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جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 الدورة الثالثة
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 

 تنفيذ قرارات جمعية البيئة

دولية لنوعية التوجيهية المبادئ البشأن  ٢٧/٣التقدم المحرز عمالً بمقرر مجلس اإلدارة رقم 
 المياه من أجل الُنظُم اإليكولوجية

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
، أن يضع، بالشراكة 27/٣ب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي، يف مقرره ل  ط  

مع احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة، مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه للنظم اإليكولوجية ميكن 
وانب ذات الصلة من إدارة استخدامها طوعًا لدعم وضع معايري وسياسات وأطر وطنية، مع إدماج مجيع اجل

املياه، وفقاً للمقتضى؛ وشجع احلكومات واملؤسسات العلمية ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات ذات 
توجيهية لنوعية املياه؛ ودعا احلكومات وغريها من اجلهات القادرة البادئ املالصلة على املشاركة بنشاط يف وضع 

ايل لعملية وضع املبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه؛ وطلب إىل املدير التنفيذي أن إىل توفري الدعم التقين وامل
 املقبلة. برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورتهجملس إدارة إىل عن تنفيذ املقرر  يقدم تقريراً 

املتحدة للبيئة، قدمت األمانة مشروع الدورة الثانية جلمعية األمم  خالليف مناسبة جانبية ُعِقد ت و 
ويف وقت الحق، ووفقًا لربنامج عمل الفرتة  .(1)عليه واستعراضه ليقمبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه للتع

بلداً. واستناداً إىل  61، أجريت مشاورات على الصعيدين الوطين واإلقليمي مبشاركة ما جمموعه 2016-2017
الواردة، ُوِضع إطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة يف صيغته النهائية لتقدميه إىل مجعية األمم  ليقاتالتع

 الثالثة. املتحدة للبيئة يف دورته
                                                           

* 3/1UNEP/EA.. 
(1 )http://www.unep.org/sites/default/files/Documents/20160315_iwqges_pd_final.pdf. 

 



UNEP/EA.3/24 

2 

 مقدمة - أولً 
، طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي، ضمن أمور أخرى، 27/٣ املقرر يف -1

 من أجلأن يضع، بالشراكة مع احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة، مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه 
لنظم اإليكولوجية ميكن استخدامها طوعًا لدعم وضع معايري وسياسات وأطر وطنية، مع إدماج مجيع اجلوانب ا

 ذات الصلة من إدارة املياه، وفقاً للمقتضى.
 .اهتاذها هذا التقرير معلومات عن تنفيذ املقرر، إضافة إىل اإلجراءات املقرتح تضمنوي -2

 ٢٧/٣تنفيذ المقرر التقدم المحرز في  - ثانياً 
ُوِضع مشروع مبادئ توجيهية دولية لنوعية املياه من أجل النظم اإليكولوجية يف الفرتة بني أيار/مايو  -٣

، ُقدِّم 27/٣من املقرر  4املشاورات اإلقليمية. ووفقاً للفقرة  خاللللنظر فيه  ، وقُدِّم2016آذار/مارس و  201٣
الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، على  خاللتقرير مؤقت عن املبادئ التوجيهية يف مناسبة جانبية ُعِقد ت 

على الصعيدين  أن يكون مفهومًا أن املبادئ التوجيهية ستخضع ملزيد من عمليات النظر والتشاور املستفيضة
النهج املوجه حنو  عنتقرير و اإلقليمي والدويل. وأُِعدَّت ثالث وثائق للمشاورات اإلقليمية، هي: موجز تنفيذي؛ 

ودليل تقين.  يعرض املعلومات األساسية العلميةالسياسات العامة الواجب اتباعه إزاء املبادئ التوجيهية؛ وتقرير 
، وتألفت أساساً من مخس 2017وكانون الثاين/يناير  2016مشاورات إقليمية يف الفرتة بني أيار/مايو  نُظمتو 

حلقات عمل ُعِقد ت بالتزامن مع االجتماعات واملؤمترات اإلقليمية والعاملية. وإضافة إىل ذلك، جرى التماس 
الفرتة بني  خاللالنامية من كل منطقة. و بلدًا من البلدان املتقدمة النمو والبلدان  40من أكثر من  تعليقات

استعراض التعليقات واستعني هبا يف وضع الصيغة النهائية ألربعة  جرى، 2017أيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر 
عرض عام ودليل لتنفيذ خطة عام ’’جملدات إلطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة: اجمللد األول بعنوان 

واجمللد الثالث يضم جتميعاً لدراسات ؛ ‘‘دليل قطري للتصنيف وحتديد األهداف’’لد الثاين بعنوان ؛ واجمل‘‘20٣0
معلومات أساسية علمية عن الرصد والتقييم. ومشلت التغيريات الرئيسية  فيتضمناجمللد الرابع أما احلاالت اإلفرادية؛ 

، 20٣0اردة مواءمة األنشطة مع خطة التنمية املستدامة لعام اليت طرأت على العمل اجلاري نتيجة التعليقات الو 
وإعادة تأطري املبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه بوصفها إطاراً إلدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، مما أتاح 

 مقرر جملس اإلدارةشى هذا النهج مع نص . ويتماملنشود ين منها األساسيني الوظيفةغرض و لتوفري وصف أفضل ل
دعم وضع معايري وسياسات وأطر وطنية تأخذ يف االعتبار املعلومات املتاحة حالياً، ’’ ـــبـ، الذي يقضي ٣/27

ع هذا اإلطار بقيادة برنامج األمم ضِ وقد وُ . ‘‘مع إدماج مجيع اجلوانب ذات الصلة من إدارة املياه، وفقاً للمقتضى
التعاون الوثيقني مع خرباء يف اجملالني التقين والسياسايت. وُشكِّل فريق صياغة مؤلف من بالتشاور و  ،املتحدة للبيئة

خرباء تقنيني من منظمات خمتلفة، وفريقان أحدمها استشاري واآلخر استعراضي يضمان مقرري السياسات الوطنيني 
ورات إقليمية إضافية بشأن مشروع إطار نوعية املياه . وُعِقد ت مشاوخرباء تقنيني معرتف هبم عاملياً من قطاع املياه

 النهائية. تهصيغقبل وضع 
 61كان ما جمموعه   2017، فبحلول حزيران/يونيه 2017-2016ويف ما يتعلق بربنامج العمل للفرتة  -4

 وضع يف استشارته متتو  املياه نوعية بإطار اهتمامه أبدى قد - بلدان 8 قدره مستهدف رقم مقابل - بلداً 
 لبيئة.ا برنامج من مبساعدة اإلطار،
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 اتخاذها التوصيات واإلجراءات المقترح -ثالثاً 
شخص، من بينهم علماء وممارسون  100مشل وضع إطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة حوايل  -٥

وموظفون باألمم املتحدة وموظفون حكوميون، عملوا كمؤلفني أو مراجعني أو مشاركني يف حلقات العمل املعقودة 
 يف إطار املشاورات اإلقليمية، على مدى عدة سنوات.

إلطار، فإن لعرضًا عامًا  تضمنألول إلطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة يولئن كان اجمللد ا -6
ما يتعلق بتصنيف اجمللد الثاين عبارة عن دليل على درجة أعلى من التقنية، يتناول بإسهاب جوانب معينة لإلطار في

تعترب أهم اجلوانب بالنسبة للبلدان اليت النظم اإليكولوجية وحتديد األهداف املنشودة للحالة اإليكولوجية، واليت 
شرعت يف اإلبالغ عن التقدم احملرز على الصعيد الوطين يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد يرغب ممثلو 

كة يف الدورة الثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة يف مناقشة الطلب على إعداد أدلة تقنية الدول األعضاء املشاِر 
 لقة بأجزاء أخرى من اإلطار.إضافية متع

يدعم إطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة املوضوع الشامل للتلوث الذي تناقشه الدورة الثالثة و  -7
جلمعية األمم املتحدة للبيئة، وكذلك أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وعدداً من 

املتعلقة مبعاجلة مياه الصرف الصحي ونوعية املياه احمليطة  ٣-6سيما الغاية  ستدامة، الغايات أهداف التنمية امل
املتعلقة بالنظم اإليكولوجية للمياه العذبة. ولذلك يوص ى بأن تنظر مجعية األمم املتحدة للبيئة  6-6هبا، والغاية 

توجيهية لنوعية املياه من أجل النظم  يف تشجيع ودعم البلدان لالستعانة باإلطار يف وضع ما خيصها من مبادئ
 اإليكولوجية وإقامة برامج الرصد واإلدارة وما يرتبط هبا من بيئة متكينية.

 وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة القيام مبا يلي: -8
ما يتعلق بوضع مبادئ في 27/٣اإلحاطة علمًا بالتقدم احملرز يف تنفيذ مقرر جملس اإلدارة رقم  (أ)

توجيهية دولية لنوعية املياه من أجل النظم اإليكولوجية ميكن استخدامها طوعاً لدعم وضع معايري وسياسات وأطر 
 وطنية؛ 

االعرتاف باألمهية احملورية لإلدارة السليمة للنظم اإليكولوجية للمياه العذبة من أجل صحة البشر  (ب)
 يف التنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية؛، نتيجة لذلك، من أمهية تنطوي عليهوسبل كسب العيش، وما 

تشجيع البلدان على اعتماد إطار إدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة يف وضع معايري ومبادئ  (ج)
وأهداف خطة  توجيهية وطنية إلدارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة، ولتحقيق غايات أهداف التنمية املستدامة

 .20٣0التنمية املستدامة لعام 

_____________ 


