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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   

  
  /الدورة االستثنائية العاشرة لس اإلدارة

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي
    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٢-٢٠موناكو، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٤البند 
 حالة البيئة: قضايا السياسات العامة

  نتائج التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية
  تقرير املدير التنفيذي

  
    ملخص

البيئة من أجل : توقّعات البيئة العامليةيعرض هذا التقرير النتائج اليت خلص إليها التقرير الرابع عن     
ويقدم التقرير تقييماً للتغير البيئي وكيف يؤثّر يف أمن الناس وصحتهم وعالقام . (GEO-4) التنمية

وينطوي التقييم ذو احلجية . ، وكذلك يف التنمية بصفة عامة)رفاه اإلنسان(االجتماعية واحتياجام املادية 
لبشرية اليت جتري يف عامل يزداد عوملةً على سرد لسرية التغيرات البيئية اليت ال سابقة هلا، مما تسببه األنشطة ا

وهو يبين كيف أن املسؤولية عن الضغوط البيئية العاملية ليست موزعة على حنو متساوٍ يف . وتصنيعاً وترابطاً
مجيع أحناء العامل؛ إذْ يف حني أن األغنياء هم الذين يسهمون بأكثر قدر يف حدوث تلك الضغوط، فإن 

  .اً بالضرر من عواقبهاالفقراء هم األشد تأثّر
وحسبما يتبدى بوضوح من األمثلة على الكوارث . والتغير البيئي يؤثّر يف خيارات التنمية البشرية    

ولكن يف حني . والنـزاعات املسلّحة، فإن الفقراء والنساء واألطفال هم األكثر قابلية للتأثّر بأخطارها
م البشرية، فإا متثّل أيضاً فرصاً متاحةً عموماً، مبا يف ذلك لألعمال تطرح التغيرات البيئية حتدياً خطرياً أما

وهذان اجلانبان مترابطان؛ ذلك أن الروابط والتحليالت . التجارية واتمعات احمللية والتعاون الدويل
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إىل العديد من وبالنسبة . واالستجابات تتضمن فرصةً ساحنةً ملعاجلة قضايا البيئة والتنمية املتداخلة املعقّدة
كما أن . القضايا، ترجح كفّة منافع املبادرة إىل اختاذ إجراءات عمل مبكّرة على كفّة التكاليف املتكبدة

اكتساب املزيد من املعرفة عن قيمة هذه املنافع، مثل خدمات النظم اإليكولوجية، وكذلك فهم الروابط 
غري أن هذا االنتقال سوف يتطلّب مقايضات فيما . ستدامةاملتداخلة، ميكن أن يسهال االنتقال إىل التنمية امل

إضافةً إىل ذلك، فإن أي . بني خمتلف القيم ودواعي القلق يف اتمع، مما قد ينطوي على خيارات قاسية
انتقال من هذا النحو جيب أن تدعمه مؤسسات محكمة اإلدارة وابتكارية، قادرة على يئة األوضاع 

  .تغيرياملناسبة من أجل ال
يف ) املنتدى/الس(املنتدى البيئي الوزاري العاملي /ويقترح املدير التنفيذي أن ينظر جملس اإلدارة    

  :(GEO-4) ٤-االستجابة التالية الثالثية التفرعات إىل نتائج التقرير عن توقّعات البيئة العاملية
 والقطاع اخلاص واتمع املدين حثّ احلكومات وهيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية  )أ(    

وغريه من السلطات البيئية على ) اليونيب(واجلمهور العام على العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
وجيب أن تكون . خمتلف الصعد العاملي منها واإلقليمي والوطين واحمللي، يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

وتعرض يف هذا التقرير اخلصائص اليت تتميز ا اجلهود . جهة حنو حتقيق النتائجإدارة قضايا البيئة والتنمية مو
  من هذا القبيل؛

تعزيز قدرة اليونيب على دعم اجلهود على النطاق العاملي من خالل االستراتيجية املتوسطة   )ب(    
  : وبرامج العمل لفترات السنتني، وذلك مبا يلي٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة 

وفري املعلومات والبيانات والتقييمات العلمية واالرتقاء بالوعي بشأن حالة البيئة العاملية ت  ‘١‘    
  واجتاهاا؛

  حتديد األهداف والسياسات العامة واللوائح التنظيمية واألدوات وأفضل املمارسات؛  ‘٢‘    
  رصد اإلجنازات على املدى الطويل قياساً إىل تلك األهداف؛  ‘٣‘    
  . تعزيز القاعدة العلمية لدى اليونيب من أجل استبقاء البيئة العاملية قيد االستعراضزيادة  )ج(    
 بالتشاور مع (GEO-5) ٥-وسوف يطور نطاق وأهداف التقرير اخلامس عن توقّعات البيئة العاملية    

 الرابع احلكومات والوسط العلمي والقطاع اخلاص واتمع املدين، عقب إجراء استعراض شامل للتقرير
(GEO-4)صات يف برنامج عمل فترة السنتني .  عن توقّعات البيئة العامليةصدت خمصوقد ر  

 من أجل تلك املشاورات مع احلكومات والوسط العلمي ووسط األعمال التجارية ٢٠٠٩-٢٠٠٨
تيجياً لعمليات وينبغي أن يستخدم التقييم العاملي من أجل توفري املعلومات الالزمة استرا. واتمع املدين

  ).اليونيب(إعداد برامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة 
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  اإلجراء املقترح أن يتخذه جملس اإلدارة  -أوالً
  :لعلّ جملس اإلدارة يود أن ينظر يف اعتماد مقرر على نسق ما هو مقترح أدناه  -١

  ن توقّعات البيئة العامليةاالستجابة إىل نتائج التقرير الرابع ع/[...] ١٠-دإ  -ألف
  إن جملس اإلدارة،

) ٢٧-د (٢٩٩٧ االضطالع بوظائفه ومسؤولياته حسبما هو مبين يف قرار اجلمعية العامة إذ يتابع  
، مبا يف ذلك إبقاء حالة البيئة يف العامل قيد املراجعة واالستعراض ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

ت املشاكل البيئية الناشئة ذات األمهية الدولية الواسعة وكذلك تلقّيها االعتبار بغية ضمان حتديد أولويا
املناسب والكايف من احلكومات، وتشجيع إسهام اجلماعات العلمية الدولية ذات الصلة باملوضوع، وغريها 

  من اجلماعات املهنية، يف اكتساب املعارف واملعلومات البيئية وتقييمها وتبادهلا،
 بشأن اإلنذار املبكّر والتقييم والرصد، ٢٠٠٣فرباير / شباط٧ املؤرخ ٢٢/١مقرره كر وإذ يستذ

 بشأن استبقاء حالة البيئة العاملية قيد االستعراض، ومقرره ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ٢٣/٦ومقرره 
   بشأن حالة البيئة العاملية،٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٢

بالعرض اإليضاحي الذي قدمه املدير التنفيذي عن نتائج ب عن التقدير وإذ يرحب مع اإلعرا
التقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية واإلسهامات العينية املقدمة من اخلرباء واحلكومات وهيئات 

ية واملعنية ببناء األمم املتحدة واملراكز املتعاونة والقطاع اخلاص واتمع املدين يف تعزيز العملية التشاور
  القدرات، اليت ترتكز عليها عملية التقييم،

 بشأن أدلة اإلثبات املقدمة يف التقييم عن التغيرات البيئية اليت ال ال يزال يساوره بالغ القلق  -١
سابقة هلا على كل املستويات، مبا يف ذلك حاالت التخلّف الزمين الطبيعية منها واالجتماعية يف التصدي 

 التغيرات، واملخاطرة يف االقتراب من النقاط احلرجة اليت قد تقع بعدها تغيرات مفاجئة متسارعة ورمبا هلذه
ال ميكن أن تنحِسر، مع ما يحتمل أن تنطوي عليه من تبعات سلبية على رفاه اإلنسان والتنمية االقتصادية 

   اتمع؛واالجتماعية، وخباصة بالنسبة إىل الفقراء والفئات املستضعفة يف
بأن التدهور البيئي احلايل ميثّل حتدياً خطرياً للتنمية البشرية وسلم البشر وأمنهم، يعترف   -٢

وبأن منافع املبادرة إىل اختاذ إجراءات عمل مبكّرة تربو على التكاليف املتكبدة، ومتثّل فرصاً تتاح 
حمللية، وكذلك لتعزيز التعاون على الستثمارات القطاع اخلاص واخليارات االستهالكية واتمعات ا

  الصعيدين الوطين والدويل يف السعي حنو حتقيق التنمية املستدامة؛
 على أن االنتقال حنو التنمية املستدامة قد ينطوي على خيارات قاسية بني دواعي يشدد  -٣

 وموجهة حنو حتقيق القلق واملصاحل يف اتمع، مما يلزم أن تدعمه مؤسسات محكمة اإلدارة وابتكارية
النتائج وقادرة على يئة األوضاع املناسبة من أجل التغيري، وأن هذه هي رؤية برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

، يف القيام بدور رائد يف ٢٠١٣-٢٠١٠كما هو مبين يف مشروع االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 
  هذا الصدد؛
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تحدة واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واتمع املدين حيثّ احلكومات وهيئات األمم امل  -٤
واجلمهور بعامة على العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من السلطات البيئية على خمتلف الصعد 

  :العاملي منها واإلقليمي والوطين واحمللي من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وذلك عن طريق
اإلثبات والتوقّعات اإلسقاطية وخيارات إجراءات العمل ذات الصلة استخدام أدلة   )أ(

بالتغيرات البيئية ووطأة تأثريها على التنمية ورفاه اإلنسان، واليت سلّط عليها الضوء يف التقرير الرابع عن 
  توقّعات البيئة العاملية، من أجل حتديد األهداف البيئية ألنشطتها؛

يف عملية صنع القرارات يف القطاعني اخلاص والعام باالستفادة إدماج األهداف البيئية   )ب(
الفعالة من األنظمة القانونية واألدوات املالية واملعايري والعمليات التشاركية وغري ذلك من األدوات 

  :والقدرات املتطورة بغية يئة بيئة مؤاتية من أجل
ولوجية واملبادرات الرامية إىل التخفيف زيادة استثمارات القطاع يف جمال االبتكارات التكن  ‘١‘

من حدة التغير البيئي والتكيف معه، مبا يف ذلك من خالل اإلنتاج واالستهالك املستدامني 
  وحتسني كفاءة استخدام املوارد؛

القيام باالستثمارات االستهالكية واملنـزلية يف جمال التخفيف من حدة التغير البيئي   ‘٢‘
  والتكيف معه؛

توسيع قدرات الناس، على حنو منصف، على التخفيف من حدة التغير البيئي والتكيف   ‘٣‘
معه، مع توجيه االنتباه على وجه اخلصوص إىل احتياجات الفقراء، والفئات املستضعفة، 

  .واعتمادهم على خدمات النظم اإليكولوجية
اعية واالقتصادية قياساً إىل استعراض فعالية األداء البيئي لدى خمتلف القطاعات االجتم  )ج(

  األهداف البيئية؛
 إىل املدير التنفيذي أن يعمل، من خالل برنامج العمل، ومع السلطات البيئية يطلب  -٥

الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، على التصدي للتحديات البيئية 
لبشرية، وذلك باالستفادة من فهم الروابط البيئية املعقّدة كأساسٍ للنهج احلالية واملستقبلية اليت تواجه ا

تغير املناخ؛ والكوارث : علماً بأن النهج الربناجمي يعىن بستة جماالت ذات أولوية، هي. الربناجمي
طرة؛ والنـزاعات؛ وإدارة النظم اإليكولوجية؛ واإلدارة املُحكَمة للبيئة؛ واملواد الضارة والنفايات اخل

وكفاءة استخدام املوارد املستدام يف االستهالك واإلنتاج، وغري ذلك من التغيرات البيئية أيضاً، وذلك عن 
  :طريق

إقامة الشراكات مع مراكز التفوق وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بغية وضع برنامج   )أ(
يم البيئي املتكامل للروابط بني ظواهر متماسك متعدد املستويات لتوفري أدلة إثبات دامغة من خالل التقي

  التغير البيئي وعوامل تأثريه يف التنمية ورفاه اإلنسان؛
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التعاون مع اهليئات األخرى يف منظومة األمم املتحدة على وضع األهداف البيئية،   )ب(
وات وتشجيع تبادل أفضل املمارسات يف جماالت السياسة العامة واللوائح التنظيمية واستخدام األد

  االقتصادية؛
استعراض ورصد اإلجنازات على املدى الطويل وكذلك فعالية الربامج البيئية يف منظومة   )ج(

األمم املتحدة، مبا يف ذلك ضمن برنامج األمم املتحدة للبيئة، وكذلك الربامج البيئية لدى احلكومات اليت 
  داف البيئية؛ترغب يف إخضاع براجمها هلذا االستعراض، وذلك قياساً إىل األه

 إىل املدير التنفيذي أن يعمل، بناًء على اخلربات املكتسبة من التقرير الرابع عن يطلب أيضاً  -٦
توقّعات البيئة العاملية، وتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، وغري ذلك من التطورات احلديثة يف جمال 

 البيئية على املدى القصري واملتوسط، على إعداد عمليات التقييم وحتديد املؤشرات والتوقّعات اإلسقاطية
تقييم عاملي ذي مصداقية علمية وجدوى للسياسات العامة، وذلك بتشاور وثيق مع احلكومات واتمع 
العلمي والقطاع اخلاص واتمع املدين، يتم إجنازه يف الوقت املناسب بغية توفري املعلومات الالزمة 

  .٢٠١٥-٢٠١٤لعمل لفترة السنتني استراتيجياً لوضع برنامج ا

  تعزيز القاعدة العلمية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة: (GEO-4) ٤-توقّعات البيئة العاملية  -ثانياً
املسؤولية عن توفري املعلومات البيئية ذات املصداقية من أجل عملية صنع القرار هي جزء جوهري   -٢

، وكذلك من ١٩٧٢منذ إنشائه يف عام ) اليونيب(م املتحدة للبيئة من الوالية املسندة إىل برنامج األم
وقد أخذ التحدي املواجه يف توفري تلك املعرفة يتنامى . اإلنشطة اليت ما انفك يضطلع ا منذ حينذاك

، ١٩٨٧ويف وقت مبكّر منذ عام . باستمرار مع االزدياد الدائم يف ضخامة حجم التغير البيئي واتساعه
، اليت ترأستها السيدة غرو هارمل برونتالند، )جلنة برونتالند(ت اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية اقترح

  .أنه ينبغي زيادة تعزيز قدرات اليونيب يف هذا اخلصوص
املنتدى البيئي الوزاري العاملي بأن ازدياد التعقيد يف /، اعترف جملس إدارة اليونيب٢٠٠٢يف عام   -٣

لبيئي يتطلّب توافر قدرة معززة على التقييم والرصد العلميني وعلى توفري اإلنذارات املبكّرة إىل التدهور ا
املنتدى إىل استهالل عملية تشاورية واسعة النطاق / واستجابةً إىل هذه احلاجة، بادر الس)١(.احلكومات

، عقدت مشاورة عاملية حكومية دولية ٢٠٠٤فرباير /مث يف شباط) ٢(.بشأن تعزيز القاعدة العلمية لدى اليونيب
   حكومة ١٠٠ومتعددة األطراف صاحبة املصلحة حول تعزيز قاعدة اليونيب العلمية، مشلت أكثر من 

 منظمة شريكة، فأفضت إىل حتديد االحتياجات واخليارات لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك مواصلة تعزيز ٥٠و
  ./http://www.unep.org/scienceinitiaitve)انظر املوقع الشبكي  ((GEO)عملية تقييم توقّعات البيئة العاملية 

                                                        
من تقرير الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية للوزارء أو من ميثّلهم املعين بإدارة شؤون ) هـ (٨انظر الفقرة   ) ١(

  .٧/١-البيئة الدولية، بصيغته املعتمدة يف املقرر دإ
انظر ( جهة شريكة يف تقدمي إسهامات مكتوبة وإجراء حوارات مباشرة ٥٠ حكومة و١٠٠شارك فيها أكثر من   ) ٢(

  ).http://science.unep.orgي أيضاً املوقع الشبك

http://www.unep.org/scienceinitiaitve/
http://science.unep.org
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، أصدر اليونيب أربعة تقارير عن توقّعات البيئة العاملية، قدمت تقييمات بيئية ١٩٩٧منذ العام   -٤
يف وقد أعقب التقرير األول عن توقّعات البيئة العاملية الصادر . باتباع عملية تشاركية حظيت بتقدير رفيع

ويف كل تقرير، كانت عملية إعداد . ٢٠٠٢ و١٩٩٩، تقريران آخران صدرا يف عامي ١٩٩٧عام 
وغريها من ) سيناريوهات(توقّعات البيئة العاملية تتطور وتتوسع لكي تشتمل على مشاهد افتراضية 

 هو نتيجة ألمشل (GEO-4) البيئة من أجل التنمية: توقّعات البيئة العامليةوالتقرير الرابع عن . اإلضافات
 الصادر عن جملس ٢٢/١عملية إعداد وتقييم هلذه التوقّعات حىت هذا التاريخ، حسبما دعا إليه املقرر 

وقد حتقّق تعزيز هذه العملية بفضل اجلمع بني اخلربات املكتسبة من . ٢٠٠٣فرباير / شباط٧اإلدارة يف 
، وعناصر مستخلَصة من عمليات تقييم علمية مدعمة عمليات تقييم سابقة يف إطار توقّعات البيئة العاملية

  .بالقرائن الثابتة، مثل تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية
 بقصد ضمان التآزر بني العلم (GEO-4)وقد صمم التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية   -٥

ة وجعله مستجيباً الحتياجات السياسة والسياسة العامة، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على مصداقيته العلمي
وجرى إعداده من خالل عملية تشاورية شاملة، بدأت مع املشاورة العاملية احلكومية الدولية . العامة

مث أعقب تلك املشاورة . ٢٠٠٤املذكورة أعاله بشأن تعزيز قاعدة اليونيب العلمية، اليت عقدت يف عام 
، وحددت ٢٠٠٤أكتوبر /سبتمرب إىل تشرين األول/لفترة من أيلولالعاملية مشاورات إقليمية عقدت يف ا
وبناًء على هذه املشاورات، وضعت الصيغة النهائية لنطاق التقرير . فيها قضايا بيئية إقليمية وعاملية رئيسية

لعاملية الرابع عن توقّعات البيئة العاملية وأهدافه وعمليته اإلجرائية واعتمدت يف إطار املشاورة األوىل ا
، (GEO-4)احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة بشأن تقييم توقّعات البيئة العاملية الرابع 

  .٢٠٠٥فرباير /اليت عقدت يف شباط
قام بعملية التقييم عشرة أفرقة خرباء معنيني بفصول التقرير العشرة، تضم املؤلّفني الرئيسيني املنسقني   -٦

مث عرضت مشاريع النواتج الصادرة . لرئيسيني، يدعمهم منسقو الفصول الذين وفّرم أمانة اليونيبواملؤلّفني ا
عن أفرقة اخلرباء على جولة إضافية من املشاورات اإلقليمية، وجولتني من االستعراض الواسع النطاق فيما بني 

ووجه عمليةَ . استعراض الفصولوأشرف على عملية االستعراض حمررو . األقران من اخلرباء واحلكومات
التقييم ودعمها فريق استشاري رفيع املستوى من كبار املسؤولني احلكوميني عن وضع السياسات العامة، 
والشركاء يف التمويل، والعلماء واجلامعيني، إىل جانب ممثّلي عدد من وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات 

  .تعاونة مع عملية تقييم توقّعات البيئة العاملية، واتمع املدينالدولية، والقطاع اخلاص، واملراكز امل
حملةً عامةً عن : ، يف عشرة فصول(GEO-4)يقدم التقرير عن تقييم توقّعات البيئة العاملية الرابع   -٧

لبيئي، ، واألبعاد البشرية للتغير ا٢٠٠٧ و١٩٨٧القضايا البيئية وحالة البيئة واجتاهاا يف الفترة بني عامي 
، واخليارات املتاحة على )سيناريوهات(وتوقّعات يف استشراف املستقبل باستخدام أربعة مشاهد افتراضية 

  :صعيد السياسات العامة بشأن استدامة مستقبلنا املشترك
  التنمية من أجل البيئة  :١الفصل   
  الغالف اجلوي  :٢الفصل   
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  األراضي  :٣الفصل   
  املياه  :٤الفصل   
  التنوع األحيائي  :٥الفصل   
  استدامة مستقبل مشترك  :٦الفصل   
  التحديات والفرص: قابلية البيئة والناس للتأثّر  :٧الفصل   
  من أجل االستدامة) احلوكمة(اإلدارة احملكمة : ط املتبادلةالرواب  :٨الفصل   
  املستقبل اليوم  :٩الفصل   
   خيارات من أجل العمل–ارات من احمليط اخلارجي إىل صلب صنع القر  :١٠الفصل   

 مع الذكرى ٢٠٠٧ يف عام (GEO-4)وقد تزامن إصدار التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية   -٨
ويستخدم . مستقبلنا املشترك: السنوية العشرين إلصدار تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية، املعنون

 تقرير اللجنة العاملية مرجعاً لتقييم التقدم يف مسار معاجلة قضايا البيئة (GEO-4)التقرير الرابع عن التوقّعات 
  كما يسلّط التقرير الرابع عن التوقّعات الضوَء على دور البيئة احليوي يف التنمية، . والتنمية الرئيسية

عة من املصادر وتستمد معلوماته من طائفة واس. وال سيما من أجل رفاه اإلنسان، وهو اجلانب األهم
ذات املصداقية، مبا يف ذلك املطبوعات العلمية، وبوابة بيانات توقّعات البيئة العاملية، واملعارف احمللية 
واألهلية، وغري ذلك من الدراسات التقييمية ومنها مثالً تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، والتقييم الرابع 

  .(IPCC) املعين بتغير املناخ الذي اضطلع به الفريق احلكومي الدويل
أما املوجز املوجه إىل صناع القرار فقد أعده اليونيب باالستفادة من مدخالت تقنية مستمدة من   -٩

وكان املوجز . املؤلّفني الرئيسيني املنسقني، ومدخالت أسهم ا أعضاء الفريق االستشاري الرفيع املستوى
 فيما بني األقران من اخلرباء واحلكومات، وكذلك موضوع دراسة موضوع جولتني من استعراض مستفيض

متعمقة يف إطار املشاورة الثانية العاملية احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة بشأن التقرير 
  واعتمدت تلك املشاورة بياناً . ٢٠٠٧سبتمرب / يف أيلول(GEO-4)الرابع عن توقّعات البيئة العاملية 

واملوجز متاح لالطّالع عليه يف الوثيقة . ويرد البيان يف مرفق هذا التقرير. أقرت فيه ذلك املوجز
UNEP/GCSS.X/INF/8.  

واستشريت حكومات ومنظمات خمتلفة أثناء العملية؛ وكانت إسهاماا ذات أمهية حيوية لضمان   -١٠
التقرير عن التقييم فريق من أكثر من ومجع . جدوى التقييم لوضع السياسات العامة وكذلك مشروعيته

، )اإليكولوجيا( عاملاً ومجيع الشخصيات الرئيسية يف ميادين مثل علم املناخ، وعلم البيئة األحيائية ٣٨٠
 خبرياً ١٥٧وكان زهاء . ومصائد األمساك، واستخدام األراضي، وزعوا على عشرة أفرقة أعدت فصوله

رك عدد إضايف من العلماء بلغ ألف عامل بصفة أقران يف عملية وشا.  حكومة٤٨منهم معينني من 
. االستعراض، فقاموا بتمحيص النتائج يف جماالت خربم املتخصصة من أجل دحض أي مزاعم مضلّلة

 تعليق على املوجز ٣  ٠٠٠ تعليق على مشروع التقرير الكامل و١٣ ٠٠٠وسجل ما جمموعه أكثر من 
  .ر، ونظرت فيها أفرقة اخلرباء اليت تولّت كتابة كل فصل من فصولهاملوجه إىل صناع القرا
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 إىل تقدمي حملة بارزة األمهية جداً (GEO-4)وقد أدى إصدار التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية   -١١
رص على يف احل) اليونيب(عن القضايا البيئية للجمهور العام، وكذلك عن دور برنامج األمم املتحدة للبيئة 

وأدى هذا أيضاً إىل زيادة التوقّعات بشأن االستجابة بتدابري فعالة . استبقاء البيئة العاملية قيد االستعراض
كما أن التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية . على خمتلف املستويات للتصدي إىل هذه التحديات

(GEO-4)اع القرار بأفضل قاعدة معرفية غريد صنتقييدية لكنها ذات جدوى لوضع السياسات العامة  يزو 
  .وميكن االستناد إليها يف املبادرة إىل العمل

  (GEO-4)الرسائل األساسية املوجهة إىل صناع القرار يف التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية   -ثالثاً
ار املشاورةُ العاملية الثانية احلكومية الدولية أقرت الرسائلَ األساسية التالية املوجهة إىل صناع القر  - ١٢

  /واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة حول التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية يف أيلول
  :٢٠٠٧سبتمرب 

  
باملقارنة  -فاملوارد الطبيعية . ، احلامسة األمهية لكل من التنمية ورفاه اإلنسانتعتمد البشرية على البيئة

ر على أمن والتغير البيئي ميكن أن يؤثّ. هي أساس معظم ثروة البلدان -وارد املالية واملادية والبشرية بامل
  .الناس وصحتهم وعالقام االجتماعية واحتياجام املادية

  :الصعيدين العاملي واإلقليميومثة أدلة تثبت حدوث تغير بيئي غري مسبوق على 
رصد الزيادات يف املتوسط عمليات ى اآلن من وهذا يتبد. فسطح األرض آخذ يف االحترار  •

العاملي لدرجة حرارة اهلواء واحمليطات، وذوبان اجلليد والثلوج على نطاق واسع، وارتفاع املتوسط 
ومن بني التأثريات الرئيسية األخرى التغيرات يف مدى توافر املياه، وتدهور . العاملي ملستوى سطح البحر

حبسب عة الزيادة املتوقّكما أن . )البيولوجي(األحيائي ع الغذائي، وفقدان التنواألراضي، واألمن 
من ة موجات السخونة، واألعاصري، والفيضانات، وحاالت اجلفاف يف مدى تواتر وشداإلسقاطات 

زرية  من بينهم أولئك الذين يعيشون يف الدول اجل،ر تأثرياً هائالً على ماليني كثرية من البشرتؤثّشأا أن 
 ٠,٧٤وبينما زاد املتوسط العاملي لدرجات احلرارة يف القرن املنصرم مبقدار . الصغرية ويف املناطق القطبية

فيما يتعلق ) IPCC(هليئة الدولية احلكومية املعنية بتغير املناخ صادر عن اأفضل تقدير فإن درجة مئوية، 
 درجة ١,٨من متوقّع له أن يتراوح هذا االحترار إىل أن يشري باالحترار اإلضايف على مدى القرن احلايل 

 وتدهور األحيائيع ي تغير املناخ إىل زيادة تفاقم فقدان التنووقد يؤد.  درجات مئوية٤,٠مئوية إىل 
  .األراضي والتربة والغابات واملياه العذبة واحمليطاتحالة 

ث اهلواء  نتيجة لتلوميوت أكثر من مليوين شخص على صعيد العامل قبل األوان كل عام  •
ث اهلواء قد اخنفض يف بعض املدن نتيجة للتدابري التكنولوجية ومع أن تلو. اخلارجي والداخلي

ة ي إىل زيادة والسياساتية، فإن تزايد االنبعاثات يف مدن أخرى يؤدشدويشكّ. ياتالتحدث اهلواء ل تلو
  . أيضاًة بطريقة غري صحيحة عبئاً صحياً هائالًالداخلي نتيجة حلرق أنواع وقود الكتلة احليوية الصلب
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  ، املوجود يف طبقة األوزون الستراتوسفريية فوق القطب اجلنويب"الثقب"أصبح اآلن حجم   •
أكرب اآلن مما كان يف أي وقت من ، وهي الطبقة اليت حتمي الناس من األشعة فوق البنفسجية الضارة

 ومع افتراض االمتثال التام ألحكام بروتوكول .ملستنفدة لألوزونونتيجة الخنفاض انبعاثات املواد ا. قبلُ
 ٢٠٦٠ ليس قبل الفترة ما بني عام ع أن تعود طبقة األوزون إىل سابق عهدها، ولكنمونتريال، من املتوقّ

  . نتيجة لوجود فارق زمين طويل٢٠٧٥وعام 
•  وكذلك  ،ي استخدام األراضي بطريقة غري قابلة لالستدامةيؤدإىل زيادة تدهور ،ر املناختغي 

ر، وحدوث ة املياه، وامللوحة، والتصحيات، وشح التربة، واستنفاد املغذّ، مبا يشمل حتاتاألراضيحالة 
حالة اء تأثريات تدهور ويعاين الفقراء معاناة غري متناسبة من جر. اختالل يف الدورات البيولوجية

  .ثلثي سكان العاملد يم أواألراضي، وخاصة يف املناطق اجلافة، اليت تق
ثة أكرب سبب بيئي  املياه امللو لكل فرد من املياه العذبة، وتظلّاملورد املتاحينخفض عاملياً   •

 ١,٨يعيش سوف  ويف حال استمرار االجتاهات احلالية، .منفرد لإلصابة باملرض وللوفاة بني البشر
٢٠٢٥ املياه حبلول سنة ة مطلقة يفبليون شخص يف بلدان أو مناطق تعاين من شحض ثلثا  ، وقد يتعر

ي يف كمية ونوعية املياه السطحية واجلوفية على النظم اإليكولوجية ر التدنويؤثّ. سكان العامل ألزمة مياه
  .املائية وعلى خدماا

•  ض للخطر استدامة مازالت النظم اإليكولوجية املائية تتعرض الستغالل شديد، مما يعر
على الصعيد  فمصيد األمساك البحرية وأمساك املياه العذبة .ع البيولوجيلغذائية والتنواإلمدادات ا

  .يف الصيداملستمر  يف معظمها اإلفراط يتسببيشهد اخنفاضات على نطاق كبري، العاملي 
•  الغالبية العظمى من األنواع املدروسة جيداً آخذة يف التدنا، أو ي من حيث توزعها ووفر

  ي يف مساحة الغابات املعتدلة قد احنسر، حبيث بلغت الزيادة السنوية  ومع أن التدن.معاً كليهما
ت إزالة الغابات يف استمرفقد  ، ٢٠٠٥ وعام ١٩٩٠ كيلومتر مربع خالل الفترة ما بني عام ٣٠ ٠٠٠

كيلومتر مربع أثناء الفترة نفسها١٣٠ ٠٠٠ل سنوي بلغ املناطق االستوائية مبعد  .دأن أكثر من دوح 
١٦ ٠٠٠داً باالنقراض نوع أصبح مهد.  

هذه التغيرات غري املسبوقة ترجع إىل األنشطة البشرية يف عامل يتزايد اتسامه بطابع العوملة والتصنيع و
قات السلع واخلدمات ورأس املال والناس والتكنولوجيا تدفّاتساع كها رحي، وهي أنشطة والترابط

واملسؤولية عن الضغوط . السكان املعزولني ر حىت علىليد العاملة، حبيث تؤثّواملعلومات واألفكار وا
أنتجت ٢٠٠٤فعلى سبيل املثال، يف عام . عة بالتساوي يف خمتلف أحناء العاملالبيئية العاملية ليست موز ، 

 ٢٠ليت يعيش فيها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، امن البلدان املدرجة يف املرفق األول 
 ، يف املائة من اإلنتاج العاملي اإلمجايل على أساس تعادل القوة الشرائية٥٧يف املائة من سكان العامل، 

التنمية الصناعية، كما أن .  يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري٤٦ عن وكانت مسؤولةً
عوامل نبعث عنه كميات كبرية من الكربون، هي واستخراج املوارد الطبيعية، واإلنتاج الصناعي الذي ت
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وتشمل االستجابات استخدام أفضل التكنولوجيات . يلزم معاجلتهاوقد تكون هلا عواقب بيئية كبرية، 
  .واملمارسات املتاحة حسب مقتضى احلال

 فعلى .رر التغير البيئي على خيارات التنمية البشرية، مع كون الفقراء هم األكثر قابلية للتأثّويؤثّ
 ، كانت الفيضانات هي أكثر الكوارث الطبيعية ٢٠٠١ وعام ١٩٩٢سبيل املثال، يف الفترة ما بني عام 

١٠٠ ٠٠٠بت يف مصرع زهاء شيوعاً، حبيث تسببليون شخص١,٢ر منها أكثر من  شخص وتضر  .
  .امي يف املائة من الناس املعرضني للكوارث يعيشون يف العامل الن٩٠ما يربو على علماً 

 بعدها تغيرات فجائية تقعوقد تبلغ النظم الفيزيائية األحيائية والنظم االجتماعية نقاطاً حرجة، 
 (GEO-4) ٤-عات البيئة العاملية وسيناريوهات توقّ.ومتسارعة أو قد ال يكون من املمكن أن تنحسر

أو تراجع مسار بعض جتاوز النقاط احلرجة، حىت مع تباطؤاملخاطرة يف ضح منها تزايد األربعة يت 
رات يف النظم الفيزيائية . الت خمتلفة قرب منتصف القرناجتاهات التدهور البيئي العاملية مبعدفالتغي

ر، مثلما يتبدى يف استنفاد طبقة األحيائية والنظم االجتماعية قد تستمر حىت يف حال إزالة عوامل التغي
  . معينةع أنواهالكاألوزون املوجودة يف الستراتوسفري و

صوب التنمية املستدامة، االنتقال  إىل حثيثاًومن الالزم أن تسعى الدول ويسعى اتمع الدويل سعياً 
ب التدابري  وتتطلّ.مبا يف ذلك عن طريق بناء القدرات وتقدمي الدعم التكنولوجي للبلدان النامية

ر البيئي من جانب مجيع أصحابالرامية إىل احلد من مسبومن بينهم القطاع اخلاص املصلحة بات التغي ،
  . قد تنطوي على خيارات صعبة، ما بني القيم والشواغل املختلفةمقايضاتواملستهلكون، 

اع القرار أن يشجبإدماجهم وذلك يف الوقت املناسب الالزمة تدابري العوا على اختاذ وباستطاعة صن
لية صنع القرار من خالل جهود مستدامة ف يف صلب عماجلهود املتعلقة بالوقاية والتخفيف والتكي

  :تشمل ما يلي
- رات البيئية واالجتماعية من قابلية الناس للتأثّاحلدوذلك بتحقيق الالمركزية، االقتصادية-ر بالتغي 

وتعزيز حقوق السكان احملليني فيما يتعلق باملوارد، وحتسني سبل احلصول على دعم مايل وتقين، وحتسني 
  قلم مع الكوارث الطبيعية، ومتكني النساء والفئات املستضعفة؛القدرة على التأ

ق من اآلثار البيئية ، مبا يف ذلك بالتحقّاإلمنائي األوسع نطاقاًالعمل إدماج األنشطة البيئية يف إطار  -
املشتركة بني القطاعات، وتشجيع أفضل ولإلنفاق العام املقترح، وحتديد األهداف البيئية القطاعية 

  ات، ورصد اإلجنازات على املدى الطويل؛املمارس
التكاليف اإلدارية وعبء اإلبالغ الشديد الواقع مشكلة ب على  بالتغلّزيادة االمتثال للمعاهدات -

  على كاهل األطراف، وحتسني الرصد واالمتثال، وزيادة التنسيق، وخباصة على الصعيد الوطين؛
 وذلك باستخدام األدوات ة احللول املستجديئة بيئات متكينية من أجل االبتكار وتطبيق -

ر فاً تتحرج أكثر تكيوباع ، واتاملصلحة، ومتكني أصحاب واحلاليةاالقتصادية، والتكنولوجيات اجلديدة 
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زالستهالك واإلنتاج تكون أكثر ا  يفأة مؤسسياً، وتسفر عن أمناطمن نظم اإلدارة واإلنتاج التقليدية ا
  قابلية لالستدامة؛

 وذلك جبعل االطالع على أفضل البحوث والبيانات  البيئةشؤونتعزيز املعرفة والتثقيف والوعي يف  -
، والبنية األساسية املعرفية، واالستفادة وعمليات التقييمالعلمية املتوافرة ميسوراً من خالل حتسني الرصد، 

تصال؛رات السريعة اليت حتدث يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالمن التطو  
- ي للمشاكل البيئية تعبئة املوارد املالية للتصدوج باع وذلك من خالل ات مبتكرة، مبا يشمل تقدمي

د األطراف يكون ل إىل نظام جتاري متعد مع التوص،مدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية
اً كانت مرحلة دة على البلدان أيمفتوحاً وغري متييزي ومنصفاً، إىل جانب حترير جمد للتجارة يعود بالفائ

  .التنمية فيها
عن الروابط   املعرفةُ، صوب التنمية املستدامةاالنتقال من أجل ،ومن املمكن أن تستخدم بفعالية

على رفاه اإلنسان، اليت اكتسبت منذ صدور تقرير اللجنة وتأثرياا بني البيئة والتنمية املتداخلة 
دواعي القلق بشأن البيئة العاملية رمبا ذلك أن  .التنمية املعنون مستقبلنا املشتركالعاملية املعنية بالبيئة و

، فيما  الالزمةتدابريالالتبكري باختاذ منافع أن بدراك اإلكانت قد بلغت نقطة حرجة خاصة ا، مع تزايد 
وب التنمية صاالنتقال العمل على حتقيق أوان ن اآلن حاوقد . يتعلق مبشاكل كثرية، تفوق التكاليف

حتقيق نتائجصوب هة املستدامة بدعم من مؤسسات حمكومة جيداً ومبتكرة وموج.  

  االستجابة إىل نتائج التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية  -رابعاً
 يعرض ، إىل املدير التنفيذي أن٢٠٠٧فرباير / شباط٩ املؤرخ ٢٤/٢طلب جملس اإلدارة، يف مقرره   -١٣

 على جملس اإلدارة، إبان دورته االستثنائية (GEO-4)عن تقييم توقّعات البيئة العاملية لتقرير الرابع نتائج ا
العاشرة، بغية تيسري النظر يف النتائج وما تنطوي عليه من تبعات حمتملة، وذلك على سبيل املثال بشأن 

أن أداء الوظائف املنوطة بربنامج األمم التوجيه االستراتيجي لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبش
  .املتحدة للبيئة يف منظومة األمم املتحدة، ويف توفري اخلدمات للدول األعضاء يف األمم املتحدة

املنتدى يود أن ينظر خصوصا يف الرسائل األساسية /ولدى النظر يف نتائج التقييم، لعلّ الس  -١٤
يف املوجز املوجه إىل صناع القرار أيضاً، واليت أيدا املشاورة الثانية العاملية املوجهة إىل صناع القرار، الواردة 

، اليت (GEO-4)احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلة حول التقييم الرابع لتوقّعات البيئة العاملية 
ة إىل تقييم شامل للتغير البيئي وتستند الرسائل األساسي. ، واملعروضة أعاله٢٠٠٧سبتمرب / جرت يف أيلول

، وكذلك يف )رفاه اإلنسان(وكيف يؤثّر يف أمن الناس وصحتهم وعالقام االجتماعية واحتياجام املادية 
ويسلّط ذلك التقييم الضوَء على حدوث تغير بيئي ال سابقة له، على الصعيدين العاملي . التنمية عموماً

 حدية، قد تقع فيما بعدها تغيرات خطرية مفاجئة متسارعة، ويحتمل أن واإلقليمي، قد يبلغ نقاطاً حرجة
  .تكون ال رجعة فيها
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وهذه التغيرات غري املسبوقة تسببها األنشطة البشرية اليت جتري يف عامل يزداد عوملةً وتصنيعاً   -١٥
التكنولوجيات وترابطاً، حيث حيركها اتساع تدفّقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال والناس و

علماً بأن املسؤولية عن الضغوط البيئية العاملية ليست موزعة . واملعلومات واألفكار واأليدي العاملة
يف حدوث هذه بالتساوي يف خمتلف أحناء العامل؛ ففي حني أن األغنياء هم الذين يسهمون بأكثر قدر 

  .الضغوط، فإن الفقراء هم األشد تأثّراً من جراء عواقبها
وحسبما يتبدى بوضوح من األمثلة على . كما أن التغير البيئي يؤثّر يف خيارات التنمية البشرية  -١٦

ذلك . الكوارث والنـزاعات املسلّحة، فإن الفقراء والنساء واألطفال هم األكثر عرضةً للتأثّر بأخطارها
داً كربى من السكان أن النـزاعات والعنف واالضطهاد، على سبيل املثال، هي عوامل تشرد أعدا

املدنيني، حيث تدفع املاليني من الناس قسراً إىل النـزوح إىل مناطق بيئة أحيائية هامشية، سواء داخل 
وهذا يقوض، أحياناً طوال عقود من الزمن، موارد املعيشة املستدمية . بلدام أو عرب احلدود الوطنية

إضافةً . يكولوجية على تلبية الطلب املتزايد على املواردوأسس التنمية االقتصادية، وكذلك قدرة النظم اإل
إىل ذلك، فإن األخطار الطبيعية قد تسببت، على مدى العشرين سنة املاضية، يف إزهاق حياة أكثر من 

  . مليون شخص سنويا٢٠٠ً مليون نسمة ويف التأثري يف حياة أكثر من ١,٥
دياً خطرياً على البشرية، فإا متثّل أيضاً فرصاً متاحة، ولكن يف حني أن التغيرات البيئية تطرح حت  -١٧

وهذان اجلانبان . مبا يف ذلك ألوساط األعمال التجارية واتمعات احمللية، وكذلك للتعاون الدويل
مترابطان معاً؛ ذلك أن الروابط والتحليالت واالستجابات تتضمن فرصاً ساحنةً ملعاجلة قضايا البيئة 

وبالنسبة إىل العديد من القضايا، فإن منافع املبادرة إىل اختاذ إجراءات عمل . تداخلة املعقّدةوالتنمية امل
كما أن اكتساب املزيد من املعرفة عن قيمة هذه املنافع، مثل . مبكّرة ترجح على التكاليف املتكبدة

 إىل التنمية املستدامة، خدمات النظم البيئية، وكذلك فهم الروابط املتداخلة، ميكن أن يسهال االنتقال
  .واملقايضة فيما بني خمتلف القيم واملصاحل ودواعي القلق يف اتمع

املنتدى يف االستجابة الثالثية املستويات إىل نتائج التقرير /ويقترح املدير التنفيذي أن ينظر الس  -١٨
  .، املعروضة أدناه(GEO-4)الرابع عن توقّعات البيئة العاملية 

  ملبادرة إىل بذل جهود دولية من أجل التنميةا  -ألف
أهلمت جلنة برونتالند العديد من املبادرات على خمتلف الصعد، العاملي منها واإلقليمي والوطين   -١٩

واحمللي، مبا يف ذلك املبادرة اليت مهدت األرضية لالنطالق يف هذا الصدد أي عقد مؤمتر األمم املتحدة 
، واالستراتيجيات الوطنية بشأن التنمية املستدامة، )مؤمتر قمة األرض (١٩٩٢مية يف عام املعين بالبيئة والتن

وكذلك املشاريع التشاركية احمللية املعنية باحلفاظ على املوارد واستخدامها املستدام بناًء على مبادئ 
  .اإلنصاف واملساواة والتشارك يف املنافع

 أن االنتقال إىل (GEO-4)ر الرابع عن توقّعات البيئة العاملية مث بعد عشرين عاماً، يستنتج التقري  -٢٠
التنمية املستدامة قضية حتتاج إىل سعي حثيث بقدر أكرب من جانب األمم املتحدة واتمع الدويل، مبا يف 

زم كما أن اختاذ التدابري للعمل الال. من خالل بناء القدرات وتوفري الدعم التكنولوجي للبلدان الناميةذلك 
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من قبل كافة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملستهلكون أيضاً، من أجل التقليل من 
العوامل احملركة للتغيرات البيئية، يتطلّب اللجوء إىل مقايضات فيما بني خمتلف القيم ودواعي القلق، مما قد 

  .ينطوي على خيارات قاسية
سر املعيشية والقُرويون واملزارعون ومنشآت األعمال الصغرية وحيتاج األفراد واملستهلكون واُأل  -٢١

النطاق وشركات القطاع اخلاص الكبرية النطاق إىل البيئة املؤاتية الصحيحة اليت متكّنهم مجيعاً من اللجوء 
 كما أم حيتاجون إىل الدعم يف خيارام من مؤسسات محكمة اإلدارة جيداً. إىل اخليارات املالئمة للبيئة

مرنة تكيفية ابتكارية متوجهة حنو حتقيق النتائج قادرة على استحداث األوضاع املناسبة من ) حموكمة(
وهذا يقتضي من السلطات يف القطاعات االجتماعية واالقتصادية أن تدمج دواعي القلق . أجل التغيري

لبيئية مبساندة ودعم عملية ومن الالزم أن تقومت السلطات ا. البيئية يف صلب عملية صنع القرار لديها
  .الدمج هذه

٢٢-  لساملنتدى احلكومات وهيئات األمم املتحدة واملنظمات /يقترح املدير التنفيذي أن حيثّ ا
الدولية والقطاع اخلاص واتمع املدين واجلمهور بعامة على العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه 

 الصعد العاملي منها واإلقليمي والوطين واحمللي من أجل حتقيق التنمية من السلطات البيئية على خمتلف
  :املستدامة، وذلك عن طريق

استخدام أدلة اإلثبات والتوقّعات اإلسقاطية وخيارات إجراءات العمل ذات الصلة   )أ(
ع عن توقّعات البيئة بالتغيرات البيئية ووطأة تأثريها على التنمية ورفاه اإلنسان، مما قدمه التقرير الراب

  العاملية، من أجل حتديد األهداف البيئية ألنشطتها؛
إدماج األهداف البيئية يف عملية صنع القرار يف القطاعني اخلاص والعام باالستفادة الفعالة   )ب(

 من األنظمة القانونية واألدوات املالية واملعايري والعمليات التشاركية وغري ذلك من األدوات والقدرات
  :املتطورة بغية يئة بيئة مؤاتية من أجل

زيادة استثمارات القطاع يف جمال االبتكارات التكنولوجية واملبادرات الرامية إىل التخفيف   ‘١‘
من حدة التغير البيئي والتكيف معه، مبا يف ذلك من خالل اإلنتاج واالستهالك املستدامني 

  وحتسني كفاءة استخدام املوارد؛
م باالستثمارات االستهالكية واملنـزلية يف جمال التخفيف من حدة التغير البيئي القيا  ‘٢‘

  والتكيف معه؛
توسيع قدرات الناس، على حنو منصف، على التخفيف من حدة التغير البيئي والتكيف   ‘٣‘

معه، مع توجيه االنتباه على وجه اخلصوص إىل احتياجات الفقراء، والفئات املستضعفة، 
  .مادهم على خدمات النظم اإليكولوجيةواعت

استعراض فعالية األداء البيئي لدى خمتلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية قياساً إىل   )ج(
  .األهداف البيئية
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املنتدى مقرراً من هذا القبيل أن حيثّ أصحاب املصلحة املعنيني على حتديد /ومن شأن اختاذ الس  -٢٣
ة كاساس التباع ج قائم على حتقيق النتائج يف اإلدارة املُحكمة لشؤون البيئة األهداف البيئية الالزم

ويتوقّع من أصحاب املصلحة أن يباشروا اتباع هذه . ودمج دواعي القلق البيئية يف املسار الرئيسي للتنمية
يئات األمم املتحدة يف هذا أما تقدمي اليونيب الدعم إىل غريه من ه. النهوج وفقاً للبىن اإلدارية اخلاصة م

 املسندة إليه ولربنامج عمله، من خالل ترتيبات التعاون احلالية )٣(اخلصوص فسوف يضطلع به وفقاً للوالية
وأما تقدميه الدعم إىل البلدان فسوف يضطلع به كذلك وفقاً للوالية املسندة . ومنها مثالً فريق إدارة البيئة

 سياق ج متسق ضمن منظومة األمم املتحدة على الصعيد القُطري عمالً بتنفيذ  ولربنامج عمله، يف)٤(إليه
  .خطة عمل بايل االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات

   التصدي للتغير البيئييف الروابط على دعم استجابة قائمة علىتعزيز قدرة اليونيب   -باء
 الضوَء على الروابط بني التغير (GEO-4)عات البيئة العاملية يسلّط التقرير الرابع عن تقييم توقّ  - ٢٤

 أُطر عمل تكيفية وقانونية ودولية وسوقية متكّن إىل الضرورة االستراتيجية علىالبيئي والتنمية، مع التأكيد 
تقرير كما يؤكّد ال.  التنمية ورفاه اإلنسانعلى التصدي للتغير البيئي ووطأة تأثرياته يفمن االستجابة 

(GEO-4) اء إىل احلاجة علىر البيئي واملخاطرة احملتملة من جرتمع للروابط اخلاصة بالتغيتعزيز فهم ا 
بلوغ نقاط حرجة حدية يصبح بعدها إصالح البيئة نفسها حمفوفاً باملخاطر من جراء وطأة التأثريات 

  . عامل مترابطوعلى التنمية علىالشديدة 
 تقدمي الدعم من خالل علىير التنفيذي هلذا السبب أن يعمل اليونيب وكذلك يقترح املد  -٢٥

 وبرنامج عمله بغية رفع مستوى موارد التمويل الكبرية ٢٠١٣-٢٠١٠االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 
كومات  احلإىلالالزمة لدعم إجراء املزيد من األحباث العلمية ادية للسياسات العامة وتقدمي الدعم املستدام 

 يف الروابط علىكما أن االستجابة القائمة .  املستوى املناسبعلىبغية متكينها من االستجابة بفعالية 
.  فيما يتعلق بالسلم واألمناألمم املتحدة العناية بأحد مبادئ ميثاق يف أيضاًالتصدي للتغير البيئي عامل مهم 

 االستراتيجية املتوسطة يف اليونيب إليهي سوف يستند  التقييم البيئي املتكامل هو األساس الذفإنومن مثّ 
  :األجل فيما يتعلق مبا يلي

  تغير املناخ؛  )أ(  
  الكوارث والنـزاعات؛  )ب(  
  إدارة النظم البيئية؛  )ج(  
  اإلدارة احملُكَمة لشؤون البيئة؛  )د(  

                                                        
، وخصوصاً اجلزء الثاين، الفقرتني ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٧-د (٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة   ) ٣(

 ).ج(و) ب(٢الفرعيتني 
، وخصوصاً اجلزء الثاين، الفقرة ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٧-د (٢٩٩٧قرار اجلمعية العامة   ) ٤(

 .٣والفقرة ) هـ(٢لفرعية ا
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  املواد الضارة والنفايات اخلطرة؛  )ه(  
  .االستهالك واإلنتاج املستدامان –كفاءة استخدام املوارد   )و(  

وسوف تعتمد األنشطة ذات الصلة مبعاجلة . وهذه هي اللبنات األساسية لتحقيق التنمية املستدامة  -٢٦
 برنامج عمل اليونيب احلايل، ومن مثّ فسوف تيسر األخذ باملبادرات االبتكارية واألشد علىهذه القضايا 

 هذه يف احتياجات البلدان إىل االستجابة يفلبيئة العاملية إمنا هو منطلق والتقرير الرابع عن توقّعات ا. فعالية
والتمويل الوايف بالغرض .  التغيرات البيئية األخرىإىل التصدي يفااالت الستة ذات األولوية وكذلك 

. ة ذات األولوية هذه ااالت الستيف العمل يفواملستدام لعمليات التقييم العلمية هو املفتاح لنجاح اليونيب 
 وسوف األمم املتحدةويف العناية ذه ااالت ذات األولوية، سوف يتعاون اليونيب مع غريه من هيئات 
  .يكمل أنشطتها الربناجمية، وخصوصاً أنشطة أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

تقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية  اليفوسوف يؤدي اليونيب املهام الوظيفية التالية احملددة   -٢٧
  : دعم مسار العمل البيئي املتكامليفباعتبارها من ضمن الوظائف اجلوهرية للسلطات البيئية 

  توفري املعلومات والبيانات والتقييمات العلمية واالرتقاء بالوعي؛  )أ(  
  ات وأفضل املمارسات؛حتديد األهداف والسياسات العامة واللوائح التنظيمية واألدو  )ب(  
  . تلك األهدافإىل املدى الطويل قياساً علىرصد اإلجنازات   )ج(  

 الصعيد العاملي وذلك بالعمل مع الشركاء وبتعزيز علىوسوف يؤدي اليونيب هذه املهام الوظيفية   -٢٨
وذا . لوجياقدرات املؤسسات البيئية اإلقليمية البيئية والوطنية من خالل دعم بناء القدرات والتكنو

 حنو تام رأمسال القدرات لدى الدول األعضاء واملؤسسات احلكومية علىاألسلوب، سوف ينمي اليونيب 
 أداء هذه الوظائف دعماً علىوبغية قيام اليونيب بتعزيز قدرته .  الصعيدين اإلقليمي والدويلعلىالدولية 

  : ما يليإىلي، سوف يلجأ  التصدي للتغير البيئيف الروابط علىلالستجابة القائمة 
الدخول يف شراكات مع مراكز التفوق وغريها من أصحاب املصلحة بغية تعزيز ج   )أ(  

برناجمي متسق ومتعدد املستويات يف توفري أدلة اإلثبات الدامغة من خالل التقييم البيئي املتكامل، مبا يف ذلك 
تقييم النظم البيئية اإليكولوجية يف األلفية، بشأن روابط من خالل عمليات متابعة توقّعات البيئة العاملية و

   التنمية ورفاه اإلنسان؛يفالتغير البيئي وتأثريها 
 يف البلدان النامية إىل تقدمي الدعم على األمم املتحدة منظومة يفالتعاون مع غريه من اهليئات   )ب(  

بعة يف جماالت السياسات العامة واللوائح تطوير األهداف البيئية وتشجيع تبادل أفضل املمارسات املت
  التنظيمية واستخدام األدوات االقتصادية؛

األمم  املدى الطويل وفعالية الربامج البيئية يف منظومة علىاستعراض ورصد اإلجنازات   )ج(  
 استعراضات من هذا إىل إخضاع براجمها يف وكذلك الربامج البيئية لدى احلكومات اليت ترغب املتحدة

  . األهداف البيئية املتفق عليهاإىللنحو قياساً ا
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   إجراء مشاورات بشأن سلسلة توقّعات البيئة العاملية يف املستقبلإىلاملبادرة   -جيم
 إطار تعزيز قاعدة اليونيب العلمية، سوف تجرى مشاورات شاملة مع احلكومات واتمع يف  - ٢٩

 حول التقييم الرابع لتوقّعات البيئة العاملية ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ عامي يفالعلمي وأصحاب املصلحة املعنيني 
. بغية استيعاب الدروس املتعلّمة وتوفري املعلومات الالزمة للجيل التايل من سلسلة توقّعات البيئة العاملية

 تعبئة جهود العلماء واملراكز املتعاونة واحلكومات إىلوقد أدى التقييم الرابع لتوقّعات البيئة العاملية 
 االستعراض النقدي فيما بني النظراء وذي مصداقية علىالشركاء اآلخرين من أجل إعداد تقييم قائم و

وقد .  الصعيد اإلقليميعلى الصعيد العاملي وكذلك علىعلمية وجدوى للسياسات العامة للقضايا 
 اليونيب إىل الوالية املسندة علىأصبح هذا التقييم عملية حكومية دولية ومتعددة األطراف تقوم 

  . استحداث هيئة حكومية دولية جديدةإىلوصالحيته اجلامعة من دون اللجوء بالضرورة 
 عمليات التقييم احلالية علىكما أن التقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية يعتمد بشدة   - ٣٠

لتقييم اليت يضطلع ا  عمليات التقييم املواضيعية، ومنها مثالً عمليات اعلىشبه العاملية، وكذلك 
 يفوسوف يرتكز إعداد تقارير توقّعات البيئة العاملية . الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ

 علىوسوف يتم احلفاظ .  عمليات تقييم أخرىعلى جناح هذا التقييم الرابع وكذلك علىاملستقبل 
 البلدان يفزيزها من خالل بناء القدرات السمات احلكومية الدولية وشبه العاملية وكذلك مواصلة تع

كما أن التقييم اجلاري لعمليات . النامية من أجل مجع البيانات واملعلومات البيئية وتقييمها وتبادهلا
 الصعيد العاملي بشأن حالة البيئة البحرية، وهي املبادرة علىالتقييم املنتظمة اخلاصة باإلبالغ والتقييم 

. ، متوقّع هلا أن تقدم نظرات متعمقة مفيدة يف هذا اخلصوصلألمم املتحدة  العامةاجلمعيةاليت استهلّتها 
 الصعيدين اإلقليمي والوطين وذلك بالتشاور علىوسوف يواصل تعزيز عمليات التقييم البيئي املتكامل 

  .مع احلكومات وغريها من األطراف صاحبة املصلحة بغية ضمان التآزر مع العملية العاملية
 التقرير الرابع عن توقّعات على أن يستند التقرير عن توقّعات البيئة العاملية التايل أيضاًومن الالزم   -٣١

 زيادة تعزيز معرفتنا عن قيمة خدمات إىل األلفية، وأن يؤدي يف تقييم النظم اإليكولوجية وعلىالبيئة العاملية 
ومن . أيضاً قابلية البشر للتأثّر ويف رفاههم يفغير البيئي وعن تأثري الت) اإليكولوجية(النظم البيئية األحيائية 

 يف تقييم فعالية السياسات العامة واستبانة أفضل املمارسات املتبعة إىل توجيه املزيد من االنتباه أيضاًالالزم 
  .هذا الصدد

اجليل التايل من وميكن استعمال املؤشرات مبزيد من الفعالية لتنظيم بنية قاعدة أدلة اإلثبات يف   -٣٢
كما ميكن استعمال املؤشرات اجلوهرية، مبا يف ذلك املؤشرات املتوافرة . عمليات التقييم الدولية وتعزيزها

 ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، من أجل ٢٠١٠حالياً ومنها مؤشرات التنوع األحيائي حىت عام 
كذلك فإن تسخري أحدث وأفضل . دى الطويل أيضاًتعزيز تدفّق البيانات على املدى القصري وعلى امل

األحباث العلمية وتعزيز إتاحة سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات اآلنية واملناسبة، إضافةً إىل املؤشرات 
ادية للسياسات العامة، عامالن هلما أمهية حامسة للتقييم البيئي املتكامل املوجه حبسب أهداف 
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 فيما يتعلق ٢٠١٣-٢٠١٠ينجِز من خالله اليونيب استراتيجيته املتوسطة األجل للفترة املستعملني، الذي 
  .باستبقاء البيئة العاملية قيد االستعراض

 من ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وقد رصدت خمصصات احتياطية يف برنامج عمل اليونيب لفترة السنتني   - ٣٣
. اسات العامة ومشروعيةأجل استهالل عملية تقييم خامسة ذات مصداقية علمية وجدوى للسي

 العتبارات (GEO)وسوف خيضع نطاق وأهداف التقرير اخلامس عن تقييم توقّعات البيئة العاملية 
وجهات النظر املشتركة فيما بني خمتلف الشعب، وسوف يتم تطويرمها بالتشاور مع احلكومات 

ذي يستمد من تلك املشاورات، ورهناً بالتوجيه ال. والوسط العلمي والقطاع اخلاص واتمع املدين
ميكن استعمال عملية تقييم توقّعات البيئة العاملية التالية من أجل توفري املعلومات الالزمة استراتيجياً 

  .٢٠١٥- ٢٠١٤إلعداد برنامج عمل اليونيب للفترة 

  االستنتاجات  -خامساً
تقييماً للتغير البيئي وكيف يؤثّر يف أمن  (GEO-4)يقدم التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية   - ٣٤

. ، وكذلك يف التنمية بعامة)رفاه اإلنسان(الناس وصحتهم وعالقام االجتماعية واحتياجام املادية 
وينطوي هذا التقييم ذو احلجية على سرد لسرية التغيرات البيئية اليت ال سابقة هلا على الصعيدين العاملي 

قد يبلغ نقاطاً حرجة، قد تقع بعدها تغيرات مفاجئة أو متسارعة أو يحتمل أن واإلقليمي؛ وبعضها 
وهذه التغيرات تسببها األنشطة البشرية اليت جتري يف عامل يزداد عوملةً وتصنيعاً . تكون ال رجعة فيها

يات وترابطاً، مدفوعةً باتساع نطاق تدفّقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال والناس والتكنولوج
ويبين التقرير كيف أن املسؤولية عن الضغوط البيئية العاملية . واملعلومات واألفكار واأليدي العاملة

ليست موزعة بالتساوي يف خمتلف أرجاء هذا العامل؛ إذْ يف حني أن األغنياء هم الذين يسهمون بأكثر 
  .ن عواقبهاقدر يف حدوث تلك الضغوط، فإن الفقراء هم األشد تأثّراً بالضرر م

 هو قاعدة موارد ومعارف رئيسية، (GEO-4)التقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية   - ٣٥
سوف يعمل اليونيب من خالهلا على تعزيز الروابط بني البيئة والتنمية ومد اجلسور بني العمليات 

  .السياساتية بشأن البيئة والتنمية
جهة إىل صناع القرار، اليت أيدا املشاورة العاملية الثانية احلكومية كما أن الرسائل األساسية املو  -٣٦

، (GEO-4)الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة بشأن التقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية 
انب ، تستدعي إيالء هذا املوضوع االعتبار بصفة خاصة من ج٢٠٠٧سبتمرب /اليت عقدت يف أيلول

املنتدى يف اتباع النهج التايل الثالثي املستويات يف /ويقترح املدير التنفيذي أن ينظر الس. املنتدى/الس
  :(GEO-4)االستجابة إىل النتائج اليت توصل إليها التقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية 

الدولية والقطاع اخلاص واتمع حثّ احلكومات وهيئات األمم املتحدة واملنظمات   )أ(  
وغريه من السلطات البيئية ) اليونيب(املدين واجلمهور العام على العمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 

يف بغية حتديد األهداف البيئية واستخدامها على خمتلف الصعد العاملي منها واإلقليمي والوطين واحمللي، 
 ؛سبيل حتقيق التنمية املستدامة
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 من استجابة تقوم على الروابط يف التصدي للتغير البيئيتعزيز قدرة اليونيب على دعم   )ب(  
  لدى اليونديب؛ وبرامج العمل٢٠١٣- ٢٠١٠خالل االستراتيجية املتوسطة األجل للفترة 

 خالل تطوير عملية تقييم البيئة العاملية زيادة تعزيز القاعدة العلمية لدى اليونيب من  )ج(  
بالتشاور مع ) GEO(توقّعات البيئة العاملية التقييم العاملي املقبل ليطور نطاق وأهداف وسوف . قبلةامل

ورهناً بالتوجيه املستمد من املشاورات . العلمي والقطاع اخلاص واتمع املدينوالوسط احلكومات 
فري املعلومات الالزمة استراتيجياً من أجل تواملومأ إليها أعاله، ميكن أن تستخدم عملية التقييم العاملي 

  ).اليونيب(امج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة نبرإلعداد 
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  املرفق
  البيان الصادر عن املشاورة العاملية الثانية احلكومية الدولية واملتعددة 

األطراف صاحبة املصلحة بشأن التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية، 
  ٢٠٠٧سبتمرب /لولاملعقودة يف أي

EP 
UNEP/DEWA/GEO/IGC.2/2 

  األمـم
 املتحدة

Distr.: General 
30 August 2007 
 
Arabic 
Original: English 
 

  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   

    
  املشاورة العاملية الثانية احلكومية الدولية واملتعددة األطراف 

  وقّعات البيئة العامليةصاحبة املصلحة بشأن التقرير الرابع عن ت
    ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦-٢٤نريويب، كينيا، 

  
  بيان املشاورة العاملية الثانية احلكومية الدولية واملتعددة األطراف 
  صاحبة املصلحة بشأن التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية، 

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٤املعقودة يف نريويب من 
  

شاركني يف املشاورة العاملية الثانية احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة حنن، امل  
  بشأن التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية،

إىل مسؤوليات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، املبينة يف قرار اجلمعية العامة إذْ نشري   
، بشأن استبقاء حالة البيئة العاملية قيد ١٩٧٢ديسمرب /ون األول كان١٥املؤرخ ) ٢٧- د (٢٩٩٧

املراجعة واالستعراض بغية ضمان حتديد أولويات املشاكل البيئية الناشئة ذات األمهية الدولية الواسعة 
وكذلك تلقّيها االعتبار املناسب والكايف من احلكومات، وتشجيع إسهام اجلماعات العلمية، وغريها 

  ت املهنية، ذات الصلة باملوضوع، يف اكتساب املعارف واملعلومات البيئية وتقييمها وتبادهلا،من اجلماعا
 ١٩/٣، و١٩٩٥مايو / أيار٢٦ املؤرخ ١٨/٢٧ إىل مقررات جملس اإلدارة وإذْ نشري أيضاً  
   باء املؤرخ ٢٢/١، و١٩٩٩فرباير / شباط٤ املؤرخ ٢٠/١، و١٩٩٧فرباير / شباط٧املؤرخ 
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 ٢٤/٢، وكذلك خصوصاً املقرر ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ٢٣/٦، و٢٠٠٣فرباير / شباط٧
 بشأن حالة البيئة العاملية، الذي دعا فيه جملس اإلدارة احلكومات ٢٠٠٧فرباير / شباط٩املؤرخ 

 للعملية املبينة واخلرباء إىل اإلسهام يف وضع الصيغة النهائية للتقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية، وفقاً
أثناء املشاورة العاملية احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة بشأن التقييم الرابع لتوقّعات 

، وذلك بعدة وسائل ومنها ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٠ و١٩البيئة العاملية، اليت عقدت يف نريويب يومي 
، واملشاركة يف املشاورة الثانية العاملية ٢٠٠٧القرار يف عام القيام باستعراض املوجز املوجه إىل صناع 

، ودعم أنشطة التوعية ٢٠٠٧سبتمرب /احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة يف أيلول
البعيدة املدى فيما يتعلق بالتقرير الرابع عن تقييم توقّعات البيئة العاملية، وطلب فيه إىل املدير التنفيذي 

 يعرض النتائج اليت خلص إليها التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية على جملس اإلدارة إبان دورته أن
االستثنائية العاشرة، بغية تيسري النظر يف تلك النتائج وتبعاا احملتملة، وذلك على سبيل املثال بشأن 

ة، وبشأن أداء املهام الوظيفية املسندة إىل التوجيه االستراتيجي لربنامج عمل برنامج األمم املتحدة للبيئ
برنامج األمم املتحدة للبيئة يف منظومة األمم املتحدة ويف توفري اخلدمات للدول األعضاء يف األمم 

  املتحدة،
 يف كل قسم من أقسام املوجز املوجه إىل صناع القرار عن التقرير الرابع عن توقّعات وقد نظرنا  

  البيئة العاملية،
 مع اإلعراب عن التقدير الدعم املقدم من حكومات بلجيكا والنرويج وهولندا يف وإذْ نالحظ  

  عملية إنتاج التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية،
 الدور اهلام الذي تؤديه احلكومات وأصحاب املصلحة، وينبغي هلا أن تواصل ندرك  -١  

اد تقييمها من خالل عملية تقييم توقّعات البيئة العاملية، وذلك أداءه، يف حتديد القضايا الرئيسية املر
بتوفري البيانات واملعلومات واملعارف من املصادر اإلقليمية والوطنية واحمللية واألهلية، وكذلك يف 
 استعراض مشاريع النتائج، ويف النظر يف إجراءات العمل املراد اختاذها بناًء على النتائج اليت تتوصل إليها

  هذه العملية؛
 مع اإلعراب عن التقدير باإلسهامات العينية من احلكومات وأفراد اخلرباء نرحب  -٢  

واملنظمات، ممن أسهموا يف أعمال التنسيق واإلعداد واالستعراض اخلاصة بالتقرير الرابع عن توقّعات 
ان الصادر عن املشاورة العاملية األوىل البيئة العاملية وموجزِه املوجه إىل صناع القرار، استجابةً إىل البي

احلكومية الدولية واملتعددة األطراف صاحبة املصلحة بشأن التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية، اليت 
  )٥(؛٢٠٠٥فرباير / شباط٢٠ و١٩عقدت يف نريويب يومي 

ه إىل صناع القرار، الوارد يف  موجز التقرير الرابع عن توقّعات البيئة العاملية، املوجنؤيد  -٣  
  مرفق هذا البيان، ونشجع على النظر فيه من جانب اتمع العاملي ومنظومة األمم املتحدة؛

                                                        
  )٥(    .UNEP/GC.23/CRP.5  
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 بأن يقدم املدير التنفيذي املوجز املوجه إىل صناع القرار عن التقرير الرابع عن نوصي  -٤  
 البيئي الوزاري العاملي إبان دورته العاشرة للنظر فيه املنتدى/توقّعات البيئة العاملية إىل جملس اإلدارة

واالتفاق على إجراءات املتابعة املراد أن يتخذها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار استراتيجيته 
  .املتوسطة األجل وكذلك بشأن امليزانية وبرنامج العمل

____________ 


