األمم المتحدة

EP
UNEP/EA.2/14

جمعية األمم المتحدة
للبيئة التابعة لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة

Distr.: General
25 February 2016
Arabic
Original: English

جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
الدورة الثانية
نريويب 37-32 ،أيار/مايو 3216
*
البند ( 5أ) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
االستراتيجية المتوسطة األجل وبرنامج العمل
والميزانية ،وغيرها من مسائل اإلدارة والميزانية:
التنقيحات المدخلة على برنامج العمل والميزانية
المقترحين لفترة السنتين 6102-6102

التنقيحات المدخلة على برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 6102-6102
تقرير المدير التنفيذي
موجز
يوجز ىذا التقرير التغيريات اليت أدخلت على برنامج العمل وادليزانية ادلقًتحني لفًتة السنتني
 ،3217-3216بعد أف أقرهتما مجعية األمم ادلتحدة للبيئة ،يف دورهتا األوىل ،يف القرار  .15/1وتعزى
التغيريات يف ادلقاـ األوؿ إىل موافقة اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف كانوف األوؿ/ديسمرب  3215على أف
ختصص لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة مبلغ  2552مليوف دوالر و116
وظيفة ،األمر الذي كاف على مستوى أدىن شلا طلبو األمني العاـ.
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أوالً  -مقدمة
 - 1طلبت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة إىل ادلدير التنفيذي ،يف قرارىا  15/1بشأف برنامج العمل وادليزانية
ادلقًتحني لفًتة السنتني  ،3217-3216أف يقدـ تقريراً إىل مجعية البيئة يف دورهتا الثانية عن أي آثار
للمعلومات األخرية ادلتعلقة بالتمويل على برنامج العمل وادليزانية ادلقًتحني لفًتة السنتني 3217.-3216
 - 3ويوجز ىذا التقرير التغيريات اليت أدخلت على برنامج العمل وادليزانية لفًتة السنتني ،3217-3216
بعد أف أقرهتما مجعية األمم ادلتحدة للبيئة ،يف دورهتا األوىل اليت عقدت يف حزيراف/يونيو  .3212وتعزى
التغيريات إىل موافقة اجلمعية العامة يف كانوف األوؿ/ديسمرب  ،3215يف قرارىا  ،329/72على أف ختصص
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة مبلغ  2552مليوف دوالر و 116وظيفة ،األمر
الذي كاف على مستوى أدىن شلا طلبو األمني العاـ ،الذي طلب ختصيص  2559مليوف دوالر و 123وظيفة،
وفق ما ىو مبني يف ادليزانية اليت قُدمت يف السابق.

ثانياً  -مقرر الجمعية العامة بشأن االعتمادات المخصصة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في ميزانية األمم
المتحدة العادية وآثاره على صعيد الميزانية اإلجمالية
 - 2عقب موافقة مجعية البيئة على برنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وميزانيتو لفًتة السنتني
 ،3217-3216يف قرارىا  ،329/72وافقت اجلمعية العامة على اعتماد مبلغ  2552مليوف دوالر و116
وظيفة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة من ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة .ورفع ىذا ادلبلغ ادليزانية اإلمجالية لربنامج
عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لفًتة السنتني  3217-3216من مجيع مصادر التمويل إىل  672مليوف
دوالر .ومقارنةً بربنامج العمل الذي وافقت عليو مجعية البيئة يف عاـ  3212الذي بلغت ميزانيتو 68256
مليوف دوالر فإف ىذا ميثل اطلفاضاً قدره  1256مليوف دوالر يعود إىل مستوى االعتمادات ادلخصصة يف ميزانية
األمم ادلتحدة العادية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة وفق ما ىو مبني أعاله.
 - 2كذلك ُخفضت مستويات التوظيف من  852إىل  ،827ويبني ذلك ادلستوى األقل للوظافف
ادلعتمدة ادلمولة من ادليزانية العادية .ومل تُقًتح تغيريات يف ميزانية صندوؽ البيئة ومستوى التوظيف فيو الذين
اعتمدهتما مجعية البيئة يف حزيراف/يونيو  .3212اجلدوؿ  1يقدـ ملخصاً لتلك التغيريات.
اجلدوؿ 1
آثار االعتمادات المخصصة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في الميزانية العادية لألمم المتحدة فيما
يخص برنامج العمل لفترة السنتين 6102-6102
(بآالؼ دوالرات الواليات ادلتحدة)
برنامج العمل وادليزانية
األولياف (وافقت عليهما
مجعية البيئة يف دورهتا األوىل)

ادليزانية ادلنقحة

التعليقات

ادليزانية اإلمجالية

682 635

673 988

مستويات التوظيف اإلمجالية

852

827

اطلفضت مبقدار
 1253مليوف دوالر
اطلفضت مبقدار 16
وظيفة
وافقت عليها اجلمعية
العامة

االعتمادات ادلخصصة يف ميزانية 25 927
األمم ادلتحدة العادية
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ادليزانية ادلنقحة

مستويات التوظيف ادلعتمدة يف
ادليزانية العادية

برنامج العمل وادليزانية
األولياف (وافقت عليهما
مجعية البيئة يف دورهتا األوىل)
116
123

ميزانية التوظيف يف صندوؽ البيئة 133 222
مستويات التوظيف يف صندوؽ 252
البيئة
118 276
مرفق البيئة العادلية
335 237
الصناديق االستئمانية والتمويل
ادلخصص

التعليقات

133 222
252

 31وظيفة إضافية
(لالتفاقيات) وافقت
عليها اجلمعية العامة
ليس ىناؾ تغيري
ليس ىناؾ تغيري

118 276
335 237

ليس ىناؾ تغيري
ليس ىناؾ تغيري

 - 5ووافقت اجلمعية العامة يف قرارىا  329/72على  31وظيفة من رلموع  25وظيفة اقًتحها األمني
العاـ وأوصت هبا اللجنة االستشارية لشؤوف اإلدارة وادليزانية لفًتة السنتني  )1(.3217-3216إف الوظافف
ال ػ ػ ػ  25اليت اقًتحها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ضرورية لضماف التعزيز الكامل للربنامج وفقاً للوثيقة اخلتامية
ادلعونة ’’ادلستقبل الذي نصبو إليو‘‘ ،الصادرة عن مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة (ريو  .)32 +إضافةً
إىل ذلك فإف ما يزيد عن  82يف ادلافة من الوظافف مشغوؿ بالكامل نظراً ألف ىذه الوظافف ليست جديدة بل
ىي وظافف قافمة ميوذلا صندوؽ البيئة أو ُدتوؿ من التمويل ادلخصص.
 - 6وعند تنفيذ القرار  ،329/72الذي ال ػلدد مواقع ومهاـ الوظافف الػ ػ ػ  ،31أجرى برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة حتليالً دقيقاً للوظافف الػ ػ ػ ػ  31ادلعتمدة يف السياؽ الكلي للموظفني األساسيني الالزمني إلصلاز
برنامج عملو.
 - 7واستعرض برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الوظافف اليت يتعني دتويلها من ادليزانية العادية ونظر يف الوظافف
اليت ميكن االستمرار يف دتويلها إما من صندوؽ البيئة أو من التمويل ادلخصص ،ويف الوظافف اليت ميكن
جتميدىا .وحدد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مواقع ومهاـ مجيع الوظافف ال ػ ػ ػ  31ادلعتمدة .أما الوظافف الػ ػ 12
ادلتبقية  -وىي الوظافف اليت مل توافق عليها اجلمعية العامة  -فإف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة سيديرىا ضمن
رأس ادلاؿ احلايل وقدره  133مليوف دوالر من خالؿ إنقاصها تدرغلياً وعرب التوظيف اخلاضع للتحكم يف فًتة
السنتني .3217-3216
 - 8وسيسعى برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لضماف حتقيق أىدافو من خالؿ توفري موارد إضافية ُحتشد من
مصادر خارج ادليزانية ،خصوصاً وأف اجتاىات الدخل تظهر أف الدخل اإلمجايل سيتجاوز ادليزانية بسبب الدخل
اآليت من خارج ادليزانية والذي يفوؽ التوقعات.
 - 9إضافةً إىل ذلك فإف التكاليف ذات الصلة جبمعية البيئة غلب تغطيتها من ادليزانية العادية لألمم
ادلتحدة .بيد أف ىذا األمر يستلزـ تقدمي طلب من جانب مجعية البيئة يف قرار .ونظراً ألف مجعية البيئة مل تعتمد
مثل ىذا القرار يف دورهتا األوىل فإف تكاليف الدورة الثانية جلمعية البيئة سيتعني تسديدىا من ميزانية فًتة السنتني
.3217-3216
( )1جرى حذؼ وظيفتني من ادليزانية األصلية عقب االستعراض الذي أجرتو اللجنة االستشارية لشؤوف اإلدارة وادليزانية.
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ثالثاً  -االعتمادات المخصصة في الميزانية العادية
 - 12نُقحت أرقاـ ادليزانية العادية لكي تعكس قرار اجلمعية العامة  329/72الذي خصص مبلغاً قدره
 2552مليوف دوالر لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة لفًتة السنتني  .3217-3216ىذا ادلستوى من االعتمادات
يأخذ يف االعتبار كعوامل قوة دوالر الواليات ادلتحدة والقرار القاضي بتطبيق عامل شواغر قدره  52يف ادلافة
على الوظافف ادلعتمدة حديثاً ،واليت قد تتطلب عاماً دللئها وستبقى بالتايل شاغرة خالؿ نصف فًتة السنتني.

رابعاً  -اتجاهات الدخل واآلثار على تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة

 - 11بلغ إمجايل الدخل ادلقدـ لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف الفًتة  786 ،3215-3212مليوف دوالر
لفًتة السنتني  3215-3212والسنوات ادلقبلة مقابل ميزانية إمجالية متوقعة لفًتة السنتني قدرىا  619مليوف
دوالر .ووفق ما ىو مبني يف الشكل أدناه فإف ىناؾ حاجة للتحوؿ من التمويل ادلخصص إىل التمويل غري
ادلخصص أو التمويل ادلخصص بشروط ميسرة.
الميزانية واإليرادات لفترة السنتين 6102-6102

 - 13ومنذ مؤدتر ريو 32+كاف الًتكيز ادلشًتؾ من جانب جلنة ادلمثلني الدافمني وأمانة برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة منصب على تعزيز األسس ادلالية للربنامج عرب مبادئ توفري موارد مالية آمنة ومستقرة وكافية وإضافية
هبدؼ دتكني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة من أف ينفذ برنامج عملو على ضلو فعاؿ.
 - 12وتستند اسًتاتيجية التمويل من موارد مالية آمنة ومستقرة وكافية وإضافية إىل ادلسئولية ادلشًتكة للدوؿ
األعضاء يف أمانة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لضماف حدوث حتوؿ باجتاه ادلساعلات غري ادلخصصة وادلساعلات
ادلخصصة بشروط ميسرة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع توسيع نطاؽ قاعدة ادلاضلني .وتشمل العناصر الرفيسية
األخرى لالسًتاتيجية إصلاز العمل عرب الشراكات ،وتعزيز صلاعة وفعالية الربنامج ادلستندة إىل مبادئ اإلدارة
القافمة على النتافج ،إضافةً إىل الشفافية والتواصل.

 - 12وأُح ِرز تقدـ جيد يف الفًتة  3215-3212باجتاه تنفيذ اسًتاتيجية التمويل من موارد مالية آمنة
ومستقرة وكافية وإضافية .وقدمت جهات ماضلة مثل النرويج والسويد دتويالً غري سلصص أو دتويالً سلصصاً
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بشروط ميسرة .ورغم أف ىذا التمويل يندرج ضمن ادلوارد من خارج ادليزانية إال أنو غري سلصص بالتحديد
دلشاريع بعينها بل يدعم برنامج العمل على مستوى الربامج الفرعية وادلستويات األعلى .بيد أف انتقاؿ الربنامج
إىل استخداـ نظاـ ختطيط موارد ادلؤسسات ،أوموجا ،أعاؽ إحراز تقدـ يف عاـ  3215على صعيد اسًتاتيجية
التمويل لدعم االنتقاؿ من ادلوارد ادلخصصة إىل ادلوارد غري ادلخصصة أو ادلوارد ادلخصصة بشروط ميسرة .وإذا
أضيف إىل ذلك التحديات اليت تواجهها الدوؿ األعضاء على صعيد الوضع ادلايل العادلي احلايل الصعب وقوة
دوالر الواليات ادلتحدة مقابل العمالت األخرى اليت تُقدـ هبا إيرادات ،فإف ذلك رمبا يكوف قد أسهم يف
مستويات اإليرادات ادلتدنية ادلقدمة لصندوؽ البيئة .وسيتعني بذؿ جهود أكرب هبدؼ حتقيق أىداؼ اسًتاتيجية
التمويل من موارد مالية آمنة ومستقرة وكافية وإضافية يف فًتة السنتني .3217-3216
 - 15وفيما يتعلق مبيزانية صندوؽ البيئة ادلستهدفة للفًتة  3217-3216فقد وافقت الدوؿ األعضاء على
مستوى  371مليوف دوالر منها  133مليوف دوالر لتكاليف ادلوظفني .وعند تنفيذ وتطبيق هنج ميزانية قافم
على النتافج على برنامج العمل فإف من ادلهم بدرجة أكرب إصلاز التنفيذ ادلشًتؾ السًتاتيجية التمويل من موارد
مالية آمنة ومستقرة وكافية وإضافية .ووفقاً لذلك فإف األمانة ستضاعف يف عاـ  3216جهودىا للوصوؿ إىل
مجيع الدوؿ األعضاء هبدؼ زيادة مستوى ادلساعلات ادلقدمة لصندوؽ البيئة والتفاعل مع الدوؿ األعضاء وفيما
بينها هبدؼ حتقيق حتسينات أطوؿ أجالً يف دتويل الربنامج.

خامساً -اآلثار البرنامجية

 - 16من ادلتوقع أف يستمر اجتاه جتاوز الدخل اإلمجايل للميزانية يف الفًتة  ،3217-3216رغم أنو عند
تنفيذ اسًتاتيجية ادلوارد ادلالية اآلمنة وادلستقرة والكافية واإلضافية فإف التوازف بني ادلساعلات ادلقدمة لصندوؽ
البيئة وادلساعلات ادلخصصة يظل غري مؤكد.
 - 17ويشكل اعتماد خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،3222يف أيلوؿ/سبتمرب  3215فرصةً لربنامج العمل
للفًتة  3217-3216لكي يوفر نقطة انطالؽ لالسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  3231-3218اليت
تستوعب بشكل كامل خطة عاـ  .3222وقد حلل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة برارلو مقابل أىداؼ التنمية
ادلستدامة الػ ػ ػ  17والغايات ادلرتبطة هبا واليت تتخطى عقبات الضوابط والقطاعات والواليات ادلؤسسية .ويظهر
اجلدوؿ  3الكيفية اليت يتواءـ هبا برنامج العمل احلايل لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع خطة عاـ  ،3222مع
تعديل طفيف على الربنامج الفرعي للكوارث والنزاعات.
اجلدوؿ 3
مواءمة اإلنجازات المتوقعة للفترة  6102-6102مع غايات خطة عام  ،6101والمؤشرات المنقحة
اإلصلاز ادلتوقع

تغير المناخ

(أ) تنفيذ نػُ ُهج التكيف ،مبا يف ذلك هنج قافم
على النظاـ اإليكولوجي ،وإدماجها يف
االسًتاتيجيات الرفيسية للقطاعات والتنمية
الوطنية خلفض مستوى القابلية للتأثر وتعزيز
ادلرونة جتاه آثار تغري ادلناخ.
(ب) حتسني كفاءة استخداـ الطاقة ومضاعفة
استخداـ الطاقة ادلتجددة يف البلداف للمساعدة
يف خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري
وادللوثات األخرى كجزء من التنمية ادلنخفضة

ادلواءمة مع غايات أىداؼ
التنمية ادلستدامة

مؤشر إضايف

1-12 ،5-1

2-7 ،3-7
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اإلصلاز ادلتوقع

الكوارث والنزاعات
إدارة النظام اإليكولوجي

6

االنبعاثات يف ىذه البلداف.
(ج) توفري الدعم ،بالتعاوف مع ادلنظمات
األخرى ووفقاً لوالياهتا ذات الصلة ،لتنفيذ
االسًتاتيجيات يف رلاؿ األنشطة الرامية خلفض
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدىورىا يف
البلداف النامية وتفعيل دور احلفاظ على الغابات
واإلدارة ادلستدامة ذلا وتعزيز سلزونات الكربوف
الغايب يف البلداف النامية ونظم ادلعلومات ادلتعلقة
بالتدابري الوقافية وتطوير نظم لرصد الغابات
ومستويات مرجعية ،لكي تتطور لتصبح إجراءات
قافمة على النتافج ختضع للقياس واإلبالغ
والتحقق بشكل كامل وخلفض االنبعاثات الناجتة
عن إزالة الغابات وتدىورىا .وقد جرى وضع
ُّهج ادلالية.
االسًتاتيجيات التحولية ادلذكورة والنػ ُ
(أ) تعزيز قدرة البلداف على استخداـ ادلوارد
الطبيعية واإلدارة البيئية دلنع وخفض سلاطر
الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها
اإلنساف
(ب) تعزيز قدرة البلداف على استخداـ ادلوارد
الطبيعية واإلدارة البيئية لدعم التعايف ادلستداـ من
الكوارث والنزاعات

ادلواءمة مع غايات أىداؼ
التنمية ادلستدامة

مؤشر إضايف

3-15

11 ،5-11 ،5-1ب،
3-1-16 ،1-12
11ب6-16 ،

(أ) تعزيز استخداـ هنج النظاـ اإليكولوجي يف 1ب-2 ،2-3 ،1-3 ،
،6-6 ،5-6 ،2-6 ،2
البلداف للحفاظ على خدمات النظاـ
،6-11 ،2-11 ،3-7
اإليكولوجي واإلنتاجية ادلستدامة للنظم الربية
11أ،7-13 ،6-13 ،
وادلافية.
(ب) تعزيز استخداـ هنج النظاـ اإليكولوجي يف ،1-12 ،2-12 ،8-13
،2-12 ،2-12 ،3-12
البلداف من أجل استدامة خدمات النظاـ
12 ،6-12 ،5-12ج،
اإليكولوجي من النظم الساحلية والبحرية.
(ج) تكامل اخلدمات والفوافد اليت تقدمها النظم ،2-15 ،3-15 ،1-15
،6-15 ،5-15 ،2-15
اإليكولوجية مع التخطيط اإلظلافي واحملاسبة
وتنفيذ االتفاقيات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات ،9-15 ،8-15 ،7-15
15أ،12-17 ،5-17 ،
الصلة بالتنوع البيولوجي والنظاـ اإليكولوجي.
19-17

نسبة الطلبات القطرية
لالستجابة عند الطوارئ
اليت لباىا برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة
نسبة خطط التعايف بعد
األزمات من جانب
احلكومات أو الشركاء
الدوليني اليت تستوعب
توصيات تقييم برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة
(انظر ادلرفق لالطالع على
الغايات)
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اإلدارة البيئية
المواد الكيميائية والنفايات
كفاءة استخدام الموارد

(أ) حتقيق اذليئات ادلنضوية ضمن منظومة األمم
ادلتحدة وىيئات االتفاقيات البيئية ادلتعددة
األطراؼ للمزيد من التجانس والتآزر يف
اإلجراءات ادلتعلقة بادلسافل البيئية ،مع احًتاـ
والية كل كياف.
(ب) حتسني قدرات البلداف على وضع وإنفاذ
القوانني وتعزيز ادلؤسسات هبدؼ إصلاز األىداؼ
والغايات البيئية ادلتفق عليها دولياً واالمتثاؿ
لاللتزامات ذات الصلة.
(ج) إدماج البلداف بشكل متزايد لالستدامة
البيئية يف السياسات العامة واخلطط اإلظلافية
الوطنية واإلقليمية.
(أ) امتالؾ البلداف بشكل متزايد للقدرات
ادلؤسسية واألدوات السياساتية الالزمة لإلدارة
السليمة للمواد الكيميافية والنفايات ،مبا يف ذلك
تنفيذ األحكاـ ذات الصلة الواردة يف االتفاقيات
البيئية ادلتعددة األطراؼ.
(ب) مضاعفة استخداـ البلداف ،مبا يف ذلك
اجملموعات الرفيسية وأصحاب ادلصلحة،
للمعارؼ واألدوات العلمية والتقنية الالزمة لتنفيذ
اإلدارة السليمة للمواد الكيميافية واالتفاقيات
البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة.
(ج) مضاعفة استخداـ البلداف ،مبا يف ذلك
اجملموعات الرفيسية وأصحاب ادلصلحة،
للمعارؼ واألدوات العلمية والتقنية الالزمة لتنفيذ
اإلدارة السليمة للنفايات واالتفاقيات البيئية
ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة.
(أ) وضع مقرري السياسات تقييمات علمية
شاملة وحبوث وأدوات لالستهالؾ واإلنتاج
ادلستدامني ،يف سياؽ التنمية ادلستدامة والقضاء
على الفقر ،وتقامسهم ذلذه السياسات والبحوث
واألدوات وتطبيقها ،مبا يف ذلك ادلمارسات
احلضرية.
(ب) زيادة استيعاب االستهالؾ واإلنتاج
ادلستدامني وأدوات االقتصاد األخضر
وادلمارسات اإلدارية يف السياسات العامة
القطاعية ويف العمليات التجارية وادلالية عرب
سالسل اإلمداد العادلية ،يف سياؽ التنمية
ادلستدامة والقضاء على الفقر.
(ج) حتسني الظروؼ ادلواتية لتعزيز خيارات
استهالؾ وأظلاط عيش أكثر استدامةً.

ادلواءمة مع غايات أىداؼ
التنمية ادلستدامة

مؤشر إضايف

،6-11 ،3-12 ،2-1
12 ،2-13ج،6-15 ،
15 ،9-15 ،8-15أ،
15ج،6-16 ،2-16 ،
16 ،7-16ب ،9-17
16-17 ،12-17

7 ،9-2أ،6-11 ،
5-13 ،2-13

11 ،2-8ب،1-13 ،
13 ،3-13أ،12-17 ،
16-17

-9 ،9-8 ،2-8 ،2-3
11 ،5ج-13 ،3-13 ،
13 ،6-13 ،2ب

،2-13 ،3-13 ،1-13 ،7-2
8-13 ،7-13 ،6-13
7
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البيئة قيد االستعراض

8

ادلواءمة مع غايات أىداؼ
التنمية ادلستدامة

(أ) تيسري صنع السياسات على ادلستوى العادلي -2 ،9-2 ،2-3 ،5-1
5 ،7أ،6-6 ،2-6 ،
واإلقليمي والوطين من خالؿ معلومات بيئية
-9 ،2-8 ،2-7 ،3-7
تكوف متاحة يف منابر مفتوحة.
(ب) إثراء عمليات التقييم على النطاؽ العادلي ،5-11 ،7-12 ،2
،2-13 ،7-11 ،6-11
واإلقليمي والوطين والتخطيط السياسايت،
،1-12 ،5-13 ،2-13
بادلسافل البيئية الناشئة.
،5-12 ،2-12 ،1-12
(ج) تعزيز قدرات البلداف على توليد وحتصيل
،2-15 ،3-15 ،1-15
وحتليل واستخداـ وإبالغ ادلعلومات وادلعارؼ
البيئية ،مبا يف ذلك البيانات ذات الصلة باجلوانب 15 ،5-15 ،2-15ج،
-17 ،12-16 ،2-16
اجلنسانية.
،18-7 ،7-17 ،6
19-17

مؤشر إضايف

UNEP/EA.2/14

المرفق
مؤشرات وغايات إضافية لبرنامج عمل الفترة 6102-6102
تضاؼ ادلؤشرات ادلوصى هبا أدناه إىل الربنامج الفرعي للكوارث والنزاعات حتت اإلصلازات ادلتوقعة (ب)
ادلؤشر

الغاية

’ ‘1نسبة الطلبات القطرية لالستجابة عند الطوارئ
اليت لباىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
وحدة القياس :النسبة ادلئوية للطلبات الرمسية ادلقدمة
للحصوؿ على مساعدة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
يف حالة ادلخاطر الطبيعية أو الكوارث الصناعية أو
النزاعات ،الواردة من احلكومات أو من منسق األمم
ادلتحدة للشؤوف اإلنسانية ،حيث يوجد فريق تابع
للربنامج بشكل فردي أو كجزء من فريق مشًتؾ

كانون األول/ديسمبر ( 6102غاية أساسية):
ُحتدد الحقاً
كانون األول/ديسمبر  92 :6102يف ادلافة (من
الطلبات الواردة بشكل تراكمي)
التقدم المتوقع في كانون األول/ديسمبر
 92 :6102يف ادلافة

’ ‘3نسبة خطط التعايف بعد األزمات من جانب
احلكومات أو الشركاء الدوليني اليت تستوعب
(أ)
توصيات تقييم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
وحدة القياس :نسبة خطط التعايف بعد األزمات اليت
تستوعب توصيات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بعد
ستة أشهر كنسبة متدرجة من العدد الكلي
للتقييمات اليت أجريت خالؿ السنوات اخلمس
السابقة

كانون األول/ديسمبر ( 6102غاية أساسية):
(ب)
 88يف ادلافة
كانون األول/ديسمبر  85 :6102يف ادلافة
كانون األول/ديسمبر  85 :6102يف ادلافة

نظراً ألف خطط التعايف بعد األزمات غالباً ما تستغرؽ وقتاً لتطبيقها ،فإف ىذا ادلؤشر سيصف نسبة متدرجة جلميع
(أ)
التقييمات اليت ُحددت فيها سلاطر كبرية خالؿ مدة قدرىا مخس سنوات حىت ستة أشهر قبل تاريخ التقرير (أي فًتة تشمل من 66
شهراً إىل  6أشهر قبل فًتة اإلبالغ عن األداء).
(ب) الغاية األساسية لشهر كانوف األوؿ/ديسمرب  3215كانت على غري ادلتوقع كبرية من حيث اإلصلاز الكلي للتأثري عرب
التقييمات .ولذلك فإف غاية الفًتة  3219-3218زلددة عند مستوى مستداـ.

___________
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