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االستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة 8180-8108
تقرير المدير التنفيذي
طلبت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة التابعة لربنامج البيئة من ادلدير التنفيذم لربنامج البيئة (برنامج البيئة)،
يف قرارها  ،15/1أف يعد اسًتاتيجية متوسطة األجل للفًتة  ،3231-3218كبرنامج عمل كميزانية للفًتة
 ،3231-3218العتمادعلا يف دكرهتا الثانية ،اليت ستعقد يف نَتكيب يف أيار/مايو .3216
كيستند صوغ االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  3219-3218إىل مبدأ كضع الناس يف صميم البعد
البيئي للتنمية ادلستدامة ،على النحو ادلبُت يف خطة للتنمية ادلستدامة لعاـ  3222كيف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر
األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ’’ادلستقبل الذم نصبو إليه‘‘ .كيشمل إطار صوغ االسًتاتيجية ادلتوسطة
األجل قرارات مجعية األمم ادلتحدة للبيئة كقرارات رللس اإلدارة ذات الصلة ،كقرارات اجلمعية العامة ،كاالتفاقات
البيئية ادلتعددة األطراؼ كخططها االسًتاتيجية كخطط عملها كقراراهتا/مقرراهتا ذات الصلة ،كاألهداؼ البيئية
()1
األخرل ادلتفق عليها دكليان.

.UNEP/EA.2/1 
( )1تعرؼ أيضان باسم األهداؼ البيئية العادلية .كغلرم ذبميع هذ األهداؼ ،كهي متاةة على العنواف الشبيي
.http://geg.informea.org/
K1600785
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كقد استعرضت الدكؿ األعضاء خريطة الطريق إلعداد االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل يف االجتماع السنوم
الثاين للجنة الفرعية التابعة للجنة ادلمثلُت الدائمُت لدل برنامج البيئة ،ادلعقود يف تشرين األكؿ/أكتوبر .3212
كجرت ادلشاكرات كفقان للمسارات الستة التالية يف إطار إعداد االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل:
(أ)

عقد اجللسات مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت

(ب)

التشاكر مع الدكؿ األعضاء من خبلؿ ادلياتب اإلقليمية كاحملافل اإلقليمية القائمة

(ج)

العمليات الداخلية يف برنامج البيئة لوضع الرؤية

(د)

ادلشاكرات مع الشركاء االسًتاتيجيُت بشأف األكلويات

(ق)

ادلشاكرات مع أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ

(ك)

عمليات التفاعل مع اجملموعات كأصحاب ادلصلحة الرئيسيُت.

كترتيز االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل على ادلشاكرات اليت عقدت مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت يوـ
 12آذار/مارس ( 3215بشأف هنج التخطيط األطوؿ أجبلن) ،كيوـ  22نيساف/أبريل ( 3215بشأف القضايا
الناشئة) ،كيوـ  22ةزيراف/يونيه ( 3215بشأف هنج الربامج الفرعية ،يف شيل خرائط نتائج مصحوبة دبؤشرات
مقًتةة) ،كيوـ  17أيلوؿ/سبتمرب ( 3215بشأف الربامج الفرعية ادلنقحة) ،كيوـ  12كانوف الثاين/يناير
 ،3216كخبلؿ االجتماع الثالث للجنة الفرعية السنوية للجنة ادلمثلُت الدائمُت ،ادلعقود يوـ  22تشرين
األكؿ/أكتوبر  ،3215كأثناء االجتماع الثاين ادلفتوح العضوية للجنة ادلمثلُت الدائمُت ،ادلعقود يف شباط/فرباير
 .3216كتوضح االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل رؤية عاـ  3222لربنامج البيئة كربدد ظلوذج األعماؿ كتستند إىل
الدركس ادلستفادة.
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االستراتيجية المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة 8180-8108
-0

مقدمة
يف أيلوؿ/سبتمرب  ،3215اعتمدت اجلمعية العامة خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ( 3222خطة عاـ
-1
 )3222كأهدافها السبعة عشر للتنمية ادلستدامة ،اليت تشمل سلتلف التخصصات كالقطاعات ككاليات
ادلؤسسات .كتسلِّم اخلطة اجلديدة بالطابع ادلتيامل للعديد من التحديات اليت تواجهها البشرية :من عدـ
ادلساكاة بُت اجلنسُت إىل عدـ مبلءمة البنية التحتية كمن بطالة الشباب إىل التدهور البيئي .كقد أكد زعماء
العامل ،يف ديباجة خطة عاـ  ،3222أهنم مصمموف على محاية كوكب األرض من التدهور ،بسبل منها
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف ،كاإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية ،كازباذ إجراءات عاجلة بشأف تغَت ادلناخ،
حبيث ؽلين أف يليب اليوكب اةتياجات األجياؿ احلالية كادلستقبلية.
كيذكر تقرير ذبميعي أعد األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة عن خطة التنمية ادلستدامة دلا بعد عاـ 3215
-3
أف خطة عاـ  3222سبثل مساران عادليان كربوليان ةقان للتنمية ادلستدامة.
كسوؼ يتطلب ربقيق خطة عاـ  3222ظلوذجان جديدان للتنمية ادلستدامة ،ال تعاًف فيه بصورة منعزلة
-2
قضايا مثل الصحة كالتعليم كالبيئة ،اليت تيتسي أعلية ةامسة ،بل يتم ذلك ةسب هنج مًتابط ترابطان كثيقان.
كتتعلق أكثر من  86غاية من غايات خطة عاـ  3222باالستدامة البيئية ،دبا يف ذلك هدؼ كاةد على األقل
يف كل من األهداؼ السبعة عشر.
كيف هذا اإلطار ،ترتيز اسًتاتيجية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة للفًتة  3231-3218على القرارات
-2
كادلقررات ذات الصلة الصادرة عن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة كاجلمعية العامة كرللس إدارة برنامج البيئة ،كعلى
اسًتاتيجيات كخطط االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كغَت ذلك من األهداؼ البيئية ادلتفق عليها دكليان.
كانطبلقان من هذ التوجيهات ،سيمارس برنامج البيئة دكر القيادم يف منظومة األمم ادلتحدة كمع شركاء آخرين
يف ادلسائل البيئية ،كهو دكر سينطوم على تشجيع منظومة األمم ادلتحدة على دمج البيئة يف التنمية ادلستدامة
بأسلوب متماسك .كسيقوـ برنامج البيئة أيضان ،يف إطار كاليته ،بدعم البلداف يف ما تبذله من جهود لتحقيق
ادلزيد من االستدامة البيئية ،مع ربقيق التوازف كالتيامل بُت األبعاد االقتصادية كاالجتماعية للتنمية ادلستدامة.
كتقدـ االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل ربليبلن للتحديات البيئية اليبَتة اليت سيواجهها العامل يف السنوات
-5
ادلقبلة (الفرع  .)3كيظل تغَت ادلناخ قضية ملحة غلب أف تعاًف من خبلؿ تعزيز التييف كاحلد من انبعاثات
غازات االةتباس احلرارم .كشلا له نفس القدر من األعلية القدرة على الصمود أماـ احلوادث الصناعية كالنزاعات
كاليوارث الطبيعية ،اليت غدت أكثر تيراران كأشد ضرران مع اةًتار ادلناخ .كالتنوع البيولوجي شرط أساسي
للحفاظ على نظم إييولوجية سليمة كمنتجة ،كهذ النظم ضركرية بدكرها للحفاظ على احلياة النباتية كاحليوانية
كتوفَت رلموعة كبَتة من خدمات النظم اإلييولوجية ،مثل ميا الشرب كالنظم الغذائية اآلمنة .كهناؾ ةاجة إىل
ربسُت استخداـ ادلوارد الطبيعية من أجل النمو االقتصادم كاالجتماعي ،كإىل ربسُت التصرؼ يف النفايات
كادلنتجات الييميائية ،كإىل إرساء قوانُت كسياسات كمؤسسات فعالة لتنظيم األنشطة اليت تؤثر على البيئة.
كهناؾ أيضان ةاجة إىل رصد ةالة اليوكب الصحية من أجل التوصل إىل فهم أفضل للمدل اليامل للتحديات
يوجهها.
كتعًتؼ االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل بأف ربقيق األهداؼ البيئية للتنمية ادلستدامة يستغرؽ كقتان .كهي
-6
تعًتؼ هبذا الدرس ادلهم من خبلؿ ربديد رؤية طموةة لعاـ  3222لربنامج البيئة (الفرع  )2كمواءمة
االسًتاتيجية مع ادلبادئ الواردة يف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ’’ادلستقبل الذم
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نصبو إليه‘‘ ،فضبلن عن خطة عاـ  .3222كادليزة النسبية لربنامج البيئة يف هذا العمل هي توفَت منظور بيئي
ؽلين من خبلله استبانة التنمية ادلستدامة كفهمها كتقدًن ادلشورة بشأهنا.
كػلدِّد الفرع  2كيفية ازباذ القرارات من خبلؿ ادلبادئ التشغيلية لربنامج البيئة .كيرد رلاؿ تركيز عمل
-7
برنامج البيئة يف السنوات القادمة يف الفرعُت  5ك ،6ادلنظمُت يف شيل برامج فرعية مواضيعية ترسم الطريق ضلو
ربقيق رؤية برنامج البيئة لعاـ  ،3222بينما ػلدد الفرع  7ظلوذج أعماؿ ادلنظمة .كيتجلى الًتكيز القوم لربنامج
البيئة على النتائج يف هنجه بشأف التقييم ،كما هو مبُت بالتفصيل يف الفرع  .8كستيفل هذ التدابَت أف ييوف
برنامج البيئة يف كضع أفضل دلواجهة التحديات البيئية ،كيف هناية ادلطاؼ بناء عامل أكفر صحة كأكثر استدامة
للجميع.

-8

تحليل الوضع
تتطور البيئة العادلية تطوران مستمران ،كغلب على برنامج البيئة أف يعمل ضمن هذا السياؽ .كما أف
-8
العديد من التحديات البيئية األكثر إحلاةان أمامنا ربركه قول عادلية ربولية كبَتة ،تؤثر على كل شخص يف
اليوكب.

الكفاءة في استخدام الموارد والتغيرات الديموغرافية
حبلوؿ عاـ  ،3252سيسبب النمو السياين مزيدان من الضغوط على النظم اإلييولوجية لليوكب
-9
كعلى السلع كاخلدمات اليت توفرها هذ النظم .كمن جراء تزايد ندرة الغذاء كادلاء ،سيصبح من األصعب على
سياف البلداف النامية أف ػلصلوا على نظاـ غذائي صحي كعلى ميا نظيفة ،كأف يتبعوا شلارسات صحية جيدة
(الشيل .)1
الشيل 1
الطلب المتوقع على الغذاء والماء بحلول عام 8151

()8

()3

Alexandratos, World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision. ESA Working paper No. 12-03,

.2012
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جراء أظلاط االستهبلؾ ادلفرط ،إىل استنزاؼ
 -12كسيؤدم تزايد الضغوط السيانية ،اليت تتفاقم من َّ
إمداداتنا من ادلوارد الطبيعية كازدياد إنتاج النفايات ،مفضيان إىل عواقب اجتماعية كصحية كاقتصادية سلبية.
كيسبب تصاعد استخداـ ادلوارد ضغطان كبَتان على البيئة إىل ةد أف سيناريو استمرار احلاؿ كما هو عليه ؽلين
أف يؤدم إىل تضاعف استخراج ادلوارد العادلية كانبعاثات ثاين أكسيد اليربوف للفرد إىل أكثر من ثبلثة أضعاؼ
حبلوؿ منتصف القرف احلادم كالعشرين (الشيل  )2(.)3كسيعوؽ استنزاؼ ادلوارد الطبيعية النمو االقتصادم على
ادلدل الطويل ،كسيفاقم التفاكتات العادلية .كيف الوقت نفسه ؽلين أف يؤدم التعدين كقطع األشجار كالصناعات
الزراعية كاستخراج النفط كالغاز بصورة ميثفة إىل ازدياد خطر تدهور البيئة كالتلوث ،األمر الذم ؽلين أف
يسبب توترات يف اجملتمعات احمللية.
الشيل 3
اآلثار المترتبة على معدل استهالك الفرد للموارد وفقاً لثالثة نماذج للنمو والتنمية





التنمية 3225-1922
التجميد كاللحاؽ
التخفيض دبقدار النصف كاللحاؽ
ذبميد االستهبلؾ العادلي للمواد

السيناريو  :0استمرار الحال على ما ىو عليو – ذبميد ظلو
استهبلؾ ادلوارد (البلداف الصناعية) كاللحاؽ (بقية العامل) .كيؤدم
إىل معدؿ استهبلؾ قدر  16طنان للفرد .كيعٍت ذلك تضاعف
ادلعدؿ السنوم الستخراج ادلوارد أكثر من ثبلثة أضعاؼ .وتزداد
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بنسبة  311في المائة.

السيناريو  :8انكماش معتدل – خفض االستهبلؾ إىل النصف
للبلداف الصناعية كحلاؽ بقية العامل .كيؤدم إىل معدؿ استهبلؾ قدر
 8أطناف للفرد – كهو نفس ادلعدؿ يف عاـ  .3222وتزداد

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بنسبة  51في المائة.

معدالت االستقبلب هي ’بصمة استهبلؾ ادلوارد‘ للفرد الواةد الذم يعيش
معُت زلسوبان باعتبار ادلوارد
كفقا دلتوسط مستول االستهبلؾ يف بلد َّ
ادلستخدمة للفرد ،ةيث تشمل ادلوارد معادف البناء كادلعادف الصناعية
كاخلامات كأنواع الوقود األةفورم كاليتلة األةيائية.

السيناريو  :8انكماش شديد – ذبميد االستهبلؾ العادلي للموارد
يف البلداف الصناعية كالبلداف النامية على السواء .كيؤدم إىل معدؿ
استهبلؾ قدر  6أطناف للفرد .وينخفض متوسط انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون للفرد بنسبة  41في المائة.

 -11كالتوسع احلضرم قوة دافعة هامة أخرل للتغَت البيئي .كمن ادلتوقع أف يرتفع عدد سياف احلضر ،كنسبة
من إمجايل عدد السياف ،إىل  72يف ادلائة حبلوؿ عاـ  )2(،3252كحبلوؿ ذلك الوقت ستولِّد مدف العامل  75يف
ادلائة من النفايات كانبعاثات غازات االةتباس احلرارم يف العامل (الشيل  .)2غَت أف ازدياد تركيز السياف يهيئ
فرصة اسًتاتيجية لتحسُت االستدامة البيئية ،ألنه ِّ
ؽلين من الوصوؿ إىل ادلزيد من الناس بسهولة أكرب.

( )2برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ’’فك االرتباط بُت معدؿ استخداـ ادلوارد الطبيعية كاآلثار البيئية كبُت معدؿ النمو
االقتصادم‘‘ ،تقرير أعد الفريق العامل ادلعٍت بفك االرتباط لتقدؽله إىل الفريق الدكيل ادلعٍت بادلوارد ،عاـ .3211
( )2إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية ،توقعات التوسع احلضرم يف العامل.3212 ،
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الشيل 2
تأثير المدن الحالي على االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري والنفايات العالمية وإجمالي عدد السكان

2050

تغير المناخ
كػلدث آثاران بعيدة ادلدل خبلؿ
 -13ال يزاؿ تغَت ادلناخ من أكسع القضايا نطاقان كأكثرها هتديدان يف عصرنا ،ح
القرف احلادم كالعشرين )5(.فالتغَتات يف درجة احلرارة كارتفاع مستول سطح البحر يؤثراف بالفعل على الرفا
البشرم يف كثَت من األماكن ،دبا يف ذلك ادلناطق الساةلية كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية )6(.ككفقان للبيانات
الواردة يف الطبعة اخلامسة من نشرة توقعات البيئة العادلية الصادرة عن برنامج البيئة ( ،)GEO-5كتقرير التقييم
اخلامس للفريق احليومي الدكيل ادلعٍت بتغَت ادلناخ ،يفرض تغَت ادلناخ أيضان ضغطان كبَتان على النظم اإلييولوجية.
كؽلين أيضان أف تؤدم التغَتات ادلناخية كاألةداث ادلناخية ادلتطرفة إىل تيبد تياليف اجتماعية كاقتصادية كبَتة.
كلذلك يظل ازباذ إجراءات عاجلة بشأف تغَت ادلناخ أمران ةاسم األعلية يف الفًتة  3231-3218كما بعدها.
 -12كمن ادلتوقع أف تيوف لتغَت ادلناخ آثار اجتماعية كاقتصادية كبَتة مل يسبق ذلا مثيل على األماكن اليت
ؽلين للناس أف يستقركا فيها كيزرعوا احملاصيل الغذائية كيبنوا ادلدف كيعتمدكا على عمل النظم اإلييولوجية ألداء
اخلدمات اليت يقدموهنا .كمن ادلرجح أف تصيب هذ اآلثار النساء بأشد شلا تصيب الرجاؿ ،ال سيما يف البلداف
النامية ،ليوهنن يشيلن غالبية فقراء العامل ككثَتان ما يين مستبعدات اجتماعيان بقدر أكرب .كمنذ عاـ ،3222
أدت اليوارث الطبيعية إىل كفاة أكثر من  1,1مليوف شخص ،كتضرر منها  3,7مليار شخص آخرين ،ككانت
()7
الفيضانات كةاالت اجلفاؼ كالعواصف أكثر األةداث تيراران.
()5

UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental

.Issues, 2012
Contribution of
()6

Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Synthesis Report.

Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,

.2014
(United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, Disaster Risk and )7
Resilience, Thematic Think Piece, Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction,

 ،World Meteorological Organizationمتاح على العنواف الشبيي:

.http://www.preventionweb.net/files/27462_20120607unttpostmdgthinkpieceondrra.pdf
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 -12كؽلين أف يزيد تغَت ادلناخ عدد من يضطركف إىل مغادرة منازذلم نتيجة لتدهور األراضي كألةداث
الطقس القصول زيادة كبَتة ،األمر الذم بدكر ؽلين أف يزيد من الضغوط البيئية يف ادلناطق اليت يهربوف إليها.
كقد ذكر تقرير برنامج البيئة ادلعنوف تقرير فجوة التييف لعاـ  3212أنه ةىت لو حخفضت انبعاثات غازات
االةتباس احلرارم إىل ادلستول ادلطلوب إلبقاء ارتفاع درجة احلرارة العادلية إىل ما دكف درجتُت مئويتُت يف القرف
احلادم كالعشرين فإف تيلفة التييف مع تغَت ادلناخ يف البلداف النامية من ادلرجح أف تصل إىل ضعفي أك ثبلثة
()8
أضعاؼ التقديرات السابقة البالغة ما بُت  72بليوف ك 122بليوف دكالر سنويان حبلوؿ عاـ .3252
 -15كقد اعتمدت الدكؿ األعضاء اجملتمعة يف الدكرة احلادية كالعشرين دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ (االتفاقية اإلطارية) يف باريس يف كانوف األكؿ/ديسمرب  3215اتفاقان عادليان
يهدؼ إىل تعزيز االستجابة العادلية خلطر تغَت ادلناخ يف سياؽ التنمية ادلستدامة كاجلهود ادلبذكلة للقضاء على
الفقر .كيضع هذا االتفاؽ العامل يف مسار ضلو مستقبل خاؿ من اليربوف كصامد كمزدهر كعادؿ .كسينتفع
اتفاؽ باريس من الزخم ادلتولد من ادلساعلات َّ
احملددة كطنيان ادلعتزـ أف تقدمها الدكؿ األعضاء كالزخم ادللحوظ
كسيسرع هذا الزخم .كقد أحجرل تقييم يف سياؽ تقرير فجوة
ادلتأيت من اجلهات الفاعلة من غَت الدكؿ،
ِّ
االنبعاثات  3215الصادر عن برنامج البيئة لػ  119مساعلة زلددة كطنيان قدمتها البلداف إىل أمانة االتفاقية
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ةىت  1تشرين األكؿ/أكتوبر  .3215ككجد التقرير أف اجلهود ادلبذكلة للتصدم لتغَت
ادلناخ ،دبا فيها اجلهود ادلبذكلة قبل اعتماد اتفاقية باريس كقبل التنفيذ اليامل للمساعلات احملددة كطنيان ادلعتزمة،
ؽلين أف زبفض ما يصل إىل  11ببليُت طن من انبعاثات ثاين أكسيد اليربوف ادلتوقعة يف عاـ  ،3222كهو ما
يقارب نصف اجملموع ادلطلوب للوصوؿ إىل مستول االنبعاثات العادلية ( 23بليوف طن من ثاين أكسيد اليربوف
يف عاـ  ،)3222دبا يتفق مع الفرصة ادلتاةة للبقاء دكف ادلستول "ادلأموف" الرتفاع درجات احلرارة العادلية كالبالغ
درجتُت مئويتُت حبلوؿ عاـ  )9(.3122كال يزاؿ هناؾ مستول مل يسبق له مثيل من االعًتاؼ العادلي بتغَت
ادلناخ ،كرغبة متزايدة يف ازباذ إجراءات هامة من خبلؿ االتفاقية  ،دبا يف ذلك اجراءات تتخذها اجلهات الفاعلة
من غَت الدكؿ( ،)12كمن خبلؿ استخداـ الطاقة النظيفة.

المواد الكيميائية والنفايات ونوعية الهواء
 -16يتزايد السرطاف كالسيرم كأمراض القلب كغَتها من األمراض غَت ادلعدية ،ككثَت منها مرتبط بتلوث
اذلواء كادلاء .كتشيل الربازيل كركسيا كاذلند كالصُت كجنوب أفريقيا كةدها  22يف ادلائة من عبء األمراض
العادلي .كيف مجيع البلداف تقريبان ،يتزايد اإلنفاؽ على الرعاية الصحية للفرد بأسرع من معدؿ تزايد دخل الفرد
كيف بعض البلداف سيزداد اإلنفاؽ على الرعاية الصحية من  32يف ادلائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل  22يف
ادلائة منه حبلوؿ عاـ .3232
 -17كيف ييوف هذا ربديان بيئيان؟ إف إدارة ادلواد الييميائية كالنفايات إدارة أفضل كأسلم كربسُت نوعية
ادليا كاذلواء من شأهنا زبفيض معدالت األمراض زبفيضان كبَتان ،ال سيما بُت الفئات الضعيفة .فعلى سبيل ادلثاؿ
ؽلين ،حبلوؿ عاـ  ،3222أف تسمح التدابَت ادلتخذة دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة
األكزكف بالوقاية شلا يصل إىل مليوين ةالة من ةاالت سرطاف اجللد على مستول العامل سنويان .كما سيؤدم
(.UNEP, The Adaptation Gap Report 2014. Nairobi, 2014 )8
(.UNEP, The Emissions Gap Report 2015. Nairobi, 2015 )9
(.United Nations Framework Convention on Climate Change, Gender and Climate, 2015 (12
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التقليل من اإلجهاد البيئي إىل زبفيف ادلخاطر الصحية لدل الفئات الضعيفة ،كلين ذلك ال ؽلين ربقيقه إال
من خبلؿ اتباع هنج متيامل ،على أف يتعاكف الشركاء يف قطاعي البيئة كالصحة.
 -18كليس تغَت ادلناخ مصدر القلق الرئيسي الوةيد بشأف الغبلؼ اجلوم لليوكب .كيبُت الشيل  2عوامل
أخرل تتعلق بتلوث اذلواء .كتبلغ األرقاـ ادلقدمة أكثر من ضعف تلك ادلقدمة يف التقديرات السابقة ،كتؤكد أف
تلوث اذلواء من أكرب ادلخاطر الصحية البيئية يف العامل )11(.كقد كجدت دراسة أجرهتا منظمة التعاكف كالتنمية يف
ادليداف االقتصادم أف تيلفة تلوث اذلواء يف الصُت بلغت ضلو  1,2تريليوف دكالر  ،يف عاـ  ،3212يف ةُت
خسرت أكركبا ما بُت  122ك 322بليوف دكالر يف عاـ  3229بسبب تدين نوعية اذلواء .كاعًتفت مجعية األمم
ادلتحدة للبيئة ،يف قرارها  7/1بشأف تعزيز دكر برنامج البيئة يف ربسُت نوعية اذلواء ،بأعلية التصدم لقضية تلوث
اذلواء بطريقة ربقق التيامل بُت األبعاد البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية للتنمية ادلستدامة.
الشيل 2
آثار تلوث الهواء

 1,7ماليين
• عدد الوفيات ادلعزكة إىل
تلوث اذلواء اخلارجي

• عػ ػ ػػد الوفي ػ ػ ػ ػػات النامجة
عن ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكل اجلهاز
التنفسي السفلي احلادة
بُت األطفاؿ دكف سن
 5سنوات

 3,3مليون

 4,1ماليين
• عدد من ؽلوتوف قبل
األكاف من األمراض الناذبة
من آثار تلوث اذلواء
داخل ادلباين سنويان

• عدد من يعتمدكف على أنواع
الوقود الصلب أك اليتلة
األةيائية التقليدية أك الفحم
احلجرم أك النَتاف ادلفتوةة
أك ادلواقد التقليدية ألغراض
الطبخ كالتسخُت

 1باليين

 -19كادلواد الييميائية اليت ربتاج إىل اهتماـ متواصل هي تلك ادلتناكلة يف إطار االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد
الييميائية كالنفايات ،كهي اتفاقية بازؿ بشأف التحيم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد،
كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة
متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استيهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة كاتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية ،دبا يف ذلك ادللوثات العضوية الثابتة كادلستحضرات
الصيدالنية كادلواد الييميائية األخرل اليت تسبب اضطرابات النظم اذلرمونية .كبادلثل ،تتطلب ادلواد الييميائية
الصناعية كالنفايات اخلطرة كالنفايات األخرل ،دبا يف ذلك النفايات اإلليًتكنية ،بذؿ جهود متواصلة .كقد
أخذت النفايات اإلليًتكنية ،اليت هي أسرع رلارم النفايات ظلوان يف العامل ،كادلقدَّرة دبا يًتاكح بُت  32ك52
مليوف طن يف السنة )13(،سبيلها لتصبح ربديان بيئيان رئيسيان )12(.كتشَت البيانات اآلخذ يف الظهور إىل أف تياليف
استخداـ ادلواد الييميائية الضارة كإنتاجها عالية للغاية من ةيث التياليف االقتصادية كاآلثار الصحية كتدهور
(.World Health Organization, “7 million premature deaths annually linked to air pollution”, 2014 (11
(.Robinson, “E-waste: An assessment of global production and environmental impacts”, 2009 )13
(.Lundgren, The Global Impact of E-Waste: Addressing the Challenge, 2012 (12
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البيئة كاآلثار الواقعة على التخطيط للتنمية .كقد أكدت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف قرارها  ،5/1بشأف ادلواد
الييميائية كالنفايات ،أنه يلزـ هنج جديد للتقليل إىل احلد األدىن من سلاطر التينولوجيا كادلواد الييميائية
()12
اجلديدة.

النظم اإليكولوجية الصحية والمنتجة
 -32غلب أف نساعد هذا اليوكب ليصبح أكثر صمودان أماـ التغيَت ،عن طريق اإلدارة ادلستدامة للغابات،
كميافحة التصحر ،كمعاجلة تدهور األراضي ،ككقف فقداف التنوع البيولوجي ،كعلى نطاؽ أكسع من خبلؿ
محاية النظم اإلييولوجية األرضية كإصبلةها كتعزيز استخدامها ادلستداـ .كقد مت ربديد هذ ادلسائل باعتبارها
ذات أكلوية يف اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  3232-3211كأهداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي
اليت تنص عليها اتفاقية التنوع البيولوجي )15(،كاخلطة االسًتاتيجية للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية
األمم ادلتحدة دليافحة التصحر يف البلداف اليت تعاين من اجلفاؼ الشديد ك/أك من التصحر كال سيما يف أفريقيا
(.)3218-3228
 -31كتواجه احمليطات هتديدات كبَتة ،مثل اإلفراط يف صيد األمساؾ كتغَت ادلناخ كالتلوث )16(.كاحلطاـ
البحرم متناثر يف مجيع أضلاء احمليط ،كهو يضر باحلياة الربية كمصائد األمساؾ كاقتصاديات ادلناطق الساةلية،
األمر الذم يشيل خطران صحيان زلتمبلن على البشر ،باعتبار أف الببلستيك كادلواد الييميائية الضارة اليت تبتلعها
األةياء البحرية كالطيور البحرية ؽلين أف تنتقل عن طريق السلسلة الغذائية .كيتزايد أيضان استخداـ اجلسيمات
الببلستييية( )17يف طائفة كاسعة من السلع ،مثل معاجُت األسناف كمنظفات الوجه )18(.كيتوىل برنامج البحار
اإلقليمية التابع لربنامج البيئة كبرنامج العمل العادلي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية قيادة االستجابة لقرار
مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  ،6/1بشأف احلطاـ الببلستييي البحرم كاجلسيمات الببلستييية البحرية.
 -33ككفقان للمنشور ادلعنوف الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل  )19(،2ستستمر الضغوط على
التنوع البيولوجي يف االزدياد ةىت عاـ  3232على األقل ،كنتيجة لذلك ،سيستمر التنوع البيولوجي يف
االضلطاط .كقد أبرزت الدراسة االستقصائية العادلية لتصور ادلخاطر لعاـ Global Risks Perception ( 3212
 )Survey 2014أف ثبلثة من أهم عشرة سلاطر على مدل السنوات العشر القادمة ستيوف سلاطر بيئية ،كسييوف
فقداف التنوع البيولوجي كاةدان من أهم ثبلثة سلاطر .كسيؤثر تدهور النظم اإلييولوجية للميا العذبة كالنظم
اإلييولوجية البحرية تأثَتان متزايدان على التنوع البيولوجي( )32كتوفَت السلع اذلامة (مثل الغذاء كادلاء كاأللياؼ
((12

UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental

.Issues, 2012
( )15اتفاقية التنوع البيولوجي ،أهداؼ آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي.
(.World Wide Fund for Nature, Living Blue Planet Report, 2015 )16
( )17تشمل "اجلسيمات الببلستييية" جزيئات الببلستيك اليت ال يزيد قطرها على  5مليمًتات ( UNEP Year Book:
.)Emerging Issues in our Global Environment, 2014
(.UNEP, Plastics in Cosmetics, 2015 )18
( )19اتفاقية التنوع البيولوجي ،الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل  :تقييم التقدـ احلرز يف منتصف ادلدة ضلو تنفيذ
اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  ،3232-3211عاـ .3212
(.UNEP Year Book: Emerging Issues in our Global Environment, 2014 ) 32
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كالوقود) كاخلدمات (مثل تدكير ادلغذيات كتنقية ادليا كتنظيم الفيضانات كالتحيم يف ادلناخ) اليت تدعم كجود
()31
اإلنساف كسبل عيشه.

 -32كيشَت تقرير توقعات البيئة العادلية اخلامس ( )GEO-5كغَت من التقارير العلمية الرئيسية ،مثل توقعات
التنوع البيولوجي العادلي  ،)Global Biodiversity Outlook 4( 2إىل أف االستغبلؿ غَت ادلستداـ للموارد ،الذم
جراء تغَت ادلناخ كتلوث اذلواء كاألرض كادليا  ،دبا يف ذلك تغَتات ادلوائل كانتشار األنواع الغريبة
يتفاقم من َّ
الغازية ،سيؤدم إىل فقداف كبَت للتنوع البيولوجي .كسيؤثر ذلك سلبان على ةالة كأداء النظم اإلييولوجية كتوفَت
خدمات النظم اإلييولوجية ،مع إةداث آثار الةقة على األمن الغذائي كسبل العيش كجهود احلد من الفقر.
كمن األمثلة على ذلك اهنيار مصائد األمساؾ ،كتغَت الدكرات اذليدركلوجية ،كفقداف األنواع ادلستخدمة لؤلغراض
الطبية.

 -32كيشيل ربمض احمليطات ربديان رئيسيان آخر للبيئة .فادلستويات ادلتزايدة من ثاين أكسيد اليربوف يف
الغبلؼ اجلوم تؤثر على محوضة احمليطات ،كهذا بدكر مقًتنان بازدياد دؼء درجات ةرارة ميا البحر كالضغوط
اليت يسببها اإلنساف غلعل النظم اإلييولوجية للشعاب ادلدارية عرضة لبلهنيار )33(.كمن شأف ربقيق أهداؼ
آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي( )32أف يسهم يف ربقيق األكلويات العادلية األكسع نطاقان اليت تتناكذلا خطة عاـ
 ،3222كهي احلد من اجلوع كالفقر ،كربسُت صحة اإلنساف ،كضماف إمدادات مستدامة من الطاقة كالغذاء
كادليا النظيفة.

اإلدارة البيئية
 -35ازدادت التجارة غَت ادلشركعة يف احلياة الربية إىل مستويات سبثل أزمة فيما ؼلص بعض األنواع ،مع قتل
()32
ما يقرب من  35 222فيل يف عاـ  3212كةد  .كتؤثر الزيادة يف اجلرؽلة عرب الوطنية ،اليت تشمل أيضان
قطع األشجار كصيد األمساؾ غَت ادلشركع ،على جهود احلوكمة ،كتعيق التنمية االقتصادية-االجتماعية .كؽلين
جراء النزاعات على ادلوارد الطبيعية ،كأف تًتؾ كراءها آثاران
أف تنشب الصراعات العنيفة ك َّ
سبوؿ كيطوؿ أمدها من َّ
مدمرة .كما أف قطع األشجار غَت ادلشركع ،كاالذبار يف النفايات ،كالفساد ،كالصيد اجلائر ،كالتجارة غَت
بيئية ِّ
ادلشركعة ادلرتبطة بذلك ،هي أعراض للفشل يف إدارة ادلوارد الطبيعية كإنفاذ قوانينها .كتتزايد الشراكة بُت الدكؿ
األعضاء ،من خبلؿ اتفاقية االذبار الدكيل يف أنواع احليوانات كالنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،كادلنظمة
الدكلية للشرطة اجلنائية ،كاتفاقية األمم ادلتحدة دليافحة اجلرؽلة ادلنظمة عرب الوطنية ،للقضاء على هذ ادلشيلة.
كاستجابة لذلك ،اعتمدت مجعية األمم ادلتحدة للبيئة يف دكرهتا األكىل القرار  2/1دلعاجلة مسألة االذبار غَت
ادلشركع باحلياة الربية كآثار السلبية على النظم البيئية كسبل العيش ،كأقرته اجلمعية العامة يف دكرهتا السبعُت.
 -36كمن أجل التصدم بفعالية لؤلكلويات البيئية على أم مستول ،تلزـ هياكل ةوكمة مناسبة كفعالة،
كأسس معيارية كسياساتية .كقد ةدد العلماء مواءمة هياكل اإلدارة البيئية مع ربديات االستدامة العادلية ،كإدراج
األهداؼ االجتماعية كالبيئية كاالقتصادية يف سياسات التنمية ادلستدامة ،باعتبار أهم قضية للقرف احلادم
()31
()33
((32
((32

.Millennium Ecosystem Assessment, 2005
اتفاقية التنوع البيولوجي ،الدراسة االستشرافية الثالثة للتنوع البيولوجي يف العامل.3212 ،
انظر .www.cbd.int/sp/targets/
.UNEP Year Book: Emerging Issues in our Global Environment, 2014
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كالعشرين )35(.كيف مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،أقر رؤساء الدكؿ كشلثلو احليومات رفيعو ادلستول بأف
’’احليم الرشيد كسيادة القانوف على الصعيدين الوطٍت كالدكيل ،ككذلك توافر بيئة مواتية لذلك ،كلها أمور
أساسية لتحقيق التنمية ادلستدامة‘‘ )36(.كمت من خبلؿ مبدأ ريو رقم  12كادلبادئ التوجيهية كالقرارات
البلةقة( )37االعًتاؼ بأعلية ادلشاركة كإشراؾ اجملموعات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة الرئيسيُت ،ككذلك باحلاجة
()38
إىل إشراؾ مجيع ادلؤسسات كاجلهات الفاعلة يف تعزيز االستدامة البيئية كميافحة انتهاكات القانوف البيئي.
كسيظل التنفيذ كاالمتثاؿ الفعاالف اللتزامات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ يف صدارة جدكؿ أعماؿ برنامج
البيئة خبلؿ الفًتة .3231-3218

إبقاء البيئة قيد االستعراض
 -37غلرم دفع النظم األرضية إىل ةدكدها الطبيعية احليوية القصول ،كهناؾ أدلة على أف تلك احلدكد إما
اقًتب بلوغها أك مت ذباكزها بالفعل .كتشمل هذ األدلة التغَتات يف الدكرات احليوية اجليوكيميائية (كبصفة
خاصة ادلواد الغذائية ،مثل النيًتكجُت كالفوسفور) ،كفقداف التنوع البيولوجي كتغَت ادلناخ.
 -38كيركز نصف أهداؼ التنمية ادلستدامة على البيئة أك يتناكؿ استدامة ادلوارد الطبيعية .كتتعلق غاية
كاةدة على األقل يف كل من األهداؼ السبعة عشر باالستدامة البيئية ،كهذا يعٍت عدـ إميانية إةراز تقدـ يف
أةد األهداؼ ما مل حػلرز تقدـ يف األهداؼ األخرل .كمن ضمن األهداؼ اليت تركز على البيئة اذلدؼ 6
(ضماف توافر ادليا كخدمات الصرؼ الصحي للجميع كإدارهتا إدارة مستدامة) ،كاذلدؼ ( 7ضماف ةصوؿ
اجلميع بتيلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة ادلوثوقة كادلستدامة) ،كاذلدؼ ( 9إقامة بٌت ربتية قادرة على
الصمود ،كربفيز التصنيع الشامل للجميع ،كتشجيع االبتيار) ،كاذلدؼ ( 11جعل ادلدف كادلستوطنات البشرية
شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود كمستدامة) ،كاذلدؼ ( 13ضماف كجود أظلاط استهبلؾ كإنتاج
لتغَت ادلناخ كآثار ) ،كاذلدؼ ( 12ةفظ احمليطات
مستدامة) ،كاذلدؼ ( 12ازباذ إجراءات عاجلة للتصدم ر
كالبحار كادلوارد البحرية كاستخدامها على ضلو مستداـ لتحقيق التنمية ادلستدامة) كاذلدؼ ( 15محاية النظم
الربية كترميمها كتعزيز استخدامها على ضلو مستداـ ،كإدارة الغابات على ضلو مستداـ ،كميافحة
اإلييولوجية ر
التصحر ،ككقف تدهور األراضي كعيس مسار  ،ككقف فقداف التنوع البيولوجي) .أما األهداؼ األخرل
فيتطلب ربقيقها كجود بيئة صحية.
 -39كلتتبُّع التقدـ احملرز ضلو ربقيق هذ األهداؼ كسائر األهداؼ البيئية العادلية ،أنشأ برنامج البيئة ست
شبيات إقليمية للمعلومات البيئية ،ككضع هنجان مشًتكان يف إطار توقعات البيئة العادلية لئلببلغ كالتقييم على
أساس ادلؤشرات من أجل إبقاء البيئة قيد االستعراض .كؽلين أف تؤدم اجتماعات الشبيات اإلقليمية
()35

UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental

.Issues, 2012
( )36مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة’’ ،ادلستقبل الذم نصبو إليه ،رؤيتنا ادلشًتكة‘‘.3213 ،
( )37انظر مثبل ادلبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية بشأف احلصوؿ على ادلعلومات ،كادلشاركة العامة ،كاالةتياـ إىل
العدالة يف القضايا البيئية ،اليت اعتمدها رللس إدارة برنامج البيئة يف دكرته االستثنائية التاسعة (http://www.unep.org/civil-
 )society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdfكقرار مجعية
األمم ادلتحدة للبيئة .12/1
( (38مقرر رللس إدارة برنامج البيئة  ،9/37بشأف تعزيز العدالة كاحلوكمة كالقانوف من أجل ربقيق االستدامة البيئية.
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للمعلومات البيئية اليت تعقد كل سنتُت كتقييمات توقعات البيئة العادلية اليت ذبرل بانتظاـ دكران هامان يف توفَت
قاعدة األدلة البلزمة الستعراض التقدـ احملرز يف رلاؿ البعد البيئي للتنمية ادلستدامة .كإذا مت اعتماد دكرة مدهتا
أربع سنوات لتقرير التنمية ادلستدامة على الصعيد العادلي فإف مجعية األمم ادلتحدة للبيئة ستتمين من ضماف
إجراء استعراض فعاؿ لؤلبعاد البيئة لؤلهداؼ من خبلؿ عمليات التقييم اإلقليمية كالعادلية ادلنتظمة يف إطار
توقعات البيئة العادلية .كسيتم تطوير األدكات البلزمة كاالضطبلع بادلتابعة بشأف الصلة بُت العلم كالسياسات من
أجل توفَت التوجيه ةوؿ القواعد كادلعايَت العادلية إلبقاء البيئة قيد االستعراض ،كلتعزيز الشراكات بُت العلم
كالسياسات ،كلضماف ازباذ إجراءات عاجلة بشأف القضايا ادلستجدة كادلتابعة كاالستعراض ادلواضيعيُت.

عوامل مؤثرة أخرى
 -22يواجه العامل عددان من ادلخاطر البيئية ،لين معاجلة هذ ادلخاطر كةدها لن ييوف كافيان لبناء كوكب
صحي .كؽلثل فهم األبعاد اجلنسانية للبيئة كسيلة للحفاظ على التنوع البيولوجي كتنفيذ خطة عمل االعتبارات
اجلنسانية للفًتة  3232-3215دبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي .كيسهم النساء كالرجاؿ على السواء ،بصفتهم
مسؤكلُت رئيسيُت عن إدارة ألراضي كادلوارد  -كل منهما بطريقته اخلاصة  -يف احلفاظ على التنوع البيولوجي،
كليبل اجلنسُت دكر أساسي يف إصلاح سياسة التنوع البيولوجي .كعلى الرغم من أف ادلزارعات يوفرف ةاليان نسبة
 62إىل  82يف ادلائة من رلموع اإلنتاج الغذائي يف البلداف النامية ،ال تزاؿ األبعاد اجلنسانية تحغفل يف كثَت من
األةياف يف عملية صنع القرار فيما يتعلق باحلصوؿ على موارد األرض كالتنوع البيولوجي كاستخدامها .كمن شأف
سبيُت ادلرأة من ادلشاركة على قدـ ادلساكاة يف ازباذ القرارات ادلتصلة بتبادؿ ادلعلومات كتوليدها كالتعليم كالتدريب
ككضع السياسات أف يساعد اجلهود ادلبذكلة يف سبيل احلفاظ على التنوع البيولوجي.
 -21كتؤثر هذ القضايا على البيئة ،كذلا عواقب على األبعاد االجتماعية كاالقتصادية للتنمية ادلستدامة.
كما أف جدكؿ األعماؿ البيئي متيامل داخليان بقدر تيامله على نطاؽ مجيع األبعاد .فالقضايا مًتابطة
مواضيعيان كعرب ادلناطق اجلغرافية .كقد أثْرت األكلويات السياسية كالعلمية على السواء يف ادلناطق تأثَتان مباشران على
هذا التحليل العادلي القائم على هنج البدء من القاعدة كصوالن إىل القمة .كيرد يف ادلرفق موجز للمشاكرات اليت
جرت من خبلؿ ادلنتديات البيئية اإلقليمية كادلياتب اإلقليمية لربنامج البيئة ،كلنتائج مؤسبرات شبيات ادلعلومات
البيئية اإلقليمية.
تسهل هنج سلتلفة التنمية ادلستدامة فإف الطبيعة ادلعقدة كادلًتابطة ألبعاد التنمية
 -23كبينما ؽلين أف ِّ
ادلستدامة الثبلثة تتطلب التحوؿ إىل معاجلة األبعاد االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية بطريقة متياملة.

-3

رؤية عام 8131
 -22يهدؼ برنامج البيئة إىل احلد من ادلخاطر البيئية كزيادة صمود اجملتمعات كالبيئة كيل ،مع التصدم
أيضان للتحديات اليت حسلط عليها الضوء يف ربليل األكضاع .كمن شأف ذلك ليس فقط أف يعزز البعد البيئي
للتنمية ادلستدامة بل أيضان أف ػلقق فوائد اجتماعية كاقتصادية .كستشيل الفًتة  3231-3218نقطة انطبلؽ
لربنامج البيئة لتحقيق رؤية عاـ .3222

البيئة في التنمية المستدامة
 -22التحدم الذم يواجه برنامج البيئة يف خطة عاـ  3222هو صوغ كتعزيز حهنج متياملة إزاء التنمية
ادلستدامة من شأهنا أف تثبت أف ربسُت صحة البيئة سيجلب منافع اجتماعية كاقتصادية.
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 -25كمن شأف النهج الفعاؿ ادلتيامل أف يضمن ازباذ البيئة أساسان لبلزدهار ،كأف ال يؤدم التدهور البيئي
إىل تياليف اجتماعية كاقتصادية كبَتة ،كأف تستفيد مجيع البلداف كمجيع قطاعات اجملتمع ،دبا يف ذلك عرب
األجياؿ .كإىل جانب األهداؼ البيئية األخرل ادلتفق عليها دكليان فإف النطاؽ العادلي كالشامل للجميع كادلتيامل
خلطة عاـ  3222يتيح لربنامج البيئة فرصة ساضلة مدهتا  15عامان .كسيمين برنامج البيئة البلداف من ربقيق
التوازف بُت األهداؼ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كيف الوقت نفسه تعزيز التنمية االجتماعية كالنمو
االقتصادم ادلطرد كالشامل كمحاية البيئة لصاٌف اجلميع.
 -26كغلب أف تراعى يف التيامل التاـ بُت األبعاد البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية للتنمية ادلستدامة ثبلثة
عوامل .العامل األكؿ هو أف االستخداـ ادلستداـ للموارد الطبيعية يتسم بأعلية ةرجة متزايدة للتنمية االقتصادية
كاالجتماعية .كالثاين هو أف االستعراض ادلنتظم من جانب برنامج البيئة حلالة البيئة يظهر اطلفاضان على مر الزمن
يف التياليف االجتماعية كاالقتصادية ،نتيجة للتحسينات التدرغلية يف االستدامة البيئية .كالثالث هو أف
جراء
اجملموعات ادلهمشة كالضعيفة ربصل ،مقارنة ببقية السياف ،على فوائد اجتماعية كاقتصادية أكرب من َّ
إدماج االعتبارات البيئية يف زبطيط التنمية .كيؤدم هذا النهج ادلتيامل إىل توزيع ادلوارد توزيعان أكثر عدالة،
يفضي إىل ربسُت صحة الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ.
 -27كيف مسعى لتنفيذ جدكؿ أعماؿ عاـ  ،3222سيعمل برنامج البيئة مع االقتصادات احمللية كمع شركاء
مثل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) على تركيج ادلدف الصحية .كسيتوىل
برنامج البيئة أيضان ،يف إطار كاليته ،زماـ ادلبادرة مع الشركاء فيما يتعلق بالتصدم للتحديات اليت تشيلها ادلوارد
العابرة للحدكد ،مثل القضايا البحرية.
 -28كالعلم ضركرم لتوفَت اإلجابات عن بعض من أكثر قضايا االستدامة إحلاةان يف القرف احلادم
كالعشرين .كمن مث فإف تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات من أجل إعبلـ اجملتمع دبخاطر التطورات اجلديدة
كبالفرص اليت تتيحها هو بالتايل من صميم عمل برنامج البيئة على نطاؽ ادلنظمة.
 -29كقد اعًتؼ مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة بأف االقتصاد األخضر ؽلثل مساران لتحقيق التنمية
ادلستدامة كالقضاء على الفقر .كانطبلقان من ذلك ،يتسم االقتصاد األخضر الذم يشمل اجلميع باطلفاض
انبعاثات اليربوف كباليفاءة كبالنظافة يف اإلنتاج ،كلينه أيضان شامل للجميع يف االستهبلؾ كالنتائج ،دبا يؤدم
إىل ربسُت رفا اإلنساف كالعدالة االجتماعية ،مع إةداث زيادة كبَتة يف الصمود البيئي كالتقليل من ادلخاطر
البيئية كالشح اإلييولوجي )39(.كما صممت الدكؿ األعضاء ،من خبلؿ خطة عاـ  ،3222على هتيئة الظركؼ
لتحقيق ظلو اقتصادم مستداـ كشامل للجميع كمطَّرد ،مع إيبلء االعتبار أيضان للمستويات ادلختلفة للتنمية
كالقدرات على الصعيد الوطٍت .كأشارت الدكؿ األعضاء كذلك إىل أعلية العمل على بناء اقتصاد دينامي
كمستداـ كابتيارم كزلور الناس ،يعمل على النهوض بفرص العمل ادلتاةة للشباب كعلى التميُت االقتصادم
للمرأة )22(.كيف ةُت ينصب تركيز برنامج البيئة على البعد البيئي للتنمية ادلستدامة من خبلؿ الشراكات فإف
))39

UNEP, Uncovering Pathways Towards an Inclusive Green Economy, 2015

.http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/IGE%20NARRATIVE%20SUMMARY_Web.pdf
( (22الوثيقة اخلتامية دلؤسبر قمة األمم ادلتحدة العتماد خطة التنمية دلا بعد عاـ ’’ :3215ربويل عادلنا :خطة التنمية ادلستدامة
لعاـ  ،‘‘3222كال سيما منها الفقرات  2ك 9ك 37ك.22
http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-

.of-the-post-2015-development-agenda.pdf
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االقتصاد األخضر الذم يشمل اجلميع غللب أيضان فوائد اجتماعية كاقتصادية .كهو ػلقق ذلك من خبلؿ
اعتماد هنج أكثر مشوالن للجميع كالتشجيع على االستثمار يف ادلهارات من أجل بناء القدرات يف ادلستقبل،
كخلق فرص عمل جديدة ،كتوفَت سبل العيش ،كاحلد من خطر الفقر .كهو يتجاكز جوانب التوزيع كاإلنتاج من
االقتصاد ليشمل جوانب اجتماعية مثل االستهبلؾ كالتوزيع .كيقًتح النهج زبصيص ادلوارد بصورة أكثر
اسًتاتيجية للقطاعات اخلضراء كزبضَت القطاعات البحنيَّة كاالستهبلؾ األكثر استدامة كاإلنتاج اليفء
كاألنظف كاألكثر أمانان كزيادة اإلنصاؼ يف النتائج من خبلؿ السياسات العامة ادلتعلقة بقرارات اإلنتاج
كاالستهبلؾ .كما يقر بوجود مسارات عديدة كمتنوعة لتحقيق االستدامة البيئية.
 -22كسيقدـ برنامج البيئة مساعلات يف األبعاد الثبلثة للتنمية ادلستدامة ،من أجل ربسُت النتائج البيئية من
خبلؿ مسارات االقتصاد األخضر الشامل للجميع .كيقر االقتصاد األخضر الشامل للجميع دبا للبيئة من أعلية
مركزية لرفا اإلنساف ،كيتطرؽ للدكر احلاسم للتمويل كالتينولوجيا كالتجارة ادلستدامة كادلؤسسات يف هتيئة
الظركؼ البلزمة دلواجهة التحديات البيئية كاالجتماعية للتنمية ادلستدامة.
 -21كغالبية العوامل اليت تسمح باحلد من التدهور البيئي تندرج يف رلاؿ احلوكمة ،كالفضاء السياسايت،
كادلؤسسات اليت تدعم قرارات احلوكمة كسياساهتا .كهذ هي اجملاالت اليت ؽلين فيها لنهج االقتصاد األخضر
الشامل للجميع ،مع رلموعة من الظركؼ ادلواتية ،أف ػلقق االستدامة البيئية.

الدروس المستفادة
التحسن من خبلؿ ربديد الفرص عن طريق مزيج من
 -23برنامج البيئة هو منظمة تتعلم ،كستواصل
ُّ
االستعراضات الداخلية كاخلارجية ،دبا يف ذلك تقييم االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  .3217-3212كترد
فيما يلي الدركس كفرص التحسُت الرئيسية ادلستفادة من فًتات االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل السابقة:
 -22تحسين أفق التخطيط :العديد من النتائج ادلستمدة من الدعم الذم قدمه برنامج البيئة تصبح مرئية
بعد عمل مستمر دلدة عشر سنوات أك أكثر .غَت أنه غلب على برنامج البيئة أف يدير ادلوارد كيقدـ التقارير عن
التقدـ احملرز ضلو ربقيق هذ النتائج خبلؿ فًتة برنامج عمل أقصر أجبلن .كعبلكة على دعم تنفيذ خطة عاـ
 ،3222سَتكز الربنامج على النتائج األطوؿ أجبلن ،باستخداـ هنج خريطة نتائج ربدِّد فيها االسًتاتيجية
ادلتوسطة األجل النتائج كاآلثار اليت سيحققها الربنامج حبلوؿ عاـ  ،3222ككذلك نتائج كل فًتة اسًتاتيجية
متوسطة األجل يف غضوف ذلك.
 -22تعزيز التكامل داخل برنامج البيئة والتعاون مع المنظمات األخرى :التنمية ادلستدامة هي جدكؿ
أعماؿ عادلي فهي ذبرب اجملتمع على أف يضع نصب عينيه ادلسؤكليات ادلشًتكة تطلعان إىل مستقبل مشًتؾ .كمن
غَت ادلرجح أف يأيت النجاح من أم عنصر فاعل كةيد يعمل مستقبلن بنفسه .فالنجاح يتطلب التيامل ،كاتباع
جسد برنامج البيئة هذ الدركس القيمة يف مبادئ
هنج تعاكين ،كسباسك السياسات داخليان كخارجيان .كقد َّ
تشغيلية .فعلى الصعيد الداخلي ،سيحسن الربنامج التيامل بُت أساليب عمله يف مجيع برارله الفرعية ،ليي
تيوف عادلية يف تطبيقهان كتيفل كجودان إقليميان اسًتاتيجيان .كعلى الصعيد اخلارجي سيحقق الربنامج التآزر من
خبلؿ الشراكات االسًتاتيجية ،كسيزيد من تيامل األطر ادلعيارية.
يسهل تحسين تحديد األولويات :ينشئ السياؽ التشغيلي
 -25تحسين الميزنة القائمة على النتائج ِّ
ادلتغَت كادلتزايد التعقد اةتياجات جديدة إىل إطبلؽ عملية زبطيط كميزنة تتسم باحلركية كقادرة على إتاةة
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ربسُت استخداـ ادلوارد .كيسعى برنامج البيئة اآلف إىل إقامة صلة أقول بُت ادلدخبلت كالنواتج كالنتائج ،يف
سياؽ تعزيز ادليزانية كمواصلة ادلسَتة ضلو ادليزنة القائمة على النتائج.
سيحسن سرعة اإلنجاز :يف ةُت يتيح التخطيط التتابعي ربديد
 -26تحسين تزامن دورات التخطيط
ِّ
االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل كبرنامج العمل ربديدان كاضحان قبل أف يتسٌت تأكيد زلفظة ادلشاريع ،فإف صوغ
سيحسن سرعة اإلصلاز .كسيعد برنامج البيئة ةافظة مشاريعه بالًتادؼ مع إعداد
ادلشاريع بالًتادؼ مع ذلك
ِّ
االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل كبرنامج العمل.

-4

المبادئ التشغيلية
المبادئ التشغيلية لبرنامج البيئة
 -27ربدد ادلبادئ التشغيلية النهج ادلتبع لتحقيق رؤية عاـ  3222لربنامج البيئة .فمثل معامل الطريق ،توجه
ادلبادئ اخلمسة النهج الذم يتبعه برنامج البيئة يف عمله كاخليارات اليت يتخذها .كػلدد ظلوذج العمل الوارد يف
الفرع  7الطريقة اليت سيتبعها برنامج البيئة لتنسيق إجراءاته كتركيزها استنادان إىل هذ ادلبادئ.
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من خبلؿ اخلطة ادلتوسطة األجل ،يهدؼ برنامج البيئة إىل ربقيق االتساؽ على الصعيد العادلي كاالستجابة على الصعيد احمللي ،توخيان التباع هنج عادلي ةقان،
عالمية التطبيق
ةيث لن حغلدم النهج ادلتزمت .فسييوف برنامج البيئة ،بصفته السلطة البيئية العادلية اليت تضع اخلطة البيئية العادلية ،متسقان على الصعيد العادلي يف أعماله ادلعيارية
كدكر القيادم .كيف الوقت نفسه ،ستيوف ادلنظمة مستجيبة على الصعيد احمللي  ،من خبلؿ االعًتاؼ دببدأ ادلليية الوطنية ،كإيبلء االعتبار لتباين األةواؿ كالقدرات
كمستويات التنمية الوطنية ،كاةًتاـ السياسات كاألكلويات الوطنية .كسيقدـ برنامج البيئة دعمان مرنان للدكؿ األعضاء يف تنفيذ سياساهتا البيئية الوطنية ،مع التيامل
بُت اجلوانب االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كالتسليم بًتابطها ،بغية ربقيق التنمية ادلستدامة جبميع أبعادها كصوالن إىل ادلستقبل ادلشًتؾ.
التآزر من خالل الشراكات ستعمل االسًتاتي جية العادلية لربنامج البيئة من خبلؿ الشراكات االسًتاتيجية من أجل التنمية ادلستدامة .كبالنسبة لربنامج البيئة ،ستيوف الشراكات االسًتاتيجية
الشاملة جلميع ادلعنيُت مسة رئيسية للتنفيذ على مجيع األصعدة :العادلي كاإلقليمي كالوطٍت كاحمللي .كستحبٌت الشراكات الػ حمفضية إىل التحوؿ على مبادئ كقيم
االستراتيجية
مشًتكة ،كرؤية مشًتكة ،كأهداؼ مشًتكة ،تضع الناس كاليوكب يف مركز التنمية ادلستدامة .كسبثل التحالفات كادلناهج ادلبنية على القضايا كاليت ذبمع بُت سلتلف
أصحاب ادلصلحة ،دبا يف ذلك احليومات ادلركزية كاحمللية كالفئات الرئيسية كأصحاب ادلصلحة كالقطاع اخلاص ،كسيلة رئيسية للتنفيذ كالرصد كادلساءلة.
زلركان لعمل برنامج البيئة صوب توافق اآلراء كتساكؽ السياسات على الصعيدين اإلقليمي كالعادلي بشأف القضايا
الوجود اإلقليمي
سيمثل الوجود اإلقليمي االسًتاتيجي َّ
ادلعزز ِّ
الرئيسية ادلتصلة بالبعد البيئي للتنمية ادلستدامة .كسيصمم برنامج البيئة عمله ليبلئم اةتياجات ادلناطق كالبلداف إىل التصدم للتحديات ادلتنوعة اليت تواجهها،
االستراتيجي
كهشاشتها ادلتغَتة إزاء تغَت ادلناخ كإزاء اليوارث ،كتفاكت قدراهتا يف رلاؿ اإلدارة البيئية .كسيضع برنامج البيئة يف اعتبار أيضان التغَت البيئي كاالذباهات البيئية
ِّ
كسيمين تعزيز الوجود اإلقليمي االسًتاتيجي أيضان برنامج البيئة من ةفز الشراكات الفعالة كاجملدية ،دبا يف ذلك من
كآثارها على أبعاد التنمية ادلستدامة الثبلثة.
خبلؿ التعاكف بُت بلداف اجلنوب كالتعاكف الثبلثي كالتعاكف مع منظومة األمم ادلتحدة األكسع نطاقان على الصعيد اإلقليمي كدكف اإلقليمي كالقطرم من خبلؿ مبادرة
توةيد األداء على نطاؽ األمم ادلتحدة.
تعزيز تكامل األطر المعيارية سيعمل برنامج البيئة مع كيانات أخرل ،ضمن دكر التنسيقي يف منظومة األمم ادلتحدة ،على إدراج األطر ادلعيارية ادلتصلة بالبيئة يف اجملاالت ادلواضيعية ك/أك
الوظيفية اخلاصة به كبيل من هذ الييانات .كبالتزامن مع ذلك ،يتوىل برنامج البيئة مسؤكلية ظلذجة ادلمارسات الرشيدة كالعمل على ربقيق ادلساكاة بُت اجلنسُت
كغَت ذلك من األطر ادلبنية على احلقوؽ يف أنشطته ادلتصلة بالبي ئة ،دبا فيها التقييمات كالتحليبلت كالقواعد كادلبادئ التوجيهية كاألساليب .كتتيح الوثيقة اخلتامية
دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ادلعنونة ’’ادلستقبل الذم نصبو إليه‘‘ ،كخطة عاـ  3222فرصان فريدة للمشاركة الواسعة النطاؽ يف هذ األطر ادلعيارية كتسليط
الضوء على موقعها ادلركزم يف خطة التنمية ادلستدامة الشاملة .كسيحدرج برنامج البيئة منظوران جنسانيان يف مجيع برارله كعملياته.
اإلدارة القائمة على النتائج سيواصل برنامج البيئة تعزيز عمليات التخطيط كالتنفيذ ،اعتمادان على االستخداـ التدرغلي ادلتزايد لئلدارة القائمة على النتائج كالشركات االسًتاتيجية .كسيقوـ
برنامج البيئة أيضان بالبناء على التجارب ادلستفادة من الدكرات السابقة لبلسًتاتيجية ادلتوسطة األجل ،كيعزز الصبلت كأكجه التآزر بُت الربامج الفرعية عن طريق
الًتتيبات الداخلية للتخطيط كالتنفيذ كادليزنة ككذلك مؤشرات األداء .كسيجمع برنامج البيئة عند اإلمياف بيانات مصنفة ةسب نوع اجلنس كالعمر لبلستفادة منها
يف تصميم ادلشاريع كرصد التقدـ احملرز فيها كاإلصلازات اليت ربققها .كالعمل الذم يقوـ به برنامج البيئة يف مناطق كمناطق فرعية كبلداف معينة سيوفر بيئة خصبة
بوجه خاص لضماف التماسك يف تنفيذ النتائج ادلخطط ذلا يف كافة الربامج الفرعية.
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المجاالت ذات األولوية
 -28يشيل التحليل الظريف ( )situational analysisاألساس لتحديد رلاالت الًتكيز االسًتاتيجي كرلاالت
األكلوية لربنامج البيئة يف إطار االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  .3231-3218كيف ةُت زبتلف األكلويات
كاالذباهات من منطقة إىل أخرل فهناؾ قضايا مشًتكة بُت مجيع ادلناطق من شأهنا أف ذبتذب ادلنظمة إىل نفس
رلاالت الًتكيز العريضة لبلسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  ،3217-3212مع عدد قليل من التحسينات.
كرلاالت الًتكيز هي التالية:
(أ)

تغَت ادلناخ

(ب) القدرة على الصمود أماـ اليوارث كالنزاعات
(ج)

النظم اإلييولوجية الصحية كادلنتجة

(د)

اإلدارة البيئية

(ق)

ادلواد الييميائية كالنفايات كنوعية اذلواء

(ك)

اليفاءة يف استخداـ ادلوارد

(ز)

البيئة قيد االستعراض.

 -29كتبُت النتائج ادلقًتةة يف الفرع التايل كيف يطبق برنامج البيئة رؤية طويلة األجل يف كل من هذ
اجملاالت ذات األكلوية من أجل إةداث تأثَت حبلوؿ عاـ .3222

-6

النتائج المقترحة
 -52يتطلب ربقيق األثر البيئي سنوات عديدة .كلذلك يعتمد برنامج البيئة هنجان زبطيطيان أكثر تركيزان على
النتائج كأطوؿ أجبلن )21(،مواءمان مع التاريخ ادلستهدؼ خلطة عاـ  .3222كتستخدـ االسًتاتيجية ادلتوسطة
األجل خرائط النتائج( )23لبياف السلسلة ادلنطقية من النتائج ادلبتغاة لبلنتقاؿ من الوضع الراهن إىل النتائج كاآلثار
()22
امج الفرعية
ادلنشودة يف عاـ  .3222كيقدـ الشيل  5حملة عامة عن األهداؼ اليت ستسعى لتحقيقها الرب ح
لربنامج البيئة .كبفضل تعزيز هنجنا القائم على النتائج كالصلة بُت النتائج الربنارلية اليت يسعى الربنامج إىل
ربقيقها ،سيتسٌت للربنامج أف ػلدد النتائج ذات األعلية احلامسة لدعم البلداف من أجل ربقيق االستدامة البيئية.
 -51كمن شأف اعتماد برنارلي عمل كميزانيتُت يف السياؽ األكسع السًتاتيجية متوسطة األجل تبلغ مدهتا
أربع سنوات أف ػلدد اخلطوات اليت ينبغي أف تتخذ ضلو ربقيق اآلثار الطويلة األجل ،من أجل اعتماد هنج مرف
ذبا إدماج القضايا الناشئة كالتوقعات اإلقليمية ادلختلفة يف خرائط النتائج .كسيتم استعراض هذ اخلطوات كل
سنتُت يف إطار دكرة تطوير برنامج العمل القائمة.
(’’ )21النتائج‘‘ هي قبوؿ أك اعتماد أك استخداـ ألةد تدخبلت برنامج البيئة ،تتم مبلةظته كتغَت يف السلوؾ أك االذبا أك
احلالة أك ادلعرفة أك ادلهارة .كتصبح النتائج بعد التفاكض عليها كاالتفاؽ عليها إصلازات متوقعة.
(’’ )23خرائط النتائج‘‘ هي سلسلة منطقية من النتائج تفضي إىل ربقيق هدؼ طويل األجل.
(’’ (22اآلثار‘‘ هي ادلطمح النهائي ادلراد ربقيقه ،كسبثل التغيَت البيئي .كهي مرتبطة بأهداؼ التنمية ادلستدامة
(.)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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كػلدد اذلدؼ بالنسبة ليل برنامج فرعي ما هو معتزـ ،يف ةُت أف خرائط النتائج ربدد النتائج كاآلثار
-53
ِّ
اليت يسعى برنامج البيئة إىل ربقيها حبلوؿ عاـ  3222كادلسار ادلنطقي للنتائج ادلطلوبة لتحقيق النتائج كاآلثار
اليت يسعى برنامج البيئة إىل ربقيقها حبلوؿ عاـ  3222كالنتائج اليت ينبغي ربقيقها يف الفًتة .3231-3218
كتوضح مؤشرات اآلثار الواردة يف نتائج اخلرائط كيف سيقاس التغَت البيئي يف عاـ  3222كما بعد  ،كهي
تتجاكز قدرة برنامج البيئة كةد .
الشيل 5
لمحة عامة عن أىداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها البرامج الفرعية لبرنامج البيئة

الصمود أمام الكوارث والنزاعات
الغايات ،5-1 :ك،1-5-11
ك-11ب ،ك ،1-12ك،3-1-16
ك ،6-16ك ،2-17ك،6-17
ك12-17
اإلدارة البيئية
الغايات ،2-1 :ك ،3-12ك،6-11
ك ،2-13ك-12ج ،ك ،6-15ك-15
 ،8ك ،9-15ك-15أ ،ك-15ج،
ك ،2-16ك ،6-16ك ،7-16ك-16
ب ،ك ،9-17ك ،12-17ك16-17

كفاءة استخدام الموارد
الغايات ،7-2 :ك ،2-8ك،5-9
ك1-13إىل  ،2-13ك 6-13إىل
 ،8-13ك-13أ ،ك19-17

تغير المناخ
الغايات ،5-1 :ك،3-7
ك ،2-7ك ،1-12ك3-15
النظم اإليكولوجية الصحية والمنتجة
الغايات-1 :ب ،ك ،1-3ك،2-3
ك ،2-2ك ،2-6ك ،5-6ك،6-6
ك ،3-7ك ،2-11ك ،6-11ك-11
أ ،ك ،6-13ك ،7-13ك،8-13
ك ،2-12ك ،1-12ك،3-12
ك ،2-12ك ،2-12ك،5-12
ك ،6-12ك-12ج ،ك،1-15
ك ،3-15ك ،2-15ك،2-15
ك ،5-15ك ،6-15ك،7-15
ك ،8-15ك ،9-15ك-15أ ،ك-17
 ،5ك ،12-17ك19-17
المواد الكيميائية والنفايات
ونوعية الهواء
الغايات ،9-2 :ك ،2-6ك-7
أ ،ك ،6-11ك ،2-13ك-13
5

إبقاء البيئة قيد االستعراض
الغايات ،5-1 :ك ،2-3ك ،9-2ك ،7-2ك-5أ،
ك ،2-6ك ،6-6ك ،3-7ك ،2-7ك ،2-8ك،2-9
ك ،7-12ك 5-11إىل  ،7-11ك 2-13إىل ،5-13
ك ،1-12ك ،1-12ك ،2-12ك ،5-12ك1-15
إىل  ،5-15ك-15ج ،ك ،2-16ك ،12-16ك-17
 ،6ك ،7-17ك ،18-17ك19-17
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تغير المناخ
االنتقال إلى التنمية االقتصادية المنخفضة االنبعاثات وتعزيز التكيف وبناء القدرة على الصمود
أمام تغير المناخ
 -52حبلوؿ عاـ  ،3222ستيوف البلداف أقدر بيثَت على التييف مع اآلثار الضارة لتغَت ادلناخ،
كستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة اطلفاضان كبَتان ،دبا يف ذلك االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات كتدهورها.
كلتحقيق هذ الرؤية اخلاصة بعاـ  ،3222غلب إضفاء الطابع ادلؤسسي على خطط التييف الوطنية كتنفيذها
تدرغليان .كيف الوقت نفسه ،سيتعُت على احليومات اعتماد اسًتاتيجيات للحد من االنبعاثات اليت ربدث يف
بلداهنا كزيادة استثماراهتا يف رلاؿ الطاقة ادلتجددة كاليفاءة يف استخداـ الطاقة .كسيلزـ احلد من فقداف الغابات
كتدهورها ،كتعزيز ةفظ الغابات كاستعادهتا.
 -52كسينظَّم عمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة صوب ربقيق هذ الرؤية ةوؿ ثبلثة مسارات نتائج هي:
التييف مع تغَت ادلناخ كالصمود أمامه كالتخفيف من آثار تغَت ادلناخ ،كالطاقة النظيفة كخفض االنبعاثات
النامجة عن إزالة الغابات كتدهورها يف البلداف النامية كالدكر الذم يقوـ به ةفظ البيئة كاإلدارة ادلستدامة للغابات
كتعزيز سلزكف اليربوف للغابات يف البلداف النامية (ادلبادرة ادلعززة) .كيتحدد عمل برنامج البيئة ادلتعلق بتغَت ادلناخ
كييمل عمل تلك االتفاقية ،مع االسًتشاد بادلعلومات
دبقررات اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخِّ ،
العلمية السليمة ،كالسيما تلك اليت توفرها اذليئة احليومية الدكلية ادلعنية بتغَت ادلناخ .كسيسهم هذا العمل أيضان
يف ربقيق أهداؼ التنمية ادلستدامة ،كال سيما اذلدؼ ( 7الطاقة) ،كاذلدؼ ( 12تغَت ادلناخ) كاذلدؼ 15
(التنوع البيولوجي).
 -55كسيقود برنامج البيئة كشركاؤ ( )22الدعم العادلي للبلداف الضعيفة ،دلساعدهتا على االنتقاؿ من
استجابات التييف العاجلة كالفورية إىل خطط التييف الوطنية ادلتوسطة األجل كالطويلة األجل اليت تحدرج فيها
هنحج التييف القائمة على النظم اإلييولوجية .كيف دكرات االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل البلةقة ،سيساعد
برنامج البيئة كشركاؤ هذ البلداف على إضفاء الطابع ادلؤسسي على خطط تييفها الوطنية كتنفيذها كرصدها.
كسيعزز برنامج البيئة زبضَت خطط التييف الوطنية ،مع توسيع نطاؽ التييف القائم على النظاـ اإلييولوجي
الذم يأخذ يف االعتبار التمايز اجلنساين ،كالتوسع فيه ،كمجع ادلزيد من األدلة على صلاةه .كسيتم مجع هذ
ادلعلومات كنشرها من خبلؿ الشبيات ادلعرفية اليت يقودها برنامج البيئة ،مثل شبية التييف العادلية كفركعها
اإلقليمية .كسيعمل برنامج البيئة مع برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي كمنظمة األغذية كالزراعة (الفاك) كاالرباد
الدكيل حلفظ الطبيعة كادلوارد الطبيعية كغَتها من ادلنظمات الشريية لضماف ربقيق النطاؽ ادلناسب للمشاريع
الرائدة للتييف القائم على النظم اإلييولوجية كإضفاء الطابع ادلؤسسي على تلك ادلشاريع
 -56كيف إطار دعم البلداف يف رلاؿ صوغ كتنفيذ اسًتاتيجيات التنمية ادلتسمة باطلفاض انبعاثات غازات
االةتباس احلرارم حبلوؿ عاـ  ،3232على النحو ادلتفق عليه يف اتفاؽ باريس ،سيعمل برنامج البيئة كشركاؤ
أيضان على ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة كزيادة استخداـ الطاقة ادلتجددة .كسيعزز الربنامج كيوسع الشراكات
( )22يشمل الشركاء يف خطط التييف الوطنية برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث
(اليونيتار) ،كمنظمة األغذية كالزراعة (الفاك) ،كادلنظمة العادلية لؤلرصاد اجلوية ،كالوكالة األدلانية للتعاكف الدكيل ،كبرنامج البحوث
بشأف قابلية التأثر بالتغَت ادلناخي كآثار كالتييف معه ،كفريق اخلرباء ادلعٍت بأقل البلداف ظلوان ،كجلنة التييف ،كالشراكة العادلية
للميا .
20

UNEP/EA.2/15

بُت القطاعُت العاـ كاخلاص ،كفقان دلبادرة ’الطاقة ادلستدامة للجميع‘ الصادرة عن األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة
كللهدؼ  7من أهداؼ التنمية ادلستدامة ،كسيواصل التعامل مع اجلهات الفاعلة من غَت الدكؿ كدعم ادلبادرات
احمللية ،مع دعم تنفيذ برنامج عمل ليما-باريس .كسيقدـ برنامج البيئة اإلرشاد بشأف خيارات السياسات
كاالستثمار السليمة ،كسيعزز تطوير التينولوجيا كنقلها من خبلؿ مركز كشبية تينولوجيا ادلناخ ،بغية تيسَت
احلصوؿ على التمويل كبناء اجلاهزية الستخداـ التمويل استخدامان فعاالن .كسيقدـ الربنامج الدعم للبلداف أيضان
يف ربديث كتنفيذ مساعلاهتا احملددة كطنيان ،على النحو ادلطلوب دبوجب اتفاؽ باريس ،كسيساعدها بذلك على
زبفيض انبعاثات غازات االةتباس احلرارم كادللوثات األخرل عن طريق خفض كثافة استخداـ الطاقة كالطلب
عليها يف قطاعات مثل اإلضاءة كاألجهزة كادلعدات كادلباين كادلواصبلت.
 -57كسيقدـ برنامج البيئة كالشريياف يف ادلبادرة ادلعززة التابعة لؤلمم ادلتحدة ،كعلا الفاك كبرنامج األمم
ادلتحدة اإلظلائي ،ادلساعدة للبلداف يف تلبية إطار كارسو للمبادرة ادلعززة( ،)25مع الًتكيز بوجه خاص على هدؼ
ادلعززة كإشراؾ القطاع
التنمية ادلستدامة  15بشأف التنوع البيولوجي ،كادلنافع غَت ادلتصلة باليربوف ،كسبويل ادلبادرة َّ
ادلعززة ،سيسهم برنامج البيئة يف ربسُت إدارة سلزكنات اليربوف يف مجيع النظم
اخلاص .كباإلضافة إىل ادلبادرة َّ
اإلييولوجية األرضية ،من أجل احلصوؿ على منافع بيئية كجنسانية مشًتكة أقول .كسيطبق برنامج البيئة ادلنظور
اجلنساين يف مجيع أعماله ،لتحقيق نتائج أفضل.
 -58كسيحقق الربنامج الفرعي لتغَت ادلناخ هدفه شريطة أف تفي الدكؿ األعضاء بالتزاماهتا دبوجب اتفاقية
األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ كأف تلتمس دعم برنامج البيئة يف القياـ بذلك .كيتوقف ربقيق هذا
اذلدؼ أيضان على توافر التمويل دلساعدة البلداف على االنتقاؿ إىل التنمية االقتصادية ادلنخفضة االنبعاثات
كتعزيز قدرهتا على التييف مع تغَت ادلناخ كالصمود أمامه .كلتحقيق التغَتات البعيدة ادلدل ،سينخرط برنامج
البيئة يف شراكات تستفيد من التمويل اخلاص بادلناخ كترتقي بأساليب برنامج البيئة كأدكاته كتقييماته كمشاريعه
الرائدة.

ادلعززة ،دبا يف ذلك كضع
ادلعززة شركط تلقي ادلدفوعات على أساس النتائج يف إطار ادلبادرة َّ
( )25ػلدد إطار كارسو للمبادرة َّ
اسًتاتيجية أك خطة عمل كطنية ،كمستول مرجعي كطٍت النبعاثات الغابات ك/أك مستول مرجعي كطٍت للغابات ،كنظاـ كطٍت
لرصد الغابات ،كنظاـ لتوفَت ادلعلومات عن كيفية التعامل مع ضمانات ادلبدرة ادلعززة ،اليت اتفق عليها األطراؼ يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ يف كانيوف يف عاـ  ،3212كمدل اةًتامها.
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خريطة النتائج المتعلقة بتغير المناخ
الهدف :انتقاؿ البلداف بدرجة متزايدة إىل التنمية االقتصادية ادلنخفضة االنبعاثات ،كتعزيز تييفها مع تغَت ادلناخ كصمودها أمامه
خفض انبعاثات الغابات وتحسين مخزونات الكربون

األثر في عام 8131
فترات االستراتيجية المتوسطة األجل المقبلة

الفترة 8180-8108

الحد من التعرض لآلثار الضارة لتغير المناخ
واالستمرار على المسارات اإلنمائية المؤدية
للصمود أمام تغير المناخ

خفض االنبعاثات بما يتفق مع مسار يؤدي إلى زيادة
ثابتة في درجات الحرارة قدرىا درجة ونصف أو
درجتان

المؤشرات:
 -1عدد من يستفيدكف من تدخبلت احلد من
القابلية للتضرر
 -2نوع كمدل ادلوجودات ادلادية كالطبيعية اليت مت
تعزيزها ك/أك ربسُت إدارهتا ليي تصمد أماـ
آثار تغَت ادلناخ.

المؤشرات:
 -1اطلفاض انبعاثات غازات االةتباس احلرارم
كغَتها من ادللوثات ،ادلتأيت من استخداـ مصادر
الطاقة ادلتجددة ككفاءة استخداـ الطاقة
 -3احلصة من الناتج احمللي اإلمجايل ادلستثمرة يف
كفاءة استخداـ الطاقة كيف مصادر الطاقة
ادلتجددة.

نفَّذت البلداف دكرة كاةدة من دكرات
عملية زبطيط التييف الوطٍت اليت تدمج
التييف القائم على النظم اإلييولوجية
كتؤدم إىل ظلط إظلائي يصمد أماـ تغَت
ادلناخ

تستثمر البلداف أكثر من نصف ميزانيتها
الوطنية لقطاع الطاقة يف تينولوجيا منخفضة
االنبعاثات ،دبا يف ذلك يف مصادر الطاقة
ادلتجددة ككفاءة استخداـ الطاقة

ربد البلداف من إزالة الغابات كتدهورها كتعزز
احلفاظ على الغابات

تضفي البلداف الطابع ادلؤسسي على عملية
زبطيط التييف الوطٍت اليت تدمج التييف
القائم على النظم اإلييولوجية كترصد
التقدـ احملرز كتبلغ عنه

تضفي البلداف الطابع ادلؤسسي على االستثمار
 على نطاؽ االقتصاد  -يف التينولوجيا ذاتاالنبعاثات األقل ،دبا يف ذلك االستثمار يف
كفاءة استخداـ الطاقة كيف مصادر الطاقة
ادلتجددة

ربقق البلداف اإلدارة ادلستدامة للغابات من خبلؿ
هنحج سياسة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة
الغابات كتدهورها ،كاحلوافز اإلغلابية ،دبا يف ذلك
من خبلؿ ادلدفوعات على أساس النتائج

تنهض البلداف بدرجة متزايدة خبطط
التييف الوطنية اخلاصة هبا ،اليت تدمج
التييف القائم على النظم اإلييولوجية

تعتمد البلداف ك/أك تنفذ بدرجة متزايدة
اسًتاتيجيات إظلائية ذات انبعاثات منخفضة
من غازات االةتباس احلرارم ،كتستثمر يف
التينولوجيا النظيفة

تعتمد البلداف ك/أك تنفذ بدرجة متزايدة سياسات
كتدابَت مواتية للغابات ربقق زبفيضات يف
االنبعاثات ؽلين قياسها ككذلك منافع اجتماعية
كبيئية

الهدفان 0 :و 03
الغايتان 5-0 :و 0-03
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الهدف7 :
الغايتان 8-7 :و 3-7

في الغابات بما يسهم في التنمية الوطنية المستدامة

الهدف05 :
الغاية8-05 :

المؤشرات:
 -1اطلفاض االنبعاثات ادلتأيت من احلد من إزالة
الغابات كتدهورها
 -3ربسُت سلزكف اليربوف.
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الصمود أمام الكوارث والنزاعات

الوقاية من اآلثار البيئية للكوارث والنزاعات والحد منها ،وبناء القدرة على الصمود لؤلزمات
المقبلة

َّ
جراء األسباب البيئية
 -59حبلوؿ عاـ ،3222
ستخفض ادلخاطر اليت هتدد الصحة كسبل العيش من َّ
كعواقب اليوارث كالنزاعات زبفيضان كبَتان .كيتطلب ربقيق هذ الرؤية لعاـ  3222أف تستخدـ البلداف أفضل
()26
ادلمارسات يف رلاؿ اإلدارة البيئية استخدامان منهجيان من أجل منع اليوارث كالنزاعات كاحلد من آثارها.
كيعٍت ربقيقها أيضان أنه سيتعُت على الدكؿ األعضاء ،مدعومة من اجملتمع الدكيل ،أف تتصدل ذلذ الطوارئ
البيئية بأسلوب قوم كأف تيوف يف كضع يسمح ذلا بتطبيق ادلمارسات ادلستدامة ادلناسبة بسرعة يف أعقاب
ةدكث أزمة.
النهج البيئية القائمة على
 -62كسًتكز االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  3231-3218على إدماج ح
أفضل ادلمارسات يف سياسات كخطط الوقاية كالتصدم كاإلنعاش الرئيسية للبلداف كاجملتمع الدكيل ،بناء على
كترسخها
طلب الدكؿ األعضاء ادلتضررة.
كستوسع دكرات االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل البلةقة هذ النهج ِّ
ِّ
كتضفي عليها الطابع ادلؤسسي من أجل ربقيق األثر ادلطلوب لعاـ  ،3222كفقان ألهداؼ التنمية ادلستدامة.
 -61كيوفر إطار سندام للحد من سلاطر اليوارث ( )3222-3215مربر كسياؽ العمل الوقائي الذم
يضطلع به برنامج البيئة ،مع التسليم بأف اإلدارة ادلستدامة للنظم اإلييولوجية هي آلية هامة للحد من ادلخاطر
النامجة عن اليوارث الطبيعية كالتينولوجية عن طريق درء اآلثار كذبنب األخطار البيئية الطويلة األمد على
الصحة كسبل العيش.
 -63كباإلضافة إىل ذلك ،توفر شراكة برنامج البيئة اليت ترجع إىل أكثر من سنتُت مع ميتب تنسيق
الشؤكف اإلنسانية ،من خبلؿ كةدة البيئة ادلشًتكة ،مدخبلن إىل أكساط العمل اإلنساين يتيح لربنامج البيئة
االستجابة السريعة للطوارئ البيئية كربسُت األداء البيئي لقطاع العمل اإلنساين كفقان لقرار اجلمعية العامة
 183/26بشأف تعزيز تنسيق ادلساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم ادلتحدة يف ةاالت الطوارئ .كقد عمل
برنامج البيئة على مدل السنوات اخلمس عشرة ادلاضية يف بعض من أشد بلداف العامل تضرران من الصراعات
كاليوارث .كعلى امتداد هذا العمل ،سجل برنامج البيئة مساران يتمثل يف دعم االنتعاش من خبلؿ ربسُت
اإلدارة البيئية.
 -62كسيعمل برنامج البيئة يف شراكة مع احليومات كالقطاع اخلاص كاجملتمع الدكيل ،كفقان لواليات كل
منها .كسيساعد الربنامج هذ اجلهات الشريية على التصدم لليوارث كالصراعات بتقدًن الدعم التقٍت كادلشورة
القائمة على العلم إلظهار الييفية اليت ػلد هبا التأهب كربسُت اإلدارة البيئية من ادلخاطر ،كلتقييم اآلثار البيئية
لؤلزمات ،كلتحفيز استجابات أكثر فعالية كاستدامة.
النهج
 -62كمن احملركات احلامسة األعلية لنجاح الربنامج الفرعي التوسيع الفعاؿ للشراكات كتوسيع نطاؽ ح
الرائدة الناجحة كتيييفها تيييفان مبلئمان ،من ادلستول احمللي إىل ادلستول اإلقليمي .كيتوقف النجاح أيضان على
الدعم السياسي ادلتواصل من أصحاب ادلصلحة الوطنيُت كالدكليُت .كتشمل ادلخاطر احملتملة ةدكث زيادة
جازلة يف عوامل من قبيل الظواهر اجلوية البالغة الشدة كتدهور النظم اإلييولوجية.
( )26يشمل عمل برنامج البيئة يف هذا اجملاؿ اليوارث (سواء أكانت طبيعية أك من صنع البشر) كالصراعات ادلسلحة اليت ذلا
عواقب بيئية خطَتة.
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خريطة النتائج للصمود أمام الكوارث والنزاعات
الهدف :سبنع البلداف كزبفض بدرجة متزايدة ما لليوارث كالنزاعات من آثار بيئية ،بينما تبٍت القدرة على الصمود أماـ األزمات
ادلقبلة*

األثر في عام 81031

هنحج أفضل شلارسات اإلدارة البيئية سبنع كزبفض آثار اليوارث كالنزاعات*

األهداؼ  1ك  11ك  12ك 16

الغايات  5-1ك  1-5-11ك 11ب ك  1-12ك 3-1-16

المؤشرات:
صمود الفقراء كمن هم يف ةالة ضعف أماـ اليوارث كالنزاعات*.

كتتعاىف
ارث كالنزاعات
 managementلآلثار البيئية لليو
تتصدل البلداف سريعا
Best practice
environmental
approaches prevent and reduce*the
impactsاآلثار
سرofيعا من هذ
disasters
and
*conflicts
األهداؼ  1ك  11ك  12ك  16ك 17
13 and 16
-17Targets:
 2-17 1.5,ك
Goals:ك
6-11.5.1,
 11,ك161,
1-11b,
12
13.1ك
11andب
 516.1.2ك
الغايات -1

 6ك 12-17

المؤشرات:
 -1التحسن يف نتيجة مؤشر األداء البيئي للبلداف يف
السنوات اخلمس األكىل بعد األزمة
 -2عدد البلداف اليت قررت مسؤكليات مؤسسية زلددة
كأنشأت آليات للتنسيق بُت أصحاب ادلصلحة
ادلتعددين من أجل التصدم لؤلزمات كإدارهتا

فترات االستراتيجية المتوسطة األجل المقبلة

إضفاء الطابع ادلؤسسي على هنحج
احلد من ادلخاطر البيئية ،ال سيما يف
أضعف البلداف أماـ اليوارث
كالنزاعات*

ربسن االستدامة البيئية يف اإلجراءات
ر
اإلنسانية كيف خطط األمم ادلتحدة
ادلشًتكة للتصدم كالتعايف بعد
األزمات

البلداف اليت خرجت من األزمات تدمج االعتبارات
البيئية أثناء التعايف من األزمة

تدمج البلداف كالشركاء الدكليوف
التدابَت البيئية الرامية إىل احلد من
ادلخاطر يف السياسات كاألطر
الرئيسية

خطط التصدم للطوارئ كالتعايف بعد
األزمات تدمج االعتبارات البيئية من
أجل زيادة استدامة التعايف

تعتمد البلداف ادلتضررة من األزمات السياسات
كادلمارسات ادلستدامة الرئيسية البيئية كاخلاصة
باإلدارة البيئية كإدارة ادلوارد الطبيعية باعتبار ذلك
مساعلة يف التعايف كالتنمية

الفترة 8180-8108

تستخدـ البلداف إدارة ادلوارد الطبيعية
كاإلدارة البيئية دلنع كزبفيض سلاطر
اليوارث كالنزاعات*

تتصدل البلداف كاجملتمع الدكيل
للطوارئ بطريقة قوية كمستدامة بيئي نا

لدل البلداف اليت خرجت من األزمات مؤسسات
كسياسات بيئية متينة كفعالة قائمة

*

تشمل أعماؿ برنامج البيئة يف هذا اجملاؿ اليوارث (سواء أكانت طبيعية أـ من صنع اإلنساف) كالنزاعات ادلسلحة ذات اآلثار البيئية الشديدة.
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النظم اإليكولوجية الصحية والمنتجة
إدارة النظم اإليكولوجية لحماية واستعادة عملها الطويل األجل وتوفيرىا للسلع والخدمات
 -65حبلوؿ عاـ  ،3222سيؤدم ةفظ التنوع البيولوجي كإدارة النظم اإلييولوجية ادلتياملة إىل ربسن
صحة النظم اإلييولوجية البحرية كاألرضية كاخلاصة بادليا العذبة ،اليت توفر مزايا من قبيل ادليا النظيفة،
كاإلمدادات الغذائية اآلمنة ،كالتخفيف من آثار تغَت ادلناخ كالتييف معه ،كالقيمة اجلمالية ،كدعم رفا الرجاؿ
كالنساء كاألطفاؿ .كلتحقيق هذ الرؤية لعاـ  ،3222يسعى الربنامج الفرعي ادلتعلق بالنظم اإلييولوجية الصحية
كادلنتجة إىل مواءمة احلاجة ادلتزايدة إىل سلع النظم اإلييولوجية كخدماهتا مع ةفظ التنوع البيولوجي كالعمل
الطويل األجل للنظم اإلييولوجية .كترتبط اإلصلازات ادلتوقعة ارتباطان كثيقان بأهداؼ التنمية ادلستدامة ككذلك
أهداؼ كغايات اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  ،)27)3232-3211كأهداؼ آيتشي ادلتعلقة
بالتنوع البيولوجي ،كسائر االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ادلتصلة بالنظم اإلييولوجية )28(.كسيقاس خط
األساس كالتقدـ احملرز صوب ربقيق نتائج كآثار عاـ  3222عن طريق مؤشرات أهداؼ التنمية ادلستدامة
()29
ادلتصلة بالتنوع البيولوجي كصحة النظم اإلييولوجية كإنتاجيتها.
 -66كما أف االنتقاؿ إىل نوع إدارة النظم اإلييولوجية الذم ػلمي التنوع البيولوجي كالعمل الطويل األجل
للنظم اإلييولوجية كمساعلاهتا يف إصلاز أهداؼ التنمية ادلستدامة السبعة عشر يتطلب مشاركة طويلة األجل
كتغيَتان يف السلوؾ يف العديد من القطاعات .كسَتكز برنامج البيئة على مساعدة البلداف على ربقيق أهداؼ
التنمية ادلستدامة ،كتنفيذ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ،كالعمليات القصَتة األجل كالطويلة األجل على
السواء اليت تؤدم إىل اإلدارة ادلتياملة للنظم اإلييولوجية.
للفًتة .3232-3211

( )27االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ،اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي
( )28اتفاقية ميافحة التصحر ،كالرؤية االسًتاتيجية للفًتة  3222-3228التفاقية النجارة الدكلية بأنواع احليوانات كالنباتات
الربية ادلهددة باالنقراض ،كاخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع ادلهاجرة للفًتة  3232-3215دلعاهدة احملافظة على األنواع ادلهاجرة من
احليوانات الفطرية ،كاخلطة االسًتاتيجية للفًتة  3218-3229لبلتفاؽ ادلتعلق حبفظ الطيور ادلائية األفريقية-األكركبية-اآلسيوية
ادلهاجرة ،كاخلطة االسًتاتيجية للفًتة  3232-3216لبلتفاقية بشأف األراضي الرطبة ذات األعلية الدكلية كخاصة بوصفها موئبلن
للطيور ادلائية (اتفاقية رامسار) ،كرؤية عاـ  3233التفاقية الًتاث العادلي ،كتوجيهات إسطنبوؿ االسًتاتيجية للبحار اإلقليمية
للفًتة  ،3232-3217كاألهداؼ كالغايات األخرل االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ اإلقليمية كدكف اإلقليمية األخرل.
( )29ةىت  22تشرين الثاين/نوفمرب  ،3215يشمل مشركع مؤشرات أهداؼ التنمية ادلستدامة على مستول األثر ما يلي-8 :
 8-0معدؿ انتشار انعداـ األمن الغذائي ادلتوسط أك الشديد كسط السياف ،استنادا إىل مقياس ادلعاناة من انعداـ األمن
الغذائي  8-4-8النسبة ادلئوية للمساةة الزراعية اخلاضعة للممارسات الزراعية ادلستدامة  3-3-3عدد ةاالت اإلصابة
بادلبلريا ليل  1 222شخص يف السنة  0-3-6النسبة ادلئوية دليا الصرؼ الصحي ادلعاجلة بطريقة آمنة ،مصنفة ةسب
النشاط االقتصادم  8-3-6النسبة ادلئوية لليتل ادلائية اآلتية من ميا زليطة ذات نوعية جيدة ال تشيل خطرا على البيئة أك
صحة اإلنساف  0-6-6النسبة ادلئوية للتغَت يف نطاؽ النظم اإلييولوجية ادلتصلة بادليا  ،خبلؿ فًتة من الزمن
 0-8-7ةصة الطاقة ادلتجددة يف رلموع االستهبلؾ النهائي للطاقة (بالنسبة ادلئوية)  8-6-00ادلتوسط السنوم دلستويات
اجلسيمات احمليطة (على سبيل ادلثاؿ اجلسيمات من الفئة  12كاجلسيمات من الفئة  0-4-04 )3.5نسبة األرصدة السميية
ادلندرجة يف مستويات مستدامة بيولوجيا  0-5-04تغطية ادلناطق احملمية فيما يتعلق بادلناطق البحرية  0-0-05مساةة
الغابات كنسبة مئوية من رلموع مساةة اليابسة  0-8-05صايف خسائر الغابات الدائمة  0-3-05االذباهات يف تدهور
األراضي  0-4-05التغطية زلسوبة بادلناطق احملمية للمواقع ادلهمة للتنوع البيولوجي اجلبلي 8-4-05 ،مؤشر الغطاء
األخضر اجلبلي ،ك 0-5-05مؤشر القائمة احلمراء .كؽلين استيماؿ هذ ادلؤشرات دبؤشرات أخرل ضمن اإلطار اخلاص
برصد التقدـ احملرز يف ربقيق أهداؼ التنمية ادلستدامة ،ةادلا يصبح اإلطار معتمدا كشلين التطبيق .كعلى صعيد برنامج العمل،
تركز ادلواءمة مع مؤشرات أهداؼ التنمية ادلستدامة على مؤشرات مستول العمليات ،مثل ادلؤشر  0-9-05عدد اخلطط
كالعمليات اإلظلائية الوطنية اليت تدمج قيم خدمات التنوع البيولوجي كالنظم اإلييولوجية.
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 -67كدلعاجلة أسباب تدهور النظم اإلييولوجية كتعزيز محايتها كاستعادهتا ،سيزكد برنامج البيئة كشركاؤ
البلداف باألدكات كأفضل ادلمارسات كالدعم بشأف التعاكف عرب القطاعات يف رلاؿ إدارة النظم اإلييولوجية.
كسيعزز برنامج البيئة أيضان الشراكات( )22الرامية إىل إضفاء الطابع ادلؤسسي على هنج النظم اإلييولوجية على
نطاؽ اجملتمع  -يف رلاالت التعليم ،كالرصد ،كصنع القرارات االقتصادية ،كأطر التعاكف عرب احلدكد كعرب
القطاعات )21(.كاستنادان إىل العمل الرائد الذم يقوـ به برنامج البيئة بشأف اقتصاديات رأس ادلاؿ الطبيعي
كالبيانات احملددة ميانيان عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإلييولوجية ،سيساعد برنامج البيئة البلداف على
إدماج رأس ادلاؿ الطبيعي يف قياسات التقدـ احملرز يف ربقيق التنمية ادلستدامة كيف ازباذ القرارات االقتصادية يف
القطاعُت العاـ كاخلاص.
 -68كمن احملركات الرئيسية للتنفيذ الناجح قدرة برنامج البيئة على بناء شراكات قوية كاستحداث عمليات
قوية لوضع ادلعايَت يف سلتلف القطاعات ،كعلى إعداد ادلبادئ التوجيهية كتبادؿ ادلعارؼ الذم ؽلين أف يساعد
البلداف على إدارة كاستعادة نظمها اإلييولوجية بطريقة مستدامة ،مع مراعاة اةتياجات كل من اجلنسُت.
كؽلين ،عبلكة على ذلك ،أف تدفع أهداؼ التنمية ادلستدامة البلداف إىل توسيع نطاؽ خططها اإلظلائية لتشمل
صحة النظم اإلييولوجية كتوفَت إمدادات كافية من ادلوارد الطبيعية .كقد كسع العديد من التطورات التينولوجية
احلديثة قدرتنا على التعامل مع البيانات الضخمة كزيادة الشفافية بشأف االنعياسات اخلارجية اإلغلابية كالسلبية
للخيارات اجملتمعية بشأف النظم اإلييولوجية.
للنهج عرب القطاعية ،كاإلطار الزمٍت الطويل لتغَت النظم
 -69كادلخاطر الرئيسية احملتملة هي التعقد التقٍت ح
اإلييولوجية ،الذم كثَتان ما ػلدث بوتَتة أبطأ من كتَتة عمليات صنع القرارات االقتصادية كالسياسية .كتيافح
خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  3222هذ ادلخاطر ،كتتيح فرصة لربط إدارة النظم اإلييولوجية باألهداؼ
كالغايات ادلتعددة يف سلتلف القطاعات ،كمن مث قياس اإلدارة ادلتياملة للنظم اإلييولوجية على أساس عدة
أهداؼ قطاعية .كتتيح أهداؼ التنمية ادلستدامة أيضان فرصة حلفز تغيَت كبَت يف استخداـ هنج النظاـ
اإلييولوجي ،كالتشجيع على استخدامه يف صنع القرارات يف مجيع قطاعات اجملتمع.

( )22تشمل الشراكات :اقتصاديات النظم اإلييولوجية كالتنوع البيولوجي ،كالشراكة العادلية للجامعات بشأف البيئة كاالستدامة،
كمبادرة ادلناظر الطبيعية من أجل الناس كالغذاء كالطبيعة ،كمبادرة الغذاء كالطبيعة ،كالشراكة العادلية للشعاب ادلرجانية ،كالشراكة
العادلية دلعاجلة مشيلة القمامة البحرية ،كالشراكة العادلية بشأف إدارة ادليا ادلستعملة ،كالشراكة العادلية بشأف إدارة ادلغذيات.
( )21تشمل أطر التعاكف البحار اإلقليمية ،كمنظمات أةواض األهنار ،كجهود احلفاظ على البيئة عرب احلدكد ،كالشراكات
العامة كاخلاصة كادلدنية.
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خريطة النتائج المتعلقة بالنظم اإليكولوجية الصحية والمنتجة
الهدف :إدارة النظم اإلييولوجية للبحار كادليا العذبة كاألراضي بصورة متزايدة كفق هنج متيامل ؽل رينها من ةفظ كاستعادة التنوع األةيائي كعمل النظم
اإلييولوجية الطويل األجل كإمدادات السلع كاخلدمات

األثر في عام 8131

أجل aرفاه
اإليكولوجية من
وخدمات النظم
andسلع
آمنة من
إمدادات
الصحية توفر
النظم اإليكولوجية
البشرHealthy ecosystems
provide
secure
supply of ecosystem
goods
services
for human
well-being
 15 Goals:ك 17
3,13ك 1,122,ك  12ك
11 12,
 713,ك
andك 215ك 614,ك
األىداف171 :ك 3
 11,ك6, 7,
1.b,ك  8-13ك
7-2.1,
13 2.4,
 6-3.3,ك
13 6.3,
-11أ ك
6-11
2-11
 311.a,ك
12.6,ك -7
6-6 12.7,
 5-612.8,ك
 213.3,ك
 14.1,ك -6
2-2 14.2,
 2-314.3,ك
 1-14.4,ك
بك3
الغايات 1
Targets:
6.6,ك6.5,
11.4,ك7.2,
11.6,
14.5,
14.6,
 2-15ك  5-15ك -15
 215.1,ك
-1515.2,
 3-15.3,ك
15.4,ك 15
1-1515.5,
15.6,ج ك
15.7,ك -12
6-12
 515.9,ك
-12 15.a,
 2-12ك
 217.14,ك
17.19ك -12
 2-12ك  1-12ك 3-12
14.c,
15.8,
17.5,

 6ك  7-15ك  8-15ك  9-15ك -15أ ك  5-17ك  12-17ك 19-17

المؤشر:
االذباهات يف النظم اإلييولوجية الصحية كادلنتجة ،مثبل يف رلاالت األمن الغذائي ،كةاالت اإلصابة بادلبلريا ،كتغطية ادلناطق البحرية
احملمية ،كمناطق الغابات كنسبة من رلموع مساةة األراضي ،كنوعية ادليا اليت ال سبثل سلاطر على البيئة أك على صحة البشر ،كنسبة
التغَت يف النظم البيئية ذات الصلة بادليا على مدل الزمن ،كمؤشر الغطاء األخضر اجلبلي ،كمؤشر القائمة احلمراء

المقبلة

فترات االستراتيجية المتوسطة األجل

تعزيز صحة النظم اإلييولوجية كتقاسم خدمات
النظم اإلييولوجية ،من خبلؿ التنفيذ القطاعي لنهج
النظم اإلييولوجية

ازباذ القرارات االقتصادية يف القطاعُت العاـ كاخلاص يتسق
على ضلو متزايد مع أهداؼ كغايات صحة كإنتاجية النظم
اإلييولوجية

احلد من أسباب تدين صحة النظم اإلييولوجية كإمدادات
ادلوارد ،من خبلؿ تنفيذ سياسات كمبادرات احليومة
كالقطاع اخلاص

السياسات اليت تنظم ازباذ القرارات يف القطاعُت اخلاص كالعاـ
تعزز النظم الصحية كادلنتجة كتشمل تدابَت كقائية ذلا

الفترة 8180-8108

إضفاء الطابع ادلؤسسي على صحة كإنتاجية النظم
اإلييولوجية البحرية كادلائية العذبة كالربية يف أطر التعليم
كالرصد كالتعاكف عرب القطاعات كعرب احلدكد على
الصعيدين الوطٍت كالدكيل

ؼلترب متخذك القرارات يف القطاعُت العاـ كاخلاص إدراج صحة
كإنتاجية النظم اإلييولوجية يف ازباذ القرارات االقتصادية
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اإلدارة البيئية

تعزيز اتساق السياسات واألطر القانونية والمؤسسية القوية لتحقيق األىداف البيئية في سياق
التنمية المستدامة

 -72حبلوؿ عاـ  ،3222غلرم تناكؿ القضايا البيئية بطريقة شاملة للجميع كمستدامة كمتسقة من خبلؿ
السياسات ادلتياملة كالقواعد كادلؤسسات الفعالة على مجيع مستويات احليم .كلتحقيق هذ الرؤية ،تلزـ
استجابات فعالة يف رلاؿ احلوكمة دلعاجلة الضغوط البيئية كدعم إدارة ادلوارد الطبيعية لؤلرض .كستعتمد هذ
االستجابات على التوجيه السياسايت القائم على األدلة كادلتسق ،كاألطر ادلعيارية ادلبلئمة ،كادلؤسسات الفعالة،
كإشراؾ أصحاب ادلصلحة ،كمبادئ احليم الرشيد اجملسدة يف مفهوـ سيادة القانوف .كهذ ادلعايَت ةامسة األعلية
أيضان لتحقيق خطة التنمية ادلستدامة لعاـ .3222
 -71كليي ػلقق برنامج البيئة رؤيته لعاـ  ،3222سيساعد البلداف على تنفيذ البعد البيئي خلطة عاـ
 3222من خبلؿ الشراكة مع ادلؤسسات ادلعنية  -دبا فيها كيانات األمم ادلتحدة ،كاالتفاقات البيئية ادلتعددة
النهج ادلتياملة للتنمية ادلستدامة )23(.كسيستند كل هذا العمل
األطراؼ ،كالعمليات الدكلية األخرل  -كبًتكيج ح
إىل نتائج مؤسبر التنمية ادلستدامة لعاـ .3213
 -73كسيقوـ برنامج البيئة أيضان بدعم كربفيز اجلهود الرامية إىل معاجلة القضايا البيئية الناشئة من قرارات
مجعية األمم ادلتحدة للبيئة اليت تتطلب تعاكنان دكليان .كسيدعم برنامج البيئة تعزيز قدرات البلداف كأطرها
السياساتية كالقانونية كادلؤسسية من أجل تنفيذ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كأهداؼ التنمية ادلستدامة.
النهج القائمة على
كسيعزز برنامج البيئة أيضان مبادئ احلوكمة الرشيدة اجملسدة يف سيادة القانوف ،دبا يف ذلك ح
احلقوؽ كعلى ادلشاركة ،فضبلن عن السياسات كالتشريعات كتنمية القدرات ادلراعية لبلعتبارات اجلنسانية.
 -72كسيضع برنامج البيئة برامج تستجيب لؤلكلويات القطرية كاإلقليمية ،كسيزيد تعامله مع البلداف يف
إطار محلة توةيد األداء يف األمم ادلتحدة .كسيستند الربنامج أيضان إىل الشراكات الناجحة ،دبا يف ذلك ادلبادرة
ادلعنية بالفقر كالبيئة ،كسيتعامل مع أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت  -سواء يف احليومة أك القطاع اخلاص أك اجملتمع
ادلدين – الذين يضطلعوف بدكر رئيسي يف تنفيذ اإلدارة البيئية الفعالة.
 -72كتيمن ادليزة النسبية لربنامج البيئة يف دكر القيادم يف رلاؿ البيئة كقدرته على الدعوة كبناء توافق اآلراء
على مجيع مستويات احلوكمة( )22كدكر الرئيسي يف اآلليات ادلشًتكة بُت الوكاالت ،دبا يف ذلك الفريق ادلعٍت
باإلدارة البيئية ،كيف تركيج التطوير التدرغلي للقانوف البيئي )22(.كلربنامج البيئة أيضان سجل قوم يف مساعدة
( )23سلم رؤساء الدكؿ كاحليومات كادلمثلوف الرفيعو ادلستول يف الفقرة  89من كثيقة ’ادلستقبل الذم نصبو إليه‘’’بإسهاـ
االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ادلتعلقة بالبيئة إسهاما كبَتا يف التنمية ادلستدامة‘‘ ،كنوهوا بالعمل ادلضطلع به فعبلن ‘‘لتعزيز أكجه
التآزر بُت االتفاقيات الثبلث يف رلموعة ادلواد الييميائية كالنفايات كشجعوا أطراؼ االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ادلتعلقة بالبيئة
على النظر يف ازباذ ادل زيد من التدابَت يف إطار هذ اجملموعة كغَتها من اجملموعات ،ةسب االقتضاء ،لتعزيز اتساؽ السياسات
على مجيع ادلستويات يف هذا اجملاؿ كزيادة اليفاءة كاحلد من التداخل كاالزدكاجية غَت الضركريُت كزيادة التنسيق كالتعاكف يف إطار
االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ادلتعلقة بالبيئة ،دبا يف ذلك اتفاقيات ريو الثبلث ،كالتنسيق كالتعاكف مع منظومة األمم ادلتحدة يف
ادليداف ‘‘.
( )22دبا يف ذلك عمليات التفاكض احليومية الدكلية كادلنتديات الوزارية البيئية اإلقليمية.
( )22قاد برنامج البيئة منذ عاـ  1983عملية صوغ كاستعراض برنامج مونتفيديو لتطوير القانوف البيئي كاستعراضه دكريا ،الذم
هو اسًتاتيجية مدهتا عشر سنوات ربدد األكلويات كالقضايا ادلستجدة اليت تتطلب التطوير التدرغلي للقانوف البيئي.
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احليومات على تعزيز مؤسساهتا ،دبا يف ذلك ادلؤسسات ادلعنية بوضع التشريعات الوطنية كتنفيذها ،مدرجان
االعتبارات اجلنسانية على ضلو متزايد يف هذا العمل.
 -75كتوفر االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كاألهداؼ البيئية ادلتفق عليها دكليان )ال سيما األهداؼ
كالغايات كادلؤشرات ذات الصلة خبطة التنمية ادلستدامة لعاـ  (3222اإلطار ادلعيارم كالتوجيه ادلواضيعي لعمل
برنامج البيئة بشأف اإلدارة البيئية .كسَتكز برنامج البيئة على الغايات ذات الصلة يف إطار األهداؼ  1ك12
ك 13ك 12ك 12ك 15ك 16ك.17
 -76كتسليمان بأف اإلدارة البيئية الفعالة تؤثر على ربقيق النتائج يف مجيع ادليادين البيئية ،يستند الربنامج
الفرعي إىل مجيع الربامج الفرعية األخرل كيسهم يف تنفيذها.
 -77كما أف العوامل احلامسة األعلية للنجاح تشمل الشراكات الفعالة ،كالتعاكف بُت ككاالت األمم ادلتحدة،
ككجود أسس ةوكمة مواتية على الصعيد الوطٍت ،كتستند مجيع هذ العوامل إىل اةًتاـ سيادة القانوف .كسيعمل
الربنامج على أساس االفًتاض بأف منظومة األمم ادلتحدة ستنجح يف إقامة احلوكمة الفعالة يف اجملاالت غَت
البيئية ،كذلك مثبلن من خبلؿ تعزيز سيادة القانوف كمبدأ للحوكمة الرشيدة ،ألف احلوكمة الفعالة ال ؽلين أف
تتحقق يف عزلة.
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خريطة نتائج اإلدارة البيئية
الهدف :اتساؽ السياسات ككجود األطر القانونية كادلؤسسية القوية ػلقق بدرجة متزايدة األهداؼ البيئية يف سياؽ التنمية
ادلستدامة

القضايا البيئة تعاًف بطريقة شاملة للجميع كمستدامة كمتماسية ،استنادا إىل سياسة متياملة كقواعد كمؤسسات فعالة على مجيع مستويات احلوكمة

األثر في عام 8131

(دبا يف ذلك ادلستول العادلي كاإلقليمي كدكف اإلقليمي كالعابر للحدكد كالوطٍت)
األىداف 1 :ك 12ك 11ك 13ك 12ك 15ك 16ك17
الغايات 2-1 :ك 3-12ك 6-11ك 2-13ك-12ج ك 6-15ك 8-15ك 9-15ك-15أ ك-15ج ك 2-16ك 6-16ك 7-16ك-16ب
ك 9-17ك 12-17ك16-17

المؤشر:
اإلجراءات اليت يتخذها اجملتمع الدكيل تدؿ على القدرة على ربقيق األهداؼ كالغايات كاالمتثاؿ للمعايَت الدكلية اجملسدة يف األطر ادلتفق عليها
دكليا بشأف التنمية ادلستدامة (دبا يف ذلك خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،)3222كبشأف البيئة (دبا يف ذلك االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ)،
كتستند إىل سيادة القانوف يف رلاؿ البيئة

المقبلة

فترات االستراتيجية المتوسطة األجل

غلرم ربقيق األهداؼ البيئية يف سياؽ التنمية ادلستدامة،
من خبلؿ اجلهود ادلنسقة اليت يبذذلا اجملتمع الدكيل على
الصعيد العادلي كاإلقليمي كدكف اإلقليمي
يزامن اجملتمع الدكيل اإلجراءات ادلتخذة بشأف البيئة بغية
ربقيق األهداؼ البيئية يف سياؽ التنمية ادلستدامة

الفترة 8180-8108

النهج ادلشًتكة
يزيد اجملتمع الدكيل التغطية القائمة على ح
كادلتياملة من أجل ربقيق األهداؼ اإلظلائية كتنفيذ خطة
التنمية ادلستدامة لعاـ 3222

30

غلرم ربقيق األهداؼ البيئية ادلتفق عليها دكليان على أساس األطر
القانونية كادلؤسسية ادلبلئمة كمساعلة مجيع قطاعات اجملتمعات
على الصعيد العادلي كاإلقليمي كدكف اإلقليمي كالوطٍت

توجد مؤسسات قوية كأطر قانونية مبلئمة ،إىل جانب آليات
للرصد كاالمتثاؿ كاإلنفاذ كمشاركة من اجلمهور ،لتنفيذ
األهداؼ البيئية

من أجل ربقيق األهداؼ البيئية ادلتفق عليها دكليان ،دبا يف ذلك
خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،3222كأهداؼ التنمية ادلستدامة
اليت تتضمنها

UNEP/EA.2/15

المواد الكيميائية والنفايات ونوعية الهواء
ترويج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وتحسين نوعية الهواء ،من أجل تحسين البيئة
وتحسين صحة اإلنسان
 -78حبلوؿ عاـ  ،3222ستنخفض اآلثار السلبية على البيئة كصحة البشر الناذبة من ادلواد الييميائية
الضارة كالنفايات اخلطرة كغَتها من النفايات كتلوث اذلواء اطلفاضان كبَتان يسهم يف جعل كوكب األرض كوكبان
أنظف لصاٌف جلميع .كتستند هذ الرؤية إىل قرارات مجعية األمم ادلتحدة للبيئة بشأف ادلواد الييميائية كالنفايات
كنوعية اذلواء .كبتحقيق هذ الرؤية ،يحتوقع أف يسهم الربنامج الفرعي إسهامان كبَتان يف بلوغ غايات التنمية
()25
ادلستدامة  9-2ك 2-6ك-7أ ك 6-11ك 2-13ك.5-13
 -79كلتحقيق رؤية عاـ  ،3222غلب الوفاء بعدة شركط .فيجب أف تدمج اإلدارة السليمة للمواد
الييميائية كالنفايات يف التشريعات كالسياسات كاخلطط كادليزانيات كاالسًتاتيجيات الوطنية كالقطاعية ،ككذلك
يف األطر ادلؤسسية كادلالية .كغلب زيادة معرفة سلاطر ادلواد الييميائية كالنفايات ،كتركيج بدائلها ،دبا يف ذلك
الييمياء اخلضراء ادلستدامة يف سياؽ اإلدارة السليمة بيئيان للمواد الييميائية كالنفايات ،مع مراعاة البيانات
ادلصنفة حبسب نوع اجلنس .كينبغي أف يقًتف منع إنتاج النفايات بتصميم ادلنتجات الذم يقلل إىل أدىن ةد من
توليد ادلواد اخلطرة كاستخدامها كضركرة التخلص منها طواؿ دكرة ةياة ادلنتج ،ال سيما بالنظر إىل الًتاكم
األةيائي للمواد الييميائية الضارة كأثرها السليب .كفضبلن ذلك ،ينبغي ألصحاب ادلصلحة اعتماد التينولوجيا
السليمة بيئيان ،ال سيما أفضل التقنيات ادلتاةة ككذلك أفضل ادلمارسات البيئية لئلدارة السليمة للمواد الييميائية
كالنفايات ،اليت هتدؼ أيضان إىل تعزيز التنمية احلضرية ادلستدامة.
 -82كلتهيئة الظركؼ البلزمة للنجاح ،سيعمل برنامج البيئة على ضماف أف تيوف القوانُت كادلعايَت
كالسياسات كاخلطط الوطنية كالقطاعية اخلاصة بادلواد الييميائية كإدارة النفايات كنوعية اذلواء مرتيزة ارتيازان
كامبلن على أفضل العلوـ كالتينولوجيا ادلتاةة .كسيساعد برنامج البيئة البلداف على تعزيز كتعميم معارفها بشأف
ادلواد الييميائية ادلسببة الختبلؿ الغدد الصماء ،كادللوثات العضوية الثابتة ،كالفلزات الثقيلة ،مثل الزئبق
كالرصاص ،كادلواد الييميائية ادلوجودة يف ادلنتجات ،كملوثات اذلواء ،مثل ادلواد اجلسيمية ،كالنفايات اإلليًتكنية
كالنفايات البلدية كتيارات النفايات األخرل .كسيعد برنامج البيئة أيضان ما يلزـ من تقييمات كأدكات كأساليب
كإرشادات ،كسيعزز القدرات ادلؤسسية دلساعدة البلداف على تنفيذ االسًتاتيجيات الرامية إىل احلد من توليد
ادلواد الييميائية الضارة كالنفايات كملوثات اذلواء كإىل إدارة هذ ادلواد كما يتصل هبا من عمليات .كستتواصل

( )25غاية التنمية المستدامة  :9-3احلد بدرجة كبَتة من عدد الوفيات كاألمراض النامجة عن التعرض للمواد الييميائية
اخلطرة كتلويث كتلوث اذلواء كادلاء كالًتبة حبلوؿ عاـ  .3222غاية التنمية المستدامة  :3-6ربسُت نوعية ادليا عن طريق احلد
من التلوث ككقف إلقاء النفايات كادلواد الييميائية اخلطرة كتقليل تسرهبا إىل أدىن ةد ،كخفض نسبة ميا اجملارم غَت ادلعاجلة إىل
النصف ،كزيادة إعادة التدكير كإعادة االستخداـ ادلأمونة بنسبة كبَتة على الصعيد العادلي ،حبلوؿ عاـ  .3222غاية التنمية
المستدامة  :6-00احلد من األثر البيئي السليب الفردم للمدف ،دبا يف ذلك عن طريق إيبلء اهتماـ خاص لنوعية اذلواء كإدارة
نفايات البلديات كغَتها ،حبلوؿ عاـ  .3222غاية التنمية المستدامة  :4-08ربقيق اإلدارة السليمة بيئيان للمواد الييميائية
كالنفايات طواؿ دكرة عمرها ،كفقان لؤلطر الدكلية ادلتفق عليها ،كاحلد بدرجة كبَتة من إطبلقها يف اذلواء كادلاء كالًتبة من أجل
التقليل إىل أدىن ةد من آثارها الضارة على صحة اإلنساف كالبيئة ،حبلوؿ عاـ  .3232غاية التنمية المستدامة  :5-08احلد
بدرجة كبَتة من إنتاج النفايات ،من خبلؿ ادلنع كالتخفيض كإعادة التدكير كإعادة االستعماؿ ،حبلوؿ عاـ .3222
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االستفادة من دكر برنامج البيئة يف األطر الدكلية من أجل تعزيز عملها ادلتعلق بنوعية اذلواء خبلؿ السنوات
ادلقبلة كما بعدها.
 -81كسيدعم عمل برنامج البيئة الرامي إىل ربسُت نوعية اذلواء التدخبلت  -يف ادلدف كالدكؿ كادلناطق كيف
العامل بأسر  -اليت تبٍت القدرات كتركج اعتماد ادلمارسات كالتينولوجيا كاحلوافز اليت ؽلين أف ربد من تلوث
اذلواء .كسيدعم برنامج البيئة الرصد كجرد االنبعاثات ،فضبلن عن اجلهود ادلبذكلة لتسهيل ةصوؿ اجلمهور على
بيانات نوعية اذلواء كفهمها ،كلتميُت ادلدف كالبلداف كادلواطنُت من الوعي التاـ بتحديات نوعية اذلواء .كمن
خبلؿ العمل مع أصحاب ادلصلحة ،سينشئ برنامج البيئة رلموعة من اإلجراءات العادلية كاإلقليمية دلعاجلة
ادلصادر الرئيسية لتلوث اذلواء .كسَتكز هذا العمل تركيزان قويان على احلد من ملوثات اذلواء ،كذلك مثبلن
باالستفادة من الشراكات مع القطاع اخلاص من أجل ربسُت نوعية اذلواء.
 -83كسيعتمد صلاح برنامج البيئة يف عمله ادلتعلق بادلواد الييميائية كالنفايات كنوعية اذلواء على النجاح يف
ةفز الشراكات القائمة على النتائج كآليات التنسيق بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين كتوطيدها بفعالية كإشراؾ
احليومات كالقطاع اخلاص كاجملتمع ادلدين كادلنظمات الدكلية األخرل كتعزيز اإلدارة القائمة على النتائج
كاالتصاالت .كتشمل األمثلة على منابر كشراكات التنسيق االسًتاتيجي التحالف العادلي للقضاء على طبلءات
الرصاص ،كالشراكة العادلية بشأف إدارة النفايات ،كالشراكة العادلية ادلعنية بالزئبق ،كالتحالف ادلعٍت بادلناخ كاذلواء
النقي .كبشأف نوعية اذلواء ،سيتعاكف برنامج البيئة مع جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية ألكركبا( ،)26كمنظمة الصحة
العادلية ،كادلنظمة العادلية لؤلرصاد اجلوية ،كمؤسسات أخرل ،لبلستفادة من خرباهتا كادلساعدة على ربقيق نتائج
تيميلية.
 -82كبصفة أكثر ربديدان ،كسعيان للحد من اآلثار السلبية للمواد الييميائية كالنفايات سيعمل برنامج البيئة
من خبلؿ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ )27(،كاالتفاقات البيئية اإلقليمية ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة
الدكلية للمواد الييميائية ،كأدكات مثل التوقعات العادلية كاإلقليمية بشأف ادلواد الييميائية كالنفايات .كسيمضي
الربنامج الفرعي قدمان يف تنفيذ العديد من القرارات اليت اعتمدت يف الدكرة الرابعة للمؤسبر الدكيل ادلعٍت بإدارة
ادلواد الييميائية (كهو اذليئة اإلدارية للنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية) ،دبا يف ذلك القرارات
ادلتعلقة بادلواد الييميائية ادلوجودة يف ادلنتجات ،كادلواد الييميائية ادلخلة بالغدد الصماء ،من بُت مواد أخرل.
 -82كبالتعاكف مع الربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات لئلدارة السليمة للمواد الييميائية( )28كمع أصحاب
ادلصلحة اآلخرين ،سيواصل برنامج البيئة تعزيز التعاكف الدكيل يف رلاؿ السبلمة الييميائية .كسيدعم برنامج البيئة
كشركاؤ أيضان العمل الدكيل الرامي إىل ربقيق أةد أهداؼ مؤسبر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة كهو اإلدارة
السليمة للمواد الييميائية ،الذم اعتمد يف جوهانسربغ يف عاـ  .3223كبالنظر إىل أف هدؼ مؤسبر القمة
العادلي للتنمية ادلستدامة سينتهي يف عاـ  ،3232سيعمل برنامج البيئة يف تعاكف كثيق مع شركائه لدعم كضع
احلدكد.

( )26تعاكف جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية ألكركبا ةاسم األعلية يف سياؽ اتفاقية التلوث اجلوم بعيد ادلدل عرب
( )27تشمل االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة اتفاقيات استيهومل كبازؿ كباماكو كركترداـ كفيينا كميناماتا،
كبركتوكوؿ مونًتياؿ.
( )28يضم الربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات لئلدارة السليمة للمواد الييميائية تسع منظمات مشاركة :منظمة األمم ادلتحدة
لؤلغذية كالزراعة (الفاك) ،كمنظمة العمل الدكلية ،كبرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم
ادلتحدة الصناعية (اليونيدك) ،كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث (اليونيتار) ،كمنظمة الصحة العادلية ،كمنظمة التعاكف
كالتنمية يف ادليداف االقتصادم ،كالبنك الدكيل.
32

UNEP/EA.2/15

إطار متُت دلا بعد عاـ  3232بشأف إدارة ادلواد الييميائية كالنفايات يف سياؽ خطة عاـ  ،3222اليت هي
الوسيلة الرئيسية لتوسيع نطاؽ ةاالت النجاح كالتوسع فيها عادليان ،من عمل على نطاؽ ذبرييب إىل عامل صحي
كنظيف للجميع.
خريطة نتائج المواد الكيميائية والنفايات ونوعية الهواء
الهدف :تتيح اإلدارة السليمة للمواد الييميائية كالنفايات كربسُت نوعية اذلواء بيئة أكثر صحة كتؤدم إىل ربسُت الصحة للجميع
نوعية الهواء
ربسُت نوعية اذلواء يؤدم إىل احلد من اآلثار السلبية النامجة عن
ملوثات اذلواء كادلًتتبة على صحة البيئة كصحة البشر

أىداف التنمية ادلستدامة 2:ك 7ك11
الغايات ،9-2 :ك-7أ ،ك6-11

المؤشرات:

األثر في عام 8131

 -1اطلفاض عدد الوفيات الناذبة من تعرض البشر
دلستويات تلوث اذلواء اخلارجي بقيم أعلى من
تلك الواردة يف ادلبادئ التوجيهية لنوعية اذلواء
الصادرة عن منظمة الصحة العادلية
 -3اطلفاض مستويات ادلواد اجلسيمية احمليطة (ادلواد
اجلسيمية من النوعُت  12ك)5-3
 -2اطلفاض مستويات أكسيدات النيًتكجُت
كأكسيدات اليربيت يف اذلواء احمليط
 -2اطلفاض أمحاؿ الرماؿ كهباء العواصف
الصحراكية يف اذلواء احمليط.

المتوسطة األجل

الفترات المقبلة من االستراتيجية

بذؿ جهد عادلي لدعم البلداف يف اعتماد معايَت كطنية
لنوعية اذلواء ،بدعم من برنامج البيئة
إتاةة بيانات كتقييمات عالية اجلودة للجمهور ،بدعم من
برنامج البيئة

الفترة 8180–8108

قياـ البلداف بتحديد ادلصادر الوطنية لبلنبعاثات ،ككضع
السياسات ،كاألطر كاآلليات القانونية كالتنظيمية كادلالية
كادلؤسسية الرامية إىل احلد من تلوث اذلواء ،كبناء
القدرات ادلؤسسية البلزمة لتحسُت نوعية اذلواء ،كإجراء
البلداف لتقييمات نوعية اذلواء بدعم من برنامج البيئة

Waste
النفايات
إىل احلد من اآلثار
يؤدياف
managementالسليمة
 ofمنع النفايات كإدارهتا
Prevention
and
sound
waste
reduced
negative
leadingصحة البيئة
toادلًتتبة على
لنفايات ك
النامجة عن ا
السلبية
impacts from waste
on
environmental
كصحة البشر
and human health
 Goals:ك13
ادلستدامة 6 :ك11
 12التنمية
أىداف
6, 11 and
 ،2-6.3,ك5-13
11.6,ك13
،6-1112.4
 ،2-6andك
الغايات:
Targets:
12.5
Indicators
المؤشرات:
اليت 1.
Increased
percentage
urban
الصلبة احلضرية
ازديادofنسبة النفايات
-1
solid waste regularly collected
(مقسمة
ذبمع بانتظاـ كتدار إدارة جيدة
and well managed
النفايات)
حبسب نوع
(disaggregated
by type
of
;)waste
 -3ازدياد عدد األطراؼ يف االتفاقات البيئية
2. Increased number of Parties to
MEAsراؼ ،ادلتعلقة بادلواد
ادلتعددة األط
international
الدكلية on
النفايات and
chemicalsكother
hazardousاليت
اخلطرة كغَت اخلطرة،
الييميائية
and
waste
that
meet
their
تفي بالتزاماهتا ككاجباهتا يف رلاؿ نقل ادلعلومات
commitments and obligations in
تقتضيه كل اتفاقية من
 asالنحو الذم
على
transmitting
information
ادلعنية required by each
relevant
االتفاقيات
;agreement
 -2ازدياد ادلعدالت الوطنية إلعادة تدكير
3. Increased national waste
يرها
ratesاد ادلعاد تدك
 tonsبinأطناف ادلو
النفايات ،مقدرة
recycling
of
material recycled.

ادلؤسسية
اآلليات
اتيجيات ك
 andالسياسات كاالس
تعميم
Policies
and
ًinstitutionalتlegal,
strategiesهتا fiscal
كfor
السليمة،
andالنفايات كإدار
mechanismsإنتاج
ادلالية الرامية إىل منع
waste prevention and sound
 mainstreamedمن جانب البلداف
withبرنامج البيئة ،كتنفيذها
بدعم من
management
the
support
ادلتعددةof
البيئيةUNEP
االتفاقاتand
enforced
by
ادلعنية
األطراؼ
ضمن أطر
countries within the frameworks of
relevantيميائية
الدكلية للمواد الي
لئلدارة
كالنهج االسًت
MEAs
اتيجيand
SAICM

 andكاآلليات
اتيجيات
institutionalكاالسًت
andتعميم السياسات
Policies
legal,
fiscal
 strategiesإنتاج
 andالرامية إىل منع
mechanismsكادلالية
forالقانونية كادلؤسسية
waste prevention and sound
النفايات كإدارهتا السليمة لدل البلداف أك
management developed or
ضمن أطر االتفاقات
withinجانب البلداف
تنفيذها من
implemented
in countries
the
frameworks
of relevant
MEAs
األطراؼ ادلعنية
البيئية ادلتعددة

المواد الكيميائية
اإلدارة السليمة للمواد الييميائية تؤدم إىل احلد من
اآلثار السلبية النامجة عن دلواد الييميائية كادلًتتبة
على صحة البيئة كصحة البشر

ىدفا التنمية ادلستدامة 6 :ك13
الغايتان ،2-6 :ك2-13

المؤشرات:
 -1ازدياد عدد األطراؼ يف االتفاقات البيئية الدكلية
ادلتعددة األطراؼ ،ادلتعلقة بادلواد الييميائية
كالنفايات اخلطرة كغَت اخلطرة ،اليت تفي
بالتزاماهتا ككاجباهتا يف رلاؿ نقل ادلعلومات على
النحو الذم يقتضيه كل من االتفاقيات ادلعنية
 -3اطلفاض مستويات الزئبق كالرصاص كاليادميوـ
كادللوثات العضوية الثابتة يف دـ البشر كيف اللنب
كمنتجات األلباف كاللحوـ كاألمساؾ كاحملاريات
 -2اطلفاض عدد ةاالت سرطاف اجللد الناذبة من
اإلشعاعات فوؽ البنفسجية اليت تنتج عن ادلركبات
ادلستنفدة لؤلكزكف
 -2اطلفاض كميات سلزكنات ادلواد الييميائية اليت
زبضع لسوء اإلدارة.

تعميم السياسات كاالسًتاتيجيات كاآلليات ادلؤسسية
كادلالية الرامية إىل اإلدارة السليمة للمواد الييميائية،
بدعم من برنامج البيئة ،كتنفيذها من جانب البلداف
ضمن أطر االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ادلعنية
كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية

كضع السياسات كاالسًتاتيجيات كاآلليات القانونية
كادلؤسسية كادلالية الرامية إىل اإلدارة السليمة للمواد
الييميائية أك تنفيذها يف البلداف ضمن أطر االتفاقات
البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة كالنهج االسًتاتيجي
لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية
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()49

الكفاءة في استخدام الموارد

تشجيع االستهالك واإلنتاج المستدامين ودعم االنتقال إلى االقتصادات الخضراء الشاملة للجميع
 -85حبلوؿ عاـ  ،3222يتم تعزيز كاستدامة الرخاء للجميع ،من خبلؿ االستخداـ الدائرم كاألكفأ دلوارد
اليوكب كاالستهبلؾ ادلستداـ كالعادؿ ،حبيث يتم ربويل اذلياكل االقتصادية لتيوف أكثر اخضراران كمشوالن
للجميع .كاذلدؼ من هذا الربنامج الفرعي هو دعم التحوؿ ضلو االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت ،كفك ارتباط
النمو االقتصادم باالستخداـ غَت ادلستداـ للموارد كاألضرار البيئية ،مع ربسُت رفا اإلنساف .كيتوافق هذا
اذلدؼ مع هدؼ التنمية ادلستدامة ( 13ضماف كجود أظلاط استهبلؾ كإنتاج مستدامة) كهدؼ التنمية ادلستدامة
( 8تعزيز النمو ادلطرد كالشامل للجميع كادلستداـ).
 -86كلتحقيق رؤية عاـ  ،3222سيلزـ كضع السياسات كاألطر كخطط العمل لدعم البلداف يف انتقاذلا إىل
التنمية ادلستدامة من خبلؿ مسارات متعددة ،من بينها االقتصاد األخضر الشامل للجميع ،كالتجارة ادلستدامة،
كاالستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف .كسيؤدم تعزيز القدرات ادلؤسسية يف القطاعُت العاـ كاخلاص إىل تأهيل البلداف
لتنفيذ هنج االقتصاد األخضر الشامل للجميع كهنج االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت ،كلبلستثمار يف التحوؿ ضلو
االقتصادات اخلضراء .كستؤدم أظلاط العيش كاالستهبلؾ ادلستدامة إىل زيادة الطلب على ادلنتجات كاخلدمات
ادلستدامة كادلتسمة باليفاءة يف استخداـ ادلوارد ،كستدعم جانب الطلب من عملية فك االرتباط ،مع أخذ
البيانات ادلصنفة حبسب نوع اجلنس يف االعتبار.
 -87كبفضل ما يتمتع به برنامج البيئة من قدرات معيارية قوية ،كشراكات عادلية ،كقدرة على إعداد
تقييمات علمية موثوقة ،كربليبلت للسياسات ،كمنتجات كأدكات معرفية ،يتبوأ الربنامج الفرعي موقعان فريدان
ِّ
ؽلينه من توجيه احلوار العادلي بشأف هذ ادلسائل .كسيدعم برنامج البيئة القطاعُت العاـ كاخلاص باخليارات
السياساتية كتنمية القدرات يف مجيع القطاعات كمجيع سبلسل القيمة ،دبا يف ذلك الدعم السياسايت ،كالتقييمات
النهج القائمة على دكرة احلياة ،كاالستثمار األخضر ،كاعتماد أظلاط االستهبلؾ كاإلنتاج
كادلساعدة التقنية بشأف ح
ادلستدامة ،كادلمارسات اإلدارية ادلستدامة ،كاإلفصاح عن األداء ادلتعلق باالستدامة .كمن خبلؿ التعامل احملدد
األهداؼ مع القطاع ادلايل ،سيدعم الربنامج الفرعي اعتماد ادلمارسات االستثمارية ادلستدامة ،كاالستثمارات
اخلالية من اليربوف ،كسبويل التينولوجيات اخلضراء .كسيتم من خبلؿ احلمبلت اإلعبلمية كادلبادرات التعليمية
إشراؾ مجيع أصحاب ادلصلحة يف تشجيع أظلاط احلياة ادلستدامة.
 -88كسيستفيد الربنامج الفرعي من الشراكات كادلشاريع كادلبادرات الرئيسية ،من قبيل الفريق الدكيل ادلعٍت
بادلوارد ،كإطار العمل العشرم للربامج ادلتعلقة بأظلاط االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،كالشراكة للعمل من أجل
اقتصاد أخضر ،من أجل ربقيق هذ الرؤية ككفالة أف يتحقق األثر لعاـ  .3222كمن خبلؿ زيادة التفاعل مع
يعرؼ برنامج البيئة كفاءة استخداـ ادلوارد من منظور دكرة احلياة كسبلسل القيمة .كهذا يعٍت زبفيض األثر البيئي اإلمجايل
(ِّ )29
إلنتاج السلع كاخلدمات كاستهبلكها ،من استخراج ادلواد اخلاـ إىل استخدامها النهائي كإعادة تدكيرها كالتخلص منها .كغلرم
ربقيق اذلدؼ العاـ ليفاءة استخداـ ادلوارد من خبلؿ تعزيز هنحج االقتصاد األخضر الشاملة للجميع كأظلاط االستهبلؾ كاإلنتاج
ادلستدامة .كتتسم االقتصادات اخلضراء الشاملة للجميع باطلفاض االنبعاثات اليربونية ،كتتسم نظم اإلنتاج فيها باليفاءة
كالنظافة كالدائرية ،كهي شاملة للجميع من ةيث النتائج كاالستهبلؾ .كيشَت االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف إىل استخداـ
اخلدمات كادلنتجات ذات الصلة ،اليت تليب االةتياجات األساسية كربقق نوعية ةياة أفضل ،مع التقليل إىل أدىن ةد شلين من
استخداـ ادلوارد الطبيعية كادلواد الضارة كفك االرتباط بُت العنصرين األخَتين ،فضبلن عن التقليل إىل أدىن ةد شلين من انبعاثات
النفايات كادللوثات طواؿ دكرة ةياة ادلنتج أك اخلدمة ،بغية عدـ اإلضرار باةتياجات األجياؿ ادلقبلة.
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األفرقة القطرية لؤلمم ادلتحدة ،بتيسَت من ادلياتب اإلقليمية لربنامج البيئة ،ستحدرج ادلبادرات الوطنية لبلقتصاد
األخضر كاالستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت ،على ضلو متزايد ،يف التخطيط الوطٍت كأطر األمم ادلتحدة للمساعدة
اإلظلائية .كستحعزز الشراكات مع ككاالت األمم ادلتحدة الشقيقة كغَتها من الشركاء بغية ترمجة الدعم الذم
يقدمه برنامج البيئة يف رلاؿ التقييمات كالسياسات كالتنمية التقنية كتنمية القدرات إىل إجراءات كآثار على
الصعيد القطرم ،أم ربقيق أهداؼ التنمية ادلستدامة حبلوؿ عاـ .3222
 -89كيف ةُت تتوفر القدرات كالشراكات كالشبيات كبرامج التنفيذ القوية ،سيتوقف إصلاز برنامج العمل
على استمرار الدعم ادلقدـ من ادلاضلُت كزيادته .كمن العناصر احلامسة األخرل ادلشاركة الفعالة من القطاع
اخلاص ،ألف سبويل خطة عاـ  3222يف رلملها سيتطلب سبويبلن بنحو  5إىل  7تريليونات دكالر من دكالرات
الواليات ادلتحدة يف السنة .كنتيجة لذلك ،غلب أف يتواءـ النظاـ ادلايل نفسه مع خطة عاـ  .3222كمن
ادلفًتض كذلك أف الظركؼ االقتصادية العادلية ستظل مستقرة ،ألف أم صدمات أك أزمات جديدة ؽلين أف
تعرقل ربقيق أهداؼ التنمية ادلستدامة.
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خريطة نتائج الكفاءة في استخدام الموارد
الهدف :انتقاؿ البلداف إىل التنمية ادلستدامة ،من خبلؿ مسارات متعددة ،من بينها االقتصاد األخضر كالتجارة اخلضراء الشاملُت للجميع ،كاعتماد أظلاط االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامة ،ينطوم بقدر متزايد على
فك ارتباط النمو االقتصادم باالستخداـ غَت ادلستداـ للموارد كأثر البيئي ،مع ربسُت رفا البشر
االعتماد ادلتزايد ألساليب العيش كاالستهبلؾ ادلستدامة

اآلثار في عام 8131
الفترات المقبلة من االستراتيجية المتوسطة األجل الفترة 2423–8108
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ىدفا التنمية ادلستدامة 2 :ك13
الغايات ،7-2 :ك 1-13إىل  ،2-13ك ،6ك ،7ك8

المؤشرات:
 -1نسبة الزيادة يف الطلب على ادلنتجات ادلعتمدة إييولوجيا
 -3نسبة الزيادة يف احلصة السوقية للسلع كاخلدمات ادلعتمدة
إييولوجيا
 -2زبفيض هدر األغذية إىل النصف.

تعزيز القدرات ادلؤسسية للقطاعُت العاـ كاخلاص على االستثمار يف ادلمارسات اإلدارية
ادلستدامة ،دبا يف ذلك االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت كاالقتصادات اخلضراء الشاملة للجميع

أىداف التنمية ادلستدامة 8 :ك 9ك13
الغايات ،2-8 :ك ،5-9ك ،6-13ك-13أ

المؤشرات:
 -1نسبة الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل ادلستثمر يف القطاعات
اخلضراء
 - 3كمية االستثمارات اخلالية من اليربوف
 - 2نسبة الزيادة يف اإلنفاؽ على البحث كالتطوير يف رلاؿ
التينولوجيات اخلضراء
 - 2عدد الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاخلاص اليت تقاـ لتنفيذ
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت كاالقتصادات اخلضراء الشاملة
للجميع
 - 5تعميم كفاءة استخداـ ادلوارد عرب سبلسل القيمة

اعتماد كتنفيذ مسارات التنمية ادلستدامة ،دبا يف ذلك االقتصاد األخضر كالتجارة اخلضراء الشاملُت
للجميع ،كسياسات االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامة

أىداف التنمية ادلستدامة 8 :ك 13ك17
الغايات ،1-13 :ك ،3-13ك-13أ ،ك ،2-8ك19-17

المؤشرات:
 - 1نسبة اطلفاض البصمة البيئية ادلًتتبة على النمو كبصمته يف
استهبلؾ ادلواد
 - 3نسبة االطلفاض يف بصمة استهبلؾ ادلواد/كثافة استخداـ ادلواد
 - 2نسبة الزيادة يف كفاءة استخداـ الطاقة/استخداـ ادلواد ادلرافقة
للنمو
 - 2عدد البلداف اليت ةققت زيادات صافية يف الثركة الشاملة
للجميع.

ةصوؿ القطاعُت العاـ كاخلاص كادلستهليُت األفراد على السلع كاخلدمات
ادلستدامة كاستهبلكهم ذلا بيميات متزايدة

تعزيز القطاع العاـ كاخلاص كادلايل لبلستثمارات يف أطر اإلدارة ادلستدامة ،دبا يف ذلك
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف ،زيادة كبَتة ،شلا ينشئ اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة
كأكثر مشوالن للجميع

تنفيذ مسارات التنمية ادلستدامة ادلتياملة ،دبا يف ذلك سياسات كأطر االستهبلؾ كاإلنتاج
ادلستدامُت كاالقتصادات اخلضراء الشاملة للجميع ،دبا يؤدم إىل ربسُت كفاءة استخداـ ادلوارد
كرفا البشر ،مع زبفيض البصمة اإلييولوجية كبصمة استهبلؾ ادلواد

الشراكات بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين تؤدم إىل اعتماد قرارات االستهبلؾ
كأساليب العيش ادلستدامة كاألكثر مراعاة للبيئة ،ككذلك إىل ازدياد الطلب على السلع

إضفاء كل من القطاع العاـ كاخلاص كادلايل الطابع ادلؤسسي على شلارسات اإلدارة
ادلستدامة يف عملياته كعلى نطاؽ سبلسل اإلمدادات كسبلسل القيمة

إضفاء الطابع ادلؤسسي على السياسات كاألطر التنظيمية كالتجارية ،مع اإلدماج اليامل دلسارات التنمية
ادلستدامة ،دبا يف ذلك األكلويات كخطط االستثمار ادلتعلقة باالستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامُت كاالقتصادات
اخلضراء الشاملة للجميع

تزايد كعي القطاعُت العاـ كاخلاص بأساليب العيش كأظلاط االستهبلؾ
ادلستدامة كتزايد دعمهما العتماد هذ األساليب كاألظلاط

تزايد اعتماد كتنفيذ كل من القطاع العاـ كاخلاص كادلايل ألطر
كشلارسات اإلدارة ادلستدامة

كاخلدمات ادلستدامة

النهج القائمة على العلم اليت تدعم التحوؿ إىل التنمية ادلستدامة من خبلؿ مسارات
ح
متعددة ،دبا يف ذلك االقتصاد األخضر الشامل للجميع كالتجارة ادلستدامة ،كاعتماد
أظلاط االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستدامة على كافة ادلستويات
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إبقاء البيئة قيد االستعراض
إبقاء البيئة قيد االستعراض من أجل تمكين أصحاب المصلحة من تنفيذ البعد البيئي للتنمية المستدامة
 -92حبلوؿ عاـ  ،3222سيتم سبيُت احليومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين ،من خبلؿ التقييمات البيئية اجليدة
كةرية الوصوؿ إىل البيانات كادلعلومات ،من تنفيذ البعد البيئي للتنمية ادلستدامة .كلتحقيق هذ الرؤية لعاـ  ،3222يظل
إبقاء البيئة قيد االستعراض كتعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف صميم عمل برنامج البيئة ،كذلك بتوفَت التقييمات
البيئية ادلتصلة بالسياسات ،كربديد القضايا ادلستجدة ،كادلساعدة يف متابعة أهداؼ التنمية ادلستدامة كاستعراضها،
كإصدار اإلنذارات ادلبيرة .كسيظل تبادؿ ادلعارؼ بشأف البعد البيئي للتنمية ادلستدامة كالتفاعبلت الرئيسية مع البعدين
االجتماعي كاالقتصادم يرشد صنع السياسات كأنشطة أصحاب ادلصلحة يف مجيع القطاعات.
 -91كيلزـ أف يسًتشد كضع السياسات القائمة على األدلة ببيانات كتقييمات متينة ،من أجل اإلدماج اليامل للبعد
البيئي للتنمية ادلستدامة ،دبا يؤدم إىل الرخاء ادلشًتؾ للجميع ضمن احلدكد اإلييولوجية لليوكب .كقد حةددت مواضيع
معيَّنة لئلجراءات السياساتية يف الربامج الفرعية األخرل ،دبا يف ذلك تعزيز القدرة على الصمود ،كجعل االقتصادات خالية
من اليربوف ،كاحلفاظ على خدمات النظم اإلييولوجية كالتنوع البيولوجي ،كاإلدارة ادلأمونة للمواد الييميائية كالنفايات،
كاالستدامة احلضرية ،كمنع كميافحة تلوث اذلواء كادلاء كالًتبة .كسيشيل التتبع القائم على األدلة للتقدـ احملرز ضلو بلوغ
األهداؼ كااللتزامات كاألطر البيئية العادلية يف هذ اجملاالت كغَتها األساس لنجاح تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعاـ
 .3222كستظل توقعات البيئة العادلية كغَتها من التقييمات ادلستندة إىل ادلؤشرات ،مدعومة بادلؤسبرات اليت تعقدها شبية
ادلعلومات البيئية اإلقليمية كل سنتُت كبادلوقع التفاعلي لربنامج البيئة ( )52(،)UNEP Liveترشد العمليات العادلية
كاإلقليمية ،كتوجه ادلناقشات ادلتعلقة بالسياسات ،كتساعد على كضع اخلطة العادلية للبيئة ،من أجل تيسَت كضع
السياسات اليت تقوـ بإدماج ادلعلومات البيئية اليت تأخذ يف االعتبار البيانات ادلصنفة جنسانيان ةيثما أمين ذلك .كيتعُت
أيضان لفت انتبا صانعي القرار يف الوقت ادلناسب إىل ادلسائل ادلستجدة ،مثل اجلسيمات الببلستييية كسلاطر
التينولوجيات اجلديدة.
 -93كلتعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات ،سيعزز برنامج البيئة الشراكات مع شبيات اخلرباء العلميُت ،مثل ربالف
العلوـ كالتينولوجيا من أجل التنمية ادلستدامة ،كمع اذليئات العلمية الرئيسية ،دبا يف ذلك اذليئة احليومية الدكلية ادلعنية
كسيعزز أيضان التعاكف مع أمانات
بتغَت ادلناخ كادلنرب احليومي الدكيل ادلعٍت بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإلييولوجية.
َّ
كسيوسع نطاؽ االرتباط بأكساط أصحاب ادلصلحة ،األمر الذم سيحفز توسيع
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ،
َّ
نطاؽ ادلشاركة يف توليد ادلعارؼ كنشرها .كستوفر مجاعات ادلمارسُت ادلرتبطة بعمليات التقييم ادلنبثقة من توقعات البيئة
العادلية كرصد أهداؼ التنمية ادلستدامة معارؼ دقيقة كيف توقيتها ادلناسب ،ستزيد من تعزيز الًتابط بُت العلوـ
كالسياسات .كما أف برنامج البيئة ،بصفته الصوت العادلي للبيئة كالسلطة ادلسؤكلة عنها ،سيعمل عن كثب مع الوكاالت
األخرل التابعة لؤلمم ادلتحدة ،كال سيما إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كأمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة
األطراؼ كاذليئات األخرل ذات الصلة ،من أجل إصدار سلسلة تقرير التنمية ادلستدامة على الصعيد العادلي
كاالستعراضات ادلواضيعية ،هبدؼ توفَت ادلعلومات للمنتديات السياسية الرفيعة ادلستول.
 -92كيركز الربنامج الفرعي تركيزان قويان على دعم البلداف يف متابعة خطة عاـ  3222كاستعراضها كتوسيع نطاؽ
الشراكة العادلية من أجل بناء قاعدة األدلة البلزمة لتتبع التقدـ احملرز ضلو ربقيق البعد البيئي لبلستدامة .كسيؤدم تعزيز
( )52ادلوقع التفاعلي لربنامج البيئة ( )eviL PENUهو منصة دينامية على اإلنًتنت لتبادؿ البيانات كادلعارؼ ادلربوطة بسياقها ،هبدؼ
إبقاء البيئة قيد االستعراض .كؽلين االطبلع على ادلزيد من ادلعلومات هبذا الصدد على عنواف اإلنًتنت .ngoo:pnnu/U:iENUpu/U:ptth
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القدرات القطرية يف رلاؿ تقوية نظم اإلببلغ الوطنية كتبادؿ ادلعلومات البيئية إىل التميُت من تقرير سياسات أكثر استنارة
بادلعلومات .كباإلضافة إىل ذلك فإف ربسُت التواصل كالتفاعل مع ادلواطنُت كمقررم السياسات ككسائط اإلعبلـ
كادلنظمات غَت احليومية كالقطاع اخلاص كأصحاب ادلصلحة اآلخرين ؽلين أف يدعم ازباذ القرارات ادلستندة إىل
ادلعلومات كأف يدعم إجراءات أصحاب ادلصلحة ،على الصعيد الوطٍت كاإلقليمي كالعادلي.
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خريطة النتائج المتعلقة بإبقاء البيئة قيد االستعراض
الهدف :سبيُت احليومات كسائر أصحاب ادلصلحة عن طريق التقييمات العالية اجلودة كإميانية الوصوؿ ادلفتوح إىل البيانات كادلعلومات من أجل تنفيذ البعد البيئي للتنمية ادلستدامة

صنع السياسات القائم على األدلة باالسًتشاد ببيانات كتقييمات متينة كعلى ضلو يدمج البعد البيئي للتنمية ادلستدامة إدماجان كامبلن ،األمر الذم يؤدم إىل الرفا ادلشًتؾ للجميع ضمن احلدكد اإلييولوجية لليوكب

األثر في عام 8131

أىداف التنمية ادلستدامة 1 :ك 3ك 2ك 2ك 5ك 6ك 7ك 8ك 9ك 12ك 11ك 13ك 12ك 12ك 15ك 16ك17
الغايات ،5-1 :ك ،2-3ك ،9-2ك ،7-2ك5أ ،ك ،2-6ك ،6-6ك ،3-7ك ،2-7ك ،2-8ك ،2-9ك ،7-12ك 5-11إىل  ،7-11ك 2-13إىل  ،5-13ك ،1-12ك ،1-12ك ،2-12ك ،5-12ك 1-15إىل  ،5-15ك15ج ،ك ،2-16ك،12-16
ك ،6-17ك ،7-17ك ،18-17ك19-17
المؤشران:
 - 1الزيادة يف عدد البلداف اليت تبلغ إببلغا كامبل عن مؤشرات أهداؼ التنمية ادلستدامة ادلتصلة بالتنمية
 - 3الزيادة يف اإلجراءات السياساتية اليت تتخذها البداف بشأف البعد البيئي للتنمية ادلستدامة استنادان إىل استخداـ البيانات كادلعلومات كالتقييمات البيئية.

األجل

الفترات المقبلة من االستراتيجية المتوسطة

عمليات صنع السياسات كأنشطة أصحاب ادلصلحة تسًتشد بالبيانات كادلعلومات البيئية ،شلا يؤدم إىل محاية البيئة كزيادة الرفا

ادلعرفة ةسنة التوقيت كالدقيقة كاجملدية ترشد صنع السياسات كأنشطة أصحاب ادلصلحة الرامية إىل إدماج البعد البيئي للتنمية ادلستدامة

الفترة 8180-8108

استخداـ احليومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين جملموعات مفتوةة كذات نوعية جيدة من البيانات كالتحليبلت كالعمليات التشاركية اليت تعزز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات (مثل توقعات البيئة العادلية كأهداؼ التنمية
ادلستدامة كمؤسبرات األطراؼ) إلعداد التقييمات البيئية القائمة على األدلة ،كربديد القضايا ادلستجدة ،كةفز ازباذ اإلجراءات السياساتية
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 - 7نموذج تسيير األعمال لبرنامج البيئة
 -92سيتوقف صلاح برنامج البيئة على الطريقة اليت ينظم هبا نفسه لتحقيق النتائج يف كل من الربامج الفرعية .كيف
ةُت أف ادلبادئ التشغيلية الواردة يف الفرع  2ربدد كيف سيتخذ برنامج البيئة خياراته ،فإف ظلوذج األعماؿ (الشيل )6
يبُت كيف سينسق برنامج البيئة اإلجراءات كيركزها من أجل التصدم للتحديات البيئية كربقيق رؤية عاـ .3222
الشكل : 6نموذج تسيير األعمال لبرنامج البيئة
عقد األفرقة العلمية

الشركاء
االسًتاتيجيوف
يعمموف االعتبارات
البيئية ،كيرفعوف
مستول النتائج

عقد احملافل العادلية لوضع
اخلطط
آليات التنسيق يف األمم ادلتحدة

وضع الخطط العالمية
تعزيز االتساق في األمم المتحدة

النتائج التجريبية
لربنامج البيئة ،ربسُت

ربفيز الشراكات
االستثمارية العادلية

ربفيز الشراكات
االسًتاتيجية العادلية

ادلنتجات ادلعيارية

كاإلقليمية كالوطنية

كاإلقليمية كالوطنية

تعزيز األثر من خالل الشراكات

الرصد كالتتبع بناء على التقييمات كالتحليبلت كاخلطط األكلية

 -95كسيقدـ برنامج البيئة الدعم للحيومات كككاالت األمم ادلتحدة األخرل ،كيقوـ يف نفس الوقت بقيادة اجلهود
كػلسن التعاكف بشأف القضايا البيئية على نطاؽ منظومة
الرامية إىل تعزيز األثر من خبلؿ الشراكات ،كما ػلقق االتساؽ ِّ
األمم ادلتحدة .كسَتصد برنامج البيئة أيضان هذ اآلثار كيتتبعها ليي يتمين من ربديد التغيَت ،كتيييف ظلوذج تسيَت
أعماله ،كتعزيز فعاليته ككفاءته ،كاإلببلغ عن اإلصلازات كالدركس ادلستفادة .كستيوف هذ ادلواضيع عنصران مشًتكان يف
مجيع الربامج الفرعية لربنامج البيئة.
كيسخر األثر الناتج يف البعد البيئي
 -96كمن خبلؿ الشراكات االسًتاتيجية ،سيحفز الربنامج التغَتات التحولية،
ِّ
للتنمية ادلستدامة ،كيسهم يف األبعاد االجتماعية كاالقتصادية للتنمية ادلستدامة.
 -97كعلى سبيل ادلثاؿ ،ؽلين للمصارؼ اإلظلائية كادلنظمات الصحية كغَتها أف تستند إىل العمل الذم يقوـ به
برنامج البيئة لتحسُت االستدامة البيئية ،بغية احلصوؿ على فوائد يف البعدين االقتصادم كاالجتماعي للتنمية ادلستدامة.
 -98كستستفيد الدكؿ األعضاء أيضان من تعزيز كجود برنامج البيئة يف ادلناطق كيف ادلناطق الفرعية .كبدعم من
ادلساعلات اجلماعية لربنامج البيئة على الصعيد العادلي ،ؽلين للدكؿ األعضاء أف تعمل مع الربنامج من خبلؿ كجود
اإلقليمي من أجل تلبية أكلويات الدكؿ األعضاء .كؽلين أف ػلقق برنامج البيئة فارقان اسًتاتيجيان ،مستفيدان يف ذلك من
قيادته للشؤكف البيئية كمن شراكاته االسًتاتيجية .كسيستعُت الوجود اإلقليمي لربنامج البيئة من خربة الشبية األكسع نطاقان
لربنامج البيئة لتلبية االةتياجات اإلقليمية.
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 -99كستنفذ االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل يف كل منطقة أك يف مجيع ادلناطق من خبلؿ برنامج العمل ،استجابة
ألكلويات ادلناطق كالبلداف ،دبا يشمل ادلتابعة كالدعم الوطنيُت يف تنفيذ أهداؼ التنمية ادلستدامة كغاياهتا .كغلرم تدرغليان
تعزيز جهات تنسيق الربامج الفرعية الواقعة يف ادلناطق اإلقليمية ،إىل جانب اخلربة كالقيادة التقنية كالتشغيلية كاإلدارية على
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ادلستول اإلقليمي ،كذلك من أجل ةفز ادلشاركة االسًتاتيجية ،كخباصة فيما يتعلق بتوسيع نطاؽ العمل من خبلؿ
الشراكات على الصعيد اإلقليمي .كسيعزز برنامج البيئة خرباته يف رلايل االتصاالت كمجع األمواؿ يف ادلناطق لدعم التنفيذ
اإلقليمي .كستغذم نتائج االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل يف ادلناطق نظم الرصد كاإلببلغ العادلية لربنامج البيئة من أجل
توفَت ادلعلومات للمحافل احليومية الدكلية كالشبيات كالشركاء كادلنابر على الصعيدين اإلقليمي كالعادلي ،فضبلن عن
اذليئات اإلدارية لربنامج البيئة.
 -122كسبثل فئات اخلدمات اليت يقدمها برنامج البيئة عنصران أساسيان يف ظلوذج تسيَت األعماؿ .كتساعد فئات
اخلدمات هذ ادلوظفُت كالشركاء على ضماف أف أنشطتهم اليومية ترتبط بطريقة متماسية كمنسقة بتنفيذ االسًتاتيجية.
كتقوـ فئات اخلدمات على نقاط القوة كادلزايا النسبية اليت زبلق القيمة ،كستيوف أساسية يف ربقيق النتائج يف الفًتة
 3231-3218كخطوة ضلو ربقيق األثر ادلنشود لعاـ .3222
فئات خدمات برنامج البيئة









االستفادة من األسس العلمية السليمة من أجل صنع
السياسات والقرارات
سيواصل برنامج البيئػة ربديػد ادلعلومػات البيئيػة البلزمػة
لص ػػنع السياس ػػات كازب ػػاذ القػ ػرارات م ػػن أج ػػل ربقي ػػق
البعػػد البيئػػي للتنميػػة ادلسػػتدامة ،مػػع إدمػػاج االعتبػػارات
االجتماعي ػ ػ ػػة كاالقتص ػ ػ ػػادية كاإلظلائي ػ ػ ػػة ،بغي ػ ػ ػػة إتاة ػ ػ ػػة
االسػػتجابات ادلتصػػلة بالسياسػػات كاالسػػتجابة للق ػرار
 2الص ػػادر ع ػػن ال ػػدكرة األكىل جلمعي ػػة األم ػػم ادلتح ػػدة
للبيئة.
سيظل يف صميم االسًتاتيجية ادلتوسػطة األجػل ذبميػع
ادلعلومػػات ادلسػػتقاة مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة ادلتعػػددين
يف عمليػ ػػات مجػ ػػع البيانػ ػػات كربليلهػ ػػا كتقييمهػ ػػا علػ ػػى
الصػػعيد الػػوطٍت كاإلقليمػػي كالعػػادلي كربسػػُت إةيامهػػا
مػػن الناةيػػة العلميػػة مػػن خػػبلؿ منصػػة يونيػػب اليػػف
( )UNEP Liveكتقػػارير توقعػػات البيئػػة العادليػػة كغػػَت
ذلك من العمليات.
سيواصل برنامج البيئة ما يلي:
( )1توفَت التحليبلت ادلتصلة بالسياسات
( )3تيس ػ ػ ػػَت احلػ ػ ػ ػوارات ة ػ ػ ػػوؿ الػ ػ ػ ػًتابط ب ػ ػ ػػُت العل ػ ػ ػػوـ
كالسياسات
( )2ادلسػػاعلة يف ال ػًتابط بػػُت العلػػوـ كالسياسػػات مػػن
خبلؿ دعم كضع اخلطط.
سبثػػل بوابػػة يونيػػب اليػػف منصػػة ةديثػػة ديناميػػة جلمػػع
كتبػػادؿ أفضػػل البيانػػات ادلتاةػػة عادلي ػان يف رلػػاؿ العلػػوـ
كاألحباث البيئية









تقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز السياسات
والمعايير والمؤسسات البيئية
سيوفر برنامج البيئة التوجيه كالدعم التقنيُت لئلدارة
البيئية ،كسيقوـ بصوغ القوانُت كالسياسات ،ككذلك
سيضمن أف تيوف هذ القوانُت كالسياسات متماسية
كؽلين تنفيذها تنفيذان فعاالن .كيهدؼ ذلك إىل ضماف
أف تيوف لدل البلداف أطر قائمة للقوانُت كادلؤسسات
البيئية ،ككذلك أف تستند السياسات االجتماعية
كاالقتصادية كاإلظلائية إىل االعتبارات البيئية ،كؽلثل ذلك
تطوران مقارنة بالفًتات السابقة من االسًتاتيجية ادلتوسطة
ُّ
األجل.
سيؤدم تنفيذ كإنفاذ هذ القوانُت كالسياسات ،دبا فيها
تلك ادلتعلقة بتنفيذ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
كاالمتثاؿ ذلا ،إىل ربسُت دعم االستدامة البيئية.
سيعمل برنامج البيئة أيضان مع الشركاء لتقدًن ادلشورة
بشأف تطوير األدكات كاألطر ادلالية كاالقتصادية
كالسياساتية اليت تراعي البيئة ،مع تيسَت كسائل مبتيرة
من أجل تعزيز التمويل للتنمية ادلستدامة.
ينبغي ذلذ األطر كاألدكات أف تقدـ أيضان احلوافز
للقطاع اخلاص من أجل االستثمار يف التنمية
ادلستدامة.
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عقد المحافل من أجل التغيير
سيواصل برنامج البيئة دعم احملافل القائمة من أجل
تبادؿ ادلعارؼ كأفضل ادلمارسات ،كتيسَت نقل
التينولوجيا ،كربديد احللوؿ االبتيارية للتحديات
البيئية .كسيقوـ برنامج البيئة ،بالتشارؾ مع كيانات
األمم ادلتحدة ،بعقد اجتماعات للجهات ادلسؤكلة عن
السياسات االجتماعية كاالقتصادية كاإلظلائية ،كسيقوـ
بالتأثَت على القرارات االستثمارية كعلى خيارات
ادلستهليُت .كسيشيل هذا التوسيع لنطاؽ الفئات
ادلعنية اليت يعمل معها برنامج البيئة تغيَتان من الفًتات
السابقة من االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل .كسييوف
أةد األهداؼ الرئيسية سبيُت قطاع البيئة من استنفار
هذ الفئات ادلعنية ،بدعم من صبلةيات برنامج البيئة
يف رلاؿ الدعوة إىل عقد االجتماعات ،يف ةدكد كالية
برنامج البيئة.







االتصال من أجل البيئة
سيعزز برنامج البيئة اسًتاتيجياته ادلتعلقة بالدعوة
للجمهور ،كإدارة العبلمات التجارية ،كادلشاركة
بالوسائل الرقمية ،من أجل ربسُت توفَت ادلعلومات
جملموعة عريضة من أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت يف مجيع
القطاعات كالتأثَت عليهم كاستنفارهم.
سيؤثر تعزيز كضوح كاتساؽ صوت برنامج البيئة على
قدرة ادلنظمة على كسب كاستبقاء اهتماـ اجلمهور
كمقررم السياسات يف اجملاالت ذات األكلوية
االسًتاتيجية .كادلنظمة جاهزة لبلستفادة من مجهور
متزايد (يستخدـ الوسائل الرقمية) كالوصوؿ إىل عدد
من أصحاب ادلصلحة أكرب كثَتا من العدد الذم تصل
إليه ةاليان.
تلتزـ ادلنظمة ملتزمة التزاما متزايدا بتحقيق النتائج اليت
تتطلب استنفار اجملتمع كإقامة االتصاؿ الرامي إىل تغَت
السلوؾ كإىل التغيَت االجتماعي .كؽلين لربنامج البيئة
ػلسن
أف يرفع مستول مشاركة أصحاب ادلصلحة كأف ِّ
االستفادة من دكر االتصاؿ يف سلسلة إصلازات ادلنظمة
من خبلؿ ربسُت استخداـ ادلنصات الرقمية كمن خبلؿ
كضع اسًتاتيجيات اتصاؿ متماسية كقائمة على األدلة
تستفيد استفادة فعالة من الشراكات كتستند إىل شبية
برنامج البيئة ادلؤلفة من قادة الرأم كالشخصيات البارزة،
ال سيما بإنشاء كتعزيز فضاءات للتحادث مع الشباب
كجيل األلفية كفيما بينهم.
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 - 8تقييم االستراتيجية
 -121من السمات البارزة لبلسًتاتيجية ادلتوسطة األجل توجهها القائم على النتائج الذم تسجله يف خطة التقييم.
كتقًتح اخلطة رلموعة من التقييمات التيميلية اليت ذبرل على سلتلف ادلستويات كتتناكؿ شىت ادلواضيع .كهتدؼ تقييمات
ادلشاريع إىل تقييم أداء ادلشاريع كربديد النتائج كاآلثار النامجة عنها .كهي ربدد الدركس ذات األعلية التشغيلية فيما يتعلق
بتصميم ادلشاريع ادلقبلة كتنفيذها .كما أهنا تساهم يف توفَت ادلعلومات لتقييم الربامج الفرعية ،بالًتكيز على دكر برنامج
البيئة كأدائه يف ربقيق رلموعة النتائج كاآلثار احملددة يف اإلطار الربنارلي كادلعركضة يف برنامج العمل .كسيتم تقييم
اإلصلازات ادلتوقعة على مستول الربامج الفرعية كستبحث هذ التقييمات ربقيق النتائج كاجلدكل كالفعالية كاليفاءة
كاالستدامة يف تنفيذ الربنامج الفرعي.
 -123كعبلكة على ذلك ،حغلرم برنامج البيئة تقييمان تقوؽليان لتصميم برنامج العمل عند بداية كل اسًتاتيجية متوسطة
األجل .كتتناكؿ هذ التقييمات العبلقات السببية اليامنة يف ادلشركعات ضمن كل إطار برارلي ،كهتدؼ إىل ربديد ما إف
كانت هذ ادلشركعات مرتبطة ارتباطا أمثل باإلصلازات ادلتوقعة كالنتائج ذات ادلستول األعلى .كتساعد التقييمات التقوؽلية
أيضان على ربديد مقاييس األداء كاحملركات الرئيسية اليت تسبب اآلثار كهي عناصر ؽلين للمديرين استخدامها لدل تنفيذ
مشاريعهم كبرارلهم .كسيجرم ميتب التقييم أيضان ،بطريقة انتقائية ،تقييمات لػ’’فئات اخلدمات‘‘ (على سبيل ادلثاؿ،
لنهج الفعالة لتعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات .كيشهد منتصف
االتصاالت كإذكاء الوعي كالتواصل) ،أك ل ح
االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل ،أم هناية فًتة السنتُت  ،3219-3218إجراء تقييم لنوعية التقييمات فيما يتعلق بالتقدـ
احملرز يف التنفيذ ،سيتخذ شيل تقرير تقييمي توليفي يصدر كل سنتُت.
 -122كسيحجرم برنامج البيئة تقييمان شامبلن لبلسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة  ،3231-3218يف هناية فًتهتا،
كسيقيِّم التقدـ احملرز ضلو ربقيق النتائج ذات ادلستول األعلى ادلذكورة يف االسًتاتيجية .كاذلدؼ من ذلك هو توفَت أدلة
تقييمية بشأف فعالية ككفاءة التنفيذ كاإلصلاز اللذين يقوـ هبما برنامج البيئة كربديد التحديات اليت تواجه تنفيذ
االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل كتوفَت الدركس كالتوصيات لبلسًتشاد هبا يف التوجيه االسًتاتيجي للمنظمة يف ادلستقبل
كربسُت صوغ الربامج كتنفيذها.
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المرفق
األولويات واالتجاىات والقضايا الناشئة على الصعيد اإلقليمي
يقدـ التحليل الوارد يف العمود ( 0األولويات البيئية اإلقليمية) من اجلدكؿ أدنا حملة عامة عن األكلويات البيئية اإلقليمية اليت ةددهتا البلداف من خبلؿ احملافل البيئية
اإلقليمية كشيلت جزءان هامان من رلموعة ادلشاكرات كاالستعراضات الرامية إىل صوغ االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل .كيتناكؿ التحليل مجيع ادلناطق .كتعرض القضايا الواردة يف

العمودين ( 8النتائج المستمدة من الشبكة اإلقليمية للمعلومات البيئية) ،و( 3القضايا الناشئة) من اجلدكؿ أدنا نتائج مداكالت مؤسبرات ست شبيات معلومات بيئية
إقليمية يسرها برنامج البيئة يف أكائل عاـ  .3215كليل منطقة ،مت ربديد القضايا كاالذباهات من خبلؿ ادلشاكرات اإلقليمية ادلعقودة يف إطار اإلصدار السادس من توقعات البيئة
العادلية .كقد ةضر ادلشاكرات شلثلوف ةيوميوف رفيعو ادلستول ،كشركاء إقليميوف ،كخرباء علميوف مستقلوف.
أفريقيا
()52()53()51
القضايا ادلستجدة
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات البيئية
األولويات البيئية اإلقليمية
اإلقليمية
 ثورة البيانات كاقتصاد ادلعرفة
 إدارة رأس ادلاؿ الطبيعي
 -1اإلدارة ادلستدامة كالتقييم لرأس ادلاؿ الطبيعي للمنطقة،
 الًتكيبة السيانية ادلتغَتة
 استخداـ األراضي كإدارهتا
مع التوفيق بُت إدارته احلييمة كاةتياجات التنمية
 التحوؿ إىل التصنيع (كفاءة استخداـ ادلوارد)
 النفايات (ادللوثات)
البشرية للسياف احلاليُت كلؤلجياؿ ادلقبلة.
 تغَت ادلناخ (األمراض ،كهجرة األةياء الربية)
 التنوع البيولوجي
 -3تعزيز القدرات ادلؤسسية البلزمة لئلدارة البيئية يف
 اإلدارة البيئية
 نوعية اذلواء
سياؽ التنمية ادلستدامة كالقضاء على الفقر ،دبا يف
(ربوؿ القيم كالقواعد)
 ادليا العذبة
ذلك دعم االنتقاؿ إىل االقتصاد األخضر.
 تفضيبلت ادلستهليُت ُّ
 اذلجرة كالنزاعات
 ادلناطق البحرية كادلناطق الساةلية كاحمليطات
 -2تعزيز تعميم االستدامة البيئية ،دبا يشمل تغَت ادلناخ،
(االقتصاد األزرؽ)
يف السياسات كالربامج اإلظلائية الوطنية.
( )51إعبلف أركشا ،الدكرة العادية الرابعة عشرة للمؤسبر الوزارم األفريقي ادلعٍت بالبيئة ”اسًتاتيجية أفريقيا للتنمية ادلستدامة ما بعد ريو 12-12 ،“32+أيلوؿ/سبتمَت  3213يف أركشا ،مجهوربة تنزانيا
ادلتحدة.
( )53تواتر اإلعراب عنها من جانب البلداف ادلمثلة يف ادلؤسبر الوزارم األفريقي ادلعٍت بالبيئة.
( )52إعبلف القاهرة ،الدكرة العادية اخلامسة عشرة للمؤسبر الوزارم األفريقي ادلعٍت بالبيئة ”إدارة رأس ادلاؿ الطبيعي ألفريقيا من أجل التنمية ادلستدامة كالقضاء على الفقر“ 6-3 ،آذار/مارس  3215يف
القاهرة (بند جدكؿ األعماؿ .)3262
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()52()53()51

األولويات البيئية اإلقليمية
-2

-5
-6
-7
-8
-9

بناء قدرات البلداف كادلناطق دكف اإلقليمية
كادلؤسسات على الصعيد اإلقليمي من أجل تقييم
االذباهات البيئية كرصدها كتوفَت أةدث ادلعلومات
كاحلقائق العلمية ذات ادلصداقية عن االذباهات يف
خدمات النظم اإلييولوجية كتغَت ادلناخ كادلسائل
البيئية األخرل ذات الصلة.
تعزيز التنفيذ ادلنسق لبللتزامات كاألكلويات الوطنية،
دبا يشمل السياسات كالقوانُت ،كتنفيذ االتفاقات
البيئية ادلتعددة األطراؼ كاالمتثاؿ ذلا.
إشراؾ الشركاء اإلقليميُت كدكف اإلقليميُت كالوطنيُت
يف التأثَت على القرارات ادلتعلقة باالستدامة البيئية
كارتباطاهتا بالنمو االقتصادم كالتنمية االجتماعية.
دعم البحث كالتطوير البلزـ إلغلاد التينولوجيات
ادلبلئمة من أجل ربسُت اإلنتاجية كاليفاءة يف
استخداـ ادلوارد البيئية كربسُت رفا اإلنساف.
العمل مع الشركاء لدعم تعبئة ادلوارد التقنية كادلالية من
أجل تنفيذ الربامج كادلشاريع ككذلك األطر
االسًتاتيجية.
اعتماد كتنفيذ االسًتاتيجية األفريقية ادلشًتكة بشأف
االذبار غَت ادلشركع يف األةياء الربية.





أفريقيا
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات البيئية
اإلقليمية
الطاقة (إنتاجها ادلتجدد كإميانية احلصوؿ عليها)
تغَت ادلناخ (التييف كالتخفيف)
اليوارث

القضايا ادلستجدة
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األولويات البيئية اإلقليمية
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التصدم لتغَت ادلناخ كتعزيز القدرة على الصمود.
فك االرتباط بُت النمو االقتصادم كاستخداـ ادلوارد
كالتلوث ،كدفع عملية كضع مسارات االقتصاد األخضر
كاألزرؽ.
احلفاظ على التنوع البيولوجي كالتوفَت ادلستداـ خلدمات
النظم اإلييولوجية.
ضماف الصمود اإلييولوجي بغية تعزيز احلد من أخطار
اليوارث كالتنمية ادلستدامة.
إدارة ادلواد الييميائية كالنفايات ،دبا يف ذلك النفايات
اإلليًتكنية ،كالقضايا العابرة للحدكد.
تعزيز ميافحة كمنع التلوث اجلوم ،دبا يشمل التدابَت
العابرة للحدكد.
النهج ادلتياملة ادلتعلقة بالبيئة كالصحة.
دعم ح
استخداـ أهداؼ التنمية ادلستدامة لتعميم االعتبارات
البيئية يف جداكؿ أعماؿ التخطيط الوطٍت ،كمواءمة
هياكل اإلدارة البيئية ،كاحلصوؿ على التمويل
كالتينولوجيا لدعم البلداف يف جهودها الرامية إىل
التحضَت العتماد أهداؼ التنمية ادلستدامة كتنفيذها
كاإلببلغ عنها.
دعم االرتباطات بُت العلوـ كالسياسات ،كتعزيز
القدرات كالتينولوجيات البلزمة جلمع البيانات كإدارهتا
كتقييمها على سبيل األكلوية.








آسيا والمحيط الهادئ
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات البيئية
اإلقليمية
التدهور البيئي ادلتسارع
ازدياد القابلية للتضرر من آثار األخطار الطبيعية
كالظواهر ادلناخية بالغة الشدة
عدـ اليفاءة يف استخداـ ادلوارد
ادلخاطر الصحية ادلتزايدة ادلتصلة بالبيئة
تغَت الًتكيبة السيانية كأساليب احلياة ،كإميانية
احلصوؿ على اخلدمات األساسية
توسع الثغرات بُت نطاؽ السياسات كالتشريعات
كتنفيذها

القضايا المستجدة












اإلدارة البيئية
اليوارث (التأهب كاحلد من ادلخاطر)
تغَت ادلناخ (ربمض احمليطات ،كاذلجرة)
ثورة البيانات كاقتصاد ادلعرفة (الطائرات ببل
طيار ،كأجهزة االستشعار ألغراض الرصد)
تقييم رأس ادلاؿ الطبيعي
ادلدف الذكية (الضوضاء ،كالطاقة ،كادليا  ،كادلباين
اخلضراء)
النقل (نظم النقل اخلالية من اليربوف)
القضايا العابرة للحدكد (التلوث ،تقاسم ادلوارد)
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف ادلرتبطاف
بالعمليات كالتينولوجيات الصناعية
األكبئة كاألمراض اجلديدة
التغَتات القطاعية دبا يف ذلك التحوؿ ضلو
االستعانة دبصادر االستثمار الوارد ،كاالقتصاد
التشاركي ،كاليفاءة يف استخداـ ادلوارد

( )52ادلوجز الذم أعد الرئيس للمنتدل األكؿ للوزراء كالسلطات البيئية يف منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ ،ادلعقود يف بانيوؾ يومي  19ك 32أيار/مايو.
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-1

-3

-2

-2

-5

ادليا  :تلبية االةتياجات ادلتزايدة الستهبلؾ ادليا  ،مع
احلفاظ على النظم اإلييولوجية للميا العذبة كتعزيز
التعاكف بُت قطاعات الزراعة كالتخطيط كالطاقة كالنقل،
لضماف تقاسم ادليا كإدارهتا ضمن احلدكد ادلستدامة.
ادلواد الييميائية كالنفايات :إدارة ادلواد الييميائية كالنفايات
بطريقة سليمة ،دبا يف ذلك تنفيذ األةياـ ذات الصلة
الواردة يف االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ كتعزيز
السبلمة الييميائية من خبلؿ تقدًن ادلشورة السياساتية
كالتوجيه التقٍت كبناء القدرات إىل البلداف اليت سبر اقتصاداهتا
دبرةلة انتقالية.
نوعية اذلواء :ربسُت نوعية اذلواء ،كالتوعية بالصلة بُت نوعية
اذلواء كالصحة توقيع كتصديق بلداف أكركبا الشرقية كمنطقة
القوقاز كآسيا الوسطى على بركتوكوالت اتفاقية التلوث
اجلوم بعيد ادلدل عرب احلدكد.
اليفاءة يف استخداـ ادلوارد :احلد من اآلثار البيئية إلنتاج
السلع كاخلدمات كذبهيزها كاستخدامها كتعميم جوانب
اليفاءة يف استخداـ ادلوارد يف السياسات كاألطر التنظيمية
لتخطيط التنمية ادلستدامة.
تغَت ادلناخ :ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة ،كاستخداـ
الطاقة ادلتجددة كاحلد من قابلية التضرر من آثار تغَت
ادلناخ كتعزيز الصمود ذلا من خبلؿ إدارة ادلخاطر القائمة
على النظم اإلييولوجية.



















أوروبا
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات
البيئية اإلقليمية
انتهاؾ ةدكد اليوكب
تغَت ادلناخ
التحوؿ احلضرم
ازدياد متوسط العمر ادلتوقع
النظم الغذائية
نظم الطاقة كالنقل
التينولوجيا النانوية كاألةيائية
نوعية اذلواء
نوعية ادليا العذبة ككميتها
ادلوارد البحرية (تيسَت الوصوؿ إليها كتعيينها)
التنوع البيولوجي (تغَت التوزيع)
األراضي (التضييق على السواةل ،كالتحات،
كنوعية الًتبة)
اليائنات احلية (فقداف األنواع ،كاألنواع
الغازية)
الديناميات احلرجية  -العبلقة بُت األراضي
كادليا كاليائنات احلية
اجلسيمات النانوية كادلواد النانوية
النفايات اإلليًتكنية
ادلواد الييميائية ادلسببة الختبلؿ الغدد
الصماء ،كادلواد الييميائية ادلستجدة

القضايا المستجدة














االقتصاد األخضر/االقتصاد الدائرم
نقل التينولوجيا
نوعية اذلواء
تغَت ادلناخ
التطورات التينولوجية
النمو السياين
التنافس ادلتزايد على ادلوارد
التحديات اجلغرافية السياسية
تغَت أسواؽ الطاقة كأكلويات الطاقة على الصعيد
اإلقليمي
تغَت استخداـ األراضي كملييتها
االطلفاض يف عدد األنواع ،كفقداف ادلوارد اجلينية
االطلفاض يف خصوبة الًتبة
خطر انتشار األكبئة كاألمراض كالطفرات اخلطرة

( )55ادلصادر :ادلشاكرة اإلقلي مية غَت الرمسية مع الدكؿ األعضاء ادلشاركة يف الدكرة السادسة كالستُت للجنة األمم ادلتحدة االقتصادية ألكركبا ،ادلعقودة يف  15نيساف/أبريل  3215الوكالة األكركبية للبيئة،
تقرير ةالة البيئة لعاـ  ،)State of the Environment 2015( 3215عملية كضع التصورات ادلنفذة مع موظفي ادليتب اإلقليمي ألكركبا.
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األولويات البيئية اإلقليمية

 -6التنوع البيولوجي كإدارة النظم اإلييولوجية :تقدير قيم التنوع
البيولوجي كالنظم اإلييولوجية ،كاإلببلغ هبذ القيم يف مجيع
أشياؿ صنع القرارات كإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي
يف القطاعات االقتصادية كاإلنتاجية الرئيسية ،كال سيما
الزراعة.
 -7األكلويات الشاملة :اإلدارة البيئية كمنع نشوب النزاعات
كاحلد من أخطار اليوارث كالًتابط بُت العلوـ
كالسياسات كالتعاكف العابر للحدكد كاالتصاالت.
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أوروبا
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات
البيئية اإلقليمية

القضايا المستجدة

UNEP/EA.2/15

أمريكا الالتينية والكاريبي
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األولويات البيئية اإلقليمية

 -1التخفيف من آثار تغَت ادلناخ كالتييف معها ،كصمود
النظم االجتماعية-اإلييولوجية.
 -3االقتصاداف األخضر كاألزرؽ ،دبا يف ذلك االستهبلؾ
كاإلنتاج ادلستداماف.
 -2ادلدف ادلستدامة كالشاملة للجميع ،كنوعية اذلواء ،كإدارة
النفايات.
 -2اإلدارة ادلستدامة للتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإلييولوجية ،دبا يف ذلك الغابات.
 -5ةفظ النظم اإلييولوجية البحرية كالساةلية.
 -6اخليارات لتحقيق زيادة اتساؽ السياسات كإنفاذها.
 -7اإلدارة البيئية ،كال سيما تعزيز القوانُت كادلؤسسات
لتسوية النزاعات االجتماعية-البيئية احلالية كتفادم
النزاعات احملتملة ،كتيسَت احلصوؿ على ادلعلومات،
كمشاركة اجلمهور ،كربقيق العدالة البيئية.
 -8الًتابط بُت العلوـ كالسياسات.
 -9قضايا الصحة كاألمن الغذائي ادلتصلة بالتغَت البيئي.
 -12االستثمار يف البحوث كمجع البيانات ،معاجلة الثغرات
يف القدرات (من أجل رصد العتبات اإلييولوجية
كنقاط التحوؿ كالتنبؤ هبا).
 -11تنفيذ نظم اإلنذار ادلبير ادلتعددة النطاقات.



















النتائج المستمدة من شبكة المعلومات البيئية
اإلقليمية
التخفيف من آثار تغَت ادلناخ كالتييف معها،
كصمود النظم االجتماعية  -اإلييولوجية.
االقتصاداف األخضر كاألزرؽ
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف
التحوؿ احلضرم
التلوث كإدارة النفايات
فقداف كتدهور التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإلييولوجية
تدهور النظم اإلييولوجية البحرية كالساةلية،
كاإلدارة ادلتياملة للمناطق الساةلية  ،كاآلثار
ادلًتتبة على األنشطة االقتصادية مثل السياةة
فرص التعاكف العابر للحدكد
اخليارات ادلتاةة لتحقيق زيادة اتساؽ السياسات
كإنفاذها
قضايا كفرص اإلدارة البيئية ،كخباصة فيما يتعلق
بالنزاعات االجتماعية-البيئية
الًتابط بُت العلوـ كالسياسات
قضايا الصحة كاألمن الغذائي ادلتصلة بالتغَت البيئي
النفقات العامة يف رلاؿ البٌت التحتية القادرة على
الصمود
االستثمار يف البحوث كمجع البيانات كالثغرات يف
القدرات (من أجل رصد العتبات اإلييولوجية
كنقاط التحوؿ كالتنبؤ هبا)
تنفيذ نظم اإلنذار ادلبير ادلتعددة النطاقات

القضايا المستجدة










الفرص ادلتاةة من زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف
محاية البيئة
تيسَت احلصوؿ على ادلعلومات البيئية للمجتمع
ادلدين
اآلثار الناشئة عن اآلثار الًتاكمية كالتآزرية للتغَت
البيئي ،دبا يف ذلك التحديات اليت تواجه التنبؤ
بالسيناريوهات ادلستقبلية
النهج اجلديدة بشأف النظم االجتماعية-
ح
اإلييولوجية كاالقتصاد اإلييولوجي
تينولوجيا التصديع كغَتها من التينولوجيات
اجلديدة يف رلاؿ النفط
اليوارث
زبفيض منزلة سياسات ةفظ البيئة
األمراض (احليوانية ادلصدر) ادلستجدة

( )56ادلصادر :االجتماع التاسع عشر دلنتدل كزراء البيئة يف أمرييا البلتينية كمنطقة البحر اليارييب ،ادلعقود يف لوس كابوس ،ادليسيك ،يف الفًتة

من  13إىل  12آذار/مارس .3212
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األولويات البيئية اإلقليمية

 - 1تعزيز السبلـ كاألمن كربسُت اإلدارة البيئية ،دبا يشمل
ادلؤسسات.
 -3تعزيز التييف مع تغَت ادلناخ كالصمود له ،كاحلد من
سلاطر اليوارث كالتصدم ذلا ،دبا يف ذلك ما يتعلق
بالعواصف الرملية كالًتابية.
 -2اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية كالغذاء ،كاالرتباط
ادلشًتؾ بُت األغذية كادليا كالطاقة.
 -2احلفاظ على التنوع البيولوجي كتقدًن النظم
اإلييولوجية للخدمات على ضلو مستداـ.
 -5محاية ادلوارد الساةلية كالبحرية كفعالية إدارهتا.
 -6التحالف بُت العلوـ كالتينولوجيا من أجل االستدامة
على الصعيد العادلي.
 -7رعاية اإلدارة السليمة للمواد الييميائية كالنفايات ،دبا
فيها ذلك النفايات اإلليًتكنية ،كالقضايا العابرة
للحدكد.
 -8تعزيز ميافحة كمنع التلوث اجلوم ،دبا يشمل التدابَت
العابرة للحدكد.
 -9تعميم االعتبارات البيئية يف جداكؿ أعماؿ التخطيط
الوطٍت ،كتقدًن الدعم النتقاؿ البلداف إىل االقتصاد
األخضر.













غرب آسيا
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات
البيئية اإلقليمية
السبلـ كاألمن كالبيئة
موارد ادليا العذبة
االستخداـ ادلستداـ للموارد الطبيعية
التحوؿ احلضرم
اإلدارة ادلتياملة للنفايات
البيئة كالصحة
التنوع البيولوجي
اإلدارة البيئية
التعاكف اإلقليمي كالدكيل
تغَت ادلناخ (التييف كالتخفيف)
التصحر

القضايا المستجدة














ادلدف ادلستدامة
النفايات غَت التقليدية (النفايات اإلليًتكنية كنفايات
اإلنشاءات كقلب النفايات غَت ادلشركع)
االقتصاد األخضر
التحات الساةلي كالتحوؿ احلضرم للسواةل
احلركب كالنزاعات
توسع األعداد احليوانية
االستغبلؿ ادلفرط لؤلرصدة السميية
ضعف القدرة على التصدم للحوادث الييميائية
كاإلشعاعية
الزيادة السريعة يف النفايات ادلنزلية غَت ادلفصولة
فرص استخداـ التينولوجيات اجلديدة للرصد كتبادؿ
البيانات
تعرض السبلمة الغذائية للخطر بسبب ازدياد استخداـ
مبيدات اآلفات كادلواد الييميائية غَت اخلاضعة للتنظيم
الرقايب
استخراج الغاز الطفلي (التصديع) كما يرتبط بذلك من
استعماؿ ادليا كالتلوث

( )57ادلصدر :عملية كضع التصورات لربنامج األمم ادلتحدة لل بيئة/ادليتب اإلقليمي لغرب آسيا الوثيقة اخلتامية للمنتدل العريب ةوؿ التنمية ادلستدامة (كثيقة البحرين) ( 7-5أيار/مايو ،ادلنامة)
عماف).
كادلشاكرات اإلقليمية لتوقعات البيئة العادلية 12-12( )GEO-6( 6-أيار/مايو  ،3215ر
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األولويات البيئية اإلقليمية

 -12كضع سياسات التنمية ادلستدامة القائمة على األدلة،
مع الرصد كادلساءلة الواضحُت من خبلؿ ربسُت
البيانات كاإلةصاءات.
 -11تعزيز اإلنصاؼ يف احلصوؿ على التمويل
كالتينولوجيا ،كالعمل على توطُت التينولوجيات
اخلضراء.

غرب آسيا
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات
البيئية اإلقليمية

القضايا المستجدة
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أمريكا الشمالية
القضايا المستجدة
النتائج المستمدة من شبكة المعلومات البيئية اإلقليمية
 إدارة ادلرَّكبات ادلنخفضة الًتكيز ،دبا فيها ادلواد الصيدالنية ،كاجلسيمات النانوية،
االستهبلؾ كاإلنتاج ادلستداماف
كادلنتجات ادلنزلية اجلديدة ،كادلواد الييميائية اليت يتم التخلص منها يف اجملارم
آثار استخراج النفط كالغاز بأساليب غَت تقليدية
 آثار تغَت ادلناخ كتوسع التصنيع يف ادلنطقة القطبية الشمالية على الشعوب األصلية
احلد من انبعاثات غازات االةتباس احلرارم
 الفرص ادلستجدة للمساعدة على معاجلة التجزؤ من خبلؿ زلاسبة رأس ادلاؿ
التغَت السريع يف ادلنطقة القطبية الشمالية كآثار ذلك على النظم االجتماعية
الطبيعي كاالعًتاؼ خبدمات النظم اإلييولوجية
كاإلييولوجية
 اذلندسة اجليولوجية
اآلثار ادلرتدة البيوفيزيائية يف ادلنطقة القطبية الشمالية
 التطورات يف تينولوجيا البطاريات كإميانية تعزيز مصادر الطاقة ادلتجددة
التييف مع األةواؿ ادلناخية القصول كقدرة السواةل على الصمود
 الزيادات يف انبعاثات األمونيا
فقداف ادلوائل كذبزؤها كتدهورها
 الشواغل الصحية ادلستجدة دبا يف ذلك ظهور ادلقاكمة للمضادات احليوية كتياثر
األمن ادلائي :ندرة ادليا العذبة كاجلفاؼ كالتلوث
الطحالب الضارة
ادللوثات اليت أصبحت تثَت القلق مؤخران
 آثار استخراج النفط كالغاز بأساليب غَت تقليدية
التلوث من ادلصادر غَت الثابتة عن طريق دخوؿ ادلغذيات يف النظم اإلييولوجية
 إعادة توزيع األنواع نتيجة لتغَت ادلناخ ادلرتبط بفقداف ادلوائل كربوالت األعداد
للميا العذبة كالنظم اإلييولوجية البحرية ،الذم يؤدم إىل االزباـ بادلغذيات كنقص
احليوانية
األكسجُت كالتحمض
 احلاجة إىل نظم الطاقة ادلوزعة كالتحرؾ صوب إعادة ادلرافق إىل البلديات
احلوكمة التييفية كالتخطيط الشامل للجميع كادلتعدد النطاقات كادلتعدد القطاعات
 استخداـ مقاييس بديلة للناتج احمللي اإلمجايل تشمل الصحة البيئية
تنفيذ زلاسبة رأس ادلاؿ الطبيعي
 االبتيار يف كسائط اإلعبلـ اليت تتيح للمواطنُت تركيج ادلعارؼ كإنتاجها بغية
التميُت من تغيَت السلوؾ
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استراتيجيات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف
االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

الوثائق االستراتيجية

التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي

اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة
 ،3232-3211دبا يف ذلك أهداؼ آيتشي
للتنوع البيولوجي
بركتوكوؿ قرطاجنة بشأف السبلمة األةيائية اخلطة االسًتاتيجية ؿ بركتوكوؿ قرطاجنة
بشأف السبلمة األةيائية للفًتة -3211
3232
بركتوكوؿ ناغويا بشأف احلصوؿ على ادلوارد ال توجد اسًتاتيجية منفصلة
اجلينية كالتقاسم العادؿ كادلنصف للمنافع ادلسائل الرئيسية ادلوضوعة يف االعتبار :
http://www.cbd.int/abs/key-issues.shtml
الناشئة عن استخدامها
اسًتاتيجية التوعية :

رابط الوصول إلى الموقع الشبكي
لالتفاق البيئي المتعدد األطراف وإلى
الوثيقة االستراتيجية
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/sp/
http://www.informea.org/treaties/cbd/
http://bch.cbd.int/protocol
http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stpl
an.shtml
http://www.cbd.int/abs/

https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/icnp01/official/icnp-01-05-en.pdf

بناء

القدرات :

?https://www.cbd.int/recommendation/icnp/
id=13089
http://www.cbd.int/decision/cop/default.sht
ml?id=13162

اتفاقية التجارة الدكلية بأنواع احليوانات الرؤية االسًتاتيجية التفاقية االذبار الدكيل يف
أنواع احليوانات كالنباتات الربية ادلهددة
كالنباتات الربية ادلهددة باالنقراض
باالنقراض للفًتة 3232-3228

www.cites.org
http://www.cites.org/eng/res/16/1603.php
http://www.informea.org/treaties/cites/

اتفاقية ةفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع ادلهاجرة للفًتة
3232-3215
االتفاؽ بشأف ةفظ الطيور ادلائية األفريقية اخلطة االسًتاتيجية للفًتة 3217-3229
-األكركبية  -اآلسيوية ادلهاجرة

http://www.cms.int/
http://www.informea.org/treaties/cms/
http://www.unep-aewa.org/
http://www.unepaewa.org/en/documents/strategic-plan

اتفاؽ ةفظ احلوتيات الصغَتة يف حبر ال توجد خطة اسًتاتيجية منفصلة ،تطبق
البلطيق كمشاؿ شرؽ احمليط األطلسي عمومان خطة األنواع ادلهاجرة للفًتة -3215
 ،3232كالتابعة التفاقية ةفظ األنواع
كالبحر اآليرلندم كحبر الشماؿ
ادلهاجرة
خطط العمل تتناكؿ فرادل األنواع
تطبق عمومان اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع
اتفاؽ ةفظ اخلفافيش يف أكركبا
ادلهاجرة للفًتة  ،3232-3215كالتابعة
التفاقية ةفظ األنواع ادلهاجرة
تنفيذ خطة احلفظ كاإلدارة كخطة عمل اتفاؽ
ةفظ اخلفافيش يف أكركبا للفًتة (-3215
)3218

http://www.informea.org/treaties/aewa/
http://www.ascobans.org/
http://www.ascobans.org/es/documents/ac
tion-plans
http://www.informea.org/treaties/ascoban
s/
http://www.eurobats.org/
http://www.informea.org/treaties/eurobats
/
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االتفاؽ ادلتعلق حبفظ طائرم القطرس تطبق عمومان اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع
ادلهاجرة للفًتة  ،3232-3215التابعة
كالنوء
التفاقية ةفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة
برنامج عمل أمانة االتفاؽ ادلتعلق حبفظ
طائرم القطرس كالنوء للفًتة 3218-3216
االتفاؽ ادلتعلق حبفظ احلوتيات يف البحر تطبق عمومان اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع
األسود كالبحر األبيض ادلتوسط كادلنطقة ادلهاجرة للفًتة  ،3232-3215كالتابعة
التفاقية ةفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة
ادلتامخة من احمليط األطلسي
اسًتاتيجية كخطة عمل الفًتة -3212
 3235لبلتفاؽ ادلتعلق حبفظ احلوتيات يف
البحر األسود كالبحر األبيض ادلتوسط
كادلنطقة ادلتامخة من احمليط األطلسي
تطبق عمومان اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع
اتفاؽ محاية أنواع الغوريبل كموائلها
ادلهاجرة للفًتة  ،3232-3215التابعة
التفاقية ةفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة
خطة العمل اإلقليمية حلماية الغوريبل
تطبق عمومان اخلطة االسًتاتيجية لؤلنواع
اتفاؽ ةفظ الفقمة يف حبر فادف
ادلهاجرة للفًتة  ،3232-3215التابعة
التفاقية ةفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة
اسًتاتيجية الفًتة 3233-3212

http://www.acap.aq
http://www.cms.int/en/legalinstrument/ac
ap,

http://accobams.org/

http://www.cms.int/en/legalinstrument/go
rilla-agreement

http://www.waddenseasecretariat.org/trilateralcooperation/common-wadden-seasecretariat
http://www.waddensea_secretariat.org/sites/default/files/Meeting
Documents/Conference2014/council_decl
_aration_final_5_feb_2014_incl._annexes
.pdf

ادلعاهدة الدكلية بشأف ادلوارد الوراثية النباتية اخلطة االسًتاتيجية لتنفيذ صندكؽ تقاسم
ادلنافع التابع السًتاتيجية التمويل
لؤلغذية كالزراعة
برنامج العمل ادلتعدد السنوات
االتفاقية ادلتعلقة باألراضي الرطبة ذات خطة رامسار االسًتاتيجية للفًتة -3216
األعلية الدكلية كال سيما بوصفها موئبل 3232
للطيور ادلائية (اتفاقية رامسار)
االتفاقية ادلتعلقة حبماية الًتاث العادلي خطة العمل االسًتاتيجية للفًتة -3213
 3233لتنفيذ اتفاقية الًتاث العادلي
الثقايف كالطبيعي (اتفاقية الًتاث العادلي)

http://www.planttreaty.org/content/strateg
ic-plan

http://www.ramsar.org/
http://www.informea.org/treaties/ramsar/

http://whc.unesco.org/en/convention/
www.whc.unesco/en/globalstrategy
http://www.informea.org/treaties/whc/

اتفاقية األمم ادلتحدة دليافحة التصحر يف اخلطة االسًتاتيجية للسنوات العشر للفًتة
البلداف اليت تعاين من اجلفاؼ الشديد 3218-3228
ك/أك من التصحر ،كخباصة يف أفريقيا

http://www.unccd.int
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocument
Library/10YearStrategy/Decision%203C
OP8%20adoption%20of%20The%20Strat
egy.pdf

المواد الكيميائية والنفايات ونوعية الهواء
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
اتفاقية بازؿ بشأف التحيم يف نقل
النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد
(اتفاقية بازؿ)
56

مل تدخل االتفاقية ةيز النفاذ بعد
اإلطار االسًتاتيجي للفًتة 3231-3213
الربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي على
ادلستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ

http://www.mercuryconvention.org
http://www.basel.int/
http://www.basel.int/TheConvention/Strat
egicPlan/NewStrategicFramework/tabid/1
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اتفاقية التلوث اجلوم بعيد ادلدل عرب
احلدكد
اتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة
ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية
كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف
التجارة الدكلية
اتفاقية استيهومل بشأف ادللوثات العضوية
الثابتة

كركترداـ كاستيهومل كاتفاقية ميناماتا كالنهج
االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية
ادلبادئ التوجيهية لئلببلغ عن البيانات
كالتوقعات ادلتعلقة باالنبعاثات
الربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي على
ادلستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستيهومل كاتفاقية ميناماتا كالنهج
االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية
الربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي على
ادلستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ
كركترداـ كاستيهومل كاتفاقية ميناماتا كالنهج
االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الييميائية

المناخ والغالف الجوي
اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت كرقة اسًتاتيجية بشأف ادلنظور الطويل األجل
ادلناخ
بركتوكوؿ كيوتو التفاقية األمم ادلتحدة اسًتاتيجية ما بعد عاـ  3213لربكتوكوؿ
كيوتو
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ

546/Default.aspx
http://www.informea.org/treaties/basel/
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.h
tml
http://www.pic.int/
http://www.informea.org/treaties/rotterda
m/

http://chm.pops.int
http://www.informea.org/treaties/stockhol
m/

http://unfccc.int
http://www.informea.org/treaties/unfccc/
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/28
30.php
http://www.informea.org/treaties/kyoto/

االتفاقية نفسها
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األكزكف
بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة الربكتوكوؿ نفسه مع تعديبلته
لطبقة األكزكف
البحار والمحيطات
خطط عمل البحار اإلقليمية
اتفاقيات كخطط عمل البحار اإلقليمية

http://ozone.unep.org
http://ozone.unep.org

http://www.unep.org/regionalseas/

يديرها برنامج البيئة :البحر األسود ،كمنطقة
البحر اليارييب اليربل ،كحبار شرؽ آسيا،
كحبار شرؽ أفريقيا ،كحبار جنوب آسيا،
ادلنطقة اليت تغطيها ادلنظمة اإلقليمية حلماية
البيئة البحرية ،كالبحر األبيض ادلتوسط،
كمشاؿ شرؽ احمليط اذلادئ ،كمشاؿ غرب
احمليط اذلادئ ،كالبحر األمحر كخليج عدف،
كجنوب شرؽ احمليط اذلادئ ،كاحمليط
اذلادئ ،كغرب أفريقيا.

الربامج

اتفاقية التعاكف يف محاية كإدارة كتنمية البيئة برنامج عمل الفًتة  3216-3215لتنفيذ
البحرية كالساةلية لساةل األطلسي يف اتفاقية أبيدجاف:
http://cop11.abidjanconvention.org/media/d
مناطق غرب ككسط كجنوب أفريقيا
ocuments/working/COP11.4%20%20Draft%20PoW%202015-2016_Eng.pdf

الشريية:

منطقة القطب اجلنويب ،كالقطب الشمايل،
كحبر البلطيق ،كحبر قزكين ،كمشاؿ شرؽ احمليط
األطلسي
بوابة األمم ادلتحدة للمعلومات عن
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
(إنفورميا):

ادلوقع

http://informea.org/treaties/abidjan

الشبيي :

http://abidjanconvention.org
ادلستدامة:

اتفاقية محاية البيئة البحرية كادلناطق االسًتاتيجية ادلتوسطية للتنمية
http://www.unepmap.org/index.php?modul
الساةلية للبحر األبيض ادلتوسط
e=content2&catid=001017002001

بوابة األمم ادلتحدة للمعلومات عن
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
(إنفورميا) :
http://informea.org/treaties/barcelon
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ادلوقع

الشبيي :
http://www.cep.unep.org/

اتفاقية نَتكيب ادلعدلة حلماية كإدارة كتنمية برنامج عمل الفًتة  3217-3212التفاقية بوابة األمم ادلتحدة للمعلومات عن
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
البيئة البحرية كالساةلية لغرب احمليط نَتكيب:
( http://www.unep.org/NairobiConvention/doإنفورميا) :
اذلندم
cs/UNEP-DEPI-EAF-COP8-2015-3-enApproved%20Work%20Programme%20for
%202013-2017.pdf

ادلوقع

http://informea.org/treaties/nairobi

الشبيي :

http://www.unep.org/nairobiconvention/

للفًتة : 3216-3215

اتفاقية محاية كتنمية البيئة البحرية دلنطقة خطة العمل
http://www.cep.unep.org/meetings/2014/ig
البحر اليارييب اليربل
m-16-cop-13/

بوابة األمم ادلتحدة للمعلومات عن
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
(إنفورميا) :
http://informea.org/treaties/cartagena-

ادلوقع

الشبيي :

conv

http://www.unepmap.org/
-3213

خطة العمل ادلتعلقة حبماية كإدارة كتنمية االسًتاتيجية ادلتوسطة األجل للفًتة
البيئة البحرية كالساةلية دلنطقة مشاؿ غرب  3217خلطة عمل مشاؿ غريب احمليط اذلادئ
احمليط اذلادئ
هيئة التنسيق ادلعنية بالبحار يف شرؽ آسيا اخلطة العادلية للفًتة  3216 -3215ذليئة
التنسيق ادلعنية بالبحار يف شرؽ آسيا

http://www.nowpap.org/

http://www.cobsea.org/Events/Work%20
Plan%20and%20Budget%20for%20COB
SEA%2020152016%20Biennium_new.pdf

اتفاقية األمم ادلتحدة لقانوف البحار

http://www.un.org/depts/los/convention_a
greements/texts/unclos/unclos_e.pdf

اتفاؽ تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم
ادلتحدة لقانوف البحار ادلؤرخة  12كانوف
األكؿ/ديسمرب  1983من أةياـ بشأف
ةفظ كإدارة األرصدة السميية ادلتداخلة
ادلناطق كاألرصدة السميية اليثَتة االررباؿ
ادلنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساؾ

http://www.un.org/depts/los/convention_a
greements/convention_overview_fish_sto
cks.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/internatio
nal/rfmo/index_en.htm

مدكنة قواعد السلوؾ لصيد األمساؾ ادلتسم
بادلسؤكلية
اذليئات اإلقليمية األخرل ذات الصلة
بإدارة احمليطات ،كغَت ذلك من قرارات
اجلمعية العامة ادلتصلة باإلدارة ادلستدامة
للمحيطات كالبحار

http://www.fao.org/fishery/code/en

http://www.un.org/depts/los/general_asse
mbly/general_assembly_resolutions.htm

___________
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