األمم المتحدة

EP
UNEP/EA.1/3

جمعية األمم المتحدة للبيئة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

Distr.: General
11 April 2014
Arabic
Original: English

جمعية األمم المتحدة للبيئة
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
الدورة األولى
نريويب 37 - 32 ،حزيران/يونيو 3214
*
البند  5من جدول األعمال ادلؤقت
قضايا السياسات العامة

تنفيذ المقررات التي اعتمدىا مجلس اإلدارة في دوراتو السابقة
مقرر مجلس اإلدارة  3/72بشأن المبادئ التوجيهية الدولية لنوعية المياه للنظم اإليكولوجية
تقرير المدير التنفيذي
موجز
أقر رللس اإلدارة/ادلنتدى البيئي الوزاري العادلي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف دورتو السابعة
والعشرين ادلنعقدة يف شباط/فرباير  3212باحلاجة إىل مبادئ توجيهية دولية للمياه ميكن أن تستخدمها
احلكومات طوعاً لإلبقاء على حالة النظم اإليكولوجية وحتسينها واحملافظة على اخلدمات اليت توفرىا ىذه
النظم كقاعدة زلتملة إلدارة تلوث ادلياه ،ونوعية ادلياه نظراً دلا ذلما من تأثري على النظم اإليكولوجية ،وأيضاً
لدعم عملية اختاذ القرارات.
وبناء على ذلك ،طلب رللس اإلدارة يف مقرره  2/37من ادلدير التنفيذي أن يضع ،بالشراكة مع
احلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة ،مبادئ توجيهية دولية لنوعية ادلياه للنظم اإليكولوجية مع أخذ
ادلعلومات ادلتاحة يف االعتبار؛ وشجع احلكومات ،وادلؤسسات العلمية ،ووكاالت األمم ادلتحدة،
وادلنظمات األخرى ذات الصلة على ادلشاركة بنشاط يف وضع مبادئ توجيهية لنوعية ادلياه؛ ودعا
احلكومات واجلهات األخرى إىل تقد م الدعم التق ي وادلا ي لعملية وضع مبادئ توجيهية دولية لنوعية ادلياه؛
وطلب من ادلدير التنفيذي أن يقدم جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة تقريراً عن تنفيذ ادلقرر .2/37
يقدم ىذا التقرير معلومات مفصلة عن تنفيذ مقرر رللس اإلدارة .2/37
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أولا – لمحة عامة
ألف  -وضع مبادئ توجيهية دولية لنوعية المياه للنظم اإليكولوجية مع أخذ المعلومات الموجودة في العتبار
(الفقرة  1من منطوق المقرر )3/72
 - 1وفر برنامج األمم ادلتحدة للبيئة خدمات معهد البيئة واألمن اإلنساين التابع جلامعة األمم ادلتحدة
بغية االضطالع بالبحث العلمي ادلتعم األو ي ادلطلوب لوضع ادلبادئ التوجيهية الدولية لنوعية ادلياه للنظم
اإليكولوجية ،وجتميع ادلشروع األو ي للمبادئ التوجيهية .وأنشأ ادلعهد فري صياغة مستفيداً من مسامهة
ومساعدة شبكة علماء مشروع نظام ادلياه العادلي ،والكيانات األخرى مثل منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،ومعهد التعليم يف رلال ادلياه .وأجرى فري الصياغة استعراضاً مستفيضاً للمواد يف ىذا
اجملال وحتليالً للمعلومات ادلوجودة لإلسًتشاد هبا يف عملية صياغة النهج ادلفاىيمي .وقُدمت البارامًتات
وادلؤشرات احملتملة للنظر فيها ومناقشتها يف سلتلف ادلنتديات.
 - 3ويف إطار جلنة األمم ادلتحدة ادلعنية بادلوارد ادلائية ،وآلية األمم ادلتحدة على نطاق ادلنظومة لتحقي
االتساق والتناس يف رلال األنشطة ادلرتبطة بادلياه اليت تضطلع هبا وكاالت وبرامج منظومة األمم ادلتحدة ذات
الصلة ،يعرض برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مبادرت ن تكميليت ن للمسامهة يف وضع ادلبادئ التوجيهية على النحو
التا ي:
(أ) يتم جتميع ادلبادئ التوجيهية القائمة بشأن نوعية ادلياه على الصعُد العادلية واإلقليمية والوطنية،
ومستويات مستجمعات ادلياه يف خالصة عادلية بشأن ادلبادئ التوجيهية لنوعية ادلياه بدعم من الرابطة الدولية
للمياه ومسامهات احلكومات وسلتلف أصحاب ادلصلحة اآلخرين .وستسًتشد عملية وضع ادلبادئ التوجيهية
هبذه اخلالصة اليت توفر ادلعلومات عن ادلبادئ التوجيهية القائمة ،مبا فيها ادلبادئ التوجيهية بشأن النُهج
والبارامًتات وادلؤشرات والعتبات ادلنهجية ادلعتمدة وادلستخدمة.
(ب) وجيري جتميع التقرير الثاين عن التقييم العادلي لنوعية ادلياه بدعم من مركز ىيلمهولتز للبحوث
البيئية وذلك على أساس قواعد بيانات من قبيل النظام العادلي للرصد البيئي/برنامج ادلياه ،ومنظمة األمم
ادلتحدة لألغذية والزراعة ،وقاعدة بيانات النظام اإلحصائي للمياه يف األرياف ،ومسامهات احلكومات،
وادلؤسسات اإلقليمية وأصحاب ادلصلحة اآلخرين .وسيعرض التقييم حالة نوعية ادلياه على الصعيد العادلي ،مع
تسليط الضوء على اخليارات يف رلال السياسات حلماية أو استعادة نوعية ادلياه من أجل أن تستمر النظم
ادلائية يف تقد م خدمات من قبيل اإلنتاج الغذائي ،وتوفري ادلياه للمجتمعات .وسيوفر التقييم معلومات عن
البارامًتات وادلؤشرات وقيم العتبات ادلمكنة للنظر فيها يف إطار وضع ادلبادئ التوجيهية.
 - 2وقد أكمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مؤخراً دراسة ميكن أن تساىم رلدداً يف وضع ادلبادئ
التوجيهية .ويب ن التقرير ادلنبث عن الدراسة ادلعنونة ’’اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي للمياه
واألراضي الرطبة‘‘ ،وىو مبادرة اختذىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالشراكة مع معهد السياسات البيئية
األوروبية ،حتديات كبرية أمام احملاسبة يف رلال نوعية ادلياه مثل االفتقار إىل ادلنهجية ادلوحدة وادلتسقة (األمر
الذي جيعل من الصعب إجراء مقارنة على ادلستويات احمللية والوطنية والدولية) ،واقًتان ذلك باالفتقار إىل
البيانات أو ادلؤشرات ادلالئمة والكافية .وخيلص التقرير إىل أنو يف العديد من احلاالت ال تزال قيمة األراضي
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الرطبة غري مرئية بالنسبة لصانعي القرار شلا يسهم يف استمرار تدىور ىذه األراضي .وتؤدي األراضي الرطبة دوراً
بالغ األمهية يف دورة ادلاء ،ولذلك فهي تتسم بأمهية أساسية إلدارة نوعية ادلياه.
 - 4وقُدمت ادلنجزات ادلؤقتة اليت حتققت يف إطار ادلبادرات الواردة أعاله الستعراض األقران يف عدد من
االجتماعات اإلقليمية والدولية الرئيسية ،مبا يف ذلك مؤدتر مشروع نظام ادلياه العادلي ادلع ي "بادلياه يف عصر
التأثري البشري (األنثروبوس ن) :التحديات أمام العلم وشؤون اإلدارة" (بون ،أدلانيا  34 - 31أيار/مايو
)3212؛ ومؤدتر قمة بودابست للمياه (بودابست  11 - 8تشرين األول/أكتوبر )3212؛ وادلؤدتر وادلعرض
الثالث للرابطة الدولية للمياه (نريويب  17 - 14تشرين األول/أكتوبر  .)3212وقدم ادلشاركون يف ىذه
االجتماعات مدخالت وتوصيات مستفيضة بشأن وضع ادلبادئ التوجيهية.
 - 5ويف  36تشرين الثاين/نوفمرب  3212قُدمت للجنة ادلمثل ن الدائم ن لدى برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة إحاطة بشأن التقدم احملرز يف وضع ادلبادئ التوجيهية .وطُلب من األمانة يف بعض التوصيات اليت قُدمت
اإلضطالع بادلزيد من العمل بشأن النهج ادلفاىيمي إزاء ادلبادئ التوجيهية لتوضيح نطاقها وعملية وضعها ،مبا
يف ذلك التمويل ،والنظر يف تعزيز مشاركة مبادرة األمم ادلتحدة للموارد ادلائية ،ومعهد اليونسكو للتعليم يف
رلال ادلياه ،وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية (اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات
األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال لطيور ادلاء) .وأحاطت اللجنة علماً باالختصاصات بشأن وضع ادلبادئ
التوجيهية والعملية اليت اضطلعت هبا األمانة إلنشاء فري استشاري يوفر ادلعلومات والبيانات واخلربات
األساسية لصياغة ادلبادئ التوجيهية ،ويستعرض مشاريع نسخ ادلبادئ التوجيهية ،ويقدم ادلشورة لألمانة يف أثناء
عملية وضع ىذه ادلبادئ.
 - 6وأُعد التقرير ادلرحلي ادلؤقت األول عن وضع ادلبادئ التوجيهية على أساس البحوث والتحليالت
األولية مع أخذ ادلسامهات والتوصيات اليت قدمتها سلتلف ادلنتديات االستشارية يف االعتبار .ويقًتح التقرير
هنجاً مفاىيمياً ،ومؤشرات ،وبارامًتات ميكن أن تسخدمها الدول األعضاء لوضع معايري زلددة تتناسب مع
ظروفها اجلغرافية واالجتماعية اخلاصة مع أخذ ادلعرفة احمللية يف االعتبار .ويشمل التقرير زلتويات مشروحة
للمشروع األوىل للمبادئ التوجيهية .ويف ىذه ادلرحلة من عملية وضع ادلبادئ ،سًتكز ادلبادئ ادلقًتحة على
نظم ادلياه السطحية وأوجو ارتباطها بادلياه اجلوفية وادلناط الساحلية اليت سيتم تطويرىا مبزيد من التفاصيل يف
ادلراحل الالحقة .وجيري تعميم التقرير ادلرحلي ادلؤقت األول عن وضع ادلبادئ التوجيهية على احلكومات
وأصحاب ادلصلحة الرئيسي ن ،مبن فيهم مركز ادلياه والبيئة ،واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ،وكيانات األمم
ادلتحدة للتعلي عليو؛ ويرمي ىذا التقرير باإلضافة إىل ادلزيد من اإلسهامات ادلذكورة إىل أن يكون أساساً
للتطوير ادلستمر للمبادئ التوجيهية.
باء  -تشارك الحكومات والمؤسسات العلمية ووكالت األمم المتحدة وغيرىا من المنظمات ذات الصلة
مشاركة نشطة في وضع المبادئ التوجيهية لنوعية المياه للنظم اإليكولوجية (الفقرة  7من منطوق

المقرر )3/72

 - 7برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بصدد إنشاء فري استشاري تتكون عضويتو من مقرري السياسات
واخلرباء التقني ن ادلرموق ن من أجل توفري التوجيو وادلشورة لألمانة بشأن وضع ادلبادئ التوجيهية .واستجابت
أكثر من  22حكومة إجيابياً لدعوة األمانة إىل ترشيح أعضاء الفري االستشاري حبلول  21كانون الثاين/يناير
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 .3214وسيُدعى الفري االستشاري إىل استعراض التقرير ادلرحلي ادلؤقت األول عن وضع ادلبادئ التوجيهية
ونتائجها والتعلي على ىذا التقرير.
 - 8ويعزز برنامج األمم ادلتحدة للبيئة تعاونو مع كيانات األمم ادلتحدة األخرى ،واالتفاقات البيئية
ادلتعددة األطراف وادلنظمات ذات الصلة .وجيري اآلن وضع الصيغة النهائية دلذكرة تفاىم ب ن برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة واليونسكو؛ وتسلط ادلذكرة الضوء بوضوح على التعاون ب ن الطرف ن بشأن وضع ادلبادئ
التوجيهية .ومت تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العادلية وفقاً للقرار الذي أصدرتو مؤخراً جلنة األمم ادلتحدة
ادلعنية بادلوارد ادلائية والذي يقضي مبشاركة منظمة الصحة العادلية يف رئاسة فرقة العمل التابعة للجنة ادلعنية
بإدارة ادلياه ادلستعملة مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،وبرنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
ودعيت أمانة اتفاقية رامسار إىل ادلشاركة يف وضع ادلبادئ التوجيهية والتعلي على التقرير ادلرحلي
ادلتحدة)ُ .
ادلؤقت األول .ويشارك اخلرباء التقنيون من العديد من مؤسسات البلدان النامية والبلدان ادلتقدمة النمو،
وكيانات األمم ادلتحدة ،مبا فيها معهد اليونسكو للتعليم يف رلال ادلياه ،يف عمل فري الصياغة الذي يقدم
الدعم للعمل التحليلي الذي يقوم بو معهد جامعة األمم ادلتحدة للبيئة واألمن اإلنساين.
 - 9ويستخدم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة موقعو كرئيس جملال األولوية ادلواضيعي دلبادرة األمم ادلتحدة
للموارد ادلائية إلطالع أعضاء ادلبادرة على التقدم احملرز يف وضع ادلبادئ التوجيهية وليستقطب أيضاً مسامهة
والتزام ىؤالء األعضاء .ويبقى القطاع اخلاص وأصحاب ادلصلحة اآلخرون على علم ويشاركون بفضل التزام
منظمات شبكة مهنية مثل الرابطة الدولية للمياه وأيضاً عن طري عرض ادلنجزات ادلؤقتة يف سلتلف ادلنتديات.
 - 12وحتق تقدم كبري يف وضع منهاج العمل الشبكي ادلعروف باسم ’’ ‘‘PENU-eviLمنذ اعتماد ادلقرر
 2/37يف شباط/فرباير  .3212ويوفر ادلنهاج فرصة فريدة لتبسيط إدارة البيانات واحلصول عليها ،وسيكون
منهاجاً بالغ األمهية للدول األعضاء وغريىا من أصحاب ادلصلحة لتقاسم ادلعلومات عن البيئة ،مبا يف ذلك
نوعية ادلياه .واذلدف من ادلنهاج ىو أن يصبح مصدراً رئيسياً للمعلومات ادلتاحة ادلطلوبة لوضع ادلبادئ
التوجيهية.
جيم  -تقدم الحكومات الدعم التقني والمالي لعملية وضع المبادئ التوجيهية الدولية لنوعية المياه للنظم
اإليكولوجية (الفقرة  3من منطوق المقرر )3/72
 - 11يعمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على تشجيع اخنراط احلكومات والوكاالت يف مناقشات ثنائية عن
طري الرسائل واالتصاالت عرب الربيد اإللكًتوين طلباً للمعلومات عن ادلبادئ التوجيهية القائمة بشأن البيانات
عن النظم اإليكولوجية واالستخدامات األخرى للمياه ،ونوعية ادلياه ادلتاحة يف نظمها ادلائية بغية استخدامها
يف جتميع اخلالصة العادلية عن ادلبادئ التوجيهية لنوعية ادلياه وأيضاً يف التقرير الثاين عن التقييم العادلي لنوعية
ادلياه على التوا ي .وكانت االستجابات مشجعة يف ىذا الصدد.
 - 13وأُرسلت الطلبات إىل احلكومات والوكاالت طلباً للدعم ادلا ي لوضع ادلبادئ التوجيهية ،وبصفة
خاصة لعمليات التشاور اإلقليمية والعادلية ادلزمع عقدىا يف عام  .3215وال تزال ادلناقشات يف إطار ادلتابعة
جارية مع عدد من احلكومات والشركاء ادلعني ن.
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دال  -إبالغ جمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن تنفيذ المقرر ( 3/72الفقرة  4من منطوق المقرر
)3/72
 - 12من ادلتوقع إصدار مشروع ادلبادئ التوجيهية حبلول كانون األول/ديسمرب  3214مث إخضاعو بعد
ذلك لعمليات إقليمية ودولية للنظر فيو والتشاور بشأنو بصورة مستفيضة .ومن ادلتوخى أن يكون ادلشروع
النهائي للمبادئ التوجيهية الدولية لنوعية ادلياه للنظم اإليكولوجية جاىزاً لتقدميو جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة يف
دورهتا الثانية.
 - 14وميكن احلصول على مجيع ادلنجزات ادلؤقتة مبا يف ذلك التقرير ادلرحلي ادلؤقت األول عن وضع ادلبادئ
التوجيهية على موقع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة اآليت.)Lete.tsethhsonnttteW/Lse:wrnLtenu.hLwN/:ttth( :
وسيتاح ادلزيد من ادلعلومات مبا يف ذلك ادلعلومات عن األنشطة ادلقبلة على ىذا ادلوقع.

ثانيا  -المنجزات
 - 15تشمل ادلنجزات يف رلال األنشطة الرامية إىل وضع ادلبادئ التوجيهية حىت اآلن تعزيز االعًتاف
والفهم بضرورة ىذه ادلبادئ التوجيهية على الصعيد الدو ي كما اتضح ذلك من حقيقة أن أكثر من 52
حكومة من حكومات البلدان النامية والبلدان ادلتقدمة النمو على حد سواء قد عينت خرباء سياسات وخرباء
تقني ن للمسامهة يف وضع ادلبادئ التوجيهية ،باإلضافة إىل إقامة شراكات رئيسية مع كيانات األمم ادلتحدة ومع
أفراد وكيانات أخرى من البلدان النامية والبلدان ادلتقدمة النمو (رابطات ادلياه ،واجلامعات ،وخرباء من ذوي
الشهرة).
 - 16عالوة على ذلك ،يوجز التقرير ادلرحلي ادلؤقت األول نتائج االستعراض ادلستفيض للمواد يف ىذا
اجملال .ويشمل اإلطار ادلفاىيمي ادلقًتح الذي خضع الستعراض أقران عام للمبادئ التوجيهية عملية واضحة
لوضع ىذه ادلبادئ؛ وقد أُحرز تقدم كبري فيما يتعل بتحديد شكل ادلبادئ التوجيهية.
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