاون  قضايا السياسات العامة:
ضمن منظومة األمم المتحدة بشأن المسائل البيئية: 

  الرئيسية المجموعاتالتنسيق والتعاون مع 

  التقارير المرحلية التي َكلف بها مجلس اإلدارة في دورات سابقة
  تقرير من المدير التنفيذي

  موجز
جملـــس اإلدارة يف مقـــررات  للتكليـــف الصـــادر عـــن وفقـــاً يـــوفر التقريـــر احلـــايل معلومـــات عـــن املواضـــيع التاليـــة، 

  اعتمدها يف دورات سابقة:
  من املقرر؛ ٥للفقرة  برنامج املياه وفقاً أن النظام العاملي للرصد البيئي/بش ٢٦/٤تنفيذ املقرر   (أ)

مــن  ٩تشاري العاملي املعين حباالت الطوارئ البيئية وفقا للفقــرة نتائج االجتماع التاسع للفريق االس  (ب)
  ؛٢٦/١٥املقرر 

مــن املقــرر  ٧للفقــرة  مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تعزيز التعاون بني بلــدان اجلنــوب، وفقــاً   (ج)
  ؛٢٦/٦

  ؛١٢/٢ -إ.من املقرر د ٤للفقرة  عمل فريق اإلدارة البيئية، وفقاً   (د)
شراك الشــباب وإدمــاجهم إلتنفيذ االسرتاتيجية الطويلة األجل  بشأننتصف املدة مل املرحلي التقرير  (ه)

  .٢٥/٦من املقرر  ٧للفقرة  وفقاً  ،يف القضايا البيئية
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ـــذ مقـــرر مجلـــس اإلدارة   - أوالً  ـــاه،  - البيئـــي للرصـــدبشـــأن النظـــام العـــالمي  ٢٦/١٤تنفي ـــامج المي برن
  )٥لفقرة ا(

  الخلفية  - ألف
اإلجنازات والتحديات املتصلة بتنفيذ النظام العاملي للرصد معلومات عن ا القسم هذيعرض  -١

) يف جماالت تركيزه األربعة: ضمان متويل إضايف وايف من مصادر GEMS WATERبرنامج املياه (/البيئي
إىل  متنوعة؛ وحتسني التغطية واالتساق العامليني لبيانات نوعية املياه؛ وحتسني سبل نفاذ املستخدمني

  البيانات؛ وزيادة قدرة البلدان النامية على رصد نوعية املياه. 
أدناه يف إطار الربنامج يف الفرتة من  املبيَّنةهلذه الوالية، مت القيام باألنشطة واملشاريع  ووفقاً  -٢

   .٢٠١٢ديسمرب /حىت كانون األول ٢٠١١مارس /آذار
  ضمان تمويل إضافي وافي من مصادر متنوعة  - ١

ر أوروغواي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب) اتفاق ماحنني يف وقعت جل -٣ نة إدارة 
من أجل التعاون التقين لدعم دراسة لتقييم األداء  أمريكياً  دوالراً  ٨١٩٢٥قيمته  ٢٠١١يونيه /حزيران

اللجنة يف  يف األرجنتني وأوروغواي. وكان اهلدف الرئيسي من الدراسة مساعدة خمترباً  ٢٤املختربي تشمل 
  اختيار املختربات القادرة على إنتاج بيانات يعول عليها بشأن حتليل نوعية املياه.

لدعم إعداد تقرير عن  ٢٠١٣و ٢٠١٢دوالر لعامي  ٤٢٠ ٠٠٠ رصدوأقرت حكومة النرويج  -٤
ييم التابعني شعبة تنفيذ السياسات البيئية، وشعبة اإلنذار املبكر والتقه تتقييم عاملي جديد لنوعية املياه أعد

، ومكتب رئيس الكيميائيني برنامج املياه/النظام العاملي للرصد البيئي عن طريقلربنامج األمم املتحدة للبيئة 
  واملؤسسات العلمية املتعاونة وخرباء على نطاق العامل.

  تحسين التغطية واالتساق العالميين لبيانات نوعية المياه  - ٢
خمترب من  ٢٠٠يُتوقع أن يشارك فيه زهاء  ٢٠١٣ختربي يف عام تقييم آخر لألداء امل إجراءسيتم  -٥

البلدان النامية تقوم برصد نوعية املياه. ويتمثل الغرض الرئيسي من التقييم يف تقدير قابلية البيانات التحليلية 
  ومعوليتها. اليت خترجها تلك املختربات للمقارنة

  تحسين سبل نفاذ المستخدمين إلى البيانات  - ٣
برنامج املياه /موقع شبكي جديد للنظام العاملي للرصد البيئين عن إطالق أعل -٦
)www.unep.org/gemswaterمبناسبة عقد املنتدى العاملي للمياه السادس يف  ٢٠١٢مارس /) يف شهر آذار

باليونيب، على  واإلعالمبالتعاون مع شعبة االتصاالت تنفيذه مرسيليا بفرنسا. وانطوى هذا النشاط الذي مت 
على  اجلديد واستضافة املوقع الشبكي www.unep.org البوابة املنفذ ونقله إىلاملوقع الشبكي  إعادة تصميم

ة واملنظر العام للموقع ليونيب. كما كانت قضايا مؤسسية، من قبيل اهلوية املؤسسيل اخلادوم احلاسويب
  . املشروعمن  ، جزءاً جمال اخلادومالشبكي و 

االرتقاء البنياين لشفرة مصدر النظام الذكي الحتياز البيانات باالتصال  ومن األنشطة اهلامة -٧
 )، www.gemstat.org) (أنظر GEMStatاحلاسويب املباشر اخلاصة ببيانات وإحصاءات نوعية املياه العاملية (
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. ومن املتوقع GEMStatمبا يف ذلك القيام بدعم تقين وصيانة ألحدث نظام يستند إىل شبكة الويب بشأن 
  .٢٠١٣يف أوائل عام  ٢٠١١أن يستكمل هذا العمل الذي استهل يف عام 

برنامج املياه يف /ام العاملي للرصد البيئيومت القيام بتحديث دليل حلقات االتصال الوطنية واملتعاونة التابعة للنظ -٨
آسيا  منطقة)، و للنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياهيف الشبكة العاملية  عضواً  ١٨إفريقيا اجلنوبية والشرقية (

أعضاء). وعملية التحديث مستمرة من أجل  ١٠أمريكا الالتينية والكارييب ( منطقةعضوا) و  ١٥واحمليط اهلادئ (
  ).عضواً  ٢١ووسط ومشال أفريقيا (غرب 
برنامج املياه يف /وقد أدرجت جمموعات بيانات نوعية املياه املأخوذة من النظام العاملي للرصد البيئي -٩

  منرب اليونيب املباشر، مبا يعزز آفاق وصوهلا وتوزيعها.
  :حدثت التطورات التالية ٢٠١١منذ عام  و - ١٠

برنامج املياه، /ية للنظام العاملي للرصد البيئيانضمت مؤسسات جديدة إىل الشبكة العامل  (أ)
أكتوبر /مبا يف ذلك معهد هيدرولوجيا املراعي املوجود يف األرجنتني الذي انضم يف شهر تشرين األول

ووزارة البيئة يف الصني، اليت انضمت يف تشرين  نقطة مجع بيانات ١٦١٢و وله ثالث حمطات ٢٠١٢
  ؛ ؛٢٠١٢طنية للمياه يف الربازيل اليت انضمت يف تشرين الثاين/نوفمرب ، والوكالة الو ٢٠١٢األول/أكتوبر 
ا ومسامهتها بالبيانات للنظام   (ب) زادت بعض حلقات االتصال الوطنية من شبكات حمطا

نقطة مجع بيانات حىت  ٦٦٥و برنامج املياه، مبا يف ذلك األرجنتني مبحطة جديدة/العاملي للرصد البيئي
، واسرائيل مبحطة جديدة وبيانات عن نوعية املياه وبيانات بيولوجية كان تارخيها ٢٠١١رب نوفم/تشرين الثاين
حمطة  ٢١بنما بواسطة ، و ٢٠٠٦ عام حىت ١٩٦٩يرجع إىل الفرتة من عام  ٢٠١٢فرباير /حىت شباط

، ومجهورية كوريا بتسع ٢٠١٢أكتوبر /نقطة بيانات حىت تشرين األول ٦٢٠٠٠جديدة وما يصل إىل 
حمطة  ٣٠النكا بواسطة  ، وسري٢٠١٢أكتوبر /بيانات جديدة متوقعة حىت تشرين األولو  ت جديدةحمطا

  ؛٢٠١١بريل أ/نقطة بيانات حىت نيسان ٢٨٦١و جديدة
، ٢٠١٢حدثت زيادة يف مسامهة العديد من البلدان اإلمجالية بالبيانات خالل عام   (ج)

بنحو نقطة بيانات، واملغرب  ٩١٦٨بنحو ان نقطة بيانات، والياب ٢١٠٠٠ بنحويف ذلك بلجيكا  مبا
نقطة  ١١٠٠٠بنحو نقطة بيانات، واالحتاد الروسي  ٣٧٠٠٠بنحو نقطة بيانات، ونيوزيلندا  ١٦٠٠

  .نقطة بيانات ٢٦٨٠٠بنحو النكا  نقطة بيانات، وسري ٦٨٠٠بنحو بيانات، وجنوب أفريقيا 
  زيادة قدرة البلدان النامية على رصد نوعية المياه  - ٤

  على النحو التايل: ٢٠١٢مت تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات يف عام  - ١١
بريل، من أجل أفريقيا اجلنوبية والشرقية، أ/نيسان ١٨ -١٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   (أ)

  بالتعاون مع إدارة شؤون املياه واحلراجة يف جنوب أفريقيا ومكتب اليونيب اإلقليمي ألفريقيا؛
بريل، من أجل بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أ/نيسان ٢٦-٢٤سييت، بنما   (ب)

  بالتعاون مع مكتب اليونيب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛
نوفمرب، من أجل إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاون مع /تشرين الثاين ٨ -٥نيودهلي،   (ج)

  اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ. مؤسسة مياه اهلند ومكتب اليونيب
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الوعي على الصعد الوطنية واإلقليمية برصد نوعية املياه  تزيدكان املقصود من حلقات العمل أن  - ١٢
 برنامج املياه، وزيادة املشاركة يف الشبكة العاملية للنظام وتقدمي بيانات خام إىل/وبالنظام العاملي للرصد البيئي

، وتعريف التحديات السائدة على الصعد الوطنية واإلقليمية يف )GEMStat( يةحصاءات نوعية املياه العاملإ
احلصول على بيانات نوعية املياه وتقامسها ورصدها وتقييمها واإلبالغ عنها، وحتديد مستوى الدعم التقين 

  . حلقات العمل املشاركة يف البلدان ملياه اليت تتطلبها املختربات يفواخلربة واملشورة يف جمال حتليل نوعية ا
برنامج /وجيري العمل على تنظيم حلقة عمل من أجل أعضاء شبكة النظام العاملي للرصد البيئي - ١٣

املياه يف غرب ووسط ومشال أفريقيا بالتعاون مع معهد حبوث املياه التابع جمللس البحوث العلمية والصناعية 
  .٢٠١٣مارس /آذار ١١، وستعقد يف أكرا ابتداء من غانايف 
برنامج املياه /للنظام العاملي للرصد البيئي ةقع الشبكياإلكرتوين بشأن املو  استقصاءرسال مت إ - ١٤

ا على الصعد الوطنية واإلقليمية إىل مجيع حلقات االتصال الوطنية واملشاركني يف  واألنشطة املضطلع 
وشبكته، وال سيما بشأن  برنامج املياه/حلقات العمل جلمع معلومات عن املشاركة القطرية يف النظام العاملي

ومن أجل التيقن من نوعية التحديات اليت يواجهها األعضاء بشأن زيادة  GEMStatتقدمي البيانات إىل 
ومت إجراؤه من خالل  االستقصاء أُعدّ  نشاطهم يف الشبكة وتقدمي البيانات إىل قاعدة البيانات العاملية. وقد

  املياه وفرع اإلنذار املبكر يف شعبة اإلنذار املبكر والتقييم. برنامج/جهد مشرتك بني فريق النظام العاملي
املياه يف إسرائيل ووكالة التعاون  هيئة إدارةأنشئت شراكة جديدة مع حكومة إسرائيل من خالل  - ١٥

اإلمنائي الدويل التابعة لوزارة خارجية إسرائيل، من أجل تنقيح الدورة الدراسية الراهنة التابعة للنظام 
وتنفيذ تدريب للمشتغلني يف جمال  ‘‘إدارة نوعية مياه البحريات واخلزانات’’رنامج املياه واملعنونة ب/العاملي

  من العامل النامي.نوعية املياه 
رية تنجانيقا حب هيئةيقرتح اليونيب وشركاء آخرون دعم بلدان حوض حبرية تنجانيقا من خالل  - ١٦
قدرات ترمي إىل احملافظة على تشكيل النظام اإليكولوجي ت لرصد نوعية املياه وبناء الار اسطة تقدمي مبادبو 

للبحرية وهيكله وخدماته من خالل رصد وتقييمات معززة لنوعية املياه تساهم يف احلوكمة املتعدية احلدود 
  برنامج املياه يف هذا املشروع./للبحرية. ويشارك النظام العاملي

التقين للعطاءات املقدمة لتطوير مناذج دورات التدريب  برنامج املياه عملية التقييم/أمت النظام العاملي - ١٧
. ومن املتوقع منح عقد ارة وضمان اجلودة وإدارة النوعيةعلى تقييم املياه بشأن نظم العمليات املختربية واإلد

مارس /ومن املتوقع أن يبدأ تسليم مناذج الدورة يف آذار ٢٠١ديسمرب /لتطوير النماذج قبل كانون األول
٢٠١٣.  

  بروز الصورة البرنامجية والدولية  - اءب
برنامج املياه يف العديد من االجتماعات الدولية واإلقليمية لزيادة /شارك النظام العاملي للرصد البيئي - ١٨

  بروز صورة أنشطته وتوسيع شبكة املتعاونني معه.
كأولويات   برنامج املياه ضمن اإلجراءات املقرتحة/أنشطة النظام العاملي للرصد البيئيتدُخل و  - ١٩

. وتشمل هذه األنشطة ٢٠١٦ - ٢٠١٢اسرتاتيجية السرتاتيجية اليونيب التشغيلية للمياه العذبة للفرتة 
تيسري الشراكات االسرتاتيجية مع الوكاالت اليت تعاجل التحديات العاملية لنوعية املياه، ودعم البلدان فيما 

نطاقها، وتكثيف التقييم العاملي واإلقليمي لنوعية تبذله من جهود لتحسني مجع بيانات نوعية املياه وتوسيع 
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املياه يف نظم املياه العذبة احلرجة. وقد بدأ تنفيذ السياسات الناشئة عن االسرتاتيجية التشغيلية يف عام 
٢٠١٢.  

  التحديات  - جيم
يف هي سوف ينتبرنامج املياه يف الوقت الراهن مبرحلة انتقالية. و /مير النظام العاملي للرصد البيئي - ٢٠

 ٢٠١٠يف عام ) Environment Candaاالتفاق املربم بني اليونيب ووكالة البيئة الكندية (، ٢٠١٤مارس /آذار ٣١
بعد ذلك التاريخ. وقد استطاع  مالياً النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه ولن تقوم الوكالة الكندية بدعم 

بالكامل لألنشطة  ن جيتذب بعض التمويل اإلضايف ولكنه كان خمصصاً أالنظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه 
  الربناجمية.

  :النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياهومن بني التحديات الرئيسية األخرى اليت تواجه  - ٢١
 مستدمياً  أو مؤسسة ماحنة ميكن أن يضمنا مقراً /احلاجة إىل العثور على بلد مانح و  (أ)
  للربنامج؛

حلاجة إىل ضمان األموال لوحدة تنسيق وإدارة عاملية من نوع األمانات واليت تعترب بالغة ا  (ب)
األمهية من أجل كفالة التنسيق العاملي للربنامج ولشبكته العاملية، ومبادرات شراكات وبناء القدرات اليت 

إحصاءات املزيد من البيانات إىل حتتاج إليها البلدان النامية لتدعيم براجمها لرصد نوعية املياه وتيسري تقدمي 
  ؛)GEMStatنوعية املياه العاملية (

جبميع لغات النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه  تطوير مواد ومنتجاتاحلاجة إىل   (ج)
  إلقامة مستوى واف من االتصال والتفاعل؛ إضافياً  قد يتطلب دعماً  ة وهو مااألمم املتحد
ملد نطاق قدرات الربنامج يف التوعية إىل مجيع  املشار إليها آنفاً  احلاجة إىل الشراكات  (د)

رصد نوعية املياه، مثل جلان البحريات وأحواض  أوساطيف  العناصر الفاعلةالبلدان النامية وإشراك شىت 
ار املتعدية للحدود يف    .النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياهاأل

  المتحدة للتنمية المستدامة: المستقبل الذي نصبو إليهروابط مع مؤتمر األمم   - دال
على النطاق العاملي يف تعبئة ودعم  أن يقوم بدور هام جداً النظام العاملي للرصد البيئي/برنامج املياه يستطيع  - ٢٢

نوعية  العذبة وأرقام دليلية ومؤشرات عن هياه يف النظم اإليكولوجية للمياتوليد بيانات مؤكدة اجلودة عن نوعية امل
املياه، والنفاذ إليها وتبادهلا، مما يسمح للحكومات والباحثني واجملتمعات أن تقيم نوعية موارد املياه العذبة احلرجة 
ا؛ والتمكني من تنفيذ إدارة متكاملة ملوارد املياه؛ وصياغة واتباع تدابري وخيارات سياسات  والكيفية اليت تتغري 

زيادة جودة املياه وكفالة سالمة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة واخلدمات اليت  للحد من تلوث املياه ومكافحته،
  .حتتاج إليها

، من خالل شبكته العاملية من املراكز الوطنية والدولية صد البيئي/برنامج املياهالنظام العاملي للر ويستطيع  - ٢٣
ا مبرحلة القدرات املؤسسية والتقنية للب أن يدعم ويساعد يف زيادة املتعاونة لدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

انتقال على رصد نوعية املياه، ومن مث ييسر إدماج الشواغل املتعلقة بنوعية املياه يف ختطيط املوارد الوطنية واملتعدية 
  للحدود ويف التنمية املستدامة. 
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مــن مقــرر  ٩لفقــرة (االطــوارئ البيئيــة، نتائج االجتماع التاسع للفريق االستشاري المعني بحاالت   - ثانياً 
  )٢٦/١٥ مجلس اإلدارة

عقد االجتماع التاسع للفريق االستشاري املعين حباالت الطوارئ البيئية يف برن يف الفرتة من  - ٢٤
. وقد اشرتك يف تنظيم االجتماع مكتب منسق الشؤون اإلنسانية واليونيب ٢٠١١مايو /أيار ٢٠إىل  ١٨

  واستضافته حكومة سويسرا. 
وجيتمع الفريق مرة كل سنتني وجيمع بني مدراء البيئة والكوارث يف كل أحناء العامل لتقاسم  - ٢٥

املعلومات واخلربات والدروس املكتسبة لتحسني الوقاية والتأهب واالستجابة فيما يتعلق حباالت الطوارئ 
ب كأمانة هلذا الفريق. كما مكتب منسق الشؤون اإلنسانية واليونيالبيئة املشرتكة بني البيئية. وتعمل وحدة 

يقوم الفريق باستعراض عمل الوحدة املشرتكة، ويقدم املشورة والتوجيه يف اجملاالت احملتاجة إىل التطوير، 
  وبذلك حيدد أنشطة الوحدة يف املستقبل.

يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية ومنظمات  دولة عضواً  ٢٣ممثلني من التاسع جتماع االومجع  - ٢٦
ع املدين واملنظمات غري احلكومية ملناقشة القضايا والتحديات املتصلة بالتأهب حلاالت الطوارئ البيئية اجملتم

  :ي جدول األعمالالتالية من  البنود الرئيسية وقد متت يف االجتماع معاجلةومواجهتها. 
منسق وتدعيم القدرات الوطنية: تعهد اليونيب ومكتب  ‘‘مركز حاالت الطوارئ البيئية’’  (أ)

الشؤون اإلنسانية وشركاؤمها يف إطار هذا البند ببناء قدرات السلطات الوطنية واجلهات املستجيبة لالستعداد 
  حلاالت الطوارئ البيئية من خالل مركز حاالت الطوارئ البيئية؛

ج إقليمية لتحسني التأهب حلاالت الطوارئ البيئية ومواجهتها: تعهد اليونيب ومكتب   (ب)
  على الصعيد اإلقليمي؛ العناصر الفاعلةؤون اإلنسانية وشركاؤمها يف إطار هذا البند بتيسري تعاون منسق الش

: تعهد اليونيب ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية ٢٦/١٥تنفيذ مقرر جملس اإلدارة   (ج)
حاالت  وشركاؤمها يف إطار هذا البند بتجميع وثيقة شاملة تعدد مجيع اجلهود الراهنة املبذولة يف جمال

  البيئية من أجل حتديد الثغرات والتداخالت. لطوارئا
  وجيري شرح بنود جدول األعمال الثالثة واملبادرات مبزيد من التفصيل أدناه. - ٢٧

  االستثمار في التأهب للحد من مخاطر الكوارث من خالل مركز حاالت الطوارئ البيئية  - ألف
أن حيد من املخاطر اليت ختلقها هلا الكوارث  من شأن استثمار البلدان املعرضة للتضرر يف التأهب - ٢٨

اية األمر إىل إنقاذ األرواح ومصادر الرزق وأن حيمي املمتلكات. واعرتف  مستقبالً  وميكن أن يؤدي يف 
بأن التحول عن توفري االستجابة للبلدان  التاسعالفريق االستشاري املعين حباالت الطوارئ البيئية يف اجتماعه 

ن ذلك على متكينها من القيام بأعمال التأهب بأنفسها يعترب خطوة هامة ونقطة حتول ع والعمل عوضاً 
  رئيسية بالنسبة ملكتب منسق الشؤون اإلنسانية واليونيب.

ومركز حاالت الطوارئ البيئية مبثابة منرب يعتمد على شبكة الويب مصمم ملساعدة السلطات  - ٢٩
  ملمارسات وتقامسها.احلكومية ومدراء الطوارئ على التعلم من أفضل ا
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  يعمل اليونيب ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية مع شركاء شىت على: - ٣٠
وتدريب باالتصال  ومبادئ توجيهيةتطوير مركز الطوارئ البيئية واستحداث أدوات   (أ)

  احلاسويب املباشر لبناء قدرات التأهب الوطنية من خالل بوابة التعليم اإللكرتونية التابعة له؛
كمكتبة ملواد متعددة اللغات وحمور للمعلومات يتيح روابط مع مصادر مفيدة العمل    (ب)

  أخرى؛
تقدمي عدد من اخلدمات التشغيلية، مبا يف ذلك التدريب باالتصال احلاسويب املباشر   (ج)

  )؛بشكل مباشر( واألنشطة القطرية الداخلية املصممة خصيصاً 
  ا املخربة.زيادة مستوى الوعي بالطوارئ البيئية وآثاره  (د)

وقد عقدت الوحدة املشرتكة دورة تدريبية جتريبية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف أبوجا  - ٣١
ا ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٩إىل  ٥بالتعاون مع مركز الطوارئ البيئية يف الفرتة من  ما هو أكثر ’’، عنوا

كن االطالع على املزيد من املعلومات على . ومي‘‘من االستجابة: تأهب أفضل حلاالت الطوارئ البيئية
  .www.eecentre.orgاملوقع 

  النهج اإلقليمية لتحسين التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها  - باء
ج إقليمية بشأن التأهب للطوارئ  ٢٠١١ظل مركز الطوارئ البيئية يعمل منذ عام  - ٣٢ على وضع 
يئية بالتعاون مع مركز هاز التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومركز تنسيق املساعدات اإلنسانية من الب

يف إنشاء تعاون وثيق بشأن هذه القضية.  ومل تنجح سوى بضع مناطقأجل إدارة الكوارث التابع للرابطة. 
يف الرابطة ملناقشة كيفية  ، نظمت الوحدة املشرتكة حلقة عمل مع الدول األعضاء٢٠١٢سبتمرب /ويف أيلول

مات الضرورية يف يئية ووضع خريطة طريق تصف املواءبالنهج اإلقليمي بشأن حاالت الطوارئ الب الدفع قدماً 
لمساعدة أخرى لأنشطة و لتدريب سيتم تنظيم خريطة الطريق هذه،  وبناء علىالسياقات اإلقليمية املختلفة. 

لى املزيد من املعلومات على املوقع . وميكن االطالع عددياجلنهج اليف رسم 
http://environment.asean.org.  

  تحسين تنسيق نظم االستجابة لحاالت الطوارئ البيئية  - جيم
متلك البلدان واملنظمات احلكومية يف الوقت احلاضر جمموعة خمتلطة من االتفاقات واملؤسسات  - ٣٣
دئ التوجيهية املتعلقة باالستجابة حلاالت الطوارئ البيئية. وقد يتم تغطية أحد البلدان باتفاقية ما بشأن واملبا

احلوادث الصناعية أو حرائق الغابات، ولكنها قد ال تكون مغطاة يف حالة الطوارئ النووية أو انسكاب 
التجزئة والثغرات والتنسيق حدوث يف  النتيجة تتمثَّلنفطي. وحيث أنه ال توجد آلية لربط هذه املبادرات، 

  احملدود.
تعلق باآلثار فيما يالراهنة لنظم االستجابة الدولية  بالتقييداتواعرتافا من جملس إدارة اليونيب  - ٣٤

يف دورته م املتحدة للبيئة جملس إدارة برنامج األم، فقد اعتمد نتيجة لعوامل طبيعية وبشريةالبيئية للكوارث 
بشأن تعزيز التعاون الدويل بشأن اجلوانب البيئية من االستجابة حلاالت  ٢٦/١٥املقرر السادسة والعشرين 

منسق التعاون الوثيق مع مكتب اليونيب  إىلالطوارئ والتأهب هلا. وطلب جملس اإلدارة يف هذا املقرر 
  الشؤون اإلنسانية بشأن هذه القضية اهلامة.
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منسق الشؤون اإلنسانية وثيقة أساسية تصف  وبغية معاجلة هذه القضية، يعد اليونيب ومكتب - ٣٥
أدوار ومسؤوليات املنظمات الدولية الراهنة املنخرطة يف االستجابة حلاالت الطوارئ البيئية، وتقسيم العمل 
فيما بينها. وستساهم النتائج النهائية يف إجياد نظم استجابة شاملة وأكثر فعالية وسيكون لدى البلدان 

لنوع احلالة الطارئة. وباإلضافة  ملا ميكن أن توفره املساعدة ومن الذي يوفرها، تبعاً واملنظمات تفهم أفضل 
 ٢٠١٢مايو /إىل ذلك، يعمل اليونيب ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية على تيسري عملية استهلت يف أيار

ضح ألدوار لكفالة أن يكون لدى املنظمات الرئيسية املنخرطة يف مواجهة حاالت الطوارئ البيئية تفهم وا
  ومسؤوليات كل منها يف شىت السيناريوهات.

مــن  ٧لفقــرة (امســاهمة برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي تعزيــز التعــاون بــين بلــدان الجنــوب،   - ثالثاً 
  )٢٦/١٦المقرر 

  الخلفية  - ألف
تعاون خلطة بايل االسرتاتيجية لبناء القدرات والدعم التكنولوجي، أن يدعم ال أنيط باليونيب، وفقاً  - ٣٦

بني بلدان اجلنوب، ويكامل بينه، كآلية تنفيذ أولية لبناء القدرات والدعم التكنولوجي فيما بني البلدان 
إىل مواصلة تعزيز  ٢٠١٣ -٢٠١٢خطة اليونيب املتوسطة األجل للفرتة  تدعوالنامية. وعالوة على ذلك، 

  التنفيذ من خالل عدد من العمليات والشراكات، مبا يف ذلك تيسري التعاون بني بلدان اجلنوب.
) الذي عقد يف ريو دو جانريو ٢٠والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو +  - ٣٧

اليونيب والية إضافية لتدعيم اجلهود ب تناط، ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’، ٢٠١٢يونيه /حزيرانبالربازيل يف 
والعمليات الداخلية احلالية لالرتقاء بالتعاون بني بلدان اجلنوب كآلية تنفيذ لبناء القدرات والدعم املؤسسي 

  للبلدان.
 ٢٤/١٢على مقررات جملس اإلدارة  الصكوك السياساتية، عالوة هذهيف  معيَّنةواستجابة ألحكام  - ٣٨
، وقرارات اجلمعية العاملة الوثيقة الصلة، يواصل اليونيب تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب  ٢٦/١٦و ٢٥/٩و

كوسيلة لدعم اجلهود املبذولة لبناء القدرات يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقال من خالل بناء الشراكات 
  املمارسات واملعارف فيما بني اخلرباء واملؤسسات يف بلدان اجلنوب. وتبادل اخلربات والتجارب وأفضل

  التقدم المحقق والحالة الراهنة  - باء
  تنفيذ أنشطة التعاون بين بلدان الجنوب في سياق برنامج العمل  - ١

مت تضمني التعاون بني بلدان اجلنوب بشكل متزايد يف برنامج عمل اليونيب لفرتيت السنتني  - ٣٩
كآلية رئيسية لتنفيذ بناء القدرات والدعم التكنولوجي. وتوجد   ٢٠١٣ - ٢٠١٢و ٢٠١١ - ٢٠١٠

مشاريع وأنشطة بأنساق للتعاون بني بلدان اجلنوب يف مجيع الربامج الفرعية الستة لربنامج العمل: تغري 
اءة استخدام املناخ، والكوارث والنزاعات، وإدارة النظم اإليكولوجية، واملواد الضارة والنفايات اخلطرة، وكف

  املوارد، واحلوكمة البيئية.
ج التعاون بني بلدان اجلنوب اليت استخدمت يف أنشطة بناء القدرات الدعم بالبيانات ويشمل  - ٤٠

املتخصصة، ومشورة السياسات، وتقوية الدعم التقين، والتدريب والقدرات ذات الصلة، واستحداث 
  واملنهجيات، ومواد الدعاية وآليات لتبادل املعلومات.املبادرات ومدخالت اخلربة، مبا يف ذلك األدوات 
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وقد أبلغ بأن استخدام مراكز االمتياز ومراكز التآزر والشبكات املتخصصة والشراكات مع  - ٤١
املنظمات األخرى، مبا يف ذلك اجملتمع العلمي والبحثي، لتوفري دعم متوسط وطويل األجل، يف شكل 

د بيانات، على أنه النمط املفضل للتدعيم املؤسسي، ومت تضمينه بيانات وخربات ومنهجيات وأدوات وقواع
  يف العديد من برامج ومشاريع اليونيب القدمية العهد.

وتتألف الفئة الثالثة من األنشطة املبلغ عنها من مبادرات حتت مظلة التعاون بني بلدان الشمال  - ٤٢
تكميلية وتعزيزية من الشركاء يف الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب، واليت تعمل كموارد تقنية ومالية 

  ألولئك املوجودين يف اجلنوب.
ويواصل اليونيب، بغية توجيه اإلدماج املنهجي لنهج التعاون بني بلدان اجلنوب يف تصميم وتنفيذ  - ٤٣

  أنشطة بناء القدرات، االستفادة من توجيه السياسات اخلاص به بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب.
على تفاصيل عن نطاق الشراكات واملسامهات الذي جيلبه ذلك للعملية يف الوثيقة  وميكن االطالع - ٤٤

UNEP/GC.27/INF/15.  
  شراكات التعاون بين بلدان الجنوب المنشأة والمدعمة  - ٢

عمل اليونيب على احملافظة على تفاعله مع الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب التابعة إىل  - ٤٥
ا تنسيق حوار السياسات فيما  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتدعيم هذا التفاعل، وهي الوحدة املنوط 

بني وكاالت األمم املتحدة من أجل االرتقاء بالتعاون بني بلدان اجلنوب يف منظومة األمم املتحدة. ومت عقد 
بني بلدان اجلنوب مشاورات منتظمة ركزت على مسامهة اليونيب يف عمليات وأحداث التعاون الوثيقة الصلة 

  ومشاركته فيها، ومن بني ذلك:
املعرض العاملي لتنمية بلدان اجلنوب الذي أقيم يف مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم   (أ)

، حيث عقد كل من اليونيب ومنظمة األمم املتحدة ٢٠١١ديسمرب /املتحدة يف روما يف شهر كانون األول
  لحلول بشأن البيئة وتغري املناخ؛للتنمية الصناعية (اليونيدو) منتدى ل

اليت بني وكاالت األمم املتحدة املعين بالتعاون بني بلدان اجلنوب  ةاملشرتك اتاالجتماع  (ب)
  ؛٢٠١٢مارس /ويف نيويورك يف آذار ٢٠١١ديسمرب /يف روما يف كانون األول تعقد

بلدان اجلنوب اليت  الدورة السابعة عشرة للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون بني  (ج)
  ؛٢٠١١مايو /عقدت يف نيويورك يف أيار

املعرض العاملي لتنمية بلدان اجلنوب الذي أقيم يف مقر اليونيدو يف فيينا يف تشرين   (د)
، حيث اشرتك اليونيب ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وأمانة ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

  التنوع البيولوجي والغابات وتردي األراضي. بشأنبيولوجي يف عقد منتدى حلول اتفاقية التنوع ال
وباإلضافة إىل ذلك، زاد اليونيب من دعمه للتعاون بني بلدان اجلنوب يف سياق تنفيذ اتفاقية  - ٤٦

. ومت تنظيم حدث مشرتك رفيع املستوى عن التعاون ٢٦/١٦التنوع البيولوجي استجابة ملقرر جملس اإلدارة 
بلدان اجلنوب باالشرتاك بني اليونيب وأمانة االتفاقية خالل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف  بني

، إلحكام تفاصيل التضافر ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٧االتفاقية الذي عقد يف حيدرأباد باهلند يف 
االمتياز املقرتحة مبوجب االتفاقية،  الربناجمي بني آلية اليونيب بشأن تبادل التعاون بني بلدان اجلنوب ومراكز
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لتنفيذ خطة العمل املتعددة السنوات للتعاون بني بلدان اجلنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل  دعماً 
  التنمية.
وكان من بني التطورات اإلجيابية يف هذا السياق مشاركة أمانة االتفاقية، ومسامهتها املوضوعية، يف  - ٤٧

ليونيب بشأن التنوع البيولوجي والغابات وتردي األراضي الذي أقيم خالل منتدى احللول الذي نظمه ا
   .٢٠١٢نوفمرب /املعرض العاملي لتنمية بلدان اجلنوب يف فيينا يف تشرين الثاين

  آلية اليونيب لتبادل التعاون بين بلدان الجنوب  - ٣
ة لتبادل التعاون بني ، باستحداث آلي٢٥/٩و ٢٤/١٢قام اليونيب، استجابة ملقرري جملس اإلدارة  - ٤٨

نطاق عريض  ) ملساعدة البلدان يف حتديدwww.unep.org/south-south-cooperationبلدان اجلنوب (أنظر 
املمارسات واخلربات والتجارب والفرص وأفضل واحلصول عليها من املعلومات املتاحة عن التكنولوجيات 

واملنهجيات واخلدمات االستشارية وفرص التدريب والشبكات املالئمة، وخباصة يف بلدان وأقاليم اجلنوب. 
وتعمل اآللية على مضاهات احللول املتاحة املخصوصة ببلدان اجلنوب مع احلاجات ذات األولوية إىل بناء 

من املواضيع  عريضاً  راسة حالة تغطي نطاقاً د ٣٠مت تقاسم أكثر من  والقدرات احملددة يف بلدان اجلنوب. 
  اإلمنائية ومواضيع التنمية املستدامة من خالل آلية التبادل.

يف الدورة السابعة عشرة للجنة يف نيويورك،  ٢٠١٢مايو /أيار ٢٣يف  طرحت آلية التبادل رمسياً  - ٤٩
اآللية يف العديد من عروض عن  قدمتالرفيعة املستوى املعنية بالتعاون بني بلدان اجلنوب يف نيويورك. كما 

منتديات السياسات الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك اجتماعات جلنة املمثلني الدائمني لدى اليونيب يف 
 هيوني/وحزيران ٢٠١١نوفمرب /والصني يف تشرين الثاين ٧٧وفرع نريويب من جمموعة الـ  ٢٠١١يونيه /حزيران
ويف فيينا يف  ٢٠١١ديسمرب /يف روما يف كانون األول ،جلنوب، ويف املعرض العاملي لتنمية بلدان ا٢٠١٢

  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين
  التحديات  - جيم

إن توسيع نطاق قاعدة احلاالت من أجل آلية التبادل مسألة كثيفة املوارد وتتطلب استثمارات  - ٥٠
إلنشاء  يب جهوداً بقدرة كافية لوضع وتقدمي دراسات احلالة على أساس مستمر. وبالتايل، استهل اليون

ترتيبات شراكة مع كيانات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤسسات األكادميية والبحثية، 
إىل جناحات هؤالء الشركاء  ومراكز وشبكات االمتياز من أجل وضع دراسات حالة وقصص حالة، استناداً 

ى موقع آلية التبادل، عالوة على استحداث مبادرات يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب، وذلك لوضعها عل
  مشرتكة.

تواصل االستفادة من توجيه سياسات اليونيب بشأن التعاون بني بلدان توعلى املستوى الربناجمي،  - ٥١
اجلنوب كأداة عملية لتوجيه اجلهود الداخلية لالرتقاء بالتعاون بني بلدان اجلنوب داخل املنظمة. وسيكرس 

لتدعيم القدرة والتنسيق الداخليني لكفالة أن يتم توفري هذا التوجيه بطريقة حسنة  جهوداً و  اليونيب وقتاً 
  التوقيت ومتجانسة مع أدوات إدارة املشاريع املطبقة يف مشاريع اليونيب.

وسيجري العمل على تطوير وتدعيم الشراكات االسرتاتيجية مع املؤسسات الثنائية واملتعددة  - ٥٢
من أجل تعزيز تأثري املوارد التقنية واملالية التكميلية يف حتديد أنشطة التعاون بني  األطراف الوثيقة الصلة

  بلدان اجلنوب يف برنامج عمل اليونيب.
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وعلى الصعيد العاملي، سيصعد اليونيب مما يبذله من جهود لدعم حوار السياسات بشأن التعاون  - ٥٣
رات الدولية، مبا يف ذلك اجتماعات مؤمترات األطراف بني بلدان اجلنوب فيما يتعلق بالقضايا البيئية يف املؤمت

يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف الوثيقة الصلة، وذلك من أجل النهوض بالشراكات لتعزيز التعاون بني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي األطراف. وسيواصل اليونيب، على وجه اخلصوص، تقدمي مدخالت 

ليت تعقد كل سنتني، للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون بني بلدان اجلنوب واموضوعية يف مؤمترات ا
  .وسيشارك فيها

وباإلضافة إىل ذلك، سيواصل اليونيب تصدر عملية تنظيم منتديات احللول بشأن تغري املناخ  - ٥٤
ملدعومة من والبيئة كعنصر رئيسي يف املعارض العاملية لتنمية بلدان اجلنوب من أجل عرض املبادرات ا

ناجحة ملشاكل تغري املناخ واملشاكل البيئية من خالل القيادة الفعالة واالبتكارات  اليونيب اليت وفرت حلوالً 
  والشراكات.

  الخالصة  - دال
يواصل اليونيب تسجيل تقدم جم يف االرتقاء بالتعاون بني بلدان اجلنوب كآلية تنفيذ ألنشطة بناء  - ٥٥

ج خمصوصة ببلدان اجلنوب إزاء معاجلة القدرات والدعم التكنولوجي؛  واستثارة الوعي بقيمة تطبيق 
التحديات املشرتكة اليت تواجهها بلدان اجلنوب؛ وتعزيز الشراكات الضرورية على الصعد االسرتاتيجية 

ى الدعم ت والعمليات العاملية الوثيقة الصلة لتلبية الطلب املتنامي علار لية؛ وتنفيذ التزامه بشأن املبادوالتشغي
  الذي يقدمه اليونيب على شىت املستويات.

هناك أكثر من دليل على أن احلكومات والشركاء اآلخرين سيستمرون يف تعليق آمال كثرية على  - ٥٦
اليونيب بشان تنفيذ بناء القدرات والدعم التكنولوجي من خالل ترتيبات التعاون بني بلدان اجلنوب. 

 بلدان اجلنوب وصكوك السياسات العاملية الوثيقة الصلة، مبا يف بشأن التعاون بني ٢٠والتزامات ريو + 
، والذي ٢٠٢٠ -٢٠١١للعقد  بول بشأن أقل البلدان منواً نذلك قرارات اجلمعية العامة وبرنامج عمل اسط

يدعو إىل زيادة اجلهود املبذولة لتنفيذ التعاون بني بلدان اجلنوب، تعد كلها شواهد على تلك اآلمال. 
الوفاء بتلك اآلمال أن يدخل اليونيب مواءمات منتظمة على براجمه وعملياته التشغيلية، مبا يف ذلك ويتطلب 

  ما يتم بواسطة تدبري املوارد الوافية الالزمة للتوسع املتوخى يف حافظة مبادرات التعاون بني بلدان اجلنوب.

  ٢)/١٢ -د.إ مجلس اإلدارةمن مقرر  ٤لفقرة (اتقرير عن عمل فريق اإلدارة البيئية،   - رابعاً 
سيتم تقدمي معلومات عن عمل فريق اإلدارة البيئية، على حنو ما هو مطلوب يف مقرر جملس  - ٥٧

  ، كإضافة للمذكرة احلالية.١٢/٢ - د.إ اإلدارة

التقريـــر المرحلـــي لمنتصـــف المـــدة بشـــأن تنفيـــذ االســـتراتيجية الطويلـــة األجـــل إلشـــراك الشـــباب   - خامساً 
  )٢٥/٦ مقررالمن  ٧لفقرة (اا البيئية، وإدماجهم في القضاي

  الخلفية  - ألف
الذي رحب فيه باالسرتاتيجية  ٢٥/٦اعتمد جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين املقرر  - ٥٨

الطويلة األجل الثانية بشأن إشراك الشباب وإدماجهم يف القضايا البيئية، وقرر تنفيذها، واملعروفة باسم 
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موجزاً  اً . ويقدم القسم احلايل تقرير ٢٠١٤حىت عام  ٢٠٠٩من عام  سنوات اعتباراً برنامج تونزا، لفرتة ست 
  .٢٠١٢ عام حىت ٢٠٠٩ عام يف الفرتة من ربنامجالدة عن تنفيذ املنتصف مل

  األنشطة  - باء
األطفال والشباب ومن  اليت متثل من قبل منظماتالنطاق يواصل برنامج تونزا توليد اهتمام واسع  - ٥٩

وقد وسع اليونيب من نطاق شبكته لألطفال والشباب، وقامت املكاتب  من الشركاء. طائفة متنوعة
اإلقليمية لليونيب بتدعيم الشبكات اإلقليمية وشبه اإلقليمية. ويواصل اليونيب تنظيم مؤمترات تونزا الدولية 

يف املكاتب اإلقليمية،  ، مت تسمية حلقات اتصال تونزاربنامجالواإلقليمية وشبه اإلقليمية. وبغية كفالة تنفيذ 
  وتقوم شعب اليونيب بدور حيوي يف إشراك الشباب.

ومت توطيد شبكة تونزا التابعة لليونيب، واليت تضم قوائم مراسالت إلكرتونية وبريدية، وتشمل  - ٦٠
ألطفال والشباب يف كافة أحناء العامل. كما نظم متثل امنظمة  ٢٠٠٠٠معلومات اتصال عن أكثر من 

يف عام  . فتم عقد مؤمترات عاملية يف داجيون يف مجهورية كوريا٢٠٠٩ات سنوية منذ عام اليونيب مؤمتر 
. ويف أفريقيا، نظم ٢٠١١، ويف باندونغ بإندونيسيا يف عام ٢٠١٠ عام ، ويف ناعويا باليابان يف٢٠٠٩

بني  لبيئية فيماالستثارة الوعي بالقضايا ا ٢٠٠٩مؤمترات إقليمية لألطفال والشباب منذ عام  ةاليونيب ثالث
شبه إقليمي أسفرت عن تقدمي  مؤمتراً  ١٤األطفال والشباب. ويف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، نظم اليونيب 

. ويف أوروبا، أشرك اليونيب املنطقةبيانات إىل مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية وتدعيم شبكات الشباب يف 
يف  يف بون بأملانيا اليت عقدت ية وأصحاب املصلحةالشباب يف املشاورات اإلقليمية للجماعات الرئيس

م يف ريو +  ٢٠١١سبتمرب أيلول/ . ويف أمريكا الشمالية، نظم ٢٠لتزويد املشرتكني بفرصة ملناقشة مسامها
مؤمترات لشبكات شباب تونزا يف أمريكا الشمالية لعرض أنشطة الشباب البيئية. ويف أمريكا  ةاليونيب ثالث
االستهالك  منح ملناقشة اخنراطهم يف قضايا ترتاو نظم اليونيب مؤمترات سنوية للشباب  رييب،الالتينية والكا

  .٢٠املستدام إىل ريو + 
لتوفري املعلومات عن القضايا  www.unep.org/tunzaويواصل اليونيب استخدام املوقع الشبكي  - ٦١

، اليت ‘‘تونزا’’أعماهلم. كما يواصل اليونيب نشر جملته ربع السنوية للشباب املعنونة البيئية للشباب وعرض 
حتتوي على معلومات عن نطاق عريض من القضايا البيئية. كما عمل اليونيب على رؤية شبابية للعدد 

ونزا تعمل من أجل ت’’. ومن املعتزم طرح هذا املنشور املعنون ‘‘التوقعات البيئية العاملية’’اخلامس من تقرير 
الدورة السابعة افتتاح قبيل متاماً ، ‘‘العدد اخلامس من التوقعات البيئية العاملية من أجل الشباب -عامل أفضل

  .والعشرين جمللس اإلدارة
ويعمل اليونيب يف الوقت الراهن مع كيانات األمم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية  - ٦٢

واليونيب جزء من شبكة تنمية الشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، وهي لتنفيذ برنامج تونزا. 
ا كيانات األمم املتحدة على إشراك الشباب. وعمل  منتدى لتبادل املعلومات بشأن الطرق اليت تعمل 

على أنشطة شىت مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة  ٢٠١٢و ٢٠٠٩اليونيب فيما بني عامي 
ة والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري األغذي

 والرابطة العامليةاملناخ، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج متطوعي األمم املتحدة 
عهد جوتة وبرنامج املدارس اإليكولوجية للمرشدات وفتيات الكشافة واملنظمة العاملية حلركة الكشافة وم

  .‘‘البيئة واإلبتكار’’
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حضر  . إذيف جمال البيئةيف النهوض بالتعليم والتوعية  يةالطالبموعات اجملأشرك اليونيب بنشاط  - ٦٣
مؤمترات الطالب الدولية السنوية املعنية بالبيئة واالستدامة اليت  العاملطالب من خمتلف أحناء  ٧٠٠أكثر من 

يونيه /وحزيران ٢٠١١يونيه /يف استضافتها اليونيب وجامعة توجني يف شنغهاي بالصني يف حزيراناشرتك 
 ٢٠٠زهاء  ٢٠١٢. وباإلضافة إىل ذلك، مجع مؤمتر قمة الطالب العاملي بشأن االستدامة لسنة ٢٠١٢

بني  تآزرياً  جهداً ثل مت يتال. ويتمثل اهلدف الرئيسي للقمة، ٢٠١٢نوفمرب /طالب يف نريويب يف تشرين الثاين
لالقتصاد  ات وقوامة طالبيةميف بناء تفهُّ  ،التنمية املستدامةمن أجل العاملي  الطاليبواجملتمع اليونيب 
  األخضر.

طرح اليونيب، بالتعاون مع وزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية، جائزة شباب الصحفيني  - ٦٤
اجلائزة إىل تقدير األفضل من حيث األصالة والدقة واإلهلام . وتسعى ٢٠١٠يف أفريقيا لعام  املعنيني بالبيئة

  .للشؤون البيئيةيف تغطية شباب الصحفيني يف أفريقيا 
وتغري املناخ ميثل أولوية رئيسية لربنامج تونزا. وقد ركز مؤمتر تونزا الدويل لألطفال  ٢٠٠٩ومنذ عام  - ٦٥

على تغري  ٢٠٠٩أغسطس /رية كوريا يف آبمجهو يف ون والشباب املعين بتغري املناخ الذي عقد يف داجي
م إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة دِّ بيان قُ صدور وأسفر عن  ،املناخ

اإلطارية بشأن تغري املناخ والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف الذي يعمل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول كيوتو 
. كما أشرك اليونيب الشباب يف مؤمترات عاملية ٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول والذي عقد يف كوبنهاجن

وإقليمية الحقة بشأن املواضيع املتصلة باملناخ. وكان تغري املناخ موضوع مسابقة الرسم الدولية لألطفال لعام 
يف  أحناء العامل. وقد عرضت املدخالت الفائزة مجيعمدخل من  ٦٠٠٠٠٠اليت تلقت أكثر من  ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩يف عام  كوبنهاجن، املعقود يف  األمم املتحدة املعين باملناخمؤمتر 
يف الذي عقده اليونيب يف باندونغ  ٢٠١١ركز مؤمتر تونزا الدويل لألطفال والشباب لعام  - ٦٦
 ١٤٠٠. وقام ما جمموعه ٢٠على مواضيع ريو +  ٢٠١١أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/ندونيسيا يف أيلولإ

. ٢٠+  مية ملؤمتر ريوع بيان األطفال والشباب الذي أدرج يف املشروع األويل للوثيقة اخلتابوض مشارِك
  بشأن االستعدادات ملؤمتر  ٢٠١٢و ٢٠١١تنظيم سبعة مؤمترات إقليمية وشبه إقليمية يف عامي  ومت

جملس  . ويواصل اليونيب إتاحة الفرص ألعضاء جملس تونزا الشبايب االستشاري حلضور دورات٢٠ريو + 
  اإلدارة كمراقبني.

اليت  YouthXchangeوواصل اليونيب واليونسكو العمل عن كثب يف مبادرة التبادل الشبايب  - ٦٧
م الشباب لكفاءة استخدام املوارد واالستهالك واإلنتاج زيادة تفهُّ ل يف حماولة، ٢٠٠١استهلت يف عام 

ؤول وأمناط احلياة املستدامة من خالل املستدامني. وتعمل هذه املبادرة على النهوض باالستهالك املس
  التثقيف وبناء القدرات واستثارة الوعي واحلوار فيما بني الشباب على النطاق العاملي.

للنهوض املمتاز دوري اهلندية للرابطة ال، تعاون اليونيب عن كثب مع منظمي ٢٠١١ويف عام  - ٦٨
أحداث الدوري. وكان ساشني تندولكار أسطورة  برسائل بيئية (إدارة النظم اإليكولوجية يف املقام األول) يف

الكريكيت اهلندي هو احملرك الرئيسي للحملة. واستخدمت نصائح بيئية خمتصرة موجهة أثناء مباريات 
، وهي شركة ‘‘بوما’’. كما تعاون اليونيب مع الدوري حلث املشاهدين على اتباع عادات سليمة بيئياً 

وأذاعت احلملة اليت كانت  ، للنهوض بصون التنوع البيولوجي يف أفريقيا.للرياضات ومستلزمات احلياة اليومية
، رسائل بشأن صون التنوع البيولوجي من صامويل إتو ‘‘احلملة الدولية للعب من أجل احلياة’’حتمل عنوان 
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فال اليت جنم كرة القدم األفريقي موجهة إىل الشباب يف أفريقيا ويف العامل. وركزت مسابقة الرسم الدولية لألط
  على التنوع البيولوجي واجملتمعات اخلضراء. ٢٠١١و ٢٠١٠أجريت يف عامي 

املخاطر ’’من تونزا عن موضوع  خاصاً  ، نشر اليونيب عدداً ٢٠١٠سبتمرب /ويف أيلول - ٦٩
  . وتوفر اجمللة معلومات عن الفواجع والكوارث وما ميكن للشباب أن يفعله للتصدي هلا.‘‘والكوارث

كجزء من عملية البيئة والصحة األوروبية إلشراك الشباب يف القضايا البيئية واستهل اليونيب،   - ٧٠
الستكشاف ما جيري القيام به حلماية صحة األطفال من املخاطر  ٢٠١٠يف عام  والصحية، مشروعاً 

ا يف حتسني مياه الشرب والصرف الصحي  البيئية. كما يقوم املشروع بعرض الطرق اليت مت إشراك الشباب 
م.وأحو    ال النظافة الصحية واملعاجلة اإليكولوجية ملياه النفايات يف جمتمعا

  التنفيذ والتحديات  - جيم
وفيما يتعلق جبمع األموال، ال تزال شركة باير، وهي شركة للكيماويات والرعاية الصحية، متثل  - ٧١

طاق التمويل الذي يوفر املصدر الرئيسي لتمويل تنفيذ برنامج تونزا. وأعاد اليونيب التفاوض بشأن توسيع ن
، لدعم الربنامج. وتقدم شركة باير يف الوقت الراهن ٢٠١٣حىت عام  مليون يورو سنوياً  ١,٢مبلغ 

لتنفيذ أنشطة يف سياق الربنامج. كما عزز اليونيب من تأثري شراكاته من خالل  يورو سنوياً  ٦٥٥٠٠٠
  مضيفي مؤمتراته الدولية لألطفال والشباب.

لرئيسي الذي يواجه برنامج تونزا يف التمويل احملدود املتاح لتنفيذه. وال يوفر ويتمثل التحدي ا - ٧٢
هلذا النشاط اهلام من أنشطة اليونيب، وقد أخذ عدد املوظفني املسؤولني عن تنفيذ  صندوق البيئة متويالً 

اك الشباب الربنامج يتناقص على مر السنني، حىت مع تزايد احلاجات والفرص. وبالنظر إىل نطاق فرص إشر 
، من شأن توفري املزيد من الدعم املايل واملوارد البشرية أن ميكن اليونيب من زيادة مدى ٢٠يف نتائج ريو+ 

  أحناء العامل. مجيعوصوله إىل الشباب يف 
  إجراءات المستقبل  - دال

، يف القضايا البيئيةواسع النطاق بشكل ميكن لليونيب أن يستفيد من اخنراط األطفال والشباب  - ٧٣
وإشراك الشباب يف   ٢٠نتائج ريو +  العتبارخباصة يف جمال الوظائف اخلضراء. وسيأخذ برنامج تونزا يف ا

كافة أحناء املعمورة يف التنفيذ. وسريبط اليونيب بني أنشطة األطفال والشباب وبني محالت اليونيب الوثيقة 
  .منظمة األغذية والزراعةمع الصلة، مثل محلة معاجلة النفايات الغذائية اليت جيرى تنفيذها 

ويستكشف اليونيب يف الوقت الراهن إمكانية تقسيم مؤمتراته لألطفال والشباب للرتكيز على تنظيم  - ٧٤
مؤمترات الشباب، وهو ما من شأنه أن ميكن اليونيب من تدعيم أواصر اتصاله مع منظمات الشباب على 

لديه خربات وثيقة الصلة ملساعدته يف  ليونيب شريكاً والعاملي. وسيلتمس ااألصعدة اإلقليمي ودون اإلقليمي 
  تنظيم مؤمترات األطفال يف املستقبل.

___________  


